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ظ  '-1981-غاليمة بالغين العمجمة بنك مهد المغلمةلاندلسية قروى عن
اضبع :بن ملك الزاهد ذكرها مسلة بن قاسم فكىتاب النشاء له »
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ريعانة قرات بالمردة القراات كلها علأاىلمقرى ابى عمرو

' ثم قرات عليه خارج السبع واجازها وقد ذكرت خبرها معه »
-1593-

فاطدة بنك يحبى بن بوشف">الغا اختك الفقيه يوسن

ابن يح .كاففك خيرة فاضلة عالمة فقيهة ورعة استوطدت :قرطبة ونا

توفهت رحمها الله سنة ]8م ودفنت بالربض ولم بر على نعش المراة
ما رىء على نعشها وصلى عليها هد بانبى زيد ذكر عنها ان اسراة

دخلث عليها ذات بومفذاكرتها شيا فضدحكتالمراة وذلك بعد ما
اسبيرت :مكة فطالرر .ل

تضدع.ك وقد رفع الله الركن مانلارض

قالت المراة فلم إرها تسحك بعد حتى ساقت رحمها الله وحكى
عانيأ شمركانيدخل الينا قال اتيتها فقالت لى ايا(!) عبد السلم اين
بات القمر الباردة قلت والله ما ادرى فقالت لو لم ادرا ابن بات .

القمر ماظتدت انى من.-امة هد صلى اللد عليه
 -4954- .فاطية بنت عمد بن على بن شريعة اللخحمى اخحت ابى
مهد الباجى الاشبيكى شاركت اخاها ايا هد رى بعض شيوخه واجازقما

معا هد بن فطيس لالبيرى ىق جديع روايتة «خط يده »
-5951-

ولادة ابدث المستكفى بالله نهد بن عبد الرحمن بن عبهد الله
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إدلامادافييا اي ت خلاهيل معي

 -1588-نزحن من اهل غرناطة اديبةانشدت مشنعرها وق

 2زان خبهفتها قاذه لك حظبتها فقالت ؛:
 3سل قى زرك سفقة للاشارة”
والنغا

3
يم ب5مالرشال 0م : 0
30
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ب - 5أل ا اينف
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له  71 1تدلدة اللي
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.م )14. 851.251
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زه

لله:؛ اخلافكك الغن :الع سقتّت ساء الفرات فرقتة رقة الغزل
اشيهوت ف الشعرمن غارت ددادعه وانهجدت

وغدت من أحسن المثل

من كان والدة العضصب الممبفد لم يلد من النسل غايرلبيض وكلاسل

' -58881-الغشائية شاعرة نيداج الملوك :مشبورة قال اعبوبد النه ذكرها

لنا الرئيس ابو الحسن عبد الرحين بن راسد ولم يعرن:اسيها وقال انها
اولعلبىجاى
كانت تجا قال واتشذنا قال انشدى الكاتس :اب
لها فنضيدة طويلة فلىلامير خيران العامرئى صاحب المرية تعارض
لك الخير قد إوفئ بعهدك خيران وبشراك قد ءاواك عز وسلطان
واول #تعرهان
اتمجرع

ان قالوا ستطعن

اط...ى وكوف ذنطهن الصبر وتان اوفان

ان
زنه
ح س
اعنئى
وما:هنو آلاالموتك عند 'رحيلهم وفلعايش .تمج

هدتهم والعيش فى ظل وضلهم انيق وروض الدهر ازهر ريان ٠
لسالتى سعد كه حاب على الهوى عنا..ولا شو على الوصلل همجران
«ويسطو ينان او"
ْ لا لفرت شعرى

 .ل كما اعننعسك فى سطوة رن افنان

والفراق

6-01

يكونون  3بعد الفراق كي كان (*)

 -6851-البلسية منسوبة لك بشلاسعرة امية انشدنى بعض اصكابنا

شمعنرها وهى بكر بىذاابربها
لى حبيب خدة كالورد حسنا ى بياض

18111

هو بايلنغائن غسبان وف الخخلوة :راض

0

فقكى ينتصف المظلوم والظالم قاضى

وانشدق من شعرها قطعة لا اذكرها لان ».:
59--

١

(؟ [. 251 «. 251ؤكل

يرك

ذكرها ابو هد بن حزم وانشد لها قال انشدني إبو عبد الله هد بن
ْ

جق لصفية وقد عابت امراة خطها فقالك
سيم زب ار

وعائبة خطى فلك لها اقشرى فشوق اريك الدر ني “نظم اسطري
وناديت كفى كى تسجود «خطها وقربت اقلامى ورقئ و#عبرى
فدخطت نابيات ثلاث نظمتها لهبدو لها خطى وقلت لها انظر:ل

قال وثوفبت فى آخر سن لاع وهى لون ثلاثين سنخة »

7

 -4851مريم بنث ابى يعقوب العُصُولى()1الشلبى الحاجة اديبة شاعرةجزلة مشبورة كانت تعلم النساء كلادب وتحدشم لديتها وفضصلها» '
وعمرت غمرا طويلا سكنت اشبيلية قال الحييدى وشهرت بلعدلاربع
ماثة قال انشدنى لها اصبغع ن  1الاشبهلى [*)

وصأ ترلكجعى من ابلك سبحيق ححجة ويم ا

«

الععكبوت الهلهل..

اعى
ندب ذبيب الظفل تس
ل.علل
سا وتمشئى بها فى الاصير الكبل 
قال وأخجرنى (اآن) ابن اليبند بعث اليها بدنائهر وكس اليها 

ما لى بتفكر الذو'اولهت من قبل لو اننئ حزت نلطقانس والحبل
 5فردة الظرف ى هذا الزمان ويا وحيدة العصر ىللاخلاس واليل
اشبهث مريما العذراء فى ورع وقفت خنساء فى الاشعار والمئل
وفكتبث اليه
١
من ذا #جاريك فى قول وفى عمل وقد بدزت لل فصل ولمتسل
ما لى بشكر الذى نظمت و تعثقى امناللالى وسااولهت اس
قنبل

خليتنى  #حلى اصبجحت زاهية بها على كل انثى من خلى عطلٍ
ص

حذا كعبه وضبطه ()1

151.107. 8251.

لازن

0

قال كان بالاندلس شاعر ضعيف الشعر مشهور فياه يدون لاله
كلا انه كان يقع .لهفى ابيانه البيث النادر والثل المستعسن وانشد
الي

اعلى ابن يعى

لف لدي

و

ل عن

]0

 -0851المربوعى القرشى كان فى انام بعنناىسر وله وقد بعثباجاص الى عمل الروساء

لامنجاص سبعا كانها ثدى العذارى لم تشن بالكعب
اعثث
'ب
واحمادها ان انث احسئث وصفها ظباه لوت اعناقها لترقب
باب من ذكر بالصفة
 -1851-غلام الصو للاندلسى شاعر اديب اآعبى انه عبهد الله بن

المهدى هد بن عبد الجبار ولمسانيا كانفييا قيل غلام الفصبم
ولاكنه (اوهم ) جماعة ومن شعرة من كلمة طويلة

ئ

يامن يعذينى مستعدبا ايلكبفىيك .م! قد برىجسبى من السقم
حكيت لى بقضا غير مقتصذ تفديك نفسى من قاض ومن حكم

شجت
يا قصر قرطبة هد
مجلى
نا للاتابدت بعد الكس الرثم .

سعاهد عهدت فيا خلافسنا اكنها نرقها بالجود كالديم

اليلاميلك الهدى دولته فيها فقد اصبحمت إى الدهر كالحلم

 .قاانعش فسا كيه بذى شوظمبازق كشهاب الناباصي
 -9851-الناجم الشاعر اديب ذكره ابو عامر بن شهيد وذكر لد اخبار

مع متاعد بن الحسن +

ل

ظ

 -5851-صَفيْة بنث عبد الله الرزنى.اديبة شاعرة موصوفة بحسن الخط

)161. 17

زه

5

'

به الممجلس اخير بماهمفيه فمجعل يضدحك ويقول بغير روية واصفا
لما كلفا وصفه

م للادبهين #فداعيتهماز مليحة من ملل المحنة 

نرجسة ى:وردة ركبت كمقلة تطرق من وجنه
 .-9751البَحْصبَى قاع رمن اهل شذونة كان سريع البديهة والجواب -قبي الهمجا فى" الدولة الغامرية قال العميدى اخبرنى الحاكم ابو

«شاكر عبد الواحد بن نهد القبرى قال اخبرى ابو عبد الله (#حمد) .
ابن العحسن العروقف بابنى الكتان أن الجعضبجى الشاعر الشدوق

عوتب على قبول شى تاأفه وى قصيدة مد بها باعلضليام فانقدم
لام على اخذ القليل انها اعامل اقؤاما “اقل سن الذر”
را
صيف
فذه ك
م:اخ
فان انالم

ولابد منشى يعيّن على الذهر

فال الحميدى وكنت اطن هذا الشعر للبحصبئى على ذلك .رووة 'لنا

حتى انشدنيه بواسط إغبوالب مهد بانحمد بشنهل النخوى وقال 
بيد الله هد بن
اخبرنى ابو بكر احمد بن سليمن اللافتى قال انا اعبو

عمران بن موسى المرزبانى قال نا هد بن يتبى الصولى قال سن
شعراء مصر ميد بمهنران الدفاى يقول شعرا مثل شعر ابى العُبْرا
ويقول ايسا بشعرا جيدا وانشد له :سنبالشعر الجيدهذاين البينين٠ :

كلام على اخذ القلهل .وانما اصاد ..اقواما ...اقلاملنذر
فان انالءماخذ قليلا حرمته ولا بدمنشى يعين على الدهر

قال فلعل إحدهما سيعه صعانحبه فانشدة التواضل) البلدين والله اعلم
عنىد..
قال ولك
د..ى اهاجى قبيحة  . . . .اوردها عونعهلى ماذكر 
الصولى عن مهد ابنمهران  . . .ان ابا هد على بن احمد اخبرئق

نون

1171:1070.

بيلق ازيدككر الالدسِية
 -8:734البزلياني شاعءر سشهور قال الجبيدي انشدنى له  1العسنابراهيم :بى خلف المتطيب بالاندلس .فى مطر اتى قبيل الغروب

كان لاصيل ...يم بكث جنفون السباء على سعيم
راى,الشمس .توذذه بالبرق ففاض دجا الليل .من غمه

 ..:-6751الجرفى بالجيم .وضيها نححوى مشهور له كباب شرح فيهلبكسائى
ابا
ك

ى النعدو ذكرة ابونهد بن حزم واثبى عليه »

 -7781الخيدفي ()1اندلسى شاعر مذكور انشدوذا من شعرةشرى طيف :من اهوى على اسعد فاهتدى وقدكان  . . .الساكين ابعدا
اتلد الرجدى حتى كان .٠ لو عسي ولي دكإرينفويا ,تفلم خامم .امد

توسدنى اكفافيت كانفى دوسدت . . . . .
 ...المقامة اغيدا
: -8781-الزبهرى صاحب ابى العلا .صاعد بن .العن اللغوى كان

ادييا شاعرا فكها 8

فافكرة ال ماياو بن شفيدا وقال كان :اميا

ظ بالقران لا يكدب وكان سع.هذا من اطبع الناس )*( . . .واسرعهم

 .اجابة بديبة وكانت له سنزلة من رجال الصر واهل الجاه منهم وله مغ

ذكرة  إبوعبد الله بن فموم ل ليا
صاعد غرايب اخبار واشعار

ابو الحسن الراسدى عن ابى عامر بشنهيد  1ابا عبد الله فبانكان

الشاعر تفاول ترجسة فركتها ى وردة ثمقآل له ولصاعد صقاهما #فافتحهاء

ول يعجه ليما القول فبينيا هم على ذلك إذ ذكل الزبيرى فلا إسظر -
صمي ()4
ا

*

7051.1. 7191ن)

عكزة

# .-0751ابن :المرادى اديب يلدي عن ابيه قال الجميدى انقابو يد عبد الله بن عقضن"من ”هود العمرق ,.!: :دعن ابيافنا ١
... 6.0.مع للاساطين يسيمه وبحبو معالاصباح سال

ها
برعد
يلا ل
ب لي
حطرة
كعا

2

وكادمة صبحا نسيم الد..طر

 -1751-اابنلميند شاعر مثهور كا بييقالارتيما؟ ووالدة الهند هو

#طاهرن بن مهد المذكور ى بابه »
 -1879-أبن المُغلم اديب شاعر وسن شعرة فى القاضى ابى الفرج

ظ

ابن العطار سن قصيدة طويلة اولبها

ب .ضفىة البعد
قشوق
راالىبرق نتجديا فحن للنتجد وباث اسهر ال
يعاليج قلبا قلبته يد الندى على جيرة التوديع فلىهب الوجد
ولا .مسعد كلا زفير وانة تقد شغاق

(وسا انطقته البارقات تشوقا لتجد ولا ف .

القاب نه ولاتسجد

واه وعم 6

0

. -5751-ابن فصير الكائب اديب .شاعر .كان فى الدولة العامرية

املنمتصرفين فيها قال الحميدى انشدنا له اىبن الجبربرى(!)وقد
دخل بيث الوزارة فشكا صداعا من رايحة المسك

خالفك المسك وخالفته فانت لا شك له ضد

اساتك الفسك بانفاشه كي امات الجعل الورد
 -4751ابن الهيثم من الشهور ين بعلم الطب والتقدم فيه وله كتابهد
.الفخحواص والسموم والعقاقهر مكارااللكنب رانفعها ذكرة انبو
عليبن أحمد »

ع )(4

“16. 071ل)

نه

الاخفش ذكرة ابو هد بن حزم واثنى علية ولم يسمه لعله احمد بن

' ابان من سهد المذكور بى بابد والله اعلم »

ة. -654ابن انئ سُعيد القاضى اندلسى جليل اديب شاعر انشد لهابو هد عبد الله بن عثمن البطليوسى الفقيه له من قضيدة طويلة اولها

م" تركق .والهوق غير تارق واسوا 'تلاع الخيفىي من جوبارك
وراحوا دروحى باهم وحشا شتى تريكتهم بدن الم والترايك

تاب
. 25681اث طريق مولى العبّديين()1نتحوى مشهور زاد .كني

للافعالالتيحيمد ابنغير بن القوطية زيادات استفيلت منه واخدّت

عنه ذكرة ابو نهد بن خزم»:

 -6051-ابن عون الله مدحدث مشهور سن اهل قرطبة وله رخلةسوعع

من بكر القشهرى وغيرة روى عنه جماعة منهم ابراهيم بن شاكر وابو
م

عمر احمد بن هد بن عبد الله الطلنكى »

. -7651ابن عبدون الهابرى اديب شاءر كان فى حدود الاربعماثةأو تمحوها قال |7بعوبد اللهن  3اجد له-عندى للا قوله ى الخيرى
#يتم.واثواب الظلام نظله «ويحفى ؛ اذا سأ الصبير اشرق سيأ حبدن

اىلعخنليل بانلاسود روى عنهة قاسم
 -8654-ابن الغار اندلسى رو

ابن الاصبع البياني القرطبى وقد ذكرنا له حكاية ني باب نصر »
 -9654-ابن فصهّل الطليطلى شاعر مذكور مشهور ومن شعرة

ا.
ايا منحرمت وصآلة 7و ماترىهذا الهو قداصحغردتهلي
د" اقول توجابالة اللك إ.3حل لزان رالفك! بذفيرا

()167. 05+1. 051 7:

ظ

مزه

مكتس به دنعهم  :من لماسك اخضر
وتشهدنا لايام انيك ؟
ضعك
وان لك الروض النىانت ضاحك به

السكجذل التبثر

مر
عها
أب
ادير
سعيكف مادا  7يعنك صو....ها وانك دافا لت

وانك تشتومثلماانتضايف وتسبروىده غردا غير سفر |

..نث لك الفسل الثى انث اهلهوانى بمدحى فيلغير مقصر 72
-16581-

إدن ثعلبة “حدث سمع من ابى هد قاسم بن اصي |ع وطبقعم 

ذكره ابوعير بن عبد البر العمافظ +
 -96514-أبن جاع( )1البطليوسى «لاسى :شاعر مشهور منخحع بغر |

اللوك بافمدح ويطيل ذكرة احيمدى وقال اجبرنى ابو عبد الله محمد
ابن عاملراشبون قال قصد ابن جاح الشاعر فهحر الدولة ابا عدر

مىد بعنباد فلياوصل اليه ودكل عليه قال له اين اذا
مادحبن
عب

مررت بركب العس  . . .قال ابن جاع إن الخال
فعسى .احبابنا فيها

باناقنى 3

م زاد فقال (»)

0
اىطعللىال عل بها دنهمعرييب
لعوج
لنى
با دا
ا:وطيب :او فض طهب العبش بعدهم او كهف اسبل ذمعى ف معانها ١
انى لاكنم اشواقى واسدرها جبدى ولاكن دمع العين يبديها

لمغىة والعربيةكان فى ايامالحكم 00
لاما
ا()9
 -5654ابن سهدله اىللغة الكتاب المعروق بكتئاب  0نسحو ماثةمجلد :مر

على الاجداس بدا بالفلك وختم بالذرة ولهافلىعربية الكتاب َك

بكعاب الام والتعلم على الل والجواب وكات يتوج فيدكثالي.
كذا ضبطه ((4) 0 )9

1080. 961 7. 051

الك

فبناك صاخونا الصباح واديسا ضهم :يوت فيه الشوق وينشر
باب من تسب الى جد آبايه ولم اعلم اسمة

( .-8881ابنى) عامينة الجمجارى فقيهعالمشافعى المذهب بصهر بالكلامعلى اختبارة له كتاب :ى احكام القران ذكرة ابو #حيد بن حزم
واثنى عليه (*) »

 -9551-ابن حير (ي1ش)الصقلى اديب شاعر (مناع :ذكرة الغرم

سن
حنا
لى ا
اقاض
وانشد سن شعرة .من قصهد طويل يمد به ال

على

ابن القاسم بن عشرة

ايا قاصيا تذكى بصيرة رايه سراج هدى #جلو من الظلم مايتجل
ويا جبل العلم الذى دون سفهه يقابلنامن صفجه ماح.ااقلسهل
ومئها ى صفة الجعر
تغيط محنقد وازيد مثل ميا رمث بلغام من شقاشقها البزل
لاذك تبختى وهو تعطب سفئة وتهحاو لوراد الندى وهولا يحل

قار للاسال بابا وبابه عليه زمانا من عواصفه قفل
وتقطع عده رجل كل سفينة وعنك فلم تقطع لراجله رجل
وعلمكف .ذر,لا يباع بقيمة وذا درة بالبيع درخض او دغل
ولو انه عذب فرات لا اكتفى بدل #صيوب] فى حيال لهماكل

 -06514-أبن ميعن الكافنية:إدييك شافر :ومن شعرة

كلا يا عريش الهاسيين المغور لالكعحسن «جميعا فحذ منه إو ذر
اراك مع الروض الانهق وما ارى من العسن حظا فى سوال البصر

6 ٠

كذا كتبه المولئف براه وشين معحجية ()1

.و

0٠

(.7 .16*) 901

كان عينى وقد سالت مداسعها بحر يفيض فهل :امانها 7

جار الزمان'.كلى 'ابنايه وكذا! تغدال اغمارنا الاصال والدتيوا
بين الورف:وصروف الدهر ماحمة وانيا الشهب .ىق هاماتهم ل
وانشد له ادضا

ش

رقت محاستها ورق نعيبها فكاننا ناه الحَيّاة أديتهاً
رشا .اذا اهدى السلام بمقلة ولى بلب سلييها تسليدها

واسة
سكرى ولاكن من مد
الحظ
غهاصض جُفونك فالنون نداتها]
وانشد له

اليليعارضة الزسان يطولما لى يهلل لالاسىمناسع
 7رمم دتعي الىاجيدة فكانها فيه ننجوم الاسعد

ة

 -6551-ابو عبد الله بن الفخار اديب شاعر ذكرة ني :ى كتاب ظ

المي وانعد من شعرة

امستنكر شيب اللمفارق ني الصبا....لل يفكر النور المغنمفىغصن

اططانلب المحجد شهب مفرقى وان كنت و احدى وعشرين منسنى

 .-7554ابو الفضّل بن شرف حكيم غازى "تاظم فاثر كثير المعالىواليائر ذكرةه لفن قى كتاب العميج واطنب افلثناء علية ْ 3

م اغولة
"3

 ١ . .ايم

ا

لب

فلار ' وكواكب نظن -

والديل سارج والظلام يبله سداة للا انه لا يقطر
م استخارقه ( )1الصبا ل

دسع تمححدر أعوقود تنثر
كذا

صوابه استثارته (٠ )4

ْ

7

00
0

(.؟ 161. 961 . 961

زه

ان كان قدكى غصنا فالثدى به هى الكمايم قد زرت على الددر

ربا بمخديك عن ورد (وعن زهر) وإغنى طيك عن شيس وعن قمر
 .بالقاتل اللا لحظ ىكمشقيت به من حيث كان نعيم الناس بالنظر
 6 -8551-القاسم دن العطار اديب بليع شاعر مجيد ذكرة الفتي

وانشد له يصفب وجده وغرامه

بابى غزال ساجر لاحراق مثل الغزالة .يسنا الاشراق

 ٠شيس لها قوق الجبوب مشارق ومغارب بجواني العشاق
نثر الء..ق ونظم در راد ......فى مرشفيه وتغرة البراق

عقد من السحر العلال بلفطه وبه تأجل معاقدٍ الميثاق

هلا وقد مدت اليه ضراعنى يدها تصاتحها يالداشفاق

ديم الغمام برعدها وبرقها كائرتها .تسعايب الاشراق
ا عسلىاق
للت
ماامغى تنهل :سما انما «هى ستجبى :سا
وأنشد له رق مثله

ْ

ْ

يا نسهم الذي بلغ تححيتى فما لى ل الفى سواك رسول
ل ببالفياد .عليل
ولقللعليل الطري عبى فائني صححبس
اينشر سا بينى وبهنك فى الهوى وسر . . ... ......الصلوع  قتيل

#وانشد له رىخ مثله

ء'

لفن تسب فى امواجه الم لومد كفا لل العرقة به الفرج(*) .

بعر الهوى غرقت فيه سواحله فهل سيعتم بحر كله -
املنر..ى والهوى فىلحمظه نسي جلي القاوب وهدي لاعن الدميج
دين البوى شرعة غفل بلا كدب كما مسايله ليست لهاجمج

لا العدل يدخل فى شيع المشوتي ولا شدخص السلو على باب الهوى يلي

(501. 1687.1695

١

كاه

انا اهواقم على كل حال عندل ..فى مواقم"أوجو ع

ا ي أقطعة يصاف فيهاهيفا .و

رتم

كل مهو()4توقدت شفرتاة كا ...ذا الشهاب ثُ0

000

كزنأارر كن ركب تي
فبو مذ فرشت فوق” لا

0
ّْ

0

وانشد أيضنامن قوله يستبحر لامر آنا اسحق ابراطم71

قل للأمير بالنامبر الغدلى ابدا به فى  5-2فى ا 0
والمحجتنى باازرق وى 2
في معرك يدو الضححى

7

العدراع

:.

للدي

حرم وموض لس

حاكت امال العفاة راسيفاجعل لها دن باجردك مرف

وانئثر' على المداح و ا ا والهداسم لولوا ربز جدازة) .
ليزاال ملكك غير داج أفقه وبدوت كيه الدعكبد المتوفدا
فالئاس أن ليوا 1هو اليا والناس أن ضلوا فنك هرهد( .
00
 -45851-ابوالقاسمالتمشى (#إشاعراديب

 0د كتاب 

لطم وانشد له يسف زرزدرا

امنبرزة)ذال ام قسيب يفرعة مشقخ و

17
100

ابعال و بردتىهباب لينوط هاتفوت '

ارس لاعت سان افله لاكند ليب 0
كانيا ضيحت عليه ابرادة مك وليب ١
 9له ايضا

٠

:

اروسة بانث الاندا لخدمهاز اناالنسيم وَهذًا“يد
ص ( )9ص)5)(4( -

2

(0؟ 161. 801. 861

لاإ

بيحجات حتين اكيلث فكانما حسن اليقمن وبهمجة الايمان
 .-1354ابو عامر بن التدمارة شاعر اديب مجيد حبيث الهدجا ذكرةالدج ود كنات المطمرج له وانشد من قوله سما كتب به اليه
نضرت ولاثكف يابا نصر ووقتك و...مة عن الدهر
وجرى الزمان واهلهة طوعا على ء ....ى تهيغى وفئ امر (*)

فيهات ارجوا العليين وقد اصببحت مفنمجاور البجر
| فقد فضلتهم .كما فسلت كل الليالئ ليلة القدر
شاهترركون ()1قال فيه ف" سرقسطى البقعة عراقى
الط
لو ا
 .-9551ادالرقعة واثنى عليه وانشد من شعرة

لا'ياء :...ظالعا؛ افق ضتبٍ غناه انه يوما ما .عناه
تعلله الاسانى وهى زور وحسبكك ان .تعلله مخأة

اسالكة ملحت به خريبا اضر به ولم رظلم هوه

اذا ما سم
اتهلفىت

نسفا يود البدر ضرك .لقدواه

وتادنخل بعارفة عليه فكم جادت بعارفة يداه
ولا وهواك ما يكوك يوما ولو طفرت لديك به عداه

 -5854ابو العحسن البُرقى بلسى اديب شاعر بلهع انشدت من0

ان ذكرت العنهق شاجا سوق رب شوق تهسجمه للاذكار
با خليى حدثانى عن الركب سحيرا انتجدوا ام اغار وا
شغلونا عن الوداع وولوا .مسا عليهم لو  "1ثم سار وا
”تكذا ()1

( 16. 9761. 861ل)

لزه

ْ

رنالة كاين “سورك أت لامشل الح ىندا تكاطي)

ْ

وطن بان القلب سنك سحصب فلباك معنينيه بالجيرات

تقرب بالنساق ى
وكلم
ضنسك
عى غذاة النخر بالمهمجات 4
وكانت له حيان مثوى فاصبحت ضلوعك مثواة بكل فلات 2
يبعز علهنا اتنهيم فت
انطو
لى ك
امين
شا ع
ملى
جان والزفرات
فلو قبلت للتاس نى 0فدية فديناك بالاموال 00أت
وافشد له ادضنا

ازف الفواد وفى الفواد حكَلوم ودنى 1-23والتمام 1

اقل للاحبة كبو انم بعدكم وانا .اشافر والفواد مقي ©
قالوا الوداع بعس مدانصبابة ويثير ماهوفى الى مكتوم
قلت اسيحعوا لى ان افوز بنظرة ودعوأ القهاسة بعد ذاك ل
ولد له اعكذا

باحاءةلفق رفقاكم تقطعهالمله
نىزل قد ظل اك 01
يشيد النابنلصحن مارموانك تهديهة بالف" عبالي "

والله زالله ما “حت لفاحشة عاقانى الله سن .هذا وعافات!"
-0531-

ابو م“عحيد بن سماك فقيه اذيب شاعر بليع عارق نكر

الفترمى كتاب الطمج له وا
شلشد
عمرنة

يضف" الزويث

الزوض سحسر الرقا 'متجيل للناطرين باجتل لالوان

0

فكاذما بسطث هناك شوارها «حودٌ ردت :بقلايد العقيان ١

وكانا .فقت قناكن نوافي من مسكة مجنت بصرف” لبان
والطهر تسحجع رن الغصون كانيا نقرا ال
اقيا
لن ح
عنث
يعل
دىان
والدا “نظود يسهل عبابه كسلاسل من فضة وجمان

()5761.167

00

لولا .خفارتها وخبالك بشعرها بقلنا سبايا سن ,ببات))لاصفر
ريبعت يبفقدان اكحبيسب فشققت اطواق ثوب تسترى احمر
وانشد له ابىجعفر بن بظاش لاديس .وقال انه كتبها ل .بعض
القضاة نى طريق احج

با .قاضيا عدلا على امامه .ملكا بريه واضي المنهاج

طافت.بعبدك .ب بلادى غلةقعدت يه عمنقصد الججاج
واعثل فىالبحر لاجاج فكنلهبحرا منالمعروف غير اجاج
. -74514-اابلوولهيد بحنرىيش()1من اهل كلادب المذكورين ذكرة ابر

اس .بجنهور قال
لرعاببو
هد بي حزم وقال اخبرنى قال لما ااحتض
اارجوا بالمياة وقد نايتم ,تقصى الاحب :وانقطع الكلام
ظ

ثم مات على اثر ذلك »

. -8451-اابلووليد بن مير العماكم قرطبى كان من اهل اللغة عالما

بها ذاكرا لها ويقول الشعر على حمة التقعير والتكثير فيه بالغريب مات

قريبا من الثلاثين #راربعيائة +
04-ة, -4ابو العحسن بانضحى القاضى فقيه اديب بشاعر بلهيغع عدل

حكمة مبرز فىثثره ونظمه ذكره الفتر .كفتىاب الطمي له مصدرا
به وقال انه كتب اليه مدعيا فراجعه بهذة القطعة

طرات
اطولفخف
اتتنى ابانصرةصيحةنخاطر سريع كرجع ال

فاعربت عونحد؟هن  طوفته فاههف طاو فاترا ,لاعحظات
عذال احم «المعلتون :عرفته بن

منى لاعين او عرفات
سس

ل

سس سس

سس

لاس مم

صم ()1

()1761:.761.1671.

٠

عأ

جمع ف اقاويل وللن"بن انسل 'وَروبات أصيحابه عند كتابا 0-0
عجإينعه (مع البنية)ابينعفر احمد بعنبد املكالكروق بابى الكرى

بامر المنصدر ابىعامر هد بن ابى عامر »
 -5451اابلومُطرتبن ابى.الحتئاب اديب شاغر ار أيايميهاغبائمر وسن شعرة وقد دخل علية فى :بغض قصورة بالزاهرية[ )وهولق
لفعةامرية على روضة فيها ثلاث سو نات ثنئان قد شاعنا
ارو
المنية البمع

:

وواحدة ل  00فقال نصىق ذلك

“ا يوم كاليوم .فى انامنا لاول فى العامرية ذات اليا والعلل

هواوهافى جميع الدهر معدل طيبا وان حل تصل غير معتدل
ب

يس
شتحل
للا
اسعد
سا ان يثالى الذى تحتل ساحتها بال

كانيا عرست فى ساعة وبدا السوسان ندلتها فيهاعلىعتجل 7

الث ثلانا سن السوتنان قايية ونا نفك عن #افياة رالا|
فبعضض" دوارها بالحسن # 0والمعص ...خلق) عنهن فى شغلرة) 5
كانما راحة ضيث اناملها ممدودة مليث من جودك الغضل 02 :

0

وا...ها بسطتث منها انابلها ترجو ندكك كباعردنهانسل

7

 -6451امبورون بانلعَجصنتجارى شاعر متاخر مجود دخل الفرقومن شعرة من ابيات ى وصف الريامك
والنرجس المفثر مقلة جوذر حسنا وحسيككف منه مقلة جوذر
يحكى باصفرارة اصفارا ومقيمقدقل السقامبجسيهى الجر |

ىمجر
ويثقايق النعمن مثل الغيد والظل الندى كديعة :
:

7

(1

5

0 9

:

5
١

6 0#
0
1

(8-5 661 7. 761.

اقول يا حلبى..

عراه

ارريق #حيونة حادث مخبوب . :قال الكلبئى

 ٠فقمنا فقبلنا راسه سرورا مغا بقلبه قال الحميدى واظنه قاسم بنى عبد

الله الكلبى الذكور د بابه 
 -1454ابو القُرج بن العطار القاضى فقيه اديب من الموصوفينبالدهاء والبلغة والع)*( ....أوتان رييسا محتشما توفي بعد للاربعين
 .واربعياية +

ش

 -9451-ابو القاسم بن الاسجر متحمد بن عبد الرحمن من بغ أسية

يعرف بابن غرلان مللنادباء الشعراء رايت من شعرة من ابيات
مكنت سن قلبى الهوى فتمكنا ولقد اراة للصبابة معدنا
هذا هلال قد بدا ومدامة تسجرى براحته وعيش قد هنا

 ,-5451ابشيى
حوال
عنم

شاعر اعرابى مشهور قديم انشد لهابو هدجن
:
ٌْ

يا بهدا لي العمل ختتى كاثنى حية يز تون قإدمقي_نسر
قال ويقال ان هذا البيث رد .ابن هرمة عانلاندلس وقد وصل الى

ال

اشدك بن عضو نهدن برا

ابن شهيد فييا استحسن من شعره .ركىناب حانوت عطار
وهم ضافتى ى جوى يم كلا موجيهها عندى كبير
فبتما والقلوب معلقات واجندحة الريابم بنا تطير
وقال وهذا نص لفظه واما المخشى فائة قديم الجود والصنعة عربى

الدار والنشاأة وانما تردد .بالاندلس ,غريبا .طاريا وهو من فسجول
الشعراء القدماء التقدمين »#2
حيؤ4ة -!1ابو نون القرشى المعيطى فقبه «.شهور فى الدولة العامرية

56

ْ

()1671. 661 7.

يها

]زه

ابدت اسى اذ رات للبين اعلاما واظهرت للنوى وجدا وتهياما

لتعين بثو مرون ان لها مولى يضرم نار ال-رب اضراما
ر
مبىضفل
قد قارع الدهر حت

به يرىمع الدهر مظلوما وظلاما

عبيىر) احمد ا
 -95814-اعبوثين بن عبد ربه الطبيب وهو ادن اخى (ا

ابن “عمد بن عبد ربه من اهل العلم ولادب والشعر روى عنه ابو

ْ

زكريا يتحبى بن ملك بن عايذ ون شعرة

ابعد نفوذى فى علوم العقايق وطول انبساطى فى مواهب خالقى 
وفى دين اشرافى على ملكونه ارى طالبا رزقا الى غير رزقى

وقد اذنثت نفسى بتفويض رهلها واعنفى .ف سوتى الى الموت سايقى

ذافق فان دعبت ار رصت أهازنا من الوت ينلافاق فالريت 111

 <0454اعبْومُرو الكلبى اديب شاعر من اصدحاب ابى عمر بنيند
حد ب
#احم
عبد ربه حكى .عله قال كنت جالسا عند ابى عير

ابن عبد ربه فاتانا من بعض اخوائه طبق فيه انابيب مقنضب
السكر وكتاب معه فحول ابن عبد ربه الكتاب وجاو ....بديهة وكان

ظ

فى الجواب

بعنت يااسيدا خلو لانابيب عذب «المذاقة مغضر الجلابيب:
كانيا العسل المالى شيب به.

2

قال الكلبى ثم توؤقف فقال يا كلبى اخرجفنى هن هذا النى .دلاليي
كوان) لا فل يزيد على '
فيه فانى .لا اجد له ماما فقلت له (ل

| الاذى ى الطيب فقال لى احسفت يا حلبى ثم اخذ القلم فاراد
ان بكتبه على مأ «العدن ثم كرة الاستعارة فاطوق قايلا ثم قال او

()1671. 661 5, 66
1

أأة

قد رق جسمى حتى لو حللت بهرىعين ذى بصر ما خاثه بصر
وافشد له نى فوس
القوس ينقض .عزمة الاقران فالويل نه

لغازج او دان

حسبى به م
صناحب بوم الونها ...أى فهدرك ما ترى العينان

كرمت «الجاباتن باكبر هية «كافلعدى :وكراسة الضيفان
 3 3اعوج لاكى يخيفى عدوة .بدا لهم ف
صىورة الغضبان
 -8581ابوعيسى بن ابى عيسى من بنى يحبى بن يحبى الليثىروى عن احمد بن خلد روى عند يونس بن عبد الله بى مغيث »

 -6554ابو عير بن عقيف دروى عن سعيد بن القرّاز ذكرة انبوهدعومر احمد بن هد بن عفيف,دروى
ابن حزم وفى شيوح العذرى اب

عن جد بن عبد الله البلوى قأل الحميدى واظنه هذا »

 .-7851ابوعمر الرّار فقي زاهد فاضل اديب شاعر وس بشعره .فىالشبهبة

ظ

فى الفذاء لين يغرى سفك دمن وهو الشفا لما الى من السنقم

ناروت

اشامل فيد العسن اجمعه وخط فى عارضيه المسكف بالقلم(*)

لو بلمس الما لم تسلم اثامله او مسا الظل بصت حكفه تدم

ما...نث احسب ان الشيس :من بش ر حتى بدا لى فلماقعد ولماقم

ل

جك جيب لد با جر الثم فى الطلم

(#واتهد .من دم غزلان :وتعبعله نيض الكواعب فى “لاطراف والاحم)

881ت. :ابو عضر ين الحا كان قاصيا بالأندلش :من اهل العلم والفقةوالشعر انشدث له .هن .قصيدة اولها

(.م 167. 5671. 661ا)

٠ض

الفبرى .فتصورت والله ى ذهفى وقلت فيعلان من «فقد يبقر؛ يوشك
هذا وعددنها فايدة فبينا ندحن بعد مدة عند ابى على اذ شالنا عن هذة
المسلة بعينها قال الفهرى فاسرعت الاجابة #ثقة :بما جرى فقلت
تنسمى البيقرآن فقال س اين قلت اتوقول هذا فاخبرته بالشهد الذى ١

جِرى فيها واكتال ى'استفاتها ققال واللدزه)رجعك ناخد اللقة عن اهل
الزمر لقد ساقنى مكانك وجعل بونبنى ثم قال هي الدفنس والدنفس
قال الفهرى .يطيب ااحكاية فتدركت رروايتى عن ابن سقهم : 3

عن ابى علق *
" -4581-اعببواذ" الله د0

فقية استاذ لذيب 93 0 0

دقر ل

7

'
باقصيها منلحين اورقاوهلالا فوق غصن فى نقا
لهس إن العحسر سوى ما حزته منظرا او محبرا او منطقا '
هاك قلبى مظلعا فاحلل به وابد اما مغربا او مشرقا

ظ

وانيشد لهفى الغزّل والددول
اخذوا على قلبى عبود هراهم فتحمل القلب الذى عهدوة.

ممم_قايذارممجديرة
ا للدليملدز.وخ
بوي
ايسن" بطتهد
عج

ولو انهم عقدوا على بشعرة ما ابصروا لا الذى عقدوه ٠ 02

ثىلة
وانشد لمه ف
وامن:ضواك الذئ لوال اسوة'ىبلجة+ .

...: 2نالن"بة بشر

او كان بالارضلمتنشق عن زهر از كان فى الجوالا امنيسلل الطبر
-

لن
#
تاع
ي
د
1ة
1
و

ا3نليع|0ال5رج7حذ0ف-نى*

)1078. 0:561

'

من

 -9381ابعوبد الله بن مثاو()4المالقى اديب شاعر مذكور ومن شعرة 3غلام جميل حلق شعره
حلقوا  راسه لهرداد .قيسعها جذرا منهم عليه :وشبجها
كان قبل الحلاق صرجها ولهلا فيموا ليله وابقوة صمححا()091
للادب واللغة
 -3554-لنىعلد الل الفهرى غلام ابئى عاللىقالى من اه

لازم ابا على اسماعيل بن القاسم حتى نسب اليه لطول .ملازيقة له
وائتفاعه به اخبر ابو نهد بن حزم قال اخبرني غير واحد من اصدحايها
عن اببى عبد الله الفبرى اللغوى قال دعانئ يوسا رجل من اخوانى
الى حضور عرس له اى ايام (الشبهبة :والطلب.فحصرت مع جماعة

من اهل لادب واحضر جباءة من الملهين وفههم ابن مقيم الزادر
وكان طيب اليدجلس .صاحب نوادر فليا اطمان الممجلس واستير

السرور باهله انتحرنيى ابن مقهم الينا واقبل علينا فقال يا معاشر اهل
لاعراب واللغة ولاداب ويا اصدحاب ابى على البغدانى اريد ان "

سك

حتى ارى مقدار علكم وسعة(ة)جيعكم فقلنا له هات يالل

وفالعد يا طيب الخبر فقال بما ذا تعرى او تسيى الدويبة السودا
التو تكون :و الباقلا عند اهل اللغة العلا فرجعنا لل ائفسنا نفكر
فى ذلك 'فواللهنا عرفنا ما نقول فيها ولا سرت باذاننا قط وبمثنا ثم
قلغا له ما نعرق فقال سبك اللهماءهذا وائتم الضابطون للناس لعتهم

ْ بزعهكم فقليا له إبدنا ما عندك فقال نعمالهذه :تسم .البيقران قال

آل ش الللصين'ان ,بقول اليكينيل :قيحا لو ليورث ( .)91ص ()1
ض

()3

)1671. 561. 5601

مه

 -7951-ابو زيد الجريرق متحدث دروئ عنه عبادةَن 0علحدة

!

الرعينى من اقران (تهد بن يوسف بن مطروح و

 -8951أدسوعيد الوراق .من افل “لادب والفضل تر ابو “عمدعلى بن احمد واخبر عنه قال صعبت بعرفات وقد نزلت «راقتقن من

الاعراب فم اسو شاعر بخدمهم فمجعل النعاس يغلب عليه وهم

دقهيونه لشغل لهم فليا طال عليه صبجر وجعل يقول 

تى سبلل
لوم
ملب
.شفك

"

يقيلالناسوليناقمله |

 -92581-أسبوعيد دن فالوس ()1شاعر لانت ذكره ابو نهد بن حزم,

وانشد له فى رجل يعرف بادوونخراكت ادّعى عمل ءالة

7

السانية دون محرك

قل لبنمدرك الذي لميدرك اخراج م البدرييمحر
طوقٌ الحياقة حية سلركة وطريق ار قبل ذ! لم بسالو
 0... :المكفوق كان' ادتبا 'مشئورا ابقرظبة قرأ عليهلاذاب.

ولاشعار ويتكلم على المعانى وله اشعاركثيرةاكز مضموع وقلة ©"
لهنبعدت منازلكم لانم الى قلبئ قد كرام فدسطزة

1

وان كان الزمان .قضى ببين هما بان اليكاء ولا التحيي0: .
 -0554-ابعوبد الله بن عاصم دجو مشهبور ذكرة احبريد بريخزي”

وقال انه كان لا يقصر عن اكابر اصسحاب مهد بن يزيد الترد»
 -1351ابو عبد الله بن فاكان اديب شاعر يكلم عق معانى تلادابمع التاند بن
ومدحاسن لاشعار ,أخكرة
د بسي
العبين 3زعاتب  5ذلك ©»*»:

()1671. 7461. 561 5

فاندع

يكن

نيدأ

سدارعها

ضاع

دضر

لاضن

عضة

اجل

ددادعهة

سا1

اعار النميم إبييينا بالنسد

كان الظلال علينا نهاءاو آخر ليل على مخلسه
(و)كان

النوادر 1

افقها جوم

تطلعن كك حندسة

ومهمى تاملت تدحسينها فعينى بقرتها معرسه
مدعل لعمرك فد طهب لاله قراة وقد قدسه

غوؤةيت” ابو حفض بن عسفلاجةر) اديب الكتاعر من الروساء .ى الدولة
العامدرية اليف أبو *عمد بن حزم قال انقدى الوزدر ابو شرن

عبد

الملك بن يحبى بن ابى عامر رق تزودج المظثّر عبد اللك بن المخصور

ابى عامر مهد بن ابى عامر حبيبة ددنت عبد الله دن يعبى بانبى
عامر وامها بُرئية بنت المنصور ابى غامر هد بن ابى عامر بن عبد
الملك .بن قند وه مولابهم قال ابو هد واظنه لاببى مرون وقيل انها

عرزبى مزوج عبدة بسك

أخذة

ذج الله بل د ورماة دوقله

 -6251بو خالد بن التراس شاعر اديب نذحور د ايام المستظبرذكرة ابو هد بن حزم وأنظك له سَمَا آنيذه لنفسة
فد نلف

ى

اليا النى سنه .....دلك] من قيلهم حسبوى

لما دريل القاب بثجرانهم درد ذاك الماء عن قلبى

0

يي

)(4

وك

)165. 461

قد قلنت للروض ونوارة توعان تبرى وفضى
وعرفة مهوتلف طيية صنفان خمرق ومسكى
ووجه عبد الله قد لاح  2وهو سن البهمجة درى
شم غرساك الارضى أن الذنى ابصرته غرس سماوى

حسنكت نورى بلا سربة وحسن عبد الله نورى
اضدحى صغيرا وهو قىدرة نبلا كبيرا لشان علوى

5و0 8وامسر بفنال وهو العروف” بان خصن()4أديب آل
شاعر محسن من ادل اشبيلية ذكرة دير فى كتات الطيج له 0

اعباومر بن مسلة وانشد له العبر من شعزة فى النيلوفر

كلا ااقلبلظلام اليه غمضصث انسجم السما)عليه
فاذا عاد حك ضياء عاد روح الحياة مئه اليه
 -4951ابو حفص التدمهرى يعرف بابلنفيسارى(ة)5شاعر اديب ذكرةابو الوليد بن عامر وقال اخبرنى ابو العحسن بن على الفقيه قال كان '

نى دارى بقرطبة حاير صنع فيه مرب بديع وظلل بالياسيين فتزهت
اليه ابا حفص التدسبرى فى زمن الربيع فقالٍ ينبغى ان يسمى هذا
الرج السندسة وصنع على البديهة ابيانا ى ذلك وهى
نهار نعيمك ها ائفسه ورجع سروركك مأ ءانسة
ناسل وقيث ملم الخطوب فعل الربيع وما امسه

بجاير قصركت سن صونه دذثانير قد #قارنث افلسةن
اىلعيد قد طلسه
ارسقتدوسقت وسطر عل
واسطار ذو

كذ

لعله انححم السما عينيه ()5)11( 2 )9

()16. 4621. 461 7.

م30

 9451ابو بكر بن نصرءس اهل" لادب والشعر باشبيلية ذكرة ابوالوليد بن عامر وحكى اثه كتب اليه فى زسسن الربيع ابهاتا فينها

الظر نسم الزهر رق بوجهم لك عن اسرته السدرية يسفر
حضل بريعان الربمع وقد غدا للعين وهو اسلننضارة مسنظر
وكانيا تلكت الرياض عراس ملبوسهن معصفر ومزعفر

ميان لسن مرف الى فلهن ف يشى اللبلس تدخبر

جوعفر اللمائى اديب شاعر ذكرة ابو عامر ودكى لد
 -0951ابىتاب حانوت عطار وقال اخبرنى حامد بن سمُتجون()1
الشهيدى ك
قال انشد ابو عمر بن دراج خبران العاسرى قصهدته المشهورة عند

خروجه من البحر ونم حطة ى الجايزة بلع الخير ابا جعفر حبوناذ
فقضدة بكمسة عشر مثقالا «ودفعها :إليه وقال -لم اعذر الاك فانه فى

دار غربة »

ا

ع كلس ع فرمين الب ابن إحلدطليطك القديلاين

فرج العئانى احمد ى ابن إدرس لاسهر من اديات
وحسبى ان سكك فقال عنئ وطالبنى العداة فكان زكنى

وراموة لبعروة يصهمنى فأءررة فرقم الضيم :عدييو.

اولحسن بن على الاستجعى فقيه تتحتوى شاعر من اهل
 -9984-اب

قرطبة ساكشنبيلية ذكر له اابلووليد بعنامر اشعارا منها قوله فى
الرياض موصولا بمدح الوزدر ابى بكر عبد اللدز*)بن ذى الوزارتين
ابى القاسم بن عبادة

46
9ا

حّ

)(4

0,

03761. 168+. 164

الى
إله :شمكو قلويا اتتل" ويفكر عدا مع اناعور 1 :
-61514-

أدو بكر بن وافد قاضصى الجماعة بقرطبة فقيه خم»

اهل .بيث مذكور كان قلبللاربعياية »
3
-7151- ١إيو بنعن بن الفرج اديب لشاعر ا أدبو عبد الله بن فت

حكبرك
الشدى له العتاكم ابو شا

الواحد بنهد بن القبرى بشاطبة

تعادري تل العباس يدنكؤن القاضى وقد اخرج دراعه و مجلش
العكم لى +صومة حضر فيها فنهاه القاضى فقال

ا

جهلت ابا الغباس تاديب #باتء :صعالبكها وقفٌ على فتكاتيا7
بن العم لهميسم فى طبر كل وات ١

ار

صاقنبنى بصفاتى ١
اانهى
سنالملالقبل فيهم ول
ا

التكان خىالتي'وبخرجن جوت اللبل معتجرات

 .-8151ابو بكر بن التوطية متاحب الشرطة من اهل الُبيلية اديبشاعر متاجر وله

4

4

0

لاني" ذكرة

ابو الوليدان

عامروذكر

اثة :إنشدة لغفسة من 'ابيات
ضدحك الثرى وبدا لك اسعفارة تاحمل شاربه ا
ورنت حلذايقه وءازر نبته ونفطارت انوازة وثمارك”
وَاشْتلَ ذابل تبنت ككل فرارة لما أنى متطلعا اذارة ش

وتعهمك صلع الربا بناباتها وترنمت مغنتجية اطيارة

وكائماأ :الروض' :كلانيق وقد؛ بدت متلؤنات “عضجة 'اذوازة
بيضا وصفرا باقعات صايع لم ينا .درهمه ولا ديثاره

سبك الخييلة عسحجدا روذيلة()4لما غدت .ثيس الظهيرة نارة

ع الوذيلة القطعة من الفضة والجيع وذائل [)4

:

167. 861. 861 +.

خءة

زلأنك باامع احسانها انك ل سجل ا

ان

واند طرت قبل عاللىامهاتث فطب بعوداطرب على ذى البنات
ابو بكر الغخولانى الباجى سن اعل باجة سكن اشبيلية

24451

لملنادبا الشعراء اليشهورين انشد له ابو بكر عبد الله بن ححجاج
وقد ذنزة سع فمحر الدولة ابى غيرو عباد بن(*)القاضى ابى القاسم ف

اسنه

اكرفب والبير والسيك والملك

ْ

عبا :يابن الجلاحل الملك وضارب القرن كل معترك

اا ترى النهر كالسيا بدث ف حوزة اننجم من السمك
واذى كالشيس فية ثيرة والفلك تسجرى كسجرية الفلك
-51581-

ابو بكر المغبل كان فى ايام الحكم المستغصر وله مع

الحاجب انى العسن جعفر بن عثين المصحفى مجاوبات بالشعر

وله لك اي بكر اللولوى اثرعلةاعتلها يعظه
 0ققد وض المعلم وبان.لكلكامر لو تفهم
والدهر لست له ءامنا ولا انث من صوفه :تسلم
(وان اخطاتكك له اسبم اصابيكك بعد له اسم
لهالره .تدنى اليك الردى دوايب ى ذاك هنا قسم)
اتأرح بالبرء بعد الصخا وفى البرء داوكك لتوعلم
فاين الميلوت واتباعم ودنياهم  .ادبرت علههم

 ٠فهذى القبور بهم :عبرت وتلكك القصور حلت دنهم
لقد صرح التق عن غيبه وبان لك الحزم لوتعزم

فحني متى انت اطوع الردى وتعص لاله ولا تقدم .

)1671. 72601. 361

.-0151-

/

0.60

ابو احمد المنفتل شاعر اديب محعسن رادت من شعرة فى

النعول
00

ان جفانى الكرا وواصل قوما فله العدر فى التخانى عنى
لم مق

الهوى لعحسمى ماخصا «فاذا! حاننى  :الكرا  3جد ى(*),

حنمد العابدى
وله ادعنا افلىاحول ميا انشدة ابو الحسن دلأىب
ولو حاولات من سقمى ذهابا جردثك مع التفس حيث يجرى

سكنت باظن جفن عينى بمقلة ساهر ما كان يدرى
وألو
 -1431ابو أسعق بن حمام الوزير الكانب قرطوى مشهور اامر كان حيا بعد للارباثة »
عن
ذو قدم ى الشر والفظم ذكرة اانلووليد ب
-9151-

سنهد اديب رئيس عر ومن شعرة ى النرجس
ابوالاصبع ب

فر
نظ
مرجس
كانها الن

العسن الذى امثاله يبتغى

انامل س فسة فوقها كاس سن التبر ده افرغا
دج -4 45

 5ا0ن

ابو للاصيع ببرن.عبد العزيز الوزدر اديب

ب

شاء ر ذكرة أبو 7

 5 1ومرودخر فى يوم رض

ومظ1ر

0

ولنا راى البين ثكل النهار على الورد والديم .المسعدات 
ومرةهلكاتبرلنوا.داع على غفلة والفين ف!ى س
وابقى دن الورد مأ يسنديم به الطيب

الم تريا علم .المكرمات وبدرا تبجا..

دول

خليل' موات

 .الصفات

ومن هو لبى .عدة  5تتجحول لاقص  000وبعد الميات

كيبن بدا وجه هذا النهار اذ ودع الورد فى الباكيات

وابدت لنا زفرات الرياح نباحا يزوسد على الناتخمات
او اخر تسيكف سن حسنها او انلها اذ بدت طالعاتك.

",
؛'

لاا

'

الك

أبن سعيد سنة  7.مسئد حديث ابي بكر مهد بن ع

منتاليفهمماسمعمنهوإخيرقا بذلك عند»
-7051-

القرشى

يزيد بانلمهلب العامرى ابو خلد يروى عنة محمد بن عبد

الرخيم وذكرانه توفى وقد ذيف على الثمائين سنة »

باب من ذكر بالكنية ولألمسقق سمه
 -8021ا.بو بهد الحتجارى يعرف بابن الريوالى())ققيه سشهور عالم
زاهد .يتفقه بالحديث ويككلم على معانيه وله اشعار كثيرة ى الزهد
وغهرة ومئها قوله ظ

كلا ايها العايب المتعدى و....ن لم بزل فى لغى اودة .
مساعيكف تكتبها الكانبان فنيص .كتاركف او سود

وقد ذكره ابوعبد الله مجيد بفنتوم كيا ذكرتة وقال فيه ويغلب على
ظنيى أن اسيه (اسماعيل بن احمد الحسجارى لانه موصو بمثل هذة
الصفة قال وقد ادركت.زمانة وقد تقدم ذكرة) اشماعيل هذا الذى ذكره '
سمه القاسم بن الغزيروألله اعلم #
في بابه ورايت بهم قد ذكر إأن.

 -9081-ابو مهد بن قلبيل البجانى اديب شاعر له كتاب إى القوانى

قال ابو عبد الله هد بن ابى نصر وقد رايته وانشدنى من شعره فى

الرياض ابيانا منها

ضمحك الربيج بروضة وسية ...وافقر عن روض 'أنيق يزهر
فكانه زهر النجوم إذا بدت وكانها فى العرب .وشى احضر

وكان عرف نسييها عند الصا عرف الغبير يفوم فيه القغبر
صر ()4

(.؟ )168. 261 263.5

امن

سلام عن ابى داود العطار للافريقى عنه سمع معنهيسى بن “ححمد
الاندلسيى مات ندعو سنة عم ب»ه

 -3051يعلى بن احمد بن تعلى القايد شاعر كان ى دولة المنصورله
مر قال الحميدى لمبمعضرنى لقه كولا
ابى
ابى عامر «مد بعن ا

مخ :وزد مبيكوكر
بعثت من جنتى بورد غض له منظر بدايع
قال اناس راوة عندى إعهجله عامغا المريع

قلت ابوعادر المعلى ابامها كلها ربيع

-4051-

بسر إن ابراهيم بن خاللداموى من اهل البيرة فقية #حدث

ثقة يروى عن ابيه وعن جماءة مات بالاندلس سنة م.م ذكره مهد

ابن حارث الحشفى وابو العسن الدارقطنى وابومتعمد عبد الغتى
ابن سعيد الصرى 4

-054-

ش

يربوع بن اسد ؟المالقى :شاعر اديب ....: . . . . . .وله
تغاير السوسان والجلبان والاقعوان الغص بن النهار

...أنسما ذاك وذا موضححا عحنسن

ظ

نور قد بدا واستنار(*)

واسخحكم الورد #بين هانة وإناحل الفضل معا وائف خخار
.-6081-

عوثين
يعيش بسنعيد بن هد الوراق اب

.سمع ابا بكرن

هد بن معوية القرشى المعروف نابن /لاخمر وابا نهد قاسم بن اصبع
البياق قال" اث غمر بن عبد البر وحكان من ارؤى .الناس عنهما وعن

غبرهما والف سند خديث ابلناحمر بائر الع الستضر اخبرق
غيروإحد عن ابن موهب عن ابىعير قال قرا علينا اعبثومن يعيش

162.1670: 263

فض

'

فاصغرار البها وحلية «موتاب :غدا هاربا باسرع عدوز»)
واحمرار الجنبى من يانع الورد حياء الخدود حذو ذو

لافج يونس بهنب .بسنعيث ايجند بن يونس" بنعبد الله
ابن هد بن مغيث (بن عبد الله بن مغيث) بن الصفار فقيه محدث
عارفي متقدم مشهور حافظ بولدة .فىرحبب سذة0086 .م ولوفى  فى سكة

إثإةيروى عن مهد بن فرج مولى الطلاع وعن ابى عمراحمد ببنهد

ابن يحيى .بن الحذا هيع عليه الجامع سوير للبخجارى رواية ابن

السكن بقراة ابى على الغسانى قال سمعته على ابى هد عبد الله
ابن اسد .عن ابن السك عن الفريرى عن البجارى ودروىف عن

إببى على الغساى واتى مروبى بن سرام ودروف عن (لين القاسم حاتم

إبى محمد الطرابلسى حدثنى عنه غير واحد منهم القاضى اابلوقاسم

عبد الرحمن بهند وابو هدبعنبيب الله وابو جعفر احمد()1بن احمد(ة)

(ابن احيد)(ة) وابو اكتجاج التغرى *
-1081-

“يونس ابن متحمد بن عيسى اديب شاعر سن اهل مرسية

انعفدت دن شعرة يمد القاسنى إبا عبيد الله محمد بن ابراهيم بن

اسود لما ولى القضا بيرسية وهو من اهل المرية()4فبمكة نشا.عن ابى

هد #وانبخص« :العراب بيت القدس.وشعرة كثير »
افراد الاسما.

 : -9051-يباسين بن مهد بن عبد الرحيم لانصارئ البَووى وبقال ابو

لواه وقيل اابلومُغْراء محدث من اهل بجانة روى تفسير يتحيهى بن
7

بياض موضع بيت ( )4م ()5)211

()161. 7161.

هرا

1

ابن الجسور قال انا ابو عير احمد بن «مطرف وإحمد بن سعيد بن

بى بن يمحبى قال إناابى قال انا ملك
بلهحبن
حزم قالا انا عبيد ال
قال ابوعير ونا سعيد بى نصر ابوعثين انأ قاسم بن اصبع اناابن

بى
ييىحبن
وضام انايح

قال اناملك +

ين أسمه يليو
-8941-

يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث ابو الوليد قاضى

الجماعة بقرطبة يعريى بابن الصقار من عبان اهل العلم سمع ابا بكر
هد بن معوبة القرشى المعروفى بابن الاحير وتهد بن يبقى بن زرب

والعباس بن عمرو وغيرهم روى عنه ابو عير بن عبد البر.وابو مد بن
حزم العمافظان وهد بن فرج مولى الطلاع وكان زاهدا فاضلاً يميل
ثبه كتاب المنقطعين
ىلتسوى وله فيه مصنفات وكمن
للتحقيق ا
ا

ال مز وجل ركتاب ,المتيمجدين لاني اللدي بو وال 0000
أشعار .فى هذا العنى وفى الدقايق والزهد منها قوله

فررت لبن من طلبى لنفسى وارحفف العاد فائرتا الل'
رضاك هو المنى وبك افتارى وذكرك .فى الدجا قمرى وشيسى

قصدت إليك منقطعا غريبا لتونس وحدتى فى قعر رمسبى
وللعظمى من العاجات عددى قصدت وانث_ تعلم سر فقو

ظ

 -99414يونس بمنسعود الرصاى منسوب لك رضافة قرطبة اديبشاعر ذكرة اابلووليد بن عامر واورد له :ى وصف الزياض ابياتا منها

حضلت كفهعة الرياض فهبت بتسيم الحباة ى كلعضو

ظ

1. 161 1. 161.ن)8

بذضر

المرى واصبغ بن العليل وابراهيم بن شعهب وغهرهم وآخر من روى
عنه موتا ابنه عبيد الله وكان #عهى مع امامثة وديئه مكينا عانلدامراء

معظما وعفيفا عن الولابيات مثنزها جلث درجته عن القضا فكان اعلا
قدرا سن القضاة عفد ولاة لاسر هنالككت لرهدة فى القضا وامتناعة منه
حدثنى غير واحد عن شري سبال محمد بن حزم قال مذهبان

انتشرا فى بده امرهما بالرياسة والسلطان مذهب ابى حخيفة فاه لما
ولى قضا القضاة ابو يوسف كانت .القضاة سن قبله فكان كا بولى

قضا البلاد من اقصى المشرق لل اقصى اعمال افريقية “لا اضتحابه
والنبين لل مذهبه والناس سراع ل الدنيا و7الديانة فاقبلوا على

ما يرجون بلوع اغراضهم به على ان هئ بينحبى لم يل قضا قط
ولا اجاب اليه وكان ذلك زايدا فى جلالتة دهم وداغيا لل قبول
رأبه لديهم وكذلك جرى لامر فى افريقية لما ولى القضا بها سحنون
اسبعنيد ثم نشا الناس على ما  .-. .وكانث #رفاقن يعبى بينحبى

فى رجب لثمان بقين منه سنة عمل وقيل فى سئة ثلآث(*)ورحل يحيى
ابن «عيى رحلة ثانية فالقى مالكا عليلا فاقام عندة حتى حضر جدا زتهة

اندلس ذكر ذلك ابو بهد الرشاطى (كتىاتة) حدثنى
م رجع لك

كناب الموطأ غير واحد عن ابن موهب عانبى عمر :بن عبد البر

قال اناابوهدعبد اللهبن محمد بنعبد الرحمن بن اسد قال نا

هد بن ابى دليم ووهب بن مسرة قالا انا مهد.بن وضاح قال انا

مد بن
حمر
اوع
يمحهى بن يحبى انا ملكك ح قال إعبومر ونأبه اب
هد بن احمد بن سعيد الاموى المعروى بابن الجسور قال ذا وهب
وواعمنرا
ابن مسرة ا" ابن وضاح قال انا حبى انا ملك قال اب
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1

الليثى اصله من البربر من قبيلة نقال لها سصمودة تولى بخئ ليث
فينسب 7اليهبان وجدة كثير يكنى ادا عيسى ودو الداخل لنلادلس .رحل

اللىمشرق وهو ابن  ]8سئة فسمع ملك بن انس وسفين بن عيينة

والليث بسنعد وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الله:بن وهب وسييع من
(*) نافع بى اد تعيم الفارى ومن القاسم بن عبد الله العمزى وتفقة
”بالمرئيين وا!...رين :من اكابر اصدحاب ملك بن انس بعد انتفاعة

بملكك وملازمته وكانى ملك يسديه عاقل لاندس وكان سبب
ذلكك فيما روى انهكان ى مجلس ملك نمع جماعة .من .اصتحابه

فقال قايل قد خطر الفيل فخرجوا ولمبخرج فقال له ملك ما لكلم
م

ىلادكث فقال له لمارحل لابضر
لتنطر الفيل وهولايكون ب

الفيل وانيا رحلت لاتشاهدك واتعلم .من علمك وهديك فاعجبه ذلك
مئة وسماأة عاقل الاندلس واليه انتهعتك الريانة بألفقه ى الاندلس وده

انتشر مذهب ملك وتفقه به جماعة لا #عحصون وكان يفتى براى
ملك وقوله للا فى القنوت فانه لخخذ فيه بقول الليث بن سعد وكان

لا يرى القنوث وترك ايضا رإى «لك ف اليمينى مع الشاهد واخذ
بقول الليمث إى نرك ذلك وايتجاب وروى عنه غير واحد منهم ابناة
عبيد الله واسمعق وتهد بن وضاح وزياد بن هد بن :زياد شبطون
وابراهيم بن قاسم بن هلال وتهد بن احمد 7العتقى :وابزافهم بن #حميد

ابن باز وتحهى بن ححجاج ومظرف بعنبد الرحدن وقيل عبد الرخيم
ابن ابراهم و ...:....بن أسباط  الزبادى وعمر بن موشى الكبانى
.وعبد الممجيد بن عفان البلوى وعبد لاءلى بن وهت وعبد الرحذن

يم .بن السغدى و..ليمن بين.نصز بن منصو,
ابن معحمد بمن اربى

فوع

06116

مظاك .من ,الشعرربعقدارا مإااخكان ايتحول :اليكث من :غيين السلن
قال ابواهذ سات :ابو بكر بن هذيل سنة خمس اسوث

وثمافين

اد ببلع:من لادب والشعر .مجلغا :اش ورا
وثائماية وهواابن ,ها لوتكان ق
.ومن .مستحس شعزة

ظ

ظ

'

ذا ءلم ايرخلوا كلا وفوق .رحالم غيم حكى غبش الظلام المقبل
اوعلثك مطارفهم“ .اجات الندى فكانيا سظرت بدر:مفرسل
فلارض نحت »)لارجل
ليا تمركت الخيول تناثرت من فوقهما
فيكيت :لعورفوا دموعى بينها لاكنها اختاطت بشكل مثكل
..وانشد له ابو هد

ظ

ْ

 3تليفى ولك :البكا  بدار اهلها ضبروا السقام ضحجيعى
جعلوا لى الى الوصال ,سهدلا م صدوا على .بات الرجوع

بعدر

الم

بدي

شاهدقيم كفا الماوين جاثهم شما علن اجسامهم ان ترقا
فتركب حظى هن ذنوبى دنهم و .:..الوفا فان تدعب فتصدقا

..واقل .فعلى بوم بانوا انيئ قيلت اثار .٠. ... الفط 'تشوقا
ولوان عذرة شاهدت سن موقعى شيا خذرها بان ,لا +تعنشقا

 .وانشد له.ابو هدبنجزم

د

.اساء ل جففى فوادق بغارة ودمعى :لك جدين بطول اتمحدارة

ب أواخطريدنن از جادى اببجنئ :قراف اله خا مكار ايطيدام
ئ

نبئى بن عبد العزيز بن ارزاق:الكائتب
يح
١ ,0941-يحبى بن همام ب

ابو بكر اديب بليغ حسن الكنابة والخط سخهور توفن سخة ارم »
>-739414
.يحي ابن حون ى بدن كثينة بن وسلاس وقيل وسلاسس أبو هيد
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ع
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اكله العرب .شيها كبيرا ؟ ونام رسف و00

ذا

انيل لى ا'ؤذى سعيد بنعوسئ يزحم الله ابن غيسى” تشعيدا 5 2
ولمنا صلب الجزيرى ومن كيذ من أصدحايه بحضرة اكجيلية 00
ا
دب رضنا ب

ايفن

ب

-

اويا

ج.

م 2 1 5-5 0
وا ".
اده
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 1درى مرا

(و3نك له شعورة  00فرضية ضحيين)

ميدابة؟! 3
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 :-4941بحي بهشنام .المرواى اببوكر سن اهل :العلم بالاف
ب
والشغناذكزة .غإباومن بن هذ »
كر من" اهل العلم والادب سردل !
 .-5941بحبى بن هذل اببوعلية:الشعر فصار من المشهور بن يه وقك تمع الحددث مانحيد بن

ميا
خلديوفزه يجدننة المبخوند بن اعتزم, :قال« حدلقى .أخلل
ابل قن
قعرةة:١.
المعرونفي بابن اللجام قال حدثتى يحوى بن هذيل أن او

للشعر افهأ#كان :كاقه حضر جنازة احمد بن هد بن غبد رده قال فانا

يوميذ ى اول الشبيبة فال فزايت فيها من الجمع العظهم وتكاثر الداسن
 .شيا راقغى فقلت من هذه الجنازة :فقيل لى لشاغر البلد فوقع علبي يال

اخذت مصبجعى من الليل اريت كان على بانث:دانفيقال الت
«دذة 02الحجسن بنهانى .فحنت  5 0وخر 7

0

ْ

م

.م )161. 061.951

لة ابا ب(كهرد) بانلعسن
رعحفى
لسم
اهو
عير احمد:بن هدبعنبد ري

ابن زكريا .البغداذى وابا هددعل بن.احمد بدنعلى وابا .سهل احمد
ا

ل

بن عبد

 0البصرةوحدث 0
طات مام
أحمد بعنبد  5الريلىرابا
ماهبودن العسن بن رشيق و«#حبى
وبالاندلس فروى عنه من اهل م#صر
ابى على الصرمى وسن اهل .بغداذ القاضى اابلوحسين هد بانحمد

اببى القاسم المحماملى وروى عند بالاندلس ابو الوليد عبد الله بن يجيد
ابن يوسق الم#روف بابن الفغرضى وغيرة وكان يملى ويحدث بجامغ

قرطبة وساث ععناسلنية اخبر ابو هد ءلى بن احمد:قال رايت

لبعض :اضحنابنا عن ابى.عمر احمد بن الحباب .قخالرجت مع
يحبى بن ذلك بن عايذ السحدث ,من صلاة العبية ليلا فن اليسحجد
فشيعته ال دايه فال فقعد .معى  ى دهليزة وقال انشدنى اسن المجم
يبدا .لعمه

تفلم بعض مأ فاتلى ,ولا اناس لما .فاتق
ولا قركنى لل الدنيا اما تذكر امواتك

تايافلؤيتن لد مطول اليقأءذ والفسام :ىن :لبها بملزيبت 0ولاعت
وانضرفيت فمنا .بلعث طواك الشارع حتعى سمعت الصراخ
مات توقى فى شعبان سئة»10101
 .-5941يعبى بن سجيُر ابوبكر اديت شاعر متقدم فى طريقةالشعر برع فههأ وفاق اهل زسانه  نوفق ليلة عيد الاضحدى :بمراكش

فسىنة  . . . . 685إنشدت مشنعرة يرثى القايد٠ابا عثمن بن عيسى

()1671. 051 7,

اذا

طم اق الام

ابن احبى_اللدني لاتدلسىعن ملالبنانس ,قالناحم

ينا

نلدال
ىسىبنعمنضسفريإنق.د,يامللتوورتى ,مفاى ,قولتد,وي طلم متسبود قال_الموزا..
و
نمسنق > 9+غم

ديا با] يلك 7-5

 9841جني ب
,
ن موسين بن عبد اللهمن اهل قرطيةيكنىابايكن

درو
ي عن أبى عبداللمد بن فرج ذابىعلى الفساق وايق حبق

اببى:ابى الب ,وغيرهم.وك
اانفاضلامقيلاعل .
ىمايعني .ةارب

القاسم بن بيشكوال,فوابيد ل 0

عل بيبزع# 0لك ,المعال

حوس
لبه جر االشدةتيسم 4

لعب

بيعو
يقفاشو

 -0941سنيبن مجاهد ميم الزاهدعالممذكور له باتو

علىذكا وبصرة رويعند البورلهد يونسمعيند االللقاسى اخين,

ابو*مد بن حزم قال نا القاسى ابو الرلمد.بنالصفار قال.تنيع
سب
ي رين جامد الفزاري الزاهد يقول هذا كان اوان و

ا
ذ قفوهىيى واسستجكيت .ارادتى قال فقلت ,لهفعليه|ا الطريق

ندرك ذلك أ3ستقبال اعمارنا نقالنم كدت اخذبلطي

بطقورلوفن فعانمس عمظايمعة أاولكالنأسماانهقذوياماعينتاكة*ا«دين فى ملمددر.يدرف

عل

-1911بن مر تن فقوا بن للد بل مد ' 1
الالهباتق
 2اشبيلية روى عن اشهب بن عبد للد --
3

الجماءة واه زان عبد 0

العيفين املاهلك وال

اليعدال

مهلل

 000 00ابنحارك”

مجه درألةيوريو

اولوه .جين #واسب )ب عايذاب وكزيا بلس لقني يي"
مي
سين.وثلشيانة وسمع بيغداذ والبصرة وغيرهيا بعد

ان سمع بالاندلسن 

منجباعة
متهم عبد الله إن يونس |الرادى
صاحب قداعو ااه 0

ْ

أضر

)101. 051. 051+

الرة .بن أبى زيد نا ابْراهيم بن نصر نا يحهى بن عمر انا ابو
الصعب فقيه اهل المديئة قال رايت ملك بن انس يرفع يديه فى
الصلاة عند الركوع وبعد الركرع قال وانا“خلد قال"نا احمد .دن
خلد قال نا وى

بن عير قال آنا الحرث قال انا ابن ان

03

سمعك مالكا يقول دخلت :على ابى جعفر فرايت غير واحد من
ب هاشم يققببلل .يدة المرتين والثلاثة ف الهم قال ملك  0الله
العافية فلم 3له يدا قال فاخبرنا ابن وهب قال قال نافع.لم يك

فافع يفتى

فىحياةسالمبنعبيد اللهقالعلىرحكاقكاف 1

الفنيا »

ههها -يحبى بن الفتي بى.كقس الانصارئ المتخارئ”"ابو بكر
دروى عذه نهد دعنبد الرحيم *
حن# ..-]84حبى ابن القصير اندلسى محدث دمع يحيى بن #حيى

الليقى وعيسى بن ديئر واستشهد هنألك سنة(*)ع1م +
 -7811-بي  .القاسم :ن فلال بن يريد بن عمزان القيسى

بالقاى اندلسى محدث مات بها سنة اثنتين وسبعين ااوثنتين وتسعين
وماثعين على اختلاى فيه »
-8841-

يحيى بن مضر القيسى اندلسى رحل  4ملكى بن انس

وسابوين الثورى وروي ملك عنه حكاية حكاها

ء ن الثورى وه

عزيزةقال الحميدى نا ابراهيم بن سعيد التعمانى .بالفسطاط قال 8
بعيى بن على بن ستحمد الغضرمى قراة قال ذا احمد بن مهد بن
سدرة حدثنى عيسى بن محمد الاندلسى قال :نا احمد بن عيسى

الاندلسى كال  85يل بن ابراهم مين الاندلسى قال نا 2

)168. 051

1

اا

وا

.دو الكاع والجدل -
,قبد إعلم م
فى عامالكلام .لم.يكن بيالبالن ب و
بن  76سائة وإصابقة سكدة 5
وتوفى الى .ربع الاول من سانة م واهو
قبل موته رحمه الله »ع« 2
-4841-

8

تعبى بن غير بن بوسف عابر الالحويايع 000

انية يكدى ابازكريا يروى عن.ابى النصعب احمد بن ابى بكر

الزدرى صاحب ملك بن انس وعن ابى عمرو العرثبن سكين |
وغيرهيا قال الحمهدى وقال لى ابو زكريا المخارى انه كانيروي 0
الموطا عن تعبى بن بكير روى عنه أخوة مدحمد وسعيد بن ,عثمن ع

العناقى واحمد بن خلد بن يزيد وابراهيم بن نوصبرهد بن مسرور 0
ابو عبد الله قال الحميدى وقال لى ابو زكريا البخارى وروى عله 3

إبو متصور قمود بن مسلم القابسبى وعبد اللهبن هدالفراليالناارويي.
وجماءة هنالكف وذكرة اسبعويد ,بن يونس فقال قال لى زياد.ببود 8

يونس المغربى إفه سات بسوسة سنة  ]08وقهل سنة تسع ومولده سنة|.

م قال ابو زدكربا عبد الرحيم بن احمد الدخاري رايت :عليلبر

هنالكك إنه مات سخة 94م جدثبى غيرواجد الزوا
يحيى بن عم

|

العيشن شر بر.ين جدعنابى .مد بن حزم,قالذاميد الوجس ,ن
ا
دل
ابن ساقاابلرق اد بن خليقالل نا د ب سيقا
:
احمد بن خلد) قال اناتحبى بن عمر قال انا اب عبرم ريا ١0

مسكين قال انا ابن .وهب قال قال لى ملك الحككم على يجكين 
فالنى بعكم بالقران والسنة الماصية فذلك الصواب والثى يجيد

نفسهإىمالميات فيهشى .فلعلديعنىيو..ى قالونثاتلثكلي .
ليا كايعلم بامشابه ذلكث لايوفق قال نا خلد فا عثمن بن عبد,

ير

(6: 91.9881ه ,

دى بانةوارك..
صفا
قع
بترت
وليف حيامةوراصافية الجداع تس

اقلت فاذكرت الثوق بق حنى لقد قال اللغرق كفاك
فعمجبت من ضدنن فى اوصافها خلق الخليع ولبسة النسائف
_5 -

بج م كك  62. ,وى ولتاععة

ا
02.2
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الاب

الف الحطزه ردق أبن ترون

واد ابديها
©

ا

اللا ا
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 ”. .وما حكانات طرافل  2لد ...ويه
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الكرامالصمد
2

بهدة

0

.اندلسى معدرك

رروق
هن مسعود 5 :-د
دن عبد رة ب

عن

قأسم

0ابم وأحهد دن سعيد بن حزم الصدفى وان ابى دلهم عمد

رؤى عفةاعبَموْر بن عبد البروابو هد على بن احمد قال ابوعير بن
عا قرات على #حبى بن عبد الرحمن  ما خرجه هد بن وضناح

ا السلة #ااولتطون :وحدلدئ> ب عن “حمد بن آبئ دليم عن ابن
ع

ينا

 -9841الل بن قبدالفرارالجريرى #حدث اندلسى 0سن واه

 -3844-و

1

دلل" بن لسنيكفيناب باكر رن ادل قرطبة
بن قب ا

ذكرة ابن 00وقال فيه شمع الحتديث [*) سعندة وكانمتبحرا

16, 851 7.ا)

عو

ٌالمللزكا

وعد

ون ا

-0741- ١تحيى ين لسعيد»بق حبهب الجحاريق  88برو عفهعبد ْ

الرحمن بن ابى ارجااللبستى.قوقىسيقمله م 1١ ا

08
0

لله بن انى ,عييى ابو عيس  .فقيه «حدث /
. -5741-تحبى :بن .عابد

زوى .عن.عم والده عبيداللد.بن الخيق_بق #خدى :بن كو اوسن الع 1
الو
هلف
ومي ك
عبد الله “مد بن غمر دن .لبابةرؤئى عله

الفاصط .رغتوقرط ,ا رحد وى
-8141-

اا

03 1

يمحطلة ١
2

#حيبى .بن عبد الله بن جيهيا فيةامسو"

سكن اشبيلية روى عن ابى القاسم الهوزنى وغيرةوشوور باشبيلية -
وكان جامعا لفنون من العارفى وكان مذهبه النظر ى:احديثا 
ببفاطي
 -فمه .توفى يري ااجينادق ق

عسي

تلءره

لبفال بعلل )اه ل

.

ن
ابو
ككئ ١ا
لين ل العرووك بالي

يه 00نصرن, .فى نون .وتغرفف «حتئالجا وال 0

حبيث الهمجا (/4وسن .شحرةيتغزل.

000000

يي ادي
.وتوا ابول بوالبريق 'الهياشئق موفقا با اللو ب
فاتيع المشعاق

أدعد

نظرة

تسايله انى

سركت

لم

0

هد »موا معيم رإله.

وسا ,شانةل انزف بنانو رم _عليعة سؤادوع... .جوا ترها:تظرلاقة 1
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 97442يحبى بن :زكريا بالنشاسة الاموى «حدث اندلسئى ماتبها سئة ارم ذحكر هذا والذى قبله ابو سعيد بن يونس :احدهما بعد

لاخر وهذا الاموى دزوى عخناله ابراهيم بن()4قاسم بن هلال قد ذكره

الحضرمى ف الموتلى والمختلى رغيره ذكرنا له حدننا  1ترجمة
إلضماء ف اسم خلف بن الهايفم! +
-5741-

يعميبى بن سليمن بن قطر بن سفين بن حدج م بن كلوت

اندلسى يروي عن متمد بن وضأ م وبوسف بن #حي المغامى وله

رحلة ى الطلب والسماع مات بالاندلس سنة هم »

 -4741يجهى ين سلهمن بن هلال بن فطرة()8اروى عن انان بنهد .ابن ديبار صاحب #حهى بن ابراهيم بن مزين روى عنه ابو الحزم
خلف بن عيسى القاضى اللعروف بابن ابى دزهمالوشقى قال الحميدئ

انا ابو الوليد هشام بن سعيد الخير قال انا اابلوحزم بن ابى درهم

قال سمعت تفسير ابن مزين الموطا على بحيى بن سليمن بن هلال
ابن فطرةزة)وقال انه سيعه غلى ابان بن هد بن ديفار عن ابن مزين
قال وربما طن ظان ان هذا والذنى قبله واحد وليسا في 2طبقة على
اختلان ما بينهما وابان بن هد ى طبقة النى قبل هذا »
*-5741

يحيى بن اسليين ,بن .بطال البطلووسئ 'دروى عن ابيه ذكره

ابو هد بن أحمد »*
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وخيرجا ابوها بين شيع حثير المال أو ححيب جور
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فقالرث خطنا حسى وما أن ارى من حظوة ليسهخير

وبق

ولاكن أن عزمث فكل شى احب الىمن وجذ الكبهر 0
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لأ :المرء ,بعد الفقد .يثرى .رهذا للالتتود اجلبىفيراءلب 07[.
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انيز فدبنتك ما وعدت فان لىف الطل 0
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قولا حاضراا- 4

واعلم .بان من العزامة للفتتى ان ل يرد يقير بمج ليفك
1ة58
وشعرة كثير “جموع جيعه حبيب بن احمد وقال لى موليدة سن
فى امارة عابلدرحمن بن معوية وعاشباقى اسارتة :وإسازة

هال

وامارة العكم وإمازة عبد الرحمن ومات فى آمارة  2بيي* "2:
*] وهو أبن  69سخة »

 -8641يحهى بن الخصيت محدث اندلس مات  00ساق1

74م يي

 -9641تحبى بن خلوف بننصر الرعينى روى عنه ابو هد بن أحيدوذكر انه كانضاحب صلاة صاححة من بلاد الاندلس
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بن الخلف الجيهرى المقرى ابو بكر فقيه مقرى يروى

عله محمد بن عبد الرحيم بالاجازة اجاره الفظا نوفى سئة إعه وقد
جاوز السبعين ويعرف .بابن #النفيس؛ »*
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ممع

قوفن عفااللهغند ببرمهة عواىم 1ه وادفلنبففىيع خارج .باب ابن '
احمد وكانت جنازثه تشيودة +

واي وى بن جاج رديت الفدليستى سمع امو اتدل «إعنمهوا
وعيسى .بن ديخن وكافت له .رحلة وعلا وحدث واسشهد إشىخة ملم »

 -6641يجين بن حزم اجوروت نشيو من :شهوع” لادب ولسه فىذلك ذكر وها الذى خاطبة اعبوافر بشنهيد برسالة التوابع والروابيع
الى سماها شحجرة الفحاذة وهؤ من,نبت آخر'غير بهت الفقيه الى

'

مد على بن احيد بن سعيد بن حزم »
7641-ت..معيى بن حككم المعروق بالغزال بتخفيق الزاى رديس

كنيز القول مطبوع النظم بى الحمكم والجبد والبزل وهو سع ذلك
جلهل فى نقفسة وعلية ومنزلته عفد اسراء .بلده ارسله بعس مسلوكك بنى

اميةبالاندلس .رسولا .لل هلك :الووم :وفئ ذلكك يقول عند ركوبه .
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بالطنب .وظهر فيه فكان يعيش .نفسه سما يعود عليه منه ولا يسل احد
شها .انشدنى ربعض اصدحابة) من شعرة ى طريقة الزهد قال انشدق..
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يرسول الله شكرى رجحل عذر الدهر عليه السبلا '
اليس ابى أن اففد  . . ...واففد لاهل ممعا والجولا

افما بى حين يدنو اجلى لسيث القاكث والقا لاجلا
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 -8541يعبى بن ابراهيم بن البهاز مقرى متجود يروى عن اب غمروالمفرى ون مكئ يكنى انا الحسين رو عفه-عيسى ,ابن حزم بن
:اليسع وغهرة توفقى سنة وم وفيهبا توقى أبو داود وابن:.الدوش سن

اصدحاب ابى عبرو *

ْ
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 -98414يعبى بن اسعق بن يدبى :بن يعبى .بن كثير اللينى“حدث :يروى عن ابيه عن.جدة وله رحلة انتهى .فيها العراق :وكتب

بها سات سنة سوم »
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يعبى بن اسعقق-الوزدر اديب فاسلغلب عليه علم الطب

فبرع فية وذكر به.وله كيب

حنزم »
نافعة يعتمد عليها ذكرة ابو هد ب

 -4641-يب بانلاصبع .بن الخليل *#حدث سقع .من اهل :ولدة واه

رحلة لك العراق كثب فيها عن“ غبد:اللذا ابجنمد:ين تحثيل وطبقس -
ومات بانلادلش _سخة و.م »
-9641-

عق “بن ازهر إبو جد:اديت شاعر درو عن .ابن .بكر

عُبَادة  .مأ اليا ذكره :ابو هد بن خزم »
 -3641-يحبى بن بهلول العبسى بالعين المهيلة والبا العمجية بواحدة

قرطبى «عدك ماته بالافذلش-سنة ,ذم م

 -4641يحبى بن بقى اببكور يعرف بالسلاوى الواعظ فقهه ارولبالتفسهر اديت طبوب كان قداوفىو“ سن _مازة“من اسمرون“ال داود
اقامبدرسية إعوانيا جد بعظ إلنا 1ولم أن اذ من اعخد .فنا كان
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ضد عنئ وليس بعلم انى كدت فى كربة مرج فئ
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وتنجنى نلى سن غير ذنب فتج
نسنى
اى ح
ظعل
حسن ظنى #قضى على نذا حكم الله لى

سدح إبوعير العكم المشنتفضر وعمل ى السجن كتابا سماة كاتناب

الطير رى اجزه وكله من شعرة وضق فيه كل طهر معروق وذكر

“خواصه وديل كل قطعة بمدح ولى العهيد هشام بن الحك مستشفعا يه

 .الى ابية فى اطلاقه رهى كتاب لبج سبق البى_ .اف السموتى بزقد

رايت النسحخة المرفرئة  بتخطه ونسغنك نها وكان قد اتهم «ر

وجماعة من الشعراء بشعر ظهر فى ذم السلطان لم ببق فى ذكرق
وى و بعزل من 6000002

ذايكم وكا ذايتم

م مذاج الملويك والروسا بعدة وعاش الي ايام الفتنة ودات رق" بعص
اتللكشدايد »
مر الازدى المغامو ومغامة قرية سن
“ -9541-يؤسن :بن يعنت:اعبو

اعمال طليطلة وقال بعت هومنولد(]4ابى هريرة .راضلله عند بيع

ىق
من

بينحبى وسعيد بنيسار ورخل له المشرق فسمع صر

يق يوسيو بن يزيد القراطسى وغيره  .....يعبد اليلك بن حبيب
السليى  ,الفقيد وهو ضاحبه :المشهور دة ونقال انه كان صهرة روى عخه

كتابة الكبهر االمسمئ بالواضتحة ولا يكاد توؤجد شى منها للا عنه وقد
انتآ

نشل نلك مكة واليمن وسات سئة مع بالقهروان فيما

16

اش

علم الولق على هذا كنا علمت  ش ()1
ْ
ْ

عليه لهي

(.؟)168. 65<1. 651

سايم  0بكلىيا ْ
1م 1
و د ت اعرفل

عر

ى5الىأنيي اللاحظعن عز الوجر
ظ30
0:سن 3قمالالهوى ذظررت عينى /اليه5

 ٠بعيثىوهى قاتاتى ماذتارد

*دسيد كثير وسنه قولة اقصهدته

معني عيفى والدموع فعاننا .لاان شل
إيعل ار اليسن تبس اعينغداة النوىعن
0
له
24

0

ا

شي

ب

9

أ

به

به 2.

00-2
ْ
04:1 1 5
 7كا
قدديعصي واخلف اببئى ب كنت للا
لي والعبد ق0
01

0

1

را

انلوية

8

اشرمغج

قولوا لمن ان الفواد سلناً يمن 0 0

ساايو 5ل اهبوالعباس:احمد بن رشيق الكاتب 0
2
سماوابدا جيل جوسل
بيت فسحدها .ف العسن .من .

 3رب0 4

وله

4 9

 4بعد 0
١عراسي حلار.

بي

0002

( )161. 551 *. 681

90

خطرة وانت مفى فقلت .لبا اهذا اخر العبد بك فقالت لا فقات
لها فيعى البقا قالت كل يوم جمعة ى هذا الوفنت وفى هذا الموضع او

الكان  قلتلهافيا ثيك ان باءكمنانثلل'هقالتثلاثمايةديغار
قال( )4فخرجت جمعة اخرى فوجدتها على العادة لاولى' فزاد كلبى

بفهراحلت الى عبد الرحمن بن متحمد التجيبى صاحب سرقسطة
'ومدحته بالقصيدة الميمية المشبورة فيه وذكرت فى تهعبيهها خلوة
وحلاثنه مع ذلك بحديقى فوصلنى بثلاثماية ديئاز ذهبا ثينها سرئى
ما زودفى عن نفقة الطريق مقبلا وراجعا وعدت الى قرطبة فلزنت
الرياض جيعا لا ارى لها أثرا وقد انطبقاث #سهناى؛على ارضى وضاق

صدرى الى أن ,دعانى يوما رجل من اخوانى فدخلت الى دارة واجلسخى

نى صدر مجلس ثم قاملبعس شانه فلم اشفر تلابالستارة المقابلة لى
قد رفعت واذا بها «بقلت خلوةيز)#قالت نعم قلت لابى فلانى انت
ميلوكة قات ءاولاكقى 7اخت :قال فكان الله تعلى متها خبها دن قلبى
وفيت من فورى واعتدرت الىضاحب النزل بعارض طرقفى وانصرفت

وهذه القصيذة طويلة قال إن محمد اتعدناها ابو بكر بن الفرضى
لىة
مف
جفسه
قال انشدناها نوسن بن «رون لن

سبع قصايد له انشدنا

اياها واوليا
قفوا تشهدوا تلى وانكار لايمى على بكاى ان الردوم الطواسم

ايا (م9ن)يغدر حريق :بنفسى ولا غريقا فى الدموع السواجم
خذوا رايه ان كان يتبع كل

و على الافه بالملاوم
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على اصدحاب سلك بن انس رحمه الله »

: -1544يؤنيق" بن هرون الكندى ابو عير يعرى بالرنادي قال0الخنييق اظطن احد إبايه كان من رسادة موضع بالمغرب شاعر قره ١
كثير الشعر سريع القول مشهور عند العامة والخاصة هنالك لسلو

ى فنون منالمنظوم تتفق عند الكل حعى كان كثيرمنشيوخ -
الادب رق وقته يقولون  1الثعر بحيدة وختم بكندة يعنون أمري

القوسى والثنبى ويوسى .بن هرون وكانا متحاصرين نأل[ '
لن بمدحه ابا عالسىمعيل بن القاسمعند دخولهمنلداس
ذلى
استدللنا ع

بالقصيدة النى العدناها ٠عنه الحاكم .ابو بكر بسعب ب يميد إلد
الازدى واولها
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خرجت يرما اثر صلاة الجيحة .فعجاوزت ذبر قرطبة متفرجا الىرداض

بنى مرون فاذا جارية لمار اجيل منها فسات عليها فردت .ثم حاذثتها

فرايت ادبا فايقا فاخذت بمهجامع قلبى فقلت لبها سالتكك بالله

لمة فقتمااسيك باه قاتخلرةل
لخر مام قالتب ا
قرب وقث صلاة العصر انصرفت فمجعلت اقفو اثرها فليا بلغت
راس القغطرة قالت اسا ان تتاخر (واما) ان تتقدم فلسيث والله اخطوا
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آبن افبه العق أوأنى بع

الام

دن قرح الفيسى وعيسى دن عبد

بد الله بعنابت اجازة توفئ
الرحمنالسالى المقرى ااعاقظ وعن' آعتى
لسبة  65ومولدة سنة ]» 226
جقضناقى للاندئ :رجل
 -6441-العو ين عل فلن يد  25ال
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وتلصهاذيف حسان واراججز سثهورة وانتقل لل العدوة وتوفى بها رى
سئة ثزه ب ١
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 13قاسم اللكناسى وعتيق بن ابراهيم وابو سعيد خلفب دن #حود
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الملعروقف بان الخواص صاحب اب هد عبد الله سن ابى فد وسن

شهوكة بمصر عبد الجبار بن عير دن احمد التقرق:وابو العباس مخهر
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 5رتتجاح الج 0

6

6

مهاه

هاده

5

©

فايما 1

ارم كراد ١ليها

 6هو و6

0 60900

دن .٠ 3

)*[0:ثم.يقول قد كنت حذرته من الدخول هاهنا.اقلميقل
قال ولخ جف ركف عالدنا فى انسور ا مدال ١الدواخر ظ
خبر ثانتابن «عدمد م عاذ «جاهد الى الجتزاير لاندلسم الع

ككانات في “لاه راشتلفت به لاخوال حني علب دكاننية رما
كان
رها
ليها واتشرت افانته فب

من الكرناء من نسدد"

لأرغانب ى استماله لادباء وهو النى يذل لاب فال اللغوئم
ابن قالت آلف دينار على ان يزيد تىرجمة الكداب الثى القذا
إن اللغةمن االفد لابى الجيش نجاهد على ما ذكرنا بىباب القا.

5

(,؟ . 941؟ )167. 841
-7751-

امم

النهلب بن إحيد بن اسهد بن ادى صفرة ابو القاسمالتيبهى

فقي“حجدث سمع إبا محمد هد (*) بن ابراهم الاصيلى وابا القايم
يعن ببن على بن هيد العصرمى المصرى وعبد الوهاب بن العسن

ابن مغير وغيرهم وله كلام ف شرح الموطا وفى شرح كاي الجامع
لابى عبد الله نهد بن اسيغيل البخارى مات بالاندلس بعد العشرين
:واربعماية «+
-8751-

مُضعْبَ بن عبد الله بن “عمد بن بوسوى إبو دكر تعرفى

بابن الفرضى اديب محدث اخباري شاعر ولى الحكم بالجزيرة
واصله من قرطبة وكان فاضلاً روى عن ابيه ابى الوليد وعن .هبد الله

ابن هد بن اسد وعن احمد بن هشام بن اممة بن بكير وبون
ابن هرون الكندى سمع منه العميدى (وغيرة قال العميدى) وانعشدي

قال انشدنى بعض اهل “لادب بقرطبة
المد لله على إننئى_ كصفدع فى وسط البيم
١

سكست يات من الغم
أن مى لالم مااي حلكها أ

وكان بعض اصحابيا يتشدى البيت الاخير متمتلا "بد على وجء اخر

:

إن نظقبت الجنها مازها"ار ببكتت مانت من الفم

كان سصعبي حيا قبل الاربعين واربعماثة »

١

 -0751-مجاهد بن عبد الله العاسرى أبنو الحيش الموفئق مولى ود

الردمن الناصر بن المنصور هد (بن إدى عامر) كان سن اهل لادب

والشمجاعة والمحعبة للعلوم واهلها نشا بقرطبة وحكانت له «مة وجلادة
وجرءة فلها جات ايام الفثنة وتغلبت العساكر على النواجى يذهاب
58

”مم

( )1671. 841

افراد .الاسياء

يدة الليثى معدت الدلسى يكلق
ببى
 -11514مُسلم بن احمد سعن اابا عبيدة زدل منة 9ه] ى ا

وكتب ورجع الى بادديحوة

نهل رد
 -9731-زيش ب اجخفدرن مزين يكفى ابا بكرم ا

عن الفاس-شابرا على العمل ذوُوبا على الصلاة روئ عانبئ عذر يبن .
جهور المرشانى وغهرة توفن صدر شوال من سئة ( 6وكان بؤلاله

سئة  )]80وقد حدث عنه بونس بن عابلدله القاصى ى كتاب فضايل:
ثيه

يعبى بن «جاهد منتاليفه ذكرة ابن حبان »*

 -8751محفوظ بن حفاط الاندلى ابو الحفاظ روي عن “مد 0يخبى بن سلام.روى عنه ابوعيداللوحيد بن علىبناسيعيل لاإن.

ذكر له ابو العحسن .الدارقطنى الحمافظ حديئا فى الثانى ل
سلنافراد ب
-475-

مهاصير بن وسيل القيسى أبو عبيد الله ماسلبت من اهل

 -5751محلد بن زيد الإحلى وقيل يزيد لرهحلة اىلعلم والطلبولى قضا ري فى ايام الامير عبد الرحمن بن العكم ومات .ى اخرها
تمتخرةهوه بن:جارت +

م

 -6731-سومن ,بن :سفهد ,با رم :مسقيهور كثير الشعر ذكرةه نيم

كتاب العدايق وسن شعرة 
حرمتقك ما عدا نظرا مضرا دقلب بهن اضلاعى سقيم
فعينى .نكن ى جنات عدن مخلدة وقليى فى الجححيم

2

(. 841+م)167. 841

همم

من اسمة مكى
. -3651-مكى :بن هد بن حموش ابو طالب اصله من القبروان

وهنا ولد وعلبى شهوخها :فشان ثم رحل وقرا على ابى الطيب :عبد
اليخعم بن غبهد اللد()#ين غلبئون المقرى الحلهى فصر وءأى فيزه روقيم

الاندلس فسكن قرطبة واقرا بها وكان اناما ى ذلك مههورا
فتدتؤيا اديبا حافظا تواليفه كثيرة مشهورة رايت بعض اشهاخى قد

جمع .عكر اسها تواليفه فى جزء وقال سبلع :تواليفه خمسة وثمائرن
تاليفا *

 -1568-مكئ بن صفوان بن سليمن او سلهم من هوالح بغبى ادهة
معحدث بيرى ويقال لبهرى بزيادة لام سات بالاندلس .سنخة .م »
من أسوه مغيث
-9631-

فهك بن عبد الله
'بن جنابن سغهمشة بن:عبد“اللهسن اهل

قرظبة يكنى :ابا سرون وهو شقيق القاصى .يونس اخذ ع لخي رحمه

للا عن احمد بن خلد التاجر شاركة رى جماعة من شبوخة توقى سنة

انم بالرصافة بموشع سكناه بها »
-0751-

ظ

(عيث بن يونس بن مهد بن مغهث .ابو دونس ثوقى سنة

إقة دروى عن ابيد وابى القأسم بن صواب وابى بحر لاسدى وابى

الوليد؛ بن العواد وغيره .وشوور بقرطبة مدة وشهر بنفسه وبيته النبيه
الدفيع توفى فى رجب سن سخة )6089(1وسولدة سنة » )186

عروع

16. 841 ..:ق)1

“ححدث رحل وسمع من عبد الله بن بال حانب الليث وله سباع
 .الاديب

بالاندلس وبها مات روى عنه حهى بن مطهر البيرى()4

شاعر نمحوى ذكرة ابو بكرالمروانى واخبر انه شاهدة قد :قال بديهة
.فى نأعورة

الغ

.

وذات جنين ما تغهض جفونها مناليج الخغضر الصوانى على بشط |
مم
ونع
دصيى
تبكى فت

بجفونها رياضا تبدى سانزاهير

0
000

بسط,

'

ا 000

فين احمر قان واصفر فاقع ارد لبس اشع

كن يق الس فيق سما لال اي د لي لبر 7000
ظ

مبدن سبي يرتريد
ات بالاندلس ذكرة بهد بنحارث الخشنى» :

1

 .-56514-ستوكل بن يوسق اندلسى يكنى ابا لاذه مانهل تدمهر

0

1

 .-6651متوكل .بن ابى العسين اديب شاعر ملب الشعر كانقريبا سنرلباعماية اديهلابوملظمداق لوال

القزشى من قصيدة طويلة مغها

تعبرى كلا اقهم ببلدة ع

ظ 0

|

سه

2

حالك هذة الملكزاق" 01
نثل

٠ 00000

“رات رجلالا يشرب الاضافهاويمخلرلديه وهو احمر اي8

له هيمسافرن ى طلب العلى لاوم الثردا عندحن كوا
تعرب لما ان تعرب ذكرة غلوا مكلا هذين مغتربان
ومن قولهم من يغل فى الضيف وا. .ه فيرحلة اىلقرد وغليان 53

بياض)1( .

ْ

3
000
٠

7
_1

0

(ئا )168. 741 7. 841

انار

سيد بن ورذ وغيرهها وروق عنه يبغداذ الحافظ ابو بكر بن المربى

افظ الخطيت اب بكر البغداذى نا بكتاب شرف
ارولىحعن
.ي
 .التحدثين القاضى “بو القاشم عبد الرخمن بنمهد قال نا ابن العربى
قال إنا المبارك بن سعيد عن الغخطهب ابى بكر مولفه (ونا بهذا)

الاستاذ زايضنا) الحافظ ابو عبد الله هد اببنراهمم والراوية آبرهدعبد
الله بى هد عن ابن الغربى عنه عن مولفه قال الحنافظ [يوعبد الله ونا
 4و عبد الله الفرشى عن المبارك بن سعيد عن الولف «لكتيب #اقتصلا

بهذا سبازك مولى هد بن عدرو المذكور فى افراد الاسما بعد هذا »

ظ

ف أسسد ميف

 --0651-مسعود بن خلصة الكلبى الرباحى مدنت 'ذكرة فى الموقلفت

والممخدلف ينسب لك قلعة رباج من :ياللادآنذلاس »
 -1651امسعود بن ستليمن بن مُقلت(]1أبو الخيار فقية عالع “زاهد' يَيئِلٌلذر»)لاختيار والقول بالظاهر ذكره ابو د بن حزم وكان احد شيوخة »

 -9031مسعود بن عمر للاموى ابو القاسم من اهل تدمهر روى عن هدابن عبد الله بن عبد الحكممات بالاندلن اسنة نامس بي

 -36542مسعود إبن خلن من عثمن العبدرئ:ايو الخيار كان بمرسيةله رحلة يروى كتاب الشهاب عن القضاعى رواه عنه ابو جد بن
ابى جعفر *

ظ

من أسمه محدبوب

 -4051مكبرب بن قطن بن عبد الله بن 'النضر البكرى الجبانىهدزا)1١ 

زوم

()541:1068

بمصر ولهمعه,ححكاية مشهورة وذلك .إفه حضر «جلسه

الام فابلا

1
ابو جعفر رجيملة ما املى قول الشاعر
خليلى هل بالشام عين حزينة تبكى على ليلى لعلى اعينها١ :ل
قد اسلمها الباكون /لا حمامة مطوقة بانت وبات قرييها2 .

تمجاذببها اخرى على خيزرانة يكاد يدانهها منالارضلبينها .١,٠

فقال لو منذر بن سعيد ايها الشين اعزك الله بانا يصتعان ما ذا ,فقال..
عدار وله
البو ل لوي ا مان 1
ابو جعفر,ما قال فقال له ارقفع ولم يزل يرفعه حتنى ادنأة م دنمه _وكاون ب
يعرى ذلك له بع
ود ذ
بلككرمه

ويك م ا
ه
عا
بدكجد
دين

قا

ابن عبد الرحمن. .بن اسد الجينى واحمد بن قاسم .بن عبد الرحين. |.
التاهرتق وكان «ختصا ده يس
-514-

ويب

سيذر بن المساج بن تصمة إلقاض بى القبرى من اهل تيقد

رحلة وطلب وعنادة حدث بالانداس وسات فيها سغْةٍ دده قالالحيمدى,

هكذا خط عبد الله بن يد جد

البهى الاجو مسترت ك 0آل

ابن ياونس
خوخفىرى خط ابى عبد الله منذرزة)ين علىالصرى الحافظ١...
وى بو بلدا

ااه

دماسوقظلرككلا

| 01

والصبا م فوقاطلله اعلم ب»
-98531-

لم

البارك بن سعيد ابن هد كدان قدمكلايداس  0وو

قرطبة وحدث .ب
ها فروى عنه ابوم على الغشبانى واب القاسبم احيد بن أ
عسي كذا

5

00

161. 741. 9741

أمع

الى وضع هناكك قريب من قرظبة' يقال له فسعص الباوط ولى قصنا
الجماعة بقرطبة ى حياة العكم المستنصر بالله وكان عاليا ففيها
واديبا بليقا وخطيبا على المتابر وق الممحافل مصقعا ولة البو المذهور

النى ملا فيه الاسماع وَتر القلوب وذلكك ان الك

المستنصر

 :كان متفرفا بابى على القالى يوفله لكل مم  1بابه فلما ورد
ملأن الروم اذرة عند دهول الرسول الى الحضر  5آن تقوم خطيبا

رسول

بها كانت العادة جارية به فليا كان فى ذلك الوقت وشادد
ابو على الجمع وعاين الحعفل جبن ولم مله رجلاة ولا ساعدة لسائ
جرل حطتة
وفطن له ابو العكم منذر بن سعيد فوب وقام مُقاسه وا

بليغة على غيراهبةوانشد لنفسه فى آخرها
هذا المقال الذق ماعابه فدد لاكن صاحبه ازرئ به البلد

لكونك فغيرهيمبا :كنث مطرفا لاكننئ  4فاغتالتى النكد
ةبم الله يجيا ناكنت ابقى بارض ما ناباحد
لولااالخلافةا

 .فاتفق الجمع على استحسائه وجيال اسعذراكة 'وصلمب' العلي ام
كش

رجال الدولة وقد ذكر هذا المعنئ ابر عامر بن شهيه فى

كناب العروف بحانرت مطلاز وغيرة اخبرنى غير واخد عن شوب 7
ابى هد بن حزم ذكر منذر بن سعيد راثنى عليه وقال كان مابلا

 0القول بالظاهر  ... .على للا..ضَارٌ لذلكك ومن مصنفانه كناب
# ٠للاصساةة ع'لاىستتباط مكارمن كاتاب "آللةاكناب لاثانة عحنفايق

اصول الدياثة وقد كانت لها رحلة كنن“فيبا وطلافي

ا 1

ولاد بمصر كتاب العين لاخليل بن احمد ودن ابى بكربن المنذر
كناب الاشراق ولقتى ابازه) جعفر احمد بن هد بن النحاس التحوى

دع . 641: 741امكل

يو

و
العييض واطند لارقة و

شْ

١٠ أليلل ين جبوب من الال

سئة * ]11
-9551-

ملكتا بن 0

وينفافا
ك وشيب(!)1فقيه حافظ مشهور حسنن ا

اختصر كتاب التمهيد لابى عمربن عبد البر اختصارا اجاد فيه ري 1

مختصره كتاب السضير ر )9وجدله ذى ,التراجم وطن ص

|1 2
'

الفايدة »

 -عبد الرحهم بن ابراه بن

 -5551-مطرف بن عبد 3

هد بن قيسمولىللاميرعبدالرحمن بنمعويةبن هشاميكنىأ

بى بن يحبى ورلخهلة شيع فيها من سحتاول
سعيد(*|اقرطبى ر#وىحعن
ابن سعيد مات بالاندلس سنة نمم وكان زاهذا فاضلاً »

4ة -54مطرى بن عبد الرحمن النققاط يروى عن هد بن -ظانب مطرُوح وى سخة عممم »
من أسمة منذر

اذرص.بن
بع
 .-55351-من

ل

ل

0

0

رحلة وطلب وعناية وبلى .القضاءومات .بالاندلس فى سنة 5هم وقد قيل

0

فيه منذ ران الصباح فاعدناة ..ق موضعه لذلكف » .

0ك

. -6551-مغر بن حرم ( )5من اهل بطلهوس ا"

مْ
 2اب ش

الامير عبد الردمن بن مهد »ا

0

ظ

 -3551مدذر بن سعيد القاسمى اباولحكميعرفي .بالبلريطلى منبيدا )3( 45ص ( )9بياض )(4

ظ 0

761. 146.

708
000

/

من أسمة مُلِكُ

 -05514-اناي نكن"نين ملك (بن عبد الملك) بن قطن إن نصية

ابن اقش بن عبد الله بن جحوان بن عمرو(بن حبيب بن عمرو) بن
أشدبان بن ارب ين فهر بن ملك القرشى الفهرى ابو خلذ الزاهد
'ويقال لهقطني ()4ينسب الى جدة اندلسرى “حدث بروى عن عبد الله

ا,بمنسلية الفعنى واضيع بانلفر روى قلهقد ين عير بن لبابة
واتغى فليه ولهمختصر فن الفقه على مذهب ملكق داننس

سات

 :بالاندلس بعد  80بعد أن كص بصرة اخيرى ابو العسن ذتجبة

ابن بحبىوغيزةعنشريسب“جنما أعبنى“حمد بجزنم قال ذا
الكبان قال انااحمد بن خليل نا خلد بن سعد قال سمعث *حمد

ابنعمر بن لبابة يقول الخبرنى ابوخلد ملل بن على القرشى الزاهد
ركان محمد بن عمر بن لبابة يذكر فصضله وتقدمة على جميع من
و ص اهل العلم ف الاجتهاد والعبادة قال انآ القعنى قال دخلث

,عسلللىى.بن انس إني مرضه ,الذئ سات فيهفسلمث عليه ثم جلسيت
فزابته؛ يبكى فقلت .نابا اغبد_.الله,ما..الذى ايبكيل قال فقال لى
باين قعفب وسا لى لا.افكن. :ومن احق :نالبكى -منى ,والله“:لرددث
افنى ,ضربيتث لكل مسلة :افنيت .فيها .بزاى ,نشوط شوط وقد كاذات

#لاىلسنغدن ف يا.قد سبقت اليد وليتنى لم'افك بالرائ او ماقا"
“ 18817ملك بن مقرو اآعبوبد اللاسن اهل مارذة كنز فيل قال
علس
13

55

امكذا مشرظة ()1

(1670. 64<1.641 7

جومم

ا

قدم ل مصر وخرج ل العراق فهمات ى البصرة ى نحو الثلاثين 1
وله ثة كتب عنه ابوسعيد بن يونس

وقال كان ثقة وكان يفم :

وروى عنه اببو
كر هد بن ابراهيم بن على بعناصم المعروف بابن
اللقرى للاصبهانى وكناة ابا بكر »*

ا

0

 -6151مرون بن عبد اللهمبرونن 7الزجّاجن تدميرى ردك ع انلي0
2

الصدفى

+

:

من أسمه مسلة

0

 -7451مسلة بن هد ب#نالبيرى :ابو هد محدث سبع من أن كنعبد اللهبن عثمن عن سعد بن (*/معاذ ومن

هد بن احمد بن .خلد بن

بزيدعن انيهورحلفسمع من ابى الحسن علىبن احمد المقدسى

وعبد السلام بن مهدلقبهيا .نوم“سجد الخيى بن منى روى عنه ابو
عدربنعبد البرذا.غيرواجد عن ابى العسن أبن موصب عن إلى
عمر قال ناابو هد مسلة بن هد عن هد بن احمد بن خلد عن ابيه
احييد بن خلد بكتابه نىفضل طلب العلم »
-84514-

مسلة بن عبد الملك رييس ٠ شاعر اديب كأرن .حهاإىايام

الفنية ومات

فيها ذكرة ابو عامر بن شهيد »*.

ُْ

9451- ٠
 -مسلة بن قاسم «ححدث من اهل لاندلس فى طبقة قاسم

ابن اصبغ سمع منه عبد الوارث بن سفين بن جبرون *

()1673. 541. 64.1

عاسم

بملنإذ افريقية) فسكتها ونسك آليا وبها سأت ركان فقييا مدا
وله كعاب كبهر ع

فيه الموطا مات قبل الاربعين واربعيانة*) ذكرة

ابو اهلدحفصوى وذكر عند فضلا وعيا وهو مشهور بتلكن البلاد »
خنطاب ادر عبد الملك مانهل
 -29454-مرون بن هد بن مرون ب

بيت جلالة واصالة يروى عن ابى على الصدفى »

 -3451-مرون بعنبد الرحمن بن سرون بعنبد الرحمن الناصر ابو

عبد الملك يعرى بالطليق من بنى امية كان اذيبا شاعرا مكثرا

واكثر شعرة د السجن قال ابو هد بن حزم ابو عبد الملك هذا
اىلعباس ملاحة شعر وحسن تشبيه
فى بنتى امية كابن العتز فىبن

سجن وهو ابن سث عشرة سلة (ومبكث و إلسجن سث عشرة سلئة
وعاش بعد اطلاقه من السجن سثك عشرة سنة) وسانب عر من الاربع
سائة وكان فيما ذكر بتعشق جازية كان ابوة قد رباها معه وذكرها.

له ثمبدا له فاستاثر بها وانه اشتدث غيرته لذلك فانعضى سيفا وانتهز
لى ذلك فسحهن وذلكك
فزصة من بعض خلوات ابيه معها فقثله وععز
 5ايام المنصور ابى عامر هد بن ابى عامر ثم اطلق بعد ذللى فلقب
الطليق لذلك ومن مسخعحسن شعرة قصيدة اولها .
عصن يبتر فى دعص نقا «حتنى منه فوادى حرقا

اطلع العسن لنا سن وجبه قمرا ليس درى مممحقا

0

ورقا عن طرف ريم اخور أعظه سهم لقلبى فوقا
اصبححتث شيسا وفوة مغربا ويد السام الممحهى مشرقا
فاذا هاغربث في فيه تركت في الخحد دنه شفقا

'

اعرمع

)108. 541

ابو عمرو وقولهم اولى بالصدحة والله اعلم قال البخخارى قال على بن

ويقول نزللاندلس قال ابو القاسم الطبرى اخرحله مسلم بن العتهاج .
واكثر وقال بحبى فيما روى عنه جعفر الطيالسى  معوية بن سات

ثقة وقال احمد بن حنبل ى روؤاية لاثرم عده أوذكر سعوية بن م
فقال هو حيصى لا انهوقع الى لاندلس سمع من عبد الرحمنى بن
جبدر بن نفهر ومن اليصيين وحسن أمرة فال فقلت لاحيد فان الهبثم

ابن خارجة يعنى يقول ان اهل حمص لا يروون عن معوية بن 0

فقال قد روى عنهالفرح بن فصالةقال ابو انلصسرتجستانى الحافظ
روى معوية بن صألي ععنبد الرحمن .بن جبيربننفيرعنابفةعن
كعب بن عياش ان النبى صلى اللهعليه وسلم قال لكل آمة فسنة
وان فتنة امتى المال قال ابو نصر وهذا من غرايب العمديث اسناذ
وحدث به عنه عبد الله بن سعد وعبد الله

لنر
اب
صية”
وماتفأ حكم به لعو
ب

ابن وهب وكعب بعنياض سالنمقلون »
عودوات مجوبة بعنياش او عباس الجذامى [.

]اق 01م 00

احور ا مسن حياس بن مروان قاضى افريقية وغيرة مات
بالاندلس سنة «نسع عشرةة وثلثماثة +
« -0451عوية بن هد العقيى فقيه «حدث مشهور 0000ا

كتاب مسلم وروقى عله وعن غيرة »

من أسية درون

-14454-

سرون بن “حمد ادق

أدو عبد الملك البونى (اصله من

الاندلس رحل منها ودخل القبروان وطلب العلم بها ثم استقر دبونة

(1670. 54<1. 541 7.

مع

صوالر
اللاليئى قال افاانواحمد بن عدى قال نا هد بن حفص اد
 .الليمك يقول مر بئا معوية بن  80حاجا انعد سنة عه قفكتب عنه

التورى واهلمصروافل النديفة هذااخر كلام ابى لي فهذا معارص
لروايةمسير وغيرمعارض لقول“منذكرنا .تفاىريٍِ موت وما اطنى
تسبي  3وهدامنه اذ لميوجد ما رواة من تاريرحسهدفينا وقع

ية
رابوهامن
الهنامننس كت
الهيثم بنخارجة فلم2

السام اعاننلبمارى وان كان ققدال
ف 0

حمجه .وتواقة لان ببيياان وان

كانلا..قة ماحكى ابصنالم واين يونس ولكذللالنختلاق فىتيه
فان ابا عبد الله البخمارى قال .:رواية ابر عله معوية بن  2بن

عنينوقال صاحب نا ري التيصدين تعويةبنماليبن حديز ووافقة

اسبعويد بن ايونس ومد فاىلنسب فقال معوية بن صالي بن حدير بن
سعهد بن سعد بن فهر وفال البشازى .سمع  عمهة  0بن معدا ن(*)

وقال صاحب تارير العيصيين سمعه عمة معدان بن حدير على حسب .
اختلافهيا .ى يرا بمايةبن ار وتقابع خكل واحد منهيا قوله
عمه زاد ابن عيسى ان كنية معدان إبو الجماهر وهذا الاختلان ى

السب ايضنا لا يبين منه الضواب لا ان النفس اميل الى سا قاله
صاحب تريخ الحمصيين لان اهل كل

بلد اعلم دان كان مئه والله

ألم واما كنيته فذكر الببخارى ف بعض الروايات عنه واحمد
ابن مهد بن عيسى وابن يونس أن كنيته ادو عمرو وحكى
هبة الله  :بن الحسن بن مخصور بن عي

الطبرى الحافظ

أدو القاسم
كل كاين

ابو عمر بغهر واو ودكذا قال اابوحمد بن عدى قال 2

ويقال

)167: 44+1.541 2

ممم

سنعد
“يور ا)' جادر وسعيد بن هاى وراشد ب

وعبد  71بنملم

وضهرة بن 'حبييت .ونعهم بن زياد والعلا بن الجزت .ويقال ابن حرينك”»
وشداد بن شداد ابو عمار وأدو الزاهرية حدير بن حكزؤبنيي سمع مل

الليدث" بسنعد وسفين' الموزى' وعبد-الزحمن”بن نهدى وعبد اللابن؛
وهب وَزيد بنالحباب الفخلى وعهد بن عمزالوؤاقدئ وحماد بخنلد
الخياط وسعن بن عيسى”القزاز :واسد بمنوسي وجياعة من اهل المدانتةا”.
وسصر

والاندلس

منص
دج م
حر

(*إوغيرهم قال أحمد

دن حدبل رق رواية .الاثرم عنهانو"

قديما :فضار لك لاندلس.وانما سيع التامن منه كين"

جة واحدة وسر باليدينة فلقيه من لقية من اهل العراق قال وكان مغة كثيرا '
من مويك واختلفا ىوقت

عه وف وفاقه فى نازر الطشارق 00

روايةانسير بن سعيد 'الوراق اندج سنةو8مكذا ذكر الهيفمبن خازجة!”
فيما أوردة عنه ابو بكر أجمد بن كيد "بن هرون العدل العروق نباالجلال.

فبتاره>ه وذكر ابو بكر احمد بن هد بن عيق ضاحت تاريخ3

هويا انه سات سنة 8ه| فكان سا اوردناة اؤلا بهانا بق وقت جد
ونقت
لاكنه اوجب ,جهرة فبياذكرناهة آخرا م

سوته وقد ذكر وفاتهاإى'.

سنة مه غين اب ماكريضا ولا شك فى خطا :احد القولين لتعارضهها .
فلو وججد اق “ذلك بهان لاحد من علا الاندلس لكان«“اليةزل»  :اولى لان

اهل كل بلد:اعلم .بن سات“اعندهم عن ان ابا سعيذبن بؤنشن قد

حكن .قول احيد 'بن هد'بعنيشتى ولم يعترض عليه وهو من اقل
البععث عن اهل المغرب والاختصاص بمعرفتهم قال العريدئ حدثنى
عد
لعن ظاهر بانحمد بن بابشاذ النحوى بمصر قال إنا اسبو
اابو

0
[
0اا
لا[0
|0
|ج
00|2

(16710. 441 7

عم

خرج مع سليمن بن :عبد .الملكك الى اتير_وإلاطهن .نتن ان وفاته
كانت ن سنة سبع .لان سلهمن بن عبد الملك توفنى سانة  99والله

اعلم :وقد .الفى .فى اخبار سوسئ ففىتوح الاندلسن .وكيف جرى لامر
فى ذلكث رجل من ولده يقال .له معاركف بن سرون بن عبد الملك
ابن ضرون بن موس بن نصهر ابومعوية ذكرة أبو سعيد بن يونس *
5551ت وسى بن اليُيّد دبانود بن نضير :مولى اخم ذكره 1اخبار كلاندلس .روى عندرنذة)ابية الهنيد .بن ذاود .ذكره ابن يونس *
بىن .بوسق .بن سعادة سولى سعيد .بن .نضر اعبموران.
. -6551سوسفقيه اديب حافظ محدث ضابط وهو اخو الفقيه اببى عبد الله بى سعادة

توفى «()1

من أسمه معوبة
. -7551معوية بن سعيد اندلسى يروى عن محمد بن وضاح وغيرهاا
مات بالاندلس .ى سنة عرزم »
 -8551معوية بن صالع الفسنوا”_كاعي'| الانقلسنلعباتق :نق :ادلحمص خرخ منها سئة  ]]0وقدم سصر وخرج لك الاندلس فلما دخل

عبد الحم .بن سعوبة بهنشام بن .عبد الملك بن :سرون لاندلس
وملكها اتصل به وحظئى عندة فارسله ال الشام بق سهماقة فليا رجع
اليه من الشام ولاة قضنا الجماءة بالاندلس .كلها سمع الحيث من
جماءة (نبنهمن عبد الرحمن بن جبير بن نفير وابو يحبى سلهم بن .عامر
بحب بن سعهد
ورديعة بن يزيد وعبد الوهاب ,ب#نذدجا وازهر بن سوعد

بياض ()4

( 167. 441 :. 441

إعرع

عنه ابو الولهد بن الدتاع الافظ وادى القاسم عبد الرحيم .بن محمد
وغيرهما مولدة فق ضحة اربع واربعين

واربعين(ناه) وقوفى ع

/اأه ؟

 -9551-سوسئ بن عوسي بن ابى حاج:ابوعيزان الغابى فيدالقيروان.

اماموقته دحل لاندلس وله رحلة الى المشرق وصل فيهنا الى العراق'فمن»

ابن نصر وسمع بالقهراون سن ابى العسن .القابسى وتران ودود

من ابى العسون عبد الكرم بن احمد بن ابى جدار رغيرة وبمكة
من ابى القاسم عبهد الله بن هيد بن احمد السقطى وغمرة وبالعراق

من ابى الفصل عبيد الله بن عبد الرحمن الزهرى وغهره وحكان سكثرا

عاليا نزل .القيروان وحدث يهنا واشتهز ذكزة وانتشر علنة.وبها مات رى

سغة  906اخبرنى غهرواحدعن ابن سوهب غن ابىعمربنعبدالبر
الحنافظ قالولدث مع ابى عمران موسبى .بن عهسى ى ,سنةواحدة
سنة لام (*) ع
 . -5531موسى بن الفرج قرطبى دروى عن أشهمب بن عبد العنزيزاه] -15531-مويى بن اقصيرن”ابو عبدالرحمن صاحبب في علاندلس وكان

اسير افريقية والمغرب وليها فى سنة ١لا وكانت الولاة..ى كل“ذلك
من قبله يقال انهسولى لخم.وهو سنالتابعين روى عن ثممم الدارى |

روى عنه يزيد بن مسيروق اليمحصبى .مات بمر الظهران او:توادى

نعساوع وتسعين وحكان
القرى على اختلاى فيه وذلك ى سدة سب
بياض ()4

,م 165. 441

ل

عائز هد ياببنىعامسر.قال احمد إبن.رئثيق الضكائب ,كنب ؛موسى
الظايفئ .لل بعص الغمبال

ا اتتسنى من ماحد اليكسوب واجعل .نصييك منه مثل نصهبى
افاذ 1اغثترا يكف فى:القيمة :نغتن فبمثل سا .تغدى :بدا تغرى .بى

وزاد.فيها ادر.نهد .بحنزم بها ثالثا قال انشدنيه غيرواهد .عنموسى
الطايفى وبها يتم العنى +.

ْ

#الودق الذنوب .وفاية .فى مله من .كان :فينا .باخلا بذنوب

-26951؛ موسين :بن ادماد: .الصنهاجئ .القاصل .فقيه .سشهور (:محديث)
ْ اممجاج توفي سنة وحزه نه
“موسق بن جمجاج الاشيرى فقيه .متحدث دروى عن أبى

يوسن بن عن :بن هد القضاعئ :كنلادى »
(. 8951+موسق. .بن خميس 'الضريز البنيشعى ( )4فقهه .سقرئ :اديب
فمحوى عارق كانت معرفته فوق روايته بروىعنه ابو العسسن بانلنعمة
وغيرة ومن تواليفه كتاب :التاخيص ا
نلقراات قراة عليه ابو الجسن) *

. ١1399-فوسى:بن سلقضن ابوعمران مفرئ حافظ مسند ي:رواىنعحنمد
ل اربتهع ..روى .عنه.عبد .الرخيم دن هد وغيرة توفى سنة ع» 9
باان
. -0551-موسئ ابن سعاقة .ابو عمران .فقية فاضصل «حعدث اكثر الرواية

غن ابى على الصدفى .وكان عارفا بما ررى ونقل »
 4881-1,مولس .ابن .عبد الرحمن ب.نخلى بن ابى تليد الشاطبى

,فقية حافظ «عندث مشهور بروى عن ابئى عمر .بنعبد المر وغهرة .دروى
حذا ()1
65

1680. 9841. 641:

مومع

الرحين الناصر من افر لادب والشعز ومن .اهل؛ بيتك .رياسة مبلاة
فصوي ابن هد ابن حزم »

خنمد ل
لب
اسى
 .-19314-مو

اللي بفية

يعرن  0ال ٠#حيدبث

لبهيرى سن اهل ,البهرة روى عنبهدبن احفد العثهى جارف لبا يه

.. -9954-مؤسوا بناحمد البُلذِونى يحكنى ابا.عمران شامر ذكره

إبو الخغطاب بن حزم وبلنود قزية امن ترق ما نقدهاك!١ . تنما
 .-8951-موسى .ين أصيع المرادى اعبومران نيا[ كان زاهدا .

اديبا .شاعرا منقطعا ل إللهانقطع .فى بعض زوايا .عقلية,.وقب ذكر

بعسهم انه مات فيها وكان طويل النفسن. .ها االشعزز وله قضايداطوال
.فى الزهد ومنها قصيدة على حروقف المغتجم لكل حرف عشرون بيتا

اع
انشد ابو مسحمد على بن احمد الفقيه ق,االنشدنى ابراهيم .بقن]
الاطرابلسى.قال انشدنا اجبعوفر الفروى قال انشدنى انوغمزان موس
ابن أصبغ المرادى إنلادلسى المنقطع :لاالله الساكن بصقلية وحكان  .ظ

كثنزةابعر و الزهد وذكرا قضيدة اطويلةربعهاس)ا!رد نيا 61
فتسيىبهانفس اضر بها المنىواحسن لىعيشئ ويعدب لتىرب"
(قى*)
ىلت
بوى ا
قحىلويه
وتنعش افكارى بروح نسهبه برض الرضى رو
( -4854-موسى .بن على بن بريااج[ )4

يقال ان

قبرة بسرقسطة بازا قبر حنش .بن.عبد الل »
| 1 535موسي اابلنطايف .شاعر سثهور كان فى ايام امنصور' انقبياض ()1

()106. 841. 841.

وعم

ظ

بلدة وسات معه او قبلة ويبعد ان يبقى الى ايامالاميرعبد الرحمن بن

هد بعد الثلاث ماية ولعله اراد ان يقول فى ايلااممير يد بن عبد

الرخين والله اعلم(*)هذا اخر كلام العييدى وما قاله ابن يونس عندى لا
عقنه
وىىفكه
رميد
يبعد واما قول الح

وهو ى زسائه وفى بلدهة وات

معة أو قبلفكلام.خرجمنغيرتدبر لانهقديروى الكهل :عن الفنى

للمضاجة الى ذلك على ان يكونا متسارريين .ى" العلم .فكهق ومعزلة
عبداليلك بن حابيلبعولم والفقه سترلته كا يفكزها احد فقد يروى
عغة من يموت قيله ومن هو دونه فق العلم وان كان اسن مئة هذا سا

لا .ينكرة احمدواللهالموئق »
بياب اللام
 .-81314لب دن عبد الله من اهل سرقسطة ابوبمهد معدث كانْ فاضلا زاهدا كتب عن اهل الاندلس ولم يردل وكانت وفاته فى
صدر ايامتلامير عبدالله بن هد قاله ايوسعيد »

 -9051لمث بن احمد بن حُريش()القاضى الخخطيب فقيه فاضلحكى انهولى قضا المرية وخطب وبكى فى آخر جمعة وابكى فتوفى
اخبر ذلك اليوم وذلك .في سنة ]+ع »
ظ

باب المهم .
من أسمه موسى

وي

عفااي عفنهد بن حُدْيْر الحاجب ريهس كان .افىنام عبد
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لهاى ابناء الهوى «موناتيا .معا تبت ظل سابع اليرد ممجبج,
وى طويلة

 -6451قامل بن غقيل(41در الوفا الجمجترى ()9اديب شاعر من العربدخل .لاندلس ذكرة ابو مهد بن جزم وقال انشدنى انو الوفا كاسل

ابن غفيل لرجل من العرب لقيه بالبادية وكان قد بعثه قومه رايدا 
وعاهدوة ان وجد خضبا ان لايغذر به.بنى فلان امى كانوا ف
طىريقة.

قال وكان له ى ذلك الحى عجيبة قال والعسجيبة عددهم اليحبوبة فيض
فارتاد فوجد الغخصب فرجع الى قومة ليعليهم وجول طريقهة على ذلك

العبى واراد ان يخضهم بمعرفة ذلك لبكان عتجيبته وان لا يشافههم .
لكان ما عوهد عايه فلها صار بحيث يسيعونة ضرب ثاقثه بالسوظ
وانشا يقول
خطير من الوسمى اوخى شيوله كان نداة سطلع الشمس .لولوا

نركنا بها الرصش للا وابد نرتعى ولا بد انا زايلون فزولواً
قال فارنتحل ذلك القوم يوسرن اثره سن حيث جا فلما رحل قوسه
 :صادفوهم بالكان +
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روى عن شْ
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علابهو
قال ابن يونس قال الحميدى وعبد الرحمن الذى ذكرة مهي
الرحين بن العكم وكناقنك وفاته سغة هسم ووفاة عبد اليلك بن حبيب

سنة ثيان او  "9على اختلاق فيه فكيف روى عله وهو ى زمائه وق
صر ()4(2

()167. 24+1. 84.1
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 3وقيل ان ع روايقدز'عن ابن جرب د نات بالاندلس
سق 0 ]]7

9

ناب الكان
اسياء افراد

'ليتب بن هد بن عبد الكريم اخبوفض :ويقال ابوجعفر
 -5151كطليظلى رحل” لل سكة فاقام بها مذة ثم رجع طلا “مصرافيات نها.
(*)وكان فقيبا محدثا سات قريبا :من سنة ..ن »
 -151 4كلئى بن اديض اإرادى ابو عون من اهل سرقسظة محدثله رحلة مات بالاندلس سنة مهم م

 -5051الكديت بن العسن ابوابكر شاعءر اديب يتنجع اليلوكوبمدح الامراة وكان من شعراء عياد الدولة اب جعفر بن المستعين بن
هود سنرقسطة شيع من شجوخ لاداب ومن شعرة
سقى البجرق سا بين العذيب وبارق وواصل ما بين النياج ومفمرج

ناز !اق]تقطضربابيرنها ولا نبمت عزلا بها تعنرج
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ة زان الذيالدالق
1.
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اسرة ثلاثا ويستخير الله فيات فى هذة الثلاثة لايام فيرون افه دعا

مجاب الدعوة قال ابن الفرصى اخبرنى بهذا الخبر
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لبت

لش

ور

قأسم بن حمداد()1العتقى دروى عن أبى عمر أحقد بن مهد

أبن عبد ربه روى عنه اابلووليد عبد الله بن محمد المعرن بابن
الفرضى ذكرةه ابو هد بن حزم #

-9051-

قاسم بن الشارب الرباحى فقيه محدث ذكرة ف اليوئلق

والمذتلف «22

 -5051-قاسم بن عيد الله الكلبى ابو عمرو شاعر اديب سن شعرة

سيد ال ين بوب لعزا عرد لادب إبدات 0
يآبا /عيرو اللهدي ( 7اللك ينيدي الدهر عالى الانساب

انث حقا نشبي وخدك فى الطرف وفى الكرمات ولاداب
واذا .ما المفاخر الغر عدت فى ارتفاع للاقدار ولاحساب

كان اباوك المعلين فيها والمصفين من لباب اللباب(*)
فى ذرى يعرى من قحعطانها السايق بالممجد ولايادى الرعاب
فأسددم سدة البقا ليا وتمعع .بطل عيش عنجاب

 -4051-القاسم بن عبيد الله بن سليمن بن وهب اديب شاعر انشد

الفنم من شعرة فى جارية إله اسمها متهم)
ايها الناس فاعليوا تبيثنبى ستهم من راى ممثحلظها يا خليلى فيسلم!)2

انتهى القاسم بن على ( )9صم ()4
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()161. 7441. 241

غابة الحسن ولايعاب حكى ذلك كله ابؤهد بن حزم وإمطااور قا ا
الله املنثقة والجلالة محيث اشتهر اسره وانتهر ذكرة رو عهجماعة '

اكابر من ادل بلدة منم عبد الوارك بن سفيّن واحيد بن مهد بن

احمد بن سعيد المعروى نابن الجشور:وسعيد بننصرواحمد بن قاسم

ابن عبد الرحمن ويعهش :بسعنيد بن مجذر*)الوراق وعبد الله أبقنضر 
ا

1اويل 00

يا

نل
عدبي ق
معل شي فل
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عشرة اجزا اخبرق به

ارا
ري عد

عن بحلب عاذ عن
اصنع
كامبن
-أنجقة»ديا 3 5
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نوووا -القاسم بن تنامغبطنية قارب من"ال  8لقفعن 0
سعيد بن نمر مات بالائذلس سنة 81نم اليف
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41ت مذ

عجاييهاا

قاسم بن ثابت دن حزم بن عبد'الرحمن عنفزي ل

دادس بن يحبئ العزهئ امباود السزقللطئ تمكلفا" عربت

قر دهز
المخدايك روأة عنه ابنة ثابث وله فيه زيادات وهو كناب سخس

ذكره انوا هد بن حزم واثنى عليه قال ابن الفرصى رحل مع"انهه

نبساي واحمد بعنفرو البزاز وسمع
لعي
فسمع بدصر مانحمد بان ش
بموكة من عبد الله بن غلى دن الجبارود -الف قاسم كارب الدلايق

بلعفيه الغاية من للاثقان ومات قبل ان بكيله فاكمله ازوه ثابت
دا فاضلا اريد على ان بلى القضا بسرقسطة
بعدة كان قا سم ورع

فابى

من ذلكك فاراد ابوه اكراهه على ذلكك ضساله ان يتركه ينظر في

18. 141م '
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بمسايل المذح المعاد تشهدها بى كل مسصيع موكب او موسم
الرسو بجاوو اراب لياعور ىالل الى

 -79291قاسم ين احمد ابو محمد يروق عن «حمد بن عبد الملككف2ن ايمن روى عله ابو عمر بن عبد البر »

. -8991قا سم بن أضيع بن محمد بن يوسف .دن اضر بن عطاالبيانى :ابو هد سولى ا بن عبد الملكت امام من ابمة الحديث

حافظ .مكثر مصنف سيمع «عمد بن وضاح و#عدمد دن عبد السلام
العصشدى وجياعة ورحل فسيع اسياعيل بن اسعحق القاضى وابا اسياعيل
هد بن اسماعيل العرمذى والعرث ان الى اسامة وابا قلادة وعبد الله

ابن روح المدايتى وجعفر بن هد الصايع وهد بغنالب التيعام[))
نهبة وابا بكر احيد بزنهير بن حرب
وابا هد عبد الله بن مسلم بقت
منهد البرقى وابيا هد مضر بن محمد صاحيب
وابا العباس :احمدٍ ب

ابن معين وابراهيم بن عبد الله صاحب وكهع وابا بكر بن ابى الدنيا
واب الزدباع روح بن الفرج وبكر بن حماد التاهرتى سمع منه مسند
سقئن كتابا حسنا وفى احكا م القران لكل
ل ف
ائف
مُصدّد عنه وغهرهم ص

البقف كتانب اشيعهل بن اسعق القاضئ حكتابا ا وله كدارب
الممسجانبا على ابواب كباب ابن الجارود :المنتقى قال ابو هد بنحزم

وو جس بيهاوزداءوانقى حديثا واعلى سنة واكثر فايدة وله كباب

فى فصبايل فريش .وكتاب ق الناسر «التسوج وكتاب فى غرايب
ديرك ليننويا بين.فييا ليس د قينا وات

الانساب فيل
صي ()4
ظ

(168, 141. 141 *.

|

فى الرد على المقلدين وغبرهم ودعرف دصاحب الوثايق واهوشهر ذه
روى عه إدنه #ححمد و#حمد بن عمر بن لجانة وأسلم بن عيد العزيز
واحمد بن خلد +
-9914-

اند

قاسم بن محمد بن اصمع البياى يروى عن جبدة قاسم بن

5

اصبع رؤى عنه ابو عمرو واحمد بن قام

نياباليللج
 -8991قاسم بن مهد بن قاسابوابسيديعرقدآنا ميد قاسم بن اصبغ وخلد بسنعد وفيرهيا زوى عنه ابو عض
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'
بوسف بن هبد الله بن عبد البر »
 -0991-قاسم بن «حمد القرشى المروى المعروقف مالع

اديب ف الدولة الغاسرية روى عن وليد بن محمد الكاتب وابن
شبلاق وغيرهها دحكايات واشعارا وكان .فى ففسة جليلاً نكره ابو
هد على بن احمد وكانوقد رببيبب وشهد عليه عند القضأة بها يبوجب
«العيل :فسحجن ا

الى الففضيون ابى عامر محمد بن ابى عاسر

بقصيدة طويلة يستعظفه فهها ويسله التثبّت فى امرة وحقن دمه فزق له.
ونظر فى ذلكت بما ادى اخلىلاصه ومن تلكت القصهدة(*)

سةتعقت وحن لىمنهالغياث علا استرعنق ديق إإراء ,
دامن بر حاما
لا ابتغنى فيه سوى سكن المبدى عرض واقضية الكناب المحكم:

ونثبث .المنصور مولائا .وسيدنا الموفق .فى القضاء الملهم

ليموت ايوحبى بعدل قضايه فيرى اليقين عيان من لميعلع.
نأشدتكت الله العظيم وحقه في عيدكت المتوسل  المتمحرم..
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دخل لاندلس يعنى ابا الممجند انشد ابوهد بن حزم قال :انشدنى
سوعيد
اذو اليمجد الفرزات(:ه) دن هبة الله قال اتشدنى اب

العليل بن

أاحمد االبستى الشافوئ بالقيروان
تقنعت بالرجى شيس الضححى_فبدا قن تحت معدجرها لاممنالسبج
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اودرو دإلها.
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الفصل بن احمد بن دراج القصطاي ()1اديب شاعر وله حظ من

البلاغة وافز نتحوى فى الشعر والرسايل على طريقة ابيه ومن شعرة .ق

اقبال الدولة بن .الموفق
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وآذا اسَاا خطوب :ذفن اقانتة واطافت كاتها الجن تسعا
ككلاتنا من لسغين ايادى ملك بكلا الانام ؤثرضا

ملك إن دعا للنصر يوما:مستصام كفاة نعنرا وسْعا
او عراة السليب صفرا نداة جمع الرزق من نداة واوعا
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ل

واالبوحسن .على بانحمد العابدى وغيرهما وكانابو ال
0

أحمد بارة يومف 3

رز
نشامي
ولا
عو
بنط ب

واتشب له

م

ظ
0

“ان مسا|

اشير امل إيوفار.المتين :من ني كلسرارقا0 7
من لزم الجصبراعللىه كان عإليىامه ببالخبارع
أسم مفرد

نيج"

5

يودب ١عريقب الطليطالى شاعر قديم نهد الكزينة 1راسد
وميا يتداول :الخاس سن شعرة

مق

نما

يهددق بمخلوق ضعيف يباب من المنية ما 2م

و(اللسيه)محيا ذدئياة وليسن اليه مهلك.من

امت

له اجل ولى اجل وكل سيبلع حيث يبلغه 0

١

وما يدرى لعل الموت منه قريب اينا قبل البمياك 7

اد اليوتحصن اذا انتاباليلوكولا حسجناب ظ
لعيركس ير

لعيرك أن مجياى وبوتى الى مللى تذل لد الصعابة ٠ .
لمالك"رفتفظطع منسبابقهلقا
لبدوزك "
الىفل «

'

1

16. 981 9كل)

هذى حياة ادم وأضاحة دين حياة 0

وأعددة 3

يخقفا

نظرا مئكفك

المعككت

لغب الامؤر وادركك

تعمد عند الصباح كل سرى | 31ائفرا نورة عن الخلك

 -1976-غالب بن عابلدله التغرق 'نادر اديت وتسشنعرة .ى قراق

ديق لم

يا راحلا عن سواد القلتين لل :شود قلنٍ عانلاضلاع قدارحلا
غدا  5ات الروح فيه فمآ يمنرفتتخلا [ 31ظلت متزتنلا

 -7791غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن 0بن عبد الوقابن عبداللهبن تمام بن غطية بن ملك بن

غطية بن خلد بن خفان»

أبن غالت عبطنيةٌ المحاربى فقيه زاهد «محدث عالم مولذة سنة مم
ونوى 5

دروى عن إن ع

ل
الغسائى وغيرة وله

عبد الردحمن  2 7ادكه  0عدن عبد ا
له ثم يابئ اكسن زكذا وحكذا

 6-0فاضلا

رف لليلةمرتين 1

فى ديع كذ بين تفسهركت

له قيه

نكت كثيرة جدثنى إعنه إبىجدعبد الحق بن دونه *

 -8721-غالب بعنمر انداسى ,يروى ,عن مهد بن وضا ج بات بها

سغفة ع|م] به

من ليه غانم

(/16, 9381 «, 981 7.ة)

-3744-

1

الغازر بن بأسين بن نهد بن عبد الرحيم اتصارى من اهل
بده

الاندلس يكني ابا نهد ذكرة ابن يونس *»

6
عبن

من اسمه غالب

-4791-

سس اليس | طلينبى

5

3

وقطين قر ية فى جزبرة

ميورقة يسبب اليها نزيل دائية تصدى بهالاقرا القرإن لادبوكا .ن
ش

من اهل العفلى والتصاورن 7

 -5794- ٠غالت بن امهة بن الب الموروري اابلوعاصبى سكن قرطي
اديب شاعر انشد له أبو عمر بن عبد البر قال انشدنى أبو لايع
عبد العزيز بن احيد النعموى الاخفش سنة 9م قالانقدني ابو العاضى ْ

غالب بن امية بن غالب وقد جلس على نهر قرطبة ناطرلك القصن |

على ب.ديهة
يل)ت
وم (ق
حصرك
يا ق

سا
مننعمعلاتلفىفىعوراض السكلق...

يا قصر كم (قل) الغث من ملك دارت علهم دواير الفللى .

افق بما شيت كل متاخذ يعود يوبالعال متركا : /

مالك
اين ملوك الشام عدهم بكل قصرلهم بل
هىا
زف
خثال
وقل لدنيا اليكث مقبلة سح

وفى الفنكك 

# .فاحدعة) الخلق عن عقولهم بعد! وسححقاأ فيا لهمولكك

لو ادصر الخلق من عقولهم رتب انسابهم مع اليلك

لره.امني ويبعكر بين بطون البطاح يسلكك
أوفى رغثوس الجبال بشرفها فاكل من قوس ومن شبكك

كب[ة)
كان
دجو
عنه
ل م
احر
 .ويعبط العقل عند حاجعد .ت
حتى يوافية ما إعد له هنزها ثوبه عن الودككتب

7

١
د

ه حا

ناير

(.؟ )14. 881+. 981

ا يعرفون اذا التكابة فسلث سا بهن عناب الى عتاب
 -9691-عياض بن موسى بن غياض الجحصى القاضسى ادو الفصل

فقيه محدث عارف اديب له تواليف منها كتاب لالماع الى سعرفة
اصول الرواية وتقييد السماع ذأ به عنة ابو معمد بن عبيد الله يروى
ئ

غن الفقية ابى عيد الله التتهمى وابى على الصدفئ واببى عبد الله بن

حمديون وانى بكر بن العربى واروق عن ابى نهد عبد الرحمن (بن

هد) بن عناب وابى الوليد هشام بن احمد وعن اابىلسن على بن
احيد الربعى اجازة وابى تمد عبد اللهبن ابى جعفر الخشتى فراة
:وابئ عبد اللا بنى عيسى القاضى وغيرهم توفى سئة عرعره يراحكش
ومولدة منتصف شعبان سملة 7 131و ذروى :عن ابى على الغسان وابى

الحسون بن سراج »

ظ  .-0794-عاشر بمنهد بن .عاسر اهبدو(*)فقيه عارف موثق شروطى

فب
لألقمبا0 0
الل

اعروفالناس بكتبجاع لال
قف

افيا رك

 -1791-يولاج ماسمة بن خلالبخن د

روات

لاعن

وغيرة »

باب الغون :

من اسمه الغاز

 -9794الغاز بن قبس اندلسى جليل من الترزق نا أبا بهد .رذق عن ماك بن انس وأبّن جريس والاوزاعى روى تنه عبد اليلك بن

حييب .كآن عندة الموطا .عن تلك وقيل انه كان #عنفظه »
40
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ال مايه يونس مسحدث |[
 33لسع  7 7ون ا جود عووي و  200-لي
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 -6691لبن يك

:5

دي4
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ييه

ْ

1
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ساني ,

6
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سدخبرتهم
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وزاد- -.فل رمتس

رك

م حر

+
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1

قد تقدم ا

امنا

ايفين

5

القصن

“ف

و

1

وا

رياه

سي يلصا

شاع

ا 3

ن الكنا

لرددنهم طواء.الى

ل احيمدى انشدنههبما مادا
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(.؟ )167. 881 +. 881

عيرم

وكليس ف الموطا قال وسمعت ابا غالب يقول سبعتث
حديث مل
عطية يقول سمعت القاسم بن علقية لابهرى يقول سمعت احمد بن

العسين الرازى يقول سيعت مهد بن هرون يقول سمعث ابا دجانة
'

يقول سيعت ذا النون المصرى يقول
زرجر
وواكثي
اقلل ما بى فيكك وه

دمعى عنكك وهو غزير

وعندى دموع لو بكيت دبعضها لفاشت حور بعدهن يتور
حمت الثياب قبور
تل له
قبور الورى تمحمت التراب وللهوى رجا
سابكى باجفان عليك قريحة وارنوا بالحاظ اليكك تثير
 -46214عرام بعبند الله العاملى اندلسى محدث مات سنة  ]]1وقيلعران بالنون 7

ْ

 -9694عثبة بعنبد المللى بعناصم المقرى العثمانى ابو الوليد اندلسبىرحل فقرا بمصر على ابئى احمد عبد الله بن العسين بن حسنون

البغدائى القرى قراة حفص وسمع ابا الطهيب عبد المنعم بن غبيد الل
ابن غلبون الغلبيى المقرى وكان سماعة منه سئة مم ودخل يغداذ

ىجب
فححدث بها عانبيه وعن من ذكرنا ومات بها ر
-3621-

اب
عونتبن
.عتاب بن هر

سنة 5عع »

(بن بشر الغافقئ) شذونى محدث

توفىق سندة]هخ يكنى ابا ايوب روى عن اديه وعن غيرة ورحل (ل)

ىنة
سد ب
واحم
مبن
 #هد
ى بكر
اةبمن
الشرق سنة إدم فسمع بيك

لانياطى ومن ابئ حفص الجيكى وآبى هد الطوسى وروى دمصر

عنابىبكر بن الحداد التنسى وغيرة ذكره ابن الفرضى وقال رحلت
اليه لك شذونة(*]وقرات عليه كثهرا وكان يقال انه “جاب الدعوة »

1ن

)167. 781. 881

سعيد السمجستانى الحافظ كان ادو العباس اذا قرا ربمأ توف .:

لن
قراته ٠تكع ي

فل هذ فلبن فل ونى ل أن ب

ضرة سذنكرة وفكان من حولةاين
فلان ويذكر بلدة ومولدة ودما

ذنلك قال وتوفى تمكة سنة ثمان او تسع واربعماثةقال ىه
م

امرنبة يتحامونه 1
غير
لنمكث
كتاب ى تنجويز السباع فاكا
ذللنى قال إدو محمد وله صائيق رآيت مها كتابا جم فناطرق

لك بن انس فى اجزا كثيرة كلانة4
من
حديث العفر ون رواة ع

بسب علىلحي بن السينهذاالخركل الىليدقال اللا ظ

طع
عثنا
وقد حد
ينة

سعدالعروف بالسبط
رجلان جليلان احددما ابو

وهوسبط ابى بكر بن لال ولاخرابغوالبمهدبن احمدبنحل
النحوى المعرونى بابن بشران قال الحبيدى انا اغباولب بقرانىطلي
قال انا عطية بن سعيداف االقاسمبن علقمةللايهرىبهاناهدبن

الي الطبرى تا مروان بن حيويةالهمدانى نا ابو:غتّان(»)الكناى

0

الترى الملكال

سن الليل ففدعت يداه ورجلاة وان عمر قام علينا يد ل

ا

تمدق عليهسس

الليلوهم تبيتنا ولمس لذاعدو يرهم وقد رابت اجلاهمفقاماليه ابن

ابى الحقيق فقال اتمخرجنا وقد اقرنا هدوعاملنا علىللاموالقال ظ

هم ارترالىنسيت قول رسسولالهسإالهعليوهسلمكيف بلاىذا
لع
اخرجت منخيبر تعدوبن قلوصك ليلةبعدليلةفاجلاه عبروإعطاهم

قبية ماكانلهماملنثير افلا ومآلا وهوحديث عزيزاخرجه التخارى .
اولصحني عن ابى احمد مروان بجينرنة يكزا رفوغرس ١

1

)161. 581.981

6

وكآن عطية زاهد! وكان لا يضنع جنبه عاللىارض وائها ينام محتبيا قال
اابلوفصل ومات ى سنة م.م فيما اطن هذا ار كلام ابى بكر

الخطهب(*)وقال ابو هد بن حفضون فيها حكىعنه العديدى خرح عطية
من بغداذ الى مكة فاخبرى ابو القاسم عبد # 2بى :بغدارالشيرازف
قال لقيت عطية الاندلسى ببغداذ وصححبته وكان ملنلايثار والسدخا
والجود بها معد عن امر عظيم انها يقنصر من لباسه على فوطة ومرقعة

وبوثر بهاوى ذلك وحكان فد جكمنعبا حملها بعتلخىتاتى

كثيرة قال عبد العريز فرافقته وخرجنا جميعا الى الهاسرية وليس
سعة 6لا وطاو)5(1وركوتة ومرقعته عليه قال فعتجبت سن حاله ولم اعارضة.
فبلغنا الى “المنزل الذى نرل فيه الغاس وذهبئا نختالل الرفاق ونهر

علىالقارايو بتقائيل .اعوفنوا سبانى له.ابهة وهو جالس د ظل له وحوله
حلم كثير قال فدعانا وكلينا :بالعمجمية وقال لغا انزلوا فنزليا وجلسنا
عنده فيا اظليًاالجلو حتى كلم بعض غلمانه قاقى بالشفرة فوضعها
بين ايدينا وفتمك_ا واقسم عليئا فاذا فيبا ظعام كثير وخلاوة حسنة .
هىذه
فاكلن وقينا قال عبد العزيز فلم نزل عل

الخال يتفق خل

دوم من يدعونا ويطعمنا ويسقينا الى ان وصلنا' الى سكة وا رايتة
حمل من الزاد قليلا ولا كثيرا قال وقرى عليه بمكة ادر لمحمد

ابن أسيعيل  83زوايتة عن اسيعيل بن هد الحاجو ()9عن الفربرى

عن البخارى وكانابو العباس احمد بنالحسّن الرازى الحافظ
 5فال إبو هد فقال لى ابو نصر عبيد الله بن
المعيدرة)هو الذى بقراه
 )3( - .كذا صورته ( )9كذا نغخطه ()4

)168. 581
-731-

ين

'

عمجنس بن اسبط الزئادى()1سحدث

اندلسى (معرييع

 -8591امثرأء بن احجان ولى الاندلسن ى ايام هشام بن عبد المللظ

 -9591عنبسة بن  0الكلبى كا 6 00 6ساخة 7-0 5ع
-0694-

+

نسع “7 5
الله بن مهمد

عطوة بن سعيد ب
عنبد

إلواءء تسر

اندلسيى 8525

بالا ندلس من آبئ فين حبك الله بن متحمدا بن عل الباجر > وطبقته
و آبومهد بن حزم اممغلادا يقال
سنمها قبل .لاريعماثة بمدلا أحب
ارج

الشرق شهاحة وانتظما سماعا وباع
واقام بها مدة كان
وكا سام

 5الفثر ثمغاد الل نيزر

تقو بالايكا :ر
يتقلد مسذهب القضون والطوكل٠

القا:

١ من |لتاسل رس أوغانً

ماك

عىبد الرحمن السلمى حنى ضاق صدر ابن عابلدرحين به ثم عاد
اب خم أخبرن الحافظ ادو الثنا خياد بن قبة
7بغداد دذأ سعذى فول

اعلنخظب [بى بكر أحمد بن علىتن نادب
لاعنأبن خارون
اقلم عطية بن سعيد بغداد فدودلك

زب عن زاهر بن احمذ السرخم

وعبد الله بن ستحمد بن "خيران القيزوات على ب لن انح ادي
حدثنى عنة ابو الفضل عبد الغزيز بن المهدى الغطيت قال العَطيْب

42

ظ

/

()167. 68>1. 38.1

الفضل امك

95

بن الفرج وسعنون بن سعيد ذحكره ابر سعيد

توثى عام 00م

-9891-

عميرة دن الفضل بن الفضل بن عميرة (بن راشد) العتقى

يحنى ابا الفسل روي عهند بانعلبدل

ا

2

سات سنة عره] (» )1
 -55914-عياش .بن شراحديل الجههرى روى عن سعيد بن المشيب ولي

البمر زسن بنى امية ودخل الاندلس وقدم بالسفن منها لل افريقية

سنة ]١٠ كذا ذكرة .ابن يونس عياش بن شراحيل فىغير نسخحة من

كتابه روقيل ى هذا الاسم عياش بن اديل الحمهرى ذكرة الدارقطنى
د باب عياش بن احيل(*) قال العبيدى وهكذا رايته ب+ط ابى عبد

الله الصورى وقال فيه الدارقطفى بووى عن معوية .بن حُدْيْسِ وقال هو
رعينى,عدادة ابلىبضريين وذكزة يعقوب بن سفين فى التاريج ففال
فيببا يعن إساة ١٠1 قدم ماين بن اصيل ببالسين :المسيية زوالبا فى
الاريلس 2 ,افريقية هكذا رايته سضبوطا فالله اعلم+ .
به. -521عياش :بن فرجالازدى البابرى ابو بكر دروى عنه عبد الرحيم
ابن نهد »

 -852914-عريز بمنهد اللخمى كنيته اهبرويرة من اهلمالدةذكرة

ابوسعيدبوعيد الغنى بسنعيد بفي العين وذكرة اابلوقاسم يحبى بن
علي المضرمى بالضم وهمأ سانه »

(لى.ش . . . ..على سن اسيه عياش لانه ليس من «الافرادة) ()1

ار

)16/8. 681 7

ابلووليد ابلنصفار قال انا العباس بن عمرو الصقل ,قال انا ثابك

ابن قاسم بثنابت السرقسطى قال اخبرنى اتى قال انشدى اسعبل
ى
بن
ادب
الاسدى عن “يود بن مطر قال اتشدنى احم

المضاء .

اما ترى قاصلبروحان مشرقةدل كاعري اموز0
"02
كانيا مقل احداقها ذهب جفونها فضة رينت بتدوير
 -7494-عباس بن .فرئاس ( )1ابو القاسم شاعر اديب مشهور كانة

ايام لامير هد.بنىعبد الرحمن ومن شعرة ى صفة روظة
ترى وردها ولاقدحوان

70300

اس

3 00000

من أسمه عابر

خا

 -8491-عامرر)2ين مسومل باليم وقيل مُوَسَدل ابالصاد ول الال 2-5

اسلللهبينمن بن داودبننافع اليمحصبى ابو -رون دك سو
اهل تطيلة مات .فى ايام للامهر عبد الله بن هد بالانذلينعه العرن
ىاي
 -9491عاسرزة)بن ابىجعفر محدث اندلسى قديم مامامر
لتا
يا

شام بن عبد الرحين بالاندلس »

ومن (ا4ل)افراد

ب

لواو

وات -عدران بنالى بناحمد العلبى ابو مهدا فقيه ااستتاذ يروف
عن اتى على الصدقي »2

4

(من()5اسيه غمبرة)

 -15914-عمهرة “بن عبد الرحمن بمنزون العتقى  تذميرق يكتى :ابا

مقدم ( )5موخر ( )4مقدم ( )5سوخر (( )9ص.٠ )4

امم

()161. 681. 681

من المدن القددية وكاييي دار مولت:

الطالةبى ذكرة الرشاطى «حعدث

لانا ردة())4بالا ندلس فيقال فيه

روى سن تمهد الله بن يحبى

بن يعحبى

وهد بن جنادة  2,بن مخلد وغهرهم مات بالاندلس سنة ونم »
 -4945-عباس بن أججلره)دخل الاندلس عازهبا وقدم ديها “لسن كك

:اسما
افريقية ذكرة يعقوب بن سفين ومهوختلف فيه وقد ذكرناه ال
المفردة »

'

4م 21عباس بن اصبع الهمدانى ذكرة ابو بكر روف عن جد بن
عبد الملك بن امن وعن فاسم نا  2روى عنه |بوغير بن عبد
البر وابو عبد الله “>حمد بن عبد الله بن ,ريد اللخحمى وقال انه سمع
سنه فى سنة » ]”/8

 -5491-عباس بن العرث اندلسى متححدث قديم الطيتب رو عله

ابراهيم بن على بن عبد الجبار لازدى ذكرة ابو سعيد +
 "0491الحتابىبن عرد الحنمك (بُو"الفضتل كان بالابدلس روف طريلطل
الحديث لقاسم بن ثابت السرقسطئى عن ابيه ثابث.عنه رواة عنه
بونس بن .عبد الله بن مغيث القاضي (*)المعروفى بابى الصقار حدثنى

القاضمى ابو القاسم عبد الرحنض] ان :هب بكتاب الدلايل :لقاسم بن

ثابث غن ابى :الحسنى يونس ابن معدمد .بنى_سغيث قال سمعته على
ابن سراج عن و 4بن عبد الله عن ابى الفضصل عباس بن عمرو

الصقلى الزاهد عن ثابت بن :سم عانبمه واخبرى ابو العسن نج

سىن
عناب
لى ع
ان جب
اب

شرب عن ابي بهدعلىبن احمد قال انا
صر كذا ضبطه ( )9عت ()4

١

م )161. 581 7. 681

قال العميدى كذا رايته فى غير موضع وقد بحثت عنة وهو شاعر
مذكور وف

الحدايق

اذا محجع الغوا :م وا

من

1

شعرة

 0وكفى على خدى ودمعى عك  بحرى (*)

يوهينيك الشرق ففيساهتاليعوقانثتمجامفىى الناجاةوالذكر
مو اسمه

-0494-

العلا

العلا بن :عيسى .العكى مستحدث سن "اهل مالقة له رحلة

وطلب ذكره هذبن عنازت العشى راث علي »>
سنعيذ
 . -4491-العلا بن عبد الوهاب بن احمد بن عبد:الرخمى “ب

ابن حزم .بن غالب ابو الخظاب يعرن" بابن ابي “المغيرة كان
سن اهل العلمولادب والذكاء والبمة العالية نى طلب العلم كسد

بالاندلس فاكثر ورحل الى المشرق فاحتفل ى الجيع والرواية ودخل
بغدا دوحدث عانبى القاسم ابراهيم بن هد بن زكريا الزهرى المعروف

بابن الافليلى النحوى للاندلسى وعن اابىلعسن النيسابورى محمد '

ظ ابن الضسن :التعريق اين الطفال وعن محمد أبن الس بنبق
اليصرى ابنبنت عبد الغنى بانلسعحيدافظ وسيع الخطيب .ابو بكر
احيد بن على بن ثايث الحافظ منه وآخرب عذه ى غيرموضع مصنئفاته
ومات فى رجوعه عند وصولة الى الاندلس بعد المسين واربعماية وهذا.
البيمت

او

ا

جيية

من أسَمُهُ عباس
 -9421عباس بن هد (بن عبد العظيم) السلدحى وسلبج ييمن.القة مدينة كانت يقرب اسبهلية وه
قضاعة اشبيلى وقد نسب الى ط

(.؟ )168. 581
ستعلم ما .اقول وسون

هم
تدحجرى

بفعلككتف

م

يوخذ

بالنواص

وقال ايضا

اكتنقلو.يا كناب فلم قلنى "يدل على بفايك .وإتقلاب
ل زنب رحمم .من دردة يفر باليسر .ى يوم لجاب

' وقال أيضا >#ذر من امزح
2

ان:الوداد اذا تمححكم عقده نزحن دواعي الازج وكلادلال

ولربما كان المزايي ذريعة بتباعد وتقاطع وتقال

, -6524على .بن وداعة بن عيد .الودود السلبى :اابلوحسن امهر كانقريبا.من لاربعماثة فارس .من .للابطال مدبنور يالادب البارع والشعر

الرابيع ومن شعرة
ت
| زاآر :الحبه قفر حبا بالزاير اقلا ببدر فوق غمين ناضر
قبلت دن فرحى تراب طيرقه ومسعون إسفل نعله يعاجرى
وقفيرت أن ينقد اخمص رجله من رقةفيسطاتأسود

ناظرى

 -7591على  0ابى عمر بوسون ,بن هرون الرمادى اديب ,شاعرذكر :ابو عامر بن شبيد وانذد له فىوص

سح اد

| كاتما الرعد فيهاقارى سورا قراتها بشعاع البرق مكتوب

من أسمه عمرو
 -85291عمرو بن شراحيل المعافرى وقيل الغفارى صار ابل الاندلسواستوطيها وكان له يبا اولاد تعروفون روى عن أبى عبد الرحمن
الجبلى روئ عنه ابو وهصب الغافقى وأحمد بن خازم المعافرى نزيل

الاندلسنّ' وقد ذحكرة ادو سعيد *

 .95912-اعمرؤ بعثنمن :مبتنغيد .بن الارز بالجمم والزاء ..قبل الزاق

عع

> 168: 831. 581

0

“فل  261و ووس 0

واه على ابن فل أبؤ العسن ورينكانتولب.ف ايامالفغة: :

دورمآل
لبؤت نود يدها غل...رد دبك للها"
سنن الفتتى الفرفي ومن هو :لوغاةوي جز
 9فاق 10لصاوي لاقو

بيسكنه

اونا لإباد ريف عندة لجز نان
95ونا

اقلت 0

عرض ا"

ْ

 -5591على ابلنقاشم بن عشرة القاضى ابو الحمسنفيدحال املاياتك بلي جواد وزد جده غذيرةعلى هشا املمويد مجاهدا عجتا
ت وكان حاجبة يقد د  1نهن ذحكر
ا

ق“الزهد.

٠

|
00.

-

-لم 1

الارحم..اللة عبدا :احد واحيئ د لديمميا ا 0

نطابل بى نفسه فاستراج والقىعليدرذاءالصيول اح و -

.واطلع.:من شيس افكارة اناب السلامة تمي

1 0
|

لآ

ولةفاسشانال

كن

“

سمخ

لي اي العيلن:
>:

ا

فقا

بهاكما اسه يبسن
وله امسا

ع

0000
 59يديه 0

لام ذاالعاد .ىف العاضى امادخدى مبلت دن الفصآمن ظ
ذنويكك كل بم في ارديلا تسربب وغمرك اففيتقاص
ديار اللعبرن يوبابعد يوم وما بعدالفنية من “ناص

انفضىاللهخالق كل شى وانت لشرنفسكف غير غاص
نباكر س.وءوةتظل :تبقى ترا وحما وتطيع فى الخخلاص
3

0

()16. 431, 581

1

غليب العواء غلئ الزيير حمية وخبا ضهاء الشمس قبل مغيبها
فاقام احمد وى مجادلة العدى برهان تصديق على تكذيبها
حت تبين ؛فاضل من ناقص .وانقاد «خطى حدجة لمصعيبها

قال واخجزى انه كان ضريرا وانه دخل لاندلس بعد اكتمسين واربعياية +
 -05891-علي بن عمر بن حفص بن جوج البهرى توقى  سخة عدم »

. -4594اعلى.بعنيسئ .بعنبهد االطليطلى .صاحجب الممختصر .فىالفقه ثقهه ايشهور ماتقطم عروي ده يكرا جل خبيب إبوعبد الحمهد

الهاشينى وغهرة » ,

 .-9394على بن غالب ابو الحسن اديب شاعر كان باشبيلية[.)0رىايام القاضىانى القاسم هد بن “عباد .ذكرةا إابلووليد.بى عامر وانشد
عنه كثيرا :من شغرة ومئة

كانفا الخبرى حب خدا! النيلوفز الغض عليه رقيب

فهو اذا 'اطبق اجفانه .بالليل لاقاكك :بغهر وطين

0

 .-25591على بن الفهام القرشى اابلوعسن ذكرة ابو عامر بنتسلمة
واوزد له ابهاتا .نى وصف فصل الربيع منها

رمن لله اضبى .زهرة جذل :النقوس ,ومتحب الاحزان
حلاه ئيسان به حللاً غدا يزهى ببهدجتها على بيسان
ضريث به ايدى المدام قبابها فميختها للغى طوع عنانى
ظ طلعت :باكوسها لطرفك انحجم يغرين بين فم جلثميان
لما انعشى شرابها لم يسط فى ما عن نشرانى عنلشىران.
كانث لبا 'لاداب ثدى .وغاية لاذمة سلفت :كقدى :لبان

16: 481, 7431م

ين

 .-6921عن بن .عابلدرحمن بن الروش سكن شاطبة مقرى جود

فتقك
م بزوق غن ابى عفرو المقرى روى
عنه عسى :بو ععرم فوع جيل

1م .وفيها سات ادباوود وابن البهاز »

سدق

 :-7924على بن عبد الرحمن :التنوقى .اابلوحسن :المعروق :باب
الاخضر امامف
اىلندحو واللغة
ولاداب دروى عن الاعلم قن لهل ظ

ساين بن ج
بكر اذنا +وم يروى عنه اببحوكر بن الجد وغيرة حدثئى -عنه:اب .و
د ووم ءل
م,

“ا1ند3ل9س8بى سعملعىبمنن عبقبىداابلنقادربن ابب شىيبة اسنموالىالاجميعدت
«خلد وابن القزار وهد .ب
وىضا 0

وماتثبالاندلس .سنة مبإساب

السبنا ةن ا

 .-9291على بن عبد الغنى ابو الحسن] القروق الام ير 002

الب ركيم الشعر احديد .الهسجز دخل إلاندلس وانتحجع ملوكها وشغره :

كثير وادبه
سوفور قال العميدى انشدنى ابو الحسنعلى بن'اعتمد دده

العايني .قال انشدنى:على ين غيدالفنبى.لنفسة.الىبي المبلو

النتحوى البلنسى من حكلية طويلة وهى

عاليل

لير

قافت لاسقامئ.مقام :طبهيها نكرى .بلنسية :وذحكر ليله

حدثتنبى فشفيت .مفى لوقة |مسيت محترق .الحنشيئ بلهييها 01:
ب:-منا وليب اذك
زة وكاكن.زدتنى :ذكرا وحسنت النفس ذكزن حبيبها .,

اهوى بلنسية وسا بثك البوى  2ابو العباس :انس غريبها .!.
هب النشيم وين النسيم طيتب حدى يشات بظيبه وبطهيها. !:
اختى المعين على العدو يسلق ازرى بوايل فى ذكاء خطيبها

اف.قامت البيسجا فلولا نصره ما كان يعرف ليثها من ذيبها

)16. 2481

6

ة فسن هاروى«نزوفا عن اق عمز:بن عبد البر الضافظ
معنظدين ارااي

وابى العباس العذرى وابهى الولهد الباجي توفى سنة ]ره وسولدة .ى

رمضن سنةإمع نحدثنى عنهغي واد منهم القاضىابوالقاسم اعلبدرحمن
ابن مين برانواضد .عبطا الله «بعننيد بن«عبيل الله وابو-جعفر  اخفد بن

اخيد الازدى +

موووب. -علن :بانلعلبهد:دن ثابت/)1:لانسشارى فقيه.مقرى .مجود .تولى
عام ومره عن سن عالية »ع

.ن الفعية .ابوالحسن فقيه تخافظ
4وو. -على بن عبد الله ابن خلى بضل إادوابيةأروئ فاكثر والف باحسن شرح كتاب
ميودن .زاهد فا
شفارشوها لمدتقدمه احند اليذ وقفت :عليه ببلسية
النساى فى بغرةاإ

وعلن كناب التفسلار له:وفر ا كتاريك مكايربجي علونا جمةوعنها

الطمان رق علوم القرآن توفي .حىدود السبعين وخيسياثة »
كتاب.رى
.-8991-

عسن
لبو
علن بن عبد الرحمن بن معمرالمذجى المالقىا ا

بفغقايل_.زاهد عامل منقبض:غن .الغا .مشتغل :بنفسه مقبل. .علن :ها
يعنيه لازم القعود ى بيده ولم جاور عتبة ذاره مدة من خمسة .وعشرين

عاما لا إن توقى عفأ الله عنه .شفىوال سنة سسرن وصككى عليه اخوة ابو عبد
دفن بخصيض -جبل فاره .وكانت جدادله مشهودة لمتعمد
الله جد و

بيالقة قط قبلا احفل منها ءاب.اكثر الناس منها عند غروب الشيس

ولم يكن" فى وقاته #اجمع الال الخبر :منه من الزهد والعلم والتواضع
والكف .عن الفاس وكرم الصاحبة وقضا الخوايج *
ص ))1

6

161. 188*.1845.

 -5121على بن خلى “لاوسىاالبوحسن مقرى مجود .اندرا لوغرناطة سدة يروئ عنههد بعنبد الرحين وغيرة *  . .اب خرزاييق”
:9-ه! -على إن رجا ابى شرجا ابو العسن فقيه شإغر اديب.مل اهل ظ

بيت جلهل ولهالىعلم ولادب والسهما والكرم بحس الديونالتضاونة.ظ

ملح بدي -

8000000000

قل لمننالعرص سنلم.يغله حسينا يد  300نيكم
سوف يدرى اذا الشهادة سيلت مينهوسا افرع اياف

ُ+

1بزدنى بذا سوى حسنات ل ولا نفسة س7واىتكامن 
ن ذا سنعة .فثقل ميزانى .بهذا فصار سن 00
ولهمن قصهدة

ع3

١

اي7

كيف اصبوا واربعون وخمس رقمت بالمثهيت فى0 75

1

كل داء له دواء وداء الشيب والموت ما لهمن عاساق 00 7000-

مات بالجزيرة امعنمال لاندلس .فى سنة .ست .ااوسابرعبافين]] ١
وأربعماثة »

1,

ملنسيا

ةا

 -02291على بن سلييانلزهراوى اابولحسن كان عاليا .بالهنشلة - 6ابه وليس هو صاحب كتاب النشزيفن00000 2

الاستجى ب سن

مم أ يكم

 -8921-على بن عبداللهبن جمدبن موهب يعرف بابالزملق(.)4

شك

()1681. 881 7.

لاكن نستى .واعتلا همتى ننجم لبيدخت كبيدحت
-5491-

على بن دطال الجياقن ابو العحسن فقيه سشبور يروى عنه ابو

داود سلهمن بن نتجاج »*

2

4491ت على حبمنزة :الصفلى اابولعسن دخل الاندلس قلبالربعهنواربعماية وكان يتكلم رف فنون ويشارك فى علوم ويتضون” :قال

الحميدى سمعته يقول سمعت :ابا الطاهر #حفد بن على بننهد بن

الفاس الشاقعى -البغداذى الراءظ ينشد فى خلقت

عاتبت قلبئ لما رانك جشي : .نسجيلاً

فالزم الذنب طرفى وقال كنت" الرسولا

فقال طرفىلقلبى بلانتكنتالدليلا
فقلت كفا

جميعا نركتنانق قنيلا

عقيو" على بن حذلم()1بن خلق بن جعفر العضري المورورق رحل
الى المشرق سن  ]06فسمع بمكة س بكبر الحداد وجماءة يكتى

ابا الحسن »

70005

6191ت رعلى بن التتسن المزى .بسجنانى”توف سنة مسرم به( -74217-على:بن خلفت :بن ذى التون بن“احمد“بن عبد الله بن :هذيل

ابنجُحيْش بن سنان الفبسى كان رحمه الله شيمجا فاضلا دينا مقريا
متجودا رحل الى المشرق شخة *]]” وستضّع بمصر سن القصاعى وغيرة

وح وانصرف ثمدل لألية قبل الثيانون ثمرجع.اللاىندلس-فاقرا
بيبا وحدث ب#جاسع قرطبة مدة طويلة وثوقى رحيه الله بقرظبة سئة + )99
صي ()4
1

م م. 5381, 1مك

مم

ا

ابن هدوغايرة
قحباهس|بمو :مذة وكان مك مخ ورطة لفيا
ل_صن
وكان من احب خلق الله ى الطيب والنطافة'ى الثيان قال ل

-

حصر يوم .بالمرية فى محفل اوقد اخحصتر طيب وزذة يغضناس لتر
كانوا
فقام اله اب
يانللو
بخذ
ي

وقال لد.تيب فان رسولالهطللل

الها

عليهوسلم.كان يمت الطيمب وكارن ل يقبل مناللا ساق يقاب لطبي 0

قال لىابوالقاسم رحمه الها اهدى اليد ابضعصدكابنا قلهتن اورف"
جلبها من مرسيةوكان قد دحقق حبه ىا الم مراص
انغ نقبلها منة +

يجيا ب

دريل انساريل لز

اغويلا 0

 -9194غلى بن اسمعيل القرشى“لتب بطبطنى اولنجا
مي التخههد

الاشبونة شاعر اديب ذكرة ضمت لي 3179انر المؤوسقاه 1
ابن عمر الاشيونى وافشد ال ؛

عن> جدياريواللة بع

١
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روى عن جماعة مغيم.ابر بكر مهد .بن هشام امصدحفى 'روى عنه غير
واخد اسن اشياخى *
-70294-

على بن .احمد بن محمد الجذامئ ابو الحسن يعرن يباين

صىدى
ابئلعل
نافع فقيه مشاور «حدث درؤى غن ابىعلى الغسانى وا
وغيرهما حدثنى عنه القاضى ابوالقاسم عبدالردمن بن جد وغيره توف
سية باه ومولدة إفى اجهادى لاخر سدة  ]02يه

عىسن مقرئ فقيد فاضل_متقدم
لاب
اّز
 -8091على .ابحنيدبن .كر 53طريقة الاقراء توفى سننة(*)]|ه وقد اكيل ثيائين سنة وكانت 6

مشهودة قال متحمد بن عبد الرحهم ودر احد من .زوى ع#نهى؛ اول
جنازة حفيلة شاهدتها »

 -9091على بن ابراهيم حبهنوية الشهرازى ابو الحسن قدم لاندلسوحدث بها عن ابى هد الحسن بن رشهيق المصرى .المعدل رؤى عنه

أبىعمر بن عبد البر »
 -0194على بن ابراهيم التبرى :البغداثى فقيه محدث يراوىبعبنى
الجسين هد ا
بحنيد .بن احيد بن القاسم بن اسمعيل الضجىمع
ازو
بابن الممحاماو الفاجين البغدادى وغيرة قال حاتم بن؛ متعحمد .لقيته

بظليطلة دخلها مجتازا سة ]زع ويشبه ان يكون الذى قبله »
 -4194على بن ابراهيم بن على بن معدان الانصارى :ابو الحسنيعرف بابن اللوان (فقيهإحافظط مححدث فاضل ورع زاهد حدث بالمرية

روىعن هد .حبمندين واالبئقاسم لون بن هدايلنعربى وابى
العسين بن سراج وابى على الغسان وابئ على الصدفى_ توف سغة
“تزه ومولدة ى سنة علاعم حدثنى عنه القاضى ابوالقاسم عبد الرحين

(281.1650. 281 7.

الك

صحيت فهل فىبرد ظلك نومة شنيعارن يلق لالسبيلييا:
ودضو هموم طلحته طباته فلا غاريا يبقين مغة ولا متنا(ه)
دان ناى .اهلوة عنة وشفه قراب فامسى لا يدس ولا تتتهغا'
فيا ملكك .الاملان ائئ مسوم على الورد لا عنه اذاد.ولا:ادنا .
تحيفنى .هرى واقبلت شاكنا اليك.اما ذون لعند .ام يقغاء ٠
وفيها

٠  3معان

وتاتناكد نى دمن لكف نية يسفكة +فانى لا احب الوقن ١ ٠

دم كونته مكرباتك والذنى يكون لا عتب عليه اذا افنا؛ ١
ا
نإلى
ترَك
مبردتَ
اذا ماغدا من حر سيفك باردا فقد ساغدا سن
وهل هى للا ساعة ثم بعدها ستقرع ما عيرت متنتءاسنا

١

ولله دمعى ما اقل استتانه اذا في دمى امسن سناتل تسعنا ٠ ,
حياة الذها فيعتدها نعمى عوليىفاتنا 0
وضا لى من دهرى

اذا قتلة أرضنتك منا فباتها حبهنث الييا نا" ارطيك ا ازراأصها
وهى طويلة صرق القول فيها ووضع عنه الرضى بوضولها وتوق سن» 186

 -6094-على بانحمد ألبلنحالنقظتازى :اابلوطائز المتززفلا بابى
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البافش ولد بغرناطة وابوة جيانى للاصل وءلى هذا:احد من جمع :علم ْ 0
01
القران والعتديث واللغة والشعر والنمحو كان من احفظ الغاس لكقاب

سيبويه وارفقهم عليه مع ورع صادق وزهد ى الدنيا خالض لميعزللى
ياهما
فع
وانة
ذلك للأن *توقى” رحمة الاق “خرمٍ  8ومولدة .ى أس
كانت وقعة افراغة الكبرى انشدت مشنعرة رحمه الله ١ -

اصدحت تقعد بالهوى وتقوم وبه تقرظ معشرا وتذيم

تعنيك نفسك فاشتغل بصلاحها اى يعير بالسقام سقهم

0000

)168. 881 5

ناك

يقول وقال الحق والصدق انثى حفيظ عليم ما على صادق عب
وله من اخرى
ضناق من الدنيا علوم انها وانشره

فى حل

باد وخاضر

ذعاءلكالقران والسئن الت تناسى رجال ذكرها ى المعاضر
وانشد لنفسه

انين وجه فول الحق رق ففس سشامع ودعة فنوز اق يسرى ويشرق ٠
سهونسه وفقا فينسى نفارة كبا

سئ القيد الموثق «ظلق

ولاكن للعيان :لطيى ,تعنى .لد سال النعايئة الكليم
يقول اخى شحجاك رحهل جعهدم وروحك ساله عنا رحيل

فقلت.له المعاين مطمين لذا طلب المعاينة الخليل
 ...8091-,على بن احمد(بن اسياعيل) اليعروف بان سهدة(|)4سام فى اللغة
وافلئعربية حافظ ليما على افه:كان زضريرا وقد جمع .فى ذلك مجيوعاتف
ارى فيهأ رس

اتقلاسة وله مع ولكقا نى الشعر حظ وتدرن كان

متقطعا للاسير ابى الجيش مجاهد بن عبد الله العامرى ثم حدثت

داقو" بعد وفاقه .فى يام .اقبال الدولة .ابلنموقق نافد فيها ودرب الى
بعض الاعيال اليمجاورة كاعياله وبق بها سدة ثماستعظفه بقصيدة اولها
الاهلل تقبيل زاحتكن اليينى سبيل فان لاسن .و ذاك والييئا

كذا ()4

()181:1671. 2851

لكر

دا
بسلكها اد قبل ىما علنا هذا كلاء .الميدى فيه
مثله ر,بحمله؛ اللا.كن-اجتمع..له المذنكاء وسرعةالحفظ :وحكرم :النفين
والتدين سولدة فى ليلة الفطر سنة عرم”م بقرطبة وسات بعد الخيسين
واربعماثة وكان له .و .لاداب والشعر نفس -واسع وباع طو ين قال

يهة عي
وما رايث من يقول االشلعربعدلى

كثهز ليذ
ع

جمعناة على حروق العدجم ومنه

هل الدهر ثلا ما عرفنا وادركنا فنجايعه .تبقى ولذاقه .تفناا»!!.

اذا امكنث فيه مسرة ساعة تولث كمر الظرق واستخلفت حزن

!

لل تبعات ان العاد وموقف نود لديه اننا لم نكن كياء..
دصليا على هم واثم وحصدرة .وفاك.التى .حكيا -دلديزبه اعيايات-
حنين لما ولى وشغل .نما انى وغم لما يرجى فعيش كنكا يهنا ٠

تان الذنى خنا نسر بكونه اذا حققبه .التقين" لفظ بالفاعفاب |,

وله من قصهدة طويلة خاطب بها قاضى .الجماغة .بقرظبةا عبد الرتحمن
ابن احمد بن بشر يفخن فيها بالعلم ويذكز اصنافا نا ,عولفميهناا!,

انا الشس فى جو العلوم منهرة'ولاحكنغنى .:ان.مطلع”الدريتا:

ننب الشرق ظالع جد عن ما ضاع من ذكرى النهب.
اى م
جانن
ولو
(«)ولى نمعو اكناناىلعراق صيابة ولا غذوان يستودشش .الكل الضببا,
فان بنزل الرحمن رحلتى بينهم فحينيذ يبدو التاسق والكرب' »:

هنالكك يداوفان للبعد قصة وان كساد العلم ءافته .القرب”

ورة
اشفس خه
ولاكن لى فى بوس

لسراو أكيووييي!ذديك-

()161. 181 8. 181.

ا

سي  -091على:بن .اخمد بن سعيد بن حزم بن غالب ابو هد اصله
مانلفرس وجدة الاقضى فى الاسبلام اشمه .يزيد سولى ليزيد باننق

عاديوان حنافظا عالما بعلوم الحديث وفقهه مستنبطا للاحكام سن
الحتاب والسدة ستفدنا _ىعلوم جية.عاسلا يعلمه بزاهدا-ى .الدنيا؛ بغد

الرباشة التق :كانت له ولانهه :سن “قبله.ي :الوزارة وتديير المالك
متواضعا ,ذا فصايل جمة وتواليف .كثيرة .رى كل:يما «حقق به من

العلوم :وجمتغ :لمن الحكسب :فق اغلكه.-الغتددث .والمصنفات والمسندات
؟منهان كثيرا وستمم سماعا جما واول .سسفاعه من :ابى :عمر احمد بن

فجن[ يورا قبلا إعلمازبة .والقن .ى رفقد :البعذيي مكمايا

دكبيزا سماه 'كتاب .لايصال الى فهم التفصال النجامعة .لجمل

شرايع الاسلام ف الواجب.ولاخلال والعخرام وساير الاحكام على ما
أوجبه:القران والسنة والاجماع:اورذ فيه اقوال الصتحابة والتابعين(*)ومن
وعدي | لوخ ايمة المسلمين اى مسايل الفقه والعحددة لكل طايفة عليها
والاحاديبث الواردة بى ذلكف من .الاجم والسقيم بالاسانيد .وييان

ذلكى تكله وتتحقيق القول فيةاوله كناب الاحكام لااضوك الاحكام
ى_غابية التقصى.وايراد الحمجاج مب

لوجخ اوم

سمل كتاب ى .الاجماع .:ومسايله على .ابواب .الفقه .وكتاب
ىبمرائب العلوم وكيفية .طلبها وتغلق بعضها ببعس وكتاب اظهار

قبديل'اليهود .والنصارى للتوراة ولانمجيل وبيان نناقض ما بايديهم من
ذلك انانا “ا يعتمل الناويل وهذا ميا:سبق اليه وكحذلكت حكتاب

التفريب لخد المنطق واللدخل اليه بالالفاظ العامية ولامثلة الفقبية قانه
١ 3
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. -9941-على بن هد بعنبيد الله بن عبادل الاشبيى 150525

 -0091على بن جدبعنلى بن هذيل انوالحسن ()#فقيهفاضّل  2ظمقرى متقلل مانلدنيا معظم عند اهلبا روى عن ربيبه ابى داود سلهين

ابن نمجا فاكثر وانتقع به وببركقة وهو اخر ادصحاب ابى داودبسرتا.
ادركتة بسن:وروى عنه .جماعة من اشياخى وكان ورعا يدم بيدة,

بين الطالاك اللحتثاج لالزلا إقزنى كناس اله واعدياك نيل إلا
ان “توق .ف سنة 6ه .وكانث  جدازته مشهودة » <١
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اساراين”

 -40291على بن متحمد بن مغاور الطيطلى فقيه يروى عن ابن حلزكللد روود

الصندفى *

 . -9021على ابن محمد .بن أحمد نوس اوري ” اقرطيئ فقيدمدحيدت .مشهرور دروى .عن جماءة مننم ()1

ع ء!! نجهم ميلة"

 -5094على بن احمد الفةخرئ ابو الحسن شاعر اديب قدم الافدلينْ .من بغذاد ذكرة ابو محمد على بن احمد وانشد لدقال انشدنيرن»
ابو الحسن الخفرى لخفسه بدانية
اىب
د بذ
النوت :اولي

غئ
بدب
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من

سسا كان
غنير 1 #0
ده مكسبا م

ماقهللىشاعر الا امتعضت لها حسب امتعاضى اذا رديريههلاني ١

وشادهنالشعر عقذىسف منزلة بلسف دهرباهاللفسملتقلميي-:
صناعة هان عند الناس صاحيها وحكان .ى حال مرجواوسرتقبب.:

رهة
ايدمن
بحف
فجي رضاه وت

ها
نيب
د حق
اابلعلى

مائو ف

اذا جهات.مكان الشعر من شرف فاى ماثرة ابغيت :للعرب +.
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لفل
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القياض فال كنب”:عثمن ,بن «محاسس :على ياب دارة باستحجة يا
عثمن  11تطمع 7

سن اسمه على

اولحس الكاتب مشهور
 :-1914-عَاى بن هد بن إدى العسين إب

بالادب والشعر وله حكباب..ى التشبهبات من اشعار اهل الاندلس
كان :فى الدولة العامزية وعاش لل ايام الفشة »

م 891على بن هد بن اسيعيل بن ب“شلرانطاكى توفى بقرطية
سال نسم يد
 -26911على بن محمد بن درى القرى بجامسع غرفاطة فقيه اديب
بقرى محجود يروى عن هد بن:عضوت الغامئ وابى سهل نمجدة بن

سلهم وعبد الرحمن بن عيسئ) النحوى وابى مروان عبد املك بسنراج
وهشام بن احمد الوقشى وعبد الرحمن بسنلة فقيه اهل طليطلة وابى

عبهد البكرى وابى على الجيانى وعبد الرحمن بن حيود الصغير السببى
وابى بكر بن خازم القرطبى يروىنعنه ابلعسن .دن النعمة ومحمد
ابن عبد الرحيم مولدة بعد الخمسين واربعماثة وتوفى فى الثامن عشر
لرمضن المعظم عام لزه *
ند
 :-79414-على به

بن عبد العزيز بن حمدين التغلبى قرطب فقيه

سشهور من اهل بيث قضا ورياسة »
وووت -على بن د برينادة الله الثقفي يعرى بابلنجلال مانهل
بيت 'جلالة وققة وفضل فقيه عارفى .كان يقزى المدونة بمرسية وتوقى
()1وخمسياثة »*

عَامٍ

:

بهاض ()4
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روايات فقرات عليه ذات يوم وقالوا لا تنفرو! _اىلجر فقال لهااكسرى

الحا فقالت وقتالنوافلراوا ى الحوار فقالاذالااجيزمثلهذة وإلله
0

لابرحث او اكتب لبها فكتب اجازتها ى ذلك الموضع +

 -6814-عثمن بن سعيد بن كلهيب االبهرى توفى سئة |ع”م »

07

 -78414-عثمن بن سعيد لالبيرى آخر توفى سنة إتزن ع

 -88141-عثمن بن سعيد الكنانى جيانى يعرف #رقوص توفى سنة ]”]٠»

 -9841عثمن بن عبد الرحمن بن عبد الممجيد بن ابراهم بعنيسى ,ابنيححبىبن يزيد بن ؟بْريْدهِ ياكبناى(*) عمرومنموالى معوية بن ,,
ابى سفين يعرف بابن ابى زيد سمع محمد بن وضألي
مجان وهد بن عبد السلام انشفى وأبراديم ب

د

بالاندلس سنة ممم روى عنه خلد بن سعد »

موتو

د
ونا

لنحبكنم .هبنشام بن عبدبين ظ
 -0911عثامنلابنمير عبد الارحملنلة »
سب
ممر
أبن معوية شاعر اديب ذكرة ابو عا
 -1944عثين بن على بنعيسى اللخمى البشيجئ ثم السالىفقيهمحدث يروى عن ابى ءاإىلصدفى .وغهزة +
-9901-

عثمن

ابى عبدة (القرشى) من وجوة اصحاب موسى بن

نصير الذينشاهدوامعه فتى الاكدلس .واتلية كات

كناب الصلم

الذى كتبه عبد العزيزبنموسى بن فصهر  08بنعيتوشالنصرانى
جرة
حسن
م69
بة.
الملك وتار«خه راجبلسن
امس
“منحبن
 -1195-عث

*

زاهد عالم سشهور بالعروف عن الدنها من

اهل استجة ذكرة ابو نهد بى خزم وقال أخبرن ابو بحر بن ابئ

“

)161. 921 081.7

ظ

اآآ

سف إنلدالئ غويارحد وتففه ببجاتة على شيرهها قبل الفتنة قريبا .
من للاربعياثة وسات(*)ى سنة عمع او نوها »ه -
 -4844-عثمن بن ربيعة مولف كتاب طبقات الشعرا بالاندلس

ماتك قريبا من سنة |٠م »

.

لاد ضبن السعيد ببخنثمن ابو :عمد المقرى امام وفقة' “لىاخرا
“#حدث مكثر ادينت سمع بالاندلس مهد بنعبد الله بانببى زمنين

الفقية الالببرى وغيره ورحل .لا المشرق قبل لاربعياثة فسمع ابا

العباس احمد بهند بن بدز القاضى واباهد غابلدرحمن بعنمر
ابن تجد المالكى وعبد الوهاب بسنغير بن العسن الغقاب الصرئ

واحمد بن فراس الحكى وغيرهم وطلب علم القراءات فراس فيه وقرا
وسمغ الكثير وعاد لل الاندلس فتصدر بالقراات :والف فيها وفى

طبقات رجالا تواليفت ستهورة كثيرة رايت بعض اشياخى قد جمع
ذنكر تواليفه ى جزه نهو فاية تاليف وكان حافظ ستقدما مشهورة”

شهرة تغنى عن الاطناب .ن ذكرة توفى :شفقوال سئة عاعع روى عنة

جماعات يطول ذكرهم ومما نذكر من شعرة قوله 
ققدلت اذ ذكروا حال الزمان ومابجرى علىكل من يعزى الىلادب

ارهن ذلى مسرض عل الجنياية جمللديو رويفيك

ليون يماء لها .الرسرك :ربد والمتعسون لاهل .الزيم .والرييت

 .اخبزنى ابو الحس 'نمجبة بن يحيئ قال اخبرنى سانثقد إن ابا
عمرو الدفرى اقرا بالمرية مدة وكانت ريحانة نقرا عليه القران بها
كانث تقعد خلى ستر فتقرا ويشهر لها بقصيب بيده لل المواقف
فاكيلك السبع عليه وطليتة بالاجازة فامتنع وقرات عليه خازي السبع

()761. 1297

0

فقبل ولا تانفن كفه اذا لم نكن تستطع عسها 

.

قال العييدى والشدى اب
بوكر لاعس ١بانبى بقكر
ال انشدى
احمد بن عبد الله الحمافط قال انشدنى عبد الله بن جعفر .اوري
بالبصرة قال انشدنى ابن المعتر لنفسه

ما عابنى الا الحسود وتلكك من خايلريعايب
والخبر والعساد مقرونان

ان ذهبوا فذاهب

واذا ملكث المتجد لم تنيلك مذمات الطرنن
واذا فاقد
لتاسدين فقدت ن الدنيا الاطايب
قالوانشدن
ى ادضا بالاندطس قال أانشدنى عبد اللابن هد بكازرون

قال انشدنى ابو احمد العبكزى لاببى عبد الله اليفنجع

ل
نا صديق ماب اليج مقتبل وليس .ى وده نفع ولا برككه ١

شببته بنهار الصيف يوسعنا طولا ويمنع عنا اليوم .والحركه ,
 -18141-عثمن بانلوزير أبى العسن جعفر بن عثمن المصتحفىى من

ا“هللادب والشعر ذقكراةسم بن د المروانى »

ظ

 -9844عثمن بن حديد بن حصيد()2الكلاعى لبهرى يكنى .ابا سعيد.شمع مهد بن احمد العتبى بالانداس ونمحوة ورحل فسمع يونس :بن
عبد قاط
ن وتهد بن عبدالله بن عبد الحكم ومات بالاندلس سخة 100

4 -381ين ب ذُلممكذا ذكره الحبيدى وقال نسبعه _الرجدة
' واظن أسم أبيه ن
هدا وهو ابن اكحخى القاضى ابى عير احمد بن اسيعيل

ابندلهم المذكور فى بابه وكان من الفقها المذكورين ولادباء الصالحين
صلب (مشكل الخظ) ( )9ص كذا ()4

1670. 9251. 927(1

500

ٍ

. -4141عمر بن يوسف بن عمروين أسخجى  توفى سانة ]» 0من اصمة عثمن

عه

 -87144عثمن بمنهد بن عناس( )1الاستجى)92( ٠ توفى سئة امم» -6714-.

(عثمن بن هد بن عهسى اللاخمى عرف بالبشيدجى أبو مرو

هيقف فراع ىقوت ةنس >» )08٠١

 -77414-.عثمن بن احمد بن سُذْرك القبرى من اهل قبرة سات
بالاندلس سنة .رم
-8711-

عثين بن ادوب بن الضلت الفارسى فرطبى محدث مات"
ظ

بها سنة اع وقيل سنة 8م

( -9711-عثمن بن اصبع ابو الاصبغ #الطحاكى وطمتحاكق :قرية

.
..
.هة.
بج

.ذكرة اابلووليد بن #الفرضى )(*)

. -0811عقص  بن"ابى بكر بن حمود بن احمد الصدفئى ابو عمروزة)السقاقشئ متحدث رخل الى العراق وغيرها بعيذ العشرنن واربعماية
واسرع فى“رحلته وعرف كثيرا من اخبار البلاد التى دخلها ومن فيها

من اقل الرواية(:والعلم وسمع الكثير وكتب وانصرق مسرعا ووضصل

الى المغزب مينة  ]1ومشمع :منهبالافدلس) رجال .ى اقطارها ثم رجع
ال افريقية وبات مجاهذا .ى جزيرة جمزناير الروم خدث عن اببى
'نعهم الاصضباى وعن جماعة سن البلاد التتى دخلها .وكان فاضلا عاقلا
يفهم قال العحميدى ذرات :علية حكثير! وحكتبت عله وانشدى

اذا أمَاعدوك'نوما نماالىحالة ل نطق فقشها
صم ( )5بهاض ( )9ضس ()4

)(70921.105

٠

15

!

كناب الله العزيز بلورقة وكان عارفا بالقراات توف سنة

)0

وسبعين وخسماثة »

: +8611عمر بن موسى الكنانى البرى ( )2يروى عن تحبى بن7-5سبن
وسع
حيد
ان

مات سنة عزهم »

 -9611عير بن مضعب .بن ابى غزير بن إن بن غمرو”بنهاشمالعبادى وقيل العبدرى سرقسطى ذكرة ابن يونس »

-0711عمن بن نمارة :ابوخفض روى :عن انى عبد,الله مدابن عبد '
الله بنعبدالبرروى عنهابوعمر بنعبد البر.حدث عندإبوعر قال.
انا ابورحفمن عر بن نمارة بكاوي اببى عبد الله بن عبد البرف فنه:ا
قرطبة وبكتابه. .اىلقضاة عنة »

1

. -47141-عير بن  8بن قلبيل اديب وافر الحظ من كلادات والبلاغة

ذكرة اابلووليد بن عاسر »

ف

 -9741عمر بن يوي(
عسى
ربن
وس) ابوخفص محدث اشبيلى بعلا

اسلقكبروان فسيعجياعةمناصححاب ستحنون بسنعد ثم رحل

ااكا و
لوبويناتيجردبيقربالاسوسي سا وطبقته ثم عاد

لك القهروان واقامبها وبها مات قاله ابوهدبحنزم وقال لقي
بالقهروان وقد روى ابو عيران موسى بن عيسوخ الغاني ؛ فقيه القهرواى

فىافاليه حديثا من طريقه توفى سخة..؟] م
,
 75741عمربن.يوسفف بن موسى ابن:فهدبن ضيبت بن لاما
تلدأن:قوف سدقتابه
كذا صورة ( .)2بيناض ()1

1670. 8+9:1921 5

لد

ى صححبة الغامن و ذاالدهر معثبر لاعين تونق منهاولااثر
ضينر
تالن
حشاب
تها ى
ليست تشمرولايودى بهاهرم لاكن
اذا حبث بينهم اطفال ودهم لم يفوكت البغى.حايهمين يتغر

حكانها شرر سامعلى لهب يعدى الخيود عليها حين ينتشر

كانميثاقهمميثاق غانية,نعطيل

مندالرضىمايسلب الضجر

فلا يغفرنكي من قول طلاوته قائما هئ نوار ولا ثُمر

لويبفق.الباس ميا فىقلوبهم .نيسوق دعواهم للصدقى سا تحجر و

لاكنبن .نفوذ .القول جارية.على مقادير ما :يقضنى ببة الوطر
:يغضى  المحدك او.يغضى مكمه ...وبين اذاك رهذا .نفد إلعير

تسابك الناس اعمجابا بانفسهم _للمدى دونهالغايات تتحسر

#للتسامل #ضباب .فى إصيورهم) وللبخكير قي انافهم :.بعر
اوسا مش

 +عذرتم فالجهل ليس له سيع ولا.بصر

١

راكهسفاكء وانت :تعايت ان لاتدى
لمظ
اعلم
ت
ولهدك اذ كنت لى :.ممرضا رثيمت فزرت مع العودز*) .

حغانيكت ان هلاك العبهد مما يعود على السيد
كنى
وبىُ
وما
اسى
ل نف

اش بمثلك ان يعددى

عابيو عمر بن عبيد الله بن يوسف بن يحب بن حامد الهذلى

الزهزاؤق سن مدينة الزهراء.التى .بناجا الناصر.عيد الرحمن بن محمد
عملقىربة من قرطبة هو من شهوع ابى .عاللىغساى'»
الزالالة

عير بن عبد العزيز بن خلى بن ابى العيش القيسى ابر

حفص القاضى بلورقة لورقى افقرى محجود .متقن جمعت

عليه .بعض

)1681. 821 «. 821 7

رلذر

مختلفة وكان امبوهد عبد الله بن سبعون القدرواى يقول ائة سونلد
ولم يكن يمحفظ اتضال«كسبه .اليه »

9611ج 7تموزيان فطل بنيزو ين الس الماركنا توف سبة انان ْ -50611عمرث
«بن حي
دقيه
حان ف

اعتنم
حوى
در

يدت"
برنامه

خط يدة لهبالاجارة نى صفر من سنة معم »

 -4611عمر بن شعيب ابو حفص المعرنى بالعلهظ الابلوعطىي م
انل'
هود
فحص البلوط الممجاور لقرطبة ذكرة اد
من

بن خترم وقال آاقة كان

قل الررضيبن وائه الذى غزا اقربطسش وافتتهبا

بعد الثلاثين

وماثعين وتداولهبا دخوه بعدة لل ان كان اخرهم عبد العزير ب
شنعيت

الذى غنيها .فىايامهارمانوس بن قسطنطين ملن الروم«سي«ةم"وكان
اكثر اليفتفحين لها معد(*) اهل الاندلس هكذا فال * وذكرة ابو سغعيد

ايبنونس فقال شعيب ابن عير بن عيسى ابوعير صاخسن .جزيرة
اقريطش .كان :تولىفاحها بعدسنة ]:.وقدكان كدب شعيب

هذا .بالعراق وكتبب عن جدى يولس بن عبد,لاع وغيرة ب,مصبر
6قال سبلي
اخاثلفا ى أسمه -0ف

ايضا هذا 0

ا

لقلنا يمنت ادنلجار

طق * يكونا نواه#2دان لنيكي

فقد انقلب على احدهما والله اعلم»
-5611-

عمر بن الشبهد التجيبى ابو حفص فال اليتق :لا احفظ أسم

ابهه وهذه صفة نسب اليها فغلبت عليه وهو رئيس شاعر مشهور بالادذب
كثهر .الشعر متصرف ف القول مقدم عند أسراء بلدة قال وقد شاهدته
ى حدود للاربعين واربعماثة بالمرية وكتجت عنه من اشغارة طرفا ومئة

7
70

(1607. 7721. 82<.1

قا

عدفر شيا سن امر العسن
جىا
زد قال(*)فاتى الغفازئون فشكوا .ال
أبن زيد فقال العسن سل عنهم ابن ابى ذيب :قال فساله فقال ما

تقولفههم يابن .ابن ذيب فقال با امهر المومينن اشهد انهم اهل
لحكم :ى اعراض .المسلمين .كثيروا لاد بلههم قال إجبعوفر قد
ج5ليونتيد

شمعتم فقال الغفازيون ا ااملهزم:وسنهن سله.عن الحسن بن زيد قال
يان اذبيىيب نا تقول ى.العسن بن زيد قال أشهد اينهححكم
بغير العتق افقال ,قذ .سمعت” يااحسن ما قال ابن اب ذيب فقال

ياامثن اليوسنين سله عن  .نفسك قال ما تقول :بئ قال ايوعفنى امهر

اليومنين فقال والله لتخبرنى قال اشهد :اذك اخذنت هذا المال من غفر
2ي
ا
ا
ا1س
و
ثا

ات
ي
فلت
عبك

حق وجعلته ى غايهرله فوضع يده فى قفا ابن ابى ذيب وجعل يقول

هاما نوالله بلولا .انا لاخنت .ابافارئن والروم والديلم والتركك بهذا
ي س

ا
1

يثنوه

المكان .نك فقال ابن ابن ذيب قد ولى ابو بكر وعير فاخذا

بالجموق وقسنما“:تالسرية “وإحنذ! :باقغا  فارسن” والروم':قال  فتجلئ "ابو
جعفاز قفاة' وخلى سبيلة وقال واللة لولا انى اعلم انكك صادق لقتلتت

فأ لابن "أب ديت واه آندالمننين الىلانصلكش من
ابلك الشييفق «+
 -1611عدر بن حقض المعرون بابن اتسسون حفان  0الخوارجالقايمين بالاندلس باعمال ريه قل سنة كمه در وسيعون وماثتين (٠له)

وكان جلدا لمانا انعب السلاطينرطال ,اسرهة لذيه حجان
يتحيصن عند الصرورة

قلعة هنالكك

تعرف

بقلعة دسثيتر (دسششر دا

موصوفة بالاستناع وقد إلفت .بالاندلس .ى اخباره وخروجهة تواريز
50
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حففوا فى ا

-0514-١

ري

5
لا اط  0اسان

جذ
نر
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جينأب
ي نس
بأ
نل ادرلي

ا البىابكجررى بروى عمد ,حالم بن وجفداره 6
«حدث يروى عن
 -7814-عمر بن اأحمد بن عبد اللد

10 00

الصدنى +

0

0

 -8514-عمر بعنبد املك بن سليمن الخولانى.قرطبى توف .ىفة» 66000

 5440عير بن حسين بن هد بن نابل احبوفص سمخ اوأبن اصبع البينى وتهد بن ابىدلهم روي اعنة ابوعمز
ين عهد

 -0044عبر بن حفص بن غالب يكنى ابا حفص يغرعنلى77التقام يروى عن يونس بعنبد الاعلى وسحيد بن عبد الله
0

الحكم نبااتلاندلس سنة ارم روى عندخلدبنتعدواثنىء00
اخبر 0

25ا0ل1و6ل

نا الكنانى قال بلعلا إل

عيها ناعالسايتال درس

0 0

0

ان|ا
الشافنى عن هد بن على قأل إن تحاصر #جلس" اميرالمومكهن»ة.
اب
ى جعفر المنصور وفيه ابن ابى ذيب وكان والى المدبئة العسن بن

2

16. 721 5, 77021.

لض

بع
صابو
اان
لقزس
 -9414-عيسى_()4بن عبد الملك بن

الكانب شاعر

اديب ذكرة اابلووليد بن عامر وغهزة ومن شعرة

ومس كسرفاها ببدر ضبابة وقد عاد وجه للارض اسود حالكا
لهاكا
ساىامن
لين
ات غ
اطرنا بها طير الدجى عن بلادة لكان را

تتجبدابهابينامناللبولمنزلعكربابهحقىقضيناالنانكا
 -0511-عيسى بن عبد الرحمن بن حبهيب اشوفى” :توففى سنة » ]”11

 -1511عيسى بعبند الرحمن السالى الفرى بمرسية توفي سنة 6اع». -9511عيسى بعناصم بعناصم بن مسلم الثقفى إندلسى روىعن أسد بن سوسى وغيرة مات بالاندلس سنة ست وقيل سنة 8ه] »ع

 :-5811عيسى بن علا بن نذير بنايمن السبتى(*)سيع بقرطبة مناحمد بن خلد وتهذ بن عبد الملك وقأسم بن أضبع توففى سغة ]”11
بن  18سنة ذكرة ابن الفرضى »
وأهو

 45112عيسى بن عمران امبووسى قاضى الجماعة فقهه حافظ عالممتصرق .فق العلومجامع لها خطيت مصقع سيعت شيكوئ القاضى

ابا القاسم عبد الرحمن بن هد يقول لمتعيرنى مثله روى بالاندلس

عن أبن ورد وغدره ولم بزل نسبي وحدة لك ان توفى »
رهطلبة مشهور
 -1188-عيسى بهنل()2كان تاجرا اديبا شاعرا مقن ا

ذكرة ابو ““حمد على بن احمد وانشد مر جر قوله فى قومزاروة
فقعدوا فى دكانة ومنعوة سر معيوشتة

ظ

لعن اله زورة من رجال اقلفث معجر المزون وديعه :

صر ( )9مقدم ()4
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وغيرها حتى

سغةالاجر

لوي

1

4

ا مالوو رجن"

55

0
ولق

#1

ا

:

بزابيبن”

8

 641اخسى فيوسعيدبيمدانالقرىمي

العراق ليفهها ابابكر احمدبن ابراهيم بن 7000

وا:لكاناد فالمايابي اطيب التي-ا.س.ت'حاوي .امي
دل الطويلمدت من
بنعبا
 ,-741تمسى

1-

الاندلس ايام كونمسي بعن ا.نه
لوول كان على الغنايم ب
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أضنا
ندخح
544م4ن :شاىم(ت)9ببنى عابوم
يضفي
أ

 0ص
لغهديه  0-0يييحايفة 8-3

0

1

00-0

مر رعل -لقا0

ع اا لوي
5ببٍدارالة

ل

م0 21 1

()1*6(. 126 7. 127
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039

عيسى .بن احيد بن عيسى بن بكر المعروب بالعحمار شاعر

اديب ومن ماثور شعرة
الروض .از«ر وللايام ضاحكة وللجديدين ادبار واقبال
با حبذا نفسحات الورد اوقة وحبذا غلل للامواه ينثال .
 -0444عيسى .بن ابراهيم بن جهور الشريشى فقيه توقى سنة /ازه »6

 -4814عيسى بن ايويت بن لبهيب ين محيد .بن سطرف .الفسانىلبيرى مات بها سكة  90سيع “#حيد بن وضاح بالاندلس وعلى بن

عبد العز يربمكة وغيرهما +

م "بنعبداللهبن اليشتع الغافقى فقيه مقرى
حىزبن
 5413عيسخطيب فاضل روى عن العبسى وابى ذاود وابن الدّش واب'الحسين
ابن البياز وغيرهم حدثنى عله غير واحد »

 -5414عيسى بن حبهيب بن لب بن ابراهيم بن لب بن آميةالقاضى اابولحسن بن اخت ملك بن وشيب فقيه توفى سانة وعه *
س4ي44

عمسي بن ديخار بن .وافد الغافقى طلهطلى صحعحري عبد

ابن القاسم .يجله و بحكرمه وروى

عيسى

عنه وعن .غهرة وككان

اماما

:فاىلفقه على سمذهب ملكت بن انس وعلى طريقة عالية مانلزهد .
والعبادة ويقال أنه صلى أربعين #سكة ن الضبي دوضو العدمة وكان

يعجبة ترك الراى ولاخذ "بالحديث اخبر -ابو جد فلى بن احمد
قاالل ذ
كانانى قاال
خبرن احمد بن حنبل قال ناخلد بن سعد .
اباة عيسي :بن ديار كان قد اجمع فى اخر ايامه على ان يدع الفتها

()161. 621. 621 7.

مع

5

3

صاحبة عبهد الله يسمله برة والتوفر عليه نأ الابيان

ب بس ْ

"بال سهد اهل ,الظرف .كلهم فاوسع الظطرف" اجلالا تايلا
هذا اعباوبد .الله الذي .خصعت له الجههابد “تقديما مليف

”0

اذا جروا معد:فى العلم يدهم علما .وشعرا واعوايا 2د

:

فأبسطلهالبشرنىحسن القبولله(00 .

#فدخيرة افعالكم بر,وتكرمة وخير خيركم اماءحكا ن تعصيلا” 00
١

من أسمه عيسرى

ميم 02

. -65114عيسى بمند بن ديغار طليطإن اسمع مد ين "احين 0دمات بالاندلس بن:ايام لامير عبد اللاهيلتهنا»

055

سس

+

عسى بمنهد بن حبيب ابوعيد الله مكلت ادلو دكل

مصروحدث بيهاعسنين بن هدبن عبدالرخفم الانصارئ“)التجاول”

١

١

وابى عبد الله (هد) بن احمد بن (حماد) زغبة روئ غنه ابوسعيد بن0
يونس .واحمد بنمهد بن سدوة
المصبريان وابواجنينمهد 401ابناحيدا
0
 1جه 2
ابن جممع الغساى 5

 -8511-عيسى بن جدالعبدرى سكن :الشمن نظزاقذنيا

:

0

شاعر انشدنى من سمعه ينشد ع

لى ق
بر الفقيه:ابخ عوزوتيابة (بنعيدا0 ..

الرتهين) ١نجانا يزثية ربانيوا

.:

الهم

ا
يا خسر ناسا ذا توازيه “بالارض من الوجنة امنيا  0اينما
نكائرت الامو
ات والطين فوقها جواتم جتن ياذن الله د

فم

:الك

:ومن.بعد دمحزيك
الشخوص وصونها نمجدها مذالات ماكر

م حها
نجل
مهباسحبيدكس حرمبار اي ا ٠1

وف طويلة .

00

(. 5271. 682:1لمكن

|

نهد عبد الله بن ابراهيم لاصيفإى وخرج عنه كد

تىابه المعررى
اف
ك

بالدلايل اخبرنى غير واحد عن ابن موهب عا
نبى عمر(*)قال قرات

مصنف أبى محمد قاسم بن اصيع .ى السنن على عبد الوارث بن

سفين إناءبه عقناسم قال وقرات عليه المغانى لابى محمد بن قنيبة
وسمعت

عليه شر غريسمب الجديث له اخبر بها أدبو عير عن عبد

الواردث عن قاسم بن أصبع عن ابن قتيبة »

 -5511عبفقدونندبن
“بدنبن
العسن (بن على) بن أسد بن
نس
نهد بن زياد بن ارث الجهى بكي ابا الغير رو
يىوعن

ابن عبد اليل ولى .قضا )لاندلس يوناواحدا اظنه استنع مالنتمانى
والله اعلم مات بالاندلين سالة » ]”80

45141ب عُبِيْدِ إيوعيد اللااكان رجلا ضالجا يضرب به الثل وى الزهد
سكن قرطبة بالمبلطة سمع الحسن بن سلة بن العلا صاحب عابلدله
ابن الجارود وعبد الله سن مسرور  .صاحبت عيسى بن مسكين قال ابو

لس بنعبدالبرفرات على .عبهد بن مهد الزاهد مسئد ادبى عبد الله
د

بن عبد الله بن سخجر الجرجاتى نويل مصر وأنا ده عن عبد الله

ابن مسرور عن عيسى :بن مسكين عن ابن سجر »

 -8511-عبديس بمنود ابو القاسم الكاتب الجيانى اديب ظاعر

 .بلع ذكزه صاحب:كتاب:اللفظ اللمختلس" شن“ بلاغة كتانب الاتدلس.
قال لما قدم جد بن يعن ادو

ءإن عبد الله بن اسية وافدا الفاة

ايب
غا
غايىابلغضه.فركب بعهبيديس وكان يكتب يوميذلعبيد
ينحبى
الله بن امية وانزله ى منزله واكرمه فلا ظال انتظار هد ب
لغبهد الله دن آمية مزع العزدج اليه فكتب لهعبيديس

ل

(.؟ )1681. 521

اللدادا

.عبد الدايم .بن مرزوق .بن لوس
. -8211-

ع
اواام.
0

دلليطلة افنة نام يموده

 -9944-عبادلرثون

لي

0

العزيز محدث معروى مات بلاردة من ثغور لاندلس شاة مم م
(.:-0511-عيذ الرءكورف بن غالب بن عبد الرثوقف فقيهمتقدمسيع بطليطلة 0

على ابى هد الشتتجالى كتاب .مسلم وغير+ )1(:
 -1511-عبد الصملا بْن:اجمد بن سعيد .الامدى انو هد فقيه متططقا” :

يزوى عن ابى هدعبدالهبن فزج بن العسال وتهدبن سليمنبن ١
خليفة وغهرهم روى .عنه.مهد بن عبد لدجم وغفرة 8

ا

ويه 0

. ,8641#-عبد الواويث ,ين سفن وني ججرون روى عن قاسمبن اطبع*: 0

البيانى فاكثر وعن وهب .بن مسرة وتحمد بن معويةالقرشىوابن١ 1
اذليم وأحمد بن سعيد .بن حزم الصدقى روى عنه .اعيومل 00

01

عبد الله بن هد بن عبد البر النمرى الحافظ واثفى عليه وقال كاناء 0 2

نماس لامبتىحمد قاسمباصنبع وامشنهن اهل قرظية ١
ماناللز
بصمحبعه حتى يقال انه قل ما باتهشىمما قر عليهسييع بط مرييناا ْ

نولاج القاسى ابن زرب وابن.٠

تعلبةوكلل الطبقة وسمع (مآنبن) ابىدلمروصب كصنهرة ولد |
دحمم بن خليل رهد بن معوية القرشى واحمد بمنطرف 0
يروث كخثيرا من اصول قاسم
او عم
راب
سعيد ومسلمة بقناسم قال
ا

ابن اصع فرايت سماعه فى جميعها وحدث بعلمجم وروىعنهأبو

...ف

الطرة خط المولن 10

ندرا

()14. 521 +. 521 7

7اابلىاالبروقجز
وم وجهطابلرحىدشا عاللىزن واشىلسن فيدو رااقمه
ا يما وف الركب ارسل هرعة فساللهم عن منج القضد فاحمد(*)
3
 ٠وسنها
اظلمًا راوا .تقليدة الدر ام دروا بتلك اللالى انهن .تمايمه
وهل شعر الدوح النى .فى قبابهم .تماثيله ان القلوب كيايمه
افراد .الاسياء

 -4914عبد الكريم بن مهد لبمرى .سمع .من عبيد الله بن يحبى بن ْيعمبى وغيزة وسات ,بالاندلس سنة .سس يه

 -89141عبد الباقى بن هد بن.سعيد احجارئ :يعرف .بابن .بُرَال()4فقيه *“خدث راودة (روى .عنة جماعة مخهم غالب بن عطية وعبد ابلك

ابن عصام ير
اوىبعن
ى

عمراحمد بن هد القرى الالنكى وعن

الينذر بن المدذر بن على 'الجتجارى  توقى ببلنسية شفة [.ه عسنن

عالية) »
 -62911عبد الرَرّاق بن العامين ١بعنيسى بن .مسرور بن ايوبالقبسى ابو الس اندلسى حدث بيصر املاسر
بعس
 :ابن عبد اللهبنمحمد بنعبد اللهبندريد المقرق روى عنه ابو ذر

عبدا "ازول أضد البرؤى وذكرة فى جيلة شيوخه وقال لا باس به »
-7914-

عبد الغنى بن مكى

بن ايوب دن احمد الشاطبى فقيد

لمحدث روى عن ابى على الصدفى »

)(4

فضة )16.

”م

ر
فمن
ضعاء
با عبرة .اهديث لمعتبر.عشية لارب

اقبلنا الله باس منتقم فيها وثنى بعفو سقتدر

ارسل ملء للاكى من برد جل مدا تنهيبىعلى البشر
فيالها اية وموعظة فيها نذير لكل مزدجر
كاد يذيب القلوب منظرها ولو اعيرت قفساوة احجر

لا قدر الله فى مشيته ان يبتلينا بسهى القدر
وخصنا بالتقى ليجعلنا من باسه المتقى على حذر

وذكرة ابو عامر بن شهيد فقال إن عبادة مات إشىوال سنة "اع مالف
صاءعت منه ماية ديغار فاغتم عليها غيا كان سبب نيتة وكذا رايت

لغير ابى عامر فد ذكره فلا ادرى علم( )4من تم الوهم .ذىلك مخيم

اابمرٍ
وكنا تغلب ما قالة ابو يب لعلية .بالتاريس وغيرة لولا سا قاله ع
قد تابعه عليه غيرة فالله ااعلنمشد ابو بكر عبد الله بنحتتجاب الاشبيلن
لعبادة .بن ع"ناءلسام يلد الوزير ابى عير احمد بسنعيد بن حزم
بديية يستاذن عليه ويساله الوصول اليه .

يا قمرا ليلة اكياله ويغدقى فى بحر افضتاله
عبد اياديكك وإخسانها يسلكك المن بايصاله..
فان تفصلت نكمنعية جدت بها  0أحواله

وان يكن عذر فيكفيه ان عرى تمولاة .ياقباله

ولهمن قصيدة طويلة يىححبى بن على بن حمود ,الفاطييق اوليها
يُورنى اللهل الذى انث نايمه فعجهل ما القى وطرقني عاله

تابر

)1673. 7421. 195.١

فتبيتز امالى وتقوى عزايمئ وتذكرن لذاتبن اليزايم
 -941414-عباد بن سركان المغافرى اابولعسن شاطبى فقيه محدث

له نواليئن سكن الغدوة واقوا بالدرية يزو مسند الحميدى ابى
بن ابى فصر عنه زمره عنه اانولعسن بن النعمة فى

عبد الله د
سئة  5.بالمرية وقال انه تفرد بمجلبه الى )لاندلس »*
من ::اسيه عبد الجبار

95

 -0941عبد الجبار بن .موسى بن عبيد الله الجذلهى ثم السماتىاقرا بمرسية القران والنحو ولادات وكان مشهورا سن اقل الحذق
والنباهة والدين .والفضصل *

ظ

 -4911-عبد الجبار بن الغين بن منتصز التلوى ذا فى طلب العلم

ايأر ريدسرى.طلا بكلاعلى وعد وعبدالمللنبن حبيب
السلى وكان .زاهدا فقيها ماب بالاندلس سنة »-80

انأسمة عبادة()4
7-9914

غبادة بن علحدة بن نوح سن اليسع الرعيدئ أو الحسن

' .الدلسى روئ عن هد“بن -بوسقف اسل  77ودنات بالاندلس

سدة ]» 4
حكر من فمحول شعراء
 -5911عبادة تن عبد الله بن سا السماء اببوالاندلس) متقدم فيهم مع علم وله كباب فى اخبار سعراء لاندلس
ذكرة(ه)ابو نهد بن حنم قال ابو هد كان فى ضفر من سنة ] 761برد
مشهور لم بشاهد مثله وفيه قال عبادة بن ماء السيار يصق دوله

موخر ()1

ولدد

()1681. 421 5. 421 *.

لك ييزجيب ولد رَجَلق سيو يوا ٠
ميد
اانل وم
وسعيد بن حس
بن سعيد بأفريقية ومن احهد بن عيرو بن السرج .بيضر ومات

0

بالاندلس سنة  80ب»
-7114-

35

عبد المتجيد بن العسون ,مبن بوسى بن العسن بن اند

ابن دلهل الكندى م الغطئى أبو المفضل لقيته بالاسكندرية واخبرى..

انه دخل المرية عام مزه وجالس ابا عبد الله جد بن يحبى القرا بها

ودعا له فانتفع بدعايه روى عن الحافظ اب بكر الطرطوشى ودخل.
البند وكان#حدثنا ى كلم  5مانل,قراة بعتجايب الهند ,
تولى ى ععدود الثبانين ف
ْ

-8411-

ْ
من أسية عباد

ش

عباد ابو عمر الامير فححر .الدولة بن القاضى ابى القاسم دي

الوزارتين هد بن اسمعيل بعبناد .صاحب :اشنيلية .من ,اهلكلادب
البارع والشعر 'الرايع 2

لذوى الكارين .وكانت له  3رياستة .

هربةعظيمة وسياسة بديعة وعلى كل حال فلاهل 11وكلاداب بهذا
اا

سوق نافقة ولهم..فى ذلك همة عالية في انشد  08الله

ابن حمجاج من شعرة رى وصف الياسيين

كان اونا بتر نك  3الترا ركه
والطرق العمر فى جوانبه كخد عذراء ناله عض

ما قلبى .عن المسججد نايم وان فوادى بالمعالى لهايم +
وان قعنت بى علة عن بلوع ما اومله ان اجتهادى ,لقايم
تنادى الوغى.بى ان احسث بفيرة للااينيا عابالدعتلزكايم

)8#61. 124 5١

0

شبهتة :والغيان يشهد لى .نصولكان اوفئ لضرب كره
ماالتمإبغويرة قريبا سن العشرين واربعياية» 
85

من أسمه عبد السلام

تدخمى قرطبى
لزي
 -4441عبد السلام بن عبد الله عببنيد الالهلبن .توفى سئة إلاما ».ه
-91411-

عبد السلام بس زياد الاندلسمى دروى عن قاسم بن أصبغ كلامام

البيائى الاندلسى روى غته نصر بن احمد بن عبد الملك قال نصر
انكدى .عبد السلام بن زياد قال انشدنا قأسم بن أصبغ

فاتىلف السكوت فما تراة (يوذ) للومه ابدا سلاما
قلو كلته “ختمسين اما نياسا لم يراجعك الكلاما

وم ان بالفتئ عنئ ولاكن مححافة يهصم الكل الطعاما
 -5111-.عبد السلام بن ولهد متحدث ولى قضا وشقة بلد من ثغور

لاندلس ف ايام الحكم بن هشام ذكرة ابن بونس» 
سس أسجه عبد القادر

 441-0عبد القادر بن ابى شيبة الكلاعى سن الوالى اشبيكل سمع

يحبى بن يحيى امات إن ايام الاسير (تهد بن) عبد الرحدن* 
 -58444-عبد القادر بن هد الصدفى القيروافي يعرى بابن العناط

ابو هد.فقيد محدث مولده بالقيروان سنةعم وتوفى بالمرية ف ربع
الاول .متائة /ا.ه يد '
من أسمه عبد اليتجيد

-6111-

عبد اليكجيد بن عفان البلوى دروى عن #حهى بن #حبى

اسم

)107. 521. 42(1

نباسولة مين فيد)
#والس يقتلي شارديه وانه بمحياة ممجت
وافشد له اابلوحسن العابدى
يا روضتى ورياض الناس مجدبة وكوكبى وظلام اللبل فد ركدا

ان كان صرف الليالى عدك ابعدنى فشانوقى وحزنى عدك مآ يعدا
85
توفى سنة » 1021

 -8011عبد الواحد بن حمدون المْرِى روى عبنقى بن مبخلدارت
منم
وسعيد بن
ظ

-9011-

بالاندلس سونرم

3

من إسية عبد الوقاري+ :

0

عبد إلهاب بن نهد بن عبد الوهاب بن العباس ببنر ناصح

سا.هل جزيرة “لاندلس مات بها سنة حزم »
.عبد الوهاب بن احمد بن عبد الرحمنى ابن سعيد بن حزم

-0114-

ابو المغيرة الوزير الكانب من المقدمين فى لاداب والشعر والبلاغة
وهو أبن ءعم الفقيه ابى نهد بن جزم :ووالد ابى اعلا 1
ش

خاله وشغرتمزه #جموع ومنئه فى قصهدة  طويلة

طعنت وفى احد اخما من “كلها عين فسحى :بهن العينا .

(*]ضر البدور بظل جشل فاجم وعرسن فى كثبانهن غضونا ٠
ما انصفت فقجنب تومت اذ قرت ضيف الوداد بلا بلاوشنجونا ظ

اصدحى الغرام قطن ربع  1اذ لم #جد بالرقتين قطيدا
ومن شعرة ايضا

شْ

لرماآبت الهلال منطويا ..غرةالفيجر فارق ( )1الزهره .
كذا يط

صرابه قارن وها فلىلاصل تصححيعت من الى[
03
ز71ز|10|[|]1ز|1

()167. 8211. 823 7:

فور

ان كووس اموت بين الورى دايرة قدحثها السهر

.وقد تهقدت وان انطات ان سرف يائيك بها الذور
فيرة جايرا بالله ا فى شيرها جور
ومن يكن ش
من اسمه عبد للاعلى
انهل سوقسطة محدث
ووهب سن
 -5041-عبد للاءلى بن الليث أب

رلحهلة_سات» بانلدالين سنة 5لاار»*) »*

 .-6044عبد للاءلى بن وهب بن عبد الاعلى يكنى ابا وهب سنسوا ى فريش محدث إندلسى روى :عن اصمع بن الفرج ومعبى بن

حي الليثى مات بالاندلس سنة ] ]8وقيل سنة ]١م »
من أسمة عبد الواحد

-7011-

 3الواحد بن هد بن موهب بن هد التجيبى ابو احفر

يعرف بانن القُْرى فقيه تنحدث اديب خطيب شاعر نفا بقرطية 
وسمع ابا “مد عبد الله بيابراعيم,بنمجميد ينعبدال بن جعفر

[كلاموى) المعروفى دالاصهلى وغهرة' وسكن شاطبة من بلاد شرق الاندلس

 .وولى الاحكام .بها انشد ابو جدبن حزم_قال (اتشدق) البونشاقكرسه
ومنعم وب خآن#.جانى لحظه.قتل المتحيب وتارة يحييد
شكيد ٠
جار الصدى يوماعليه فمجاى يشكو ل به لاكى
فسقيته ماء ولو روجى عذامنا لحك جميعه أشقيه
عجنبا له يشفى تريققه الضدا ويصيبة' ظما فلا يروية
لاغرو هذا المسكى طهب للورى والظبى لهس يلذ طيبا فيه

(والتمر لا ثروى بها ثيرائها واذا أستفات بها صد تشفيو.

|
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والضيرب قد ضيع النصول كانيا قمجرىءلىماء :الجديد ضرام
والطعن يبتعث الفجيع كانما ينشق عن زهر الشقيق كام
فاهنا هزية ظافر متنا يد جفنثك برف شانه للاقلام
واليكن ودى واختصاصى  5بجلوه .سن در الكلام نظام
اننى دا ,ن كلت ,عنكيي فلم يزل,مر اليك بجحية باون
-4011-

عيد اح ى()14نن عبدد الرحين بن عبد الله الازدئ الاشبيكق ادو ظ

مهد الخطيب يبجاية فقيه محدث مشهور حافظ زاهد فاضل اديب

شاعر له تواليى حسان قرات

عليه بعضها وناولنى اكثرها وكان

رحمهاللهمتواضعا متقللا .من الدنيا قسم نهارهاعقلسىام .كان اذا
صلين الصببى.رض(لججابع قزل _لتروقستير العيجخام لم ال

ركعات ونهض ملنكزله واشتفل ,بالباليى لكصلاة الظهريفاذا صلى -
الظير ادى الشهادات وقرى عليه .و اثناء ذلك .لل العصر فاذا صلى

العصر مشى فىحوايس الباس وكان لايدخل (بجاية) اجلدطملنبة ١
الاسالعهومشىاليهوانسه بما يقصدرح عحلييهته مدة مقامى بمجاية.
وسأمركه بروى عن ابى.بكررسن ,الحربى ورب يارج ومن "1

فى طريقة الزهد قله
با راكب الردع للذانه كانه .فى اتن عير
.واكلا .كل النى يشتهى دكانه ى كلاء ثور

.

وناهسا ان يدع داعى البوى كانه منحفة طير. .
وحكل ما يسيع او مأ يرى كانيا يعنى به الغير

مقدم ()4
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عبدا كريما لبسنا مده اراية كانت عيونا ودحث فعهىاثار
منت .وافةا بقلت بمته نار اسئ كوى سلأما وبردا فيه يانار

ابعد ان نقهث“ نفسنى واصمس ف ليلالشباب لاصلبثنيب اسفار
وفارعتي 'اللتالى فانثنت كسيرا عن صتخم ما لوثاب :واطفار

لا سلاج خلال اخاصبت فلبا..ى متهل الومجد ايراد واضرار
ه
ويش
دض ع
" خف
اضبوا لل

حضل او يشي ب  .اعلنغليا اقصار

اذن فءظلت كفى هن تشبا قلم اثاره فى رياض"الغلم ازهار
همى من الغيش :ود طارك موردة ولم دشب ضَفَوه للتفقصن اكدار

ومن سناكم ابا :اسعحقطالعنئ تنه هلال له ى النفقس ابذار

'الط بالقلب يشرق منه فى افن هالانه فيه اجلال-واكبار
نورألمبه من بعدكم حلك كالراح جف بها

ذنها القار

الين'تمظق بليل جور فرقننا لفذ انارت" به للكنب اقمار
وان عذانا بعاد عن تزاورنا .فاننا ببدات الفكر زوار
وله لل الامير عبد الله بن مزدكل ود احرج غازيا يوق بظفره وكردم
صدرة «فافر «ذه القطعة .عند كاتبه ليدفهها اليه منضرفه .قوق
الكانب وهى.
ضات ينور ابايكف الايام واعدز اقققت"الوايكك الاسلام

حلى بظهورتك الاظلام
تيا
نل
ارة
اما الجميع فففنى اعممس
بادرت آخرك .فىالصيام مجاهدا ما ضاع عندك الثغور ذم
وصيرت معتزسا يسيك

1

2

9

ودليلة كلاقدام(*)

كم صدمة لك فيهم مشهورة غص العراق بذكرها والشام
ل إن فيه الاسدة والظبا برق ونقع العاديات غمام

ر.؟ )168. 2221: 221

0000
ارت ,مثيهعبد الحق

مدن) بن عبد التق الخزرجق
 -9011عبد التق باناحلمد(ربنحعبابو هد مقرى عارف مولدة ى سنة ]دم وتوفى عقب اصفراسخة ]» 0

. -5041-عبد()4الحق بن غالب :بن عابلدرحمن بن قالنب بن تمام ابن .

عبدالرئوف بنعبداللهبنتهام تنعطهةبنمللن:بن:عطية.بنى خلد
بن حُفاى بن غالت بن عطية الممحارى ابو هد"ففيه خافظ معدث
مشهور اديت نتعوى شاعر بليع  كائب الف :ام العفسير كتابا
ضخميا اربى فيه على كل متقدم |:خبرق بهععمشيجفون:لالقافدى

ابو القاسم عبد الرحمن بن هد قرا ءايه جميعه بالمرية إذ كانيأبو
يد  2بها مولده فى عام اع وتوفى بيدينة لورقة عام]عه وقيل

سنة]نا.يروى عن ابى .عاك الفساك”وانى عبداللمايادبن فرجمولى
غرالب وفهرهم وها 00
الطلاع وعن ابيه المحدث ابى بك
شعرة.قولهيمن #قصيدة

١

وليلة حبت فيهاالجذع مرئديا ابسيسد .اذ يابلا.منالظلى
اشن

وقي ...... .والبرق فوق رداء الليل . .,. .كا.لعلوز*)

كانيا الليل زتجى بكاهله جرح .نيثعب احيانا لم بدم
وله يندب الشباب

١

سقيا لعهد شباب ظلت امرع إى ريعانه وليالى العيش ا 4
ايام عبد الصبا لم تذو اغصنه ورون العمر.غض والهوى جار ش

والنفس تتركشسَممنير شرتها طرقا له رقرهانالبواحضار '
سوخر ()1

. 75221م اهةيهم ل
ظ

وباج

وخبى فحيى الل 0 3

من #ريحانه وعدارةن

وله وقد حارإعإن خرن بويدة .افيد فعى «يسقى ربيعان فقال لهصفا

هذاالفرن فقال
:

#..... .فرن راييتعلهطى.وربمع ....... .وعقيدى؛ .

#قال شهد قلت ,ضدر حسود حالطا مكارم المحسودة . ١
(*)وسن اء«جب :ما «حكى واغرب .سا يروى ابنهجمعه وابا التتحق

 .الخفاجى الطريقلومرنقة الى مرسيةوالعدودمّرة .اللهبلهيط[)4ما .بين
اليدينتين لك ان مرا بيشهدين وعلهياراسانباديان كليمبالتذير

ظ

لهما يناديان فقمالرابتا)سسدجقلا

امهيا رب راس ذاتزاور ينه ويبن .اخيهوالججل قريب
و

ب

ولا الاي كنار طقلزيد خطايه

ْ فقال عبد الجليل مسوها..

برا
ي ود
ل بن
ستيل
 .يقول حذارا لااغثرارا فربها اناحق

سيوع
فهو
هج
لية
 .وينتهدنااناغريبان هاسنا وكل فر

:٠

علا

5فانلميزرة صاحب وخليلهفقد ز'ارة نسر هناكوذييت
فهاهواما منظرافهوصاخ اليك وإما'نصبة فتكييب

فهاانقمولهحتى لاج لهيقناماتقشععنبسرية خيل فها اقدحلت
الا وعبد الجليل قتيل .واب حفاجة سليب وهذا من اغرب تفول
واصدق .تقو,لتوثىفي خدو ادلثمانينواربعماية ع .
«باليطن . 4

121 ).168

ع يام

١

د لزي ميدبلسي ادو صاللع
مووت :عبد اللي 83 --1011-عبد اتجليل بين وهبون 5

أحنذ اشركلادياكرحي"

تمنئ وبين  2دية جلل و فالهاا الاستحختى اله ب بذ

سزاب كل يبان عندها شنب وهول كل ظلام  عنذها .كل "01

ماننانجين لساافعىد .بب
قىر عن المعالى ولافى مقول:خطل ١
دنى ملل الدحر فليكره سجيتة ذقب الخسام اذا ما اجبجم البطل.٠ .

وله وقد ركب باشبيلية زورقا .ندهرها ىليلة مظلية ونين : 75
شيعتان[نفعدكسن

شعاعها ى اللنجة فقال مرتسجلا

خانيا الشيعتان اذ سمتا خدا علام مسحسن الجيد. .
وفى خنها.اماهشمعناءهما طريق نارالبوىسلا كيد )1
وله .وقد فبض .على يد غلام وسهم بسادرة والناس .ينظرونى  0هلال

شوال فقال

يهالال استتر بوجيك عنا.انمولاأن قايس بشمالى
صلونحي ملعا اعدقرحير انربمثال

لي رن عرف ال
ٍْ

'
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غزال يستطاب الموثفيهويعذنب ى متاسنه العذاب ف

يقبلة اللشام هوى  7ويكجنى ورد خسديه الخقاب
وله يتغزل:
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سقي سر بلداالزيارخااجلةوكامو لسانذايا١ 1
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هد فقيه«حدث يروى عن ابن صخر يروى عنه إابولعلفىساق
شهر ذى قعدة سنة  092وصلى

وغهمرة وكان فاضلا توفى باليرية
عليهإبوعيد اللهمهد بن #حبى بن الفرا »

. -6901-عبد العزيز بى عبد اللكك بن ادر يس المعروق بابين

الجزدرى(:لة|كاتب اديب روى عن ابيه قصهدته رى :لاداب والسئة قال
الخمهدى رواقا لنا عنه ابو هدعابلدله بن عثين :بن مرون القرشى +
 -7901غبد العزيز بنعبداليلك بن شفهع فقيه مقرى «حدث يروى .عن اتى عمر .بن عبد البر وابى نهد بن سهل والقطينى وابن ابى

عمرو وظاهر بن مفوز وغمرهم دروى عنه إابلوعحسن .بانلنعية »

ظ

ىن .بن نصيرمولى أخم كان والده قد
سب
وزيز
مدالع
 -8901-عب

دلس عند خروجه منها سنة 5؟ فاقامواليها يك ان
نلى
اء
للفه
اعمخ
اس

ككت سلبين بن عند اليلك لل الجند هنالك فقتلرة واتوة براسه
ال ابو سعيد بن يونس وكان قتله فيما كالزائبنةالرؤين سن *:
كذ ق
له بن عب احكم لق سئة  9وقال أن الجند اجتمعوا على قتله
عبد ال

0

لمن
لي
ساسه
لامور ثقيوها منه وبلغتهم عنه فثاروا وبقهتلوة وخرجوا بر

سرى
ممنوحض
ابن عبد اللك وانه لا احضر بين :بدى سلي

بننصير

فقال كهسلنين انعرف هذا قال نعم أعرفه صواسا قواما فعليه لعنة الله

حبدمن
رنع
لب
انذر
29901ب عبد العزيز بن الم
5

الجليقى

عي عو ا

م

ل له

كه

ل

الناصر يعرف بابن

الى ترد وله حظ وافرا من(*))كلادب

وحسن الشغر .ذكرةغيرواحد منهم ابو الوليد عبانمر »

ه

زنؤر

(1 5.ل )1651. 0871.

 -2901-عبد()1العزيز بن خلق بن عابدلله بن مدير فقيه .ممحدث

ٍْ
١
١

توفى برأعن
-3901-

قب
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ْ
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.عبد العؤيز بن عبد الرحمن الناصر ابو الاصبغ اديب شاعر

انشد ابو هد على بن احمد قال انشدى خلو بن سرون الانضارى

قال ولد لابى للاصبع عبد العزيز بن الناضر ابن يعاشالى ان دل
الكتاب وظهرت مغه #نمجاية :فاول لوح كتبة بعث ده الى أخيهاا عير

عرة
شن
بالله وكتب اليه ببذة للابيات (*)وهى م
هاكك يا مولاى خبطا مطة فىاللوج سظا
ابن .سيع _ ١ى..ضنيه  :يطن للوج ضبطا

لميقل ى الضاد طا نحوى لفظا وخطا
دهت يا مولاى حفى يولد ابن ادنك

سبطا

 -1901عبد العزيز بن عبد الرحمن بن بت ابو الاصبع  955ء,*حعدث سمع #حمد بن سعوية القرشى واحمد.بن .مظرن

بن عبد 1

الرحمن المشاط وأحمد بن سعيد بن حزم المردفوث صاحب العاريج
روى عنه إبوعمر بن عبد البر قال ابو عمر قرات على ان الاصبع

ابن بحت كتاب العلي لاحمد بن سعيد بن حزم الصدفى انابه

عنه قال وقرات عليه مصنق ابى عبد الرحمن .النساى .ىق اضل اببى
بكر هد بن معوية عرف باين الاحمر وفيه سماعه سنه اخبرنا بهغثه

اعلننساى «
 -3901عابلدعزيز بن عبد الوهاب بن ابى غالب القهروانى ابرمم 1م

()021.16

1

الاسم

فنطيا
نوفى على خير عمله دمرسية ى سلة ١٠85 »

 7804+عبد العزير بن احمد النمجوى إابلواصيع يعرف بالاحفش
روى عنه ابو عمر بن عبد البر وذكر أنه سمع سئة سئة * ]”98
 -8801-عبد العزيز بن احمد سن السهد بن مغخلس القيسى من اهل

العلم .باللغة والعرييةسشار اليه فيهما تشاعر راجللامنئدلس واستوطن

فصر قمات .بها .ى :جمادى الاولى سنة . 006قرا اللغة عالبىى :العلا
سن .الزبعى بالمغرب وءالىبى يعقوب بوسق بن يعقوب
ضااعلدحبن
ابن خرزاذ التجيرسسى بذصر روى عنه.اانلوربيع سلهمن بن احمد بن
هد الاندلسى السرقسطى *

 -9801عبادلعزيز بن العسن بن سعيد بنعسكر العضرمى اليهورقىمتحدث فقيه بكد .ابا هد سولده سنة اعم يروى عنه بالاجازة

تمد بن عبد الزحمم وغيره سكن قرطبة وتوفى بها سنة ]1ه »
-0904-

.عبد العزيز بن الخطيب ابو الاصبع اديب شاعر ومن واه

 2السجن ق يوم مهرجان
وليك أنايها الشوق .النكى لنا وصبابتى بالمبرجان
لقد اذكرت منى غير اشن وفسجت لاىلضبابة غهر وان
ايوم الممرجان اعذر #وسجالبى  :تراها ف البلاء كما قرانى

ْ

ولولم يثنى .طبن وقهد .لرحتث وقهل لى قصب الرهان
 :-41904-عبد العزيز()4بن زكريا بن حهون الحسوطى ابو دوفس وشقى

.حدث مات بالاندلس سنة ,زم »
م
موخر ()1

(0.ظ . 021.مهسو

١  .ظ

يور

وخييلة رمق .الزسان اديمها بمعصد ومسهم وقشهبتب.

شف المجبوب
رلاحب
وشفت قابليلصبر ريق غمامة رمشقا

وطدت نف اكنافها ملك الصبا وقعدت واستوزرت كل اديب .
وادرت فيها اللهو حنى مدارة فى حكل وضاء الجبين وهوبهم.
 -9801عبد الملكى بانخى نعيل .اللكانب شاعر من شعراء .الدولةالعامرية وفارس من فرسانها ويقال عبد املك بن تفيل والعسواب .أنه

ابن اخيه كذا قال (ابو حهد) ين حمزح:ومنسشعرة )|

ج03

عه :

بكت السماه على الربا فتبسمت فيها ثغور عقنايل جوهس....
اهدى الربيع اليه سكب سباي فكسا الثرى منكل لون زاهر..
همن
ل
ايبر
 -5801-عبد ايلك بن يحبى بن ابى عامس ابو مرون .الوز

لادب والبعر والجلالة واهبون اخى المنصور اعباىسر بهد بانبى
عامر امير )لاندلس فى ايام :هشام المويد بالله ذكره ابوجدعلى .بن
ْ
أحمد »

من اسمه عبد العزيز

)

يغا/

لعزيز بن مهد بن عبد العزيز بن المعم 00
 -4801عابدشاير يروى عن أبيه ذكرة ابو تجد على بن احمد ؤروى عنه شيا مسن
شعر أديه #

 -5801-نويولعلا

١

الو
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7

القدرة ابو بكر فقيه *“حدث روى عانبى عير بعبند.البر وسمع

منه ى حياة ابى عمرا*)توفى .سنة دع وقيل سنة اربع ٠

 -6801عبد .العزيز بن هد اليمحصيى عبرافىلبلهى كان صاحبالاحخكام والعسبة.بمرسية مدة وكان نسعويا عارفا بابيات المعانى

شع

(167. 8911. 021
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حنى اذا امكنني آمرة تركته من خثية الله
-5704-

عبد الماك

مان ا

بن العباس إنمهد بن سعد
00

2

سا ,سيم

 -4101عبد الميلك بن عاصم العثمانى اندلسى روى عن ابى العباساحمد بن يحب
ى لعله ابن #زكهر :سمع منة #بتنيس :روى عنه ابئه
عتبة بنعبد الملكك بن عاصم وحدث عنه ببغداذ +

 -8701عبد اليلكك بن عضام البيطار ابو مروان توفى سنة عه +-6701-

عبد اليلق بن ابى ال#صال 'بو مرو

توذى سخة وؤتنزه[*) »

-7701عبد 3بن فهد بن بطال  0يعرف أ
من

د

بن 3

0

وتهد بن عفر بن لبايةذكرة أبن الفرضى 0

 -8101-عبد الملكك بن قطن بن عصمة بن2

بن عبد الله بنى

جتخوآن بن عمر بن حبيب بعنمرو بن سهبان بن 2
فهر الفهرى أميرر الاندلس وليها سنة ]]5تعد
قبل عبيدة سس عبد

عيد

الرحين الع ى

الردحمن القيسى الامير بأفر يقية

وذ ل

بن
مسن

بالاندلس

سخة  ]]5ي

 -9701عبد الملكن بمنسرة بن خلف بفنرج بن عُزْيْر فقيه محدثخخافظ توفى سنة 0ه وقيل سنة ثلاث »
 -0801عبد الملكن بن نمير الفارسى “حدث من ادل لاردة ذكرةهأبوسعيد بن يونس *
-1801-

عيةملل بن اللقايف الاساجى ذدره يعض اي

وانشد 1

03330
|[1
[|ؤ[|[0ز|

(1. 81م)16. 91
1

حىفظ
اساما و
4

0

كقى عاء
اللغات واللسان العريى لا«.جاوى د ذلتو

اك سن ٠٠ »*

.-96011-

ْ

عبد الملك بن #الغربرن :العجبيى ابو مرون ادييت شاعر

مح

ذكرة ابو هد بن حزم وإنشد له

١

انا ذل الفستل ...ب ااشكوا صب أم*ابتكواالمزه]
اشى
تىنحق
اف

حق خل وانث اعز م«خلوق عليه

 -0701عبد الملك بن عبد العكم بن مهد ابو بحكر:الكاتببعرف بابن النظام اديب شاعر ذكرة اعباومر بن تسلمة ومن شغرة
امسا ترى المزن كيق بنتحب ودسعه فىالرياض ينسكب ”

والارض .مسرورة بزينتها سما بها يسكحقها الطرب٠
قد لبست من ثيابها حللا وزينتها الرشوح والقضبٍ
وقد بدت للبهار الوية  تعبن مسحا

(ش

طلء

رعوسها قنصة مورقة تشرق .نورا عليوتها ذهب 1.

ررياش حف به مسناير الغور عسكر لجب
فاهولاس
-1704-

عبد الميلك بن عبد العريز بن شريعة الباجى فقيه سحهدث

مولدة سنة اماما وتوفى فى رجب ]] 0يروى عنه هد ابن عبد الرحيم
وغيرة »*
-9704-

عنير بن هد بن عيسئى بن شهيد .اديب شاعر
عبد الماك ب

شبانم القرشى وابو عاضر
هيد
ومن بدث اذب ووزارة وجلالة ذكره اح
مىز
اد اب
عو ج
احمد بن :غيد الملل الشهيدى وهو اد

وافشد له ابو عامر

اقبل فغىيد حكين الظبا بيض تراق حير افواة
يامر فبهن وبنهس  .بلا تعصينة من اشر ثأة

الاسم

)861١ 911 5.١

انى اذا احتوشتنى الف مخبرة يكنبن حدثنى طورا واخبرق

بادت بعقوتى للاقلام معلنة هذى المفاخر لا..بان من لبن
وقد تنسب هذان البيتان لابى بكر الخوارزمئ ذكر الرشاطى

انه من شيوع ابى على الغسائى وائه رحل رخلتين ل المشرق
وكتب :بالاندلس عن جماعة منهم ابو المطرف القنازعى والقاضى
يونس بعنبد الله وابو عبدالله بن بات وقال مولدة سغة وم دادى
الم سا “مع ب

 -4066-عبد الملك بن سليمن الخولانئ أبو مرون ستحدث سيع

بالاندلس وافريقيةومصز 'ونكة وحدت بالافدلس سمع منه لايق

وغهرة وماث بها قبيل لاربعين واربعماثة جىريرة جمزنايرها يقال
لبا موورقة وكان شا
-1001-

ضالجا »

عبد الماك بن سعيد الأرادى الغنازن رس

الشعر موصوف

بالفضل

ومن

شعرة

7

وصف

اديب

شاعر كثير

ناغورة

دغازق
نأهيك فاعورة تغالت«.لى صافاقتىت م
تحعملها “الماءة بائقياذ وتتحمل الماء بافتسار

تذكر طورا حنين ناى وتارة تمن زبهر ضارى

تسقى بساتين حاويات غرايب الروض والثمار

طلوع عبد العزيز فتها  00اجنة القرار
ولة _ى' يعض «مرواة :عتجية

نا حَمدتَال :اذ" وقفنا يباب للذى كان 'نَن طويل جاب
قد دخميا الدسان فيكت وقلنا ابعد الله كل ددر اتاركك

 -8601-عبد الملك بن سراح بن عبد الله بن سراح كان رحمه الله

ينا

5 )1761١ 811 :7 911

”ا

ا

ابؤهن علىبج مدا لعيدالياك :بزل حبشب

صلاح امرئ والذى ابتغى سبل على الرحمن :نى قدرته
الوق من الححمز واقلل بها لعالم :اوفى :على ابغيقة1, ,
١ ١
زرياب قد باخذها على دفعه وصنعتى اشرف من صنعقه
-4604-

عبد الملك بن حبيب .العاسق المالقى ابؤ .هرون سمع سن :

افق معوية عامر بن معوية القائى وغهرة ذكردنابن الفرضى * َّ

 .-5604-عابلدملكى بن زيادة الله ابى مضر بن على السعدى التمهيمى |

الجماى بو مرون الطبنى مناهل بهت جلالة ورياسة مانتاهحلديث؛
وكلادب اسام افلىلغة شاعر ولهرواية وسماع:بالاندلس وقد رجل لا ظ

الشرق غير مرة على كبر وسمع بمضر واحجاز وخدث .بالشرق يعن
لعك
ابواهم بن مهد بن زكريا الزمرى التحوى الاندلسى ورج

الاندلس ومات بقرطبة بعد الخيسين واربعماثة مقتولا فوههشاذعكرره. .
جظ

ماين الرؤيقة :.ارلمفيق معزو ذال واج
وساف مابالقلب يروحمي,لهم .علىا

0
7

(

اتمجزع ابال الخليط لبهنهم.توسف من دسع .سريع البوادر

بناب قلب ت.رحلواللا.ان قلبىطايزغيرصاب ,
حع
وااصبر
انشلدرليه.فس .ابو رافع الفصل بن على بانحمد اسبعنيد 7
وا

انشدفى إبو مرون الطبغى لنفسه

اسلى د اليهلين لاماا

ظ

فاراىكتريمإنشد

(1610. 811 ©. 811 7.

|

نزول

عمرة وقد وقعلناعنه حديث رواة :عن ملك.باننين حلدثحيا١
فظ
ابو الثنا كماد بن هبة الله :بحنماد.اذئا:عن ابى منصور عبد الرحمن

اخبهنّرون قال .نا الحافظ ابوبكر احمد بن عليقااللذاق.اب
اوسم
عبد اللدبن“ د الرفاعئ اناعلى بصنهد .بانحمد الفقيه باصبهان
يا الغْلابى
كدربن
زه
قالناإبوعبد اللههد بنعبد,اللهابنسيد نا
ناعبيد" بن يحبى الافريقى 'ناعبد الملك بن حبيب عن ملككت

ابن'انسيعن زبيعةبن.:ابى عبدالرحمن عنسعيد بنالسهب قال

كان سليس بن.ذاودعليه:السلام .يركب :الرمي من اصطتخر فيتغدى

بيت المقدس ثيمغود فيتعشى باصطخر ولهفى الففد الكتاب
الكبير الس بالواضعة ى  الحديث واليسايل على ابواب الفقه
وفى اخاديئه غزايب كثهرة وكانت وفاته بالاندلس فى شهر رمضان

سنة 6م حكذا قباحلبى بن عيروغيزهوقيل سات إن يوم السبت .
لاشنعى عشرة(*)ليلة خليث سن ذى الجمجة سنة وس بقرطبة وهو ابن مزه

يئؤعسنهون بن تححبى :المغايئ وغيرة
سغةفي سايقال“واللهاعلمرو
حدثنى الراوية ابو د عبد الله بن هد نا اابلوعسن بن سوهب عن
العدرئ أقال؛ذااللشيرن:اتنايعقوركءيا :سجيداةبى.فمصاوي :ذا.:يوئيق .

ابن يعبئ المعامى قال :فا عبن التلك بن حبيب السليى قال نا ابن

عبدالحكم وغيرة عن ابنلهيعة عن ابى الزبهر عنجابر بنعبدالل
.اانلنبى صن الله عليه وسلم .قال الجيعة ى الجماءة فريضة على كل
مسلم تلا غلى سئة المملوكك والمشافر والمريض وادراة والكبير الفان

قال ابن حبيب وحدثنيه ايضا تند بن موس عن مجدمد بن الفضيل

عن هد بن كعب القزظئ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انفد .

(< )161: 711. 811

0

كاني كان في ايامعبد الرحمن الناصر روى عبه ابنه هد وانشد
له ابو نهد على بن احمد
:كانانت للابدان ارس  2أهل الطرفة ب047100

...فد جمعت قلبيهيا لاقلام والصححف (*)
ومن شور

ابآى كتاب تلن اهلق من الدنى إوعلمي معزي ليط 00
بحدد شلوىقا البلى مذكرا فاذكى الذنى إنالقلب من لوعة الوجد

وافى على اضعاق ماقدوصفته لديك من الوق الْمبرح والجبهد
ننى اقوى اطهر ضبابة جعت" جوانى :انحر رسال سد
فالو
علون سلام من «حب متهم براك بعين القلب

القرب والبعد

 -2601عبد الملك بن الحسن بن مد بن ريق وقهل رزيق بنعبيد الله بن رافع بن ابى رافع) الرانعى أبو العحسن عرفل ونان

ونهب وعبد الرحمن بن القاسم
من اهل الاندلس يروى عن عبد الله ب

وكان فقهها زاهدا وجدة ابو رافع موللى  رسول الله صن اللةاعلهة
وسلم مان ببلدة سنة ”م ب»

وون
*ونراب
 .-5604-عبد اللك بن حبين بن سليمن بن هر

السلبى

م .فقيه.مشهور متصرف
فثسهويمن
تار
ان ح
منسوالى سلهمٍوقال اب
فى كنون بسن الادانث وبباير المعانى كدين المنييك والمشاير تفقه
اصب مولغكيرهم روى عنعتد ابلك
حى ا
بالاندلس وسمع ثمرحل فلق
الماجشون ومظطرف واسمعيل بن ابى أويس واسد بن سوسى وعبهد

الله بى موعهل لكوي وأصبع بن الفرج وءلى بن جعفر بن هد بن
علي بن الحعسين وجماءة كثيرة ويقال انه ادرك مالحا ق اخر

8911 .167

١

ْ

الل

سهان عندى علممنلم يستفد عملا بوصهلاة من.لم يطهر
فال وهى طويلة وقد كنتب عنى هذة الاقظلعةخظيب ابو بكر احمد
ابن على بن ثابك البغداذى الحافظ واخرجها فى بعد تصانيفه ./
العلم وفضله قال الحبيدى وإخبرنى احمد بن قاسم ابو عمر جار كا
لنا بالمغرب ان عبد الملك بن ادريش الجزيرى كان ل

يدى النصور ابىعامر لفيلة يبدو فيها القمر نارة وتمخفية السحاب
تارة فقال بليؤة

ظ

|

ل سس اسان

ارى بدر السما ل

وذاكك بانه لما تبدى وابصر وجهبك اسهحيى فغابا
مقال لونما عنى اليه لراجعنى بتصديقى جوابا

_ ابو مرون الجزيرى (الكاتب) قبل /لاربعياثة( )1بمدة +
-9501-

عبد الملك بن اببس .بن فرجون اندلسى يروى عسنحنون

.ابن عبد مار شئة 10/م واظنه والد معدمد بن عبد الملك بن ايمن

الصنف *

ظ

 -0601عبد الملككف بن بوه بن سعيد بن عصام القرشى العبدرىالقاضى انو مرون فقيه «محدث روى كثيرا :سولذه عام6لام وتوثى
بمندينة مالقة 0

*فى آخر حيوتن »
-4604-

“كترم ع 6حدثنى عنه أبنه عبد الى وشاركة

ّْ

عبد الملك بن جهور ابو مرون وزير جليل اديب شاعر

كذا خطه المولف وجعل عليه صم ()1
1١

أ

)161. 511. 511 >.

-6501-

0

عبد الملك بن د بن العاصى السعدى سعد جذام من اهل

العلم اتدلسى سالك دا سنة عسي
-75801-

عبد الملك بن احمد بن عبد الملك بن عر بن #حمد بن

امر
الدولة العامرية كان اثيرا عند المنصور ابى عاسر هد بن اعبى
ومن اهل لادب والشعر ومن شعرة

اقصرت عن شاوى فعاديتني اقصر فليس الجهل مشنان
أن كان قد اغنال سا تسحترئ خلا فان الجود اغنانى
-8501-

عبد الملك بن ادريس الجزيرى الكانب اب*ورون وبر

من وزراء الذولة العامرية وكاتب سكنتابها عالم ادفت كاعر كلهرا

الشعر فزير الادة معدود فىاكابر البلغاء #ومن ذوى :البديهة فىذلك وله
رسائل واشعار مدونة وس مستحسن مطولاقه قصيدة له ى كلاداب 7السنة

كتب بهان لل بغيه قال اتمييدى ل اعلملاحد مثلها ى معناها انشدناها

ابو حتهد عبد الله بن عثمن بن مروان القرشئ عن الكاتب أابى
احمد عبد العزيز بن عبد الملك بن ادوش :عن ابيه منها

واعلم بأن العلم “ارفع رتبة واجل مكسب واسفى مفدخرا*)
فاسلكف سبيل المقتنين له ان السيادة تقنى بالدفتر
والعلم امامو حبرا انلمة سلياة بأسم الخبر حمل المسحعبر

تسيا الى ذى العلم ابصار الورى وتقض عن ذى الجهل لال نزدرى
وبسير لاقلام يبلغ اهلها ماليش ييلع بالععاق الضمز
والعلى ليس بنافع اربابه ما لم يفد عملا وحسن تبصر
فاعمل بعليك توب نفسكتث وزنها لا ترض بالتضهيع وزن المخسر

)16. 7611. 0911
-1501-

”ا
عرف  :بالشموقى  :اقرا بمرسية

عبد الرحيم()1

القران والعربية والحساب وكان غارفا قرات عليه بها اشبرا وخطب
بمجاسع موسيية شيل وله ل

رق القراات #محذول :لمسبق اليه

صر |(.) .إصضخعة الحساب ولهارجوزة عارزضبهاارجوزة أبن سيذة وكان

(*ارحمه اللهفاضلا كان اذا خرج من منزله لايلقى صغيرا

يننا

سلم عليه اخبرنى بعض اصحعحابنا انه خ
عطلريه ذات ص ومغه جماعة

مالنفتيان فسلم عليههم فقاسوا كلم اجلالا للفقيه فوقف وانشد
لما مررت بما جد جلساورة ابا قوم اسسوا الافضالا

قاموا لل ولسث اكرم منهم عما ولا جدا ولا خالا
لاكنهم نظروا لل احسابهم فارتهم للاجلال وللاجيالا
-92501-

عبد الرحيم بن حسين بعنيسى

الحلبى أدو مححيد فقيه

مشهور (توفى سنة ٠١أ)5 »
 95أسيه  عيد المللك

 -55041-عبد الملك بن متحمد بن اببى عامر الملقب بالمظقر امير

الاندلس بعد ابيه توفى فى صفر سنة 9و »م |
-4501-

عبد الملك بن هد بعنبد الملك الغسانى ابو بكر فاضى

المرية توفى سنة عه »

 -8501عبد اللك بن مهد بن هدام بن سعد القيسى (الشلبى) |العحسين يعرف تابن الطلاً الغطيب محدث ففيه عارف توقى سنة

أذة دروي عن ابى علي الصدفى وغيرة »
64

وحيواا
راسمنع
نس 2الوس

بياصض

وا

ى ل

)(4

003

()16: 611 7.

3

عن وجهه (لاغسله) ,صدحك.ن فى وجبى لا اشكث إى ذلك بولا ارتاب
ذكر هذا ابوهاد وى كعاب العاقبة له»
 -9404-عبد الرحمن بن يحبى بن هد ابو زيد العطار سمع بالانداس

جماعة متهم ابو عمر احمد بن مطريى .بن عبد الرجمن وابوعير احيد
ابن سعيد بن حزم الصدفى ورحل فسمع جمزة بن هد الكنانى وابا
الحسن على بن مهد بن مسرور الدباع وابأ على العحسن .بن الخضر

لانتيوظنى بواباا أسحيق بن سعيان دايا الوياس بالرارى حانا دالسان

النيسابورى وابن ابئ رافع وابا حفص عمر بن مهد الجحى ويكير
أبن المذادمك عيه آبو ف

الفاسبى موسى دعنيسى

,بن (ببى

حاج فقيه القيروان المقدم فى وقنه لقيه بقرطبة .سن بلاد لاندلس

وروى عنه الحمافظ ابو عير بن عبد البر قال ابو عمر قرات على ٍاببى

زيدعيد,الرحمن بسن يجبى جامع ابن وهب حدثنى .بهعنعلى
ابن مسرور الدباغ عن احيد بن داود عن نين دربى إكية عن عيد
الله بن وصب *#

'
سن أسمة عبد الرحيم

ل

 .-0804عبد الرحهم بن «حيد الجررجى ابوالقاسم يعرف بابنالفرس والد ابى عبد اللهفقيه مقرى «“حدث مشههبور دروى عن ابىعيران

عيسشى. .بسنلهمن عن ابن ابى الربع عن على بن عياش عن ابن

افع اوون :انالسن ع.ل.ى.بن حلب:العسلن رابو تكراى »ابم
داود سليمن بن نسجاح يدروى عنه ابنه وغهرة فولد عام إلا وتوف .فى
عام: .عه بالمنكب عند خروجه من غرناطة سبب الفتنة الطارية

فيها »*

ف

)168. 611. 611

مثهور كان حيا فى انام المعتد تالله ومن شعره
وزوط اغن #أرنباس .لازن فاه “كان 'علاةك اونش متعصشد
خرقنا دونه احشاء كرق كان سرانة جيش :مزدد

6
وقد

الضباح رداء قوز على ذرر من الزهد المفصد .

ن الطل ةر[ عليه درادة فضة نى النبنتبرد ,

كان سراة مراة قين حلاها الضقل :او صرح ممرد
اذا نزلت علبها الطير غنت لاسعق وزرياب ومعبد

 .-8404عبد الرحمن بن مرون التجليقى منسوب الى بلدة كانمن الغخواري فى ايامبتى افيةبالاندلس جيعت اولخباره كتت
لى
عهد
هخالك ذكرة ابو ت

بن احمد

حندىمن
بنع
صن ب
ارحي
لدال
 -6101-عب

اهلطليطلة يكنىاباعن .د

رق عن غلكبن انس وقد روى عنةملك "بن .انس اختكاية ماث
ببلدة بعد المايتين (# )8

-7404-

عبد الرحمن بن قشام بن جهور المرشاى من 2

مدينة بكورة اشبيلية بكرا ابا موسى رجاحللى المشرق
:ليد من محمد بن التعسين لاجرى
وسمع بفكة حْ اخيه اابلىو
لفر 0
ذدكرة اابن

سيعت منه وكان شيكها طاهرا اذدبا

توقى سنة عم *
 .-8101عبد الرحين بن يحبى القرشى فاقيشهبهلى من اهل العرفةوالذكاء والعدالة حدثتى عقة اتمافظ ابو محمد عبد الحق ببجاية قال
حدثنى ابو القاس عبد الرحمن بينحبى قال ليا سات ابى غسله

المقرى ابو الحسن بن عظيمة قال اابلوحسن لما كشفت الثوب

0

()1081: 511 7. 611 2

توفى سيدا فى سفة عإه صمجحرة الحافظ ابى على بن سكرة وروى عنه

ظ

كثيرا».

.عبد الردين بن قأسم ابو الطرن الشقى المالقى فقيه عالم(*)

-8501-

سشاور افتى فى بلده #منفردان برياسه الفتى توا من ستين سينة
مولدة رق سئة ( 0.6وتونى و العمادق عشر من شهر رجب الفرد سبنة

لاؤع) وكان من اقران ابن الطلاع وتوفى أبن الطلاع .بعدة الخكمسة

ش

ايام +

|

 -9501-عبد الرحين بن موسى يكني ابا موسبى له رحلة سمع فيها

من سفين بن عيينة وغيره ذكرة هد بن حارث الحثنى وقال إنه 
قديم المدثت *
-04014-

عبد الرحين بن سعوية من  .هل طرطوشة ثغر مسن ثغور

لاندلس استشهد د قتال الروم سنة ه] ذكرة ابوسعيدب»
 -4404عبد الرحين بن نُاخَل الكتب ابوبكر محدث روى عله .حاتم بن هد احاديث #خراسسش* :

 -9401-عبد الرحين بن مروان القنازعى ابو المطرف 0

ْ

فقيه

محدث شروطى ولة رحلة لك الشرق سمع فيها من بعش امتتحاب
عة
اسن
يو
جغوى
الب

روى عنه ابوعمر بن عبد البر ولهكباب فى

الشروطا علي مذحت جلك باننس ينظ بيذمدهيواشاكريتثيرال
حمدون بن عير القيسى »
-5401-

.عبد الرحمن بن مهران شاعر مطبوع كان فى الدولة

العام نا » -4404-عبد الرحمن بن .معاداة للد ابو زيد ادبسرب شاعر

”م

()16"1. 511 71.

واجتهم انتقادا له وشعرة باطايف غرايبه وبدايع رقايقة درون

«هو

غزير المادة واسع الصدر حعئ انه لم بكن سقر شعرا جاهليا ولا
اشّلاميا للا:غارضه وناقضه وفى كل ذلك نراة ثل الجواة اذا استوللى
على الامد لايدى ولا يقصر وكانت مرتبته فى الشعرا إى ايام بنى
أبى عار تون مرتبة اعبادة ى الزمام فاعسجب اخبر ابو هد ءلان

اسر احمد بعنبد الملك الشبيدى انه عمل تحصرته
أحمد قال انا اعبو

اربعين بيتا عالىبدية لل عبادة لهس فيها حرف يعدجم اولها
الى مانا حل لقن إانك
وذكر من اشعارة إبياتا منها
اباح فوادى لوعة وغليل فباح بسرى

زفرة وقويل

وبين ما اخفية دمغ يحيله هوى بين احفا الضلوع يجول

ولهل همومى إطلععت فهيهيتى كواكب عزم ما لاهفنؤل
قلاحظها الايام 2

حسيرة ويرئو آليها الدهر وهو كليل

وله من قصيدة اولها
0 ١

 3امبو
حمد

للشيب بين ذوايجى فعادت0

واخبرق 85

 1السوا قب

 1بن سم حون  7أبنو3

الفيد هذا نقس كل شعر قاله يماى فى مفاخر المضرية :قال وكان

فيام المظفر ابن ابى عامر بعد التسعين وثلث
خروجه لك الشرق ا
مائة *

 -7301-عابدلرحمن باو الى :أب زيد'فقيه عالم#تحدث فاضل

)/16. 511 ©. 511

[إهم

وبسوت" /لارضن “افؤافها وجّللت السيسن" الاخض

را“

وقزت الزياح صنابيرها فضوعت المسكتك والعغيوة" .

9
نهادى"نة الخاس الطافهم وساسى المقل به الكدثرا .

ولو كنت اهدى مويلى عقايل ما دبت فوق:الثرا

0

وقارنت اشر لاي بها لاحتقرت اله الأخكدرا
بغثت بشكر حكىسكرا وان خالق المنظر-الممخبرا
بين تسو 3

 00ككاى وراء خا *

1

 -53014عبد الرحمن بن عثمن بن عفان الزاهد امرك يروى عنقأسم بن اصبع روى عنه أبو عمرو عثمن بن سعيد بن ععدثمن الملارى 1
-!450-

لفضل بن عميرة من راشد الكنانى العتقى
عبد الرحمن دبن ا

٠

ابو الطرى
ولى القضا بعدمير من بلاد شرق الاندلس وى عن.عيد*

الله بْن وهب وعبد الرحمن بن القاسم وغيرهما وات سنة ثم (») 01

 -5501عبد الرحمن بن الفضل بن العفصل
مب
هنرة

بن زاشد العتقئ 1

ابو الطرفن تزوى عن انيد(*)تات با
"1
ذلدالس سنة  290واهوتن اإخل

الذى ليلد
 -6501-عبد الرحمن بن اي  .الفيد ابو المطرن بين فت 0

من قبس مصر من اهل البيرة سكن قرطبة “له صرق ا"فاقلبلايق
والشعر وكان من شعراء الدولة العامرية ذكرة ابو عامر بن ننهيق ”

وغيرة وهذا .نص كلام اعباىمر فيه قال واب الاظرف بن" اابلىفهد
لينا خبرة
عف
:اث والعشرين م خ
ثل
لون
است
رعليبيكة العراق عنا ولم#ب

وحكان من إشعر من الييدالانداس ,روطي ترايها يود اابلىيضاي
اولا واحمد بن دراج اخرا وكان سن .ابصر النامنلميجا سن الشعر

د
رةلي

ند

(16 7411. 53<1

#حضرة مراكش #حزست :سئة 8ه انشدت من شعري(")

والسر د مس000
وسانى بلا جيرانه  55صبابة ولاكن قلبى عن عب

-6901-

درقق

عبد الرحين بن عبد الله .بن بوسف الطليطلى أبؤ الحسن

يعرف بابنعفيفف فقيهفاصل يروىعند|بن النعمة وابوعيدالله بن

سعادة بالاجازة .كب اليه سئة.ع|ه دروئ عن .جماهر بن عبد الرحين
١

ابن جماهر +

:

:

لس
نىدلا
... -72904عبد الرحون بعنبهد اللمهن اهل /لاشبونة من قر .يووى عن :ملك .بن ]نس *

-8904-

بخو ابان بن
عبد()4الرحمن بن عيسى بدنيخار الانهىوهو ا

عيسن سيع مهد بن عبد اللهبن عيد الحكم».

حدن بن عيسى ابن رجا المْميتَاىَ قاضبى المرية
ابلد (ر)2
 .-9901علويسي
رويقرس

توفى اسئة » 782م
 -0501عبدرة) رمن بن عبد ,العزيز بن بابت الخطيب بشاطبةتوفى سغة ٠١إه »
-1051-

(عبد()4الرحمن بن عبد الماقن  7غشايا والسساى ابوالحكم

توفى تقرطبة سنة إعره) »

950إت .عبد"الرحين بن عثمن لاصم شاع من شعرا.بانمية لىايام عتّد الرحمن الناصر وسن شعره

ازلىمبرجان قد .استبشرا غداة باكلىمزن واستعيرا |
فقلم مغد (|, )4مقدم ( .)5موخر معه ( ,)2موخر )4

:

عم

()16. 411 27

انخمد .ضاحت علد

يها الفيض احهد بن ابراهيم

ا وغيرهم:روى عنه) للامامان الححافظان اعبومر يوسف بعنبد
اللهبن عبد البر وابو نهد بن حزم »
 -5904-عبد الرحمن بن عبد الله ابلنقاسم التغلي دخل بغداذ ذكره

ابوهد على بن احمد وقال اخبرنى عبد الرحمن بن عبد الله التغلهى
قال دينا انا ماش فى شارع من شوارع الكرم ببغداد فلايولها ْ .
فىابدة كاس بلور مفتو منفوش ى غاية الحسن وفيه ماءوقداذ
وردة رف ابتداء زمان الورد فرماها فى ذلك الماء فجكان الما يتمواج

 5خيرةالورد مع بياض البلور فرايت منظرا انهقا فوقفت انظر
عد 0

مستا

انا إبيفاراف

الوى .عمرعا بوذ :احيث ا

للورد .عندى مسجل لائه ليايل
-9014-

علالبراديوانبلطي

00

عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن الجبيدانق

المعافرى القاضى ببلنسية كنيته اابلومطرق :من ادل بيت علموجلالة

ورياسة يعداولون القضاء هناك سيع الحديث سنة.6.ع؛ من خلفت .بل
هانى روى عنة بيغداق ابو الف نصر بن لجسن اتن :ابى القاسم |.
الشامثطى  ارد

عه ابو داود المقري د

مسيوين
 -589014عبد الرحض بن عبد الله بى ابى الجيينالشعيىيث لأبو زيد معحدث

اديب تدحعحوى لغوى علاعة حديثك .بمالقة وانتشرت

تواليفه يهأ وه دالة على عولذهكايه وكان مكفوف أأمصر دروى

عن اممافظ"ابى بكر بن العربى وغيرة اذن لى ف الرواية عنه توفى

)167: 411. 411

زنير

عبد اللهبن ع(يرروئ غنه عبد العزير عبمنر) .بعنبد العزيز وعبة الله
“ .اشن عياض استشهد .فى قتال الروم بالافدلس سدة  ]]0ذكر ذلك غير
واحجد وكان رجلا صالحا جميل السهرة .فى ولايته كثهر الغزو للروم عدل

القسمة فى الغنارم لفك او دلق خبر سشهور اخبرني اابلوطاهر إسمعيل
ابن قاسم الرداب لقيته بفسطاط نصر .وقرات ,عليه اذنا قال إنا ابو
أطتادق'شرشّد :بن لجو بن القاسم المدننى سياعا علية نا على بن مخير

د.:
مبن
هدت
ارح
الخلال فال نأنابو بك

بانلفرج ()..انا اب القاسمعلى

لون الطلس و خلف بن عداد :قال انا عبد الرحمن بعنبد الله بن

بد الحكم' قال غزا اعبد 'الرحمن :يعني:ابن .غبد الله العكبىافرندجة وهم
إقاصى عادلواندلس فق [*]غنايم كثيرة 'وظفر نم وحكان 7-6

ذنهب مفصصة بالدر .والياقوت والزبرجد فامر بها
.اصات رجل .م

فكسرت ثم اخرج اليس وقسم  ساير ذلك فى المسلمين .الذين

كاتوا معة فبلع ذلك عبيذة يعنى ا“بعنبد الرحمن القيسى النى
هو من :قبله فغضبت غضبا شديدا .وكتب :اليه كتابا .يتواعدة فيه بفكتب

:آليه عبد الرحين .ان السموات والارض لحوكاننا به تجعل الرحن

للمسقين منها مخرجا ٠ ١

بندبن.
عرحم
 .-9901-غبد ال

الله بنخلد ميدن 'الوهرانى()1يغرفف

ظ بابن اكنراز وهو البجانى رحل  :العراق.وغيرها .وسمع ابا بكر احمد
ابن جعفر بن ملك بن حمدان القطيعى وابا إسحق الباخبى صاحب

« ٠الفزيرى (واباء بكرهدبن صالم لابهرى وابا العباس .تههم بن جد
54

ظ

.بد بالغرب ()4
ا

7-1

( . 411افكا)

سليمن .بن حرث بن" هرون "الفهيق” امغر وعيد بنعبد اللمناين يال
ابن الصراف وابى على الحشين ابن هد بن مبفز بن للامام +
لمارف قرطبى سش
 -8101-عبد الرحمن بن اسعيد بن جْرِ اابو

»

الببرة ثوفى سنة "زع »
 -9101عبد الرحمن بن لد الكنانى يروى عن احمذ بن خليللدى
عو ه
روى عنه إب

بانحمد* .

 -0901عبد الرحمن بن شبّلاق ,الحسرمى الاشبياى لوكا كذابو هد على بن احيد ناللام /ولههمرياب ابن شبراق '
كان يقول

بالراء اديب شاعر مشهوز كنير الشعر قديم .كان .ق ايام ابن انق
عادر وله  32ابى

لا ل  0#كان قرون الرقادرق ممخاطبات بالشعر"

عير طوتلا وماك تك دولة بنى حمود حدث ابو محمد بن حزم فال
اناقاسم بن ينث قال يناج شبلاق فال أؤائليينك فى الغوم.علفا»

بفمقيرة ذات ازاهير وتواوين وفنها قبر #حواليةز الربحان الكثير وقوم:
بشر بون فكنت

اقول لهم والله ما زجرتكم الموعظة ولا  285المقبرة

تل فتكانوا يقولون لى اونا عرفت قبر من“مفنظدت اقول الإلم”
لا فال فقالوا لى هذا قبر:ابى على الحكنى العسن بن هانى .قال
فكنت اولى فيقولون واللة لا تبر او ترثيه قال فكدت اقول
جادكت يا قبر نشاص الغيام وعاد بالعفو عليكت السسلام

ففيل اضعى الظرفى مستودا واستترت عنا عيون الكلام
 -1904عبد الرحين بن عبد الله الغافقى وهو الفكى امير الاندلسولمهآ فى حدود العشر وينانة من قبل عبيدة بن عبد الرحمن القيشتى.
ل

أفربقية وعبد الرحمن الغافقى هذا من التابعين يروى عن

(23761. 1187. 114 .

-41014-

ْ

]0

عبد الرحمن بن سليمن البلوى ايو بكر من اهل العلم اديب

شاغر رىحدود الاربعياثة رايت له ابهاتا كنب بها ل صديق له
من ادل الكلام ييازحه ويستهديه كسوة ومنها

ابا هضبة لاداب (دعوة) واله يناديك  . . . .القوى .ويثرب
 .ويايها المشغول عن فرط لو عقتو بشيطان أهل الطاق بلهو ويلعب

ومستهترا دونى بصااج سة وذلكك باب للصلال مدحخرب
وفيهأ
وقد .اخلقيت 'اثواب عبدك وانطوى على جمرة .ى صدرة تتلهب

واننث العليم الطم اى وضية بها كان اوصى بى الثهاب الميلب

 -5104عبد الرحين بسنعيد التميمى اندلسى يكنى ابا زيد يعرفبالجتريرى هكذا  :نسخة عبد الله بن مهد الثلاج مكنناب ابن
ي.ونسن" بالزاى والراء وفى نسخة _الصورق .بخطه ,يغرن. .بالجريرى

بالزاءين :روى عن اصيع «بن .الفري .واببى زيد بن ابى الغمر مات
فى سئة * 010
-6104-

(عبد الرحين بن #سفين .طرابولسى؛ دروى عن زياد بن عبد

الرحين الافريقى بروى عنه ابو القاسم يحين  بن على بن لحمب دن

ابراهيم بن عبد الله بن هرون :الحضبرجى :المصرى) »
-1017-

غبد الرحمن .بن سعيد بن عبد الرحمن القيمى ابو اللارن

يعرف بابن الوراق فقيه سقرى سححدث مولدة سنة  186وتوفى فى
صفر بف عام ]]ه يروى عنه مدحمد بن عبد الرحهم وابو الحسن بن
النعدة .يروى عن م>تحمد بن عيسى المغامن وادئ داود وابى الاصبع

عيسى ب7نخبرةة.بولى بنى برد وابى الوليد .الباجى (*)وابى الربهع

161: 811. 0111

-80014-

|

نكا

عبد الرحمن بن حكم الغطابى عاعر منخجع طويل الإبي
 0؛'
ْ

زر لالبزرلية قل روه الواحم مو
قصهدة طويلة

إهلا 'بمتعرج:اللوى وان التوى صبرى به والعاث ف عإفلازه.-
حينث القباب وقد طوين على الب ؛كالقلب نطريا عن زفراتة

والمقرناك وقد جقين لك الوتى كالصب .يجب طوع محيوياتة 
فيه الضوار .وقد اضنار اببى الشرى مملول عينا:واتداغ.دنناناته
وعن الكماة فكل ربغ ترنعى تدر القلون-به سكان

-نباته

وكبسن" فئ:لظقلنا فكانيا :نعتقة الخركات من -حركاتة" .
ونظارن فى المراة روض جمالبا :فتنزة المراة .فى زهراتي(*)
90012

عبد الرحمن بن خلد” الجعتانن الوهراف توفى سنة |]ع به لد"

 -0101-عبد الرحمن بن خلق بن سعيد بن" سعد ادايب  0اذكره”

اد بن عن
 1014-عابلدرحمن بن خلف بن سيد :امون :اقليشى 35
المطرف توفى 'سئة | "9زحل سدة وعم فسمع بمكة من ابى بكر

هد بن الحسين لاجرى واابلىحجنيصححى وجماعة وبمع بالاندلس

من ابئ عثمن سعيد بن سالم المجريطئ وغيرة .قالة ابن الفرضى *

 -9104عبد الرحمن بن دينار بن :واقد الغافقى وو أخو عيسى بندييا ر.الفقهه بروى عن مهد بن ابراهيم بن دينا رالجعيدين وغيرة +

 -3401-عبد الرحمن بن ابى رجا البلوي ويعرف بِاللَبشىاابلوقاسم

المقرى الخطيب «حدث يروى عنه القاضى ابو القاسم بورهمحمد

القراات السبع وغيرها قرا بمكة على انلنعرجا :امام :القام :بها »

( 525 8118:وا

أله"

عم

روى عنه :بكهر بن لاسر (*) وعبد الرحمن بن شربيم #4

. .-8004عبد الزحمن بن جعفر بانبراهيم بن احمد بن حسن بنم ص اهل لؤرقة اديب زاهد عاري

سعيد أبو #عمد غرف

من اهل بيتك جلالة “ورياسة والقيدم ولى فرسية فى اثر قيام اهلهاعلى
الملثقين كما قدمنا ذكره ثم نسنك بعد ذلك وزهد فى الدني رايت
مدقلاهمه .نى طريقة  الزهد
لهرسالة كتنها _لل.ابن عمه ابى.تبشه
ومعرفته وفضاحته وان .مثلها كا يصدر للا إن حال وهى طويلة عتجيبة

فيها حكم واشارات ورمؤز وقد رايت سماعه فى اصل القاضى ابى

لى بسنكرة ى كناب الشمايل رى سنة :ب.ه فى اصل ابى عن
وسيع الكناب بقرانه الحافظ ابو الوليد بن الدباغ والفقيه ابو جد
عاشر (بن مهد بن عاشر) وابو جعفر احمد بن سلة بن وصاح وجماعة
غيرهم توفى بعدالاربعين و
>6001-

عا

7

عبد الرحمن بن حبيب بن أبى عبيدة بن عقبة بن فافع

الفهرئ كان مع ابيهاحبيب إانلعساحكر القاصدة لقمالبخوارج
التزبر بنواحى طفجة وهريبت .ق جماعة المنهزمين ودخل الاندلس .من

مجازر |اعصرا قبيل دخول ا بن:بشر وثعلبة بن .سلامة فاثار الفتن

قبل قتل عبد الملك .بن قطن اميرها وكانت له فى الحروب بها .

.اخباز حل ان وصل حسام بن صرار الكلبى ابو التنظار .اميرا علهها
تفرق جموع الفثن ورد الاسور لل الاستقامة واخرج عبد الرحمن بن
نندلسن
لتا م
حابي

لفكريقية بعد سذة هم| »
ا

 -7004-عبد الرحمن بر فسن الخررجى التعاذ مقرل :عارن .مهرد

توقىاساة اع يكف .ابا«القاسم>»: )/

ظ

. 7211لوي +

رار

|

الاداب .والشعر يضاعة قوبة كان يكرن الي ون شعرةْ ”٠

ولماغدوا بالغيد فوق جماله طفقت انادى لا اطيق بهم همسا

عسى عيس من اهوى تمجود بوقفة وع

الال

لا

فان( .تلفيت نفسى ١يعنيد وداعهم بغير غريب ميتة:فى البوق ياسا .
سات ابو احمد بن الجنوات قريهامن سئة ,وم بم
-009-

عبد الرحمنى بن أحمد بن عبد الرحمن بن طاهر ابي0 

في بور عن م انب ايل ادلي واس ب يولم
با

0

01

وععه 30

:

عور
0
فس سو
ا

 .-0001-عبد الرحمن بن احمد بن ابراهيم بن محمدبن خلى بن

ابراديم( 6000 .لهلى اماج ابو بكر فقيه محديث فاسلورمن كبار.

اصحاب  7على الصدفى روى عنه فاكثر توفى فى.شوالسا| 110
|.00000م.

وروي عن الحافظ #ليلةن وغبرة) 0

 -1001عبد الرحمن بابنراهيم (. * )4-9001-

عبد الرحمن بن ابراهيم بن عجنس بن أإسباط الزياى
ابل

المطرف من اهل وشقة مات سنة عام »
ينيك
 -50014عبد الرحين بن إدهم اببوبكرالناسىبترطيةفيدمفيور .ظتوفى .سخة تزه »*

 .-4001-عبد الرحمن بن بشر بالنصارم الغافقى اب توسفينود 0

سليمن بن
عبد املك ورجع لك لانبلس فاستقيد بها فى فتال الروما

«أناي  62 217أتاة عرز 10

َ_

قوم موستووم مسؤعلة ع 3بض اتنس+إ711+:30لب .نس 11

 66160.عأهاتلتسحط ملسعسومة رنهماج نلم1
مد
تا
وهتلة

)1 (0

صمة ..

٠

(. 7211.؟ )167. 211

ْ

11

متحيد بن خارث الخيفنى اونتحيد ابن يبقى بن زرب القاضي
روى عنه أغبومر بن عبد البر النمرى »
 -599-عابدلرحمن بن امد بن بشر :بن الطرف “قاضى الجياعة

بقرظبة ققد عالم اديب ذكرة ابو نهد على بنز*) احمد واثنى عليه وهو

الذى خاطبه ابو ممحمذ بالقصيدة البابية التىيفدخر فبها بنفسه وعلومه
ولو افى خاطبت .في 'التاسن جاملا لقيل دعا ولا يقوم :لها صلب
ولاكنبئ خاطبتآعلم من سشى ومن كل علمفهوفيهلدا حسب

وناهيك بمثل هذا الوصفف فيه من سثل ابى متححمد * .
-498-

“عبد الرحمن بن احمد بن بقى بمنتخلد توفى سنة » 115

“ 890عبد الرجين بن احمد بمنلئ ذكرة ابىمحمد على بناحمد تداك قال اإتشدنا ابن مثخئ
لطصفى
دود
افر
وي

لد
ى
عوافض
وفى التجغى كافراط الر

يلاحظنى بلمحعظ بابلى ويفعل ببى فتعال السامرى

(“ -690عبد الرحمنٌ بن احمد التجيبى ابو بكر فقيه قرطبى سححدثشور

دروى كتاب الموطأ عن احمد بن مطرف عن عبد الله دن #كحبى

كوا الى اويرو ىعن باحق( بن ابزاهيل التجيب' الققيه روى عنه
حاتم بن محمد وغيرة) »

|  -798-عبك الرحمن بن أحيد بن خلق ابو احمد الفقيه من اهل

طلؤطلة يغرف بابّن الحوات كان اماما مكتارا يكلم  :الحديث

والفقه ولاعتفادات بالحمجة القوية قوى النظر ذكى الذهن سريع
"فق
الجواف بليع' اللسان ولهتواليق" ى ما

به وله مع ذلكت فى

(.ع )167. 211

ع

1ا

سن
ة
سرن
 2يوم :الخمييس الزابع عشر هن صف

ع٠ه ودفن يوم الجمعة

بازاء مسجد الجون .كانت جنازته سشهودة انشدني بعص اصةحابنا
وقد عاين نعشه ى الهوا لكااد تاحقه لا يدى ابهاتا متها | |
وكانما لاكفان قلع فوقه والجو بحر وهو فيه سفين 0

دون السيها وفوق ادراك الورى فكانها يسمر به جبرين ١
وكان مولدة نى عام ع٠ اولمبجبرنا به كلا قبل وفاته بهسير وكيا نسل
فيقول ليس من ادب .الرجل ان دخبر ببدولدة »

000

 -800عبد الرحين بن محمد بن عبد الللكى بن قزمان فقيه مدتيروى عن محمد بن فرج موك الطلاع وعن العبسى وفيرهيا توفىسن
عله واخبرنى من اثقه إنه اجاز .من كان سوجودا قبل وفاته طمنلبة
العلم اهل لاندلس اجازة عامة فانا احدث عنه بهنا وكانت وفاتة

باشونة .سن بلاد غرب الاندلس عن سن عالية »
 :-090-عبد الرحمن بن محمد بن الراك ابو القاسم الاستاذ فقيه

نتتوى لغوى مكهون اقرا التعر وكلادب تاشبيلية.وكان نقدما 'فيهيا
حك إن توقى رخيه الله سئة إعه حدثنى 'عنه اابوسن تتهية »73
اقرلشئصثقملي
 2198عابلدرحين بمتنحمد بانبي عبد اللهال
فقيه محدث فاضل يكنى ابا القاسم بروى عن ابى المجاج القضاى
وغدو »
-999-

عبد الرحمن بن احمد بن حوئيل(1؛ ابو بكر فقيه يروى عن

كذا ضبطه المولف ع الباء الموحدة ()1

(147. 7111. 811 .

عم

مود
ماسحآب
( -789-عبد الرحمن بن محمد دن عب

فقيه م+هحعدث

يروى عنه ابو الولهد الوفشى وغيرة وبروى هو عن القاضى هد 0

احمد بمنفرج وانى جعفر احمد بن عون الله وغبد الله بن امية
وعبن اللة دن نصر) »

1

لا ايلكرحسن .بنممصن إنعبذا الله ابن" يواوق :بن" حجهشن
ابو القاسم القاصى فقيه محدث علامة سام جلهل الغوئ اديب انسابة

حافظ لاسا الرجال خطيب مصنع فاضل صتحيتة له أن سات

زوقعن جماعة منهم :اابلوحسن يونس بن متحمد' بن مغيث والحافظ
أبو بكر بن الغربى واب القاسم أحمد دن محمد بن ورد وابو عبد

اللءامعمد بن «حكسين بن احمد .يعرن :بابن ابى :احد عشر وغك

انيناحفد بن .نافع وغيد .الله بن .على الرشاطين 'ومجيد :بن اصبع .بن
محمد بن محمد بن اضبع عرى يباين المناضفب وسعيد بن احمد

اين وضاةاوجعفر :بن :ابى طالبك حفيد مكى(*)وابى عبد الله بن:ابى
امال للبخضاسينومعدمد .بن :عبد الردمن .بن احمد .بن العاصى

الفههى وعيسى بن حزم دن عبد الله بن اليسع ويوسف دن على
القضاى واي  .الحسن على بن عبد الله بن متحمد بن موهب وابى

القاسم .خلف بن يثقه وعيد العزيز بن خلف بن عبد الله عرف بابن
مدير واحمد بن عبد الرحين بن عبد البارق البطروجى وهشام بن
أحيد بن هشام بن بُقُوه الهلالى وشربح بن محمد وعياض بن موسى
أبن عياض وغدرهم وكان علم وقعه انقأنا وحفظا لرجال الحديث واللغة
والغريب منصفا كان اكثر كلاس ى ما سل عنه لا ادرى ورها

كان وني لبالب قوله لا.ادرى على الفور توفى عفا الله عنه

)167: 11(1

نارو

ابن العلا توفى سنة 016,روى عنه ابو عامر مهد بن امد بن اتشيعيل

الطليطلى شيع ابن الخعية »

 -289عبد الرحمن :بن هد الاطروش شاعر مذكور ٠ : .-589-عبد .الرحمن بن محمد بن عباس ( )1ابو هد صاحن الضلاة.

بجامع  طليطلة .فقيه سثهور دروى عن ابى غالب تمام “بن عبذ الله
ابنتمام.وتححيد .بخلنيفة البلوى و#حمد بغنمرو وعيد اللة «بعنتيد
ابن اسية بن علبون ()2وعبد الله بن عبد الوارث ومدعمد بن “سعيد' .

العروف بابنللاعزج وخطاب بن سلة بن بعرى 0

اذاليد

ابن نابل روى عنه حاتم بن “محمد »

51 -480-

ظ

لاسساواا سا

1100

العسين روى عن ادمه وعن .ابى العباس .العذرئ وابن الطلاع وابى
القاسم سراج بن عبد الله بن سراج دروي عنه ابو العسن بن التحمة. .
وغيرة »
-589-

| نلف
عبد الرحفن بن #عييد من النظام شامر إديمث ذكره .ابو عير

ابن مسلة قال انحميدى ولاادرى لعله الذى قبله »

يننا

( .-089عيد الرحمن بهند بنغاب بن محسن أبو جدفقيهعار“حدث #سكثر :رحمةه الاللهرنوىاية قغددا(ة)اسحجاز له ابوة و
صهغوهر
فمخلد له بذلك شرفا ردك اين ردول ابي ماينال

0

محمد الشتتجالى وجماعة مولدة عام "عا وتوفى سنتهل جيادى لايل
سن
حة ٠
دإه
ثى

عنه ابن عم أببى بكتاب _التبصرة .ا
كذا ()5

4

“صر ()2)(1

ب )161. 111 8. 111

بور

”ويهي_ :الحدود الناصرات انقرادها برود الحيا .اليستجد شقايقه
من أسيه عبد الرحمن

 -578-عبد الرحمن :بن جد بن .ادى «سويم يعرن بأبن السعدقى

,محبدث اندلسى يزوىا يعجنني بن يجين كبثينر .ماتسنة» ]1:
6579+

عيد الردمن .سن محمب بن عيس :بن فطيس ابو القطرف

الفاضى :قرطبى فقيه« .حيث .يروى كتاب الموطا عن ابى عيسى
عن عبد الله عن يحي .اروى عنه حاتم بن هد الطرابلسسى كيان

(*)اللوطا بهذا السند »

مكلت عبس الرحمن بن هد ونب ابحيد رين ركه هرق رجفواري !اين عمل
الله بن المكم بن أبوب.بن بوسف :بن يحبى دن الحكم بن أن

العاصي .ابو هد اندلسى سيع .يقق  بن ملك ثنات .بالافدلس» .
-819+

.عبد «الرحمن بن “عمد بن انق .غامر اإلقب بالناضر الاسهر

بعد اخيه عبد الملك توفى مقتولا ى رجنب سئة وو قيله ميد بن

هام اين عبد الخبار وضلبه كما قدسنا ذكره +
' -918-عبد الرحين بن سعمد بن عباس بن حوشن بن العصار
الطلهطلى الخطيب بها وكنى ابا بها

نيه م.حدث راوية مسند

توفى  سكة “ع »*

 .-2089عبد الرحين بن محمد بن صاعد .ابو:الطرن قوطي تعلون
سنة#09١ 
-189-

عبد الردمن بن هد بن عيسى ادن البورولة طليطلى يحنى :

ابا الطرف .يروى عن هد بن ابراهيم بن اسيعيل الخشنى عن بكر

مع

بع . 111لن©)

 :-178غبند .اللة :بسن" حسنون “بن عيسى بن الكلتى :ابو درونقاضى مالقة فقيه عارف

لثلاتخلونمنشور

قوق

لاخر
ربنع

من ودفن فى مساعس ()1احكيه +
سوتو-

|

اد

يعبيد الله بن ٠هب وشقى سس اهل وشقة  متحدث ذانتا انيه

سخة ]0#

 -579عبيد.اللهبن يحبى بن يحبى بن كثير' الليثئ مولاهم ابوسرون بروى عن أدجه عن مفبلق دن انس وَلة رحلة دخل فيهاأ العراق

وسييع بها روى عنة احقد بن مطرى

وأحيد بن سعيد بن حزم الصدفقى

الرعبنى .

بى
حيسى
يو ع
واب

بن عبد الله بن ادن عيسون واحمد بهند

حب
ابر
صذ ال
عب

التارخين ى الفقهنا والقصاة وات عبيذ الله بنالدالس ١

واحيد بن نابت التغلبى وخليل بن ابزاهيم وعبذ ,الله “بن معقد و- 07
حنين 'المعروفن :باين :اخئ ربمع وايى عبد اللهمهد؛ بن عبد اللدرين ٠
سنة ا( وهو أخر سن حدث عن حبق بن #حبنى ++
-4179-

عنيد الله

مي

به

للا اداع

ابإزبج سايم 00 1

0

دن  3وانشد له

اقام .كرجعوليه 9يشف  7 3وو ستماهما
فهيا
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( 16. 011. 111ل

عم

لى بن امد وروى عنه واثنى
احمد بن بر البار ذصكره ابو عمد
عليه »

 -568-عبدالله بنابى عمر بوسق بن عبد اللهبمنيد بن عبد

 .البر ابو هدمن .اهل لادب .البارع والبلاغة الذايعة والتقدم فى العلم
والذكاء ماب :قبل ابيه بعد الخمسين راربعماية بدائية وقد درن

الناس رسايله انشدت له
ظ

لا يكفون .نابلاواحتن «عليل عبان رفن
افلرها ارسلته فرساكك فى ميدان  حتفك

الي

ظ

نه لإي<اس يسكفس ملهلاا ,

 .-668-عبيد الله بن هد بن عبد الملك بن الخسن بن محيد بن

ررق او ريق بعنبهد الله .بن ابى .راقع. :مولى :رسول .الله صى
؟ن يرفع؛ وجدة
الله عليهوسلم:اندلسبى يروق عن #حيد ابن وضام ب
عبد .الملكى .هو المعروت بزُونان .مات:عبيد ابللاهلاندلس :سية ومع
حمد الفرشى المعيطى فقهه سمع على :ابى مهد
( -769-عبيهد الله ابن

المتعجالى كتاب مسلم .ى سنة «مع) »+

ظ

 -869-عبيد الله بن اسيعيل بن بدر بن اسمعيل سذكور بالادب

والشعر وقد اؤرد له القيد.بن فرج فى الحدايق اشعارا .كثيرة وننها
ها
يرد
دن و
حم
كثك.قد اهديت.وردا فادعت انه

شرق

(*)وسششت عجان ملرلاتها فلا ورد كورد ى الطبق' ,
-969-

عبيد الله بن عبد .الملك بن حبيب السهى يروى عن انيه

وكأن رجلا صالخا فاضلا مات بالائدلس ى نويتفسعين ومايعين »
 -078-عبيد .الله بن عمر بن احمد البغداثى توفى بقرطبة سنة ١٠0 »

)167. 011 +. 011 7
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الفاسم عن:ملك انه ركان يكثر ان .يقول .ان نظن للاطفا نو

. -909عبد :الله..بن يعقوت الاعمى يعر بعبُود اديب شاعر محكفراب لاريم عالم بالادب بعراعليهكانلفايام7

لهالا اتفتررباعتدالحال فعن قليل نرى ( )4زواله( .:
وك قد تراة بعجيباء./ب,د من ان تتحول خاله

مارئل ري
اس مجعيدا

000

|0000

لم يسعف الرزرق بالاقدار بغيته ولو اقام اناه الرزق ميقايا .

مولاك يكفيل فالزم باب رغبته فقد كفى الناس احياء واسواقا ”

من يعمد غيرة يرجع  بمدحرمة كالببغى بالفلا الستصراء اخوانا
 -369عبد الله بن يوسف .بن عيشون اللغافرى الوتشقين فقيه سذكور .بوشقة ذكرة ابن يونس وكان حيا و وفت ذكره اباه وقيل عبد
الله.بن وو

بن سرون امن عيشون والله اعلموعيشون بالشين المعمجية

. -408عبد اللهبن يوسن ابو هد كان رجلا صالحا روق عنكذا (صرابه يرى) ()1

؟)16. 011 .

١ قا

1

 -788-.عبد الله ابن وَاخَرْرٌ ويقال واخزن بالنونى محدث يروى عن
سدلام الخشنى مات بالاندلس سنة ]0م
جد بن وضاح ود بانلعب
 -958-عبد الله بن الوليد بى :سعد بن بكر الانصارى ابو محمد

قلسي فقيه «“حدث زاهد رحل سن الاندلس قبل الثمانين وثلثماثة
.القيروان  0ابا جد بن ابى زيد وطبقته ورحل ش نع
فتفقه ب

صر ثمانتقل ل بيت المقدس
مو
وسمع بها كثيرا واقام بها مبدة
وبها سأت »*

ش

 -989عبد -الله بن هذيل بى قضاءة :بن .قائص وقهل فايص بنشعيب الحناننىن اتدلسى ذكرة بو سعيد *

 ..-069-عبد .الله بى هرون الاصبحى ابونهد اللاردى من :اهل لاردة

من الثغور فقنه اديت شاعر زاهذ' متضاون من اهل الغلم ذحكرة ابو
العشن على بن احمد العاندى وانشد له اشعارا انشدة اياها ومنها

مل أ تكد انس وجا" بلزاتنذاين ين الحلا ؟
كا لاز بحسب سكران ف لونه ومجسه وبعول عند مذاقه
. -169عبد الله(بى يونس) بن هد بعنيهد الله بن عباد()4ين ربادرة)الترادى اندلسى يروى عن بقى .بن مخلد وكان من الكثرين عند
ات بالانداس سنة .مم روى عده عبد الله بن نصر وخلد بن سعد

وقبر بواحد اخبن إبو جد عن بن احمد" قال إنا الكناى انا ادمد
.أبن خليل انا خلد .بن ,سعد .ناعبد الله بن يونس المرادى سكنتابه

فا بقى بن #خلد قال انا سعنون والحرث بن مسكين عانبن
عسي ()2)(4

)16. 901. 011

:

ده

ووو عبد الله بن مون الزجاج ابو هد يروى عن:القاضي ابى ١
ظ

سواه

تهت عبد الله امبشنعود االرباحئ إبو مرهمدحدث) البصاد 07
سنهم ابو عبد الله نهد بن فرج مولى الطلاع يروى عنه اابولحسن بق"
و

الغعية وغينت »

ل
 -459عبد اللهبن اببى التعمان قاضى سرقسطة من اهل لهال :نلك ععةااة كه

صاحب  9عبدلياق بقى بن «مخلد روى يعنه محمد بسنفيدا
أبن نباكت »
-659-

5

نا

ياضة

عبد الله دبن ابى الولهد انتدلسى سوبع هد  7حخون ايتخيد.

ابن عبد الله دوداب فاو بالا ندلس فريبا سن سغة ٠م ربكا

فلؤضوبل
للسينسهد

كاي

0000

ابن هد عن:ابى هد على بن «حيد قال افا الكثانى نا احيد بن خليل.

حنفالة .ينابلعدلط/نأعيد :الله.من!(:مبى الؤلفد:.اتلتمكيم |إخلتسيو"
احمد بن ب الي اولكوفى)*(:يقول ١باولنصر كان كبير الشان ,.بالمديية

اتى كناب التخليفة لل عامل المدينة ى فماررسل يك بابى النضن
إلن
لنضر قد اناكف كباب الله قب
بشاوازة فى ذلك فقال له إانو
كف كتاب امير المومنين فانظر أع الكدابين :اولى ف ديل به
ياتي

دكذا ذكره بو سعيد نسبه َلك جده وهر عبد الله بن هد بن اببى
ذقكدرناه ى موضعه وذكرنا له حدينا .شاهدا بنسيه .وبين
الوليد و
ذلك خنلد بن سعد .ى بعض :روايانه عنه »

لاعس

()10628. 901 «. 89101.

البونقى له كباب حسن مفيد
جمع فيد الوقايق والمسايل مكنثميم .
الفقها »

749ت .عبد الله بن آدئ فصر بابر السك !إهبد كان رحيه اللدزه)ذكى3 

 ١مجتهدا فى تقييد الحديث  0عارفا 0

ا ان د
.بعد

 849-عبد الله بن قاسم نب

يزيد بعنمران الفقيسى ابو

ميد اندلشئ مشهور بالرحلة والطلب فقيه جليل وكانيميل !ل

الفؤك :بالظافنكذكرة هد :ين .خازت المشن فقال :سات سنة ؤم وذكن

فضله ].بوهدعالىحبمند :قالوإذ! نعتنا عبد الله بن قاسم. .بن .هلال
ومئذار “بن سعيد  ,نسجار بهما كلا ابا العسن ,بنى المغلس الخلال
ليمن
والديباجى وروم بى احمد وقد شركم عبد .الله بنى اسبى
وضةتجحعبنه يعنئّ داود بن على »

غ)

سوروت عبد الل ين اللنال لاديف بغاسل:قفله ابوه الناصى_ ميش
مقتابعة افر العامناله لادية وفضتله .ى سنة جسم بي :

كنال :رنيفالنييكه لايل نل عاريلا زلعل.طليبا
اسروءاللهاي
سيواءالشل الك

ن
نسيت بلدة برو
اىبعن

ادن

ح/ا| وهو من اهل لاندلس

وهب وقد تقدم لكوم زداجاني الطاء »

الذين دخلوالماعنهدلس واسبه ثابث كىكتاب الصلى الذى
ازاز

بز سرض

سوا اما

*(. )861١ 901

لال

ر)4ة
د(
زقابل
فاحسبه ظن الم
-040-

:

فمد اليها انفه ليشمها.:

عبدالله بن على بن احمد اللخمى ابونهد سبط ابئ عمر بن

عبد البرفقيه معتدث توفي باغيات سنة 0ه بروى عنه هد بن عبهع /
الرحيم وغيرة *

 :-149عبد الله بن على بن عبد المللك (بن سُممجون) البلالى فقيهمحدث مولدة سغة /اعاع يروى عنه مهد بعنبد الرحيم وغهرة موعن -

 -948-عابلدله بن على بن عبد العزيز بن فرج الغافقى ستحدث

يروى عنه هد بن عبد الرحهم وغيرة »
 -549عبد الله بن على بن عبد الله :اللحميئ الرشاطى الفقيه السَابةابومتعيد لكهناب اقتباس لانوار والفماس للازهان اىتساب

الصمحابة ورواة لاثار وهو كداب غبريب كثير الفوايد جامع .لقه
شوكى

القاض.ى

ابو القاسم بالمرية وقرا عليه بها كتاب علوم الحديث

للحاك ,م ووناوله هذا الكتاب الذى الفه مولدة (شئة 016٠ وتوقى ع

سنة لإعزه) »*
-44

عبد الله بن الفرج بن جميل بن سليمن النمذرى 800

سمع من اصبع بن الفرج #روى عن ابى على الصدفى وغيرة) »>

5هه -عبد الله بن فايز العكى ابو هدمقرى استاذ مجود توفىمتكة  60سن

-649-

عبد الله بن وس بن موسى بن عبد الواحد الفهبرى ابو هد

صوانه المقا)4( . : .

عم

(.ع )167. 801 +. 901

نمحوى فقيه شاعر كان :يقرا عليه لادب مات قريبا من سنة .مع
قال المامدقا فييا انشدق لنفسه

غرفت ٠مكانتن: فسببت”عرصى .ولو انى عرفئكم سببت»
فلذا سكت

ءة
رارلل
كسو
لكم
اد ل
ولاكن لماج

 -758عابدلله بن عنمن بن الجبير اليعحصبى إبو تهد .الكائب .اديب توفى سنة 8ه »

85-هت عبد اللد.بن عاضم صاحب الشرطة كان اديبا شامرا سريع

من ذكره :
حعبد
ربن
لمهد
اير
البديهة كثيرة النوادر ومن جلساء الام

غير واحد وحكوا انه دخثل عليه رى بوم دى عهم وبين يديه غلاحمسن
ماين امل الزفالنق الاق فقال له باعبد الله ما يسارالفؤبها
ال

س
يمانا
بعام
عقارب ال م

وحخديث .كقظع الروض

قد سقظنتك :فيه (*) مدونة الفحفظ واركى له عنان التبسط يديرها هذا

٠الاغيد اللبرزاهايس ل لاير ثمامر,بهراتب الغنا والات الصهبا فيا .
ذازت .الكاس استمطر الامير نوادرة واستطرد بوادره واشار لل الغلام
ليد بلي عليه فلا اكثر رفع عبد الله راسه اليه وقال
لز« .كد

عالبىديية:

١

ظ

.يا حسن الوجه لا نكن صلفا سا لعسان الوجوة والصلى

سنن إن لجسن القيول وكاتوا :الضاييب ,ملقم .دنفب
فاستبدع الامير بديهنه وامر له ببدرة ومقال انه خهرة دينها وبين
.الؤضيف فاختارها هربا من الظنة »م

9-ة" -09عبد الله بن عبيد ابو هد شاعر سشهور ف اياوهبيطولاات

 ٠لاسفارفيحسلل :ففن :شعرة ى صفة مرقب عال

(. 801. 80.1لوس

88

ابن احمد وقال كان فقيها شافعيا شاعرا اخباريا معسسحا .فال ومن
عور
اما فوادى «#فكاتم :المه لولم 1ناطرى بها كتثية
(*)ما اوضع السقم فى ملاحظ من ببوى وان كأن ,.كانيأ سمه

ظللت أبكى وظل يعذلنى من ليمقاس الهوى وعلالد

اليك ععنلشق بكى اسفا حبئيد فى الهوى رطانلم
ليت جيوش الاسبى تقائله مذ نذرت اعين ,املاح

7

 -359عبد اللهبن عبد الغزيز الفرشى المعرون لخ ايلادالحكر الربضى إدبب شامر قال السيدة انشدنى عنه ابو عبد الله

ابن المعلم الطلبطلى قال انشدنى ,لنفسه

اجعل لنا مقكك حظا ايهاالقمر

لاس 0

ولك ناس فقالوا ان ذا قمرفقلت حخفيرا فعندىإفبهياخبر,,

البدر.ليلة نصنى الشهر بهاجته حتى الصباح وهذا دهره قمر ,

والله ماطلععت سمس ولا غربت الا:وجات الهن الشمس تعتذر 7
 -4398عبادلله بن عمر بن الخطاب ولى قضأ اأشبيليةوه موعروى |:
ببلدة قعل سنة | ذكرة ان يونس *

ْ

 -550عبد الله بن عثين ابو هد يروى كن طاحزابن قد واوسعدبنمعاذروى عنهابو مححيدمسلمة بن ممحيد بن البترى وابو

اسعق ابراهيم بنى شاكر قاله اعبيور بعنبد البر النيرى ».
 -659-عابدلله بن عثمن بن مرون العمرى م

اورم سوده

كذا ضبطة مجودا )(4

()167. 8021

0

ان تقول للفقيه شيا هيبة له واعظاما وخرج لل باب اادينة وركب
الطريق وخفه.ى رجله ر#ضبى جدك حاجته وخر ببدتايه فوجد الفقيه
على قرب من المددنة فعرض عليه ركوب احدى الدابتينى فركبها
واعله بما كان فاسرع به السهر واوصله تلك الليلة ال بلس وحينهذ

تحقق الفقيه انه امن فى سربه ولم يزل يعرف ذلك لجدك ويشكره
عليه توقى رحمه الله سئة » 86.
999-ت"

عنبد الرحين بن عثمن الضدفى ابو نهد الطليطلى
عبد الله ب

يعرف بابن ذكيّن[)1بروى عن احمد بن عون الله ود بن أحمد بن
مرج ود بن مهد بن جبريل العلاى ودروى فثوح مصر لابن عبد

 :العكم عن ابى بكر مهد بن مهد بن اسمعيل بن الفرج الهندس

عن على بن الحسن »*
مزيزحبمىد أعثبريد ذد الررارلين
فب لذن عبد الع
 ١اد ذحرة بهد بن يدرك الغسانى توفى سنة "9ع »

 -439عابلدله بن عبد الرحمى بن الجبجان العافرى فقيه محدثمن اهل بيت قضا وعلم وجلالة وسنازلهم ببلنسية من .اعمال شرق
الاندلس ذكرة ابوهد على بن احمد واروى,عنه الجدياك :وقال هو

افضبل قاض رايته .دينا.وعقلا .وتضاونا .مع حظه الوافر من العلم .مات
قريبا من لرلباعماية +

9و9ت “عبد الله:بن الناصر عبد الرحمن بن هد ذكزة ابعولجد
ى

(< )1671. 801.701

0

وحانم بن متحمد الطرانلسى وروى عنه ابو عبد اللهميد بن غبد

الله الخولانى :ويغرف بابن الع-صار توفى سنة ( 06:و4ي)عرف .ادضا
[

بالشعجالى »

سنعيد ابو هد المعروف مابن الشقاق فقيه قرطبى
 -699عبد الله بمشهور دزوى عن عبد الله بن ميهد بن قاسم القلعى روى عنه حاتم

ابن هذ الطرابلسى وغيرة »*

. -798عبد الله بسنعيد البتكلارى وبشكلار وادى قتبانية قرطية عليهفرى .يكن ابا مهد فقيه “حدث عارف (*أشمع ابى على الغسانى .قال

ابوعلى اجاز لى جميع رواياته عن شيوخه وهم.اهبد الاصياق وابو

خفص بن نابل واابلوعاصى حكم بن منذر بن سعيد القاضى وغهرهم
وكبب لى اخطه ى ربهع لاخر سنة » 802

 -899عبد الله بن سهل بن يوسى المقرى امام فى لاقرا والتجويدفاضل له تواليفك ق القزاات تدل على معرفته اخبرنى أبن عم ابى

رحمه اللهقاللى كان جدل احمد قد سفى لل المرية رىتجارة

وحمل معد دائتين له وكان الفقيه المقرى ابو جد عبد الله بن .سهل
يقرى بامرية وكان معظما عند اهلها فدخل الحخهام ذات يوم فوجد

فيه التهودى وزير صاحب المرية ى ذلك العارير وبين يديه ضبى
اسمة هد وهو يناديه يا تهدال()9يردد هذا وكان البهودى اضلع ,فلم
يمل الفقيه نفسه ان قام اليه وصربه

حجر كان «دناك خلق

دفة ضربه ى راسهقتله وخر كما هوفلبس ثيابه ولميستطع إحجد
عدر (: )9ثلاث (كذا فيما بخط المولف) الصواب سنة سث ()1

ورين
ايجي

ااا

1670. 701+

وثلاثة واربعون .غذلا.من اعدال الحمالين يقدر كل غدل منها بعشرة
رباع وقيل انه حكان) قد اخفى.منها نحو الثلث +
-199-

عبد الله بن خليفة بن ابى عرجون أبو محمد فقيه عارف

فاضل توفى سنة عمم .وكان قاض القضاة .بغرق الاندلس »
-990--

عبد الله بن دينار بن واقد الغافقى دبروى عن ساحمد

 :ابراهم المدنى وغيرة وه
سى
يخو
عو ا

بن

ب؛ندينار».

الالالال,خف لقاب الريطة:مرن _عبغطالها تلن :ويطربداتيدكناقرطلة

,سمع ابابكر هد بن معوية القرشئى .وعبد الله بن هد بن عثمن وابا

:على اسمعيل "بن القاسم القالى اللغوى مات فى سنة 51م روى عنه ابو
كي

ما[إباخى
لو رنيعرالا
طنالي
ريل
التيهد

ايلفال قرات على انق بكر بن دريد
أالمول الإناخيل !.والعيس .حدى بغافين'المنيفة والضيار
ل ري
عرار .نمجد :فيا .بعد العشية .عمنرار

 -499نعبد الله بن سلهمن المعرون :بدرود وبعضهم يصغرة فيقول .دريود من اهل الاعو والبشعر :وله كناب

ف العربية شرح به كتاب

«الكساى.وفو مذكور ى :كثاب الحدايق ومن :شعرة فيذ

القلب يدرك سالاعين تدركة والحسن ما استحسنته النفس.لا:البصر
"اوسا العيون التىتعمى اذا نظرت :بل القلوب التي يعمى بهاالنظر
 -599-,عبد الله سبعنيد :ابو هد اندلسى (داور سكة :نحو  02اسنة)
“روي عن القاضى انى العباس أحمد بن محتحمد
0
دز عبد

وابى 0

الكرجى او

عبيد الله بن محم ٠د العفلائق 0.

(167. 701. 701 *.

ا

قال ابو محمد بن حزم ادركياة بزماننا ودن شعرة ف صفة الربيع

والطر

د

تلت بما ابدى الثرى كل تل
وعزةخرف من دو الجيا جيدها العطل ْ

بناييم ام لم تلد قط ناطقا ولا كان من غير اوعايد لها نجل .

4

ظ

عمجبت .سن الخدرى يخكى عرفه نهارا ويسر اطلامفيغربا .

تتجليعروس الطهبمنديد الدجى
ب
فوبيدرل
سباج
يدوجهالص

وله نى وصى كاس

فا

هواء ضيع من صد الهواء وشكل ماثل بى شكل ماء , , .

وقاة
اذا عاييس سلان احفنى عليكك اتاءياميا لا

ل

واى مؤجبت ركبهاس :تيدبت كنوز الشيس .و ثرريالهيلا ٠
-919-

عبد اللد* بن جاجحابو بكر من اهل اشبيلية شاعر مندجع .د

بعد الثلاثين واربعماية ومن شعرة

5

المانكعمت الحتب لاعنفلى ولماجد ل اولباكلاعويل 5

افاديت :والقلب به مغرم يا حسبى الله ونم الركيل 
-029-

عبد الله بن حبان الاروشى نزيل  5فقية حدث

عارف

ترفاناللة 14وسولدة فى عام  :.1روى عن اذى عدراين فيد اليا

وابى عدرو عثمن بن ابى بكر السفاقسى وانبى القاسم بن لادليق واتق 

(درون) جعفر.بن احيّد ..بن عبد الملكى 'ؤابيئ الفعثل (* مهد بن مدا بن
عبد الواحد .التيهمئ البغدالى وكانت لههمة عالية .وى اتنا الككت

وجدعها .ذطكقنامبنة .بهالإرتيحةان١. انهلنالفيىون ص
|إلدسب| :ل بدينية

اخذ كتب الاروشى  من دارة وسيقت :لقكصرة وذلك ساية عدل

1
0

1

9

)1671. 7601. 701

 -518عبد الله .. .. .ويقال ابن حاتم من اللوالى اندلسى يروىعن عبد الله بن وهب سات بسوسة من اعمال القيروان سئة  150وقول
من قالعد اللو“ين “جاب ال واللةاعلم»

449ت عبد الله بن الحسن :نن السندى وشقى توفى سنة 8م مبن .

 -819-عبد الله بن العسن وقيل ابن 7أككر بسنع4يد بسنعيد

محيد

بقر بق عبدالالبن عربن مون 1

ابن حتارث وقال انه سات بالاندلس قريبا من سنة ].م وقى نمسحة
أخرقى  عنه أبن عير بن العكم بأسقاط سرون والله اعلم بالضواب *»
ادلله بن الحسن الزبيدى ابو نهد اخو اببىكر مهد بن
 -619عبالعسن (*) النححوى وكان ذا حظ سن الففة وعلم “لادب حدثئى ابو

السن تلجنبة عنشاريرعن آبىميدالتحافظ :أن ابا الولودعد بنى
هد بانلحسن الزبيدى اخبرهم بافريقية عن عمه عبد الله هذا باخبار

وكان بذكر من فضله »
ر
بينكابو
 -744-عبد الله بن ابى الحس

ظ
اديب شاعر رئيس سن

اهلبيت كبهر واصلهم من حمهر كان فى زمن المنصور ابى عا
نهد بن ابى عامر اخبر ابو هد بن ابى حزم اله سمعه يتشد الوزس

ابا اعبماد قصيدة .لنفسه اولهها
قفا ان نشرللارضن نعش نصييه ومعنى الهوى هذا فلمرنسومه
عم
ينسمه
قفانتذكر حسن ايام ريمهوباقدتولى طاتعنا
لهالى كان الوضل فيين طالعا سع البدر والشغوب تعض تمجومه
-819-

طم بن العباس القرشى ابو هد اديب ظامر

م

()1671. 601 7.

بمكانه وبق

حايرا وكان مقلا .ث ,م نهض .قلرلطبة اا

بها مدة مضاعا حتى عرف ابن ابى عامر مكانة فى العلم فرغب

ديه وقد.ه ِلك الشورى ثم ولى قصيا سرقسطة وحكان من حفاط راى"
ملك للا:انه كان على مذهب العراقيين .من اضححابه ويلقب ابوةًا

ابراههم زق الابرة لشكاسة كانت ى خلقه .ووالدة ابرافيم اهلونى!
رحل.به لل إصيلة من دلاد العدوة بلد .بقرب طاجة وهو الهوم خراب
ون
فهو
د :و
مونة
وبقال فيه ازيلة بالزاى واضله من كورة .شذ

بقرطبة ْ

بمقبرة الرصافة وصلى عليه القاضى»اابلوعباس .بن ذكوان »*! 1اع رعذ

0

. -709-عبد اللد()#بن اسمعيل بن نحرب حافظ اندلشى دكل المشرق»

0

ني

١

روى .عنه عبد الغفار بن عبيد .الله بن السرى العشينى 5
-809-

,عبد اللدرة) بن ابراقيم بن سعزول الالسى يكنى إبا محمد.

دروى .عن ابئن علىالصدفى *«

7 :

0

. -908-عبد الله بن اسمعيل بن احمد علب مرك برلتبروااينها .

0

الشى .فقيه حسن الغخط كانامم بها توفى ()5
-019-

غبد الله بناصيع .بن الفبناع قرطبئ فقيه“حهدث دلوماق
:

إلا ايه

-419-

1

عبد [الله ()... .سن أبوب الساطبى الفهرى ادو ميحد فقيى:

«حدث “نوفى بشاطية سنة “.زه وقد قارب السبعين يروق عنه محمدا.
أبن عبد الرديم رف

1

 919-عابدلله بن اسود لورقى  توفى سنة عوم

م

بياض ( )5صر (.)4مقدم ( )5موخر ( )9كذا (#بخطم خشرق) (| )4

7

(167 63 .601+

الاسم

0

محدث .توفى سخة “إإة بي
-600-

ناووسانحل مسف

يل

اللعرون بالاصيق انو يد سس كبار .اكاب
فدخل القيروان ولام  :بها م رحل سنهأ 3

لاهرتك

الجديك والفقة ردك
ابى مومونة دراسن بق

 ٠عوااقبى هد الحسن :بن رشيق وتعيد ابن “عبد الله'بن زكر نا بن
ظ حيوبة وغيرهم وبمكة من جياءة وض "ابي زبد'هد بن احمد بن عبد الله
ابن هد المروزئ الفقيه ا

ابئ عبد الله البخازق عن نجد .بنى

ابن عبد الله.بن ابراهيم .بعنبد الله البرارود باخنمد.بن العشن
ْ الصوان الانايطل .وغيهطب .بن الحسن بن داؤد واحمد بن يوشقى بن
خلاد

وجماعة

كحنرة

من

طبقتهم ومين

كدارم

دبغداذ

وبالكوفة

والبصرة

وواسط واكثر الجتقغ والزواية ورجغ سل الاندلسن :فساد' ى ذلك وكان
متقنا للفقه واتحديث الى كتابا كبيرا ى الدلابل(*)على المسايل ايا

قضرزاوقد :اخبر|:بو نا القيستى الحفصوق انة رلى للامام ابئ” الحدان
 ٠عن نِن عمر.الدارقطغية رواية .عدة _ى' بعل كيبه ومات بالاندلسن

قريبا من للاربعماية روى عنه ابو محمد على ابن احمد والمهلت بن
ابى صفرة وغير واد وأخبرقتى جماءة من

اشياكى

عن

احافظط اى

ميد الزشاطى إانة قال توفي سنة ]و على اثر رت ابن اع عامر

وان الهكم امتفجلبهفتن العرائ :فليا وضل المرية  مان الحكت قيقر

0761 103 106

لفذراث اذاكانت

0

لوقيل

لانمثزق.
مكارت ن و
و لارعةلل
سن عالية
١
 7 0يع
ابد
اه 1ار
بندي
ع
ق

0

اريمبيو

و"قوسي
ا
40

هد

ا

 :د الله

1

7
ل

ا

؛
02

نب 4
 20ميا انماملفروفعا

كدير

فحن |لاساريط حي أب ل

و

يعرف  0الوحيدى القاصئ فقيه محدث يروى انعد)يوسا

غبد الرَ'حلوفهْد ابن دركالفساقمن اا
1

تل 3
وترلىعال !
.

حزاو

()161. 501 7.

الله فقال له وبكم افتككته فنال بكذا لعدد اكثر من ثين الفرس
فاخرج له فدية ابه ودفع اليه :فرسة واسر باشترا فرس اخر لذلكك
الممجاهد بثينذلك الفرس ومن هذا كثير جدا روى عن حاتم ف
يد الطرابلسى وغيرة ورحل دجيج وانضرف وللمم دزل بقرى الحدريث
والفقه بمرسية  0ان نوفى بها سنة  (1ومولدة سئة /اعرع حدثنى عنه
ابن عم ابدى قرا علية سنة #اع »

 ,-498عبد الله بن هد بن اسمعيل بن مهد بن فورئش القاضى ابوعهد فقيه امام “حخدث توفى سنة واع ودولدة سغة مع يروى عن اببى

عمر الطلينكى وابى الوليد الباجى واتي"الغدي الصغمرةقندى والسفاقفسى
و.غمرهم :روى عه الحخافظ ابو علي بن سكرة 8 -
عبد الله بن هد بن شنى التجيبى الركلى فقيه .فاضل «حدث

.-898-

لوفى سنة ]اه يروى عنه ابو عبد الله بن سعادة بالاجازة »
 -698-عبد الله بن هد بن صارة توفى اسئة ااه »

 -798عبد الله بن نهد الغفزى المرسى ادو هد الخطهيب توفئ -ْ

دحره »>

ب -898عبد الله بن تهد .بن عبيد الله العحسجرى

فتيه محدث راودة

روئ فاكثر ورب ففرٌ كان شيغى القاضى ابو القاسم
زاهد فاضّل
عبد الزحمن بهند

يصفه لى ودقول لى انه لمدرج عقلىوس

المردة

أفضل منه وائه نبهه لاطلب وحيبه اليه ورغبه فيه واكثر سا سمع إذها

سمعه بقراته فا لقيته بسبعة وقرات عليه بها كتاب  2روايته عن
ابن :زقيبة عن العذرى تتعحققت .ما كان يصفه شيخى به وكان اهل
سناتة

يعظموئه

ويعرذون

له 5-9

وكان

لا برقل

وكا مهد

الجمدة

)167. 301 8. 501

م

.

ذلى الدولة وعلى يديه إكادت ون صلاتهم ورسومهم وعلى ١درتهية
كانت تمجركن! اموارهم ذكرة ابو عاسر بن شههد وغيرة #٠
عبد اللهبن هد بن عبد الله بن احمد بن “حمد بن عبد اللو

-198-

العافرى للاشبيلى والد الحافظ ابى بكر رنكان) :باشييلية بدزا رى
فاكها وصدرا و مجلس سلكها واصطفاه ملكبا ابن عباد اصطفا

نواب
كترب
المامون لابن ابى داود هكذا قال فياهلن

الظير له

ولما نا انيه الحافظ ابو كر وتتحقق الننجابة فيه رخل [)...2ل
المشرق وم بزل بتجول معه و(+ختلق لل العلما مدة لل أن توفى

هنال عفا الله عغه بميصر وكان .ذا حظ من .الطلب ولادب »
. .-998عبد الله بن هد بن السهد البطليوسئ ادو نهد اسام فى اللغةوالاداب سايق مبرز وتواليفه ادادة على زفصوجنم وانساعه ونفوذة وامتداد”
بأعة :مولدة سنة عاءاع.وتوفى فى رجب الفرد عام ]أة وكان ثقة سامونا

علىإماقهد وروى ونقل وضبط» .
-598-

ْ

عبد الله بن هد بعنبد الله بن اببى جعفر |الخشنى ابو هدا.

وأعهموقنه بشرق الاندلس حفظا ومعرفة وعها بالفروع وسبقا فيها غير

اامزرا
متازع مشهور بالفسل متحبافظ .على ندر العلم وصوفة تعظيه لل

وتعرف اله حقه ويبتبركت به ضام دعايه ولم يكن قبله ولا بعدة

ببرسية  712لان اكثر ضدقة منه ولد بزل كذلك طجويلاته ل .
ان توفى اخبرت عنه انه اشترى ذتا(*)يوم فرسا ى السبيل لبعضس
اليمجامدين بئين كثير واجتيع عندة البايع والمشترى ,له وخضر الثين

فبكى

كت

البايع فقال له سا يبكيكك قرانا .نقصناك من .ثفمزنننك

فال لا ولاكني ابعه و افتكال ابن لى متجاهد اسرة العدى قصيه !,

)161. 3401+. 501

ْ 1121

علقةاوشلم حدث عنه ابو عفر تتاريخة فى العلهاء والرواة للعلم بالاندلس
فلفقه وعنه عن القابسى بكنابه
وعنه عن .ابن انى زيد برشالته ا

الفعن رايب مشنعرة

اإى
وت
يل
غفطن
المعروق بكتاب المنبه .لذوئ ال
قصيدة قالها زى رحلته :لل الملشرق وكتب بها ل ادا

نهوار “مدذ غبتم ثلاثة :وما خلعرى ابقى اذا غبتم شهورا
فضنتك اش

وما.احليىاة بعدكم استلذها ولوكان هذا لم اكن فى المؤى حرا '

ولمع يسليى طول الاق «واكم بإن زادنى شوقا وجدد لى ذكرا

بشاحكم الىطول شوقى اليحكم ويدنيكم ختى  اناجيكم سرا

ساستعديب الدهر المفرق بيننا وهل نافعى ان ضرت استعتب الدهرا
اعلل نفسى بالتى فى لقايكم واستسهل البز الذى جبت والبعرا
(*)و بويسنى  ظَلى الأراحل دونكم اروخ َاى رضن واغدوا على اخرا

وتنالله مسا فارقتكم :غن فلى لكم ولاكنها الاقدار دتجرى كيا تحجرا

شفت ايدى الردى عتكم سمرا -
رعتكم من الرحمن عين بصيرة وكلا
وائشت له ابو محمد بن حرم

2

ان الذى اصبحت طوع يمينه ان لم بكن قمرا فليس بدونه
قام جفرذه
ذلى له ى الحب بسن سلطانه وسقام جسمى مسسن

98ب .غيد اللةبنتيدبعنبد البر .التدرى والد اب عمر الحافظ سيعم:ناحهد بن .مطرف وطبقته وكان يقرا عاق الشيوخ ويسمع الناس
بقراته ذكن.ذلل ادبنه الحافظ ابو عير »
 -098عبد الله بن محمد بن مسلمة من اهل العلم والادب ناقذ مننقاد الشعر كان رثيسا :جليلا ى انام النصور ابى عامر #حمد بن
اب.-عامز ملك الاندلس :كانبا وفى :ديوائنه كان زهام الذغرا ىق

()1671. 401. 7401

ا

تنهدابن ابى دليم(*)وا بو.ايوب
العزيز المعروفت بابن الخراز وتعذد ب
سليون بن ايوب وابو عبد الله جد بن أحمد بن مسعود وبافريقية من

ابى جد.عبدا الله .بن عبد الرحمن النفزق المعزوف)! ,باين .ابى .زيد

وابى العسن على بن هد بى خلف .المعروق بالقابستى وبمضر من
ابى بكر احيد بن هد بن اسمعيل المبندس وابى هد بن الضراب
وبدكة من ابى .يعقوب .بوسق بن احهذ بن يوسن بن الدخيل 

الصيدلانى المكئ وسمع ايسا من ابنى عابلدله احند بنعمرين

الزجاج القاضى وغيرة وله باويي بى العلما والرواة للعلم:بالاندلس

وكتات كبيزافلموتلف (واللهتلنى) انا عنه غير واحد عن ابن موهتب

عنابا عابي ذالم دع جروبرلفداطلىلودإلى زو با ظ
مقتولا فى الفخة انام دخول البرابر قرطبة سنة ..ع()1اخبر ابو نهدبن

حزم قال انا  4بن الفرصنى قالتعلقت باسعار الكعبة وسالك
الله الشهادة ثم انتحرفت وفكرت إن دول القدل فندمتك وهمملكها -

ان ارجع فاستقيل الله ذللى فاسعصييت .قال ابو جد فأخيرنيى مننزاة

بين القتلى ودنا مفنسهيعه يقول بصوت :صعيف وهو.ني آخر زمنك٠
كااحدفىسبيل إللوهاللهاعلمبينيكلم.ىسبيلهكلاجا يرنالقيامة
وجرحه يتعب دمااللون:لوناإلقاموالرييي ,بوهالببيلنةة سهان
على نفسة الحديرك الوارد فىذلك قال ثم قضى نسجنبهعلى اثن ذلك

وهذا الحديث خرجه مسلم عنعمروالناقد وزهير بن خرب عن سفهق

عع اب الزتاد “علناعزيع عنأي هوي اند بنالعى!شلىالله
صم ()4

ز1670. 40.1

الل

به .شغرا كثهرا
الجدائق ونتقيب!ادييا بشاعر ذفكر لدءاخمة اكحمتداى

(وربينا #ينسبه) عله جدة ..ى .الاكثر فمن شعرةه

سوالك اليهت.عن العا ضرب سن العى او الغى
سواقفة ف :طوللا.قف .على البإن .نسيل عن مى

5:
تداركت.من خطاى قادما اارجوا,سوى خالقى راحما

فلا رفعت .ضرعتى ان رفعت يدى لا غير مولاهيا

اموت واشكواا لل من يموت يما ذا اكفر هذا بما
6وهب عبد اللو بن هد بقناسم بحنزم القلغى!!ندلسبى محدثفاصل .زاهد عالموكان .سع ذلك سن الرجال الذين لا نظهر لهمفى
الباس والرجولية مذكور الشتجاعة مشهور البسالة .له رحلة وصيل فيها

لك العراق وسمع بالبصرة من ابى اسحق ابراهيم .بن سعيد البصرى

الااكى صاحب القاضئ :ابن كير مواى احكام القران حدث

بالاندلس روى عنه عبد الله بن احمد بن بنرى وقد روئ إبو سعيد

ابن .يوسن عن عبد الله بن :هد بن القاسم.لاندلسى .وكناه ابا *هد

الطله اهناب

ظ

حمد بن عبد الملك بن جهور سن اهل لادب
دتوه .-عبد اللذ مبن
والبيت الجايل ذكره ابو هد بن حزم وروى غنه »

هوه -عبد الله بين متمد بن يوسق المعروف .بان الفرضى ابوالإليدالقاضئ كان خافظا متقفا عاليا ذا حظ وافر من لادب سمع

بالائدلس من جياعة منيم ابو زكريا يحبى بن ملك بن عائذ بهد

ابنلعيه بمنين بن سفرج القاضى ومتحمد بن #حبى بن عبد

()167. 8071. 40+1

اا

الستضر غزو الرومسئة]م تقدم للوالدى بالكون فى صححبته هاعتذر
بضعف ى جسمه فقال المستنصز لاحمد بن فشر قل الهإن من لي

ان يولف فى اشغار خلقائنا بالمشرق وبالاندلس مث كناب الصول ظ

اىش”عار اخللفاعبنئىاس اعفيته املنغزاة فخرج احمدبن نصر
اليه بذلك فقال افعل ذلك لامير اللومئين ان شا الله قال فقال المستتصر

ىزله فذلك اليه وان شا اى يكون
ن شاان بكون تاليفه من
1ه

المطلة على النهز فذلك له قال فسال اى ان يكونذلك

ف دار الملك وقال "انا رجل مورّود رمفنزل وانفراتى در الملك

لبذ اعخندمة اقطع لكل شغل فاجيب لل ذلك وكميل الممدلية
ه مجلد صال وخرج بهاحيدابن نصرللاالححكم المستتصر فلقية

 7-1بطليطلة فاسلرححكم به قال اابلوليد بن الصفاروف اط
السفة مات ابى تعنى سنة :هم انشد له ابوهد بن حزم

آنا حسية إن تيل الإو|!الومجع #طر

 1ا

(*)فعادوا قميصا فى فراش فلم ريروا.ولا .ليسا ينبا يدل علي بج
طواة الهوى نى ثوب سقم من الضنا فلهين بممحسوس ,بعذق ولا ووو
. -488-عبد الله بن هد اابلوصحعر اديس .شار ذكرة احميدعر

ومن شعرة

دياربعلشيهاامغنة” اهلها بقايا تسر النقش اننا وفنظرا
ربوع كساها المزن من خلع الحيابرودا وحلاها من النور جودرا

نسرك طورا ثم تشحجيك نارة فترتاح تانيسا وتشحجى تذكرا
 -88:-عبد الله بن هد بفنرج الجيان اخو احمد صاحب كتاب

ظ

(16. 80.1

1

مضعب بإنعبد الله بر ,.الفرضى الحاكم قال ابو عمر انا ابو هد
عبد اللهبن هد الجهنى بيصنف ابى) عبد الرحمن أحمد بن شعيب

ن) النساى
(نعهد
النساى قراة عليه وانا اسمع عن ابى القاسم جمزة .ب
قال واخبرن العاكح ابو بكر مسعب

بن عبد الله قال انا الاسام

الميجعدث ابو هد بن اسد قال اعطيت بوادى القرى ثيابى لامراة

أعرابية تغسلبا فغسلتها فانت بها فدقتها تعزاى بين جرين وهى الل
اعط لاجير أجرة ويخصرىي

ان الاجير بالهوان معترف

قالفدحفظت عبها الشعر:وزدتها على اجرتها قيراطا »
 -988-عبد الله بن «حمد بن عبد المومن ابو ت١ددب رجحل له العراق

وغيرها وسميع أسمعيل بهند الضفار وابا بكر نهد بن بكر بن
انشعت
ايملن ب
عبد الرزاق المعروفى بابن داسه صاحب ابدىاود سل

السجستانى وابا بكر احمد بن جعفر بن ملك القطعى ( )4صاحب عبد
حمد بن حثبل واحيد بن سلمان النجاد وتهد دن عثمان بن
الله ابن
تاك الصهدلبي صاحب اسيعيل القاضى وذتحموهم وخدث بالاندلس

روى عنه ابوعير بن عبد البر »
 :"-588عبد اللة بن ند بن مغيث انو هذ والد“القاضىئ اذى الرلهديونس بعنبد الله يعرف بابن الصفار سثهور بالعلم ولادب جيع ى

اشعار الخلفاء من بنى امية كتابا كان اثيرا عند الحكم الستصر
زيم
:دحبو
_ابى لا
(حدثخيىأب الحسن نجابة عن شري ايالع١نجد
قال نا ابو الولهد يونس. ,بن عبد الله القاضى ق)ال ليا اراد العكم
حذا ()1

(1,801 7,؟ 80اقل

4

يك 4

ْ

«حدث مكدر جليل سمع من هد بن عقر بن لبابةوهدبنقاسم ا
واحيد بخنلد وعبد الله بن يونس المرادي صاحب بقى بى علد ّ'

د بن عبدالملكتنايمن والحسن بن عب ادللاهلرببدئ ماعب ظ
ابى محمد عبداللبهن علىبن الحجارود وى سعيدعثمن بنجرير
صاحب هد بن سعنون وغيرهم روى عنه ابنه احيد واحيد .بن عمر
أ شيكاللهد.يل سر و متلاتب لستية ل ال
 00بالف
الفقية -وعبد الله بانبراههيمالاصهلى وابوعثمن سعد بن.سهدتوقى

سقة لاموصلىعليدابن(ذأبو عي ارلفقيهقال)ابوعي برن عبدالبرانا
لف ابسعيةبن أحيةبيسيو ءا ب
يي ار لووط

و

 .ابىبهد الباجى عن اجمد بن خلد عن على.بن عبدالعريرة |
 -083عابلدله بن هد بنامو
لسىابن
ترجى
سازه
 -488عابلدله بانلهد
ربنع
من
حبد

تف سن ا

بن اسداأجهنى:البراز ابوبهد

سهيع بالاندلس ورحلفسمع بالحمجاز ومصر والشام جماعة  .متهماب

انية بطي

الماح مام ا

0000

ابن جعفر .بن مهد بالنورد وابو ابحكمرد(:بن نهد بن البىاوت
الإحكي -واحيد) يرن جد برع ابح الاصبهاى صاحت كتاب المخثر
ق القرااتوابوعبداللههدبن احمدبن عسى بن عبر التياش

وابراهيم بن جامع صاحب مقدام بن _.دلق بدجوا الهاي احيد.بن
ابراهم بن هد بن جامعالشنذرى صاحب على بن عبد العريز
وحمزة بمنهد بن علىالكناف وابواسفق ابراهيمبن احمد بن

فراس واب عبدالله متحمد بن مسرور وابو العكم منذر بن اسعيدٍ

الفاسى بالاندلس [*)رغترهم حدث عنهابوعير بنعبدالبروابو بكر

)101. 801.201

”م

 -438عابلدله بن هد بانبى الولهد لاعرج .شذونى توفى سنة ١10 »ننهد بانبى الوليد اندلسبى سمع مهد بن سحنون
 -878عبد الله ب0

عبدالله بن صل مات بالاندلس قريبا من سانة ٠لا روي

ادن
عنهخلدبن سعد حدثنى أدو

با

عن

يرم بن ميد عن

ابى تحيد بنحزم نا الكناى نا احيد بن خليل نا كلد بن سعد
قال نا عبد الله بن هد بانبى الوليد وكان من الحاشعين قال .
رايت اباالحسن أحمد برم عبد الله بن بار الحينى يرفع يديه

خهبرى 0
وداالل
عند كل حفض ورمع قال عب

سن

وال قالرانت يد بن عبك اللهبن (تمير واحمد بن ح<د:بل وءلى بن
المدنى يرفعون ايديهم!*) وقد قيل فيه عبد الله سن ابى الوليد نسب
ا جدة وقد اعدناة فى موضعه وتبهناعليه »>
3

عبد الله بن هد بن حنين سيولى بي آمية ائدلسى كنيته ابو

هد ويعرن بان اكى ربهع روى عن عبهد الله بن يحهى بن يحدى

الليئنى كتنب عنه ابو سعيد بن يونس بمصر وقال قال لى اصمع 
الاندلسى أنه مات بها ى سنة منرم  4موضع آخر عنه سغة ]] »
-778-

“عبد الله بن هد دبن ابراهيم دن عاصم بن مسلم الثقة.ي اندلسى .

:ات بالاندلس
يروكعنابىالطاهر  -بن عمرو بنن السراحس
بعد ننة  ]6بي
منهد بن ا
 -878-عابدلله ب

ادندلسى روى عنه
ه

أبوسعيد عبد الرحمن بن احيد بن يونس المصرى توفى دمصر سنة وعم
المعررف بالباجى
 -978عبد الله بن هد 1اصله سنباجة القيروان لا من باجة الاندلس وسكناشبيلية وهى فقيه

:

)10. 7201.

:

1

أن

000

 +اام

المرابط المرادئ من "اقل اوزهولة شن نظن تدميز فقيمفاصدل يروى عن
إكحافظ ابي غلى  87 5الصنفات سماعا .اعليةم نيع ول
ثانن العين :

:

لكةمة

000

1

:

: 000

 6 0عبد الله

يبحب جا
الراء «-حخدث وق حقللنييا

نمنحيدعنابوئا ند بن حزم السافظ 
اخدبرن غيرواحدعن شربس .ب

قاالل:كناد"اق :احمد بن اخليلة"نا هلد.بن بعدقال :بابسبييكانن
السرقتطق

ون
ردقبن
مسور نا هد بونضاح نعابد .الله بزن ه

اقالحلذوكان ثقة وكان ابن وسان :يعسن النع :اعليه قالالاها00 .
القال عت لنب

0

كيه

و

سلاع بوي
ما
بول

يفيه ا

من:قالابن بينالو

عرظتكا وى :تلك ميضلانا كتزنانبه يمالاه ازبافا ويد بد00

يرال بن خلد بن _مرتهئل )5:مول.عبد الرحمن:بن ْ
 -978بواسعورة
سبع
لع

م“.اؤل امرا بنى .امية :بالاندلس” وكان .عبد اللهبن
بح وا

00

كلاطن ا
نه ريل ماب

داري

تلك

6

'كذا ضبطة بغت ( )9كذ  0الولف بضم ار

ظ

نوو
0

جا

.ذا (: .)5الباء وهو صر والثبيت العمجة
ح

نضا

201.1612 «. 201 ».:

شرق لاندلس روى عن الصباح بن عبد الرحين وحبى بن عدن
ابن بوسق الخزابي وغيرهما سات سنة * 80

سه(-68ة)طارق ()9بن عمرو ويقآل بن زياد هو اول منغزا لاندلس سنة
] 9من الهمجرة وافتر حكثيرا منهاثمحبق به موسى بن نصهر ونقم
عليه إذ غزاها :بغير اذثه وسجنه وهم بقثله ثمورد عليه كناب الوليد

ابن .عبد الملك .باطلاقه وترثى التعرض له فاطلقة وخرج معد لك الشام
كما _قدسيا ذكرة بى-اول .الكتاب »
: ..-568طارق ( )3بن موسى .ابن يعوش .دن لبد بن على, :بن شامالمخزودى فقيه «حدث .يروي عن ابى عبد الله الرازي وابن مشرق

 -866-طوقق :بن عمرى بن شبيب ,التغلهى جيانى سن اهل جهان
“حعدث له .زحلة ,.وطلب سات بالاندلس سنة *».]08

 36:طليب_بن.كامل اللخيى يكنى ابا خلد وهو إيضا عبد الل
,ابن كامل له اسهان .ولعل طليبا لقب واهنودلسى سكن الاسكندرية
روى عنه عبد اللا بن وهب ساتن.سنة ع)* (0ذكرة ابوسعيد بن يوئس *

 7868طود بن قاسم بن ابى الفمر .ابو العتزم من .اهل شذونة( .سن
ساكق_ قلسانة من كور شذوئة) ينسب الها سمع بقرطبة من غير واحجد»

 -968طاحة بن احمد بن عطية المجماريئ ابو العحسن دروى عنههد بن عبد الرحيم *

باب الظاء

سلجه - -ظافر بن ابراهيم بن احمد بن اسية بن ابراهيم بن احمد بن

مقلم سعد ( )3)(2يمن اسيه ارق (مقدم ) )(4

)167. 801

سم

قرطبة سع مانسهبدبغنيل الضايع الكبير ومنمهدبنعلى
ابن زيد .الصايغ :الصغير ومنءَلنَبعنبد العزيز كتب ابىعبد ون

ان يعقوب اسعق بن ابراهم بن عداذ(ة) الدكرى اذكرة محمد بن

حارت الخدنى فقال انه مات سنة ع :وكان رجلا فاصلا فهها وَرَعَا
عارفا باللغة روى عنه خلد :بن سعد اخبرنئ عيزوأخد عن عوك لبن
ابن خليل قال نا خلد بن سعد نا .طاهر بن عبد العريز نا ابوالقاسم .

مسعدة العطار :تمكة وق شمغك طاهرا" واحمد” بن -خلد يحسنان الثنا

ام قال |
عليه قال فا الزامئ تغفى ابراهيم بن"المنذر ناععمرصبن
طاهر وكان ثقة عن ملك بن اسن عن نافغ .عن ابن غيز'قآلالغلم
ثلات كتات -الله التاطق وسية ماصية ولا ادرى ع

ا وى

 -908ظاهر بن مفوز ابو الحسن فقيه محدث اديت حافظ منأفلبيت جلالة صمحب الحافظ ابا عمر بن عبد البر.وروى عنه.فاكثرولا
توقى ابو عمر بن غبد البر كان ادلوذنى'صلى :عليه ؤروى عن ابى

لغبائن الغذرى وعن جماءة وكان حسل الخط كنث كثنيرا توفى
رحمه الله اسئة مع >

ظ
افراد الاسماء()9

-5308-

ظ

نر كل
0

4147

طيت(ة)بن هن بن هرون بن عبد الرحمن بن الفضصل بن عيهرة

الحناث  .م العنقى ابو القاسم التدميرى من ادهل تدمير من أعمال

موكر معد( )5موخر ( )9صر (١ )0

ع

()16. 101 7, 201 .

باب الطاء

مسنند طلفر
و58ب .طادر بن “حمد المعروي بالهند البغداذى يقال انه سن ولداحمد ابن ابى ظاهر صاحب بارع بغداذ كان .اديبا شاعرا متقدما
ومن شعراء الدولة العامرية وفد على المخصور اببى عامر «حيد بن اببى

عوامحرظئ بالادب غنده انشد:لهاهبود بن حزم لكامنصور ابى
ظ

عافر يستاذن فى الوصول اليه
اتهيث اكدجل ,طرفى من نور وجهك لحظه
ولا |ازيدكث بعد التسليم والشكر لفظه
وله ى قصيدة طويلة

الواتيرالى التيمنمددزة ني للهاإمتنقيوقيسردهااسجعو
اىئمنمىة السغم
دخر
إذا قلث .قد جازيت .بالشكر نعمةشفعت با
ارضى لانصدا وافقك لا يصحجى
فحمدى لا يناى وفضلك لا يوغى

وشكرى بشكر الصعق سما بيظعه ويحزع من ثقل الم يهبرح
ان
سغير
لى .
لن فب
او ا
ول

دلالة لصاح به.ودى وقام يه نصكى

نوجوى من الجدواللدح
نحوى دليلا عاللىنى ياسرلدو
لنفت
ااك
ول
وقد حكيث اخبارا تهبه اخبارا لفكردة وتقابل ظرنقة الاج وعلوفى

ذلك يشىء الظنبه والله اعلم »
 -860-طادر بن حزم مولىينى اميةمانهل طرطوشة .روى عينحبى

ايبنحبئ بن.كثير الليثى وغيره سات بالائدلس سئة  ]68شهيدا ى
سا0

46-ه -طاهربنعبد .العززيز الرعيقى(*)ابو الحس محدث من اهل

”ا

)168. 101. 101

-ق58ه -م بن عبد الوحمن بن الفصل (بن الفضل( ))4بن سوه

الكناق اثلمعتقى اندلسى يكنى ابا العضن روى عن ليحتيق بن"

يحبى لليلىاط

بن سعيد بن نافع الفقيهوايى مصعميناً.

الزهرق واضبى “بن بتك ذكرةالععت كبن  5وقال00
7

سئة  ]09وهو أبن ]0١ سالة »ه

 -058-ضيب بن منهغ [نولسى يروى عن

ل وقيلضا 3
ابلدة
اهل:

(*اومات رق ايام الناصر عبد الرحمن سنة  87حذثنى غير واخد عن"
ا

واي

ا

لله
دثنى ابو عابد
قحال

ينبا بى تعازلهااقلى ين سااغلمقانتة اموت تابن الطلبظ اس
ب
ي كل
غلينا
ابن منهع راشا ناب ياع

كرنوفا بصهيب'

وافه كان يشربت النبيذ لعله كان يذهب منهب :اهل العراق فشرب |
مرة عند الساحب .موسق بحندير وضكان من عطماء الدولةلاموية!

فلنا غفل امر باختلاس خاتية فاحصر نقاشا فنق تحت البيت *
اليذكور ٠واستر العيب عليه أن .فيه كل عيب ورد لخاتم اليو

وحفمالقاسبىبهزباناحفىقطنلد ».
_-788-

0-00--

صانق بن خلف بن سعبد بن مسعود يكن اياالسينفقي

برف عن المعن الصدفى يغيرة »

باب الضاد .
 -858ضمام بعنيذ الله مات نحو سو مم عسسا

0

افونت م لاس[ ون نيو زورون ونان" حك

بس

بيصي

مص

ولاك

0

كنا

)168 101

ماللوكروم إهو امفع املننجم.اسر .فىذلكالهومبعينهالذى بعث فو
صاعد بالابل وسماة .غرسية نثفالا باسرة وهكذا فليكن الجد للصاحب

والأضتحوبت وكان اسر غرسية فى ربيع للاخرااسنة هدم خرج ابو العلا
صاعد فل ايام الفتنة من الاندلس :وقصد صقلية فتوفى سخة 0زم عن
سن عالية 0
سوويمب .

صاعد أبن احمد بن صاعد ابو القاسم الظليطك القاضى قفن

مشهور ثوفى

سنة » ]100
افراد الاسماء

 . -588-صَعْصْعَةٌ بن سلام اندلسى فقيه سن اضهخاب /لاوزابى وهواول

ماردخخل الاندلسن مذهب الاوزاى مات.سنة  ]81قاله ابو هد على .
أبن احمد وقال دو سعيد عبد الرحمن بن احمد بن يونس أن صعصعة

ابن سلا م المشقى يكن ابا عبد الله قدم:عضر وروى عن الاوزاق
ظ وذروى :عاده .من اهل مصصر فهما علإيرك موسى بن ربيعة الج

صار ال الاندلس وكنب عنه هئالك ولم

م

ا

هشام بن عبدك :الرحمن وتوق بها قريبا سن سنة ]١٠8 وقال كان اول

من ادخل الحديث الائدلس هذا آخر كلامه فيه ولعل ابو هد على

ابن احفد نسبه لل لاندلس لاستقرارة فيها ونقلث سن خط شيخى
ابى القاسم القاضى انه توفى سن |١٠68 »

هة -8صلل بن عبد الله بن شهل بن الغيرة اندلسى حدث عنيه ب
اب
كنيح
اىحغممرد بانلمرهدعيثى عن عبيد الل
يبن
عهى
هى
غن آابية عن ملل وكان بدسشق اله إبو هد عبد الغنى بن سعيد

الحافظ »
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ابن اعحمبدجٍاويمبن.الدنها.التى كابكادافق منلهاانصاعد
ى ,لمعى الماللضور ابى عامر ابلا وكيب العم '
ؤ!١
غسن
لالع
ان:
اب
بمنذة كلابيات

بأ حرز كل خورف وأعان و

ا

جدواكِ ان تتخصص به فلاهلة وتعم بالاحسان كل موبل,
كالغيث طبق فاستوى ى وبله شعءث البلاد مع المراد النقل ١1.
الله عونكك ما ابرك بالهدى واشد وفقك .و الضلال المشعل ٠ ',

سا ان رات عوينعىليل شاهدق شروى علايق بىمعم حول |
اندى بمقربة كسرحان الغضا ركضا واوغل فى مثار الفسطل |

مولاى سوفس غريقى متخطقى ,من ظاطفيراتى سمتع_مغقلى ١
عبد نشلث يضيعه وغرسته ف.نىعمة اهدى اليككف ببايل ,
(*)سمهته غرسية وبثنه فىحيله لبناح فيه تيفإلى 1:٠
ا

نا

رليك نعمة.اسدى.بهاذوماحةوقطول : ..

مبتن غادية السيرور وجللث ارجاء ريعك بالسجانب المعسل)

فقضى رق سابقعلمالله وعجرل وتقديرة انى فرسية شباننججه من
واعاد صاعد  0263008 41ولع ممصم متعتلمء ص خ#لتغدومموم ا

ظ
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 ٠شعرة على النصبور بالتندية قال

معناجل النصرما لا تعر ولا<فسل ولا اعذت اليه الخيل لايل نم

 .اليكم للسعدلامالولا مد ولام لللها كيد زلاديل
لمابعت يد المدعو غرسية بل قد تفالت

 2لد.سل

يا قرب فال مانلبشرق بمقدمه مصفدا للمنايا' حوله زحل
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كان ذما الهاذيات :يتوه عصارة حنا دشيب  مرجل
تن
افقلنا هذا واضي وافها وصف فرسا أشهت عقرت علية الوحش فتطاير
دمها لل صدرة فنجاء هكذا فقال
وىصفه
هذا ف

ا

ا

قولة قبل

'

انل
قبد ع
(#كنيت يل الل

فتنه كنا زلت الصفواء الى

فقياْلهتنا وكالالهننا لمنقرا هذا“البيث قط واضطرزنا لل سواله عنه
فقال :الما عنى احد وجهين اما انه تغشئا ضدرة بالغرق وعرق الخيل

ابيض فتجائع الدم كالفيب :واما شيا كانت العرب .تصنعه وهو
انها كانت نس باللين الخار او ضَدور :الخيل فبميعظ ذلك الشعر
وينبت سكائه شعر ابيض فاياسا على من احد الوجهين :فالوؤصف

ف.ستقهماقال ابو محمد وحتدثيى ابو الخهار ستعود بن سليمن بن
فتق(ل)1الفقهه ان انا العلا صاعدا شال جناعة! من اهل /لادب فى

مجلس "انسور اتى عامر عن قول الشياخ ٠
داز الفناتت"التى :كنانقوكالباذنا'طبية عظلا حسانة الجيد

' “قد الحجنامة مدنا وهل 'لاهية من “نانع الأزد قنوان :العناقيذ
فقالوا هى الحقامةتنزل علللىغاصرناكة والكرم فشقله فتميكن الظبية
.ذا “النيك:
افركاة فانكر ذلك علههم قنتاق “قال ؟ان !"اانه  1ه
انب ف
فئ المراة وى سم من اسّمائها فاراد إن هذة الجارية المشبهة بالظبية

اذا :نظارت فى الغراةةالانت المراة سنها فى المنظر شعرها الذى هو

كقنوان  02بانعالكرم ار 5فراتة قال انود على
صضت ()4

كل

)761. 100.١

١

عمر الزاهد ولو إن ابا العلا كان كثير المزام ليا عي الاعلى

التصديق .وقد ظهر صدقه فى بعض ما قال وميا يجكى عنادنة
دخل على المدصور,اببى

عامر وفى بدة كتانب ورد عليه منعامل له :

ى بعض البلاد ,اسيه مبرمان ,بن كريد يذكر فيه (القلب والعربيل
د عندهم سن معاناة الارض قيل زراعتها فقال له ابا العلا فقال لَه

لبيك يا مولانا قال هل رايت بها وقع اليكمنالكنب كناب
القوالب والدوالب ليبرمان بن بريد فقال اى .والله.يا مولانا رايث

ببعداذ ى نسخة لابى ككز بن دريد بط كاكرع اليل فىجوائما
علاسات الوضاع هكذا هكذا فقال له اما تسعجي .ابا العلا من هذا
الكذب هذا كتاب عاملنا ببلد كذا وكذا واسيه كذا يذكر فية 
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كذا للذى_تقدم ذكرة وانياصبعث هذا تنجربةللل'فتجيل يلق
مرت حر اغرواللق وقال 'لهالمنصور مرة اخرى وقد قدم
طبق فيهنثرعا التمركل وكىلام العرب فقال يقال تمركل الرجل
من.هذا
دلكهسا.يه
يتمركل تركلا اذا العف و
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كثير ولاكبه
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كان عالما حدث غير واحد.عن شرب عن ابى محمد على بن لحمة
لوي زدر إبوعيدة حسان بن ملكك بن ابئ عبدة عن انبىعبد

.له العاصيى:النحوى قال لا
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حنسن اللغر2لن المنضور
لدب
ا_صاع
قدم

2

0
3
,1

ابى مالوسوسردابن فر افر افايب لالناميي يل
| النحو غامضة فقصر يها فلما راه ابن ابى عامسر ححذلكف ,قال «دعوة
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فهو سن طبقتى فى النحو انااناظره قال ثم سالغا .ضاعد فقال ما
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ابى على وهر كقاب ملمج جدا وكان اللخصور ابو عامر كثير

الشغف بكتاب الجواس حتى رتب له من #خزجه امامه فكىل

ليلةوقال ان اباالعلا لم يحضر بعدموت المنصور مجلس انس
8

مين .ولى الاسور بعدة س:نولدة وادعى وجعا :لعقه فى ساقة لم

يَزل 'يتوكا"تة على عصبى ويععذر “به :ى التخلف .عن الحصور والخدمدة
الى أن ذهبث دولهم وفى ذلك يقول .ىق فصييدته المشهورة فى الظفر

اتى مرون عبدال(ملبكن) الينضور اب عامر نهد بن ابى عامر وهر
الثى ولى بعد أبيه اولها

ظ

 * ٠اليك حدوؤت ناحبة(؛)الركاب بل با" كَاليسِاب
رتل الشرق طر برقتتها ,تمدقا الأيايت
لها الىالل اهلتتكية ممننكاةة رت ساقي وجل بها مصَاب
واقصعتى عن الملك المرجى وكنت ارم 'حالى ,باقتراب
وما استحسن :له قوله فيها

١

٠

الب لب رارزالا والفيفت اتا

“تياب

[#اومنا .قددمتة  3ضاننى اقدم نايا ام الكخناب

أخبرن قمر:واج عن سروس بن مهد عن امبىهد بن حزم أنه سيع
.ابا العلا صاعد بن العسن يفشد هذة القصهدة بين يدى الظفر فى
يوم عيد الفطر

 1قال ابومتمد وهو اول يوم وصلت فيه الى

حضرة الظفر ولما 2ابو العلا'اشعحستها واصغى اليا كتبها الى

نظ -اتفدها إلى وكان ابو الغلا كثيرا ما ستغرب له لالفاط
حكدا (؛)

م
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 -158صاع بن عبد الملك بن سعيد الاوسى «معدث مالقى درويعن الحافظ أبى بكر بن العربو .كتب كثيرا ثمفقدبده البمثى
فصار بكسب
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ك 3ايام هشام بن الحكم المويد وولادة المنصور اد ى عامر

عىاسر ة حدود الثمانين وثلثماثة واظنة اصله سنم دما :ز
جدر*) بن اب
الموصل دخل بغداذ وكان عالا باللغة ولاداب ولاخبار سر بع مك

الشعر طيب العاشرة فك. :الممجالسة ميتما فااكرمه النصور
وعزاد اق الاحسان الله ولافسال عليه وجكان_سع ذَللني تحسبنا السوال

حاذقا ى لخر اسان طبن بلطائم
0
اد عاسر يوسا ع

دخل ءالنىسور

انس وقد كامنيتدم فاقدخذ تميصامن

رقاع الخرابط الى وصلت اليد فيبا صلاته ولبسه تتحبث ثيايهفلها
خلا الممجلس ووجد فرصة لما اراد تهجرد وبقى إاىلقميس المعخذ
 7الخرائط فتال له سا هذا فقال له «هذة رقاع صلات مولانا اتسوذتها

شعارا وبكى واتبع ذلك من الشكر ما استرفاة فاعجب ذلكك
المنصور وقال له لك عندى مريد وكان قد حظى عنده بيا الف
لابى على القالى وكتابا اخر ءلى مثال كناب الخزرجبى اين السرى

ينن .غكالبتاسيباءين الوسر ين تدقان بن ا
آلب
سم

سع الخنرت .بنت محرسة|إبن اننؤى وححكتتابا اخر إى معناة سماه

كتاتن العزاس.بنقنطل الدخيو نمابدستوهيهوهرقالابو جد
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غير حاتم بجند) +

 -748شكوج[ |)1ندلسى #ححدث لم يسيب باكثر من هذا واظنه لقبامع عي بن:ابراهيم بن .مزين وحدث بالاندلس وساي سيط ليد
نذا

هه

سعيد *»

ويه شيم بن هد بن شربيمالرعينى للاشبيلى إابولجسن مقرى
أشبيلية وخطييها ا عيب
أدبنب مشهور دروى عن أبيه هد وابى عبة

اللهبنمنظوروابىجد بن حزموابىيدبن خزرج وابئ “يد
الباجى وابى #رون

بن تسراج وغدرهم روىك عخهة عامة بزاع وغيرهم

وتوفى  7 800232باق الاخرة سخة لاحزه (ومولدة اعنا.ف.دو
 :شين من .ربهع الاول) سادة |همم أخبرى شوكى
بحى بن خلى .بن

لس

ابو لسن تححجبة ان

تجبة قال قرات .عليه القران العاف لان

العديث واقرات في حياته باشبيلية وله تواليى ندل على معرفته
وتقدمه رى صنعة كلاقرأ وغير ذلك »
اباب الصاد

0ه -ب" بن .هد المرادق ابو قد يعرف بابن الوركاى وشقىحعدث مات بالاندلس سنة م.م »
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شهيد بن عيسى بن شهيد من اجداد بنى شههد بيتالوزبر

لك (بن احيد بعنبد اكللكل)بن شهيد اديب
ابى عامر احمد بانعمبد

شاعر ذكر له سلة بن مد بن عر شعرايفاخازفيابقن © 7
جه شبهدا لقن تلفيبل :لاط ادنب وق العرطالوربزى تلب م
لا كان هذا الوزد للا ناصرا وسقى حدايقه الام مناتكرا .٠ ”
فبلمه لا,استرى .قى.اننى قبلت :بالهغجيل حتتدا تافر *
فركيهانى طيباتنيت الحبيب“الغاطوا“٠ .
احة
وشميت .نفد
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اندلسى #حدث سمع 000
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ابن .عمداليثم دكرانابد مبنيذاء :

-ي -48كُبُطون بن عبد الله لانصارى .دروئ عن ملك باننان فقيها

ولى القضبا بطليطلة اذحكرةه «حمد بن خارث :الحدنئن وقال'  7مؤقة"
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د ريما ييا رب
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العاصى صارك لابين وبها توفى .وله .بها عقب فيهم ادنب.وزتاسة؟

وننهم عبد الله بن شير الشاعر.قال ابن يونس اؤشيتر:هذا _منكر"الحدينك»-

روى عن تأقع بن يزيد وعيد الله وبنهت!»
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وشريع |فصهدة ابن.ابئن دود() 2عن ابئ بكر الاجرى وهنا من قاليفه +
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بن .آبرااهم بن مزين اندلسى مات .بها
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زافقالزاهد الفاضل اقوط صما

توفين سنة ( ]]8روى عن هد بن وضاح »
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 -938-سعدون بنعرالزن ليب :شاعر كان .ى زضن الدع

الناضرنومن شعزة فى سعيد بنالنذر غير قصيدة تمقنبية بىعاضها.
وس حسق ارو مابحصاايسىنر 
متففة يصبر الببناأخو النهن

.ثرى البدر متهاطالعا وكانيا حول رشاحاها !ل لولورص

ميات

بعيدة تهرى القرط مخطفة لوقي ومفعمة الغلخال داة الظب |

ريال فيداع برحلن فروي.س.

. .قربا من بكراين ولا ركب

(«ولا ابررتهن الدام لنشو ,وشدبو كما يشدر القيان عل
إىلشرب ١١
قنع يحون بمنسعود المرادى ابو الفذع ثقيد محدرثام
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وقيل انه مأت ببغداك »*,

نصر بو عثمين معنديث فاضل اديب سمع ابا هد
س -8 2سعيد بن

ب ببن مسرة واحمد بن دحيم بن خليل وابئ بكر مهد بن
الصلاة ووهص

معوية القرشى امعروت تابن الاجير رزوئ عنه ابو ب(كارحيد) بن نهد .بن

عيسى البلوى غندروابو عمران الفاشئ موسى بن عهينى بن ابوورفاج
فقهه القهروان وابو عدر بعنبد البر وسولد اغدمر وادى عمران الفاسبى
“ل يارلام وذكرة ابو عمر فاث:تنى عليه وقال سعيد ين فصر يعري
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ارط قاسم بن اصب
تله

باحسن

ها

ا

التقييد

والضبط وكان من

اهل

الدين وأودرج

رى
دبرو
ذا اخر حلم ابنعبل

د

والفضصل

اوشمكناب

اليحجتبا|1لقاسم سن اصبع عن قأستم ع
-4948-

العشى

-سعيد نتن أدب عند اصاة منطليظلة

عسيبة رططببةة وقيل ثُ

وعم ان مافخص رحمة الله كيبان -يقول 5
ماده

5-0

قدسوا عليه سا فعل حكيمم ابن ابن هند  توفى...ى صدر (ايام)
اذا
الامور عي الرحمن دن تت ندل «+
3

)1671. 199

5

ل

7

:

:

زسانه واظنة عُريبا وقال انه راى من شعرة فى للاسير الموقق ابن
الجيش مجاهد بعنبد الله العامرى قصيدة اتشدها (له) ابو بكر عبد

اللد.بن خهاج لاشبيلى ونتها”
ارى 53فيه المنافق 'نافق وذو الدا+فيدبار البز 72
ترى المرء حلوا افلىروا فانى تصل أل طعمه تاجن عليكل موازده' 1
وما الناس كلا |للم والعقل والقفق ولا بسياق الميسود وسايده '
اما واببى لايلامقادير لم يفز بلهد وبحفق ثاقب الزاى راشدة

ولاكنه حكم سن الدقر .نافد فلا الحزم داعيه ولا العمجق “طاردة

 -098سعيد بن تمر بن سليمن بن السن الغافقئ بهرى .من :اهلبيرة بلدة من' بلاد لاندلس قال فيها الحديدى -من :اعمال الذرية ليع

#حيى بن .حيى وسغيد ين حسان وغبد الله :بن الخش .المغزؤب! 

بزُونان (وعبد المللكى بن حتيب السلى ورحل فسيع سعنون بن سعهق,
وغيرة روى عنه حى بن مظهز وغيرة) مباتلاندلسس سغة 9م م١ 7
-ودع -سعيد بن نصر بن عمر بن خلف :اندلسى حافظ (سمع بقرطم-

مقناسم بانصبع وابن ابى ذولغيهمرهما ثم) رحل وطوى:البلاد ودخل
خراسان سهيع من ابى سعيد بن الامراببى وأسمعيل الصفار()4وابى بكر

احيد بن كامل بن سجرة()#وعبد الله بن جعفر بن
()5
الاصيهاى وابى على اسمعيل()4بن هد الضفاز وايين على :بن الصوان
وكان صاحبا لابى هد بن الزبات مات ببخارى يم لاربعا لاحدى
عشرة ليلة خلث من شغبان سنة  8.ذكرة ابو عبد الله جد بن احمّد

#درس (:ة) ص ره) كذا خطهء الولف ()4)(4

ب161. 7
9 79

9

ا

هسار وابوبكربن عبد الرحمن وخارجة
اابلنمسهب وعروةدين ا ي
ابن زيد.فيا انكروا ذلك» .

:

حنحون ابو عثمن السرقسطى له ادب وعلم.وتصرف
تب
فيد
 -348سعدلى بن
ى جتهود المنطق يعرف بالحمازوهموشهورتحكرهاببوه ع
أحمد »
مه
ين
ينا يرد ع
,فق ا
الطب
ربد
ني ا
 -418-سعددب.ن فت .بع

على الضدفى »
 .-518-سعيد بن .القزاز يروى عن أحمد بن ميد بن عبد رربرى

عنة؛|بوعمر بن عفيون ذكره إبو بهدعلى بن احمد وكنت اقول
انه والنى .تقدم قبله سعيد.بن عثمن بن القزاز واحدا لولا ان ,احمد

ابن هد.بن عبد رده توفى سخة( ]”]])0وتوفى سعيد بن مجن مبئة .ع

|

ويحتيل ان .يزوى عنه بالاجازة والله.اعلم 0
 .-618بتعيد.بن مجمارق بن خسانالالبيري توفى سيدا 60-5|

 -748سعيد بن مسعدة حمجارئى سن اهل وادى السجارة «حدثمانت:سئة “لام وقيل سنة  88والله اعلم»
.عيد بن مغازرل بن الشقاق ()4بجاى لوفو بمجائة سنة وعم »
 -818-س

. -848-سمعيقدبرنون بن.عقمانق (ربونن) بن ملك بعنبد الل

البحصبى التطيلى من .اهل تطيلة تغر .سن ثغور الاندلس «ححدث له

رحلة.وظللن,ذكره بن ب:هد
حارث الخشئى +

0ونت  بعيد.بنابى .مخلد .للازدى اديب شاعر قال الحيدى ادركت' ضدبب عليه المولى 4

'

0

)761.
(97

لببدر *ة .
اوصباعحمد بن دحهم بخنليل يروى عنه ابوعمر بان ع
 -908-سعيد بن عثمن بن القزاز الفعحوى .الاديت توقى ستغة ٠.ع »

عيددبونن اندلسئ يعزو بالجدق" سعين»جنئزلطل
لواو الع
ك
معلمن
فسم

بن انس ورجع فيات بالانداس سنة ٠6 »ع 01

يب
شدببن
 418+سعب

القروى توقى بقرطبة سانة 90م »

:

 -9218-سعيد بن فتحلون بن سعيد ابو عثمن يروى" عن "!بى عبد

الرحمن الفساى وعن هد بن وضاح وعن ابى سعهد عب الرحمن بن
بى
حتبن
يستف
عبيد البصرى وعن ابراهم بنقاسم بنهلال وعن يو
المغابى لازدى ودكى انه سمع من ابن وضاح بقرطبة سنة علام
ردوف "8الحسين بن يعقوب البجانى وغهرة وحكى اذه سمع مثئه سئة

|”]ويقال لهسعيد بنفل ايضا اخبرى انود ابنعبد اللهعن
ابن موهب عن العذرى قال نا الحسين بن يعقوب قال نا سيد بن

فتحلون قال نايوسف بن يحبى المغامى قالناعبد الملكك بن
خبيب السلمى قال نا مظرفي عن ابن ابى الزناد أن ابراهم لل
عقبة حدثه أنه سمع عمر بن عبد العزيزبالمدينة نييومفطراو اضاحجى

بوم الجمعة .علىالمنبر وهر يقول ايها !اناس إن)4(..العيدين قداجتمعا
علي عبد رسول الله صلى اللهعليه وسلم فصلى_بالناس .ثم
سلن
بقا

احب من اهل العالية(#يقعد):عن الجمعة فهو ى حل ثم حلل عبر بن
عابلدعزيز يوميذ الناس وفيهم فقهاه المدينة القاسم بن هد وسالم وبمعيد

درس ()4

( )1701. 96 7. 95

1

وهب بن عيسى وبوادي الجمجارة من وضب بسنسرة وسمع من غيرهيا
وكان رجلا فاضلا نوفئ بي-جريط سنة "لام ذكرة ابن الفرضى *.

 .-708سعيد بن عثمن بن مروان الفرشى المعروف بالبليتة()1ويقال لهابن عرون :ايضا واقخدتلف ى نسبه فقيل سعيد 'بن هد وقيل ابن
سرون وقيل م ذلكف والذى بدات به اص والله اعلموهو شاعر .سن

شعرا الدولة العامرية وله مسحجكلهة اولها

ذكر العقيق .ومتزلا بالابرف فكفاه سا يلقنىالفواد وسا لقى
ردت اليه صبابة :ردثئة.من فرط التوقد كالذبال الحرق

منلىنينتابى.الجفون الافقدلهد.هور للاتلنتقلىتلقوى
ريم غروم وما اجترمت جرييه قتلىليتلف من.بقاى مابقى

بى قطمنلعطائم لابسهملجعو مفوق. .
للق
لقمي
واذا رمانى عن اشبمى جانولة لمادر من اى الجوانب اتقى

|

وهى طويلة وفيها نسهيب رقهق ومدح مفرط الحسن فىالمنضور ابى

مبار
اا
عتصور
عامر هد بن ابىعامر اخبر ابو هد بن حزم ان الم
تذكر هذة القصيدة القافية لسعيد فى يوم السبث لاثنعى عشرة ليلة

خلت من شهر رمضان سنة 16م او ذكرت بين (*) يديه وقد كان
مناحة بها قديها فاعسجبت وانبعها بع من كان و اللنجلس ذكرا

لاق وبالطتاذا راتسمرا ؛منتاطههها فإبرا ل «زققاتالمارة اولناناء

 :-808سعيد بن عثين اءبثوين الاححوى اديب يروى عن قاسم بنبلبُليئهُ ركذا سبطم ()1

م

)1671. 69. 69 7

احد عن ادن موهصب عن ابى عمر اكمافظ قال نا هي بن ابراهم ٍ)
غوير

ابن سعيد قال انا أحمد بمنطرى قال انا سعيد بانلعاثيعنناقى

وذكر خبرا وحدث أبن حزم ابو هد قال نا عبد الرحمن بن سلةإقال
انا احمدبن خليلقال ناخلدبن سعدقالسعمت يعهد بن عثمن

العناقى وذكر خبرا قال خلد بن سعد وحدثغى احمد بن خلد وسعيد
ابن عثمنى العناقى قالا

()1تحيى بعنمر يقول سمعت ادا الملصعب

احمد بن ابى بكر الزهرى يقول رايت ملك بن انس درفع يديه
اذا قال سمع الله لمن حيده على عدييث ابن عبر يمست بهذا (انهيا)
جميعا يقالان ورايت دغط شيغى .,القاضى الى القاسم عبد الرحمن

ابن مهد لاعناقى وكذا .ى اكثر الروايات,قال الجبهدى_واظنه مليويًا .
لل موضع يقال (ه عناق واعناق كيا يقال عفدنا لبيرة والبيرة :نوشست

ظ

البهيا بالرجهين ويفتي العين ايسا »

)9(-408سعيد بعنبد ال العروضئ الشنت ريني ذكرة' ابو اسسلاك”:بظ

خزم ممن الف من اهلالاندلس »
)5( -508سعيد بن سعيّد بن كيرالمراتى الوشق (*)يكنى ابا ْ -كانت له رخلة »

(-608ة)سعيد بن سالم التجرتطى ابو عثنن الثفرى سيع بطليطلة منهطعة؟

806861081

تقتطمومع01ط

مأنألأامممع

:قؤغهلقع"]6م1

( ) # 31505, 100أدأمسن

أأن؟ متأاجمقم

دآ ,متهم

غه 0,م 1065سعيد  76008لقدم
عه

مقلم ح ( )4سقدم ( )5مقلم ع ( )9درس لعله سمعنا ()1

()1761. 196:.

ظ

١

05

 -108-سعيد بن سيد اعبوثمسن العماطبئ الشرفى للاشبهلى لين

بانبى بلتءة روى عنغهر
طولد
ب
اومن
حية وه
شكرف اشبهل
ل
واحد متهم ابو هدعبداللبهند بن على الباجى روى عنه ابوعير
ابن عبد البر قال وكان سس المكثرن عن الباجى 0

)1(-908-سعيد بن سفين نجانى فقيه توفنى سنة []"] »

/9[-508-سعيد بنعثمن :بن سعيد بن سليمن بن مهد بن ملك بن

غ.بد الله العجيبى اندلسى يحي :انا شمن ياقاللالعهناقى ويقال

ايضنا العفاقى ستع.يونس :بنعبدلاءلى واحمند عببند الله صبانلر

الكؤق أوابا يعقوب اسحق بن اسمعيل بن علبلداءلى بن عبد الحميد
الاين صاحيب :فين بعينيئة واحمد بن ملول صاحب سعنون بن
يم
ابىهبن
ريح
باذ و
اسع
سعيد وسعد بن

وبخفى بعنمز روى عنه أحيد

أبن سعيد بن حزم الصدفى وخلد بن سعد ووهب بن مسرة واحمد

ابن مطرن :بعبند الرحمن وغيرهممات بالاندلس سنة (.5ة)اخبرق
#فقتدة مثط وطلتمة 0ق ,جدكهسددوده  )8( 909ع موخر ( )2موخر (.)1
1

ممه

6863ماع 8

 07621112 608 3186122181لاقتطمةعءع01

نومم

,امه؛ صدهه51 044ام» أو ,نم0
طم  60رقصة  26902مسومممره غ

اخبرنيى غير واحد عن ابن موهب

 6101008,فلأع 7822ص  ,مون 1امه

انظر تمام الكلم فى اسم الممجريطى (بي>حوله) فان البابسن بي لطبق '
, 8280 6618م 0267تتدططلة 1ه 6ه سمسسسامم 6ه ,كتبه هئات وبعد 7ترصدة 0601مهم  7 895هما وال  :لوتهوامما الى
8

6,دومملةظ 6لدمم ".

, 008 866802غقه هأورأعءفصوع 408 6بسقتطموعهملط 0

8831,ههده

,.

)168. 759. 69
-291-

ع]9

معي بن احددبن كيذإن

هيهبن

ار

ا

١00

وزارة وجللة وفضل توفى سخة |» "9

( -5937سعيد [بن ادريس السإبى المقرى السجود] اشبهلى امام هشامالموبد توفى سنة ]9ع) »
)*(-497-سعهد بن جابر ابن موسى ) الكلاءى

اندلسى ذكرة  5سقيدك

وقال مان بالاندلس سنة 0م وقال لىالقاضى ابوالقاسم هو اشبيل
توفى سنة  ]7/ب»
حق-01

سعهد بن جودى شاعر إديب كان رف ايام عيد لعب ا"

ذكرة ابو نهد على بن أحمد »

 -697-ات

ال ا

اج د

مدان د ال وان

سحب عن

اسسابنكأا يا

فيات جويادى لآخرة سنة امم »
--707-

:

سعيد
بن حسان بن العلا ابوعثمس فقيه قرظبئ' مات سنة قمم.

 109-سعهد ين
احد
رر ب
انق

بن سال اعبثومن .ير
يوىوعن
نس

ابن عبد
'الاعلى وابراهيم بن مرزوق وعلى بن معبد وغيرهم وشمع ١
بالا
ندلس مانبن مزين .قرطبى مات بها سنة ] 0روى عله أحمد'

ابن مطرن .بن .عابلدرحمن المعروف .بابن المشاطاء
 -799-سعيد.بن زيد التمهمى اخو مد بن .زيد اندلسى رخل وسمع
وحدث مأت سنة هم »
سا

سعيد بن دُرى ابوعثئمن اندلسى ذكرة ابو هد عبد الغنى

الأ

)1671. 59

 5-5أسعهد بن احمد بخنلد سن اهل العلم دن

 3رعلة 3

المشرف :ذكر العسيدى ان بعض الشابع حدثه ان سعيد .بن احمد

ابن خلد كان :عكر انه ا راحللل
شرق

لقيه بلعلضادباء

بمصر فاستنشدة لاهل الاندلس فانشدة بفضل بعض التفضيل ثلا انه

قال لا تهخفى اشعاركم لل جانب اشعارنا كما لا يحفى البدر
ندلس
اقل
للا
اين
فَاسُواد الليل فقال'له سعيد صدقت :وا

بفثل قول

العسن بن هانى وانشدة ابيات يحبى بن حكم الغزال الثلاثة وهى
ء.
قؤله سن.قصيدة طويلة يعازض بها العحسن بن فانى
وكنت اذاما الشرب اكدت سيأوهم تالت زفى واحتسبت عناى

ولا اتيث الحان نبهبت اهله قهب خفيف الروح ب

عزن

قليل«.مجوع :الليل للاتعلةعلى وجل" سنى وسن نظزاى
فليا سيعها الصرى طرب واهتز وقال للهدر العسن فلما اكثر قال له.
الشعر والله ليحهى بن حكم للاندلسى وانيا (إ)نقدك والنقض علي
فرد ذلك وانكر :حتى صيعلهذلك فخسجل واظهر التفضيل ولم

يراجع .بعد رى اشعار اهل لاندلس .قال وكان كثيرا ما يستنقدنى
ار

:

: -197سعيد بن احمد بن هد بن عبد ربه دروى عن اسلم بعنبدالغريز القاضى القرطبى روى عنة مهد بن ابراهيم بن سعيد المعزؤقف

بان ابى القُرامدى توفى سنة » "15
درس (.:)1

براه

(. 59 7م)147. 59

يا
اح
ه

بن عبد .الله.دن |
اعبوثمن محاث اسشهؤر' .له رحلة سمع فيها .من يهد
عبد اخكم ونظرائه وعاد ال الاندلس فيات بها سنة مس يعوني ,د

 -787سعد بن جُزّْى بلنسى توفى سنة «لاث] »1

الوباسهة سَعدٌ

ْ
بعة

“

 -887-سعبد بن تند بن فرج عالم اديب شاعر وقد ياسبي! لاجده

فيقال سعيد بن فرج .وبالجد شهروهواخواحيد :فبزنيج 1
الخدائق ذكرة إن كتابه واورد له اشعارا ,كثيرةمنهال ١ ١

/ ١

ذم

 .للروض حسن يقفب عليه واشرق عنان الهوى الب مع نه

(*)اسا .ترى ..نرجسا نسيرا .يوسئ_الينا .بمقلعية ,١1000 . . ,
+جنهيما انا مل
دجبين .لي على رفياة واصفرقى ١فوق و
فهو انا تارة .والفى .اخرى وفبافا إجالتيم ..ا
ار تك لتق ايلجليساويب الس.
وله.من قصهدة خا
الروسى بانلنرجسن

عنى اليكفب قي القياين .الفاندرك بالذعارة الدوان العام 1
إزضعت أن الوردةاشئ نسيل جل :ناح الفسيلة <١
كان ستحى لفضل جماله فحياه فيه جمال زايد

مغ

انجد ,| .
والنرجس المصفر اعظم رتبة من ان #حول ,عليهولو
ليس البياض دصفرة فىوجهه صفةكما وصبى الحزين الفاقد 1.
 .-987سعيد بن احمد يعرف بابن الذركى إبىعثمن رفق امنهد بيندن
ابن «جمد.وهو فقيه «“حدث مشهور له .رحلة دروي ع
و#عمد بن على النيسابورى واحمد بن محمد بن ابى سعيد القاضضى 
الكرجى وأحمد بن عباس بن اصبع 0

ع«لبي

)161. 59.

1

اذا

الجمنين فود سراج المتقدم ذخكرةه كان اوحد .زسانه وعلامة وقئه توفق
سَئة 80ه0اي

ظ

من أسمة سقين

 -987سفاينلبعناصى ابن“احمد بن العاصى بن سفعينيبسنى.ابن عبدالكبيز بن سعيد الاسدق اسّد لجريمة |صلد من مبيرطر عمل
بلسيلاً يكنى ابا بجر امام مخدث اديب متقدم يروى “عن الحافظ

ابى عمر بعنبد البراؤابى العباس العذرى واب الوليذ الباجى دروق
عله يعن اشباخى توف نقرطبة شانة 00:م ومولدة سية  )4(:اع وثلاثين

واربعمائة وقال بعض اضتحابة سالة معونلده ققال وىنعو لاربعين .
ولم فق ذلكك دفن ى مقبرة الربض :من قرطبة وضلى عليه احمد

8027

ابن بقى وقيل صلى عليه ابو العحسنى_بن مغيث

38-لات” سفين اس احمد بن عبدإللهبنالامام ابواهذ قدت" سكن

مرشتهة وكان زافد يميل لل الظاهر روى غن الحافظ"ابى الولهد يوسق

ظ

ابن 7النزيقررف" بابق الدباع"وغيرداء
سن أسمة 1-5

181-ج .سعد أبن سعيد بن كثير يكنى .ابا #عثخمرزو لتيل سد

ل لحلقرهانر ”اتات لمعمن تمدبن بست بين
ورج وطبقتة وسمأنب تالا ندلس فى صفر سنة * ].0

 -87-سعد بن مكرم بلنستى توفى سنة ]+ 8

منر الشعبانى
ان ب
ححسا
 -786-سعد بمعناذ عبثنين بعنثمن بن
وسحسس لس
م
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الدعوة له تواليف كثيرة تدل على سعة عليه ومعرفتهبالاقراء روى .عن
ابى عمرو المقرى وعن القاضى اببى الوليد الباجى وابى العباس
العذرى وغيرهموكتب خط

يده كناب البجارى ع
ىشرةم

ا
ن5نع
او
رروبتسوو+نادياب

وكتداب مسلم فى سنة وقراهما معا على الباجى وعلى ابى الغباس
العذرى مرات واجتفل ت
:قيهدهما جني صار كل واحد .مهأ اصلا

7

رظك له بلي رمام سنةونسعين وقابلت هما

كتابى وانتفعت بهما روى عنه جياعة من الاعلام فيهم حكثرةو

بزل يقرىكتاب الله عر وجل وحُديث رسوله صلىاللهعلهة وسلم؟2
أن توفى وكانتك

جنازته مشهودة رف شحة

ام

د وسولدة فى

واخبرت أن ابا على بنى سكرة الحافظ قابل اصليه بالكتابين
ش

الذكورين وناهيك بهيا صبحة وتقييدا وضبطا »
و 77سلهين()1نن هد السباى الاسسناذ لاوحد آبو الحسين  2 700ظ

شهر شوال سنه  "88وكان رحية الله اماما فى النحو لميكن أحدا أحنظ
:

تار سييوية ولا اعلم ده ولا اوقف "مغه عليه وسات وقدلةاقاربة
منه لك

التسعين يعرف تابن 0

داعسا

أسمة سراج

 -087-ا بن عبد ألا بن سراج مولى عبد الرحين الداخل ابن

معوية بن هشام صاح ب احكام القضا بقرطبة فقيه عارى مشهور توق
ى شوال سخة “هم وعبد الملك بن سراب اللغوى الحتاقظ اهبونه +

رونب

سراج بن عبد الملكك بن سراج بن عبد الله بن سراج ابو :

مقدم ()4

اوالصو
لياودب
لالبوننااع

(.. 749س)16491

مم

اقالضىوإلبويد
 777-سلهين بن خلى بن سعد بن ايوب الباجى ال
ؤقيه محدث امام متقدم مشهور (عالم)متكلم زوئ بالا نذلس غن جماعة

 0لكي ((وغهرة)) وتفقة ثم رحل لل التشرق وزوى فاكثر وثفقه

:عن ابى ذر والقرى ر)#نبى على الحسن بن على البغذاذى سمع

بمد ين السلام كتاب الاقباع .فى القراءات العث,رين تاليفه وروق .

عبد الله الطبرى

نآل.عن جماعةفهم كثرة ممهمنيماادولطيب 0

وأبوولتق الشيرازى ا ابو عبد الله الصيمرى اقام بالحمجاز
امعالى ذر ثلاثة اعوام يخدمه فيها حمسفيهااربع حتجس ثم ردل لك
ام

وكانتك

اشما
عع
راثة
مكانت اقامتة بالشرق نمو ثل
و

وكانت

وكتب
بعداذ فاقام بها ثلاثة أعوام يعدرس الففه ي
 /و0

امهبنث الفقيه ,محمد بن مُوْصضب وخاله ابوشاكر ثم ال

كه

عللى معرفته
لانتس وقد _ثال حظا ,وافرا سنننالعلم وله تواليى ند

رهمة  8منهمالحافظ ابو تكر
ثة في
كائي
وسعة عليهروى عنه جماعة منل

الطرطوشى وابو ذاوذ سليمنبن تمجات مولى المويد بالله واب علي
الغسانى وغيرهم وروى عنه ببغداذ ابى بكر احمد بن على (بن ثابت)
الخط بي ,قال انشدنى اابلووليد سبليمن بن خلني الباجى لتدالسى
اذا كنك إعلم علها دقبنا فان جميع حيانى ؟5ساعة

ا
لفى
صلها
 ,.فلملا اكرنى ضهنا بها واجع
 0سنة علاع (بالمربة وكان

وطاعة

عصرة علما وددانة) »

877ج,سليمن بن ابى القاسم ننجاح سولى المويد بالله ابو داود المقرى .حعدث ع زاهد كان امام وقنه فى الاقراء رواية ومعرفة جاب

()16489*1..

يلكا

حان الناس درغبون فى هذه المنزاة ليدفعوا عن |نفسهم الصيم واسا

اذا .صارت جالبة للذلى فليا دور تسعدا وتغنينا نكم فان حلتم نيكنا .
وبينها فلنا قبور تسعنا لا تقدرون على ان تتحولوا بيغنا:وبينها :ث .م

وضغ :يديد .ى ل
.ارض وقام من غير :ان.:يسلم رونيعن بك ينزالهاقإلا
فغضب لامير واسر بعزله ورفع دسته الذى دخان  :يجلين عليه وبقق

كذلك مدة ثم ان للامير عبد الله وجد فقدة لغنايه :وإمانثه ونطيعتته
وفضل .رايه فقال للوزراء لقد وجدت لفقد سلههن ,ناثيرا :وان .ازدت
استرجاءه ابتدا منا .كان .ذلك “غفضاضة علهبا ولوددت١ ان):يبتديقا

بالرغبة فقال له الوزير ابواعبد الله جد بن الولهد بنغانم انذفت
لى فى اليشير إليه استفيضعه لل هذا فاذن له فيص اغبنائم ل
دار ابن وانسوسس فاستاذن وكانت رتبة الوزارة .بالاندلس ايام بق

اسية لا بقدم الوزير للا لوزير مثله( )1

كان يتلقاة وينزله مق على

مرتبته ولا كيه ألولخاطه فابطا للاذن على اغباننم مليا()9ثم اذن له
فدخل عليه فوجدة فاعد!ا فلم بتزخزم له وكا قام اليه فقال له ابن غأنم

ما هذا الكبر عبدى بك وانت .وزير السلطان وفى ابية رضاة تتلقانى

على قدم وتتزحزرح لى عن صدر «جلبكك وانت :الان ف سوجذته
دضد ذلك فقال له نعم .لاون كنت حينيذ عبدا مثلكك وانا لان

فادتدا الامير بالا رسال اليه ورد حل فضل وما كان عليه 5
-077-

سليمن بن هرون الرعيفى انو ابوت وني

طليطلى ننَاتْ

بالاندلس سكة /اؤم) في

حب ()2)(1

)10"1, 789. 049

:

امم

اصار فوادى! فرقتين؛فعددة افويق وعددى .رى«السهاق فريق
477-.ب:ا.سليمن .بن نضر .نتن معصور .بن حامل ١بو ايوب المرى مرة
.غطنان محدث |تدلسى يروى عن تعبى دن حوى وسعهل ب

حسان

دلن
نلا
نون "بن سغيد مات :نا
وعبد.املك بن.حبهب وابى مصعب وا
77

سليمن بن و|نُسُوسن البربدرق الوزير مذكور بالادب والعلم

.لعفل وعزة النفس؛ كان فى .ايام الامير عبد الله بن هيد صاحب

الاندلس من بتى .امهةا اثيرا اعنده وله معه حبر ذكرة اضنوهد على بن
اخمداقال نا مهد بن غابلداءلى د'قناشم القاضى وءلى بعنبد الله بن
على للاذيمب كلاهيا قال لى(*) كان الوزور سليمن بن وانسوسن رجلا
اجليلا اديبا بعناهر! من زوساء الجربر وكان اثهرا عند الاسور عبد الله

اتى هد,فدخل غلية بوسانوكان عظينًا اللحية  34راة جعل الاسير يتشد
هلوفب 'بحكنانبنهسا جؤائق
001

تال ابو جد دزلانق على بن عبه' الله

2

أن الذى «عيلها لمايق

م قال له اجلس يا درببرزىق فمجلس وقد غضيب فقال ابها الاسير أنه

كذا ()4

89

الما

لمم

ْ

:

"
رس 5

لاد

ى

0

سخة إلمع بي

ارس

0

بن سليمن وذهل ابن ابى 2

اهل مالقة ذكرة نجد بن حارث ا

00

سيان

3

ل

ابن

وأيسل.

ابن وضاج ويد بن عبد السلا م الخشنى سات بالاندلس سنة 8 ]”]5ليق
-977-

سليمن دن عبد

 5اندلسى سدم تعبى

مزين ومات بالا ندلس سئة  ]]] *
-377-

ان

برام2 000

ويد

١

سلهمن بن مهران ,السرقسطى ادييب شاعر اتاو

هد بن حزم قال انشدنى محمد بن |.
وقدر ومن شعرة سأ انشدة انبو

الوز د25
هد بن ابى عا

بن سعيد وزدم 0

ابل الع
عبد ابا
:

به سينا

ليل  7ناد كانيا بشالطها ,عنداليياب خارق)

ام الريم جات مبلناد اهبتى فاجسيها رين الحييب تسوق
سلى الله ارضا دلها الاغيد الذى لتذكارة بين الضلوع حريق

 141سم

هنا يكنب سايين ( )5كذا خطه ( )9درس اطنه عشرة (+ )4
ابن خلف الباجى ركذا خط الولف هنا .

0

16 9 789.

م

فمجنابذلكف المعفى وزاد عليهقال:وانقندت للهرى .فىعذول قبمى
رك وجه من اهوى عذولى فقال لى احلكت عن وجه اراة 0

ففلت ل بل وجه خبى مراءة وانتث  قرى نيشال وجبكك فيها
)4(-567سليين بن احيد الطنجى اصله من ظاجة مذيئة بعدوة الانداسناهة
رغرب
لاتلعر فى الم
مي
حل
ااي

لك اشرق وتتحققق بعلم القراءات

واسناد فيها شارك ابا الطيب عبد انعم عببنهد ال بغنلبون المقرى
ورا معة على عدة شهوج وقدم الاندلس فاقام بالمرية وقرى عليه وانتفع
ددرا وسات :بها عن مسن عالية فال التجيهدى واخبرت عنه أنه كان
ب

يفول زات عن الماية سئين ذكرها وكانت رفانه قبل لاربعين
وأربعماية #4

ابيابووب روى عن اسلم بن عبد العريز ونهد
_ -663سليين بن ابوأبن قاسم بن يد وهذة الطبقة روى عنة ابو الوليد عبد الله“ دن ميد
اسن يوسو" الغروقف تابن الفرضّى:

انا غهر واحد عانبن مؤضب

عن ابى غمر بن عبد البر قال نا او الوليد بانلفرضى يكتاب الرد

على المقلدين املك تاليف بق*)اسم بن مهد عن ابى ايوب سليين
ايوب عن هد بن 5قأسم عن أبيه »

 -767سليمن بن ججاجل مذكور بالطب ولادب له كباب فىاخبار الاطباء بالاندلس ذكرة ابو هذ بن أحمد »

 .-867سليمن "بن 'خامد .وقيل حماذ محدث اندلسى الجيارنة بزهدهنا كدب سليين بن زد الطراوة المذكور بغد هذا (كذا هنا ()1

١

خط المولف

2

عم

)161. 729. 89

لما تماذق:على :بعادى 'واصرم البار::فئ:افوادق
ولم اجد من هواد بدا ولا معينا على .الشهياد
حملت نفسى على وقوفى 'بيتابه حملة .الجواد.

فطار من بغض نار قلبى اقل .فى الوضف مزنناد

فاحرق .الباب دون على ولع يكن ذاكل عن مرا
ل
يوت
جاضي
قال فاستطرفه الق

عنه نا إفسد واخذ علية أن ل .ايعود00

سبيله إو تكبا" قال قال الجكدى فجت اطق ان)فالغل [الللى

ذكرهذا الشاعر شفعىرة مما تفرد به حتى حدثنى ابواشعق

براهم

ابن سعيد بن عبد .الله النعيانى بالفسظاط قال قال لنا القاضي .ابو

العسن بن صحخر اخبرقى بعض شيو البصريين .ان ابا القاسم تفي

ابن احمد الخيزرانى :الشاعر دكل على ابى العسن()4بن "المثدئ اى.
ريق
احثر

المربد فقال له هل قلت فيا هذا شيا فقال :ما قلت شهان,

بالحلهسون
فق

بك وانت شاعر البضرة والمرَبدٌ اجل شرار مهار سوق :

سن (اجل) اسواقها ولا تقول فيه شيا ففال سا قلت :ولاكئق 4

ظ

فارتمجل هذه تلابيات وانشا يَقول

انتكم شهرد الهرى نشهد فيا يستطيعون ان يجيحبد وا
فيا مربديون ناشدنكم على اذنى نكم «جهد

جرئى نفسى صعدا .ننحوكم فمن حرة اخترق امريد
 < 09جرت لم يكن حرينكم ائدا بجمدرة)

)4وهاجت رياححنينى سبوا

توقد

مقدم ( )4كذا الصواب مذ ( )5سوخر ( )2مضبب عليه ()4

اط

)12965.
(:

فارى خلال الغهم ميسم بارق كالرند يقدح او ضرام العرفي

"المكحتاادنه “#للاستنونى اسلأزلتلدىمل>وققاهقداليري“قهق؟رابا:لاايلوجاالسا:يدلااهتيلنم ا.لببودسه
دنظم كالدر لاكن زانه فلي ونظم الدر غير سفلي
اشكو اليه بضيق خالى مثل سا يشكو لل الندايات ضيق الف
واثوت اشفاقا على جديه ان تعدو العهون عليهيا 0002
لطمت مر البينى صفحة وجهها فتعوصث مونردها وو
فلثونها ومزجت

.ريقة” ثغرها .بدموعبا ؤوددت أن لم امزج

 -367إسليين بمنهد بن سلهين اابويوب شذوى توقى اسنة إلا به -467سليمن بن يد اليرى الضقلى من اهل :العلم.والادب والشعرقدم الاندلس .بعد الاربعين واربعياية ومد سحملوكبا وتقدم عند كبرائها
يفضتل اذبه وحسن شعرة قال العميدى اخترئئ بعض اصدحاينا عنم
 .بالاندلس قال كان بسوسة :افريقية :رجل اديب شاعر وكان ينوى
ظالابةس

لي

( )4كلقا به ا

الغلام يتجنى عليه ويعرض

عنه قال فبيئما هذوات ليلة منفردا يشرب وحده عن ما ر. . :'.عن

نفسة وقدا عليه غالب من التنكر اذ خطر يبال انناجل لفقل نار
و#ععرق ذارة عليه لخجخيه عليه فقام موق حينه واخذ :قبسا فجعله عند

باب الغلام فاشتعل نازا واتفق ان راه تغض الجهران فبادروا النار
بالآطفاء فا إصبحوا نيضوا ل القاضئ فاعرة فأخضرة :القاضى وقال

له لاى شى احخرقت باب .هذا فانكا تقول
درس ()1

[لفر

)168. 0 1. 8

افراد .الاسياء

 .-881زقئُون وقيل زُقنون بن عبد الواحد ميث اندلسبى . 1يهافريبا من سنة .٠
-957-

»

رزيادة اللهبن على اديس شامر مكدر ومن شعرة ى كباب

الما املموافى للمغصور ابى .عامر هد بانبى عامر
اذكر القلب بالعصابى فحنا ساجع ف :اراكة:قد ارنا

اخضلت ريشه السيا بظل وراى الروض؛ موئقا فتغانى .

غرد بالسرور فازت يدله بحبيب عليه كا يعجنا :؛
ابى حامر راى الدين افلىكفر على رغم انفه ما تيخجى
ملك لم يزل بركض المذكى.وجهاد العدى مشوقا معنا
 0077زههربن ملك البلوى ابو كخانة اندلسى :فقيه كان ! فقوبقول لاوزاعى وجكان ف عصر عبد الميلك بن حبيب :الملهيى مات.

قبل الخيسين ومائتين بعد موت عبد الملك ذكرة هد بن حارث »
 .-467زاوى بن سناد بن عطية الله بن المنصور الصهاجى ,يكنابا بكر القاضي  ,فقيه محدث عارف مشهور .يروئ عن ابى داود

سلهين بن نمجاح وابى على الصدفى وغيرهما كيت كثيرا »

باب .السين

من أسمه ,سليون
)*[-967سليمن بن محمد بن بطال ابو ايوب البطليوسى فقهدمقدموشاعر معحسن كثير الشعر كان قريبا من للا ربعماثة وله من قصيدة

7

نارالصبابة نىالضلوع تاجيجى وغمانة إلدسع الوكيف تبعحجهى

لفل

)165. 19. 29 5.١

من أسمة كد
-ؤن-1

بد

بن بجر اندلستى قفيه 0

مذهب

سليين بن عيران قاضى ا مغرب عرفه اجبوعفر

روى

عه

احمد بن محمد

بن

الحرو فيين

سلامة الازدى الطحاوي واثنى عليه ذكر ذلك عنة ؟ابن دوئس* :

دمقبت .زية بن الحباب ين الريان انو العسين (*)التميمبى العكلى
سمع ملك بن تغؤل وشفين الثورئ وشعبة وسشيف بن سلهين وملكك
ابن انس وان ابى لدبا ومعوية بن ال

يرون
ك.
حن ه
اب
وزيد
وب

روى

عنه

عديدك الله بن وهب

ابن هد بن حنبل وابو بكر عبد اللهبهند

ابى ابى شفبة وبحنيى بعبند الحيد الجتياف واكسن بعرنفة وباس
ابن #جوييك الدورى والنيذك دو

اسمعيل وغدرهم وقد دخل

الاندلس

ف

العغباب'فقال :كان صضاحب حديث كسا قد رحل ملُصر

يَكْرَاسان فى الخدايتث :وما كان تبره على" )1('::كتبت غنه بالكرفة
وهاهنا وقد صرب فى الحديث :لك لاندلس هذا آاخر كلام احيد
ابن خخبل وقد اغترض عليه الخطيب ابو بكر بيا لا حجة له فيه وانيا
هو ظن منه ويلاق:ضيى 'بالظنعلى دفين هذا الامام توفي اابلوعحسون
العكلى سنة ”.م وكان ثقة »
-787-

زيد بن قاصد السكسكى تابي دخل لاندلس .وحضر فهحها

د
عىبعن
واصله من مصر يرو

الله بعنمرو بن العاصى روى عنه عبد

الركمن بن :زياد بن انعم ذكرة يعقوب بن سفين واورد له حديثارة)
بياض

)2

درس

()4

()167. 19 +.

00

ٍ

-947-

زكريا بن يحبى الكلافئ قرطبى مقرى جود توفى سانة ]»]":

حاة.-7

بن كيسان محدث من لاا

ينذ
اب
عبى
زكريا بن يح

ذكوة أبن ايوتان »
من أسمة زياد
-183-

زياد الاخيى وهو زياد شبطون وشبطون لقب له وهى زياد بن

عبد الرحمن (بن زياد بن عبد الرحمن) بن زهير”"بن “اشر بن' لؤدان
ابنحهى بن احطب بن ربة عبمنرو بن.الحرث وبانتّل ربانلشدة
عىت
ه دل
ذدلس
ملان
ابن جذيلة بنلخم بنعدق ابو عبد الله فقيه اهل
ملك بن .انس .وفى سماع عبد الرحمن بن القاسم سمعت زياذا فقيه
ول من ادخل الاندلس فقة ملق ٠
اهل الاندلس وهو يسل ملكا واهو

ابن انس «كانوا قبل ذلك عللىلماذهوبزاعئ مات زياد بالائدلس
سنة ثلاث وقيل سنة  ]99وقال ابو هد على .بن:احمد سات ستنلااع»م
ظ
وكان رجلا ”صانا عرض عليه القضنا فلم يقبله »
-957-

زياد بن محمد بن زياد شبطون الفقيه بن عبد الرحمن تبن

زياد اه عند الله ر
يوى
ععن
يى

بن يحبى .الليثين 000

سا عإلاام بد
 -587-راد بن “عمد ابن .احمد بن سليمن بن :الصفار فقيه محدرثك

بروى عن .عبد الرحهم .بن مهد انوقى .سنة ]0ه »
 .-457زياد بن النابغة التييض من وجوة الجند الذين دخلوا 'لاندلسسع موسى :بن نصهر وهو الذى تولى قتل عبد العزير بن موسى بن
نصير اسير الاندلس بعد ابيه حين ثاروا به ذكرة عبد الرحمن بن
عبد ,الله بى عبد احكم #

(* 19.167, 19

ولام

باب الزاى
من اسمه زكريا

هةة -زكريًا بن حيّون التضرمى  اندلسى مات بها سنة » ]99547-ت

زكريا بانلطاب

بن اسمعيل بن عبد الردمن بن اسيعيل

اخبرنى غير واحد.عن ابى .هد الرشاطئ قال ايبوحبى زكريا بن

احطاب ,الكلبى التطيق رجحل لك المشرق سذة  090فسمع بمكة
كتاب النسب للرببر من كار سن الجرجانى وروى موظا ملك
ابن انسن رواية ابى المصعب الزهزى فكان الغاس  يدخلون لل
تطيلة الاستماع فئة يه

”44-

زكريا بن أكررمبل اشيج التاهرتى (*اتوفى بقرطبة سخة عزه »

 .-547زكريا بن خلد بن سماك الضنى ()1من اهل وادى اش توفىسان مزع »
647+

زكريا بن سعيد اللاردى ابو يعسى ويغرن تابن النداق 

روى بوشقة عن ابى عمر يوسف بن الموذن وسمع بقرطبة من أحمد

ابن عبد السلام صاحب الفتى ذكرة ابن الفرضى +

تقت" اركريا بن اعيسى بنأعبد الواحد اطليطان :مات بها سنة2و+ 0 -847-زكريا بن يعض بعنبد الملك بن عبيد"الله بن عبد الرحمن

الثقفئ اببحوبى اندلسى سمع سن قاسم بهلنال ذكرة بهذبن
حارتك
-

عيفضيت

د

يفيف

)1671. 19.

ش

باب الدال

. -353-داود بن جعفرابن اببى صعر مولى لبتى نهم تيت افدلسى

دروي اعن,امعويةا بن ,البو وعبدالعزيوبن :جد الدوازؤني» ذاكرف 63
ابى حارث *

 -6517ذاود بن عبد الله القيسى اشبيلى سمع يحبى  بن عبت الله بنبكير وغيرة ومات بالاندلس .فى آخر ايام الامير هد بعنبد الرحمن! :
 -737-ذاود بن الهذيل بن مناآن بالنونين انلادلسى روى عن على

ابن عبن العزير ذشكره اتن يونبل وقال .حدثنا _عند .عيب اللدايى يبد»

ابن جاص االالدلنس .رولالة دار بن التذيل .بلللاتليى لضم
ون

-837-

07

الافراد

دراس بن اسمعيا .الفاءسى ابو مهزونة سن اهل فاسن كار

فقههاحافظا وله رحلةحي فيهاولقىعلى بن عبداللد..اينبىمطو!
بالاسخندرية

روك عنه ابو السن بن القابسى الحخنيف

ابن الفرضى ودخل أبو 0

الاندلس وتحكرر

ذنكرة:؛:

بيبأ ظاليا ومنواهدا

سمع منه غير واحد وتوقفى دبفاس سنة لاون بي
باب الذال

 -957ذو النون اندلسى محدث روى عنه ابنه سعيد بن ذى النؤنهلتنيا »
مات بالاندلس ذخره الببوتعيذابن يونس ولهيدك ل ا

 -047ذواله بن حفص المروانى قرطبى مشهور نوفى سننة “م وفيهاصرق

العحسجر الاسود لل لكو

باب الراء
-147-

رزين بن سعوية سرفسطى

زادها الله شرفي

محدث توفى بمكة سئة أع]ة .بمكذا

بشظ

( )167. 709. 19

افراد الاسماء

اخزز بن مُعْصب ()4ابى سرون الفسانى .البججاقى منسوب لل
45ت نبجانة عن:انيس لدبلل بلذه سييع  بقصدر مهند

بن زبان وبالا ندلس

من الفضل بن سلمة وحدث ببلدة .روى بعنه ابوسعيد كلق .بن على
المتقدم ذخكره وقد ذحكرنا .له خبرأ ى نرجمة خلف:المذكور كلا اثهة
الصاد وذكرة عبد .الغنى بن سعيد بتقديم
قالاخرر بن مصعب بتقديم
العين كما ذكرنا اولا .والله اعلم »

الزينى الزاهد الفأسل يحنى
ر:بن
مسى
غ مو
ان
سوووت  خاصة بن
ايا اسحق اصله من ريةوسكن قرد'بةوكان ورعا فاضلا مشهورا
بالخير ولم يكن من اهل العلم وكان قد حج وبلده رية كورة من

حكور للاندلسن ,هف,يقبن .قرطبة وشرقىئ الجزيرة وهئ من الكور
المجاددة .نزلها.جند الازدن سن العرب وهئ كثهرة .الخهرات والبركات

تواى زعنيه .اللاهلقلاةالاربعا لسن بقين''من :رجنب :سنة 10:م ودفن

سقبزة الربض وضاى عليه القاضى مهد بن يبقى:ذكرة ابن .الفرضى

وقال .شهدت جنازته ولا اعلمنى شودت اعظم منها حفلاً وذحكر بلده
الرشاطى «#

 -3587-خازم بن جد بن خازم الىجزومى ادو بكر راودة مسغد سولدة

دعة وعم وتوفى سنة * 195

'

١

 7-1خفاجة بعنبد الردمن الاسهى من اهل ا(ل*س)يكنى اباعمرو
وجدوووس”
اركننو

فقيه مشاور خطيب عارف يروى/عن .ابى الولهد بن الدباغ وغيره
ظ
توفي +سفة (, )9
بهاضص (و

كذا ضبطه هنا ()1

|

(1 0761:-90:90.

من أسمة خضر

1

 -527-الغصير تن عبد الرحمن(*)بن سعيد بانلعقلىيسرى سب جروق ظ

أعبنى على ,الميدفى وغيره »+
-697-

خضربينساسعججانىتوقىسنة. 0م

ْ

 .:-797-خحُليض()4بن عبد الله بن احمد بعنبد الله العبدريى عات

فقيه محدث عارف يزوى عن ابىعبربعنبد “البر والعذرى والفاجى؟4
والسورقفدى والوقشى وغهرهم بروى اعنه ابو العنسن بن" النعمة .يرق 3
ْ

وكان من المختصين بابى عمرواكثرالرواية عنة»
 5اسية خطاب

-897-

-1

خطاب بن أعهيد بحنظاب فقيه  002اقل مرسية زف .لآ

عن الححافظ ابى بكر بن العردى وغيرة وتفقة بقرطبة ركان ذحكيا ل

ظ

جالسته كثيرا توفى قبل الثيانين وخمسماثة »
-997-

خطاب بن :اسمعيل سولى غافق اندلسى معحديث  5ا

فى سنة 09م »

ئ

امن

. -057-خطباب بن  394بن محمد بن ع لاا لوي م

اهلها سكن قرطبة يكنئ ابا المغيرة سيع عن هد بن عمربن لبابة ”.
وقاسم بن اصبع وغيرهما ورحل ِل المشرق فسمع بمكة من ابن, :
الاعرابيئن وكان فاضلا مجاب الدعوة ذكرة ابن الفرضق توفى سل ١ ,

ا بيه

 .ينبعى ان بوخر.هذا الاسم لل باب.للافزاد ()4

ع"

لام

106
9 «.
(.

عبد الله  2عابلدرحمن

بن الجحان العاقرى #4

رب
ونن
فوة
علوت ؛خل

دريس بن الهمان
الٌطينى” لابب شافر لاقى

طمدر عيلىقة البستى
وغهز؟ وس شعرة .ق الفقيه ابى هد على بن اح
يخوض ال التجتد والكرنات :تار القتطوف واهوالها
تيان ذكرت) ( )1للغلى 'غاية كرف اليها واهرى لها
 :-497-خلئف بن رزق افو ابم القاسم اهام الفريضة بجامع فرظبة

مقرئ !#جود” وى

( )9وثمانين وباعرمائة وكان غولدة عام

ا #

 .-997-خلى بن يوسى الشنعزينئ الو القام المشتبر بابن لبرش

كباوتنحهد 'عضتة..ق علم اللسان "ذا سبق فوياهخسسان «توفى فى ذي
قعدلا سانة سرع

ظ

خَليل

3

عاب
يود
ستى
مله 'الخليل بن احمد البس
بها سئة مم عن ابى مهد عابلدرحمن

الققيه تل الاندلسن وحدن 7
بن عمر بمنهد البزار الم4صضرى

وش ادنسغد”اتحمدابنمهدبن احمد بن عب“داللهبن خفص الالينى
ار ب
ننس
حدث عله ابو الغباين احمد بن عد

العذرّئ وذكر انه قرا

عليه بالمزية .نالاندلس 'ى"السدة النى ذكرنا 5

عوقبعيند
 -497خليل :بن ابراقية “حدث اتدلشى درل
ابنيحبى كان رجلا

ننس

الله 0

> كرا مان جد

الغشنى 3

رسر وا" طايه تبتر ()1

(100. 998+.09

0

ْ

ع مام

95

انب وسيدد بعدريث يكتيقريي اجاج واسما المعروفين معد

الصمحابة والمابعين وساير المحدثين وكباب الجايفين زانيةسلا
وزهذ :مشر بن الحرث :وفيرذلك .روى.عنه ابو عير :بناعيد البر.الحافظ
فاكثر وكان كا يقدم عليه من شيوخه احدا قال .ابو عار اما خلى بق 0

القاسم ابلنسحهنلافظ فشمر لبا وشمس لشهوخها اببى .الؤليد .ابلنفراقى

وغيرة .كتت باللنشرق عن:نحو للاثماية .زجل وحكان دمنى:اعلم  النابطل
برجال الحديث واكتبهم له وأجمم لذلك والإتمازتج والتفاسهر ول يكن

له يضر ,بالراى يعرق .بابن الدباع وهو ممحدث .لاتدلس «فل وقتة
هذا اخر كلام ابن عبد البر وقد كسب عنه ابو بكي عبد (*) الواحد
أمبن
حيد يمنسرور البالخى حبرا .رواة لنا ابوالثنا حماد .بن هبة :للهْ

عن اين خيرون عن الخطيب ابى كر قال قرات ف كنابا ابن
الغديم عبد الواحد بن قد «خطه نا ابو القاسم خلفي:ابن القاسم بن
بى
يمد
حبن
سهلون لايدلسى.قال نا اح

بن زكريا بن! الشامة فال اننا

ابى قال نا خالى ابراهم بن قاسم بن هلال قال,نا فطيس السباى
قال سيعت مالكا يقول رف قول الله عورجل ما يلفظ'من فلولد)لياة

رقيب عتهد قاليكتب عليهم حتى لانين بىمرصة توفىأبوالقاتلع
خلن بن قاسم فى سخة “اوم وقد .سكن قرطبة وحدث هنا ا «ويدكا
-817-

خلىى بن ابراهيم بن خلئن بن سعيد (بن الحضاق) غرك باين

التخاس (خطيب مقرى مجود توفى سنة إإه يكنى ابا القاسم) +
( .-947-خلت بن هانى ابو القاسم ) حدث بطرطوةة من ثغور الاندلس"

اسائة]ام عن ابى بحكر احيد دن الفضل بانلعباس الدينورق سيع:
منه سنة اعم روين عنه القاضي.ببلنسية ابو المطرى عبد الرحمن بن

2022
١

)167. 08

0

ويفا

عير التسفقى واب بكر (ص
اهدل)حبن
سين بن مد بن عبد الغنالق

ا.ل.خطاب بالحا الهيلة واحمد بن:معخبوب بن تتليمن الفقيهواالبغباس

احيد بن ابراهيم بن  5الكندق واحمد بمنهد الاصبهاى المغزؤقف
.اين انه صاحخت كناب النتحبر فى القراات والحسن بن ابى

هلال صاحب الفساى وابوابكر.بن ()1احمد بن صالي ف «عمر التقرى
فيو
البغداثى صاحب :اتن ,مجاهد < 4( 2 2حاوا
ض:عمر بن“هد .

بلافقاس الغنيسى:الخرزافن»ابالجرضدريق سناحتظية نكن /3ا٠لدلتاطلى

اضر
وابو الفصل يحبى بن الربيع' بن مهد العبدى .لقيةا بم
لوصابدن ١

 ٠عالى
لبعنباس بانلهد
غب
فنار المغزوف بابن الون (|)4وابو بكر
يدتتن احيد بن كامل بن الوليد بن ار بن خزوف وابواغق
عبد الواحد بن احمد بن هد ابن ابى العضيب وانو العحسن «غلى
ٍ محمد بن ابزاهيماليعلمالجلات وابوغثرمذ بن يونتن بن يعقوب
الكندى وعبد اللهبن عمر بن اسعق بقنعمر الجوهرئ ب
جعفر.الزيات والمقيد بن ابرامم بن أحمد ب
هند بن الجراد والسليل

دن

ابن احمد السليل صاحنب مهد بن جريزالطبزى مولف التازيغ وابو
عسلعىيد بن السكن «الحافطوابو على الحشين بانخمد اقيق ار
اسع مهاد بو القاسم بن سعين()8اللمالكى اضرق وابو التكس :.علن :بن .

احيد بعل الانضارئ البعداذى وابو بكر احند بجند بن سهل بن
رزق الله بن بحجبر الحداد لقيه بمكة كنم مسند حديث ملك بن

درس ( .)5(9ححذا بخمطه وهروهم .وصوابة ابو بكر احمد ()1
در )ل ن صج (كذا صبظه) ()4
55

( 98 .م1671. 98
ب

لام

اجمع مه للقول والعمل فى الطبايع والجبر لنصدقن مات

 00بعد الاربعياثة »

ادنصارى ابو القأسم عرف بابن الحرجا(()4الرجل
 -617خلنب بانلمه00

بقرطبة نى سنة #» )5..

14ت خلون ان قاسم ابن سهل وبقال ايضا

:

قاين 1

إلى

القاسم المعروف بابن الدباغ كان «ححدثا سكثرا حافظا سيع بالاندلس
مبنعبى بن زحكربا بن الشامة وغيرة ورحل قبل الخمسين ,وثلثياثة
ِلك مصر ومكة والشام وسمع جماعة منهم ابر بكر احمد ,بن مهد
ابن احمد ابن ابى المدث :الكى صاحب على بن عبد العريز وابو

احمد عبد الله بن هد بن عي بن شحجاع المعروف باانلنمفسر
د
عوبهد
واب

الله بن جعفر بن هد بن الورد بن زتسجويه البغداذى

وابو قتيبة سلم بن الفضل البغداثى وابو بكر حمد بن الجرث بن

لابيس الفرشى لاطروشى واحيد بن جد بن موسبى بن عيسى الممضرمى
ابن يعقوب بن ابراهيم بن اب7باىلعقب :الدمشقى وابو القاسم جمزة

ابن هد بن العباس الكنانى وابو (*)تهد الحسن بن رشيق ,المصرى
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وجلاج (وخلد) بن ابى ,عمران يعد فى المصرثين الصنعانى وقال ابن
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درئناب بالاسر<الخفئ قوهما  واذا .تمحقق :نارعته .طنونه
فأابرلت اإحفظل" عملثىر' قو بهكالشيب تكرهه وانت تصوئد()2
ولة فى مثل ذلك
ايد عينى ونام افطل عابشنلى حظ بدح ميلك الجن

دنياة مقضورة عليه .مما .يطروفا :طاير لد اسل

تك رازو مارريالوا اسل سراي" ل مرشالة ألمسانبخيطةا ()4
يعبى '( )9ل

لابيهة وزاد "بين الاسطر ابى مهد فانصتدع” الكلام
١

015

القاضى آنا انية بن 1

عد نه . 995.ذنك)

11

وكتييةا للشيب اجات تبتغى قدل:الشباب"اففر ,كالمذغون
فكان هذا جيش كل مثلنث وكان تلك كتيبة المتضور

 .-910جغفر بن يوسف الكاتب روى عن ابئ العلا صاغد منالعسن اللغوى وغيرة اخبارا واشعارا حدث عنه ابو محمد بن حزم
وغورة ِ

 -516جعفر بن يحبى .بن ابراهيم بن مزين مولى رملة بنث عثمنابن عفان اندلسى روى عن ابيه وعن مهد بن وضاح وغيرهما وكان
فقيها مقدسا مان بالا ندلس شا |وم يد

:

 -416-جعفر بن عثمن ابو الحسن الوزير الحاجب المعروف بابن

الصتحفى كان من ادل العلم ولادب البارع ولة شعر كثهر رافع يدل
على طبعد(*)وسعة ادبه وهو كان الوزير الناطر فى للامور قبل المنصور
 0وتعويلها عليه .
الى
الع #بر اردان الى
وتغلب فنكب جعفرا ومات ف تلك التكبة انشد له ابونهد بن حزم
يا ذا الذى اودعنبى سدة ترج أن تسمعه سننى

لم اجرة بعدك ى خاطرى كانه ما مر فى اذف

اجازى الزمآن على عاد مجاراء قم القلكم
اذا نفس صاعد شفها توارت به .دون جلاسها
عكفت نكبة للزمان عكفت يصدرى على راسهبا
و"ان
)10-

ين

جعفر بن عبد الله بن جعفر بن جكان بن بين قاضي بلنسية

هاو
يمهي
1
ن
5
حع:ل70ف
د
21
00
ز<ذ7آ
7ذ2از<
<7آ07آ0ة

1916:

0

لقد

ظ انض اهل الشام واثازوا الفتنفيهاحتىقث علبد الل بن تقطن
الامير بالائداس .وزاد الاضطراب لك ان ورد اابلوخطار حسام بن

ضرار الكلرى :واليا .من قبل حنظلة بابنى .صفوان اميرافريقية
فمجمع الكلة واستظبر ءلى من اثار الفتية ففرق جموعهم وأخرج تعلبة

بن سلامةومنسع فدى سفةل اكفريفةذكرةعبادلرحمنبنعيد

الله بن عبد الحكم »

 -700- .ثوابة بن .سلاسة الجذامى قال الطبرى وغيره ولىلاندلس بعضص
خلع ابى الخطار وتام واليها سنة واشهرا وتوفى فى عقب سنة ]|
(فاراات اليمن ل #تعل :ابا الخطار وابت .ذلك”مضر)»

ظ

باب الجيم

ماومه جعفر
 -806-.جعفن بن هدبن الربيعالعافرى إبو القاسم اندلسبى

()4

عن ابى هد (عبداللم بن اسمغيل بن حرب الاندلسى الحافظ حدث

افلىغربة روى عنه ابلوعباس احمد بن هد بن زكريا النسو

)9

' وقعلنا حديثه نى اجتماع مللى مع سفين بن عييئة »

ْ

 -906جعفر بن هد بن يوسى بن سلومن بن عيسى الشنتمرى ابوالفضل حفيد الاعلم توفيى سانة لاعزه »

 .-016جعفر بن هد بن ا#بيسعيد بن اشرافى الجذامى اباولفضلنزيل برجة ثقيه سشهور ثوفى 'سلة ]هت »

 -116جعفر بن ابى' غلىاستعيل القالى اذيب شافر من شعرة فىدرس (كذا سروانى) ( )9روى ()4

05

)161.-97 8,

ام

مطرف بن سلهمن بن #عنبى العوفىق من غطفان ابو القاسم محهدثك

سرقسطى ولبى القضشا بها وله رحلة وطلب مبااتلائدلسن سانة ع|م
وقييلسنة| وتوفى ابنهقا
بسم
اقب
حلةدى عفرة سنةسنةممم ©
 -400ثابثت بن كنير وقيل تير بفتعانون الالسى جلك امالكبها سنة ١إ”م »

 -800ثابت بن قاسم بن ثابت السرقسطلئ .محدث لفو غالمروى كتاب غريب العديث الذى لابيه عنه قال العنيدى وقد
رادت ميننسب الكتاب لل ثابث ولقلةا من الكل رؤايتة ياه

وزياداته فيه نسبه اليه ولا بالكباب من تاليف قاسم بن ثابت ابه

قال هكذا قال لنا ابوهد على بن احمذ وغيرة واما .الكنابن اذى
نقلت منه وكا ن
اصل شيخى الفاضى  1القاسم غبد الرحمن بن

نهد فان نسبة الكتاب  :الترجمة ثابعة لثابث وقد رايت فى بعطن ١
ابسنكتاب الدلائل لدابت روابة بيه(] 1قاسم عنهوكان بعض اشياخى

يقول ان قاسما روئ هذا الكناب عن ادهه()#وان المولف الفه بمصرٌ
والله #اعلم وكهتواب :مفيد ذكر فيه (*) مأ لمبذخر ابعوبيد” ولا

المطابى وأورد فبه سن اللغة ما لم يوردة احذ سن اهل للاغربة روى
عثنابنت العباس بعنمرو الصقلى توفى ثاتت بنقاسم سن لإمم »
 1مفرد:

 -606ثعلبة بن سلامة الجذامئ كأن من امراة المساكر التيليتخوارج البربر بنواحى طنجة وانهزم لل الانداس سع  2بن بشر
ك
ع
خا
ت
صد
س

كذا وى لاصل مصاحا اىلموضعين ()2)(4

رع )1671. 787. 97

]|

سئة 9ع وتوفى_سئة )عا وكان :شع الموفق ابى الجيش ى غزوته

سردانية .ثم ر.جوعجل فى اقطار /لاندلس وبلغ لك ثغورها ولقى
()1التقدم
ملوكها كان أماما ى العربية متيكها ف علم لادب
فعىلم المنطق (*)دخل بغداذ واقام بها فى الطلب واملى بالاندلس رف
()9شيا اخبر ابو معمد على بن
شرح كباب الجيل للزجاجى

أحيد قال اخبرفى ابو عيرو البرا :بن عبد الملك الباجى قال لما ورد
آلو الفتوح الجرجاى الاندلس كان اول من لقى من ملوكها لامور

الموفق ابو الجيش مجاهد العامرى فاكرمه وبالغ فى درة افساله يوما

عن رفيق له من هذا معك فقال

ْ

رفيقان شتعى الف الددر .بيننا وقد يلتقى الشتى فياتلفان
قال ابو جد ثم لقيث بعد ذلك ابا الفكوح فاخبرنى عن بعض شيوذه
الاعرابى ول في مجلسه رجلين يتحدثان فقال لاحدهما
ان ابن
د

من ابن انت فقال ب اسبيجاب وقال للآخر دن اين

من الاندلس فعمج ب ,ابسن .الاعرابى بالفب الجببيرك المتقدم ثم انشدن

ثماسها +

نزلها على قيسية يمينه لها نسب فى الصالحين مجان

فقالت وارذت جانب الستر دوننا لايث ارض اممن الرجلان
فقلت لها اسا رفيقين فقوسه ثميم واسا اسرتبى فيماقى
رفيقان شتى الف الدهر بيغنا وقد يلتقى الشعى فتيلافان

ة. -06ثابث بن حزم جد ثابت بنى قاسم بن عبد الرحمن بنرديه إلله ( )9درس

!!)1

ا

)1681. 83 7

بابي القاء
من أسمة نمام

 5 -000بن غالب بن عمر .المعرو بابن التيانى عريلىالمرسى كان اساسا و اللغة وثقة فى ابرادها مذكورا بالديانة والعفة
والورع وله كتاب مشهور جمعه فى اللغة لم مولت -مثلة؛ الخعضنار!واكثارا

وله فيه قضة ندل على فضله مضافا لك عله اخبرابو متحيدعلى بن
احمد قال نا اعبوبد الله هد بعنبد الله المعروف .بأبن الفرضى ا

لامير ابا الجيش #تجاهد عبيند الله العادرى وجد لك تيام بن غالب.
ا ولابنوي تاكن بهاالف دينار الدلسية عل
اغيلابمته علىمرغسية
لىبريد قر جل ه١1 الوا با القه تبكر اليم
ىذا نابا البتلةبنةوقال..
ه
مجاهد فرد الدنانير وابيئسن ذلك ولملعي 4
والله لبوذلت ل الدنيا ولي ذلك ما نعلت ولا |انتعرت الحذب :

فانى لم اجيعه له خاصة لأكنى لكل طالب عامة قاسجب لهيهذا
 :الرئيس وعلوها واعجب لنفس هذا العالمونراهتهأ توفىابوغالب نيام

سنة 1ح وفيها مات ابوالجيش (المسجاهد) الوفق .بداتية يروى ععنب"

الوارث بن سين عن قاسم عن أبن قتيبة بروى عنه حاتم بن #حمد

وغيرة *
-100-

نمام بن موهث القبرى من اهل قبرة ذكرة مهد بن حارت

الخشنى #4

باب الثناء

سن اسمه .ثاتت
)( 0ز)-

قا ب

دن

2480

الجىجانى

العدوى

ابو

الفقوح قم

الاندلين

.جه

)161. 87 :,

سم

إلهه وذه مع ابى العلا صاعد بن الحسن اللغوى نا

()4قال

الحميدي اخبرى بها إ“بحومد عبد اللة بنعثمن الفقيه قال لما ورد

ابو العلاء ٠ وافدا ع(للىأمهر الموفق)وكان يوصف بسرعة الجواب
( . . . .ع.به) قال بشابر لليوفق ايها الامور اتريد ان افصيم ابا الحلا

تحصرتلن ى حر من الغريب لم يسمع قط فقال له الموقق الراى

لك للا نتعرض له فانه سريع الجواب وربها اتى بها نكرة فابى
 ٠للا إن .يفعل فلها اجتيعوا عند واحتفل اليمجلس قال بشار ابا العلا

قأل لبيكك قال حرى من الغريب قال قل قالما#الخرئفل :فى

كلاماعريه قال ففطن له ابو العلا فاطرق ثماسرع فقال هو النى
0
شرر ا
ا  03سكرى الم
ل .ا

:

لحساى بثار,التق ,علجل كن  6ووساي

لهاموفق قد حثيت عليك مثل هذا اكوما قال »
بتلنت
 -895بأقى بن احمد ابو العسن اديب قاع مجيد سين امن شعرة سه كنب و1

د الفنى »

ارللدجولاك ما رقت سجاياه والسجد لفظ عرفنا سك معناه.
كان العلى .والنهى سرا تصمنه صدر الزمان فلا لحث افشاة
اىه
يبب
جاا
مدرم
ايات فسلن :نتلوها ونصكتيفهابحىية بب
فانت عضب وكق الذهر ضاربة تنبوالخطوب ولا تخبو غراراة

 .-998باقى بن .ابى عامر يعبى بن بشتغير يكنى ابا الحسنظ
 3الورقة روي هن اب هالصدفى +
درس ()1

(10. 85 .

ا

 -192تحاير
لبرنعب
حدمن .بن حمر بن ريْسان بن الهُثُوب بن
ستدان بن عدرمبن ققد بن شر بن حسمن بن ريم بن أميدبن

تقد بن ينوف بنلميعةبن شرحبهل ذين الكلاح.بن مدىكرب بن

بزيدبن نبع بن حسان بن اسعدبن كرب وهوتيعالأكبر كلاعى .
دخل ع

وقدل بها وله اخبار وقد دحت

ريسان سمن را
لبع
ادل

0 -895-

مو
الاى

عه أوجدة ,اخر لزني 1

سفن وغزا المغرب.

سوس

د
ن خراش اندلسى .قاله إبو القاسم يحبى اا

هد بن ابراهيم العضصرمى ف ما اخبر به عله إبو أسعحق ابراهسم بن
 ٠سعيد بن عبد الله الحبال المصرى وذكرةه ابو بكر احمد بن١ 
الغخطيب فقال هو من .اهل المغرب وقال هو بي

دالباء المعتجمة

بواحدة بين الجيمين وحكأة
عن الصورى ابى عبد الله عن,المسرمى:.

قال وهو سن اهل توزر ثم انتقل.عنها ل مندينة بشزوة من اعمال

القهروان و
ماتث بها سنة  ]19كنيتة ابوسعيد ررى.عن مهاد :بن سنون

روى عنه ابوا
لعربت هد بن احمد بن مد بنتيمم التيميئ للاغلبئ”.

سر بنىالاغلب امرا افريقية من انفسهم وانهاذكرناةلفول الخضرمى
فيه اندلسى

ف

هذه

الرواية فنه (ولعله) وم من

والله اعلم+

00 -695بن عبد اليلق الباجى ابعورو الوزير من اقل لاذب ظ
-105-

اا
ن1مل

بوشيعد

20

 1لاع كان ع

اسناذا  "70العربية شيعها من شوح

لادب وكان
ف ناحية الموفئق “جاهد سن عبد الله العامرى ومنقطعا
محت
2-

ان
اني
ااقواف
حيو

( )1681. 81.717

رادل

ينسبه وقال ان من شعرة .فى ابن ارقم الودب »
قلب الزسان فمتجاء بالمقلوب وتظادرت إيات كل عتجيب
لا نيان من الوزارة بعد سأ نال ابن ارقم خطة الناديب

من اسيه بكر

[
.-095-

ظ
سمع سن حون

بشر بن حماذة إبو.عبد الله محدث

بن

سكيد سكن لاندلس :اصله من البردر ومات .بها فى ايام للامير عبد
'
الله بن هد »

دلوت بغر بن #حيد إابولحسن معحدث زاهد فاضل توفى بمرسية
سئة |

1

()4وخمسياية *
افراد لاا

 2 -995بن بمر القيسى شتجاع فارس كان واليا على طاجةوما ولاها فتكاثرت عليه عساكر خوارج البربر هناك فولى مغيزما 1ل
الاندلس فى جياعة من إصححابه .فلما وصل البها اذعى ولايتها وشهد

البوريمن بعد كان لامي حصيمة خنالدالس ,عبن الملك بى

لن اخثلاى رفيية لكان طفن يلينعبد إلى فسجته :
قطن فوقع ركل

ثمقتله وسات بعدة بشهر اى نمحوه فى سفة  51ويقال انه #قمل؛ هناك
ذكرة عبد الرحمن بن (*) عبد الله بن عبد الحكم »

 -593-بيبش بن عبد الله بن بيبش ابو بكر القاصى بشاطبة فقيه

محدث عارى عدل فى احكاب مديد فيها معان على تغيير المتدر
صححيته فححمدته توفى بعد الثمائين وخمسماثة +
بياض ()1

ع. 5اؤمل)
سح

ا 1

افة الذى كان دعحوظنا 00

القيد من رجق ووقع علىالارض

[ووضق اليوم] والساغة (*)فوافق الوقت النى جات الثراة وذعا الشمم
فنهض الذقىكان يحتفظنئ وصضاح على وفال كسرت» القيد فقلت 73

كق قال فدحير واخبر صاحبه فاحصر الخداد اوقيدوق
رطجمن
الآاقة يف
فلما ملشفيوتك خطوات سقط القيد سّ رجَلنىْ فتعيروا فى اسرى قدعوا

هنالن رهانهم فقالوا لى :الك والدة قلت تق فقالوا 'وافى ذَعاوَهًاعلانجافةا
بوق
كص
وقالوا١طلقكق الله فلا يمكتنا تقييدك فرودوى وا

 8انالحية
ع

المسلمين »

1

العاص[عءزه) محدث اندلسى مات بها سنة ععم اي"

-885-

بقىبن

-685-

بكر بن شوادة بن"“ثماسة الجذاسى ابو ثيامة كا فياه :

أنسيه
م

بكر

مفانيا مر العابعين [روق عن (])1الضحابة عن يل بن سعد السامتق

وابى ثاولرفهيى وسفين بانلوهخبولاى وروئى مانلتابعين عسنعيد
ابن اليسيت  050ددن بن عبد الردهن و#دمد بن شهاب الزهرق
وغهرهم قيل ابه عرق

5ى منجازز الانداسن سئة

 |[8كيك اذه 0

بافريقية فى ايام هشام بن عبد المللك واللة اعلم »
دروت

بكر

بن داود البهرى ميوزركل ذكرة أدو سعيد بن يونس »ه

 -388-بكر بعنيسى بن احمد الكندى الجمانى( )9اجبعوفر توق
بقرطبة سنة“2ه »

 .-985بكر لاعيو ادبت شاغر ذكرة احمد بن هشام المروافى ولمانان (كذا صورته) ( )9ص ()4

16

ا

عبد الله وخكانت ولايعه .و سنة.0.وتمادت لل الثلاثياثة هكذا اخبر

ابوجدرى ما جمعه من ذكز.اوفات الامراء وايامهم  بالانذلس وهذا
شاهد لضححة قول ابى سمعيد والله اعلم _روى عن يقى بن «خلد جياءة

منهم اسلم قنعبدالعزيز بن هاشم القاضبى واحمد بخانلد بن يزيد
ومتحيد بن قأسم ,بن محمد والعسن بن سعد .ابدنريس بن رزير

البربرى الكتامى من :اهل المغرب :على بن عبد القادر.بنابى شيبة

| ايمل تومي الل .بن يونين الرافى ركان مخبينيا,بد محرا عه
وعنه اندشرتب كتبه الكبار ولعله آخز :من حدث عنه من اصحابه
اخبرنى اابلوثنا حماد .بن هبة .الله عن ابن خمرون عن الحمافظ الى
باكرلخطيب قال نااع
لبكدريم بهن هؤازن القشيرى فال سيعت
همزةالى ايولين اليف ()4بقوان هتين انا الف نض رين احيد بن غبد

املكيقول سيعت عابلدرحمن بن احمد يقول .سمغت ايبئقول جات
امراة له بقىبنمخلد فقالت لهان ابنىقداسرة الروم ولااقدرعلى

مال اك
دثونمبنرة ولا اقبدريععلىبا فالاشورنتة يلكفمدنية بشى
فانه ليس ل .ليلو:لثاهار ولا نوم ولا قرار ففال (نعم) اإنصرفى حت

انظر فى امرة إن .شا الله قال .واطرق الشم وحرق -شفنيه قال فلبثنا
مدة فمجات _المراة وابنها معها واخذت تدعوا .له وتقول قد..رجع سالما
ْ وله .حديث يحدثل به فقال العاس؟انث فى بدي بعض ملوك الروم

معجماعة املناسازى :وكان له انسهانلامكا كاليوم فدرجبا_لل

الصجعراء للبخخدمة يثردمنا وعليقا قبوديا فبينا .نسحنتسجبئ»املنعيل
ص ()1

0|[|[01|1

( 761.769. 75

0

ف مصنفات ابىعبدالرحين بقى بنمخلد كتايد فىتفشيز

القران فهوالكداب الذى اقظع قطعا الساتثفى فيه انه.لم -يولون

افلىاسلام .مثلهولاتفسير محمد بن جريز الطبرى ولاغيرة ومنها _ى

الحديث مصنفه.الكبير الذى رتابهسءانىا الضححابة رضى الله

عنهم فروى فيه ع.ن”)| صاحب وذيفب م رنب حديث كضلاحب”.

ع.لاىسما الفقه وابواب لاحكام  فبومصنف ومشند وسا أعلم أهذه

الرتبة لاجد قبله.مع .ثقده وصبطه واتقانه وإختفاله فيه ف الحؤيث
وجيدة شهوخه فأنه روي عن مايعين رجل واربعة :وثينانين رجل لين
فيهم عشرة ضعفا وسايرهم إعلام مشاهر ومنها مصخفه .و فتاوى الصحكحابة

والتابعين[ .ومن دونهم ,الذى اربىفية]علىيغتنف ابى بكربناتى
شهبة ومصخغف عبد الرزاق (*)بن هيام ومصنق سعيد بن منصور وغيرها

واننظم علا عظهما

()1شى من :هذه فصارت :توآليفب هذا للامام

الفاضل قوإعد الاسلام ولا نظير ( )2وكان متخيراءلا يقلد احذا وكان
ذا خاصة من احيد بن حنبل وجاريا .و مضيار ابىعبد الله البخارى

وابى 'الحسين مسلم بن الححجاج:النيسابورى وابى عبد الرحمن النساى
رحمت العللهههم .هذا آاخر كلام ابى مهد قال اسبوعيد بن يونسش)
,ندن
في تاريحه ان .بق

مخلد .سات بالاندلس سنة /0ام وقال ابو

العسين الدارقطى و اليختلف انه مات سنة  0وقد تقدم .ى اسم
هيد بن عبد الله بن قاسم الزاهد ان امير عبد الله بن محمد “شاور

الفنهاتوقفهم .بفول,بنعاك رىقدل.الزدديق فصي كلهاجيافيايام
درس (لعله الها ( ..)9درس (لعله كذا نا اجتمع فى) ()1

()65.1671

5

(*)خلت الرذاذ .يه برادة .فضة قد عُربلت من فوق قطع مذهب
١
وله قوذ سديي بين مليحين
ينن
ذ حس
هى من
اما نرى الدهر بها قد اثب

وهذا السنهيج

كدر عد على ثكرة .بينههما واسطة من :سيج
وافشد له

ستعشق
اابهث مدك بعسيرة وتشوق .وتبيت خلو القلب م
وتلذ تعذيبى .كاذك خلتدى :عودا فليس بطيب مالم عرق ١
توفى فى حلود ٠6 »
-985-

العر بن “مد نيلطاعلل

هبق

وزازة وجلالة يروى عن:ابى القاسم :بن :للافليلى وغيرة يروي عنه ابو

عفرللاجيسن عرد الرحسن :بن العاصى «(شييا:القاصين ).انو القائيم:
وغيرة توفى رحمة الله ى سئة 88م »

58لت .الطهب بنمدهبرنون العتقى مرسئ ففيةتوفى سنة]+م عباب الباه

من ,سمه ابنى

عهقق. -فى ابن كلد ابو عبد الرحمن من .خفاط :المتحدثين وائم'
الدين؛#الز.:اد الصالحين رحل لل اللشرق فروى عن للاثية واعلام السنة
دنهم كلامام|:بو عبد الله احمد بن هد بن حخبل وابو بكر عبد الل

اق ا#حفدمبن اين اشيبة واخمذ بن ابزاهيم ,الدورقئ وجماعات ,اعلام
يزيدون على المائفين وكنب الصنفات الكبار والثور الجثير

وبالغ فى الجمع والرواية ورجع ل لاندلس فملاها علما جما والق
كدنا! تدنينا ذا +فدلن! ذلى !اختفالة اركاثماره "قال ابو فهد لين بن أحيد ٠

( )168. 67

6

5

 ١جنهم من  ,امام وقسابلم يسوم احتراق

وبا هم نفسبى بهم كن ظلاما وقهدهم عن نوى وانطلاق

وبا لهل بعد:ذا إظنفرت بالصبى فاقدى بوه.ثىاق
سيدرون كيف

يبون ب

كلا إلى جبة لاستراق

فعارضه المورورى فقال

اعدوا غدا لبكور الفراق ولم «يغار :اذا هوى بانطلاق
فلم الرغناه باعدادهم وجمع الركاب دليل افتراق

اسر وانوى البين فى ليلهم واظهره الصبر قبل إنفلاق '

ويم الفراق عقلىبحه يذكر ذا الشوق حسن التلاق
ساقطع عنهمسلوك السبهل واكشى للبين عنشسراق

رَأحعل نول" اللوق عرضة دكون حديئا لاهل العراق ٠
برعد زفهيرى وبرق .احتراقى وليل نداجى غهوم اشتياق

فتنطبق الارض,سمبنلها على طبق الارس اى انطباق

فلا يستطيعون من وجبة بغير استراق وبلااستراق

ويبقى البهيب على فنوئة .واس منهم عذابت الفراق

 -188الاسعد بن بليطة القرطبيىشاعر مذكور انشد الشريق ابوبكر احمد بن سليين المرواى قال انشدنى (ا1ب)نالاسعد لنفسه

حذا رفم ()1
ا

751090. 69:

حرم

ء.

أفراد الاسماء

الراى -رالمسنايل“دقيق النظر ركئ الممختير فوفى .ى صفر د.ه »
 -778افيض بن مهاجر العافلى الرى سانهل رية مشهور كان علىطريفة حسنة واجيل مذهب ذكره هد بحنارث الخشنى الاندلسى

:

فى تاريخ »
 -875-أسّامة[)4بن صخر بن عبد الرحمن بن عبد الملك بن عيسى

ابن حبهب العجرى سرقسطى «حدث رحل و طلب العلم وعنى .
.به وكات وفاته بالاندلس سنة إلام م

0

 -978اقلب بشنعيب الجيانى شاعر مقدم سكن قرطبة ذكآن سنشعرا غابلدرحمن الناصر ومن بعده ذحكرة ابو نهد على بن احمد ري
الشعراء المقدمين .ومن شعرة

رب يوم قصدت فيه سل اللهووحولئ جماعة شطار

فيزلنا على بساط مانلنور انيق لم تغن فيهالعجار
روضة كالسماء لوذا  لرائها .ولاحكن .نتجويها نوار
ا

#4

...٠
)

علس

.افيه 4 -ه

نم ونأ وعرويش

كانها الاكار

الرياض اذ نحن فيها ييتين .يزان

ال8د8و0ل-ة[*ا|لاعامميرةيةبومننغالشعبرةالورورى ابوالعاص اديب شاعر مشهور فىيعارض ابا عمر يوسف بن «رون رف قوله
غدا يرحلون ف
يا يوم رسلك كن بالظلام بطى اللحاق

ونا دمع عيفى
سد الطريق وافرع عليهم تتجيع الاق

ع ()4

 55. 55اوس

0

نفل

4

00

رايت النزنى «الربيع بن سلين يرافعيادنيهما عندكل خفس ورف
فى الصلاة *

/

شْ

من أسيهاسع
 -975-اصيع بن الخليل اندلبيئ ' روى عن الهازاث  0سر

ابنمسروتحمى بن يحيى اليثىماتسنة ]لم«.

ظ

)*[-578اضصيع بن راشد بن اصيع اللحمى ابو القاسممن اهل اشبلية70فقيه مححدث رحل لل القيروان فتفقةعلى اببىمحمد عبداللبق...

ي
ابن زيد عبد الرحين النفزي وابى.الجسن .علىبن
ج يد
لبين

القابسى وسمع منهماأ ومن غيرهيا هنالق وباجمجاز سبع  9الحديدى

وحدئة بالرسالغ لمان لابن ابى زيد .عنه 5
ومات هنالك قريبا م٠ن0م م

1اح 0

03

35

4زق .-اصبع .بن سيد اانلوعسن شاعر اديب من اهل .اشبهلية (قال.الجميدى) رايته قبل الخيسين واربعماثة وما ()4قريبا من ذلكوس
ْ
شغرة ان ماق ؛ القلم,

مذل ينم لك العبون اذا .بكى سراير انارولاطراقّ ْ7
بعريب نطق لم يبنه منطق وقطار دمع لم_تدله ماق 2

نضر اذا سححث دموع شباته ضهحكت ثغور الصجعحف ولاوراق .

ييدى الحياة هنية ولربيا وضع السهو مواضع لاطواق .

ةق اصيعمبن
لك بن موسى زاهد فاصل قرطبى توفى سنة ع» ]”.
ظ ( -678-صبع بن محيد ابو القاسم فرطبى ازدي كان اماما _حنفىظ'
4
اعصايه

دسسهة

عن لهم

م ]]

()156572.

ننسب اليهواسلم هذا هو الذى ذكرنا قضئه سع احمد بن كليب »

اسلم بعنبد العزيز بن هايم بن عبد اللهبنالحسن بن الجعد

-115-

ابن إسلم بن الجعد بنعمرومولى عيعروث.بينن بعنفان وقيل هو

اسلم بانلعبعدزيز بن هاشم بخنلد بانعلبلده بن خلدبن عبد

اللهبنحسن بن الجعد بن اسل بانبان بعمنرو:شؤلئ مرو .بن
عثين بن عفان وهذا اصلج وألله اعلم يكنى إنا الجعد ولى فضأ الجياعة

باانلذلشس "حبك" الرتشمن :العافتر وكانبت “لها رحلة-روئ” فيها عن" "يون

ليف لعل نون موتون ان اممبتزة مرخ اقطان ساق )4الطدفين
وابى ابراهيم اشفغيل ب#نهبى بن اسيغيل.بن عمرو المزنى:وابى
مد الربقع سبلنهين بن عبد الجبار بن كامل الزادى الوذن صاحهى

الشافعى رحمه آله وسمع هد بن عبد الله بن عبد العكم وغيرة وله

شياع بالائدلس من بق بن مخلد وعد بن عبد الرحمن()9الخقنى 
وقاسم بن مهد ولمجوطم وكان جايلا من القضاة ثقة من الرواة ييل

ل مذهبي الشافيى مات فىيومالسبث وقيل يلولماربعا لتسع بقين
من رجب سنة  "91وهو آخو ابى خلد هاشم بن عبد العزيز بن هاشم '
حنزم قال نا عبد
روى اعنة جياعة متهم خلد بن سعد اخبر ابو هد ب

اللا | 0-اصد ني كليل اللنتلي ان" سند قال قال
لىاسلم بن عبد العرير”بن هاشم الفاضى وأحمد بن خلد و“#حمد بن

فى بأنخلد وجييد فبيند الببلام'الشابلى وقاسم

ا

ابن هد يرفعون أيديهم ى الصلاة عند كل خفض ورفع وقال اسلم
 72السلام ( )9صر ()4

92

1688. 45. 53

غم

اوىب عينه اندلسى مات بهسانة  6روى
من الفقها الضالحين ير

عدهمب بن:وصاح ويب ينجينبن.ليابة.أخبرابى مدبنجبرمالال
نا عابلدرحمن بن ١أية الكنانى قال اخبرنيى اخمد بخنليل قال
ناخلد بن سعد قال انا انيد بن عمر بلنبابة قاالبان
اان :بن

عيسى بن دبناروقدسمعت هد بنعيرغيرمرةيقوللمانظر قط
لك وجه ابان لا ذكرت الوت ورفع به جدا عن .ابيه عيسى بن
دينار عنابن القاسم عنملك عن ابن شباب قال دعوا ان يمو

كا .تعرضوأ  3بالراى »
من أسمه أسد

 -868-اسد ابن الحرث اندلسى مولى خولان  رخل وسمع من اصبع

ابن الفرج ويحهى بن بكير قديم ذكره هد بن حارث الخشدى *
 -965-اسد بن عبد الرحمن السباى اندلسى .روى عن ابى مسلم

مكحول بن سهراب (#( )1الدمشقى سولى هذيل وعن عبد الرحمن
أبن عمرو الاوزاعى ولى قضا كوررة البيرة نى امارة عبد الرحمن بن
معوية بن هشام بنعبد الك وكان حيا سنة  5.قاله امنشنى ايضا »
ك

من أسية اسلم

 .-078-اسلم بن احمد بن سعيد بنى ,القاضى اسلم بن عبد العزيز بن

ا

تلاهب
اة و
هاشم ابوالحسن لدادب وشعر من اهل بهث علم وجكلال
معروق فى اغاى زرياب وكان زرياب عند الملوكن بالاندلسس كاللوصكى
وغيرة من المشهورين برز .ى صناعته وتقدم فيها ونفذ بها وله طرايق
ص ()4

1

5.161

من أسمة أدوب

-1053-

ايوب بن سلجم بن صالق بن هاشم وقيل هشام بن غيرت

ابن عبدالجباابلتمدإبىا'يوببن سوا ابانضالي:بىا'لملمر
المغافرى ابو شال اتبلسى “حدث

(قرطبئ) روف عن آدى زيد عبد

الرحمن بن |برههم بن اعمس المعاذرى زوق عنه :أحمد تن مطزن بن
عبد الرجمن كلاندلم.ىافات بها سينة إءس ي*

ايوب اسن اخت موسى بن نصير كان بالاندلن .ف" متقة .

-08-

ال لد التزير بن توا دين جيل ميزنا فاجتمعت وجوة

القبايل على.تقديم ايوب بعدة[ :اميرا.وسابعا 'مللنانعشار ( ])4ذحصرة
قبة'لأرحوين ادن العبكم فى تأريمه 0
6ه أيوبت بن سلهين دن.حكم بن عبذا الله قرطبى .توفى :ساة الاإمابد

01ت يو|ب بني لينو بن ,انصر ,بن..منضور بى_.خحامل ارق 2
الاؤنالين سنة .م وقك اس

راليد د
مرو
ب

0

التاخيص لما اتفق .ى الافظ والغط فى الاسما ما النئ ذكرنا قبله
لفناوك

ع

:

لي

“من إشسمة ايان

ران بن امزين .روف عله شور
-505-

الى

يدننْفطرة ب»

 000ابان:بن عثمن بن سعيد .بن .البشر شذوى توفى سئة /الاث] »

 -105ابان بن عيسى .بن ديئر يروى عن >#كجى بن وأدد()2الغافقىصب ()2)[1

000

ْ

ْ

11

ا
هنما له +اذامابترت بالا
عليه

فقال بذابهةا؟ .

ا
أي 17

ا

ف منتريرق  100زطق 1 50
ويوحشنى .اقلرجيبهع.وائنى لعاذس .تنفسى "ان اذكزيكمافرذا"-.
نوما كان قلبى اذ قبديتزيبقا فينبرالهوىعندولاحمجراضلذ]-
افتللتايا لنيز لواءنليهامانا تيفط ,اهأ1 801
'
 -668اريس بن اليمان ابوجعَلىيبلشا.ععرالم_ينتجنع الملواكقةايدفق عليهم ذكرة ابوعاسن بن شييد افتشيه بلك بلدة :خالاالعايفي 1
ناجم

+

وينسبه اخزون فبقولون اليشبدنى ( )1لانالغا على التسجاايزلىه ١
الشبون  ,ود شحجر الصخوبر ومما يساعسن :له ى .صفة«الدار

قوله3

انفده الحسيدى وقال انه اذرك زنانه ولرسيب لي يلي تللبيلا..
 .لكموقتحةلابشار ()#من درق يكاد منهاصفا ارلاليشار0
0ناتكي را ور نانث0003

9عو ع

نر لالو

اثوالك
للقاعال“بتالبةة نيا

0

9

11

#قيبة 95

1

2
0

ال 000 0

 0وعقلك بوتسيد سويويرا."٠ .

رويد اوجن

ربغ

تاوق  4تسلاتبظها

اوشعرهكثيرمجم :كنبدهَ دراج من مجرئ متدمتبؤاا'
مه ا

اضفيدلة 005

"هذا ره)ز 0ص 930
وود  -م

م

الول

( )167: 45:87

واطيب ما تيى النفس الف يجدد وصله بعد الصدود
وتارجة العفاح نزهى بطيب النشر والحسن الفريد

اقول لهافسححت السك طيبا فقالت لى بظميب.ابى الوليد
هكدا وقع هذا الاسم فئ هذة الجكاءة وقد اتقلدم

ايايت اسمعيل

أسمعيل بن إسحق النانى فلا ادرى اهو والد.هذا او

ولده أو قد وفع
ْ

العلظ .ى تبديل إسمه والله اعلم»

ووه[ راتت اب:نلقجرابطبو سمخ /ب#نجفق ب#نحبى الهقى
مات بالاندلس سن خلا عد

سوه  :إسحق بن #ذقابان بالذال وقيل بالزاى مححدث ولى القضا

ْ بطليطلة ومات بها سئة عن »

وووسر»)إسعق بن سللة بن سق .القيتى الخبارى عالم له كتابيعثمل ءلى اجزا كثيرة نى اخبار رية من بلاد /لاندلس وحصونها
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ْ عندة وقريه وبالغ فى اكرامه ويقال انه هو قد كتي اليه ورغبه فى .
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متقدما فبها ستقنا لها فاستفاد .الناس مخه رَعَولوا عليهواتنخذوة حسجة
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نه جماعات وحدثوا عنه مخيم .ابوعبد الله ابلنربهع بن عبد الل
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ذراة عليه فنفطه كناب الشمايل) وقد قال فيه ابر “يد بن سفين
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رحمه الله قطعة اولها

ظ

انترر بقاضى القضناة.إن ل.حهقا أى كل سم يجب.
وكان عفا الله عنه بليغا متصرفا ى انواع .البلاغة كتب اليه ابوالسن ْ

أبن الحاي رحمه الل
فلان بمقرلى دابا واورد فى زضباكق واصدن ١
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فراجعه

الفتحر يابى والسيادة تعجر ان يستبهس “حمى الوفاء زور
ولدى ان نفث الصديق لراحة .صدق الوفاء وشيمة لا تغدر
وعليكف .ان ترضى فسمع ملامة عين السناء وعهدة لا تعر
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ابو رسعق الانضارى م البلدقى عتاخبنا مدت

ثقة .ثبت زد

ببلشوة عن ابى العسن .بن الغعمة وغيره ثم رَحِل حل اشرق فاقام

بالاسكتدزية فى مدرسة الحافظ الساغئ نوا من عشرين ساة وكتت

.عن إمافظ ابى الطإهر السلفى .سا لم يكتب احد وكان عاللا بالرجال

معقللا' من" الدنها لم يغي راس هته الت كان بها بالاندلس شيا

كمرك ته موري مذء متويط ملالوبؤراهوو اله زاكفئاسه غن
القأنان .وأتراوه عن انداء الانيان ركان يتلقدن نويخدطيرةا الالخبان
زقولون لىفوك أنقباض واذيا :راوا "رجلا عن موقى الذل اجدحما
ترى الناس من داناهم هان عندهم ومن اكزمته عزة النفس اكرما ظ

وما كل برف لاح لى يستفزى ولا كل ملناقيث ازضناه مدعما

'وسا ؤلث :مخز بعرضئ جاذبا عن الذل اععد الصيانة مغنما
اذا قيلهذا مورد قلت قد ارى ولاكن نفسن كر تتعتمل الظيا

واى ذا 'سا:فاتتئ لامر لم:ابنك :اقلت حكفى اثره مدنا
ولاكند إن “جا عفرا 'قبلثه ان سال لم أتبعه هلا ولستها

#١واقنين خطوى عن حطوظ كبدزة اذا لم اثلا وافز؟ لمرضن تكرما
واكرن نفسئ ان اضاحك عاسا وان اتلقى بالدير سذسمأ
انهنهبا عن بعس نسا :قد يشيتها مخافة :اقوال العدى دم اولما
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الهجاء بوظعرق كثذر
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رج فن جزيرة دار وهى كانث وطنه بو اكثركلاو قاتلا بص '
تلك الدجال الفى .تقرب من الجزيرة وحده فكان اذا صار بين
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' الرمل طكبابة ىقا
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وأقه ذحكرت هذة المسكانة لابو عبد اللهبهد بن سعيد الخمولانى
"الضانب فذرفها وقال لى لقن اخبرنى .الثقة انه راى اسلم هذا فى
يوم نشديدالمطركا بيكاد احديذ فى طريق رشن #اعد]عن رقيو

احيد .بن كايب :زايرا .لة وقتتحين .غفلة .الناس ى مثكل ذاكن الوقتث
قال:ابو هد وحدننئ ابو نخد قاس بن محمد الفريش قال كنب

له ميد ب:نخطاب شعرا يقةرل فيه بأسلم فعرضه ابن
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الثيوين من اظة ب بدت من الشعر قال فكسب ابن خطابيب يلال
4ه أبن كلييك كتيبابن كليب مسرعا
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هذا كناب الفصيي بكل لفظ ملب وهيته لك طوعا كيا ودبتل روجى
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اووت؟ »كيب اطيق ذلل قال حلت :لد كج ددا امن) أن تفى يوْطْدك

قال.فاخذ رداة ونهض معى راجلا قال:فلها اتيدا متزل إخهدا بن كلي
وكان سكن فئ :اخر درت طويل ونوشط الذرث' وقف» والكمر
ريوع ]ل ,فثل ل االنتاعة والله .اموت وفا"استطيع ان انقل فدمى ولااان

اعرض هذا ءإئن نفسى فقلات لا تفعل بعد ابن بلغمتة المنرل تطبرو
فاق اجيللا ,اللداسلد ذلكفي .النية اق ورجع سر عا فادروتن واخذنت.

برذادد فتمادق وتمارق الردا وبقيات قطعة منه ى بدى لسرعنه وامساكق

له ومضى ول ادزكه ذرجعت .وددات لل 'احمد بن كليب وقد
كان غلاء :ذخل علو :اذ زانا .من .اول .الدرت 'مبغرا :فليا راق يي

ا زالين إبوالجشن »فاه راق والفليتيقا هادناجمال اقان:لولقمى
بأ كفل ذا لاس  4.رد كوي

رد ارهن 7

لوم

نأف تاطي

»الال وجعلت! :تزجع وقمت فاب اليه فجند وق ل لى بايا عبد الل
قلت نعمفقال اسقع منى واخفظ عنى ثن
لمكا يقول

ل

اسلم يا راحة العلينفقا على الهاي 'التخهل
ولك انثهى .لك فرادق من رحمة الغخالق الجليل!:
قال فقلت'له .انق الله .ما هذه النظبية فثال لى قد كان قال فورجت

عذال الهف يوطت التدرت حتى سيعت الصترا عليه وقد قارّق
الدنيا »قال ابو
هد علفبىن احيد وهذه قصة مشهورة عندنا وه دن
اليش ثقة وتهد بن 'خطاب ثقة واسلم هذا من بيك "جايل وهو المج

الكتابن الدهور ى اغاىف زرياب وكان شاعرا اذيبا قال امبو
يد

مذاد تابو جاده لاذبة ولافؤد ركذا بخط المولف د الطرة (4
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كفاكت انقطاءى عن مجالس االيللانهعرابا درن لمن ؛القمود دعن
بابى نهار! جفى قطعت على جميع ما الى#(. .اراحة فقد ,صرت من
لهلذبةلة قمعنرزلى ولاقععدت لهلا ولانهارا
سجخان والله لا فارقت باعد

على بابئ ثم قام وافصرن :اديد بن كليب .حكينبا جزينا قال هد

أبن الحسن وانصل ذل بنا فقانا .لاحيد .بن كلمب وخسرت .دجاجك

وبهضان فتال هان .كل ايلة قبلة يده واحسر اضعاق ذلك .قال فليا
"بيس من ,ذودته الببة تهكته العلة واصجءد امرض قال مهد بن اسن

واخيرنىق إبواغيد اللد يذ بن خظاب شيخنا .قال فعدته .فوجدته باسوا

حال فتلت إله نولم يسنا

دناه راف زوز

ارما حولاان فل اجتيلة

فى الب انقاال لد وما دوالك قال.نطزة,من اسلم اك اس طلف درا
لهم

ان ,يزوف لا عظم الله اجرك ,بذلك وكان هواولله ايا يوجر قال

افسى :لذ :ونهضت :لل :إسام .فإسناذنت عليه فاذن
قرحمته وقتطعث؛ ن

لقا بما .يجن فقليت له اجلنىاجة/قال بوما.هئ قللك_قد عث

مع ااحفد .بن وكلبيها من ذمام الظلل صتى بفتال ذعم
شا جمعكب

لاك

حت تعلماند برح بى وشهر اسمى واذاى فقلت لوركل ذلل

يغتقر ى بمثل:الجان-التى بهو فيها والرجل .يموت::لتصل ,بعيادته فقال
على ذابن_فلا تحكلفنى هذا فنامث له لا.بد فايسن علي
وآلله  ما١اقدر

فى ذلك شى وإنما هئ عمادة:مريض قال :ولم ازل .به حتىاجاب فقليت

نا ققارنى ل علج خلفف' قال
فقملان فقال إللىسدث .والله افعمل ويلاغكد

نعمقال فانشرفت لل احمد بن ايب وإخيرته بوعده بعد .قايده

فس نذلك وارتاحت نفسه قال فليا كان الغد بكرت لل اسلم وقلت

قال فرحم وقال وإلله .لقد .تمعيلتى على _خطة صعبة على وما :
له الوعد.

1

3

0

()161. 35 ».

0

رائه العيونى وكأن «جى ؛ غناك هد بن خطاب احمد بن كليبي

كان سن اهل لادب البارع والقعر الرايق فاشتد كتلف..اسم
ل

صبرة وصرفىن فيه القول مستترا بذلككف لل أن قشت اهنا ”

س
بسعفى
فيه وجرت عاللىالسدة وتانولشدمتمحوافل فلعهدى بعر
الشوارع بقرطبة والدكورى الزامر قاعد نى وسط الحفل وفى راسه فلسبوة
 60وعليه ثوب خز عبهدى وفرسه بالحلية المحلاة وغلامه نيسكه وكأن-

فى م مططى بزسر لعبد الرحمن الناصر وهو يزمر فى البوق بقول.

احمد بكنليبب فى أسلم
اسينى فىهواةاسلم هذاالرشا غزال له مقلة يصهب بها من يشا
ننك
راأ
يو ش
وشا بيننا حاسد سيسل عياأوشا ول

على الوصلروحىارقش

ومغن محسن يسايرة فبهافلا بلغهذا المبلع انقطع اسلم| عن تجميع
مجالس الطلب ولزم بويعاهلجلوس حلى بابه فكان أحمد بن كليب
اميرا ومقبلا نهارة كله فانقطع
ب دار اسسل
الى
بور ع
لشاغل .له الا المر

اسلم عن الجلوس علي باب دارة نهارا فاذا صلى المغرب وإختلط
 .الظلام

 0مستروحا وجلس على باب داره فعيل صبر احود ان

كليب نتحيل فى بعض الليالى ولبس جبة من جباب اهل البادية

واعتم بيكل عيابيهم وإخذ باحدى يديد دجاجا وبالآخر قفصا فيه بيس
وتدكدين جلوس اسلم عفد إختلاط الظلام علي بابه فتقدم الية وقبل دده
وقال يامر مولاى باخذ هذا فقال له إسلم وص آنت فقال صاطل ٠
الضياءة الفلانية وكأن .قد تعرنفي اسيا ضياعه واصهحاده فيها فامرٌ اسلم

باخذ ذلك منه ثم جعل اسلم يسله عن الضيعة فلا جاوبه انكر اكلام
وتامله فعرفه فقال له ياخى وهنا بلغت بنفسك واتلىب ه
عنتاننى اسا

96

 +.قه )147. 55 +.
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 -064احمد بن قاسم بن غيسى ابو العباس المقرى قال اب
-

يش
للك
قن
اوب
ابن احيد هوالعرونى بابى العباس للاقليقى س
يلطلة
ليا
طاع
بلده من

“ 1سور وله رحلة

كان

سل أل  1تر لل ميفاالب
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ع

 .الجعدوسيعناة مفهوكتيت عنه#مثورانكثهراوكاب هئ رحمه االلها»

بن قاسم بن هد بن قاسم بن اضبع البياني ابو عمرو
 -104احمددث يروى عأنبيه عجندة قاسم بن "اصبغ
ديت
حل ب
من اق
فال انا ابو
0
الس
ام
احمد .بن قاسم بن محمد قال نا ابي قال ناجدى قاسم بن
عمرو
نا مسر بن مهدقالتشمالت يحبى بن معدن أى سشى
اصبع قال

د

الحاجم والينجحوم فقالمايسم فيهنشى انشد ابو

هد على بن أحمد قال إنشدنا اتو عمرو البيانى

اذا القرشى لم يشبه قريشا بقعلهم :الذئ بالذفعالا
اسن مانبوس يض المع يلوق ,م ات

1مشهور التشغر ولا 1

"سو -04 *)احيد بن كلبب التحوى أديت
.فى اسلم وأم بزل بهالأفراط فى الب
ظ
 00ل

رك

ولك

عرس

لق أ ميدمل ب اجضه انان اليد
رد

لات

صا

نحط

ههدبن خطاب النحوى إن جياعة وكان معنا عندة ابو
ابى عبد الذ

سلمبن احمدبن سعيدبن قاضى الجماغةاسلوغيف اقزر .
الكسنا

صاخب المزنى والربيع قالهد بانلحسن وككتان من اجذل من

'

رلته  5نهنا

])44

0
1
أ54ح-8يي(د* )1):بن 0م اسم برشي ابوامبللنديمحدث يروي عن ابول على الصدفئ وغيرة »
يكن ص

 .-9:4-احمد بن 'قاسم بن عبد الردمن (بن .هد العييفى) الاري”

البزاز )9ابى الفضل ولد بتاهرت واتى ع بيهصغيرا ! 0

: 0
0 1

اج

روىعنةكد د
سي ي حرا د

عسي بن ابى2
سسرة وتهد بن سعو د د

النزروا
وادى

1 171 3

0

 0بن مجو
م
1

00 0
وكأن لق

عدمرر
بوع
إختصض  بالقاضى مغذر بن سعيد يسيعمد تواليفة لها قالااب
وقد|لفيته وسمعت كثيرا مندقال ابو عمر فااحمد بن قاسم
00 :

السنة لابى جعفر هد بن جرير الطبرى

ا

:

5

مياال
2-

للمر إن الفدل 1
اقل اطمرسيان كن أل مك

!بو الوليد بن الفرضى قرات عليه كثيرا00 .
الدينورى عن الطبرى قال
مرنوايئة عن :قاسم وغهرة وسالقهعنسنمومرلدةفقال لىولداتسن ٠

.م قال اابلوليد وتوفى رحمه الله ب'زطبة ليلة الجمعة لثليٌ بقين ٠
منجيادىالاولىسغة 7.0وصلىعليدقاضبيالجماعةاب العياسبن

كابته
صر ( )89سقالم )(4

()19453..
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حامد البغداثى نزيل مصر وابى هد جعفر بن احمد بن عبد الله بن

وزارا(ب)4ى العسن على بن هد بن مسرور وابراهم بن
سلمين الب

انبى
علي بن غالب وسمع من ابى هد عبد الله ب

زيد بالقبروان

يد بالاندلس فروى عنه جياعة من اهلها ملؤم ابوعمر بن عبد الور
ل

نوفى خريبا

أن

2لمتاجر بكناب الدار
موصب عن ابى عير قال حدثتى أحمد سن ١فات

ومقتل عثمن لعير بن شبة النسرى ى سبعة أجزا عن"آم معيد عبد
“اللهبن احيد بن حامد البغداثى 2
نب »
الكانب عنعمر بش

بن الفضل

ادبن على ين :احمد بن خلف بن التاق المذرى توفى
 -6:4-ا:حم

سابة إعاة وكان ابوة غلى سن المتقدسين فاىلدجو ولادب »
لاحي )بن على بن القاسم القاصى إبو العباس فقيهاديب شاعر
للست وزارة وجلالة وقد قال فيه ابن فى بمدحة من قصيدة

سلمنحريوبادث مانهوى تحملابى القباش معفلقا يه)*
,و بعدالناا
ويسعودب العذادٌ  بالأعلى زحلٌ وربما اخصال  بالجوزا منطقا

ومنها

وجمع الله فيه من فسايله ما لم يزل .فى جميع .الناس مفترقا
مىطس وهو
لف
فض شعرٍ |بى العباس فالىاخول إسناقدة له الاقتي
ظ
00

ظ

جنيث بالوهم ورد الممد مجتنيا ونلت ١ اشتهى من ريقة الشنب

درس هنا بيت اخر ! )4متقدم ( )5)(9صم ()4

عله 14م

ْ
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كناب ى التارنز"الغروق بذيل المذيل وكتان صريع الئاه ل 1ه

مايل الجيكة ال  1لك اهل طبرستان المقروفة بالعبد مزتمع ئ
من ابى بكرن هد بانحمد بن هد بن عابدلله تانسمعيل البغدآذى
يعرف بابن اب““لن ستادارحرو سار ى سعيّد القن
ابن على بن زكريا بن يحنى بن سال ل علضم ن زُفربن “العلا
اف اسلم القتوئ البصرى احاديثه عنخراش  9الى بن لكك
وو

أربعة عدر حديقا ودخل الاندلسن

قبل

الخمسين

وداكب 32حلت

بهبذه الكس ومن اخر سن حدث عنه هنالك اابولفضل اكت بن
قاسم بى عبد الرحمدن الماهرتق وأبوعير أحمد ون الحسن:قالالى ظ
2

غير وأحد عن

ا

رن ابى عور !*  :نى عبد البر فال حدثانى

5

تاحافركه خراش عن الدينورق عن د عن كراش" #واشين
عنه ابو القاسم خلف أبن فاى الاندلسى

0

سنةاع.غ  1ل" ااعةددى

3

ا

0

رك “سماعه عليه نه فغم

اأ اواوو ينيد أبن 6لاسنة »
ب

 -454-أحمد بن على بن خلف بن طمرشيل .ابوابكر الاستاقامره

نتعموى اذيب لغوى توفى ساة لاع به
-3854-
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ف

 8ممه الططل .١بالىقباس” احنذ بن الندن ين عنيةالرارن '
واد.ي الغ عبد الوقاب انق عيسى بمناهان

0

:

عبد الله التاجبجررخالالتمييع صر من كهزة

ى العسن محمد أبن عبد الله بن ا

.

0

حون

الفوا ل رى

بي السدل فال ابن

ْ عبد الصمد بن معروى الفران وابى “عمد عبد الله بن 0

مسوخر ()1

بن

ذلداا

()19657»..

جانيىتمصر وروي عله لتسندة وسمع يونس بن عبد الاعلى وغورة
0
ل" سئة مإ روى عنه خالد بن سعد وغهرةاخبر ابو نهد
عاتب لحي
تشمكقال عبدالرحس بن سلةابامهد.بنليْل هلد
لاير ا
نى احمد بن عمرو بن منصور صاحب الصلاة بالبيرة
ابيي ببعد اذبر

وكان اسلنصالحين قال انا.يونس .بعنبد للاعلى قال انا ابن وهب

سيل كالى عن الامام هل رفع يديه عند الركرع فقال نعم قيل
ا

د سا يرفع راسه من الرحكوع قال انه لهوسر بذلك قال خلد
لوهبع
ى ينا احمد بن عمرو بحاضرة مدينة البيرة وكان سن الخطبا
وصل

ودكرلخففصع واخبرف اذه اى اسلبردحس
فرايته يرفع يديه عن
و؟

ابن عبداللهبن عبدالحكم بمصر يرفع يديه عندلخلفض ورفع

صدلق لل جتبه فكان ربيا رفع وربما لم يرفع 2
الحرة ج

ظ

إذىلك فقال انى انسى *»

مد بن عبادة بن علكدة بن نوح بن اليسع الرعيفى ابو هد
 -054-اح

ا لو جيم أسنت لين سن وج ب سنة

الضنث ]لس

د بن وضا كمد بن عبد السلام الخشنى اكأن)
الاررؤى عن ه
صاحب الصلاة بقرطبة
2488

ْ

بن عابد ابو عمر قرطبى فقيه توفى سنة » 508
احمد

احمد بن عرن اللهإبو .جعفر فقيه *عددثك سثهور بروى عن
-954 .ون ابدى سعبد بن لاعرابى وعنبككر بن
قأسم بن اصبغ البيانى

العلا الفاضى وابن الورد يروى عنه

ا وغمره 3

 -554اأحيد بن الفضل بن العباس الدينورى ابو بكر الطوىسمعمن جعفر ا

الفرياى ون ابى جعفر “عمد بن جردر الطبرى

غ8

زعوة .؟ اق يله"

إبعد الستون اصبوا والشيب لهرء درب
شهيب ,وسن واثم اسر لعمركك صعب
يباين الاسام فل ايام مودي ,رطب
واذ شفاء الغوانى مخى .حديث وقرب
واد سشوبفى ,فلو .ومنل العيش ,عذب
ادن آم[ رآى رب عواذل ميا احيدا
المت اشرب _راغا مأ  0لله..رحب
فقال المامون يدبغى ان تكتثني بالذه.ب وامر له بجادرة وتركه نوفى
إتى العباس فى اسادة ذباع 0

فذل لاذء دع قعديه الله طلبطلة و

مجر م »*

 -744احمد بن عمر بن ذاى البمداى يكنى ابا جعفراو يعنف] 0بروى.عن مهد بن 2ذرج سؤلى الطل١اع درو :ى تن:ه إبو عبد الله دن
ظ
:
شبى الرحيم وغرة *.
 , -814احمد بن عمر بن افرند الدعافرى إابولعباين فقيد محذثزاهد فأضل درع محري

دركته بسني توفى...
-4141-

أحهيد ان ل

رحل وقيد كد ثور مجان مةتللا من الدنيا

(,1الستين وخمسواثة ب»
:ان ماصورالالبيرى

صضادنن ملاء الجورة وخطيبها

فتيه ممحدث عدلم ر*) يفهم العديك ,ويعزنف! اللإجال ,اوبحفظ اوهو
دن 10

بثى أسية وله رحلة لفى فيها 5

بى عبك :إلله بأ ييدخد

بياض ()1

9

))1541. 51. 4 «.

عبد اللد القافمق وتان الى بكر[اخمك بن) تيد بن الحمد التزارالككى -
وشن ابى العباس احمد بن .الحسن أبن بتداز بن عبد الرحدن بن
بنالحسن (* ,يبيادق
الرازى :ومن ابى العباس احيد بن على
#جبريل

ابن جعفر بن العنسن الكناتى ( )1كذا قال ى .نسبه وعن اببى حفص

"اغيلر "تبنم!االكنشدم-نن* اواريدة” نكر" مهدبن"على بن يد القارى
النيسابرى ل

بكر مهد بن احدد بن لقح الاصبهاق ون ابى

سنعيد بن سوه  ]78الاسفزاينى وعن جماعة كليزة من طفتهم وكدب

فاك قطعة كبيرة شس اللصتفات والعوار سُوغبر ذلكثف حدثفئ فور
سوصب عن ابقل العباس العذرى قال' ذا .ابو البركات
 ٠واحد عن أبن

قال نا ابو العباس “عمد بن ايز بد المدرد قال ليا وصلى الحامون 2

'بغداد وقزيها قال ليحبى بن اكف وذدت اونىجدتث رجلا نكل
الاضمعى سمن عرف

مونب

أخبار الورب وانامها واشعارها فيض عبنى كما

الاصمدى الرشيد فقال له بعنى هاديا مشج عرفل هذه

للأخبار بقنال له ققاتب بن ونا من [ننى(# ])3كيياى قال نابت لدنا

فيه فبعث فصر فقال له يضبن أن امير امومنين برغب ى حورن
|] 5

 5و
#عماد ثثه فال انا شمج كبير ولا طاقة ك 2 3قال دسب مدى

:فيان فقال له الضانون :بد من ذلكث فقال الثير فاسقع ما
خصركى إفقال) اقتصابا
درس ( )5صج ( )9ككذا سبطة المولف )(١

 5وه

٠

لذ

رم ث. 5لن")1
حميش

 1اباد

بلورقة

هذا

رايد

5د

ب

سويخع غيم وكذن!0

وسا كان ينام سس اللهل 2

ذلك بض

 .فسالته

ب

ككاء أن فقال 0

يهم ف ممعي يميد ولقد

ْ

فابلا فها تسلل

ل

م

رودة

2ل

ابن

لهال-ى3

كن عندة مرسية حد بر

جيرانه قددها بأوقة فقال كَّ «هكذنا أعرفة بذ ازدد لتب

2
1
0
0
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احديد بن غيد الولى البجختى :ابو جعفر ينسب  0بمة قردة من

15
7 1

0

:

ب
ذئىئ بلبسة كاتنب شاءر لم

أحرقه

التنبيطور لعنه

إلله حون

عابي د

على بلنسية وذلك ىق سئة همع ذكرة الرشاطى فكىتاية».
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احمد بن عيسئ اندلسى “عمدث

روى عن
يعي

ااي

ابن مزين ريف عله عيسى  بن مهد الاندلسى 4
.-444-

١

احيد بن عير بن إعاية ممودرركف اندلسى ا

 .-4 4:أحدمد

بن عدر بن عيك |لله بن عصفور دن

دكرة
عبد البر -3

فقينا اديبا حدث

أبو عدر واثنى علية وقال ل

بها يكة اا

يدوج ابى عور 0
رجلا

اح

فاضلا

عن ابى فيل :عبد الله بن غيد الباجى وثدر وكان

كثين الشعر .فى الزهد والحكم والمواءعظ »

 -041احمد :بن عمر بن انس العذرى ابو العباس :الدرى وبعرفي.بابن الدلاى رحل مع والدة .بعهد الاريعماية
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#جمم الكثهر

من شييرها ومن القادسين اليها سن انى القاسم احود بن #عمية بن

عثمن بن #حمد بن عبد اللهبنعبد العزيز بنغبدالله بىسعيد بن
النغيرة .بن عمرو بن عثمن بن عفان العثمانى ومن ابى الفاسم عبد

الرحدن بن لسن بن “عمد بن أحمد بن ابراهم بن العباس بن

(ع ا, 5ج 05لقم .

|4

-ايق -احمد بن عبد الملك بن غميرة الضبى هاوبن عم ابى يكثنى

 ١ابا اجر ركان رحيه الله 'عألما عاملا زاهدا فاضلا 'ميظللا من الدنيا. 
اخترت عنة آنه كان .يواضل الصهام حيط لهي لا  000أوقاته

معفوظة عليه اخورى رحيه الله قال ذخلت سرسية بعد 'العشر وخوسهاثة

سيعت نها على الحمافظ ابى على بن سكرة وعلى الفقهه انى هد عبد

إللدابن محمد بن اتى جغفر فلما توفئ الحافظ ابوعلى رحلت لك
قرطبة وسققتت با 'وقرات على انى الوليد بن رشد.وانى “عمل بن
عتاب والموروزىئ وجماعة م الث وقد ثلث خط وافرا سن ١لعلم

فا وصلت مالقة "قيل لى .تقران الفقهة ابا على منصوز بن احير بيالقة
قتصدنه وجيعك_ عليه كناب:الله العزيز:بالقرااثك :السيع ثم
وتنصرن
انضرقت5 .

وطنى .نا

:اهله فكددب .انزى من .فى لومن«( يلقانى على مسرل
يعظقون" العلم و
ف ؛ لقاى بلس فلما وصلت لم ياخئ
 وان ادل لورقة يتجاررق..درن ى :احد وكا زادك سن الناس مأ عونيك فكان  8لق ذلا موفظة ورجعمك

اا فى ففلت يا احمد فكاكف :انبا رجات فى .طلبب العلم
وستهونت' الليل لبعظماث 'الناس لقد هديث :وضل سعهيك فعكفث دل

سا ينفعدئ ولزنت” بهثئ ولم انعرش لعرض" ذنياؤى.و..اكدث سبل
الوم لعل اللا بجعلدى دنهم وبكتبهم اننفعيك .وكان رحمة .الله إفاما

ى اطربقة التصؤفل وكفت : 2فشا ان ,قراة :سن الليل للا .قائما وكان
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شاءر اذامب ذ.حكرة أبنو هد

شعرة 

لمم ارض "ببالدل  3قلا والجر لا تعمثول 'الذلا
يا"زب حل
درسك

-005-105-

ا  3حامل صار ل" العزة فأحولا

الساهى

3-0كوه :وى"كاب
أحمد

:ن جورر

غلى كيه

انو جعفر ققبهة نوشى .سمادة 6

ار

00

سب

 1ابيانا لل العاك0 .

13

لأرتمين نم 00

شق

ووصلة

لسم ارة حلا

الدولة

العامردة

ين
>

ابى احعق ابراههم بن محمد

ى

اردت

الوضع منها تلد

قن اولادها جلدها وى  2لى ذلى“نبتى .الجاد

دأخلةبدك كن لطا كلب بدض طلرلةلقره ظ
ما ان رادل قبلها مثلها ام حلال قفاتلها والولد
42

ص

( 1. 46.586م
وأدئه أحمد وابى هد

1
عبد الحق بن عطية وابى القا.سم إحود

بن بى

وابى العسن دونس بن مغيث.والعافظ ابى كر بن العربى وابى
القاسم احمد بن ورد وابى العسنعلى بن موهب واببى اسحق ابراهم |
ابن قلقل وابى عبد ,الله بن ابى  ال#صال قرات علبه اكثر كتاب
الموطا روادة فهى تفقها توفى قبل الثمانين وخمسماثة »

 ,-483احمد بن احمد القربائى ابز العباس اديب شاعن محبيينانشدت  . . .. . . .كتب به ِل سهد بن رحيم

لا

)يا سريا تمختال منه الوزارة فى الحلى دا'رة وفى الحلى تاره
بك تزدان حطة حيلتث مذكث على شخصها بهاء وشارة
ظهرت فيه لاجلال خلال بوعلى الندب .للسنا امارة

با أبا بكر الرهمة بعر ل بزل جابلالوكت '0

زرت بالفصل والفضايل تقضى إن نوالي لك ذواك الزيارة
فراجعه ابن رحيم

٠

با زكيا غدا بشيد فسدارة مذ بشدا للعلى يشدا زارة

ودساما “برادة المدجد عضبا شهحدت راحة الزكاء غرارة

سامر الفسل منك روض وفاء هصرت لى بيد العلى ازهارة |
وهمث ديمة الصفا فروشه مربع الود بيننا وثمارة
داسنا مقلة الزسان ابا العباس دا <لى جيدة.يا فخارة

فاذا قيل مفنتى الفضل يوسا واشاروا فانت ملعنلىأشارة
يل ابعوبد الله
قمر
 -583-احمد بن بقى بن مخلد يكنى ابوا ع

قاضى الجماعة بالإندلس فقيه محدث عارفى سلف بها سنة عم فى
ايام الامهر عبد الرحمن الناصر ع

96

()167. 46 .

 -973احمد بن افلم ابو عمر مولى حبيب ذكرة ابونهد بن حزموقال رايتة وحكان محدثا اديبا شاعرا سقبولا :ى الشهادة عد العكام

ظ

والشذنى” من شغزه

بس شقيت :على "تعد الديار به.كما شقيت به اذ كان مققرد

ع 0

لك حال فاحمدها بالبين قلبى وقبل البين قد ذهبا

كان لى ارب فى العيش بعدكم فلا قضيت اذن سن حبكم اربا

0832-

احمذ بن ابان بن سجد اللغوى روى عن ابى على القالى

روى علة ابو عدر بوسق بن عبد الله بن خيرون الاديب التوى
قاله ابوالحسن العابدى »

اوه "اليد يق شق" بن اهل أن بكر رال“ادز بد الرحس
مانهل بيت “جلالة وادت ورياسة كان قد راس بمرسية وغلب عليها
قبل ولده توفى سنة مع به

98ةب احمذ (نن اعبىمر احمد) بن لهإدزدق القاضىئ اابلحسن.يعرف بابن القصير غرناطى فقيه سشاور محدث عارف بالفقه دروى

عن اىابلأصبغ عفسين "ب سبل واب عَلِنْالفنتانى  4كفزد بن
سابق الضقلى النكلم وابى عبد اللهماد بن فرج اج ى أغبق “الله مد

عالاىونا لحيجلذ|انا .ا لد ادس طن باجنا ادي
هد عبد الرحمن بن مهاد دبن عقابت قهدت فهرسته 4ط دق وقراة.ا

بمرسية على ابنة الفقية /لاديب ابى جعفر قدمنا علينا »
 -383احمد بن احمد بن احمد الازذئ إبو جعفر افقهه+اديب حافظمحدث موثق دم عليْنا مرسية و سنة ]لاه وحندث نه ابروق عن أب

0-3

القن

بن درى

واتى العحسن ع

5

إاحمد ب

خلكف

بن

الباهشٌ

]|

( غ 6بعفه 16.ا)

 -973احمد بن د بن مفرج ,عرف بالملاج دسقرى

وى

ابأ العباس

فيد حدينا على الامديا ءع المتاخرين بمرسية ولم بزل

يقرى القران بجامعهاأ والعر بية  2 2توثى بها نى سنة إخه »

-573احمد بن مهد بن احمد بن زاغغه سانهل لورقة روف عن

الحافظ ابن علد بن سكرة به

بواحدة م“حدث 0.

0

0 00

ولد دار .بن

حجر بن الاسود بن الكلاع مات سق  41وله اخ اسمه عابلدرحمين

سيلقدي
سالاب ا د
-5753-

+

احمد بن ابراهم بن احمد ابو العباس بعرن بأبن السقا من

ادل المرية فقيه مقرى #جود يروى عن موسبى بن سلهمن الاهى عن

احمد .بن ابى ,الربيع عن على بن .عياش .عن ابى فسل بن مجاهد

اخبرنى عند القابى ابن القاسم عبد الرحمن بن محمد قرا طيد .و ...
-673-

أحمد بن ابراهيم بن مهد بن خلف بن ابراهم بن هد بن

ابى لهلى ابو القاسم تدميرى قاضى شلب فقيه مححدث توفى يها عام

عاة دروى عن ادى الولهد الباجى واببى العباس العذرى وابى العسن ٠

طادر بن مفوز وابى القاسم(*)خاى بن مدير قرا عليه القراات السبع»
-733-

احمد بن اسمعيل بن دلهم ابو عيو القاضى الجزدرى مع مهد

ابن احمد بن الخلاص وغهرة سمع مانلهجبهدى توفى قبل 6.ع »
. -873-احمد بابنيمن ,الطرطوثى فقيه مشهور رحل إل المبرق

ويسمع ا

الع

الوليد بن الفرصي »

د المرقى .وغيرة ذحكرهابو

(«كة )168. 50+

|30/

١

اثييانها فوجدت اربعة وعشرين الف ديغر سوى ما اغفل منها فلم يكدب

بها هل #خرج سن 'جميع ماله وينقطع نَل الله عز وجل ام يبقى فيه
لو

وكيلا للفقرا والمساكين 0

وكان قد صعب

انا العباس

الافلسكشى  :عدا كان الغلا المفرط ر*) فى سدنة ع٠ كان اف اناس

لسرن ذيفرا نفكة لاسر تقدمه! على طعا وخ ابو بكي وكيله
 1ان انفذ ما مده وقال له خذ-لى ذينا على عام فاحَذّ له سانة
دنانير علىالقفير فرد ابو بكر القميزهو مساوق دوى #اربعة دنانيز
وضارت السبتون دينارا التى كادت ل

ىق  8س آارد«ين وانفق

ابو بكر ما اخذة ديا وكان احدثر..سن الفى ا

على الضغفا

والساكين فقال ذات تتم لاببى العباس اذا  12الس شب  ,كنا

يشغل .الفتجّال فلا أعطئ فى علمكف هذه واخذ تبنة من الارض فقأل
له ابو العباس يا وزدر وكان ل ينادته اجد بهذا الاسم غيزه كان
بكرهه

و

وبيدك

ك2

القوم هله

رسالة القستجرى

حم عاش

الجنيد كم عاش ابن ادهم كم عاش الفصيل لا نجد إى ذكر)
سالابهم احت,:

سن واقة أو صفح

ن وقد عاضوا ستين

يده

واقل وأكثر

 1والله ناه
ٍ توجد اليفد وال  00مأقبة  2ن تلك  7قَه

86
قد سقطت فى فعله تعيرني به وإنا استغفر الله سنه والله لو شيتث
نا وزار ان اذكر ها شاهدده عيانا ص

كناقيلن لكان جرءا فل توإخدذنى

توف ف جدود الثمانين ودمسماية وقد جالسته بمرءية ورايت من
 4متكودة عند بعض الاخوان على طريقة القومماهد

له بيعرؤتة وقضأه 0

1
دن ابى دن عبد بن احدد بن موود الوروى برناف 2ه ابو | ى
درنس
 00-جه

بق عيرق وغيرة  #ش
هين

ٌ

م

ا

بن نين بن ارقن ابو جعفر قد ميشياؤق امع راك مفهوال -

دروؤف"عن مهد بنلاعشا

دقراته أب علإن نالعهإلى وابو,دب ا 1

عام

عماتت ذلى ابية عييد بن نافيك كن وقبيةة واد فى سخة بموعر 7
ة

بالاعم يل

د

كد

1

١

اليا 9

:

 -765-د ادرزال  7هدابن زريدة الله الثقةى اليعروف ا

قضاة الشازق فقيه معحدك .من اهل بوت جلالة ورياينة وفضيل,مدير
على :الغريناه سمع دعق الحافظ انق .على يداز وغدرة واساعراييةبد رياد

و ن كهفا للغرياء إى وقدذ توفى ساة عه ومولد عامحوعر 0تح

انيد ١

<مفة» امبو جد بن احيد :الى فقي مجديدبود عطق لو

 “6اسيك بز ومن عو احمد .برل يعن ابىبالقاموو ١ 5علدا0
وه ,وعلم توفى سدة “إات »

4

#زحوا! +

000

7 0ك اخيد “نهنا بن»عتّد الله /لانصارىثم امل عينها|بلي ّ .+بورد واس  4احد عدر
الينك٠ سكن فال قلقي هاعر 5 +
5-5ابى عبد الله 8 050
-413-

احم بن غيد بن جعفر

سفيون ارو

أهال جزبرة شقر زاهد وذاع فاضك اديب

 /عدر موق

دن اهل بهيمك

بعدربوا

وتقدم دكانناجا للفقرا والمساكين اخبرنئ ابند الففيه قال وقع٠

 2كليه الاملات التى باعها ابى نى الفقرا والساكين.فدفعتك ٠

”

6

رة)167 56: 6

لاايشبه :بعضنها 'بعضنا .توفى سنة0 .ه وشعرة ني طريقة الزهد كثير وميا
انشددت سنه

. ٠شدوا الوكاب وقد .نالوا المنى بمغى وكلهم بالهم ,الشوى.قد بحا
زاحعت ركاييهم قغدئ روايها طيبا بيا طاب ذالن الوفد .اشباحا

يا:واضلين سل اممخنار من مضر ؤزتمجسوبا وزرنا فحن ارواحا
نمانا إن شوقن :وعن قدر وسن! اقام علي عذر كن راحا
اق
د
ممدهبن
 - 46-اح

كسين كأن رحمه الله
بن  .عبيد.الله الفقيه اابو

لمدحيا نانعلا بالئزيا تونى فى رسضان سدم وحزه *
غارفا جميل ا

ا

00 -9653-

 0عله فيه وكان'اوحد زسانه فقها وعلها رمعرفةوفهما وذحكا سولده فى
:

جمادئ الاخرة عام فاع :وتوف

فى ١عام 0

دروى

عندابيئن على الغسانى

على بن سجكرة وها روَى معنه جماعة من اشيايخى قال لى
واببى

القاصئ ابو القاسم تكلينا عددة :يوبا ..
ارى بطق  0فىالراى .المعتقد:ل

 1بالفجيوارىة (») فقال لبا
ة الطىّ:امنتقد »

ل
صيه
ارفق
فجعف
اليم اجند بن مدنند بن .عبدالعزيز اللخمئ .ابو
مسعدثك امام توقى .سنة كنا :عي سن.عالهة .وسولده ف رجب

٠هع

عنبد الرحهم
كان .ابو على الفسانى يعظمة ويفضلة دزوى عنه جد ب
وغيزة »

ْ -564-

أحمد .بن مهدالرلانى بن عوط اللهفقيدمحددث مشهور تقد

ابوخبد اللبهنى .سعادةبالاجا .ة اجا ه سنة
«حافظ .ب وى .هنذ

سق-63

0.

»

احمد .بن .محمد بن أحمد بى .عهيسى بى.ستطوز ابى الاسم

(م )148. 96 7, 50

عغة]

فاجابنق :لا .تفكرن :توب" :السما بلاىلقمر

ق)*(-55أحمد بن مهد بن المسور قرطبى فقيه توذ0

-055-

ا
4
ك 3وااه1

رعل+ي>وحتعجىاانسخ

سادق تاعس بها

أحمد بن محمد الجذامى إبو العباس متقدم   0علمالكلام“:له

فيه مسايل قرا عليه بعضها إعبوبد الله بن عابلدرحيم وانشده من
«شعرة واجازة جممع سا رواة عن مشوخته ويعرفى بابن الزنقئ 95

 -357-احمد بن هد بن .عبد الله بن عبد الرحمن :بن عنين أبن سعيد
ابن عبد اللهالخولاق رو بابن الخضضار .ثقة .مقرى مود مشيهور مولدة

سيخة 0] 7قوفو بلغ اه >.
-883-

احمد بن مهد بن “عمر التيمى يكنى انا القات"فيدمعاور

دروى عن القاضى ابى على بن سكرة وغيرة »
حوقة<

ظ

احيد بن هد بن :احيد بن بقى بن مذلدذ ابوالقاسم قرطبجى

فقيه معخدث مشهبور سس اهل .بيت فقه وجلالة وحديث 'مولدة فى

شعبن سن إاتاع ونوفى هلي ح
ثى
دجة عام ]1ه يزوى عن اديه وس
ابى العباس العذرى ولحمد بن فرج سولى الطلاع وغدرهم ,دوروئ .عاة
اابلوعحسن بن النعمة وغيرة »*
ْ

 -063-احمد بواهد مواسوتناس المريعي ل 1

0000

امام فى الزهد عارفى مخقق :ضحبة ابن عم ابى الزاهدٌ ج
بو
عفر

قال لى عنه ال
اقالصىقاب
اوسم بلديةانه كان كدب سبعة خطوط

ا

(؟ 147: 96

ف الريسن ابى الولهيد اسمعهل بحنبيب

يعزيه فى جارية ساتت

عندة وبينيه دمولود ولد له
اوسا .رابت .الدهر اقدل سعتبا_ مننصلا بالعذر لما اذذيا
ظ بالادس اذوى لى رياضك .ابكة والهوم اطلع رف ازياضك كوكبا
حكره الدميدى وقال كانخياء ى حدد الثلاثين واربعماية »

 -583-أحمد بن “عمد لسن المعزوى :بتيس الجن شاءن بخلهع

مجر :توصو الخير ,مجزق ,العسن اين إهانئ .لم باجد إمن .بشعره
الا يفبها اوسألة مولف ٠ .

ظ امزج ياسدام كاس المدامقدمضى زانقضق ديام الصيهام
واى العفد ان .مدن بدين غير دين الصيا'ودين المدام
حييناة ,ادنيعسن

البيان والنسام

حيذا عيبة .جرد
:
:حدد ابن نهد بن أحمد بن وود سولى احمد بن عبد الويلك
 -455اطير سس “جيد بن شهيد ابو حفص الذهانبا ملويج الشعر بليغ

الكنا ب سن اهلوائمات اهنب ؤرياسة ولو رسالة ف

العدد نا والقلم

والمفاخرة بيغيما وهراول من .سبق بالقول فى 'ذلكك بالااندلس قال

ىسل عه ار يان زابفراي مين

حزم غير سرة ومن بشعرة
نامل فقد شق البهار مغلتنا كمامية عن نوازة الغصر الى

سداهن تبر فى انامل فصة على اذرع سخروطة .دن زدرجد
ولد
لما .بدئ فى لازوردى العرير وقد بير

كبرت سن“فوط الجمال وقلت ما ,هذا بشر
02
ظ

> 96

)16 26

]8

سمع منه بالاندلس ابو العباس احمد بن عدن بع #اانسن العذرى

!

الدلاى وحدث عنه »

سويت .احمد بن د بن تحبى بن الجذا إبو دمرففيه“قرطب حطادث
ب.ن الككن
حافظ .مشهور يروى عن ابى هد بن اسد عن ابى داىئ
لخسن بسنغيث شيم
عن الفربرى كداب البخارى روى عنه اابو
اشياخى توفى سنة الام ومولد ابن العربى سخة ثمان بعدها بسنة وق

سئة ثمان هذه تغلب المتعدر على ابن #جاهد بدانية وكان اشفاع
ىلى الغسانى *
ع
ابنى مغيث عليه اكتاب البخارى دقراة ابي

7

علق احمد .بن هد اابلوعباس الهدوىالمقرى اصله .اسلنمهذإية من
بلاد القهروان ودة!ل الاندلس .فى حدود الثلاثين واربعماثة او 0

وكان .عالما :بالقراات  0متقدسا اساسا الف ا
خسنا ومن تشعرة .ظىاات القران

ظئن عظيمة ظلمنا سن حظها فظللت اوقظها |

(#اظهرى وظفرى ثعمظمى إن لظى لاطادرن لحظها ولا حفظها"؟
لفظى شواظ اكودشمس ظبيرة ظفر لدى فلظ القلوب وفظها

 . -453احمد بهنيد بن سهبليل الهمدانى الغرناطى يكنى إبا القاسمسمع من *ححيد بن عبد الله بن دلهم وغير ذكرة ابن الفرضى وقال
كتي
ورت
ا
كميغ

ن.دخا فاضلا توفى نحو سئة 1

ا

 -953البوية:.بن هد الخولانى العروى بابن الاثار 7و1اجعفر تشاعرمن شعراء اياده كثيز :النفى انعد اله ابو هد بن حزم من قصيدة

٠

هه بام ١

]0

نازيكه ى'فقها .لاندلس" وروئ عده حاف بن مد كناب التاريج
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للج وله 'ى السين “اشعار كثيزة :مشهر رة +
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احمد  جل يبه بن لالع انزو باعن أيه من جد وتنا تلوق

الى بيانة روى عنه ابا “الفغدل احيد بن اناعم بن عبد الرحين :التاهرنئ

شبع انق خلوح لين عيوااكن خط البو وكاو ماس ان ياد نيو
ابن .تتحقد هذا سن زقل العلم والفقةةو ادي اقررييل ابالنجفادتة

أب عبد “الله الشافيا""ولهكتاب :فى الرد .على المقلذاين وابعرق
وضاحب الوثايق »
-355احمد ابن ابئ*+بكر *حمد بن العسن”الزبيدى ابو القاسممن:ادل “لادب والفضل ولى فينا اشبيلبة بعد ابوة وكان شديد العجرب

كتب نل الوزير ابى عمر احمد :بن سعيد بن حرم كنانا يرغت
فيه اليه ل

كد
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يمور ولطترلت  1أخر ا "2

ره ون لكك الدفها َل الحران يرى بغدوا لد سا من اشسذاقعه.بد

قال بده ابن "لطر .فاخبزنى 'ان عم" قال .فول لبوك و عمر
الحتاب ووقع على ظهرة وم 5

.ومن “تكد الدنياءعلى احزال درى 'ضديقا له ما من اعداوتها يد
يةةت احمدابن مهد بن عبد" اللة بن ددر ابو بكر وقيل اد سرونمن اهل" بهت الاب :وشعر وزياسة وكان إى ايام الانصور ان عادر
هد بن ابئ عامر اثيرا عنده ذكرة ابو*عيد بن خزم وكناه انا

بوكقرال انشدى له اابلووليد هد بن هد بن العسن الزتهدى سما
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بيث اليس .مخ.ا باب تكرر اسيه لابى بكر ولم بورد قبه لغير
اندلسى شيا قال ابو هد بن حزم واحسن الاخنيار ما بشا واجاد قبلع

الغاية فان .الكتاب «فرد مىعناة ولاحمد بن فرح ابعا كتاب
« بالاندس واخبارهم انشَد لدي

ز»)نايهما إنا فى الشكر فادى ابشكر الطهي ام شكر الرفاد
سرى.واراد .بى!:سلى ولاجكن عففتث فلم انل مئه مسرادى

وسا .ى النوم سن حرج ولاكن جر بت مالنعفاى :عالعىتهادى

ومن شعرة اهضا يتغزل
قبسم .عن دار حدر كلامها ذلله سمطا درها وابتساسها
| طلدعكت ااحدثة:قلتاهذه جواهر افضلت :اس حالئ نظاسها
وكم خاتنا سكرى مر جفونها إذا! سال بالاعطاب حسن قوانها

ولة.ى مثلد

ظ

وصعيفة الخص ردن .ثثنيها الصبا ثلا وياقاها الكمى فوصرع.

تصف .الهوى .فهربق در .حديثبا درا يرف واقعدوانا ينع
ومن قوله ايضا
وطايعة :الوصال .عدوت عنها .وس الشوطان فيها بالدطاع
بيك قوق الليل ,منافرة فباننت دياجى الليل» سافرة القناع

وما سن لحظة الا .وفينيا .لل فنن..القاوب :لهسأ دواع

فاى على طباع
لىعف
اجر
فيلكت التهى جمدحات شوق لا
وبث ا بها مبيت السقبب يظمافيمنغة الحداء من الرضاع

كذاك. .الروسض سا فيه لهاللى سوى.نظر وشم من سناع

ولست من السوادم مهملات فاتتخذ الرياض من المراع

نك هق .ل)68
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رح الواح ااالمح قل يسارم عنا وال لا
مجيااها
..-893احيد بن هد ألءعينى حدت عن عبيد الله بن يحبى  7د
عن يبلك »:

 -995احمد بن مهد الماريحى عالم بالاخبار الفت ى ماثن المغربكتبا جمة منها 2تاب صم

ذدخخحر فيو انبداللع كلانداس وسراسيها

واسهات مدنها واجنادها الننتة :رخواض .كل بلد منها ونا فيه ميا لين
فى غيزه ذحكرة ابو هد بن ,حزم واثنى عليه »
-053.احيد بن هد بن سومى الرازى اندلبسبي اصله  4الري لد
فى اخبار ملوكت للاند! لس وخدستهم د م وغزواتيم حداب كبير

والفب فبى صفة  4وخططبه! و.نازل العظها ها كتابا على ذجر
ما يدابيه احيد بن | بى طاء,

0
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1عماد وى

ل

دلاخ سين

مد
المنصور بها قاله  2-2دابن حزم 3قالج.و

بن عمد بن موسو

كناب فز إنساب مثاهن الاندلس فخىمس.

“جلدات ضددمة من

احسين :كتاب واوسعه كذ! قال ابن بخزع ,ولم .يبون ان كا نهو لاول
.وغيره لانه ذكر
ذلك فسىوضعين قال الحميدى وانا اظنه الذى

قبل والله اعلم 3

|١

455-ح اجمد ين مد ببن فرج (6له) الجباني |بوعمر وقد .ينس للا

جدة فيقال احمد بإنن فرج كلك اخية وهو وافر لادب كثير الشعر

معدود فى العلماء وفى الشعراء وله الكتاب المعروق بكناب الحدايق
الفه لاحكم المستنصر وعارض فهه كناب الزهرة لابى بكرنهد بن

داود بن ,على لاصيهاى للا ان ابا بكر انما ذكر مانة باب فى
كل باب ساثة بدت وابوعمر اورد مايتتى باب فى كل باب مايتى

5

زم )147. 64, 85

.كلل انه تقصض"كن قطعة قالها نى الصبا والغزل بقطعة ى
لتاب
بها كالتوبة منها والغدم غليها فمن ذلك قطعة
المواعظ والزهد اميا

محص بها القطعة الإذكورة ايلا وهى
زا ليس يعفو حبن يقتدر ولا يقضى له سن عيشه وطر
با عاج

ان العين غافلة عن العقيقة واعلم انها سقر
عاين يقلكف

اذا شعرت للظالمينى قلا تبقى ولا تدر
سوداء “دسعر عن غيظ

غور المدث موعظة لكان فيه عن اللذاتب سذ دجر
لبنلم يكن لك
له ما قلت سبتديا هلا ابذكرت لبين انت سبتكر
الت القول

ومِلّ "تعر رى طريقة الزهد

ٍ

ابكة اذا أخضر لعها جالفن حفط جاقب»
آلآ أنما الدنيا غضارة

ا للامال للا فمجايع عليه ولا اللذات للا مصايب
ف الدار م

امس عين قريرة وقرت عبون دمتها الهوم ساكب
وكم سنت بال

نكتل

اقت

غناك فيها 'بعبزة على ذاهب منها فانك ذاهب

ترنل" إو بون" ماد سق مشاه بق امن الي عت بن
عبد ربه وال سزنة لديبياك

أن سعيد بن القزاز اخبرة ان ابن
عفهف

شر يونا وهو آخر شعر قالة وفيه بيان سباع سنة
قبل موته باحد ع
وابلتبى الليالى وكرها وصرفان للايام معتوران
ليت
ب»
(

ونجة وعدن انث من بعدهأ سناتنان
ْ وسالى > 3ابلى لسبحين

عن تجاردج على ودوذكيا سنى الذى ,عويان
فلا تسلانى
الله راج لفضله ولى من ضمان الله كير ضمان
وانى مد

ابا لىعن تباربج لتر اذا كان عقلى باقيا ولسان
ولسّت
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(ما زلت ابكى حذار البين متلهفا حقى رثا لىفيك الر
فابردة  7ديا مزن على ححيد

نهرانها .بغايل ع

.يسا ولابقيرا حدى اراك فانت
اليمث “لا ....ش
مدن
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هذا التحل ١خهَْاد 1
الطاير الغردما انيت حيبت
 5 5ن لمن درصوكت
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لدان سباعاجل الارض قاطبة اصعت  1الصوت لمبنقص وليزه3

اس لع فر ل جيل مجال الريجفيالجند

00لوكان يداب جنا اسمعه لذاب سن جسد او سو

0 7

اسا النبيذ فانبى لست الثربهولسبت عاتيكك للا كسرني ببدى :

فى الغنا ولهطريقْ .
عالدهم كا ن تجرى #جري الموصلى
وذانايتب

اخذت عنه واعتدات استفييت مخد والفت الكتب ,بهأ 8علداللرل , :

لاوما ١ 0.علامفرطأ رثهر شهرةشرب نهاالثل
فى ذلكث بلاجمد بل  5011ان كلد ريه 2

ا

ةا

رع 6ه .؟ قه )143.

|

كان له لسع بمرسية فى طريقة الوعظ مشهور وا

ا

الوا ا اساي انها الك عل  21072العفافط "آنا بطر بر
نوما عند مثيه لل بلنسية اقرا نمرسية
#القرباقى00 )*( :
مدة ويهأ توفى  *

باب الالفت
ذن أسية احيد
-795-

أحمد بن مويك بن عبد ربه بن ححنببت

بن حدير سن سالم

سولى هدام بى عبد الرحمن .بن معوية بن هشام بن عبد الفلكك بن

التسبى اكتاب العقد ى الاخبار وهو اتقسم .فلى سغاتيئ وقد سعبى كل
أقسم سنها باسم ن اسططاء نظام العقد كالواسطة ونتحوها وشدر(«الفدر
مجيوع ! قال الصيدف رايت ممه نيفا وعشرين جزءا س جملة ما جمع

للحكم بن عبد الرحمن الفاصر رفى بعسها بخطد توفئ ابو عير احمد

ابن هد بن عبد ربه سنة 8لحاثتى عشرة ليلة بقبث من جمادى
وفزلدة سخة 7م لغشرز خلونى من شور رمضان واسدوقى ألا نادة
الاوك

وثمائية اشهر وثمائية ايام سدس للامير متحمدا والمنذر وعبد :الله وعبد

الرحمن النامير قال الحمينى هذا آخر نا رايت تغط الحكم اللمستنصر
فخطة حددة عند اهل العلم عغدنا لانه كان غايا “تنا يجحان لائ
عمر بالعلم جلالة وبالادب .رياسة وشهرة مع دياننه «وصهائتة واتفقت
له اياموولايات للعلمفيهأ نفاق شاد بعد كمول واثرى بعد فقر واشهر

ليه بالتفضيل للاانه غلب الشعر غلهه انشد له ابو هد بحنزم وأخبر
إ

أن بل عن لقانبالفد إزمع غلى الرههل فى غداة ذكرها فاتت

|

لع قف .)168,

 .-915مهد ب يعمي التاسى عرى بابن الحذا فقيد معددث حافظ "5رحاة دروف عن الفغجه ادى هد بن ابى زياد وغهد ان أحمد بن

فرج القأضى يبهد بن يحبى بن الخراز رمعب كفه ابو وبي بن 8
الجر وجياعة اعلام توثى ساة أغ »
-095-

المفصل
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وانواا

مود بن تعبى بن الرًا قأضمى المردة من اهل الفقه والفضل

شيك المحجيد
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دلول

بغر الاسكندردة

قال ذخا

.٠

المردة ١

سنة مزه ولك _جفزنى السفر #تهالساثه ودعا لى وساقربت فلم أعدم ببركة
-

دعاده هدرا نوثى شبهد!| سئة غنه بي
-195-

مهد ان الاضمى ابى بكر 23

سس اهل يوك

:
دن يجت

يكنى ابا القأسم

جلااذن #رزوى عن القاضى ابى  528بن سكرة د

ظ

 -995مهد بن ابى عاله يزيد الإجانى فقيه مشهرر توفى سنة 9إم ».-523-

مهدابن ايونس ابن “ميد بن سغوث تقيه ,سن اهل بيث فقه

وجلالة وحادنكث توأى سغة لأاع 0بن

“ -493مد بن يعيش ابعوبد الله بروى-598-

عن ابن الطمحان حدث

محومد بن ببقى بنى زرب قاضى الجماءة بقرطبة سمع من

ابى هد قأسم بن اصبجع الميافي وعدرة وكان فقييا نبيلا فاضلا جليلا

ولة كتاب ن الثقه سماة الخصال كان 1ن اوايل الدراة العاسرية

ررى عفنا القاضى ابو الوايد يوس بن عبد الله بن مغيكٌ وابو بكر
عبد الرحمن بن احمد بن حوبهل وغيرهيا »

 -623-مهد بن يبقى الاموى من ادل مرسية فقيه حافظ عارف متفين
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مآ أن وشت كفا صناع ما وشى ذال الغناء اها وذاك الماء

زه رالها دقل جرائط تارة ندنو وتارات لها اغضاء
« الحييدتى وقال اظنه :كان فى ايام الحكم المستةصن ولعله
ذكر
النى قبله »

ويج مهد بن يحبى بن عبد العزيز يعرف ابن الخراز روى عن

"أسلم بن-عبد العزّيز القاضى روى أعنه ابو اق  0ور
وابو الزاهدعبداللبهننهدبن بف إن الفرضى
انو عَبَدَ الله دن
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لدت وشغر ورياسة وجلالة 0
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اياي نين اليتوين زود
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رانكت م
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بَقَى
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هد على بن امد اديانا منها

ليت شعرى عن حفل وذك هل .يسسى جديد النى غير رثيمث
دع ني

اتبوسيا

فلوآن ا

لي بي

و  7بلاطا سمغيث”

له الشووعنها بلاس ن

“ “وان الديان يمضنا “الفوق :اناك البلائا0-0-0
فيتالنىى صمحب لهس واحورزارطا من حلايث
كن كا نق
عبة فى صمهم الفواد غهر نحكبث

لكك عندى وان لسكوسي
-317-

ميد

بن عق

فاضل توقى سنة )0*0

ة شاحمة الصلاة بجامع قرطبة ففيه
بن عوائ

0

"ويد “مهد بن بحبى بن هاشم ابوعبدالله القاشيى -رقسطى سمح
بين سلآبى عبداللهبن قورنن ولهأرحلةا مع 'فيهابمضر من أبن
س دروى  8الحافظ ابو على الصدفى وغيرة »
' نفي
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(ق*)لت غاالبغام فاباس :أن ,ترى بدن يديه
فندا يدجل حتى ظهر العزن عليه
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 -015مهد بن؛يحنتى السابين قرطبى سمع من مالوزيين انسي * ظ11-ج!

”ديبل حبى .بن عمر بن لبابة كان .فقيها مقدسا يميل

الل مدهب ملككيين | شيل ولد فيهمكباب سياه النتخب قال ابو
جىميع
مهمد بخنزم وسا رايث لمالكى كتابا؛ انبل مجه ف

رواياب

اذهب اي وشرزتمستغلقها وتفريع وجرهها يروي عن حياس بن
درون بن حماس القاضى  بالقيروان اودر مات بالا.سجكددرية .ة

لما وقيلل_ :سخة .إن”] نه
-313-

هدا بن يحبى بن عبد السلام الرباحدى وى

سثهور ذكره

ابو هد بن حزم وقال كان لا ,يقصر عن اخابر اصحاب المبرد
نوثى بلط 2 40

سقو

5

عفاد بن .يجبى بر .بفورتن قاضى سبرقسطة من ادل المعرفة

والدين,كان اذ١ .عرض عآن من وجدتثك عليه يمين العوإير فياببى من

ذلك قال «لحصيه احيله لك المتحراب الذى يناه التابعون فبحلفه
دناكب _تزهيبا فرنما اناب الى الصايع عند ذلكت »
:ب

3 5

هد بن بحيى الأججوى |بو عبد الله يعرف بالقلفاط شاعر سشيور

امر بن مسلة يثشعزا فى الرياض ومنه
ذحرله إعبو
سيا تغنية :الصاطا فاذا ,هما لبيث  حياه روضة غناء

والارض سن ذالى الها موشية والروضس من تللى السهاء سياه

د
عف

وا

(؟  73ملفض'
فى تواجدة فقال ومن ا

وابديد ولقكانهما

تمعققتم كذبه قالوا لانه ميز بين "امن

قاين فقال لهم اذ ابلك دللى الوجل

القاعد فقد حكيته ى هذا قال فاتوا سل وهم مسكيوذه فقلت لهم خلوا
عنه فسالونى فقلت لهم لاشى علية فرجِعوا الى الغم واخبروة فقالٍلهم

على به-قانوا لك فال الرت يدعوك ففهصت_الهه فقال لى من ١
ليمزق

“جدن فم
ددة
حكمت ان هذا لانشى عليه فقلت .له تواجد فو
قلبه فلم بصل اليه فمزق ما يليه فاستحسن ذلك هوون حصزة وقال
لي اراك اخذت هذا من قول اللشاعر
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على كفنة اذا وضع .ف قبرة وتوفى .ف طريق الغزو ى اقصى النعور

دمديئة سالم سئة نزم وحكّانت مدنه فى الاسارة بضعا وتشرين سخة

وون
راب
مظفر
ونقلد الامارة بعدة ابنه الم

عبد الملك بن هد فتجرى

 2الغزو والسهاسة والنهابة عن هشام المويد وحهجأ كه مسمجرى أسه
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ه يعدى زوئ عذه"! إلى سعبد .بن بونسن. :واب «القاسى حمزة بن نهد
“كي

اب علق مزلا مسن حابر التكدانى :المت خبان تود بن يحنت

امد الله بن عدى الجرجانى'ودذالد بن د كلانداسى
اللسوايى ءاد لخيد

.دوم الديس لنلثف خلون من شوال سنة .إمز».
سات بهضر .ف

 -192محمد بن عمر بن الفءجار ابو عيد الله فقيد حافظ سحدثقرطبى مشهور دروي كباب اأرطا عن ابي عيسى عن عبهد اللا عن
#عبى _ سن وى

م

6م

2

4 1

رفاة عه

حاتم سس غيد الطرابلسي

عن

 -99محمد بن عمر"بن لبابة نكن ابا :عبد الله وهر عم هد بن
2بن لبابة أن سس طبقة فى أي الفقة ا

عن" تلان بن ذلى

ريشى .الزاهد وابى زئد عابلدردمن بن ابراهم المء.فرى المعروف
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باس

وى

اران الؤرس

سس اهم

ويد

بن

احيد العقبى وابان بن تهسى
أ

بن

تطار

سن سردن لقى عايه أدبو تيسى #عخرى بن حبد الله

.ابن ابى عيسى وخاد بن سعيد وغيرهيا ذخدّره ابو هد على بن احيد

علي وقال واذا :اسنلا مله هد بن بعش بن عير بن لبابة وعيه
الو
3

الك وصهد “بن اسحتون وهلا بن عبدوس نات نهل (بن خجر) إن
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(<ارعةة  13.بوه '
ابو عمرو فقيه (.5
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مما

.مه

عع

:

بمالقة رف رجب

#لس هاس
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سئة  )500يس فنعا

يدون بن حارث الشعبانى فقيه)“حدث رذق عن :
لكا ماسم

ب
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2: 2

ال ا
04ه  +عد بتزيسن #بلعازع :.بجنوع االبعياطلدب
انل
|عوقاوى ١

ابو(*) عبدالله الطليطاى المغاسى المقرى توفى  تاشبيلية ثُُسية000 82+
بروى عنه0

دروى عن انبى عدرو املقرى وابئ نهد 0

اب ع لى«الصدفى بالاجازة «:

ْ

5

71هس ..هد بن توس بن" كيان التبفيل» الوراق من اهل بداع 7
مل لاجد بن هد بن مسور وابن عون الله وعيرهما وحدث ة بع مله10
جماعة توفى سنة ات ذكرة ابانلغرضى
812

0100١

عاد ب7ا

.

د اشهسى 8 .إازونة :ضري إن بيصي اللبلي اا 0
“جود بن اب

قصاء الجماعة بقرطبة ولهرحلة وكان فقيها جليلا عالنامرصيفا بالعقل'-
والدين ون

اهل

5

والشور والمروة والظرى :حدثنىى غيرواحطيعن ١

شريي عن ابى هد على .بن احمد قال :اها القاسى :ابو الوليد يوس
فيعبد اللهعن أبيه اذه شاهد قاصىاياف هد : 0بين اسهد لق 1 1

دار رجل من بنىحُدَيْر معاخههابىعمسي  .ى ناحيةمقابر قرايش ١
وقد خرجوا لعصور جنازة وجارية للمحديرى تغنهم .بهذه لابيات .
طابرت :رطيب .لثانكف الاقداح ووهتك «خدمرة خد.ن التفاح
واذا الربهع السميك ارواحجه طابتث بطيب تسيومكك الرماعل :ا

واذا الحغادس البسبت ظلاها فضياء وجهك ى الدجبى مصباح
 ,فكتببا قاصي .الجماعة فى بده ثم خرجوا فلقد,رابته يكبر

لاة ءلى_الجهنارةا ولإبعاتامجكتو ب.على باطن_,كفدبهة :61-
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يغرف بالاعشئى فقهه روى عن اصدحاب ملك بن انس وتفقه عليهم
“ره وشياتك 5

من (.

سئة ]]] »

دلمعتهمد ع الله بميزة
ءله و ا

 10و دستغخرب ما

وات بكق.اوجه العليا مناها وعاد على لواحظها كراها
وجات :فيكف السنة المعالى بايات تشرف سن .تلاهنا

سواك :نسير .فى ارصن فاما خطاك فبالمسجرة لا سواها
ا

إذ و

لسعد تغط لك الطريق عذلىراها

وكانت بطليوس لى جنة فتجيت .بها جاءة ادم
وله..ى صاحب خيلان

كي

يلظ الفجوم بمقلتيه فراعها سا ابضرت من حسنه فتردت
فتساقطيت :.ى خده فنظرتها عمدا بمقلة حاسد فاسودت
ابصرتة:قصد ى المشية لما بدت فى خدة اللحيه
قبن كقنن

الشعن على .خدة

ا وء كالافون ادن عل فر 3

غنغاء يلذ.ولا«!حكحوس تسكن سن لوعة طادكة

وعمجب كيف شدا طادر بروض منافته عاطشه
-449-
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مود ابن عيسى

بن عثمن الوعصوى المغووف0 . :
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33,

مومعب
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لك القيروان

إيبااءااعديه ببلاديش

4
البلاستصون   .القطااممن قصيدة طوبلةالها

ىو

جماربالاودجت جو:بارق.تودل ان يشيلو0

انا ابلىسدئ .لايل برها يكانها ركليالك
مر |
0
صقاتدحت كف البين ان ظل غابذى وصابااذعافاإن غداالبينذايق 
الفيث .الى فبى تهسب إننئصواها ووش ىمقروبالالتقايق2

اسابل

وشلقت .امالىفابديسض :سادم وإسمر خطى واجزد
ففوصن! مر

متت
ميش

ميطلهاء ريسو

لي

ب..لغاا.

ما

قلست

ولاس
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ف

يزملها

وريد هه

يونا بدا

اوسا
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ابول

بعاللا
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١
مقا

(فليلئة .مودحا,هرياقانىالغط رحتى و معنقا عن مولالسيق هاة
“ 02بهد بن عيدالغفى بن هد بن عبد اللهبينفندلهابا

0
اا

7

اسرين خن انيه السجاج لاطب1
اسان اااي ولاديث لجا او
وخمره .روىاجنة 4

نوذى سغة مه روى عن  3مع2 5

9ت .د14# 53

ظ

١

فتاهب لتدملها لل يغداذ فاذا غنثت «خنالكك فاصرفها فقلت سمعا
وطاعة .قال ثم قمت وتاهبت وامرها بالتاهب واصهحبها جارية له
سوذا تعادلبا وتحدسها واسر بناقة وتحمل فادخلت فيه وجعلها معى
وصرت لل مكة سعالقافلة فقضينا حتجنا ثم دخلنا ى قافلة العراق
وسرنا فلها .وردنا القادسية اتنمى السوداء عغها فقاات تقول للى سيدنى
ابن تحن فتلت لها ندعمن «نزءل :بالقادسية ,وانصرنت ابيا .
* .رقالهم لبواإن :سمءو كت قترتها ولاج اش عا كرف لويطيفس ا جردنيدان
(*)اوشمتك من أرض الممجاز نسيماذا املنعراق
إدقهيت لى ولمن احب «جمع شمل واتفاق

وضدحكث من فرح اللقا كيا بكيت من الفراق
قتصاير

'الناس من اقطار ا.افلة اعيدى ,الله اسدى والله قال فيا سويع

لبا كلة.قال :ثم نرلنا الياسرية وبونها وبين :غداذ نححو ومسة اسيال
فى  .بساتون ستصلة ينزل الغاس بها فهبمتون لياتهم م يبكرون لدخول

بغداذ فها كان قرب الصباح اذا بالسوداء قد اتخى مذعورة فعلت ما

للى فقنالت :ان سيدتى :لهست #حاضرة فقات ويلك اين :هى قالت
واللمناسا اداى :قال فلم احس :لها اثرا بعد ودخلات نقداذ وقضيت

حوايتجى بها وانضرفت لل تميم فاخيرته خبرها فعظم ذالى عليهواغتم
 :له غما شديدا ثم سا زال بعد ذلكثك ذاكرا لها واجما ليها »
 -902-محمدابن عبد الواحد بن عبد:العزيز بن الحرث بن اسد بن 1

اللييك بن سليمن :بن الاسود بن سفين ابو الفضل .التم.ه .بغداثى
خلض ومن .ادى الصلتسمع من اببى طاهر هد بن عبد الرحمن ال

المجمر اومن بعدة :مولدة سنة  88وهؤ سن اهل بيت علم واذدب خرج
5
ظ
00

للا

بعاة هم

يان واححودم احداث عانها بو ا
عن شري

حدق ل عرو قلخي -

احمد بن سعيد ابنن خرما
ابن محمد دن ابى فهاد .على بن

ىغالب الف أرسى الفنيه قال نا ابو 7حاب مهد ابن عبد الوا خذ
ا

0بهرى ,بقال .نا ؤيؤاءكى .خسن :بن اسلجاكرى

:البمطرى“ :ال اكيلفة"

من جلاس تمم بن أبى تيدم ومين «ينى :عليه دا قال فارش لسلا
بغداذ فابتيعت :له.
قال فكرنت

حارمة رايعة فايقة الغناء :فها.وصلت اليه دغا :جلساه

فيهم ثم ككف السدارة وامزها :بالغنا ذفنت

فد

وبدا له من بعد ما اتدمل الهوى درق :تالق فوهتا لمعائه
يبدو كتحاشية الرداء ودونه .صعب الذرى .متمنع اركانه

فالنار ما اشتمولت؛ عليه ضلوعه والما فا سنيمحت ته اجفانة

قال فطرب تميم وكل :من حضر (ثم غنثت
سيسلوك .عمنا فات دولته  ...:. .اؤائله محمودة :واؤاخرة
ا

ا

ل  0شديدا قال ثم غنت

استودع الله ى بغداذ لى قيرا بالكرح من فلك للازرار مظلعة
قال فاشيد طرب تيم وافرط جدا ثم قال .لها تمق ما فشسخ هللف"

هناكك .فقالت اتمتى عافية الامهر :وسعادتة فقال :ولدلا بد لكف ان
تتمنى فقالت على الوفاء ايها لامهر بما اتمنى فقال نعم 'فقالك
اتمنى .ان اغنى .ببذه النوبة ب«وبعداذ قال فاستفقع لوون تمهم اوتغهر

وجهه وتكدر اللمدمجلس وقاومقينا قال ابن “لاسكرئ فلعقنئ بعض

خدمه وقال لى ارجع فالامير يدعوكن فرجعت فوجدته جالسا ينعطارف
فسات وقمتف ددن يديه فقال ويحكق ارايت ما امهجتا به فقلت

نعم ايبيا الاسير .فقال .إلا بذاسن الوفا لها أوسا .اثق :فى هذ[ بعؤركق
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 -سخة دإه وقرا عليه .بها وتان متقدما  1الحفظ والرواية توفى سنة 8اه »

 -502هد بن عبد العزيز بن زغيبة الكلاي ابوعبد الله القاضىوديم بجعديث.

دروك

عىي ام

العباس العذرى وغدرة أخبرنى

العدل ادو فهد عيد الله بو يديد إن عبيد الله بكةتاب

عفه

الثقة

مسلم قراة عليه

للجويعه عن العذرى بسخدة مكلت فى سنلة  |0615وتوفق سئة كمه وفيا

2009

تهد بى عند الجبار النظام افد مشهور ذكرة ابوعادر بن مسلة

وأءورد له قطءة (غاطب

بها حرقوصأ دما زدة

مضى عنى زمان الورد لم ذطارب ولم ذنعم
فبادر قبل أن يذوى وعحجل قبل أن 7700

ولآناسف على انفاقكك الديخار والدرهم :
تعظ المره من دنياة سانافدى وما قدم
-709-

ههيذد بن عبد الاعلى بن هاشم ادو عبد

الله دعرن

بابن الغارط

من اهل العلم وكلادب ولى قا مالقة روى عنه ابو هد على بن أحمد

-208-

هد بن عبد الواحد بن هد بن عبد الله بن هد بن سصعب

ابن ثابت بن عبد .الله بن الزدير .الزهرى ابو البركات سولدة بمكة
سئة اا ودخل العراق والشام ومصار وسمع بها ثم دخل لاندلس
وحدث

بها عن جماعة مخهم القاضى ادو لش على بن هد الجراحدى

وتهد إبن مهد بن جبريل العمجيفى اه

لان ال

ند 8

ار

يض

دلي ص ان اءا.سضست

ل

و

0

 ,بن عبد الله بن

 2ابو دكرر* الذارع احمد

ع

زات 1. 705.ن)8

ان عبان السلام وااللدلهاعلمبفان كانعول فيما طبه من ذلك على
انين رنين  875ما اوردة عن الخشخبى من 0

و ب نا.

 :وذكرم فظن انهتهد.بن عبد السلام لحفط :هر والاقذميله

انعم النظروتتيع كتاب ابنيونس لوجد فيه ان “د وا
نوبنىس
0لا
نلة 2و
ميان اس

ليا

قن ححكر .حن_

جماعة :بعد الك ثماثة:وبعد العشر .وثلاثمائة .بىاب .الللين0

العو

ذهها
هض
اكي
بعده قفكان بين له ان هذا الخهين .الذى بس

ليس هد بن :تنبد السبلام اذ >< جوز أى «:عمئ .عليوفاة.من ,
عات

/وسكاديا .

نيوان أو يفل عاك

حا علد
الفونجا

مقر نثيوه

7...

س] لك او ايها '

لقة له  /اكنشنى “ا اااي يي د

د سوا سان بن*)"كتا ب ودنا بأنب السبيول!:
وهم بق مارت ,الشخن»! ١ جصولنا: 1

الجكاباسبيدلدينة لدبا فى إحبد نالسلام..ول :كقذكررلييلقسلي ١ْ
ان لبلمعحيبد.د.بانلشلام_ ناريا وإلله الموفق :للصوائية 18

17

50-ه .تنببى .عبدالعرين بن المعلم اديب كاباريىزو علد|

العزيز .ذكرة ابوممد» بن حزما *
-409-

محدياك

حا ات

الضطالو اصن امود اعنم لانصارى إن رورء

ربد
فقيه محدث مقرى عازف سند بكنى اتباع
يالللهئ اخللنزن
عبد الله رتهد) بن عمسن درن فر7ج الغامى  0داود

سليمن
3

5| 5

واانىلعسنن .على بن “عابلدزخمن عرف بابن ال فى ا

الباجى وابى (العباس) العذرى وابى عبد الله بن سعدؤن وغيرهم

 1عنم ابرعبتبن»اماللبوواعد أب المبزيببن عميرة| لقيبقرطبة بى

( .168) .03 03

١

ع

طلب الحنايث :فلما .رزجغ ملك الاندلس لكاي طقال دتمي :م
١
دولل
أز#بكان لم يكن بين ولم تك فرقة اذا كان .من .بعد الفراق تلاقى
كان لم تورق بالعراقين مقلتئ ولم يكزفت العو ساء _مقاةي..

ولم ازر كلاعراب  :.خبت ارضهم .بذات اللوى من رامة وفراق
ولم ااام بالبهد من قبوة النوى .وكاس سقانيهبا الفراق دهاق
بلى وكان اموت قد زار مشمجعى فمخولى منى النفس بين تراقى

اغى انما الدنيا نحلة فرقتة وغداررورءاذنت بفراق

ترود اخيئ سن قبل إن .تسكن الثرى وتلتفت سا للدشور بساق
دلس جماعة
نلا
وكان ابو عبد الله الخكغي عالما حافظا حدث عنة با
نيلا مهم اسلم بن عبد العزيز بن هاشم القاضىئ واحمد بن خلد وتمهد

ابن قاسه()1بن مهد البيانى وكان سن المكثر ين عنه واينه ّلد بهند
ابن عبد السلام و باولا بالاندلس سنخة  080وذكرة إنو هد عبد الغخنى

ابن شعيد فقال هد بن عبد السلام الخشفى القرطبئ صاحت زيم
الاندلس روى عن ابن وضاحم فوهم سن وجوين .احدهما اله دان

فتحيمذ 'بن "مارت
صضاحب التارور والغشنى الف الف “التارراق وب
الخدنى ولعله لما زاى التاربج متشويا لل الخشنى طنة هد بن عبد
وحيد بن "حارث:والوجه الاخر إنه.قال .روى عن ابن
السلام وائيا ه#ت

وضاح ووهاربن وضاح .ى ظبقة واحندة والذى روى عن ابن وضاح هو
ددا بنى حارث واذما وكتب ذلك كله على .طنه إن الخشنبى ههود
ع وانو هد قاسم ()4

3ا6ق)1
(..؟ل

5

 .-891تعمد بن عبد الملك الخولاق بجانى فقيه يعر بالتحوى00
اختصر اللدونة ودوافقيه سشهور توفى أسئة ».]21ه
و -914محيد بن عبد الملك بن .ضيفون الرصافى'ابوعبك اللا روق -مر بن عبد ابره
عن ابى سعيد بن للاعرابى وغيرة رؤى عنة اغبو
مدلك بى حندة ف الغتقى ثم التدميرئ فقيه اديب
بلعب
00و هد ا

يكت ابا عبد اللهيروى عن ابى تباجيوتف بن علىبن مكف
القضاعى وغيرة *
-109-

لحف سا وراب

ا

ا

7001

بكر مشهور انلكتابة ولادب توف يئة لسزه »د

 -02-د بن اللابز مد بنصر

ل

ا

الخشفى ابو غبد الله كانت لد.رخلة تل" العراق والى غيرها من ١

البلاذ ام" فيا ملالا طؤللة قي رم “لخلااتدض يعدكظ  10و٠الطلار”
علمة فمن تديوخه الذين مع متهم بالمشرق هد بن تحببى بن ابى

عاملرعدنى صاحب سقين بن عييئةويجدبن المثنى وبهدببأنذاا
يللقان بلنة بن ليقي وابوابراههماسمعيل بن يحبى المزى صاحمب
ب
ودهبن
ادلمبغنورة ومي
 55و

ضَاحِب ابى عبيدالقاسم

ملام وفرجم .ريداق [فد لقن جمد ابن العلل ,قال اللهلدي'

الفقيه ابو يد عبت اللهبن عثمن بن سرون

الغفرى_للاديب ابلا عن

ابى عبد الله هد بن"يعيش قال انهدنا ابن -الطبحان عن اف فيد

اللههدبنعبد السلام الخنشتى قواكلانت'له راخللةمحتكقزق
ولقى فيه أخمد بن حنبل © . . . . .اقام خمس وعشرين يجنل معبهولا

١

03 .161) +99

وابو عبد الله بن خليفة وابو الأطرن الشعبى وأبو ادن العبسى روي
عنه جماءة سس اشياخى توذىن سن

الاحإهت وقد غارب النسعين بأكانيت

جنازته سشفئودة »
:-091-

#حمد بن غبد الرحيم بن غود العزرجئ أدى عبد الأه كب

بابنى الفوات :نمم عاروج -يلك :جكان .فتن بمرسية واقرا بها مدة

روف عن جماعة ايمة إعلام منهم .غالب بن عطية وعلى .بن احمد .بن
خلف وابو بحر سفين :بن الغاصي  ,وعلى بن .احمد بن كورازبو عهد
ابن عداب وعبن القنادر بن هد عرفل

ا

ا

د
عيؤبهد
اوا
العسن

ا

بن

ا

ابن احخناط واذو الولهد نهد بن

|ا الوليد هشام بن أاحمد (*)

الله بن ين بى!ابئ جعفر وابو بكر بن العربى وابو
مغواك

و ”وال

بن

عبد

العرير بن

زغوبة

وفدزهم

ذكر

فى

فنرساتة أندة روى عن خمشسة وثمانين رَجَل ولم نويل يقرى الحديث

والفقه ال ان توفى وفك ادذركته ورايته لكنى لم اقرا علده » 11

لك
معبد
لن “
اد ب
 .-791-مه

بن ايمن بن فرج ابو عبد الله حلولة

العراق وسمع بها آنا "عبد الرحمنى عبد الله بن اخمد بن حمل وطبقته
وحدث بالمشرق وبالاندلش وضيف" الستفن روىعنه خلد .بن 'سبعد

وغهرة قال ابو محمد عاق بن احمد مصاف بن ايقن مصف رثع
اخنوق من احصوس للد وق بطو رمال على .ها الهم بي" جكثير::منى
امصيفات :سات إيوعبد :الله بن ادمن سكة ,م »

بياض..ى الاصل سطر ()1

0

:

90١نإ) .

0 :

ل

 1علم  0وآئرت فيد عاض 8ا

لون  3المرء تكنلا ست
أن نباق ال دومأ ف

الع

ظ

يه

العناديان >(+ * ١ الكت
للمرء

حسمن صوت

-ن الفدبيلة  '

:(5

'ا"عبد 11
اخارافب وبقازقالجناقةزنع اب
انى زمذين

الفقيه الزاهد وم

مخكة ون

غدرة 0

الجزاتز*ركا3

الفقه اناما ون" يلك "ريانة#وجلالة 'ى:الثانيا رارف أمفا'الللا ليع ١
وكق نصدرة فاشتغل بالفقه وراس فتة وكان يقول ذهب تَصَرئ فكيز

لى ولولا ذل لكت

طرايقة انى وافلن ترف له ع 11110110

يررو
" -191-هد بن عبد الرحمن بن عبد"اللاالسرقسطيئ فقيه مق

عنه الحافظ ابو بكربن العربى وغيرة يروى عن جد بن هاب وغدرة »
“ -294هد بن عابلدرخمن الوزان قرطبى فقيه محيث يروك عن ْا
أديى الولهد بن رشد وغهزة توؤى نو

ْ

0

 .-591-يننا بن عابلدركمن بن موسى بن .عياض الشاطنى(:ابو عبد

الله"كي ا#اتتدئك زوىئ عو العاضى اندي “ل نل) لزه الى "”
دورات معد بن عابلدرحمن بن احمد بن العاصى النهبى ابوعبد

الله استاذ نحوى ادب لغوى يزوى عن ملكى بن عبد الله العتبى .

وابى تميم العز بن بقتة وغيرهما روى .ننه القاضى ابو الفاحالقبه
الرحهدنى بن نهد وغدرة »

١

7-5

 -591-مهد بن عبد الرحمن (بن سهد بن غالب) بن معير اللذحيجى

المألقى فقيه محدث زاهد مقرى فاضل ورع دروى عن جماعة منهم ابو
بكر هذ بن "قشم الستحفى وابو سرون بن تراج وابو على الفسانى

14
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بيت فقه وجلااة ورياسة توفى اسئة تإع »
يد

-0681-

ان

الله ده

عبيد

حب

١ن حم

0

القا 5

نوفى

بمالقة ْ

سغة  915ى ياي اشرو عدخ سر جرببسكي ١عبد

5

1

محمد بن إبى فيدة ادبي شاعر من اهل بيت٠ ادب وشعر

781+

 0كلب وكانوا مع .سرون سس ارج

7
ورياسة ودانوابى عبدة

ومن شعره ِلك اببى عاسر ( )1أحمد بن هد بن

عبد ربه

(اعدها فى تصابيها جزاعا ا

زاعا)

مسي بها اامصاين اذا سكيت يلها طارت شعاها

:

فاجابه ابو عير

ْ

حقيق ان_بصاج ,لك إستياعا وان يعصى ,العدول وان _يطاما

ب

على تكاشق قناع للتصابى ققد ناديت من.كشف القناعا
مقى يضدى الصديق لل فثرا ( )9سعيث إليه سن كرم_ذراعا

فتجيد عمد لهرك دين يبلي ولا تذهب يشاشكة ضصياعا

 -881ادبن عبد الرحين .ببنهد بن ,كليب بن ثعلبة بن عبيدانون

 .الدلسى ففيه مات فى سخة م» )«.

ا  -981-يد بن عبد الرحمون بى أحمد المجيبى إبو بد الله اديب

عرامة
ال ي
شاعر ون شعرة ىق سدح فقيد يذكره ما ل

> للق

كد بن احزم.
شبرا ( )9كذا خط المواي عي عمر ()1
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لايشبيا 0لاكا
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ات اصقن ادر0

لدبا٠ل أعظم:يمري,هؤبييففانسرف الناينعن بجبه

 0إمدييمفببهدتعيرفم بهابرا #نجه
ب#بيد 8ر1»11عل
ابد #
0

:

(, 89 <.اه

4

فبالحكم اللادئ قولت نظامهم وابالسئن “اللاتى اراءتهم :الههدا

ازل حسد الحساد عتى :بكبعيم فانت الذى صهرتهم الى حسدا

اخبرق“العلامة ابلوحسن' ننجبة بن يتين بن تجبة .بحتضرة مراكش
لست

0
فال  1لمكن :احد المع وكا

من الحنافظ اب

زفق العرئق وكا اب اولحنسنشرير “بن مهد “ين شريق :الخطهيب

بجامع اشبيلية فاضابه عذر منعه من الفطبة دوم الجمعة كن الحافظ

ابو بكر'هو القاصئ باشبيلية فلما لم برج الغخطيتب لم يكن لاحند
ان يتسوراءلى الخطبة غير القاصى ابى بكر فضعد انين وهو الخطيب

 2فلياسكت :الوذن قام ليخطبفلم يجد حرفا شس :الخطبة

وازتج علية ؤقال ايها الناس ب لا الهكلا الله فقالوها فقال روينا عن
برسول :الله على الله عليه وسلم أنه قال اذا “قال العبد لا الهلا الله م
ره
اشخ.
ولغر
عمود مدن نور اوله تسمحت "ا

تدحنت .تلارض" السابعة

فيقول" له الجليل جل جلالة دكن فيقول الى رب وكيف اسكن
وانت لم تقفر لقايلها فؤقول الجليل .جل جلاله شهدكم يا ملايكتى .
وحملة عرشى انى قد غفرت لقايلها فقال الرسول صلى الله عليه وسلم
 ١اكثروا من دذزلك العمود.ثمقال ان افضل ما وءظ به واعظ ونطق به

حافظ كتاب الالهحكهم يقولاللهالعظيم فاذ! قرأت القران فاستعن بالك
لكرسى لا عاهم ثم قال روينا عن
نين الشيطن الرجيم ثم تلا إاية
عكرمة وابن عباس رضى إلله عنهها انهما قالا العروة الوثقى  2اله

 ٠الالاك شم فلاان الليهاسربالعدل ولاحسانينلك:احر لاية شم قالر
كركم واقيمت السلاة ففال الحافظ إبو بحر بن اسيعهل
اذكروا الله يذ

(.؟ . 89م )16. 83
ونور
جيل

شولى الي
عفان ودين

اله
كية أرد ى.وغرد
وعفة  .ففى

اطيْارءن افالسيطيفق

جبعيلنا

ل 2ى .الاديب

1

اطزب
و دوكقيب

فوالك ِ راديعن قلى لبا ويف ولى .فذها مجال ووب
وكانرك كتحنب كنت اهوى وصاله وانصافه يدنو به ويقربك

1

ولاكنها الاقدار يوسا لل الفتى بما ظل بهواة ويوما تنكب

0

ْ

بدا سوشها ثم استقر عقيقه له مسن ,جمال .اللو برد .مقشب
خان .ءلى اللفا ثوبا مدنرا على خصرفا منه..نطاق مذهب

.٠

كان الدجى زنجى قوم وفجرة دم سهراق والعقيقة مقصرب

لري
فوافى علينا صادى .الوقد موجبا وككر لابع اباسرند وه
فيا برق ان الكرع هيى وهيتى وانت اليه الهم اذى واقرب
عسى فيكت من سا الصراة صبابة تبل غليلا غل قلبى فيذهمتن

ل قوت من ماء المراتب مزذة “قفيها حاب الجود يغدى ويسكرت
وانشدنى القاضى ابو القاسم ”عبد الرحمن بن هد قال اتفدنى الحافظط

(*) ولو كان رمعا واحدا لا تقيتة ولاكنه  8وثان وثالث :

وانشدنى له ايصا وقد نظر لك الصلى يوم العيد وزاى ذكهرة الناس
فيه واحتفالهم وتصرعهم فانشد
اليلى “لاه العان قاموا تعبدا وذلوا خضوعا يرفمون لكى الهدا
باخلاس قلب:وانتصاب جوارح “رون للاذقان يبكون سييد|

نهاري ليل وإيليم.دى فجيدم ,رصي أوالقاهم سيدا

٠

58
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وكذفى

ف

الثاني بي  61فربما تبين

اعقاب الأسور الأمواقك

وسا انأ بالدار الحلاء بزاقف إكف عدى الاجفان فيها 'وائدتب

ولأ انا عن تقر الجوار" بجادتك:ولا انا قى ثوب الخنا :اتقلب

وننها

وقذ"قيل يشقى الحاشدون سعيهم للاانما المحسود اشقئ واتضصب

يريد بى تلاعداء سا الله دافع وفيضن المعال .والجلال المبذب
ودون

:وبال

الذى “يبغون علم دو

خلال لها كك 0

هعض الود شى سوئاثئه كما

بجي 1ه يثك البعضا  نارا مها

ستل وبكاتتت

اه فى الاهبار عنقاء سغررت

عليكف لسان يارد الظلم الشنانك

[#أواياسفك ان فأقك هن ااه زدبة ولن مزل فوق السمال مرتب
ومنها يعشوق :اليهم.
كلا لييت يشعزى هل :اديتن لئلة إسن الدهر لا اخشى وك اترقب
وبى طها بح نل ورد سبل يبظوب به طرق البياة .ويعذزب

ربمشرفة الكر التئ'لم نزل ,بها*يلذ لغا شرع الشبانت ويعمجب
وتم شارف للما ى غايررضه ومذ غبث عنة ماه عيغى اشرب

وفى نندة البتهرئالسدلفة للالى لك القنة العلياءمع الت منصب
مخازل” عر اطال فيهين مفدخر ومنظر حسن حار فيه التعتجب
ق.طعنا بايام القطيعة .ذهرنا :نوالى .سماع العلم فهبا ونكب

عم

. 079م . 5إنلا)

صبرت وصدرى بق اللمات اعسجب وللصبر فى ظهر النوايب «ركاب
ذكرت اصطبارى إن المهات عدة وملجا من فات الطبيب التنقبي
ولما رايت الذل فى القوم سبة وجا سن لاهوال يدم عصبصبب

عرست انسليوا ة

ومنها

لد هي وا اسن [لإزبيال

ْ

10

ظ

وله سبرق فى البلاد بهمة يصضىء لها بين .الدياجين كركب

جريا اذا اسقاف الدلئل ترابه حريبا اذ اكع الكسى المذرب
خرم
ااال

كان الشمس
١

"ترم درو

ه أ موا

تلو ع عورا عورم #ادطير مل
ع

يق

و اك

ميقي

اد أقاة

ها

عر[ .محيونو وام كد
8ه
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1د

0 000

ال
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ولهل كابهام الحباوى وصلته بذوم كيوم الهمجر بى الطول سباي
بدأ و
جو مسصقول الرداء فلمازل سادرة حدىوق نيضى وهو اذهب
بممجياة تبه صبك

فوقها الصبابر بعانها حاتى بدا وهو اهب

عان اليكل والليل درسي

سادولة ؤناة

لها نوى الصون بيث

عيجب

كانشرابالقفربجر عطامطلهلالموج والدرافي حلب

كان رعابي
 5قيد اد تقاد بت |المندد7-2وتمجذب

كان ّ

بسنا

 8هدايا لل الباتنلتعظم مجدب

تقول ,ابئة :العمرى بتالكك موضعا وقد رماق
لهى للسرور ولعب
١

افى
كل عام رايع القلب روعة من
البين لا تحغخطى وكا تتكذبن

قلت دعيفى ,
ابا لكنوانظرى فة:ل تكسو ر البادى وخطى اللعقب

<ع
يوع .0ومسعالو

اواالالهمنا

/

1 62. 79م)

وجماءة غيردم وتزاليفه كثيرة نافعة منها كتاب انوار الفدجر ودهيووان
ا اهيبا
كبير جدا اورد فيه النبى صلى الله عليه وسلم اك
«#كتاب فى (* احكام القران سىتة اسفار وكتاب التلخيص فى مسايل

الخلالى وملجية المتفقهينى لل سعرفة غوامض التحودين وكتاب '
القبس فى شرح سوطا نلك باننس املاه من لفظه بقرطبة ى عدة
مجلس حدثفى ده عئه لير سن اشهاخى شاهدو] املاة ايأة وعدة

تواليفه نحو لاربعين تالبفا اخبرنى القاضى ابو القاسم عبد الرحمن
ابن هد قال لما رحات لل فرظبة قرات علإن الحافظ اي بجر

ولؤققه افسنعنة

ذات' يومانكر انزف ملك وُطفىيري فقال

لظي

يكون لكك دنرحلتكل عشرة إعوام كما .

كان لى وحدثتى غنه قال قال لى الحافظ ابو بكر لم ارحل سن
الاندلس حتنى احكيتك ثتاب سيبويه وكنت احفظ بالءراق فى
يوم سبع عشرة ورقة وكأن يقول عندى سسايل الفية درست 2
كل

ف كل بم مسلة” الى سرة .بعد ان حفظتها انصّرق حل لاندلس

من رحلته إنى سنة ]زه ثم ولى قضا اشبيلية بلده وجرت هناكك امور
م انتقل ل فرطبة وحادث بها مدة قال لى القاضى ابو القاسم كان

قَوْل لنا انلقاضى اذا ولى القسا عاسين نشىئ اكثر ما كان يحفظ
فيتبغى له ان يعزل وان يقداركك نفسه قال لى وكنا ذبيثت معه في
مغزله بقرطبة فكانت

الكتب عن بمين وشمال وكان كا يتجرد

من ثوب كانت له ثياب طوال يلبسها بالليل ويام فيها اذا غلبه
النوم فيهمى استيقظ مد يده اكلىتاب واللصباح لا يطفا وميا انشدت
من شعرة قصيدة طويلة #خاطب بها اخواذ :ببغداذ اولها

إلد

()160091*..

 -071هد بن عبد الله بن مفوز بن تُقول( )1بن عبد رده بن صوابابى مدرلة بن سلام بن جعفر «و الداخل سن اهل بهت فته وادب

وجلالة سشهور ثوفى فى سنة اع +
-771-

معمد بن عبد الله بن سعهد بر عاود القرطبى فقيه محدث

توثى سالة ونع بي
2 07-

هيد

بن عبد الله بن خيرة

القر ب

قديد بيخحنى

انا الوليد ١

توفى بزبيد سنة اده ي

 0-فلب ميين بن عبد الله بن ةد

بن عبد

إلله بن أحهد بن و 6خ سن

اصولى محدث مشهور اديب رايق الشعر ريمن وقنة*رحل .و" احواز

الخيسياية صدحبة ينه وإقام بالغراق .مدة وبالشام ومضر و'فقة هنال

وروى فاكثر برى عن ابى بكر :ن الوليد الى وابى العحسين المدرك
ابن عيد
الجبار الصجمرقى والشريقفى ابى الغوارس طراد بن #حمد

0

الزينجى وابى مهد هبة الله بن احهيد الاكفانى وابئى عبد الله العسين

ابن على الطبرى اليكى وابى عابر بحيد بن سعدون بن مِرجى
العبدرى وابى بكر احيد بن على بن بُدْرَان ( )9العلوانى وانى جاشد

تمد بن محمد لطي بها الجن على بن الوصين إن الهس

اللعىّ وابى عبد الله نهد بن عمار الكلاءى وابى سعد بهد بن

طاهر الزددج نى وابى الفتي تصر بن برهو المقدسى وابى الفوارس

شحجاع بن فارس الذهلى ٠....... على بن عامل الحترل
كذا ضبطةه الموئف بضم البا الموحدة ( )9كذا خط المولى ()1

|01
|1
ز
10
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|4

م1. 62نن)1

كائه اكوس البلور قد وصءت سدسات تعلى الله سظهرة

قد طرقت ذهبا من بينها قايم بالملك ترثره
وبدنها السن
حج مياحية ففازوا! بالمنى وتفرقت عن خيفه الاشهاد
ولِنا يوجيبكك حدعية سبرورة فى كل

بوم تقتضى  وتعاد

 -474يد بن عبد الله بن يعصبى بن ادى عامر (ابوعامر) سن اهللادب والفضل يع

ابياتا اك يشي

ديه  +مولىل امير الاندلس

4
) *( -]97-ميد 0عبد الله بى يزيد

فى دولة

مرسيئ حدت مرا

.ليعبر  0 5حذرعةره :
 .,-571مدمك بن عبد العنمرى
ابى غبّكَ الله مهد بن عبيد الله ب

بن عيشونى كدنف

أقدة احتيدك

ابى غير بن آنس ,العذرى وقال انه يعزىن باب نيقل بالنون ور اف
بخط سوعي ابى القاسم عيام الرخمن بون اعد :يعون

بابن موقل

اليم وقال .زوى عنه حاتم بن مهد »
-4712-

ياد بن غيق الله بن رفاعة حديثك تاالانزلكزا عى ابى بخصر

أحينة إن ولهد بن

سين ادحو

عند العذقى قال لقيته بالا ندلس د

5تانا مهد بعنبد الله بن غلى'بنالجحاسسيننب"ابو بكر اللسرورىفقيه #حهدث يروى عن اى هد عبد الوهاب بن فلل بن نصر المالى

 بن اتحيد بن عمر المقرى وال«فطل ؛انبراه القزاز .وى عنه5

اورعت
رر
يشكمم

4

(.م )161. 62

دن بن ثاني قال  5أدو عبد إللهد

ان 8
0
2ن
بن بوسقل المتار

عبد الرحدن بن عدر الصضرى قال نا «حمد بن عبد الله.بن عبد البر

الاندلسى نا عبهد الله بن يحبى بن يحمي وعكنا ذكزة الحريدى غير

حديث اسنده اليه إبو عبد الله هذ بن عبد الله بن هد بنعبدالمزوقد
قبل انما هو ابو عبد الملك أحمد بن هد شٍُ عبد البر وأنه.يروى عن

اخمد بن خلد وطبقته وان معهد بن عبد الله بن عبد البر آخر بروى

انضاءعن أحمد بن “كاد وبعق بالكتكيدات” ويكيار قر دا
قنبانية قرطبة وليس فيهما من تروى عن غبيد الله بن يحب قال ابو

الولدد بن الفرضئ ابو عبد الله ميد بن عبد اللدابن عبد ا 00| 0
80

بن سالم بن غيلان بن اببى مرزوق

د

مع
)

التجيبى البعروف 7

من جماعة ورحل ك 2المشرق فسمع من جماءة

سنهم نهد بن ز ن وغهرة) #

ظ

:

 -961-هد بن عبذ الله بن حكم إعبوبد الله سمع ابا بكر مهد بن

معوية القرشى المغرون بابن الاحمر صاحب ابى عبد الرحمن
احيد بن شعيب النسايى وله رحلة لقى فيها د بن #00
خننزم كان ثقة
وحدث عنه ابوعمر بن عبد الهر وقال فيه ابو هد .بب
يعرق بابن البقرى »
-071-

مهد.بن عبد الله بن محمد بن١عملة

 0د لو 1ل

عالم شاغر .ن بيك ادبت ورياسة

 0اشبيلية وله كدان سياة

كتان الارتمام فوضمق الراح

راما قيل "بها وفى :الرياض

والبساتين واحتفل ى ذلك ومن شغزة دية
وسوسلن,

راف

مرةاة

و“خبرة

تحل

ف

اعون

الناطر

منظرة

ي
ت
عامواونق

8

()1541. 95 7. 26 <.

يي

عن اهل بلادة  05بالإندلس سخة 0

 -301-هد سن عبد الله بن الاخصف الغهرى | ندلسى «عدثك ما»كت

بالاندلس ذكرة إبو سعيد »

بنذ

اللهبن سهد إبواعيد الله «جاى

بند
عب
.مد
 -166-مح

بوب المستخرجة للحم ثوفى سخة *» 017

 -761-صهد بن عبد الله بن يسى بن عير .بن لبابة .يروي عن حياس

ابى هرون مات بالاندلبس سنق « 07هكذا (خط,ابى عبد اللم الصوري
ىر 977كة مله "يدعتب وى |خرى خط حيد الله بن محمد (بن

عبداللهالثلاج

لى >"بن ليون :
ابى
د

ليان لى يذه ر أنى عبد إبنه

سئة سم ولو لا إن فى السعتين :آنه

وفهها.أنه 0 3

دروف عن حماس بن مرون اثلنا انه غيرة أو انه ابن اخيه و#جوز أن .
١بىَ عبد الله بن.فتوج فيه قال

درويا 5إن رجل واحد هذا آخر كم

والذى حقق لنا إبى هد علىبن

احمد وغيرة قفمدحيد بن يعبى فأنها

ند بز عبد الله .بن يعى قلا تعلمة والله اعلم و .لقشلن .دادو عضر
ميد بن

> في ام موضعة

دن

 -861-ال فيب

ف

و

وام

ان بشاء إلآه د

:١

:نرد
هد بن عدد لبر كز ميك الله مي

دلس
»*(. . 00.والحفاظ المورخين الف فالىفقها والنضاة بقرطبة ونلا
ا منهم 2عبيد الله بن يحبى دن تحبى ا1لهلبثى ال 1اندلسى
كبي:ا! وسبيع جياعة

سعل

المزاز المعريقى

نمارة الاندلسى

بابن

حدلذى

الفعاس

الثقة

المصرى

ابو الغا حياة

وادو

بن

حفص

هبة

بن

عور

إلله عن

بن

ابى

منصور عبد الرحين بن خارون فال نا الخطيب إبو بكر أحمد بن

رم  54م. 13ل)
١

00

017

مزادعه

ولد ولسة

١

اللا

8

انام

ف
٠١

يها أبن 0

الشروط 0

!١

[ادنيا

ذهب

دع

راهم

١

يال

0

حوره

ن

لل

دس

/

0

فى

5

لخم

شه

001

ذلك

اد عبد

ل

(*)المءت َك 0

هين

دار الكفنا ونون

ثُُ فل

0

تراد د :

 ١نطيين لل الدئها وزهك بها وان توشتوت من اثوابها 9
ادن “اسه

وال ران

سقاهم الدهز كاسا

ف

فعلوا أن الذين مم كانرا

50

1

غير ممافاة قم رقم لاطباق المر 8-5م

عاقات معيد بن عبد الله نسيعه فىموالى خيلان؟ اندلس معدثك
نات :الا تدلسى سدة باس هه
هد بن عبد الله اليفى اندلسى #حدث

901

دول اليكرف ورد

دئة أب سعييك بق بوتس #
فوم]عة

يلد بن 7

بن سَمرة[ :بو عبد الله كان  «2طرتقة من

الرهكه :والعباد:ة فسق نياوانئس به جماعة من اهلها وله طر زقة فى

الطلات ولقوون و هوالسن”الكناثاتة' الضوقوة بوزاليق"1وا امار سبل
اليه بذلكف سقاللات تعوذ بالله سما والله اغلم به ذحكر ابو سعيد بن

بنش انه اهدث ونات سنة 1م روى هنة ادا كتنب حل اإبى بكر

اللولوى يستدعيه فى يوم سطر وطين
اقبل فان اليدوم 5دجن سكلان كأالسير الكنى
لعليا نكم ادق فن-

فانهت فند الطون امثى منى

>40ات نهد بن غبد الله بن هك بن بدرون المعطرمى اتذلسى تعتدك

١

7

(ةة )167

هه عل الساطان اتسخلع مر ساله ونيث سا اكنسيه من سحت وصبار

امع هذا الصاليمالل به ندل زلباد؟ رطقب رو إلدمن فبقى معد جاورا

لل إن اناه اجله بعد مديدة فمضصى سعية]"فايزا وله الحمد »

“مهد بن طاهر العحاج إبو عبد الله القاضى .صاحبنا سيع بهدصر
قق!-احيد بن على التشيرنى :الت ابوك بقراتى عليه وبالااسكندزية
من هود بن
من ابى عبد الله العضرسى توفى بمرسية سكة إزه »
َ

ماري

نندة

كثبة بعسه بالفاء وتعسهم دالةان وجو اصبي والله اعام»..
ل
دجو

بد الله بن يحدون الأمزى المنرء©محدييي ناكف
محيد بن ع

الس للا
-851-

مهد بن

عبد اللهبن

الرفاع إندلسبى رخل سوم وحكك

-931-

متمد

ظ

[

اسئة»]184,

يات

عبد الله سن قاسم الزاهد سمع بقئى بن يداد
بنى

توي جل لسن كض يقال الزنديق ع

يسدئاب وكان لامور عيد .الله

ابي هد شاور فى ذلك فافتاه بقى بالإستتابة ووافته على ذلكب مهد

الملونى المتقدم دذحكره بإنفا وخالفهما قاسم بى محمد بفافتق
ابن سعيد 
بذرك  #تناد قل هد
يفكر لل

سعد يي

عق

قاسم بن

ن قاسم ميركل بقى سس مياد
بن عنيد إلله ب
ميهد

وق

فارق

سذهدهة

ووافقدى

على مسذهبى

1

بن عيب الله بن اب زمئين إبو ,عبد الله لالبيرى فقيه
. -061-محمد

موقزدماهد متيتل له توالبي متداولة فى الوعظ والزهد واخبار العبالجين

 2نأ)” .

925.١

08

م قال يلن8ن والله لقد تذ كوت
نيدا وال

1

شيأ مصخعءته إلد وحلة وذلك

يوم اسبوعه على ساتنا وان

فكلف

اذى

لد
يات

ف0ى شهر حدوم المسليين

تعدنعيرل اهما ننه صنيعا انعقيت عليه مالا عظيذا واعددت

اسرف
سيح4او

طعاما واسعا

كثيرا .طيبا .اذننى الطماح بالفراغ منه وقت المغرب فتعظر يبالى

مكان :ينات ريجل بسن النطليين ,يعامق كن .مقرب اوكإينه الناين دن
خيار المسهين نافيك عخون وتركون  7هي ةرفنا والله لا اكلن :اق

من هذا الطعام شيا حتى ارسل منه لك هولاء اليتاسى الفقيرات
فاخدرت لون من اطيية وأذد ف خبز" وازييلت دد اليون وكناللق اطعيتك

فهذا والله شى قصدت

م حضرنى

به وجه الله #خلضا وقد علم معزاى

فيه قال قتهلل الرجل.صاحب الرويا وقال له فرجت عنى يا هذا

يا الببهين الفون .مطل اصدقنى عنه كيا صدقكى فتال نعم وخبرة
دروي أنه جكان تحشر سعة وخيم دخل عليه دن همبأ وقوله ود له

 6اوري

 . .الله ورسوله ند صالى الله عليه وسلم وعبادنى اياه و#جاوزتى

ريا .لوقي عا
و

ون

ع

0

ا
5 2

با
625 0

اوقد ٠ موي ١ ابد و ل  0علية.وسلم
لوده

للم

دنولاى كافر بالملة الكنيغية قال فلم بكن

جاتن اط

أ

ين

0

احشر مع

سبتكمل كلانه حذى تطلق

وجه اليهودى الذى نزل عليه من الرحمة وقال وانا اشهد أن لا الهكلا

الله وحده لا شريك لد وان نهدا عبد الله ورسوله لك جميع خلقه ونبيه

١

الخاتم لانبيايه ولا افرق بين احد سرنس.له واخلع الاديان واتقلد

ديفه الحق فدخذ علىللاسلام واتلمني  الدخول فيه فرحركث الله قال
ففعل الرجل الصالسذلك وي اسلام هذا الاسرايلى واخلاصد .وادلى

ذززة2ز2+ة
زة4ةز[زةذ
2ز
ة
0
<ةز2<2زز<2ة

7ف ماه )161.

بميك :حكان

بعر

فا

معع »فلن اليهذ -ل 2

ادال مواحنلة مظن غالقبه الرفال" :تن

غورا

مسقم هم
رده

ود

قار8
9

فلن

ل

رونا

خد م
اميا

وام غقر

الله 0ك وشفل ناله بلاج روياة ركذي م قاذدت الرويا عليه ثأثرة

وثالية فطا ,فوادة واشفق دانذيند وتعتوال انلضاراون "فلم وردها لم
يد

وال تعن ذليكك :المهودف”.
سى"
ل عل
بقشدم هااا

برهم

لاياهرسف اميا
 1-1000لهرت لقنايراق

فاطات علىياية شراكثدرا مين بيعابله من محسيزى الفتباع وتدرهم
تدخول فمبعة البوايت وقال له اإصبر قليلا فلن عادة هسنة انه ,

حفن عله تقول لك اذهل 'ملهن'الانا'حاجة فدوق لتقل سيلا فقال
له“الرجل ضاحب الزويا نعم “ماقنك افيه لوق

كان

ما“ قالة فدخلا زمن)لل متجلمن :اليهودئ ووققت  )79قاننا دلى قدي 1
يسلم ولم بعجاس وفاشهه القرل انث ياهذاءفلان الههودى :فقال لهم
فقال لهاخمرنى باللة تعلن وبما تعتقدة سشنرمتكقف هل عملث عملا

من اكيز قط اردت يداوجه الله ربك خالضا لم ترد به رياه ولا سمعة
فقال له اليهودى اله ان لحكثر الصدقاث مراس للسعفا من اهل
ملى وفيرهم سرايها بذلكقف اطلب بة السمعة والصضيث لوقال انتى

مدق ويثي ' على فاشتد ذلن :على الرجل الفتائى وقال :فى نفسه “لان

عظلمثك مصميتئ ودبط :اجرى ثرماجع التهودى فقال له يا هذا فكر
إقّ الفشلن واضندقنى عما عند اسان ان حكنت .عدللثك قط خيرا اردت
به وجه الذلاهاعما فآن عتدى فين نبا قال فاطرق اليهردق مفكرا ديفا

كيذ بمخطه ()9)(1

وم

)148. 14.
العلها والفقهاء

وص

الاخيار والنقيلاك

دربي

وتالفهم وافتدئن

ممم ولبس

الصوف .وقفع بالقرص وتوراع جدا واغرض .عن بثهوات الدنيا ديو
حالما عانمللةا متقطع القردن قد جربيبت تددر نيهعواث مجيبة()1وحفظتك اله
كزاسات

ظاهن ::دطول

القول.وفى

89

تغداذها احمليا علة رماة صدقى

انصارق مهيبا دعوة .والدة سبجليا  12كان كا.مزال يستلعيه مع

 ٠حاج لا نداس فقدم تدسير فى سنة ساك

أى تمع وسبعين وثلاثمائة

عو
ى[ان6
َسة5لبدّساوباد5

5

ونيا خارجا مهأ بالقربة المنسوية ) 8بنى طاهر وكان اج يرى سكدى »٠

ولا الصلاة ى مسجدها الجاسع لداخلة تتيعها فهدروابتنا هفاك,

مرسية

كنيد بيهأ سلققه «وطيبب الشور 5هالالة ياو اليه ركلا

يدم ف
:

مددية

ااهوا

خلال ذلك الجفاد بع عد

سهورة

قربنه هل»

5

سداد 68

وردل 3

لوند

بن انى عاموز وقياد :وشيك

من

النغر وواصل

فواعد

جايقية

الرياط بفروجه

م

درككت

الم 3

لهبعالهه

سعة

ني

سكنى

.

وكادن حلفا

الثغر 110

بان وشدة وشجاعة ود أفة ندحدرف

علد فيببا ال

عجيبة ولم دزل مرا بط بطلبيرة 8

أن ابتنشمد لقب غير مدبر حيجد ,

الأثام وذلكف و سنة إلا او ساة ثمان قبلها وحكى..إابلزغباسن وليد
ابن عبد الرحمن الفرضى التدييرى

فال سشجيرك

ابا عبد

إلله بن

طاهر الزاهد ادام جاورنا فى قريته_ يفول جدثدى الثقة اوكنا اذا سيحناة

يقولها دسبناه يريد نفسه قال راى رجل من _الصالحين .كان مجاورا '
كذ! «خطهد )(4

1

07

(عقه )163. 59.

شههد وكان .ف ايام ابن اببى عأمر »

ْ

 .-)18-مهد بن ..طاهر القيسى الاشبين إبو بكر يروى عنه شيخاى

ابو جد بن غبهد الله وابوعبد الله بن .الفءخار وغيرهما +

موقب “مهد بن ظترافش الماش |بو عبد .الله فقيه مقرى فاض! .تولل
الاحكام بمرسية وتوفئ وهو خطيب جامعنا وصاحب الصلاة .به فى
سنة وه وفيها قطعت «نهار .:طليطلة وطلبيرة »

. -584مهدبن الطهب .العتقى ابر بكر تدميرى فقيه كان قاضيابلورقة ونوفى وجو خطهيب جامع مرسية وصاحب الصلاة به بعد ابن
' طرافش .فى سنة 095
481

محمد بن :اجى |السام طاهر القيسى ابو عبد الله التدسجرى

الزاهد المعروف .بالفهيد وزع فاضل سن افل بهيث جلالة وصلاح

! .نفسد فقيها عالما زاهدا .خيرا داسكا
برغبعتصاله السخيزدة فحكان ى

علدىةا:ورقل:: :افلتيائيه ييل بقرطية
متبثئلاا طلب العلم فى حداثة ب

فروى الحديث :بها وتفقه باهل :الشورى المفتين وناطرهم واخذ بحظ
وافز سن العلم وفاقش .اتدل الوررع من علهنا قرطبة :فى اموال :بلده تدمهر
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فسىبهل الوعظ ب
ىعض مناجاته اياة احرص على ان ل تعمل
 3الا بنية فاك توجد فى جميع اعمالك :اذا اكلت فاقىن بذلكك ,
التقوى لطاعة الله وكذلك نى نوكت ونفرجك وساير اعمالك فاتك ترى
ذلك ف مهزان حسناتك قال أبو مححمد بن حزم معنه يقول ذللى

لابى فانتفعت به ولم ازل سنتفعا به مدذ سمعته كما انى انتفغقت بما
رويت عن الدليل رحمه الله من قوله ينبغى للمره أن يسةشعر فى
احواله كلها ان يكون عند الل
وه ع
جزل مانرفع اهل طبقته  وان
يكون عند النناس سن أوسط اهل طبقته وعند نفسه سن اقلهم وادناقم1
بهذا يصل الى اكتساب الفصايل »
-98-

محمد بن اسعقالمهلبى ابو بكر الاسحاقى

0

مانهل لادب والفضايل وهو الذى اطي ا مصفف ,خاو ل حا
برسالته ى فضل الاندلس 0
 -06هدبن اسلم اللاردى من اهل لاردة من  7الاندلس 5

”

95

1. 0791ة)8

قالث برقع ثوبه ولتخخصفب نعله ويعاجج سلاحه قال ابن عدى مهد بن

اسحق بن ابرههم بن هد الاندلسى عن الاوراعى سنكر الحديث

 ١قالسيعت ابن حماد يذكره عن البخارى قال ابن عدى ومحمد
ابناسح هذا الذى ذكرة البتمارى ليس اله علناوراعى للا الشى

در رجل مجبول  2يعرف هذا ”م

ىى
لوسند
ادي وه
الحني

ابن عدى قال

زوى عن أبنابى عله ولهاعل +م

 .سوقت ميد ين إستحق .بن السلهم اده
ويفال”.ب3ق أبتم جده سلهم بغورالتعريف ا

والفقها.المغهور بن وله عند اهل بلادهحال 0

ا

بقرطبة

ن العدول المرضيين

وسغزلة فىالعلم

والفضل  ..وفة وكان مع ديبتةورباسته حسن العشرة 00
الف اسع قاسم بن اصع بن بيوسى بن ناصي البيانى
 9حال ' بن يزيذ وغهرهما روى عنه غهر واحد ساث فى رجب سلة
 --ا حدث القاعةى ابو الولهد يونس بن عبد اللة بى .مغيمك عرفا

 0بابيالصفار  2يه ثل لفل المشرق يبعز بالشيبالى دخل

 0للك تفرطية على غاطى الرادى بالعمون رع قا
اي ابن السليم موسا .لعماجة فاضابة مطر اضطره ك ان 7
بدا تم 5دهليس الشيباق فوافقة فيه فرحب بالقاضى 'وسالة النزول

فنزل”وافكله  2منزله وتفاوضا ف الحدبك كان له اصلم الله .

القاضرى عندى  3سدئية لميسمع باط ب

دونه قار لذنت

كناب الله عر وجل وابيانا فقال لذ“ افعل فامر
اسمقتكك عدر من
الجارية فقرات م انقدث فاسبحسن ذلك القاضى وعتجب ننه
وكان على كدة دنانور فأخرجها وجعلها ندحث الفرش الذى جاس
7

.

()91.291.107+

41

دهاك فاقام ساعة ثم سرى عنه فقال لنا خطرت على المراة حين
رادتمونى وقلت

من اين يأتى ذا الغزال الذى قد كلت بالسعر عيناه

فوالله ما استتميت الكلام حغى قالتٌ

101

من درجة الممجد ودار التقى وسعيه يرضبى به الله

فلم املك نفسى من سرعة الجواب وجزالة اللفظ ان بهسث واصابتى
مأ ترون فسار النسوة مع المراة غير بعيد ثم انصرفت منهن جارية

فقالت لنا تقول لهم السيدة الحقوا بها تنالوا من بركتها فمشينا حنى
انتبينا ال بستان حسن فكنا ى طايفة منه خمن
ارجه غامة ذلك

الهوم يطاني عليدا بكل فاقهة لل ان مصى النهار فخرجت الينا
جارية ومعبا جملة دنانير فقالت لنا تدر لحم السيدة اذ لمتمجدوا

عندها اكثر من هذا فاقبلوا عذرها واستعينوا بهذا #المر والبسهرة على ما

انعم بسبيلة من الطلب فانصرفنا فرجين وسالنا عنها فقيل لباهى
من ذرية العسين بن على.بن اين طالب رضن اللهعه .١ ١.
7قة“ -مد بن ابراهم بن سليمن سفيان اادرلجسن «مقرىخ يروى
عن ابى هد عبد الله بن على الرشاطى تاليفه ع

3

اه

ْ

 0رجديين انان بن عنمن دن مد ين تحفي_ بن عرد أل

ابو بكر  7من شيوخح العديث روى عنه ابو عمر الثتمرى الححافظ »
-08-

د

بن اأسححق اتدلسرى رفك عن أبرهم بن ابى عملة روى

عله سلسهمنل ب
منة

بن عيد الجبار الخبايرى قال نغالب بن

عبد الله الفرقسانى نا سعهد بن المسيب قال سالت عائفة رضى

الله عنها ما كان النبى صلى اللهعليهوسلميصنع ااذواى الى بهته

يود

()142:-91.51

لاحديث والفقه ولاغربة وغير ذلكى من اخبار |اخاس ما رايت (احفظ

بن لكناب سم زلاال ساسا البهيه إن مسفد بن ونا اد
بعصرة مراكش وحصضر قراتى ءايه لكتاب سام ذا خرجنا دن
_ل الفقيه ابى عبد الله لكان ادق
عندة قال لى لو اصهب هذا الكثان ا
بالاضافة منه ال مسسلم
 . .قى مأ إسالة عنه

ل

سي

لاه

عم .

ود اوسني اي

معانعة
عفااللهعنه وبرد 'ضردحه فسبىنة ١95 رجوى

منهم اد

الله نهد بن هد القرثى وأبو عبد الله “حي بن عبد الرحمن بن معير

وأبو مروان بن عبد الملك بن مسرة والحافظ ابو بكر بن العربى واب
مروان بن عبد اليلك بن بونه وابر مرون عبد الملك بن مخبر البكرى

بو بكر بن عبد العزيز حدتنى احافظ اعبوبد الله هد بن ابراهم
وهو اول مآ سيعفه منه قال نا الحافظ ابو بكر مهد بن غبد الله قال
نا وصلت بغداذ صحمحبة ابى اقمث بها سدة  2لهم دوم لا تبقى
فيه “حدرة ولا صاحب دكان

سس زهانهم فأقاموا 5

عامة ذكتف اليوم م انصرفوا ومن ”ستئزة له قعد عألى شاطى دجلة

 ٠مك الناس يمروى عليد وكان تقنا صن أهل لادذلن“” اديب
شاعر :عضر معنا فى المدرسة فخ رجنا وخرج ضمديتنا ل ربوة
قرب سن”الطريق وققدنا هناك" والقاس يمرون ل ان مسر جماعة
_ وبينهم آسراا قد فرعتهم طولا وجي

رتهم خسنا وجيلا نقام ذلكك

الفتى لما ابصرها وقال لا بد لى من معارضة هذه المراة فتلنا له اثق
 .اله تغلى وقمنا آليه لبمسكة فشد عنا ورايناه قد حظطر عليها وحكلبا

فاجابتة ثم انصرى_ اليفا من فوره وسقظ مغشها عليه فتلنا له م الذنى

7

(» 64:163

حرام عل
خىف
لىة شام مثلهسغى بارق .إن لايرىيتشزق
 -64هد بانبرهم بن سعيد اعبوبد الله يعرف بابن,:ابى القرامهد
روى عن “جمد بن معو بة الفرشى وابن مفرج القاضضمى وابن مطارق

واحمد بنسعيد ,بنحبزم روى.عنه ابو عير بن عبد البرو(قال) كان
من اضبط الناس لكتبه وافهميم بمعانى الرواية له تاليف جم فيه

كلام يحبى بن سعين فثىلاثين جزء! ,درويه اعبومر عنهب»
-54هد بن ابراهم بن برهك بن #حيود اعبوبد الله.يروى عن عير
ابن سوسل روى عنه ابو عمر »
-84-

#حمد بن
ابراهم بن «حمد بن سعاذ الشعبانقى قاضبى جيان

فهلسونى .زمانه توفي سنة ملاع »

 -94اهدبب
رنههم بن اسود ابوبجكر فقيه محدث من ادل بيت
جلالة (توفى سغة إمره) *

 .-03محمد .بنابراهيم الجذامى ابو عيداللهفقيه.اضوالىهمن
ل
الاتفان والفهم روى .عنه ابو عبذ الله مود بى عبد الرحيم وقال ان
مولدة فى الثمانين"وازبعماية »
حا

دن

ابرهيم ب
هند

بن سعيد لازدى المشاهر بان الصغاع

بحكتى ا بكر مقرى القن مجلا قل روى ضن قر دأود رغدرة
رروى عه عتد ابن“تحبى بنهد بن ابى اإسحق .اللردى وغيرة »
 -93ندبن ابرههيم بن عبد السلام بن “ق اللبل نوفى سنة .مع »ه
5ت  1مود بن إبراهم بن “خلن .بن احيد ل نضارى .العروف

بابن

الفدخار المالقى ابو دبد الله فقيد .حافظ متحدث متقدم فين الحفظ

)61.147« 81».

يكن

رة
دمس
عخ
امسثوا من
المشرق فو د كناكف ل

سنة سهع تيصنعا

اتبعقوب الدبرى وعبيد ب#نحمد الكذورى وغيرهما وسمع بمكة
عدزير وانى مسام الحدى ونعيد بن على الصابع
معنلى بانلغب
طبى  4هد ابن عيسيخ عرزل 5

كدبه وممع بمصر من عبد الله بن ا

ودكل بعداد3

بها من

لذ اس فار

واتتراهم إن .دعقوب جوزباق ()1وابراهم لو لاسي “فى الفميل ورد

عوبد الرحمن احمد بن حماذ بن
عن جماعة غهرهم منهم القاضى اب
سفين الكوفى لثية بالمصيصة شنة  89روى عنه خلد بن سعد وهد
ابن عبد الملك بن ايمن وقاسم بن اصيع وسعيد بن جابر الاشبيل
وؤهب بن مشرة واحيد بن سعيد بن حزم وكان شاغرا توفى بقرطبة
يوم الاثنيون غقسف ذى قعدة سنة » ]”.5

 -)4هد بانشيعيك دن .عبد العزيز الفجلامى أبن  7صبير الحافظ#ابيلمهد عبد_اللذا بن على

هنرة
*ق)وه يروىص ع
الرشاطى( :ف

كتاب

اقتباس للانوار والتماس الازهار فى اسباب الصدحابة ورواة لاثار
تالية» :

انبراه بن سلهمنى ٠ بابن المْهْ ماله اديب شاعر
ي -محمد :بذكرة احمد بن فرج الجبيانى صاحب كتاب الحدايق ودن شعرة ظ
بخليلى شَيما عارضا لاح برقه ل اين بهدى ودقه المتبعق

ركاء اذا احمومى وقطب وجهه تبسم :فيد برقه المعالق
كذا دعوط المولب (.4)2

ف 14. 61

:

رع

” *(-73-عمد بن احمد بن عدران بن نمارة تيه سقرىمجود فاضصل

زاهد ٠ن ادل بيت جلالة يكنى ابا بكر .وى )(١
 -83جد بن احمد البزليانى شاعر انشد له الرشاطى إبو معيد ىكتابة رف مطر اذى فبيل الغروب

كان الاصيل سقيم بدت جفون السحداب على سقية
 -93-مهد بن احمد بن هود بن احمد بن مهد ( )9بن رشد قاضى

قرطبة ابو الوايد فقيه حافظ مثهو .مشارك ف علوم جمة وله توالف
تدل على معرفته توفى بعضرة مراكش و سخكة دزه »
-04-

شهد بن احمد

بن عبيد السكسكى فقيه معحدثك

ضايط شذوذى

توفى بعد التسعين ( )5وخمسماية »
# -14حمد بن ادى جعفر بن سعبد بن غفرال السباى ابو عبد اللهفقة “عددث

حوو-

دروى

عه ادر عبد الله ب ,عيد الرحم وغدرة *

مهد بن اسيعيل بن الزندجانى ( )1ابو بكر فقيه حافظ اشبيلى

مجيرر؟
حفس
عا4ا

هد برج لزاه 7
بد حافظا

00

علله دصدرا

كي

للد

امور1

كان
اانا

فى الحديرث

دط,رقد  0كر “ايوخل 35وقنه ابصر

اجام حروان

وضاح

وعبداللهبن

مسرة.

ود بن عبد الله دبن الغار وجما:ة سّ نظرائهم بالاناسرخل 1

م الثيانين ( )3فئ ش صوابه ابن احمد

( )2بياض" ()1

فى ش ؟ذا كتبه لواف إزاى معههية ودر ودم وصوابة دراء سهمل()4

2572727300
[7

لان

()148. 51 ”.

 ٠وى الجلالة كا تدرى لها:صفة لاكنها عبرة جاءت من العبر

ما المعالى نفد غلك ]لها لقنل والجبر قد يقلى عن الخبر

وسنها

لنت الإرب الال "بعد نا رسك ترسوبة“فاتانا تعلم "الطرر
رقت فراقت سناء للعلى شيم كانها قطعت من رقة السحر
فقبه اديب له كتاب جمع

28
 -15هد بن احمد البلوى ثمفيه علوسا وجدد من الدهر آثارا ورسرما سماه كتاب السلك المنظوم

والمس المحتوم »
انمل الفضل والفقه
 -33متحمد بن احمد العمزى افيد الله موالأترفة نوفى بالرية بلد :سنة ؟أم]ع *ه

 -33-يد بانحمد بن موسى بونضاح

إبو عبد الله التدسهرى نزيل

الأرية ققيه «+دث توفى بالمردة سخة باخزه »
ي-5

ادو

هود بن أدمد بن جد بي أت العافية اللتخمى

عبد الله فقيه سثاورا من أهل الفضل والمعرفة والصلافة فى الدين كان
يفتى بدرْسية مذة وبها توقى ى شهر ذى اكجة سنة منه دررى عن

على الضدفئ

القاضسى
-نق-

عست

ستحعمد

لكهزئ الول كنبا كثيرةة ى اللدة والآادتت .اله بز والهتمواردع

والحدد تر

شْ
1

بن

أحمد

'َ,

عاسر أدبو عامر الشاطبى

لغوى

دللن حدةةى علده إبو “عمد عبد المنعم بن محمد قال

جالستة وذأولغى بعضها »
-63-

اديب

هد بن أحمد #ععورذ فقيه بروى عن القاضى 0 0

سبكرة وغيرة *

مع

)167 51. 51+

انم فسممع بمضر سن ابى مهد بن ا

١ الفصل

7

البغداذى وجماعة وسمع بالاسكندرية من العلاى وغيرة وكان رجلا

صالخا خيرا سمع منه الناس كثيرا وكان ضعيف الخط توثى نوم
لمعه ف “هر رباع الاول سعة ] ]”5ودفن فى مقبرة الربض *ه
مهد بن احمد بن دحيم انو بكر اديلنك بليغ نشاعز سن اهل .

-03-

به لا ابن اسن بن

بيت وزارة انشدت من شعرة ميا كب
الاج

سلام كما ندت بروض ازاهر وذكر كما قانت عبيون سواهر
تتعدية
فيا

سن شظك 

مندواك

ف

ن هكف

السيادافة © غير

دارة ممه
ون

سدافع

 0عون
إلد ها

واحد

وسمع
وك

“.هين

“ير ل
وانى

"فلي*(.0قاتتت “غلنيي" الذليل ويلح

ا تلك الظلال “فاخرقت .فودى سموم للبدئ وهو الجر
على ود

لق

الصديق

لجارع

على .ان

 10 -افيه الولا فد يتن عد

قلبى للمحواددرم

فهل اه

عهدى

فانكنت قادخللات بالفضل ظاقر وان كنت ققدصرت
أنه

لو

خلا قنك

الرضى

ليا

50
:
ةا

قمد ديد ام الجميل فاش عقخل
وله من

من

يفاخر

ريو الامنى الذى لاح وجهد كيا لاح وجة المنبح00

ستقاناء

اما

سن

وناظر

قطعة 44

السيادة”

2

بها إلى القاضى

ستزل

ابى

القدر وانثت

عذر

صابرز

داتكر

بالج غادر
و

ف م.ناظر

نا" نوق "زاولياك يناه
أشقة

0

عصام

منهأ -واد القلب والبضر

أ

()165. 41. 51 .

اين سراج واببى على الغسانى روى عنة غير واحد متهم الحافظ ابو الوليد
ابن الدباغ وادو العحسن بن النعمة واد عبد الله محمد بن :عبد الرحيم

استشهد رحمه الله فى الجامسع بقرطبة فى ددم الجمعة وهو ساجدا فى
الركعة الاولى .من صلاة الجمعة ى العشر(*)للاواخر سن صفر سنة 9ج
(مولدة  ى سخة ممع +
 -62-هد بن احمد بمنخلد (بن عبد الرحمن بن احمد .بن بقى بن

مخلد) فقيه تروى كتاب التفسير لجدة بقى بن مخلد عن ابيه احمد
اتتى ميلد عن انيدم مخلد بعنبد الرحمن بن احمد عن اديه أحمد بن

بق غن امه بق ابن #خلد وكذلك يروي المسند الجده ابقى) بهذا
السقد يروى نعبه اناه عبد الرخمن واحمد وغيرهما »

لاه راون :اوديري انقميلة”ا

تاشن ,القاصبى ,الطليطلى فقيه

عارق مشهور (دروى) عن اادىلمطرف عبد الرحمن دن هد بن عيسى

ابن :البمزوله واب يكز جماهر بن عبد الرحمن بن جماهر يمد بن

خلف اللعروق :بابن السقاط يروى اعغه اابولحسن بن النعمة »>

سطس

ماين بيت .دن منظو ر لالاجبدانن القاصبى .بها _ثقيد
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للك يخطبان لادريس بالخلافة
ذ
وتمسكابولدهة لصغرهآلا انهم نى 43
ثم ان هد بن ادريس انحر من تت الملقب بالساسي اسرا فنفاه
انا العدوة فصار نى جبال غمارة وى يلاد تنقاد ال هاولاء المسنوين

واهلها يعظمونهم جدا ثم ان المراير خاطبوا هد بن القاسم بالجربرة
ااجتيعوا اليه ووعدوة بالخص .فاستفزة الطمع وخرج البيهمفبايعوة بالخلانة

وتسم بالمهدى وصار لاسر فى غاية ,لاخلرقة والفسييحة اربعة كليم
(*)يتسمى بأمير المومئين فى رقعة سلنارض .مقدارها ثلثون فرسهيا
 ..مثليا وقد قال بعد الثهرا ب ذلك
فتفرقوا شعبن فكل جزيرة فيها اسهرالموسنين وسنبر
فاقامي| معه اناسا ثم افترقوا عنه الى بلاددم ورجع خاشيا اال#ىزيرة
فتولى

وغاتن يك ايام وقيل .انه مات غما وتركب نيحو ثمانية نكو

اسر الجزيرة ابنه القاسم بن ود بن القاسم لا انه لم ينسم بالخلافة
وبقى جد بن ادرس بمالقة لك ان مات سيدةيوعع وان ادرسسن
<7يعني المعروف .بالعالى عند بنى يفرن بتاكرنة فلا توفئ ذد

دريس ودته العامة لك سالقة واستواى عليها »
ذايا بغز عياد
انلقاضى  ابا !قاسم محمد
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ذلك ف انفسيم باطنا ثم ب عسكرة ونيعلن ماد الجردرة لولكتهبل
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اسمعيل .بن عباد .قائد عسكر القاضصى انيد فافترفوا وانعرف كل ,واحد
بخيام راجعاأ  0ل بادة فبلع ذلك
بعسكرة قاصدا طريق 0
فى إتباجه فلما قرب

اسمعيل

من

هد فقوى املد ونميضل

صخهادة “رن بجخهم وركضن ركصنا شديدا

سكلة وادمن صضاجيب .صخباجة

انو ديلحقى وجة

لابن بقنة يسترجعه وإنمأ كان فارقة قبل ذلك بساءة فرجع اليد
والتقرتك العساكر فيا كان 2

يضقوين
أن تراات ياد

عَباد مذهزما

واسلموا فكان اسمعيل اول متثول وحمل راسه امداقريس بن علين:وقد
-

كان ايقن بالبلاد وزال عمنالقة سلجيل بباشير متدضنا به وهو رضن

مدنون ,فلم يش جكلا .يوسي تومبابتيا بوتركت .بين :الولد لحيل !تقل يب
و#عيدا الملقب باليدى وحسنا المعروئى بالسامى وكان له ابن «و

الكين ينيد اسيد عن مات فى ..جياة ,ايو وتركميرإبنا إببية حيد |١
اخرجه عمه ونفاأة لها ولخ وقد إحجان ,جا بن علن المذكوردقيل قن

اعتقل ابن عمه هدا والحسن ابخى القاسم بن حيود بالجويرة.وكان

فون وملا .
الوكل بهما رجل من المغاربة يعرف باب .الجدجناي
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اليه خبر قتليعبى جمع يلق كان ,بى ا  5الغا53ر بلا |
واخرج نهدا والخيين وقال هذان سيداكم قسام نميهم لك الطاعة

بها لشدة :ميل ابيهما لل السودان قديما وايثارة ليم قانفرد محمد
بالامز وماك [الجريرة] له ]لذ لميتسم بالخلافة وبقى معه .آخوة حسين

مدة ,لك إى حدث لد.راى بق التخبتك فلبسن الصو وتيرزا عن /الدزيا
وذرجح لل اعمج مع اخته فاطمة يدث 'القاسم زوجة احييا!! بن .بةلى
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سغة ]م رجع ابو جعفر احمد بن ابى موسى المعروق بابن بقنة
ونبجنا الختادم :الضقلبى وهما مدبرا ديلة الحسنيين فاتيا مالقة وهى دار
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اصغر ابنئى يعدى

واكده كان اسدهتنا ودلقنت .ادزيشن “بالتايد ,فبقى “ذلك الى
سغة ).أو ]خم فدحرحككدنت :فتن اوحدث للقاضى ابى القاسم محمد
ابن اسمعيل

بن عباد سا ين اشبيلية امل فى الععلد ا 0

تاك

البلادفاخرج ابغه اسيعيل ى سكر مع من اجابه .من قبائل البردر
ونهض 1
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فرمونة فدعصاص ره ثم "نهوض 5
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فامدة
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تيد

مدبر دولنة
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ا

تدبيرا لمسبق اليه وجعل نفسه 8025

لي ضمع فل انا ميد مسخعدق يتفق عليه
وريم اليه ورتت+البؤابين

والمف عاإن .تلك القصور.ءلق سكاانث .عليه ايام الدولة,ولم 4
عن دارة :اليها .وجعل انأ درتفع سن .الاسوال' السلطائية :تاندى رجال
رتيهم لذللك [وهئ المشووق عليهم وصير اهل الاسواق جندا .له وجعل,

اززاقهم]  :)*,روس اموال .تكونى بأبديهم محصلة عليهم ياخذون ربعا
لوقت بعد
فط وروس .الامو باقية محفوظة .يوخذون بها ويراعون .ان:

الوفت .كيف حفظبة لها وفرق السلاح عليهم واسرهم بتفرقته فو

الدكاكين وفك" النيوت ,حتى .اذ! دهم .امررانى .لل لى.تبئازاكابنبلاه»
كل رزج الاقدوكا رن6
ويعود؛ المرضي.جا رايا :فىطرريقة؛!
الصالعين وهو مع ذلك يدبر الامو بعدبون .السلاطين :المتغلبين .وكا

نابا قيوراطهة الى لاسن حول  8رفوم محل مانيس نازرب الل
ان .مات.فى :صفر لخة خمس .وثلاثين واربع ساقة وتوالى«افازها بعدة

ابنهبابو الوابد ممد بنى .جهور على هذا .التديير سك ان :نات فغلبي
علبها .بعد اسورجرت «نالك الاسير الملقب بالكامون..صاحنب طليظلة
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