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 طبقات المفسرين
  جالل الدين السيوطي 

 ترجمة المؤلف 

قال السيوطي: يف كتابه " حسن احملاضرة "، قال: عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد بن سابق الدين بن  
الفخر عثمان بن ناظر الدين حممد بن سيف الدين خضر بن جنم الدين أيب الصالح أيوب بن ناصر الدين 

 اهلمام: اخلضريي األسيوطي. حممد بن الشيخ مهام الدين
وإمنا ذكرت ترمجيت يف هذا الكتاب اقتداء باحملدثني قبلي، فقّل أن ألف،أحد منهم تارخياً إال ذكر ترمجته  

فيه،وممن وقع له ذلك اإلمام عبد الغافر الفارسي يف " تاريخ نيسابور " وياقوت. احلموي يف "معجم األدباء 
اريخ غر ناطة "، واحلافظ تقي الدين الفاسى يف " تاريخ مكة " واحلافظ  " ولسان الدين ابن اخلطيب يف " ت

أبو الفضل بن َحَجر يف " قضاء مصر"وأبو شامة يف " الروضتني "، وهو أورعهم وأزهدهم فأقول: أما 
جدي األعلى مهّام الدين، فكان من أهل احلقيقة ومن مشايخ الطرق، ومن دونه كانوا من أهل الوجاهة 

منهم من ويل احلكم ببلده، ومنهم من، وىل احِلْسبة هبا، ومنهم من كان تاجرا يِف صحبة األمري   والرياسة،
شيخون،وَبىن مدرسة بأسيوط، ووقف عليها أوقافاَ، ومنهم من كان مقموال وال أعلم من خدم العلم حق 

 خدمته إال والدي. 
إال اخلضريية، حملة ببغداد، وقد حدثين من  وأما نسبتنا باخلضريي فال أعلم ما تكون إليه نسبة هذه النسبة 

أثق به أنه مسع والدي رمحه اهللّ يذكر أن جده األعلى كان أعجمياً، أو من الشرق، فالظاهر أن النسبة إىل 
 احمللة املذكورة. 

لت يف حياة أيب إىل  وكان مولدي بعد املغرب ليلة األحد مستهل رجب سنة تسع وأربعني ومثامنائة ومحم
مد اجملذوب، رجل كان من كبار األولياء جبوار املشهد النفيسي،فربّك علّي. ونشأت يتيماً  الشيخ حم

فحفظت القرآن ويل دون مثاين سنني. مث حفظت "العمدة "، "ومنهاج ألفقه واألصول "، "وألفية ابن مالك 
ة من "، وشرعت يف االشتغال بالعلم، من مستهل سنة أربع وستني فأخذت الفقه والنحو عن مجاع

الشيوخ، وأخذت الفرائض عن العالمة فرضّي زمانه الشيخ شهاب الدين الشار مساحي الذي كان يقال:  
 قرأت عليه يف شرحه على اجملموع.  -واهلل أعلم بذلك  -إنه بلغ السّن العالية، وجاوز املائة بكثري

كان أول شيء ألفته شرح  وأِجْزت بتدريس العربية يف مستهل سنة ست وستني، وقد ألفت يف هذه السنة، ف
االستعاذة والبسملة، وأوقفت عليه شيخنا شيخ اإلسالم علم الدين البملقيين ،فكتب عليه تقريظاً، والزمته يف 
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الفقه إىل أن مات، فالزمت ولَده، فقرأت عليه من أول التدريب لوالده إىل الوكالة، ومسعت عليه من أول 
هاج إىل الزكاة، ومن أول التنبيه إىل قريب من الزكاة، وقطعة من احلاوي الصغري إىل العدد، ومن أول املن

 ألروضة، وقطعة من تكملة شرح املنهاج للزركشي،ومن إحياء املوات إىل الوصايا أو حنوها.
وأجازين بالتدريس واإلفتاء من سنة ست وسبعني، وحضر تصديري، فلما تويف لزمت شيخ اإلسالم شرف  

قطعة من املنهاج، ومسعته عليه يف التقسيم إال جمالس فاتتين، ومسعت دروساً من الدين املناوي،فقرأت عليه 
 شرح البهجة ومن حاشيته عليها ومن تفسري البيضاوي. 

ولزمت يف احلديث والعربية شيخنا اإلمام العالمة تقي الدين الشبلي احلنفي،فواظبته أربع سنني، وكتب يل  
ع اجلوامع يف العربية تأليفي،وشهد يِل غري مرة بالتقدم يف العلوم تقريظاً على شرح ألفية ابن مالك وعلى مج

بلسانه وبنانه، ورجع إىل قويل جمرِّداَ يف حديث، فإنه أورد يف حاشيته على الشفاء حديث أيب اجلمرا يف 
اإلسراء، وعزاه إىل ختريج ابن ماجة، فاحتجت إىل إيراده بسنده، فكشفت ابن ماجة، يف.مظنته فلم أجده، 

فمررت على الكتاب كله فلم أجده، فاهتمت نظري، فمررت مرة ثانية فلم أجده، فعدت ثالثة فلم أجده،  
ورأيته يف معجم الصحابة البن قانع، فجئت إىل الشيخ فأخربته، فمجرد ما مسع مين ذلك أخذ نسخته 

هبته لعظم منزلة وأخذ القلم فضرب على لفظ "ابن ماجة" وأحلق "أبن قانع " يف احلاشية،فأعظمت ذلك و 
الشيخ يف قليب واحتقاري يف نفسي، فقلت: إال تصربون لعلكم تراجعون ! فقال: إمنا قلدت يف قويل "ابن 

 ماجة" الربهان احلليب. ومل أنفّك عن الشيخ إىل أن مات.
 ولزمت شيخنا العالمة أستاذ الوجود حمي الدين الكافيجي أربع عشرة سنة، فأخذت عنه الفنون من التفسري

 واألصول والعربية واملعاين وغري ذلك. وكتب يل إجازة عظيمة.
وحضرت عند الشيخ سيف الدين احلنفي دروسًا عديدة يف الكشاف والتوضيح وحاشيته عليه  
وتلخيص املفتاح والَعضد.وشرعت يف التصنيف يف سنة ست وستني، وبلغت مؤلفايت ثالمثائة كتاب،  

 سوى ما غسلته ورجعت عنه. 
مد الّله تعاىل إىل بالد الشام واحلجاز واليمن واهلند واملغرب والتكرور،وملا حججت شربت وسافرت حب

من ماء زمزم ألمور، منها أن أصل يف الفقه إىل رتبة الشيخ سراج الدين البلقيين، ويف احلديث إىل رتبة 
 احلافظ ابن حجر.

 سنة اثنتني وسبعني.  وأفتيت من مستهل سنة إحدى وسبعني، وعقدت إمالء احلديث من مستهل
ورزقت التبحر يف سبعة علوم: التفسري، واحلديث، والفقه، والنحو، واملعاين، والبيان، والبديع على طريقة  

 العرب والبلغاء، ال على طريقة العجم وأهل الفلسفة.
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 والذي أعتقده أن الذي وصلت إليه من هذه العلوم السبعة سوى الفقه والنقول اليت أطلعت عليها، مل
يصل إليه وال وقف عليه أحد من أشياخي فضاًل عمن هو دوهنم، أما ألفقه فال أقول ذلك فيه، بل  
شيخي فيه أوسع نظراً، وأطول باعاً، ودون هذه السبعة يف املعرفة: أصول ألفقه واجلدل والتصريف، 

 لطب.ودوهنا اإِلنشاء والرتسل والفرائض، ودوهنا القراءات، ومل أخذها عن شيخ، ودوهنا ا 
وأما علم احلساب فهو أعسر شيء علي وأبعده عن ذهين، وإذا نظرت إىل مسألة تتعلق به، فكأمنا  

 أحاول جبالً أمحله. 
وقد كملت عندي اآلن آالت االجتهاد حبمد الّله تعاىل، أقول ذلك حتدثًا بنعمة الّله علي، ال فخراً،  

لرحيل، وبدا الشيب، وذهب أطيب وأي شيء يف الدنيا حىت يطلب حتصيله بالفخر ! وقد أزف ا
العمر، ولو شئت أن أكتب يف كل مسألة مصنفا بأقواهلا وأدلتها العقلية والقياسية، ومداركها ونقوضها  
وأجوبتها، واملوازنة بني اختالف املذاهب فيها لقدرت على ذلك من فضل اهللّ، ال حبويل وال بقويت، فال 

 حول وال قوة إال بالّله. 
ادئ الطلب قرأت شيئًا يف املنطق، مث ألقى اهللّ كراهته يف قليب، ومسعت ابن الصالح وقد كنت يف مب

 أفىت بتحرميه فرتكته لذلك فعوضين اهلّل تعاىل عنه علم احلديث الذي هو أشرف العلوم. 
وأما مشاخيي يف الرواية مساعًا وإجازة فكثري، أوردهتم يف املعجم الذي مجعتهم فيه، وعدهتم حنو مائه  

 سني، ومل أكثر من مساع الرواية الشتغايل مبا هو أهم، وهو قراءة الدراية  ومخ

 مقدمة

 بسم اهلل الرحمن الرَّحيم  

وصلى اهلل على سيدنا حممد وسلم احلمد هلل الذي أسبغ علينا جزيل النعم، وأشهد أن ال اله إال اهلل  
وله، سيد العرب والعجم، صلى اهلل وحده ال شريك له،بارئ النََّسم،وأشهد أن سيدنا حممدًا عبده ورس

 وسلم عليه وعلى اله وصحبه أويل الفضل والكرم.
وبعد فهذا اجملموع فيه طبقات املفسرين، إذ مل أجد من اعتىن بإفرادهم كما اِعتىن بإفراد حملدثني  

أتباع  والفقهاء والنحاة وغريهم. واعلم أهنم أنواع، األول: املفسرون من السلف والصحابة والتابعني و 
 التابعني.

الثاين: املفسرون من احملدثني، وهم الذين صنفوا التفاسري ممْسَنَدًة مموَردَا فيها أقوال الصحابة والتابعني 
 باإلسناد، وهذان النوعان ترامجهم مذكورة يف طبقات الفقهاء.
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م على معاين  الثالث: بقية املفسرين من علماء أهل السنة، الذين ضموا إىل التفسري التأويل والكال
 القرآن، وأحكامه، وإعرابه وغري ذلك، وهو الذي االعتناء به يف هذا الزمان أكثر.

 الرابع: َمن صّنف تفسرياً من املبتدعة، كاملعتزلة والشيعة وأضرا هبم. 
والذي يستحق أن يسمى من هؤالء، القسم األول، مث الثاين، على أن األكثر يف هذا القسم نَ َقَلة، 

َؤوَِّلة؛ وهلذا يسمون كتبهم غالبًا بالتأويل. ومل أستوِف أهل القسم الرابع، وإمنا ذكرت  وأما الثالث فمم
 منهم املشاهري كالزخمشري،والرماين، واجلبائي وأشباههم. وباهلل أستعني، إنه خري معني.

 المفسرون

لم األدب، والتفسري، إبراهيم بن أمحد بن حممد بن أمحد أبو طاهر السَلَماسي الواعظ كان عالمة يف ع -1
واحلديث،ومعرفة األسانيد واملتون، وأوحد عصره يف علم الوعظ والتذكري. أدرك مجاعة من األئمة، وكان من 

 الورع والصدق مبكان. 
َقطّي ولد سنة ثالث وثالثني وأربعمائة،   ْيَسابموري،وعنه هبة اهلل بن السَّ روى عن أيب القاسم بن َعليَّك الن َّ

 . يف مجادي اآلخرة سنة ست وتسعني وأربعمائةومات ِِبمَوّى 
إبراهيم بن علي بن احلسني اإلمام أبو إسحاق الشْيَبايّن الطَّرَبِي إمام يف املذهب، والفرائض،   -

والتفسري. له تصانيف مفيدة، ويل قضاء مكة،وحدث عن أيب علي احلداد. روى عنه الصائن بن 
 عساكر.

 ئة وله إحدى وأربعون سنة. مات يف رجب سنة ثالث وعشرين ومخسما
 أمحد بن إمساعيل بن يوسف أبو اخلري الطَّالقاين الَقْزِويين الشافعي َرِضّي الدين. - 3

أحد األعالم، قال أبن النجار: كان رئيس أصحاب الشافعي، وكان إمامًا يف املذهب، واخلالف،  
 واألصول، والتفسري، والوعظ، كثرَي احملفوظ. 

يِِّدّي،وأيب أملى احلديث، ووعظ،و  اِمّي وهبة اهلل السَّ حَّ مسع الكثري من أيب عبد اهلل الفمرَاِوّى وزاهر الشَّ
الفتح بن الَبّطى. وتفقه على ملكداد، وحممد بن حيي. ودرَّس ببلده وببغداد، وحّدث بالكتب الكبار،  

 ل يوم ختمة. وويل تدريس النظامية، وكان كثري العبادة والصالة، دائم الذكر، دائم الصوم، له ك 
بَ ْيثي: كان له يد باسطة يف النظر وأطالع على العلوم ومعرفة باحلديث، وكان مجَّاعة   وقال ابن الدُّ

 للفنون.
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 وقال املوفَّق عبد اللطيف: كان يعمل يف اليوم والليلة ما يعجز اجملتهد عن عمله يف شهر. 
 سمائة ومات يف احملرم سنة تسعنيولد سنة اثنيت عشرة ومخ

 محد بن علي بن أمحد بن حيىي بن أفلح بن رزقون بن سحنون املرسي الفقيه املالكي املقرئ. أ - 4
قال الذهيب: كان فقيها مشاوراً، حافظاً، حمدثًا مفسراً،حنوياً. مسع من أيب عبد اهلل بن الفرج الطاّلعي، 

وْش.  وأيب علي الغساين. وأخذ القراءات عن أيب احلسن بن اجلزار الضرير صاحب مكي،وا بن أخي الدُّ
 اجلزيرة اخلضراء، وأخذ الناس عنه وتصدر لإِلقراء ب

 روى عنه أبو حفص بن عذرة،و ابن خري، ومجاعة آخرهم أمحد بن جعفر ابن فطيس الغافقي.
 مات يف ذي احلجة سنة اثنتني وأربعني ومخسمائة. 

 يب صاحل اإلمام أبو جعفر البيهقي أمحد بن علي بن أيب جعفر بن أ - 5
 حوي املفسر املعروف ببو جعفرك، نزيل نيسابور وعاملها. الن

قال ابن السمعاين، كان إمامًا يف القراءة، والتفسري، والنحو، واللغة. له املصنفات املشهورة، منها  
 كتاب " تاج املصادر ". 

ه  مسع أمحد بن صاعد، وعلي بن احلسن بن العباس الصنديل، وله تالمذة حبباء، وكان ال خيرج من بيت
 إال يف أوقات الصالة، وكان ي مزَار ويتمبَ ّرك به. 

 ولد يف حدود السبعني وأربعمائة، ومات يف آخر رمضان سنة أربع وأربعني ومخسمائة.
 أمحد بن فارس بن زكريا اللغوي. -6

صاحب "اجململ": قال ياقوت يف "معجمه": ذكره السلفي يف "شرح مقدمة معامل السنن للَخطّايب" 
ن قزوين. وقال غريه إنه أخذ عن أيب بكر أمحد بن احلسن اخلطيب رواية ثعلب ،و أيب فقال: أصله م

احلسن علي بن إبراهيم القطان ، وعلي بن عبد العزيز املكي صاحب أيب عبيد، وأىب القاسم سليمان  
 .2بن أمحد الطرباين

ي، كيف ال يكون فيه.رجل  وكان فقيها شافعيا فصار مالكيا، قال: دخلتين احِلمّية هلذا البلد يعين الر 
 على مذهب هذا الرجل املقبول القول على مجيع األلسنة. 

وله من التصانيف: " جامع التأويل يف تفسري القرآن " أربع جملدات، كتاب " سرية النيب" (، كتاب "  
أخالق النيب" (، كتاب " اجململ" يف اللغة، كتاب " فقه اللغات " كتاب " غريب إعراب القرآن"،  

اب " دارات العرب"، كتاب " الليل والنهار "، كتاب " الغم واحلال " كتاب " َخْلق اإلنسان "،  كت
كتاب " الشيات واحللي "،كتاب " مقاييس اللغة "، قال ياقوت: وهو كتاب جليل مل يصّنف مثلمه،  
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 كتاب " كفاية املتعلمني يف اختالف النحويني "، كتاب " احلماسة احملدثة " وغري ذلك.
 : 3ال الذهيب: مات سنة مخس وتسعني وثالمثائة. قال ياقوت: وقال قبل وفاته بيومنيق

 علما ويب وبإعالين وإسراري  يا رب إن ذنويب قد أحطَت هبا 

  فهب ذنويب لتوحيدي وإقراري  أنا املوحد لكين املق ر ب ه ا 

 .أمحد بن حممد بن إبراهيم أبو إسحاق النَّيسابمورِّي الث َّْعَليبّ  -7
صاحب "التفسري" املشهور، و"العرائس يف قصص األنبياء". كان أوحد زمانه يف علم القرآن، عاملاً بارعا يف  

ْخَلدي ومجاعة. أخذ  
َ

زمْيَة ،وأيب حممد امل العربية، حافظاً موثقا. روي عن أيب طاهر حممد بن الفضل بن خم
 تاب "ربيع املذكرين".عنه الواحدي. مات يف احملرم سنة سبع وعشرين وأربعمائة وله ك

أمحد بن حممد بن عبد اهلل بن أيب عيسى لب بن حيىي أبو عمر املَعاِفرِي األندلسّي الطََّلَمْنكّي نزيل  - 8
قرطبة. كان حرباً يف علوم القرآن قراءاته وإعرابه، وناسخه ومنسوخة،وأحكامه ومعانيه، ذا عناية تامة باألثر  

فاً بأصول الديانات، عايل اإِلسناد، شديداً يف ذات اهلل تعاىل، قامعاً ومعرفة الرجال، حافظاً للسنن عار 
 ألهل األهواء والبدع.

أخذ القراءة عن ابن غلبون وأخذ مبصر عن أيب بكر االدفوي ، وأيب القاسم اجَلْوهري ، وبإفريقية عن ابن  
لد سنة أربعني وثالمثائة، ومات ، وابن حزم ، وطائفة. وانتفع به الناس. و 3. روى عنه ابن عبد الرب2أيب زيد

 يف ذي احلجة سنة تسع وعشرين وأربعمائة.
ْهَدِوّي.  -9

َ
 أمحد بن عمار أبو العباس امل

 صاحب " التفسري " كان مقدما يف القراءات والعربية، ألف كتباً مفيدة. 
اَلقيّ 

َ
ود سنة ثالثني  . مات يف حد2روى عن أيب احلسن القاِبسي . وأخذ عنه أبو حممد غامن بن وليد امل

 وأربعمائة. 
 أمحد بن فَ رَح بن جربيل أبو جعفر البغدادي العسكري. -10

وري وأقرأ الناس مدة، وحدث عن علي بن املديين ،وأيب بكر   الضرير املقرئ املفسر. قرأ على أيب عمر الدُّ
 .5وعثمان ابن َأيب شيبة، وأيب الربيع الزهراين

. وكان ثقة عاملاً بالقرآن، واللغة، بصرياً بالتفسري. قرأ 7ن مسعان الرزاز،و اب6وعنه أمحد بن جعفر اخلمّتِليِّ 
 عليه أبو بكر النّقاش وغريه.

 مات بالكوفة يف ذي احلجة سنة ثالث وثالمثائة. 
 أمحد بن حممد بن أَيوب أبو بكر الفارسي.  - 11
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 . 1بو عبد اهلل احلاكمالواعظ، املفسر، نزيل نيسابور. كان حيضر جملسه حنو عشرة آالف. أخذ عنه أ
 مات سنة أربع وستني وثالمثائة. 

 أمحد بن حممد بن شاَرك أبو حامد اهلََروّي الشافعّي. - 12
ْوِصلّي وعنه 

َ
مفيت َهرَاة، وأديبها. وعاملها، ومفسرها، وحمدثها يف زمانه. مسع احلسن ابن سفيان ، وأبا يَ ْعلى امل

 أبو عبد اهلل احلاكم. 
 ومخسني وثالمثائة. -وقيل مثان  - مات هبَرَاة سنة مخس

 أمحد بن حممد أمحد بن ب مْرد األندلسي أبو حفص الكاتب. - 13
قال احلميدي: مليح الشعر، بليغ الكتابة، من أهل بيت أدب ورياسة، له كتب يف علم القرآن، منها: كتاب 

ة يف املفاخرة بني السيف  " التحصيل يف تفسري القرآن " وكتاب " التفصيل " يف تفسريه أيضا وله " رسال 
رِيّة

َ
 بعد األربعني وأربعمائة. 1والقلم " وهو أول من سبق إىل القول يف ذلك باألندلس، رأيته بامل

أمحد بن حممد بن عمر العالمة الزاهد زين الدين أبو القاسم البخاري العّتايّب. كان من كبار احلنفية.   -14
 فسري القرآن ". صّنف " اجلامع الكبري" و" الزيادات " و"ت

 الزمه مشس األئمة حممد بن عبد الستار الَكْرَدرِي. مات سنة ست ومثانني ومخسمائة. 
 أمحد بن حممد بن حممد بن سعيد أبو العباس األنصاري األندلسي. - 15

،  1روى عن أيب بكر غالب بن عطية ، وأيب علي الصديف ،وأيب احلسن ابن الباذش ،وأيب الوليد بن رشد 
 د بن َعَتاب وغريهم.وأيب حمم

 وكان متقنا للقراءات،والتفسري، والكالم، يغلب عليه علم اللغة.
حدث عنه أبو ذر اخلشين،وأبو اخلطاب بن واجب، وأبو عبد اهلل األْنَدَرِشّي. مات سنة اثنتني وستني  

 ومخسمائة. 
 أمحد بن موسى بن أيب عطاء أبو بكر القرشي موالهم الدمشقي املفسر. -16

 بّكار بن ق متَ ْيبة ،وعبد اهلل بن احلسني املِّصيصّي. روى عن
 وعنه أبو هاشم املؤّدب، وعبد الوهاب الكاليّب وغريمها. مات سنة مخس وعشرين وثالمثائة. 

 أمحد بن ممِغيث بن أمحد بن ممِغيث أبو جعفر الصديف الطَُّلْيِطلي.- 17
ناً عاملاً باحلديث وعلله، وبالفرائض واحلساب واللغة كان من أهل الرباعة والفهم والرياسة يف العلم، ممتَ َفنِّ 

قِنع يف َعْقد الشروط ".
م

 والنحو، وله يد طموىل يف التفسري، وله كتاب " امل
 مات يف صفر سنة تسع ومخسني وأربعمائة، وله ثالث ومخسون سنة. 
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 أمحد بن يوسف بن َأصبغ أبو عمر الطَُّلْيِطلي. -18
 فسري، والفرائض، رحل إىل املشرق وحج، وويل قضاء طمَلْيِطلة.كان ماهرا يف احلديث، والت 

 مات يف شعبان سنة تسع وسبعني وأربعمائة. 
 أمحد بن إمساعيل بن عيسى أبو بكر الَغْزنَِوّي اجلوهري املفسر. - 19

،  أحد أئمة َغْزنَة وفضالئهم، سافر إىل خراسان، واحلجاز، والعراق ولقي أبا القاسم القشريي ومسع منه
 وعاش بعد العشرين ومخسمائة. 

 أمحد بن ناصر بن ظاهر العالّمة برهان الدين الشريف احلسيين احلنفي. -20
ً عابداً، صنف " تفسرياً" يف سبع جملدات، و" كتابًا يف أصول الدين " مات يف  كان مفنناً عاملا زاهدا

و عبد الرمحن احَلرِيّي  إمساعيل بن أمحد بن عبد اهلل أب -21شوال سنة ست ومثانني وستمائة. 
ْيسابَورِّي.   الن َّ

الضَّرير املَفّسر املقرئ،أحد أئمة املسلمني والعلماء العاملني، له التصانيف املشهورة يف القرآن،  
َرْخِسّي ، وأيب احلسني  والقراءات، واحلديث، والوعظ، رحل يف طلب احلديث كثرياً، ومسع من زاهر السَّ

اف، وحممد بن مكي ال ْشِمَيهيناخلَفِّ  .2كم
 كاً يف علمه، له " تفسري " مشهور روى عنه اخلطيب أبو بكر، وكان مفيداً نّفاعاً للخلق، مبار 

 ولد سنة إحدى وستني وثالمثائة ومات سنة ثالثني وأربعمائة. 
ْيسابمورِّي.  - 22  إمساعيل بن عبد الرمحن بن أمحد بن إمساعيل أبو عثمان الصابوين الن َّ

ث، األستاذ شيخ اإِلسالم إمام املسلمني، أوحد وقته شهدت له أعيان الرجال  الواعظ، املفّسر، احملدِّ
َزمْية،وعبد الرمحن   بالكمال يف احلفظ، والتفسري، وغريمها، حدث عن زاهر السرخسي، وأيب طاهر بن خم

 . 3بن أيب شَريح
َهِقي ،وعبد العزيز الَكّتايّن، وطائفة. وكان كثري ال ،  وعنه أَبو بكر البَ ي ْ سماع والتصنيف وممن رمزق الِعزَّ

واجلاه، يف الدين، والدنيا، عدمي النظري، وسيف السنة، ودافع أهل البدعة، يمضَرب به املثَل يف كثرة 
العبادة والعلم والذكاء والزهد واحلفظ، أقام شهرًا يف تفسري آية. ولد سنة ثالث وسبعني وثالمثائة،  

 بقوله:   2وأربعني وأربعمائة. ورثاه أبو احلسن الّداومِديّ ومات يوم اجلمعة رابع حمرم سنة تسع 

رم إمساع يل  3هلِفي عليه فليس منه بَ ِديلم   أودى اإلمامم احلَب ْ

ما واألرضم يوَم وفاته ْن زِيل  وبَكى عليه الوحيم   بَكِت السَّ  والت َّ
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 يف أبيات أخرى. 
ْيِمّي الطّْلحّي إمساعيل بن حممد بن الفضل بن علي بن أمحد بن طاهر احل- 23 افظ الكبري أبو القاسم الت َّ

 األصبهاين. 
: هو أستاذي يف احلديث، وهو إماٌم يف التفسري واحلديث واللغة 4امللقب قوام السنة، قال ابن السمعاين

 واألدب، عارف باملتون واألسانيد، عدمي النظري ال مثل له يف وقته. 
رجال، حافظاً للحديث، عارفاً بكل علم، متفنناً ولد سنة  وقال السلفي: كان فاضال يف العربية ومعرفة ال

الزينيب، ومالك   3وعائشة الَورْكانِية ،و طَرّاد 1سبع ومخسني وأربعمائة، ومسع من أيب عمرو بن َمْنَده
 الَبانَِياِسّي ، وخالئق. ورحل وطّوف وأملى وصّنف، وتكلم يف اجلرْح والتعديل.

ِدييِنّ وآخرون. روى عنه أبو القاسم بن عساكر، وأ
َ

ْمعاينّ،وأبو موسى امل  بو َسْعد السِّ
نة يف زمانه.  قال أبو موسى يف " معجمه ": هو إماَم أئمة وقته، وأستاذم علماء عصره، وقدوة أهل السُّ

 مات يوم األضحى سنة مخس وثالثني ومخسمائة بالفاجل. 
اليه حنواً من ثالثة آالف ومخسمائة  وكان حيضر جملس إمالئه األئمة واحلفاظ واملسندون؛ وبلغ عدد أم

 جملس.
قال أبو موسى: وهو املبعوث على رأس املائة اخلامسة الذي أحيا اهلل به الدين ال أعلم أحداً يف ديار  

 اإلسالم يصلح لذلك غريه.
لم   قال الذهيب: وهذا تكلف زائد من أيب موسى، فإنه مل يشتهر إال من بعد العشرين ومخسمائة. هذا إن سم

 ه أجل أهل زمانه يف العلم.أن
مث قال أبو موسى: ومن تصانيفه " التفسري الكبري" ثالثون جملداً مساه اجلامع؛ وله كتاب " اإليضاح " يف  

التفسري، أربع جملدات؛ و" املوضح " يف التفسري، ثالث جملدات و" املعتمد " يف التفسري عشر جملدات 
جملدات.وله كتاب " الرتغيب والرتهيب " وكتاب " السنة "   وكتاب " التفسري باللسان األصبهاين " عدة

وكتاب " دالئل النبوة " و" شرح البخاري " و" شرح مسلم " و" إعراب القرآن" وغري ذلك، وله فتاوى  
 كثرية. 

 وكان أهل بغداد يقولون:ما دخل بغداد بعد أمحد بن حنبل أفضل وال أحفظ منه.
 سف بن سليمان بن عبد اهلل. َبشري بن حامد بن سليمان بن يو - 24

 اإلمام جنم الدين أبو النعمان اهلامشي الطاليب اجَلْعَفرِّي الزينيّب التِّرْبِيزِّي الصويف الفقيه. 
ولد بأْردمبيل سنة سبعني ومخسمائة، وتفقه ببغداد على ابن َفْضالن وغريه، وحفظ املذهب واألصول 
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 إماماً مشهوراً بالعلم والفضل. واخلالف، وناظر وأفىت، وأعاد بالنظامية، وكان
ة جملدات.  وله " تفسري " مليح يف ِعدَّ

َكْينة1مسع من ابن َطرْبَزد َليب ؛ وابن سم  . 3،وعبد املنعم بن كم
مياطّي وغريه.  روى عنه احلافظ الظاهرّي ، واحمِلّب الطَّرَبِّي ، والشرف الدِّ

 مات مبكة يف صفر سنة ست وأربعني وستمائة وهو القائِل: 

 فلما َأن خَرجتم خَرجتم ِبشراً   َدَخلتم إليَك يا أَملِ ي بَ ِش ريا

 عش راً  فَياِئي يف احلساب ت مَعدُّ   أِعْد يَاِئي اليت َسَقطْت ِمن امِسي

 وكان دخل على بعض الكبار فسرقت نعله.
وصاحب "   بَِقّي بن خَمْلد بن يزيد أبو عبد الرمحن األندلسي القرطيب احلافظ أحد األعالم، - 25

 التفسري " و" املسند ". 
،  1أخذ عن حيىي بن حيىي الليثي،ورحل إىل املشرق، ولقي الكبار فسمع باحلجاز أَبا ممْصعب الزُّْهرّي 

رْح 2وإبراهيم بن املنذر احلِزَامّي  ،وبدمشق هشام بن  3، ومبصر حيىي ابن بمَكري، وأبا الطاهر بن السَّ
 لكوفة حيىي بن عبد احلميد احِلّمايّن،وأبا بكر بن أيب شيبة، وخالئق. عمار، وببغداد أمحد بن حنبل، وبا

وعدد شيوخه مائتان وأربعة ومثانون رجاًل، وعىن باألثر، وكان إمامًا زاهدًا صّوامًا صادقاً، كثري النذر،  
نشر   جماب الدعوة، قليل املثل، حبرًا يف العلم، جمتهداً، ال يقلد أحداً، بل يمفيت باألثر، وهو الذي

 احلديث باألندلس وكثّره وليس ألحد مثل مسنده وال تفسريه.
 قال ابن َحْزم: أقطع أنه مل ي مَؤلَّف يف اإلسالم مثل تفسريه، وال تفسري ابن جرير وال غريه.

قال: وقد روى يف مسنده عن ألف وثالمثائة صحايب ونّيف،ورتب حديث كل صاحب على أبواب 
 الفقه، فهو مسند ومصنف.

له تواليف يف " فَتاوى الصحابة والتابعني " فمن بعدهم، أرىب فيه على " مصنَّف " عبد الرزاق،  قال: و 
 وابن أيب شيبة. 

قال: فصارت تصانيف هذا اإلمام قواعَد اإلسالم ال نظري هلا، وكان ال يقلد أحداً، وكان جاريًا يف  
 ِمضمار البخاري، ومسلم، والنَّسائي،انتهى. 

ّي متواضعاً، ضيق العيش، كان ميضي عليه األيام يف وقت طلبه ليس له عيش إال  وقال غريه: كان بَقِ 
ّري وأسلم بن عبد العزيز

م
وهشام  2ورق الكرنب الذي ي مْرَمى.روى عنه ابنه أمحد، وأيوب بن سليمان امل

 ، وآخرون. 3ّ بن الوليد الغافقي
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بعني. قال ابن عساكر: مل  ولد يف رمضان سنة إحدى ومائتني، ومات يف مجادى اآلخرة سنة ست وس
 يقع إيل حديث مسند من حديثه. 

اَمَعاينّ أبو ممعاذ.  - 26  بمَكرْي بن معروف الدَّ
 

ر. قاضي نَ ْيسابور.   املفسِّ
بيبش بن حممد بن علي بِن بيبِش أبو بكر الَعْبدريَّ الشاطيّب قاضي شاطبة، كان مفتيًا مفسراً  - 27

َذيل،و   أبا عبد اهلل بن سعادة. مصّنفاً، مسع أبا احلسن بن هم
 روى عنه أبو حممد وأبو سليمان ابنا حوط اهلل.

 مات سنة اثنتني ومثانية ومخسمائة عن مثان ومخسني سنة. 
 جعفر بن حممد بن احلسن بن زياد أبو حيىي الرازي الزعفراين.  - 28

مد ، وعلي بن حم1كان إمامًا يف التفسري، صدوقاً، ثقة حدث عن سهل بن عثمان العسكري 
، وابن  4، وأبو بكر الشافعي3،ومجاعة. روى عنه إمساعيل الصّفار، وأبو سهل ابن القطَّان2الطنافسي

 أيب حامت. وآخرون. 
 مات يف ربيع اآلخر سنة تسع وسبعني ومائتني.

 احلسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد بن حيىي بن مهران اللغوي األديب أبو هالل العسكري. 29
لعسكري، له "تفسري" يف مخس جملدات، وله كتاب " األوائل " وكتاب " الصناعتني " تلميذ أيب أمحد ا

 يف النظم والنثر وكتاب " األمثال " و" شرح احلماسة " وغري ذلك، وله " ديوان شعر". 
وكان عاملاً عفيفاً يتبزَّز احرتازاً من الطمع والدناءة والتبذل،وكان الغالب عليه األدب والشعر، مات بعد 

 ألربعمائة. ا
 احلسن بن الفتح بن محزة بن الفتح أبو القاسم اهلََمَذاينّ. - 30

َلِفّي: كان من أهل الفضل والتقدم يف الفرائض، والتفسري، واآلداب، واللغة، واملعاين والبيان،   قال السِّ
ريَازِّي  والكالم،استوطن بغداد يف آخر عممره، وله " تفسري " حسن، وشعر رائق، صحب أبا إسحاق الشِّ 

 وتفقه عليه.
: رأيت جملدين من تفسريه، وامسه كتاب " البديع يف البيان عن غوامض القرآن "  2وقال ابن الصالح 

 فوجدته ذا عناية بالعربية والكالم، ضعيف الفقه. مات بعد اخلمسمائة. 
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 ومن شعره: 

  3فقويل هلا حايل علت عن سؤالك   نسيم الصبا إن عجت يوماً بَأرضها 

 ه ال ك فلم يبق يل إال حش اشة  أنا ذا إن كنت يوماً تع ين ن ي فها

 احلسن بن علي بن خلف بن جربيل االملعي الكاْشَغرِي أبو عبد اهلل.  31
 له أكثر من مائة تصنيف أكثرها يف التصوف، ومنها " املقنع" يف تفسري القرآن. 

ورِي1مسع من ابن َغْيالن  اءً 2، والصُّ ، خائفاً. واعظاً، ال خياف يف اهلل لومة  ، وطائفة. وكان َبكَّ
 الئم،لكن يف حديثه مناكري،بل أهتم بوضع احلديث. مات بعد سنة أربع ومثانني وأربعمائة. 

ر.  32 ْيسابمورى الواعظ املفسِّ  احلسن بن حممد بن حبيب بن أيوب أبو القاسم الن َّ
التفسري " املشهور، وكان أديباَ حنويَآ،   قال عبد الغافر: إمام عصره يف معاين القرآن وعلومه،له مصنف " 

عارفاً، باملغازي والقصص والسري، انتشر عنه بنَ ْيَسابور العلمم الكثري، وسارت تصانيفه احِلسان يف  
 اآلفاق، وكان أستاذ اجلماعة. 

ث عن األصمَّ  ري 3حدَّ ، وأيب زكريا الَعْنربي وذكره يف كتاب "سر السرور " وقال: هو أشهر مفسِّ
 ان، وأفقههم حلق اإلحسان، وكان األستاذ أبو القاسم الثّعليب من خواص تالميذه. خراس

ْمَعاين: كان أوال كرَّاميَّ املذهب، مث حتول شافعياً.  وقال السَّ
وقال الذهيب: مسع أبا حامت بن ِحبّان،ومجاعة. روى عنه أبو بكر ( حممد ) بن عبد الواحد احِلرِيي  

 ين،و آخرونإمساعيل الَفْرَغا الواعظ، وأبو الفتح حممد بن
 وصنف يف القراءات،والتفسري،واآلداب، و" عقالء اجملانني ". 

 مات يف ذي احلجة سنة ست وأربعمائة. 
 ومن شعره أورده ياقوت:  

 فف ي أيام ه َج ْم ٌع وع يد  ِرضاً بالدهر كيف جرى وصربا

 عم     ود من األيام إال الن  ومل خيشن عليك َقِض يبم عم ود

 وله:  
 فاصرب فللصرب اجلميل عواقبم   يف عالم الغ يوب ع ج ائبم 

  بالصرب رد عليك َوْهَي مواهب  ومصائب األيام إن ع اديت ه ا
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 ك واك ب إال بدا لليسر ف يه  مل يدج ليل العسر قطُّ بغ م هِ 

 وله:  
 ومن للفىت عند الش دائد وال َك ْرب  مبن يستغ يث ال ع ب د إال ب رب ه

  ومن كاشف البلوى على البعد والقرب   مالك الدنيا وم ال ك أه ل ه ا ومن

ومن يدفع الغماءَ  وقت نزوهلا وهل ذاك إال من فعالك يا ربِّ وقال البيهقي يف " شعب اإلميان ":  
 أنشدنا أبو القاسم احلسن بن حممد بن حبيب يف " تفسريه " قال: أنشدين أيب:  

ْن لك يف َأْكناِفِهْم ظ لّ   ح لّ وا إّن امللوَك بالءٌ َحْيثمم ا   1فال َيكم

ل من قوم إذا غضب وا   جاروا عليك وإن أرضيتهم َمّلوا  ماذا تمؤمِّ

 واستثقلوك كما يستثقل ال ك لُّ   فإن مدحتهم خالوك ختدع ه م

 ذملُّ  إن الوقوَف على أبواب ه م  فاْستَ ْغِن باهلل عن أبواهب م أب دا

سر األديب، إمام عصره يف  احلسني بن الفضل -33 بن عمَمري الَبَجِلي الكويف مث الّنيسابمورِي أبو علي املفِّ
 معاين القرآن.

ْهِميّ 2مسع يزيد بن هارون    ، وطائفة. 5، وَشَبابَه4، وأبا النضر3، وعبد اهلل بن بكر السَّ
 روى عنه حممد بن األخرم، وحممد بن صاحل، وحممد بن القاسم الَعَتكّي،وآخرون.

قام بنيسابور يعلم الناس العلم وي مْفيت، من سنة سبع عشرة ومائتني، إىل أن مات سنة اثنتني ومثانني، عن  أ
 مائة وأربع سنني. 

وكان من العلماء الكبار العابدين، يركع كل يوم وليلة ستمائة ركعة، وقربه هناك مشهور ي مزَار، و أطنب  
 احلاكم يف ترمجته. 

 أبو سعيد األصبهاين الزعفراين.احلسني بن حممد بن علي  - 34
 : كثري احلديث، صاحب معرفة وإتقان.1قال أبو ن مَعيم 

 صنف " املسند " و" التفسري " و" الشيوخ " وله من املصنفات شيء كثري.
يف " تفسري   2مسع أبا القاسم البغوي،وابن صاعد، وآخرين. روى عنه أبو نعيم، وأهل أصبهان. وله حديث

 وكيل " من رواية أيب نعيم مات سنة تسع وستني وثالمثائة. حسيب اهلل ونعم ال
 احلسني بن مسعود بن حممد الّعالمة أبو حممد البَ َغِوّي الفقيه الشافعي. -35

يمعرف بابن الَفرّاء، ويلّقب حميي الّسنة، وركن الدين أيضاً: كان إماماً يف التفسري، إماماً يف احلديث، إماماً 
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ِليحّي يف الفقه، تفقه على الق
َ

، وأيب احلسن 1اضي حسني، ومسع احلديث منه ومن أيب عمر عبد الواحد امل
، ومجاعة آخرهم أبو املكارم فضل اهلل 2الّداومِدّي، وطائفة. روى عنه أبو منصور َحَفَدة،وأبو الفتوح الطائي 

 لبمَخارِي.بن حممد النُّوقاينّ،روى عنه باإلجازة وبقي إىل سنة ستمائة، وأجاز للفخر علي بن ا
وله من التصانيف " معامل التنزيل يف التفسري" و" شرح السنة "، و" املصابيح " و" اجلمع بني  

 الصحيحني " و" التهذيب " يف الفقه.
سن نيته،وكان ال يملقي الدرس إال على طهارة، وكان   وقد بمورك له يف تصانيفه، ورزق فيها القبول حلم

  عمِذل يف ذلك فصار يأكله بزيت.قانعًا ورعًا يأكل اخلبز وحده، مث
 مات يف شوال سنة ست عشرة ومخسمائة وقد جاوز الثمانني ومل حيج. 

 اخَلِضر بن نصر بن َعِقيل أبو العباس اإلْربِلّي الفقيه الشافعي. -36
اِشيّ 1أحد األئمة اشتغل ببغداد على إْلِكيا اهلَرَّاِسّى   حلاً.،وخترج به َخْلٌق، وكان صا2، وأيب بكر الشَّ

 صنف تصانيف كثرية يف التفسري والفقه وغري ذلك، مات سنة سبع وستني ومخسمائة. 
َسْلمان بن أيب طالب عبد اهلل بن حممد بن الَفىَت أبو عبد اهلل النهرواىن. نزيل أصبهان، كان   - 37

 إماماً يف اللغة ومن كبار أئمة العربية. 
قانون يف اللغة " و" شرح اإِليضاح " أليب علي صنف " تفسري القرآن " و" علل القراءات " و" ال

 الفارسي، وله شعر جيد. 
 . 3، وأيب الطّيب الَطرَبي2، وابن بمرهان، ومسع من أيب طالب بن َغْيالن1قرأ األدب على الثمانييّن 

َلِفّي وغريه، مات سنة ثالث وتسعني وأربعمائة.   روى عنه السِّ
ْيسابوري. َسْلمان بن ناصر بن عمران أبو قاسم  -38  األنصاري الن َّ

، كان بارعًا يف األصول والتفسري، شرح " اإِلرشاد " لشيخه،  4الفقيه الصويف،صاحب إمام احلرمني
وخدم أبا القاسم القمَشرْيِّي مدة، وكان صاحلاً، زاهداً، عابداً، إماماً، عارفًا من أفراد األئمة، ومن كبار  

 املصنفني يف علم الكالم.
ْرَوزِيّة مسع احلديث من ع

َ
مْعاين إجازة. مات 5بد الغافر الفارسي، وكرمية امل ،ومجاعة.روى عنه ابن السَّ

 سنة إحدى عشرة ومخسمائة. 
سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث اإلمام أبو الوليد الباجَي.الفقيه، األصويل،   -39

 املتكلم، املفسر، األديب، الشاعر.
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.  2، ومكي بن أيب طالب1مائة. وأخذ عن يونس بن مغيثولد يف ذي القعدة سنة ثالث وأربع
ثالثة أعوام، ومحل عنه علمًا كثرياً،وأخذ ببغداد الفقه عن ابن  3ورحل فلزم مبكة أبا ذرّ 

ْمعايّن،ومسع 4َعْمروس ،واألصول عن الشيخ أيب إسحاق الشريازي، وباملوصل الكالم عن أيب جعفر السِّ
َيع، وغري  ،وابن َغْيالن،  1ه. وببغداد من عبيد اهلل بن أمحد األزهرى احلديث بدمشق من ابن مجم

 والصورّي، ومجاعة. 
وبرع يف احلديث، والتفسري، والفقه، واألصلني،ورجع إىل األندلس بعد ثالث عشرة سنة بعلوم كثرية،  

 وتصدر لإِلفادة واِنتفع به مجاعة كثرية، وويل قضاء مواضع من األندلس، وفشا علمه، وعظم جاهه. 
ه من التصانيف " شرح املوطأ "، " ِإختالفات املوطأ "، " اجلرح والتعديل "، " تفسري القرآن "، " ول

احلدود ". "اإِلشارة" يف أصول الفقه " إحكام الفصول يف علم األصول "، "التسديد إىل معرفة التوحيد 
 "، " املنتقي " يف الفقه، وغري ذلك.

 ة أربع وسبعني وأربعمائة.مات باملرية لتسع عشرة خلت من رجب سن
 ومن شعره: 

 بأن مجيع حيايت كساعة  إذا كنتم أَْعَلمم ِعْلماً يَِقين اً 

 َعلمها يف َصالٍح وطَاَعةْ   فَلم ال أكون َضِنيناً هبا وَأج 

 سلميان بن عبد اهلل بن يوسف أبو الربيع اهلواري اخلْلويّت الضرير املقرئ.  - 40
وأقرأ مدة وكان ديّناً عفيفاً قانعاً. مات يف 2ت والنحو والتفسري مسع من ابن بَ رِّّي الصاحل كان عارفاً بالقراءا

 سابع عشر شعبان سنة ثالث عشرة وستمائة. 
عبد اهلل بن عبد الكرمي بن َهوازِن اإلمام أبو سعد بن القمَشرْيِّى الًنيسابمورِّى كان أكرب أوالد الشيخ،   - 41

 طريقة،ذكياً أصولياً غزير العربية. وكان كبري الشأن يف السلوك وال
قال السمعاين: كان رضيَع أبيه يف الطريقة وفخَر ذويه على احلقيقة، مث بالغ يف تعظيمه يف التصوف،  

 واألصول، واملناظرة، والتفسري، وإستغراق األوقات يف العبادة واملراقبة. 
َريفّ، والقاضي1روى عن أيب بكر احِلرِيّي   ي ْ  أيب الطَّيِّب الطَّرَبِّي، وغريهم. ، وأيب سعيد الصَّ

 . وآخرون. 2وعنه عبد الغافر الفارسي، وعبد اهلل الفمرَاِويّ 
 ولد سنة أربع عشرة وأربعمائة ومات يف سادس ذي القعدة سنة سبع وسبعني وأربعمائة. 

 عبد اهلل بن طلحة بن حممد أبو بكر الَيابمرِّي.  - 42
 واألصول، والنحو، والتفسري خصوصاً التفسري.نزيل إشبيلية، كان ذا معرفة بالفقه، 
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 روى عن أيب الوليد الباجي وغريه، واستوطن مصر مدة، مث حجَّ فمات مبكة سنة ست عشرة ومخسمائة. 
 عبد اهلل بن عطية عبد اهلل بن حبيب أبو حممد. - 43

وَصا  . وغريه 1املقرئ،املفسر الدمشقي.قرأ على أيب احلسن بن األخرم،و حدث عن ابن جم
 وكان ثقة، وكان حيفظ مخسني ألف بيت شعر يف االستشهاد على معاين القرآن.

 روى عنه أبو حممد بن أيب نصر، وطرفة احَلَرْسَتاينّ وعبد اهلل بن سوار الَعْنسّي. 
 مات يف شوال سنة ثالث ومثانني وثالمثائة. 

يخ أبو حممد اجلمَوْييِنّ والدإمام عبد اهلل بن يوسف بن عبد اهلل بن يوسف بن حممد بن َحيُّويَه الش - 44
 احَلَرَمني، كان إماماً فقيهاً،بارعاً، مفسراً، حنوياً، أديباً. 

ْعلوكي ،وأيب بكر القفال،وقعد للتدريس والفتوى، وكان جمتهداً يف العبادة، مهيباً  1تفقه على أيب الطيِّب الصُّ
 بني التالمذة. 

 التفسري الكبري " و"التعليق ".  صنف " التبصرة " يف الفقه، و" التذكرة "، و"
 ومجاعة، روى عنه ابنه إمام احلرمني. 2مسع من أيب احلسني بن بشران

 وغريه. مات يف ذي القعدة سنة مثان وثالثني وأربعمائة.
عبد اهلل بن حممد بن علي بن حممد بن أمحد بن علي بن جعفر بن منصور ابن َمّت شيخ اإلسالم  - 45

 اهلََرِوّي.  أبو إمساعيل األنصاريّ 
 احلافظ العارف، من ولد أيب أيوب األنصاري.

قال عبد الغافر: كان إماماً كامال يف التفسري، حسن السرية يف التصوف، على حظ تام من معرفة العربية،  
واحلديث، والتواريخ، واألنساب، قائماً بنصر السنة والدين،من غري مداهنة وال مراقبة لسلطان وال غريه، وقد 

 ا بسبب ذلك إىل إهالكه مراراً، فكفاه اهلل شرهم.تعرضو 
ْجزِيّ 2، وأيب الفضل اجلاروديّ 1مسع من عبد اجلبار اجَلرّاِحّي  املفسر، وأيب ذّر   3، وحيىي بن عمار السِّ

 اهلََروّي وخالئق. 
 سري. وخترج به خلق، وفسر القرآن زماناً، وكان يقول: إذا ذكرت التفسري فإمنا أذكره من مائة وسبعة تفا

وله تصانيف منها" ذم الكالم " وكتاب " منازل السائرين " يف التصوف، وكتاب " الفاروق " يف الصفات،  
 وغري ذلك. وكان آية يف التذكري والوعظ.

 . 5وخالئق، آخرهم باإلجازة أبو الفتح نصر بن سّيار 4روى عنه أبو الوقت عبد األول
 احلجة سنة إحدى ومثانني وأربعمائة. مولده سنة ست وتسعني وثالمثائة، ومات يف ذي 
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عبد اجلبار بن عبد اخلالق بن حممد بن أيب نصر بن عبد الباقي بن َعْكرَب العالمة جالل الدين أبو  - 46
 حممد البغدادي.

 أحد املشاهري.
ولد يف حدود سنة إثنتني وستمائة، ومسع من ابن الليّت ومجاعة وصنف التصانيف منها " شكاة البيان " يف  

 فسري القرآن.ت
، وقال: كان وحيد َدهره يف علم الوعظ ومعرفة التفسري. ويل تدريس  1روى عنه ابن الفوطي 

ْستَ ْنِصريّة،ومات يف سابع عشري شعبان سنة إحدى ومثانني وستمائة. 
م

 امل
 . عبد اجلبار بن أمحد بن عبد اجلبار بن أمحد بن اخلليل القاضي أبو احلسن اهلََمذايّن األسداباذيّ  - 47

شيخ املعتزلة، وصاحب التصانيف منها " التفسري "، عاش دهراً طويال، وسار ذكره، كان فقيهاً شافعي 
 املذهب.

 ومجاعة.  1مسع من أيب احلسن بن َسَلمة القطّان، وعبد اهلل بن جعفر بن فارس
ْيَمرِّي ال نموِخّي،واحلسن بن علّي الصَّ ن الت َّ َحسِّ

م
فقيه، وأبو حممد عبد السالم روى عنه أبو القاسم علّي بن امل

 الَقْزِوييّن املفسر املعتزيّل وآخرون.
 ويل قضاء الرَّّي وأعماهلا، ورحلت إليه الطلبة. 

 مات يف ذي القعدة سنة مخس عشرة وأربعمائة. رأيت تفسريه لطيف احلجم.
رّي الصويّف عبد اجلليل بن موسى بن عبد اجلليل أبو حممد األنصارّي األندلسّي القرطيّب القص - 48

 الزاهد.
من قصر عبد الكرمي، شيخ اإلسالم، كان متقدماً يف الكالم، مشاركاً يِف فنون، رأساً يف العلم والعمل، 

 منقطع القرين، متصوفاً زاهداً ورعاً عن الدنيا. 
 له " تفسري القرآن " وكتاب " شعب اإلميان " و" شرح األمساء احلسىن " وغري ذلك.

 ن حنني.و عنه أبو احلسن الغافقي وغريه: وأجاز أليب حممد بن حوط اهلل. روى عن أيب احلسن ب
مات سنة مثان وستمائة، وكان له من الصيت والذكر اجلميل ما ليس لغريه، وختم به باملغرب التصوف على 

 طريقة أهل السنة.
املفسرين أبو حممد  عبد احلق بن غالب بن عبد امللك بن غالب بن متام بن عطية اإِلمام الكبري قدوة - 49

 الغرناطي القاضي. 
 . حدث عن أبيه احلافظ احلجة أيب بكر، وعن أيب علي الغساين، وحممد بن الفرج الطاّلعي،و خالئق
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وكان فقيهاً، عارفاً باألحكام، واحلديث، والتفسري، بارع األدب، بصرياً بلسان العرب، واسع املعرفة، له يد  
 يتوقد ذكاء، له " التفسري " املشهور،ويل قضاء املرية. يف اإِلنشاء والنظم والنثر، وكان 

روى عنه أبو جعفر بن مضاء. وعبد املنعم بن الفرس وآخرون، آخرهم باإلجازة أبو احلسن علّي بن أمحد 
 الشقوري املتوىف سنة ست عشرة وستمائة. 

 مائة. مولده سنة مثانني وأربعمائة،ومات يف خامس عشر من رمضان سنة إحدى وأربعني ومخس 
عبد الرمحن بن علّي بن حممد بن علّي بن عبيد اهلل بن عبد اهلل البكري من َولد اإلمام أيب بكر  - 50

 الصديق رضي اهلل تعاىل عنه اإِلمام أبو الفرج ابن اجَلْوزِي. 
البغدادي احلنبلي الواعظ، صاحب التصانيف املشهورة يف أنواع العلوم من التفسري، واحلديث، والفقه،  

 وعظ، والزهد، والتاريخ، وغري ذلك.وال
قال الذهيّب: كان مربزاً يف التفسري، ويف الوعظ، ويف التاريخ، ومتوسطاً يف املذهب، ويف احلديث، له ِإطالع  

 تام على متونه، وأما الكالم على صحيحه وسقيمه فما له فيه ذوق احملدثني، وال نقد احلفاظ املربزين.
 ومخسمائة.  -شر أو ع  -ولد تقريباً سنة مثان 

 عبد الرمحن بن عمر بن أيب القاسم العالمة نور الدين البصري الَعْبدلّياين احلنبلي. - 51
 ويل تدريس املستنصرية بعد ابن َعْكرَب.

وله تصانيف، منها كتاب " جامع العلوم يف التفسري" و"شرح اخلرقي " و" الشايف يف املذهب " وله " طريقة  
 يف علم ا خلالف ". 

 ليلة عيد الفطر سنة أربع ومثانني وستمائة وله ستون سنة.  مات 
ْنِذر بن داود بن ِمْهران أبو حممد التميمّي احلَْنظَِلّي. - 52

م
 عبد الرمحن بن أيب حامت حممد بن إدريس بن امل

 اإلمام ابن اإلمام، حافظ الرَّّي وابن حافظها. 
، ويونس بن عبد األعلى، 3فة، وأيب سعيد األشّج  ، واحلسن بن عر 2،وأيب زمْرعة1مسع من أبيه، وابن وارة 

 وخالئق باحلجاز، والشام، ومصر، والعراق، واجلبال، واجلزيرة.
يّ 4روى عنه أبو الشيخ بن َحيان َياجنَِ

َ
 ،و خالئق. 5، ويوسف امل

اختالف  : أخذ علم أبيه وأيب زمْرعة،وكان حبراً يف العلوم ومعرفة الرجال، صّنف يف الفقه، و 6قال اخلَِليليّ 
 .7الصحابة والتابعني وعلماء األمصار، وكان عابداً زاهداً يعد من األبدال

ومن تصانيفه " التفسري املسند " إثنا عشر جملداً، خلصته يف تفسريي، وكتاب " اجلرح والتعديل " يدل على 
 ذلك. سعة حفظه وإمامته، وكتاب " الرد على اجلهمية " وكتاب " الزهد " وكتاب " الكين " وغري
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 وكان من كبار الصاحلني مل ي مْعَرف،له ذنب قط، وال جهالة له طول عمره. 
 مات يف احملرم سنة سبع وعشرين وثالمثائة وهو يف عشر التسعني.

 عبد الرمحن بن حممد بن أمريويه بن حممد العالمة أبو الفضل الِكْرمايّن. - 53
اضي حممد بن احلسني، وتزاحم عليه الطلبة، وخترجوا به،  شيخ احلنفية ِبراسان يف زمانه، تفقه مبَْرَو على الق

 وإنتشر تالمذته يف اآلفاق، يمقرأ عليه التفسري واحلديث.
مسع من أبيه وشيخه القاضي األْرَسابَ ْنِدي. ومنه أبو سعد السمعاين وبالغ يف تعظيمه.مات سنة ثالث  

 وأربعني ومخسمائة. 
أبو املطرِّف األنصاري القنازعي القرطيب كان عاملاً عاماًل،  عبد الرمحن بن مروان بن عبد الرمحن  - 54

فقيها، حافظاً، عاملاً بالتفسري واألحكام،بصرياً باحلديث، حافظاً للرأي، ورعاً، زاهداً، متقشفاً، قانعاً 
 باليسري، جماب الدعوة، وله معرفة باللغة واألدب.

، فسمع مبصر من احلسن بن رشيق  وغريه، وأخذ عن أبن أيب زيد مجلة من   1مسع ببلده ورحل وحجَّ
 تواليفه،وأقبل على نشر العلم. وأقرأ القرآن.

و صنف " شرح املوطأ " و" خمتصر تفسري القرآن " البن سالم،و" كتاباً يف الشروط " وعرض عليه  
 السلطان الشوَرى فإمتنع. 

 روى عنه ابن عتاب، وابن عبد الرب.
 ومات يف رجب سنة ثالث عشرة وأربعمائة. مولده سنة إحدى وأربعني وثالمثائة، 

 و القنازعي: نسبة إىل صنعته. 
 عبد الرحيم بن أيب القاسم عبد الكرمي بن َهوازِن أبو نصر القمَشرْيِّي النّ ْيسابومرّي.  - 55

 قال عبد الغافر: هو إمام األئمة، وحرب األمة، وحبر العلوم.
واستوىف احلظ األوىف من علم التفسري واألصول، مث الزم إمام  رباه والده واعتىن به حىت برع يف النظم والنثر

 احلرمني حىت أحكم عليه املذهب واخلالف واألصول.
 ومسع احلديث من أبيه، وأيب عثمان الصابوين،و ابن الن َّقمور، وأيب القاسم الزَّجْناينّ ،ومجاعة. وحّدث بالكثري. 

ر، وأبو الفتوح الطائي وباإِلجازة ابن عساكر، وابن روى عنه ِسْبطه أبو سعد عبد اهلل بن عمر الصفا
 السمعاين.

 ومن العجائب أنه اعتمقل لَسانمه يف أخر عمره عن الكالم إال عن الذِّكر، فكان يتكلم بآي القرآن.
 مات يف مجادى اآلخرة سنة أربع عشرة ومخسمائة.وهو يف عشر الثمانني. 
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خلف اإِلمام احلافظ املفسر.عز الدين أبو حممد الرَّْسَعيِنّ  عبد الرزاق بن رزق اهلل بن أيب بكر بن - 56
 احلنبلي احملدث، َولد برأس عني سنة تسع ومثانني ومخسمائة.

 ومسع من أيب اليمن الكندي، واالفتخار اهلامشي، ومجاعة.
 ناً صاحلاً. وصنف " تفسرياً " حسناً يروي فيه بأسانيده، وكان إماماً،حمدثاً، فقيهاً، أديباً، شاعراً، دي

 روى عنه الدمياطي واألبرقوهي. مات يف ثاين عشر ربيع اآلخر سنة إحدى وستني وستمائة. 
 عبد السالم بن حممد بن يوسف بن ب مْندار أبو يوسف القزويين. - 57

 شيخ املعتزلة. ونزيل بغداد. 
ي مل ي مَر يف التفاسري أكرب  قال السمعاين: كان أحَد املعمرين والفضالء املقدمني،مجع " التفسري الكبري" الذ 

منه وال أمجع للفوائد، لوال أنه َمَزَجه بكالم املعتزلة، وَبث فيه ممْعتَقَده، وهو يف ثالمثائة جملد، منها سبع  
 جملدات يف الفاحتة.

 أقام مبصر سنني،مث رحل إىل بغداد،وكان داعية إىل االعتزال، ويقول: مل يبَق من ينصر هذا املذهب غريي. 
قاً إال يف التفسري،فإنه هلج بالتفاسري حىت مجع كتابا بلغ  قال اب ن النجار: كان طويل اللسان ومل يكن حممَقِّ

لموا   مخسمائة جملد، حشا فيه العجائب، حىت رأيت منه جملداً يف آية واحدة وهي قوله تعاىل: ( واتّ بَ عموا ما تَ ت ْ
( اآلية.  َياِطنيم  الشَّ

غريه. ومسع احلديث من أيب ن مَعيم األصبهاين، وأيب طاهر بن سلمة،  أخذ العلم عن القاضي عبد اجلبار،و 
 وغريمها.

 ، وأبو بكر قاضي املارستان،وأبو الربكات األمْنَاطي،و آخرون. 2روى عنه أبو غالب بن البنّاء
مات يف رابع عشر ذي القعدة سنة مثان ومثانني وأربعمائة،عن ست وتسعني ألّن مولده يف شعبان سنة  

 عني وثالمثائة. ثالث وتس 
عبد السالم بن عبد الرمحن بن أيب الرجال حممد بن عبد الرمحن أبو احلكم اللخمي اإلفريقي مث  - 58

 اإلشبيلي الصويف العارف املشهور بابن بَ رَّجان. 
قال ابن األبار: كان من أهل املعرفة بالقراءات،واحلديث،والكالم، والتصوف، مع الزهد واالجتهاد يف  

 العبادة. 
له تواليف مفيدة، منها " تفسري القرآن " و" شرح األمساء احلسىن " مسع احلديث من ابن منظور. وروى  و 

 عنه أبو القاسم القنطرّي، وأبو حممد عبد احلق اإلشبيلي.
 مات مبراكش سنة ست وثالثني ومخسمائة. 
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 سي الوادي آشي. عبد الصمد بن عبد الرمحن بن أيب رجاء اإلمام أبو حممد البَ َلوّي األندل - 59
 قال ابن األبار: كان راوية مكثراً، واعظاً، عاملاً بالقراءات، والتفاسري، مشاركاً يف احلديث والعربية.

بَ ْيش . وأخذ القراءات عن مجاعة، وأجاز له  1روى عن أبيه، وأيب احلسن بن كوثر،وأيب القاسم بن حم
 السلفي وغريه.

ريه. ولد يف حدود سنة أربع وثالثني ومخسمائة ومات يف رجب  أقرأ الناس ببلده، وروى عنه ابن مسدي وغ
 سنة تسع عشرة وستمائة. 

 عبد الغين بن القاسم بن احلسن أبو حممد املصري املقرئ الشافعي احلّجار املدين. - 60
  اختصر " تفسري " سليم الرازي، اختصره اختصاراً حسناً،وقال: أخربنا به أبو عبد اهلل حممد بن إبراهيم بن

 ثابت املقرئ،أخربنا سليمان بن إبراهيم املقدسي، عن نصر املقدسي، عن سليم.
 مسع منه عبد اهلل بن خلف املِْسِكّي، مات يف شوال سنة اثنتني ومثانني ومخسمائة. 

 عبد الكبري بن حممد بن عيسى بن حممد بن بقي أبو حممد الغافقي املرسي.-61
 نزيل إشبيلية. 

َيا.قال ابن األبار: كان فقي ت ْ  هاً، حافظاً، مشاركا يف احلديث، متقدما يف الفم
 صنف " تفسرياً" مجع فيه بني " تفسري ابن عطية" و" تفسري الزخمشري " و" خمتصراً يف احلديث ".

َذيل ،وحّدث، وأخذ عنه الناس، وويل 1روى عن أبيه، وعبد اهلل بن َسعادة، وأجاز له أبو احلسن بن هم
رْنَدة   . 2قضاء م

 ست وثالثني ومخسمائة ومات يف صفر سنة سبع عشرة وستمائة.  ولد سنة
 املصري التَِّكِكّي املقرئ النحوي. عبد الكرمي بن احلسن بن احملّسن بن سوار أبو علي-62

 عارف بالقراءات،و التفسري،واإلعراب.كانت له حلقة مبصر.مسع من اخلَِلِعي وغريه، ومنه السلفي.
 مات يف ربيع اآلخر سنة مخس وعشرين ومخسمائة وله مثان وستون سنة. 

الدين الرّاِفِعّي الَقْزِويين عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي بن الفضل اإلمام أبو القاسم إمام  - 63
 الشافعي.

صاحب " الشرح الكبري". قال أبو عبد اهلل حممد بن حممد اإلْسَفرايين: كان أوحَد عصره يف العلوم الدينية،  
أصوالً وفروعاً، وجمتهَد زمانه يف املذهب، وفريَد وقته يف التفسري، كان له جملس بَقْزِويَن للتفسري ولتسميع 

 احلديث.
شرحاً ملسند الشافعِي " و" شرحاً للوجيز " وآخر أوجز منه، وكان زاهداً، ورعاً، متواضعاَ، مسع   صنف "
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 الكثري.
عبد الكرمي بن َهوازِن بن عبد امللك بن طلحة بن حممد اإلمام أبو القاسم  -  64 0003وقال النووي 

 القمَشرْيِّي النَ ْيسابورِّي. 
م الطائفة.الزاهد، الصويف، شيخ خراسان، وأستاذ اجل  ماعة، ومقدَّ

يف التصوف، والفقيه أبا بكر   1قرأ األدب والعربية على أيب القاسم االليماين،مث الزم األستاذ أبا علّي الدقاق
 يف الكالم والنظر حىت بلغ الغاية يف مجيع ذلك. 2يف الفقه، وأبا بكر بن فموَرك 1الطوِسي

اخلط املنسوب، وبرع يف علم الفروسية و استعمال  ،وكتب 3واختلف أيضا إىل أيب إسحاق اإلْسَفرايين
 السالح.

َلمّي وأيب احلسني بن  ومسع احلديث من أيب احلسني اخلَّفاف، وأيب نَعيم اإلسفراييّن وأيب عبد الرمحن السُّ
 ِبشرَان وغريهم.

شاعراً، صوفياً، زاهداً،    وكان إماماً، قدوة، مفسرِاً، حمدثاً، فقيهاً، شافعياً، متكلماً، أشعرياً، حنوياً، كاتباً، 
 واعظاً، حسَن الوعظ، مليَح اإلشارة، حلَو العبارة، انتهت إليه رئاسة التصوف يف زمانه. 

 قال ابن السمعاين: مل يَ َر أبو القاسم مثَل نفسه يف كماله وبراعته، مجع بني الشريعة واحلقيقة.
لة " يف رجال الطريقة، وكتاب " لطائف  وصنف " التفسري الكبري " وهو من أجود التفاسري، وله " الرسا

 اإلشارات " وكتاب " حنو القلوب " وغري ذلك.
امي وخالئق.  4روى عنه أبو عبد اهلل الفمراِوّي، وزاهر الَشّحاِمّي،و وجيه  الَشحَّ

ولد يف ربيع األول سنة ست وسبعني وثالمثائة وما ت يوم األحد سادس عشر ربيع االخر سنة مخس  
 ة وله عدة أوالد أئمة.وستني وأربعمائ

 عبيد اهلل بن حممد بن ِجْرو األسدّي أبو القاسم النحوي العروضي املعتزيل. - 65
 من أهل املوصل، قدم بغداد وأخذ عن الفارسي،و السريايف،وغريمها.

وصنف كتبا منها " تفسري القرآن " ذكر يف بسم اهلل الرمحن الرحيم مائة وعشرين وجهاً، و"املوضح " يف  
 عروض، و" املفصح " يف القوايف.ال

 مات يوم الثالثاء ألربع بقني من رجب سنة سبع ومثانني وثالمثائة. 
 عبيد اهلل بن إبراهيم بن أيب أبكر اإلمام أبو بكر النَّسائي الت َّْفتازاين.  - 66

حَلْرث واحلصاد بنفسه،و قال ابن السمعاين: كان إماما ممَفنِّناً،مفسراً،حمّدثاً،واعظاً، مشتغالً بالعبادة،يتوىل ا 
 يأكل من َكّده.
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 . 2،وصاعد بن سيار احلافظ 1مسع نصر اهلل اخلشين،وإمساعيل بن عبد الغافر
 روى عنه عبد الرحيم ( بن ) السمعاين، وأبوه. 

 ومات يف حدود سنة مخسني ومخسمائة. 
 عبيد اهلل بن حممد بن مالك أبو مروان القرطيب الفقيه املالكي.  - 67

للفقه، واحلديث، والتفسري، عاملاً بوجوه اإلختالف بني فقهاء األمصار، متواضعاً، كثرَي الورع،  كان حافظاً 
الً يف لباسه، قانعاً باليسري.   جماهداً، ممَتَبذِّ

 . 1روى عن أيب بكر بن ممغيث وغريه. وعنه أبو الوليد بن طريف
 وصّنف " خمتصراً يف الفقه " وله كتاب " ساطع الربهان ". 

 مجادى األوىل سنة ستني وأربعمائة، وله ستون سنة.  مات يف
 علي بن أمحد بن احلسن بن إبراهيم التجييّب اإلمام أبو احلسن احَلرايلَِّ األندلسّي. - 68

و َحرالةم من أعمال مرسية. قال الذهيب: ولد مبراكش،وأخذ العربية عن ابن خروف، وحج ولقي العلماء 
ون، ومال إىل النظريات وعلم الكالم، وأقام حبماة ومات هبا، وله "  وجال يف البالد وشارك يف عدة فن

تفسري" فيه عجائب، ومل أحتقق بعد ما كان منطوياً عليه من العقد، غري أنه تكلم يف علم احلروف 
واألعداد، وزعم أنه استخرج من علم احلروف وقت خروج الدجال، ووقت طلوع الشمس من مغرهبا، 

 ويأجوج ومأجوج.
 ابن تَيمية حيط على كالمه ويقول: تصوفه على طريقة الفالسفة، ورأيت مجاعة يتكلمون يف عقيدته. وكان 

وله " تأليف يف املنطق " و" شرح األمساء احلسىن " وغري ذلك، وكان من أحلم الناس حبيث يمضرب به  
 املثل، وال يقدر أحد يغضبه.

 تارخيه " وذكره يف " امليزان " فقال... مات سنة سبع وثالثني وستمائة.هذا كالم الذهيب يف " 
 علي بن عبد اهلل بن أمحد العالمة أبو احلسن بن أيب الطيب النّ ْيسابورِي. - 69

كان رأساً يف تفسري القرآن، له " التفسري الكبري" يف ثالثني جملدة، و" األوسط " يف عشر جملدات،و"  
 الصغري " ثالث جملدات. وكان من حفاظ العامل.

 شوال سنة مثان ومخسني وأربعمائة. مات يف 
 علي بن أمحد بن حممد بن علي أبو احلسن الواِحِدّي النّ ْيسابمورِي. - 70

زِيّ  ندم ،ودأب  1كان واحد عصره يف التفسري الزم أبا إسحاق الثعليب،وأخذ العربية عن أيب احلسن القمهم
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 . 2وِضيّ يف العلوم وأخذ اللغة عن أيب الفضل أمحد بر حممد بن يوسف الَعرم 
 ،وأبا بكر احِلرِيّي ومجاعة. 1ومسع ابن حَمِْمش

وروى عنه أمحد بن عمر األْرغَيايِن،وعبد اجلبار بن حممد اخلمَوارِّي وطائفة صنف التفاسري الثالثة "  
البسيط " و" الوسيط " و" الوجيز " و" أسباب النزول " و" املغاَزي " و" اإِلعراب عن اإلعراب " و"  

 سىن " و" شرح ديوان املتنيب " " ونفي التحريف عن القرآن الشريف ". شرح األمساء احل
 وتصدر لإلفادة وللتدريس مدة،وله شعر حسن،مات يف مجادي اآلخرة سنة مثان وستني و أربعمائة. 

ْعَمة  -71 علي بن عبد اهلل بن خلف بن حممد بن عبد الرمحن بن عبد امللك اإلمام أبو احلسن بن الن ِّ
 دلسي.األنصاري األن

ما يف علم اللسان، فصيحاً  من املرية،كان عاملا متقناً، حافظًا للفقه، والتفاسري، ومعاين اآلثار، مقدَّ
 ممفوهاً، َورِعاً، فاضال، معظماً عند اخلاصة والعامة. 

قرأ القرآن على موسى بن مخيس الضرير،َوالعربية على أيب حممد البطليوسي،والفقه على أيب الوليد بن 
يب عبد اهلل بن احلاج، ومسع من أيب القاسم بن بقي، وأيب احلسن بن مغيث، وأيب علي بن  رشد، وأ

 سكرة ومجاعة. 
 وتصدر ببلنسية إلقراء القرآن، وانتهت إليه رياسة اإلقراء واإلفتاء، وانتفع به الناس، وكثر الراحلون إليه. 

رح سنن النِّسائي أيب عبد الرمحن صنف " رِي الظمآن يف تفسري القرآن " وهو كبري، " واإلمعان يف ش
 ". مات يف رمضان سنة سبع وستني ومخسمائة. 

 علي بن عبد اهلل بن املبارك أبو بكر الَوْهراينَّ.  - 72
 املفسر، خطيب دارياً، ِإمام فاضل، صّنف " تفسريًا " و" شرح أ بيات اجلمل " وله شعر جيد.

 مات يف ذي القعدة سنة مخس عشرة َوستمائة. 
علي بن عبد اهلل بن مْوِهبا اجلمَذاِمي أبو احلسن قال ياقوت: له تأليف عظيم يف " تفسري القرآن  - 73

 " روى عن ابن عبد الرب وغريه. 
 ولد سنة إحدى وأربعني وأربعمائة، ومات يف سادس عشر مجادي األوىل سنة اثنتني وثالثني ومخسمائة. 

رُّّماين أخذ عن ابن دمَريد،والزجاج، وابن السرّاج. علي بن عيسى أبو احلسن النحوي املعروف بال - 74
 وكان ممتَ َفِنّنا يف علوم كثرية من القرآن، والفقه، والنحو، والكالم على مذهب املعتزلة.

صّنف " تفسرياً " رأيته وله " شرح كتاب سيبويه " و" شرح مجل ابن السراج " و" صنعة االستدالل يف 
 الكالم " وغري ذلك.
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 ي: له حنو مائة مصنف، وكان مع إعتزاله شيعياً.قال القفط
نموِخيّ 1روى عنه هالل بن احملِّسن   ،واحلسن بن علي اجلوهري. 2،وأبو القاسم الت َّ

 ولد سنة ست وتسعني ومائتني ومات يف مجادي األوىل سنة أربع ومثانني وثالمثائة. 
 علي بن فضال بن علي بن غالب بن جابر. -75

َرَوايّن املْجاِشِعّي التميمّي الفرزدقّي.من ذرية الفرزدق الشاع  ر، أبو احلسن الَقي ْ
ري.  كان إماماً يف اللغة، والنحو، واألدب، والتفسري، والسِّ

 ولد هِبََجر، وطّوف األرض، وأقرأ ببغداد مدة.
وله من التصانيف " برهان لعميدي " يف التفسري، عشرون جملداً، " اإلكسري يف علم التفسري" مخسة 

ثون جملداً، " إكسري الذهب يف صناعة األدب "، " النكت يف القرآن "، " معاين احلروف "، "  وثال
 شرح عنوان اإلعراب " وغري ذلك.

 مات يف ثان عشرى ربيع األول سنة تسع وسبعني وأربعمائة. 
 ومن شعره: 

  1فكافموها ولكن لألعادي   َوإْخَوان َحِسْبتمهم دمرموع اً 

 فكانوها ولكن يف فؤادي   ائب ات وِخْلتمهم ِسهاماً ص

علي بن إبراهيم بن سعيد أبو احلسن احَلْويفِّ  - 76َوقالوا قد صَفْت مّنا قلوب لقْد َصدقوا ولكْن عن وداي 
 مث املصري النحوي األوحد. 

 له " تفسري " جيد، وكتاب " إعراب القرآن " يف عشر جملدات، وكتب أخر.
 املصريني. مات سنة ثالثني وأربعمائة. أخذ عن األدفوي،وأخذ عنه خلق من 

 علي بن حممد بن حبيب القاضي أبو احلسن املاَوْرِدّي البصري الشافعي. - 77
ماً عند  ْيَمرِّي،وأيب حامل اإلْسَفرَاينّ،وكان حافظاً للمذهب، عظيم الَقْدر، ممَقدَّ تفقه على أيب القاسم الصَّ

 السلطان.
ويل القضاء ببالد كثرية، ودرس   -فقه، والتفسري، واألصول،واألدب له املصنفات الكثرية يف كل فن، ال

ومن تصانيفه " احلاوي " يف الفقه، " تفسري القرآن " مساه " النكت "،" األحكام   -بالبصرة وبغداد سنني 
 السلطانية"، "أدب الدنيا والدين "، "اإِلقناع " يف الفقه، "قانون الوزارة"، "سياسة امللك " وغري ذلك.

  -وعنه اخلطيب ووثقه،وآخر من روى عنه أبو العز بن كادش  -روى عن احلسن بن علي اجليلي وغريه 
َم باالعتزال.  وأهتُّ
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قال ابن السبكي: والصحيح أنه ليس معتزلياً،ولكنه يقول بالقدر، وهي البلية اليت غلبت على أهل البصرة 
 .مات يف ربيع األول سنة مخسني وأربعمائة عن ست ومثانني -

َخاوّي املصري.- 78  علي بن حممد بن عبد الصمد العالّمة علم الدين أبو احلسن اهلَْمَدايّن السَّ
قال الذهيب: كان إماماً عالّمة. مقرئاً، حمققاً، بصرياً بالقراءات وِعَللها ماهراً هبا، إماماً يف النحو، واللغة،  

 كمها، وله معرفة تامة بالفقه واألصول. إماماً يف التفسري، كان يتحقق هبذه العلوم الثالثة وحي
وقرأ القراءات على  -ولد سنة مثان ومخسني ومخسمائة ومسع من السلفي،وابن طَبَ ْرَزد،والِكْنِدّي وغريهم 

اإلمام أيب القاسم الشاطيب،وأيب اليمن الكندي ومجاعة، وتصدر لإلقراء جبامع دمشق، وإزدحم عليه الطلبة 
 فيت على مذ هب الشافعي.وقصدوه من البالد وكان يم 

 أخذ عنه القرِاءة خالئق ال حتمَْصى، وال أعلم أحداً يف الدنيا من القراء أكثر أصحاباً منه. 
وله تصانيف كثرية منها "التفسري" وصل فيه إىل الكهف، و"شرح الشاطبية" و"شرح الرائية" و" شرح  

ات يف ثاين عشر مجادي اآلخرة سنة  املفصل " و"شرح األحاجي يف النحو" وغري ذلك.وله شعر رائق.م
 وغريه. 1وأخذ عنه أبو شامة -ثالث وأربعني وستمائة 

َلِمي الدمشقي الفقيه الشافعي الَفَرِضّي - 79 َسلَّم بن حممد بن علي بن الفتح أبو احلسن السُّ
م

علي بن امل
 مجال اإلسالم. 

، والفرائض واحلساب، وتعبري املنامات.  قال ابن عساكر: كان عاملاً بالتفسري، واألصول، والفقه، والتذكري
ْرَوزِيّ 

َ
ر امل ْقِدِسي 2تفقه على القاضي أيب املظفِّ

َ
 ،و الَغْزايّل،وكان يثين على علمه وفهمه.3والزم الشيخ نصراً امل

، والفقيه نصر ومجاعة، وبرع يف الفقه وغريه.  وقال الذهيب: مسع من عبد العزيز الَكّتاينِّ
والتفسري، وكان ثقة ثبتا، موفقاً يف الفتاوي. مالزماً للتدريس واإلفادة، حسن وله مصنفات يف الفقه 

 األخالق، يعقد جملس التذكري، ويظمهر السنة، ويرد على املخالفني.
ي أن الغزايل قال: ّخلفتم بالشام شاباً إن عاش كان له شأن،فكان كذلِك. ويل تدريس األِمينية. وروى   ومحم

وعّي،و طائفة آخرهم القاضي أبو القاسم  عنه أبو القاسم بن عساك َلِفي، وبركات اخلمشم ر، ابن القاسم، والسِّ
 احَلَرْستاين.

وقد أملى عدة جمالس، ومل خيلف بعده مثله. مات ساجداً يف صالة الفجر يف ذي القعدة سنة ثالث  
 وثالثني ومخسمائة. 

 علّى بن موسى بن يزداد أبو احلسن القمي. - 80
 إمام أهل الرأي يف عصره بال مدافعة.الفقيه احلنفي، 
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 له مصنفات منها "أحكام القرآن " وهو كتاب جليل. 
، وخترج به مجاعة من الكبار، وأملى 1مسع حممد بن شجاع الثلجي. ومنه أبو بكر أمحد بن سعيد بن نصر

لي بن عمر بن إبراهيم بن حممد(بن حممد)بن أمحد بن ع - 81بَنْيسابور.مات سنة مخسني وثالمثائة 
احلسني بن علي بن محزة بن حيمص بن احلسني بن زيد علي بن احلسني (بن علي )بن أيب طالب أبو  

 الربكات احلسيين الكويف احلنفي الزيدي. 
قال السمعاين: شيخ كبري فاضل، له معرفة بالفقه، واحلديث،واللغة، والتفسري، والنحو. وله التصانيف  

 يديُّ املذهب لكن أفيت على مذهب السلطان. يعين مذهب أيب حنيفة. احلسنة السائرة، مسعته يقول: أنا ز 
وقال ابن عساكر: سئل عن مذهبه يف الفتوي وكان مفيت أهل الكوفة فقال: أنا أفيت مبذهب أيب حنيفة  

 ظاهراً، ومبذهب زيد تديّناً. 
 وقال أبو طالب بن اهلراس الدمشقي: إنه صرح له بالقول بالقدر وخلق القرآن.

ْرِسّي: وهو جاروديوقال   املذهب، ال يرى الغسل من اجلنابة.  1احلافط أبو الغنائم الن ِّ
 مسع احلديث من أيب بكر اخلطيب،وأيب القاسم بن البمْسري ومجاعة. 
 روى عنه أبو سعد السمعاين، وأبو القاسم بن عساكر، وأبو موسى املديين. 

 ة تسع وثالثني ومخسمائة. مولده سنة إثنتني وأربعني وأربعمائة ومات يف شعبان سن 
 عمر بن حممد بن أمحد بن إمساعيل بن حممد بن لقمان النسفي مث السمرقندي. -82

قال ابن السمعاين: كان إماماً فاضاًل مربّزاً ممتَفنِّناً. صنف يف كل نوع من العلم، يف التفسري، واحلديث، 
ري" حملمد بن احلسن، وهو صاحب  والشروط وبلغت تصانيفه املائة وله شعر حسن،ونظم "اجلامع الصغ

 كتاب " القند يف ذكر علماء مسرقند ". 
 ولد سنة إحدى وستني وأربعمائة وماَت يف ثاين عشر مجادي األوىل سنة سبع وثالثني ومخسمائة. 

أحد األعالم يف األدب  -عمر بن عثمان بن احلسني بن شعيب أبو حفص اجلَْنزِي األديب -83
 والشعر.

مدة،.وذاكر الفضالء، وبرع يف العلم حىت صار عالّمَة زمانه  1زم أبا املظفر األبِيَورِدي قال السمعاين: ال
 وأوَحد عصره.

صنف التصانيف وشاعت يف األفاق، وشرع يف إمالء " تفسري" لو مت مل يوجد مثله. مسع "سنن  
ويّن.  النَّسائي " من الدُّ

 قال الذهيب: روى عنه السمعاين، وابنه عبد الرحيم. 
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 ت يف رابع عشر ربيع األول سنّه مخسني ومخسمائة. ما
 القاسم بن الفتح بن يوسف أبو حممد بن الزيوىل األندلسي من أهل مدينة الفرَج.  - 84

 قال الذهيب: كان عاملاً باحلديث، عارفاً باختالف األئمة، عاملاً بالتفسري والقراءات مل يكن يرى التقليد.
 ع ) صدق دين وورع، وتقلل وقنوع.وله تصانيف كثرية، وشعر رائق (م

وقال أبو حممد بن صاعد كان واحد الزمان يف وقته العلم والعمل،سالكًا سبيل السلف يف الورع  
والصدق، متقدمًا يف علم اللسان، والقرآن، وأصول الفقه وفروعه، ذا حظ جليل من البالغة ونصيب 

 .من قرض الشعر، مجيل املذهب، سديد الطريقة، عدمي النظري
وقال احًلمْيدي: هو فقيه مشهور، عامل زاهد، يتفقه باحلديث ويتكلم على معانيه. رَوى عن أبيه وعن 

 أيب عمر الطلمنكي.
 مولده سنة مثان ومثانني وَثالمثائة؛ ومات يف صفر سنة إحدى ومخسني وأربعمائة.

 ومن شعره: 

 َومَجيعم َسْعِيَك يمْكَتبم   أَيَّامم عمْمرَِك َتْذه بم 

ْذهبم    الشِهيدم َعَلْيَك ِم نمثَّ 
َ

  ِك فأين أين امل

 قتيبة بن أمحد بن شريح أبو حفص البخاري.  -85
صاحب "التفسري الكبري". روى عن سعيد بن مسعود املروزي،وأيب حيىي بن أيب مسرة. وعنه نصوح بن 

 واصل. وكان شيعياً. 
 مات سنة ست عشرة وثالمثائّه. 

 ر أبو بكر النَ ْيَسابموري اإلمام اجملتهد، نزيل مكة. حممد إبراهيم بن املنذِ  - 86
صنف كتباً مل يصنف مثلها يف الفقه وغريه، منها كتاب "املبسوط " وكتاب " اإلشراف يف اختالف  

العلماء"وكتاب " اإلمجاع "وكتاب " التفسري" وقفت عليه، وكان على هناية من معرفة احلديث واالختالف،  
 داً. وكان جمتهداً ال يقلد أح

. روى عنه أبو  2، وحممد بن َمْيمون،وحممد بن إمساعيل الصائغ 1مسع حممد بن عبد اهلل بن عبد احلكم
ْمياِطي وآخرون.  ار الدِّ ْقرِي، وحممد بن حيىي بن عمَّ

م
 بكر بن امل

 مات سنة مثاين عشرة وثالمثائة. 
فضل البغدادي مث  حممد بن أيب سعيد أمحد بن احلسن بن علي بن أمحد بن سليمان أبو ال -87

 األصبهاين. 
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 من بيت العلم واحلديث،وكان واعظاً عاملاً فصيحاً عارفاً بالتفسري.
 ،و ابن رِيَذة وعنه احلافظ أبو سعد.3روى عن ابن فاذشاه

 مات يف صفر سنة مثانني وأربعمائة. 
 حممد بن أمحد بن أيب فَ رْح األنصاري اخلزرجي املالكي أبو عبد اهلل القرطيب. - 88

 صنف " التفسري" املشهور، الذي َسارت به الركبان، و" التذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة". م
 مسع من ابن رواج، ومن اجلميزي وعدة. وروى عنه باإِلجازة ولده شهاب الدين أمحد.

 ضله.قال الذهيب: إمام متفنن متبحر يف العلم، له تصانيف مفيدة تدل على إمامته، وكثرة إطالعه ووفور ف
 مات مبنية بين خصيب من الصعيد األدىن سنة إحدى وسبعني وستمائة. 

 حممد بن أسعد بن حممد بن نصر العراقي.-89
احلنفي الواعظ، نزيل دمشق.مسع من نور اهلدى الزينيب، وأيب علي بن نبهان. وأخذ "املقامات " عن  

 مصنفها احلريري.
 ي وصنف "تفسرياً "و" شرح املقامات ".روى عنه أبو املواهب بن صصري،وأبو نصر الشرياز 

مات يف حمرم سنة سبع وستني ومخسمائة عن نيف ومثانني، ومولده يف ربيع األول سنة أربع ومثانني  
 وأربعمائة. 

 حممد بن احلسني بن احلسن بن احلسني بن زِينة الشيخ أبو غامن بن أيب ثابت األصبهاين.  -90
 الكثري، وقرأ وأفاد،مسع منه أبن اجلوزي وغريه. الواعظ، املفسر، احملدث، مسع احلديث 

 ولد سنة إحدى ومثانني وأربعمائة ومات يف احملرم سنة ثالث ثالثني ومخسمائة، ذكره الذهيب.
 حممد بن احلسن بن علي أبو جعفر الطوسي. -91

ن وتفقه شيخ الشيعة وعاملهم. له " تفسري" كبري عشرون جملداً،وعدة تصانيف مشهورة قدم بغداد، وتفن
ار. 1للشافعي، ولزم الشيخ املفيد  مدة فتحول رافضياً. وحدث عن هالل احلفَّ

 مات سنة ستني وأربعمائة. 
 حممد بن احلسن بن حممد بن زياد بن هارون املوصلي مث البغدادي أبو بكر النقالش. - 92

 املقرئ املفسر،كان إمام أهل العراق يف القراءات والتفسري.
 . 2رون بن موسى األخفش. وابن أيب مهرانقرأ القرآن على ها

 ومجاعة. وقرأ عليه خالئق منهم أبو بكر أمحد بن احلسني بن مهران، وأبو احلسني احلمامي ومجاعة. 
،و ممَطنّي. واحلسن بن سفيان وآخرين. وروى عنه الدار قطين، وابن  يِّ وروى احلديث عن أيب مسلم الَكجِّ
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 ي ابن شاذان ومجاعة.شاهني، وأبو أمحد الفرضّي، وأبو عل 
 ورحل وطّوف من مصر إىل ما وراء النهر يف لقي املشايخ. 

وصنف التفسري ومساه " شفاء الصدور" وله " اإلشارة يف غريب القرآن " و" املوضح يف معاين القرآن " و"  
 دالئل النبوة " و" القراءات " بعللها، وأشياء أخر. 

اش منكر.: كل حديث ال1ضّعفه مجاعة.قال البَ ْرقاين  ن َّقَّ
 و قال طلحة بن حممد بن جعفر:كان يكذب يف احلديث.

 وقال اخلطيب: يف حديثه مناكري بأسانيد مشهورة. 
رموٌك،ليس بثقة على جاللته ون مْبِله.   وقال الذهيب: َمت ْ

 وقال هبة اهلل الاللكائي: تفسري النقاش، إشفاء الصدور، ليس شفاء الصدور. 
 التصحيف ": إن النقاش قال مرة: ِكْسَرى أبو شروان،جعلها كنية. وقال الدار قطين يف كتاب " 

 مولده سنة ست وستني ومائتني ومات يف شوال سنة إحدى ومخسني وثالمثائة. 
حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب الطربي اإِلمام أبو جعفر، رأس املفسرين على اإلطالق،  - 93

ه فيه أحد من أهل عصره، فكان حافظاً لكتاب اهلل، بصرياً باملعاين،  أحد األئمة،مجع من العلوم ما مل يشارك
فقيهاً يف أحكام القرآن، عاملاً بالسنن وطرقها، صحيحها وسقيمها، ناسخها ومنسوخها،عاملاً بأحوال  

 الصحابة والتابعني، بصرياً بأيام الناس وأخبارهم. 
نيع، وأيب كريب، وهّناد بن السرى،و يونس بن  أصله من آمل طربستان، طّوف األقاليم،ومسع من أمحد بن م

 عبد األعلى وخالئق.
 روى عنه الطرباين وأمحد بن كامل،وطائفة.

وله التصانيف العظيمة منها " تفسري القرآن " وهو أجّل التفاسري،مل يؤلَّف مثله كما ذكره العلماء قاطبة،  
والدراية ومل يشاركه يف ذلك أحد ال قبله وال منهم النووي يف " هتذيبه " وذلك ألنه مجع فيه بني الرواية 

بعده، ومنها " هتذيب اآلثار "،قال اخلطيب: مل أرَ مثله يف معناه. ومنها " تاريخ األمم " وكتاب "  
إختالف العلماء " وكتاب " القراءات " وكتاب " أحكام شرائع اإلسالم " وهو مذهبه الذي أختاره وجّوده 

ياً، مث أنفرد مبذهب مستقل وأقاويل واختيارات،وله أتباع ومقّلدون، وله يف  وأحتج له، وكان أوالً شافع
 األصول والفروع كتب كثرية.

ته ويسَلم من اخلالف، فأمجع علماء   ْكَتِفي أراد أن يوقف َوْقفاً جتتمع أقاويل العلماء على ِصحَّ
م

ويقال إن امل
عليهم كتاباً لذلك، فأمْخرَِجْت له جائزة   عصره على أنه ال يقدر على ذلك إال ابن جرير، فأحضر فأملى
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 سنية فأىب أن يقبلها. 
قال الشيخ أبو حامد اإلْسفرايين شيخ الشافعية: لو سافر رجل إىل الصني حىت حيصل تفسريا بن جرير، مل  

 يكن كثرياً.
وأن أصرف العناية إىل  إختصاره وهتذيبه  ( قلت ) َقْد َمنَّ اهلل عليَّ بِإدامة مطالعته واالستفادة منه، وأْرجم

 ليسهل على كل أحد تناوله إن شاء اهلل تعاىل. 
 وقال ابن خزمية: ما أعلم على أدمي األرض أعلم من ابن جرير. 

 وقال غريه: مكث ابن جرير أربعني سنة يكتب كل يوم أربعني ورقة.
ه يف اهلل لومةم الئم،مع عظ يم ما يلحقه من األذى وقال أبو حممد الَفْرغايّن: كان ابن جرير ممن ال تأخذم

والشنَّاعات،من جاهل،وحاسد، وممْلِحد، فأما أهل العلم والدين فغري ممنكرين علَمه،وزهَده يف الدنيا، ورْفَضه 
 هلا، وقناعَته باليسري، وعرض عليه القضاء فأىب.

 المثائة. مولده بآمل سنة أربع وعشرين ومائتني ومات عشية يوم األحد ليومني بقيا من شوال سنة عشر وث
 واجتمع يف جنازته خلق ال حيمْصمْون، وصمّلي على قربه عدة شهور،ورثاه خلق.

بمورِ  قَاَم   1فمن ذلك قول أيب سعيد بن األعرايب: َحَدٌث ممْفِظٌع وَخْطٌب َجِليلم َدقَّ َعْن ِمْثِلِه إْصِطبارم الصِّ
د ْبن َجرِيرِ  ا قَاَم نَاِعي حَممَّ .   -94 نَاِعي العملموم أمْجََع َلمَّ َلِميِّ  حممد بَن احلسني بن موسى أبو عبد الرمحن السُّ

يد السلمي، وهو أْزِدّي األب. كان شيٍخ الصوفية وعاملهم ِبراسان،   سبط الشيخ أيب عمرو إمساعيل بن جنم
 صنف هلم " سنناً " و" تفسرياً " و" تارخيا " وغري ذلك.

ْبغّي، وأيب بكر مسع من جده ألمه، وأيب العباس األَصّم، واحلافظ أيب ْيَسابمورِّي،وأيب بكر الصِّ  علي الن َّ
 القطيعي ومجاعة. وحدث أكثر من أربعني سنة أمالء وقراءة.

روى عنه احلاكم، والبيهقي وأبو القاسم القشريي، وأبو صاحل املؤذِّن وخالئق. وزادت تصانيفه على املائة،  
 وكان وافر اجلاللة. 

 مثائة، وقيل غري ذلك،ومات يف شعبان سنة إثنيت عشرة وأربعمائة. مولده يف رمضان سنة ثالثني وثال
 وِإمنا أوردته يف هذا القسم ألن تفسريه غري حممود.

 قال الذهيب يف " تارخيه ": كتابه " حقائق التفسري" ليته مل يصنفه فِإنه حتريف وقَ ْرمطة.
 اين.حممد بن علي بن حممد بن احلسني بن َمْهَرْبزدم أبومسلم األصبه-95

 األديب املفسر، النحوي، املعتزيل،كان عارفاً بالتفسري، والنحو، واألدب، غالياً يف مذهب االعتزال.
صنف " التفسري" يف عشرين جملداً: هو آخر من حدث بأصبهان عن أيب بكر بن املقرئ وآخر من حدث 
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 عنه إمساعيل بن علي احلمامي األصبهاين. 
 ني وأربعمائة، ومولده سنة ست وستني وثالمثائة. مات يف مجادي اآلخرة سنة تسع ومخس 

حممد بن أيب القاسم اخلضر بن حممد بن اخلضر بن علي بن عبد اهلل اإلمام فخر الدين أبو عبد اهلل  - 96
 بن تَيِمّية احلرّاين الفقيه احلنبلي الواعظ، املفسر، شيخ حران وعاملها. 

،وحامد بن أيب احلجر، 1قه على أيب الفتح بن أيب الوفاولد يف شعبان سنة إثنتني وأربعني ومخسمائة، وتف
َضري  2ونصر بن املين ومجاعة. ومسع من أيب بكر بن النّ قمور ،وأيب الفتِح بن البطي، وأيب طالب بن خم

،و مجاعة. وقرأ العربية على ابن اخلشاب. وله "خمتصر يف الفقه " 1،وسعد اهلل بن نصر الّدجاين،و شْهَدة 3
 وشعر حسن.

 الذهيب: كان إماماً يف التفسري إماماً يف الفقه، إماماً يف اللغة. قال
َريف2روى عنه ابن أخيه اجملد عبد السالم والرشيد عمر بن إمساعيل  3، واالبرقوهي،و اجلمال حيىي بن الّصي ْ

 .4الفارقي
 مات يف حادي عشر صفر سنة إثنتني وعشرين وستمائة. 

 إليها وعرف هبا. قاله ابن النجار. وتيمية أم جدة حممد،كانت واعظة فنسب 
حممد بن سليمان بن احلسن بن احلسني العالمة مجال الدين أبو عبد اهلل البلخي األصل املقدسي  - 97

 احلنفي املفسر املعروف بابن النقيب.
أحد األئمة العلماء الزهاد. كان عاملاً زاهداً عابداً متواضعاً،عدمي التكلف صرف مهته أكثر دهره إىل  

 التفسري، " وتفسريه " مشهور يف حنو مائة جملد، رأيت قطعة منه.
 مسع منه الربزايل،وابن سامة والذهيب.

 مات يف حمرم سنة مثان وتسعني وستمائة،ومولده سنة إحدى عشرة وستمائة. 
 حممد بن طيفور الَغْزنَِوي أبو عبد اهلل السجاوندي. - 98

 وكتاب " علل القراءات " وكتاب " الوقف واإلبتداء ".  املفسر، املقرئ،النحوي.له " تفسري " حسن،
 ذكره القفطي خمتصراً وقال (كان ) يف وسط املائة السادسة. 

وذكره ياقوت فقال: أبو احملامد امللقب مشس العارفني، ترمجة البيهقي يف الوشاح وأورد له: أزال اهلل عنكم  
ْبَل املخافة حممد بن  -99لديكم كنون اجلمع يف حال اإلضافة وال زالت نوائبكم  2كل آفة وسد عليكم سم

 عبد اهلل بن جعفر بن حممد بن احلسني بن الفهم املعروف بابن صرب أبو بكر احلنفي الفقيه.
 ويل القَضاء بعسكر املهدي، وكان معتزلياً مشهوراً به، رأساً يف علم الكالم خبرياً بالتفسري.
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  " ما أمته.وله كتاب " عمدة األدلة " وكتاب " التفسري
 مات ببغداد لعشر بقني من ذي احلجة سنة مثانني وثالمثائة. 

َلَس للقَضا ِء َفَمْرَحباً بِايب العرْر  3ولبشر بن هارون فيه: قمل لِلْدِعي إىل َصرْب َهِب ادََّعْيَت َفَمْن َصرْبِ  َوِإْذ َتطَي ْ
حممد بن عبد الوهاب بن سالم أبو علي اجلمّبائي   - 100فَ َقَضاؤمهم َشرُّ القَضا ِء ِإَذا َقَضى َعِمًي الَبصْر 

 البصري.
شيخ املعتزلة، كان رأساً. يف الفلسفة والكالم. أخذ عن يعقوب الشحام البصري، وله مقاالت مشهورة  

وتصانيف وتفسري. أخذ عنه ابنه أبو هاشم، والشيخ أبو احلسن األشعري، مث اعرض األشعري عن طريق 
 االعتزال وتاب منه.

 اجلبائي يف سنة ثالث وثالمثائة عن مثاين وستني سنة. مات 
وابنه عبد السالِم أبو هاشم من رؤوس املعتزلة، له تصانيف، و" تفسري" رأيت منه جزءاً. مات ببغداد سنة  

 إحدى وعشرين وثالمثائة. 
أحفظ هلا  قال ابن دمرمْستويَْة:اجتمعت مع أيب هاشم،فألقى عليَّ مثانني مسالة من غريب النحو ما كنت 

 جواباً،وكان (موته ) هو وابن دريد يف يوم واحد، فقيل مات علم الكالم واللغة معاً.
ْعدي. - 101  حممد بن عبد اهلل بن سليمان أبو سليمان السَّ

 قال ياقوت: ذمكر يف كتاب الشام، وقال: هو املفسر.
الكبري، والقليل والكثري مما أمكنه،  صنف كتباً. يف التفسري منها كتاب " جمتىب التفسري" مجع فيه الصغري و 

 وكتاب " اجلامع الصغري يف خمتصر التفسري" وكتاب "املهذب يف التفسري".
 ونظَراءهم. 3.و َدْعَلَجا2، وأبا بكر الشافعي، وأبا عَبد اهلل احمَلاِمِلي1مسع ببغداد أبا علّي الصواف

نة، حسَن التك حممد بن عبد اهلل بن  -  102لم يف التفسري أنتهى وكان شافعياً أْشَعرِياً، كثري االتباع للسم
عيسى املّري اإلمام أبو عبد اهلل االلِبريي املعروف بابن أيب َزَمِننْي كان عارفاً مبذهب مالك، بصرياً به،ومن 

الراسخني يف العلم،متفنناً يف األدب والشعر، ممقتفياً آلثار السلف، مَع الزهد والنسك،وصدق اللهجة  
 على الطاعة، وجمانبة السلطان.واإِلقبال 

 مسع من َوهب بن َمَسرَّه وتفقه بِإسحاق بن إبراهيم الطليطلي.
وله "خمتصر املدونة" و"خمتصر تفسري ابن سالم " وكتاب "أصول السنة" وكتاب " قدوة القارئ" وكتاب "  

 الوثائق " وكتاب "حياة القلوب " يف الزهد غري ذلك.
 نْي? فلم يعرف.وسئل: مل قيل لكم بنو َزَمنِ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



   ةمكتبة مشكاة اإلسالمي                                        طبقات املفسرين للسيوطي

 34 

 روى عنه أبو عمرو الداين، وأبو عمر بن احلذاء وطائفة.
حممد بن عبد اهلل بن   - 103  0مولده سنة أربع وعشرين وثالمثائة ومات سنة تسع وتسعني وثالمثائة 

حممد بن عبد اهلل بن أمحد اإلمام أبو بكر بن العريب املعافري األندلسي احلافظ أحد األعالم. ولد يف  
ان سنة مثان وستني وأربعمائة، ورحل مع أبيه إىل املشرق، ودخل الشام، فتفقه بأيب بكر  شعب

 الطرطوشي،ولقي هبا مجاعة من العلماء واحملدثني.
 ودخل بغداد فسمع هبا من طراد الزينيب، ونصر بن البطر ومجاعة. 

 . 1وأخذ األصلني عن أيب بكر الشاشي، والغزايل، واألدب عن أيب زكريا التربيزي
وحج ورجع إىل مصر واإِلسكندرية، فسمع هبما من مجاعة، وعاد إىل بلده بعلم كثري مل يدخله أحد قبله  

ماً يف  ممن كانت له رحلة إىل املشرق، وكان من أهل التفنن يف العلوم، واإلستبحار فيها، واجلمع هلا، ممَقدَّ
ألندلس بعلو اإلسناد، ثاقب الذهن، مالزماً  املعارف كلها، أحد من بلغ رمتبة االجتهاد، وأحد مِن انفرد با

 لنشر العلم، صارماً يف أحكامه َهيموباً على الظَّلمة.
صنف " التفسري " و" أحكام القرآن " و"شرح املوطأ " و"شارح الرتمذي " وغري ذلك ووىل القضاء يف 

 بلده.
 مات يف ربيع اآلخر سنة ثالث وأربعني ومخسمائة. 

َهْيلي ومن مجلة من روى عنه أب ،وأمحد بن خلف الكالعي وعبد الرمحن بن ربيع  1و زيد السُّ
األشعري،والقاضي أبو احلسن اخللعي وخالئق. وروى عنه باإِلجازة يف سنة ست عشرة وستمائة أبو احلسن 

 علي بن أمحد الشقوري،و أمحد بن عمر اخلزرجي التاجر. 
 بو عبد اهلل. حممد بن عبد اهلل بن حممد بن أيب الفضل املرسي أ - 104

قال ياقوت: أحد أدباء عصرنا، أخذ من النحو والشعر بأوفر نصيب وضرب فيه بالسهم، املصيب، وصنف  
التصانيف، وخرج التخاريج،ولزم النسك واالنقطاع، ومال إىل االنفراد عن الناس وعدم االجتماع، وهو عامل 

 فاضل خري حنوي لغوي متكلم مناظر، يضرب يف كل علم بسهم وافر.
 ألف " تفسري القرآن " و" كتابًا يف علم البديع، والبالغة ". 

 أنشد ين لنفسه وقد متاروا عنده يف الصفات فقال: 

ْصطَفى ِفيَم ا أت ى  َمْن كاَن يَ ْرغمب يف النََّجاِة َفَما ل هم 
م

رم ات َِّباِع امل  َغي ْ

رمهم  ِبيلم املس ت ق يمم َوغ ي ْ بملم الِغَوايَِة وال  َذاَك السَّ  ضاللة وال ردىسم

ْت فذالك ِإذا ات َّبَ ْعَت هو اهلمَدى  فَأتْ َبْع كتاب اهلل والّسنَ َن ال ت ي   َصحَّ
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رُّ ذوي البصرية لِْلَعم ى  ودِع السؤال بكْم وك يف ف ِإن ه   باٌب ُيم

مَ   الدينم ما قال الرسولم وَصْح بم ه  ق ف ا والْتاِبعون َوَمْن، مناِهَجهم

َمْرق َّْنِدي املعروف بالعالء  حممد بن عبد ا - 105 حلميد بن احلسني بن احلسن أبو الفتح االمْسَْندي السَّ
 العامل.

قال ابن السمعاين: وكان فقيهاً مناظراً بارعاً، له الباع الطويل يف علم اجلدل. صنف " تصنيفاً يف اخللف "  
ْلى التفس   ري.وخترج على اإلمام األشرف، وصار من فحول املناظرين، وكان ميم

مسع من علي بن عمر اخلراط وغريه، مات سنة اثنتني ومخسني ومخسمائة ومولده سنة مثان ومثانني  
 وأربعمائة. 

 حممد بن عبد الرمحن بن موسى بن عياض أبو عبد اهلل املخزومي الشاطيب املنتشى.  - 106
ماً يف البالغة. مشاركاً يف أشياء.   كان إماماً يف التفسري والقراءات،ممَقدَّ

ّكَرة وغريه وتصدر لإلقراء بَشاطبة، 1خذ القراءات عن ابن أيب داود، وابن شفيعأ ، ومجاعة. ومسع من ابن سم
 فأخذ عنه الناس. مات سنة تسع عشرة ومخسمائة. 

 حممد بن عبد الرمحن بن أمحد القاضي أبو عمر النََّسوي. -107
 اهاً: صنف كتباً يف التفسري، والفقه.امللقب أقضى القضاة. من أكابر أهل خراسان فضالً وإفضاالً وج

  1ويل قضاء خوارزم وأعماهلا، ومسع أبا بكر احلريي،وأبا إسحاق اإلْسفرايين وأبا َذٍر اهلََري، وابن َنِظيف 
 وغريهم وأملي سنني.

ؤذِِّن. 
م

 روى عنه أبو عبد اهلل الفمراِوي.و أبو املظفر بن القمَشرْيي،وإمساعيل بن أيب صاحل امل
 وارزم مدرسة. مات يف حدود السبعني وأربعمائة عن مثانني سنة. و أنشأ ِب

 حممد بن عبد الرمحن أمحد العالمة أبو عبد اهلل البخاري. - 108
الواعظ املفسر.قال السمعاين:.كان إماماً مفنناً. قيل إنه صنف يف "التفسري" كتاباً أكثر مِن ألف جزء،  

،ولكنه كان جمازفاً متساهاَل، كتب أيلَّ 2لرمحن الرِّيَ ْغذمموينأملى يف آخر عمره عن أيب نصر أمحد بن عبد ا
 باإلجازة. 

 مات يف مجادي اآلخر سنة ست وأربعني ومخسمائة. 
اشي الفقيه الشافعي املعروف بالقفال الكبري.  - 109  حممد بن علي بن إمساعيل اإلمام أبو بكر الشَّ

سراً، أصولياً، لغوياً، شاعراً. مل يكن للشافعية مبا وراء  كان إمام عصره، مبا وراء النهر، فقيهاً، حمدثاً، مف
 النهر مثله يف وقته. 
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 رحل إىل خراسان والعراق والشام، وسار ذكره، واشتهر أمسه.
 صنف يف التفسري واألصول والفقه.

 قال احلاكم: كان أعلم ما وراء النهر باألصوال، وأكثرهم رحلة يف طلب احلديث. 
زمية واب  ن جرير، وأيب القاسم البَ َغوي وأيب َعرومبة احَلراين.مسع من ابن خم

وقال الشيخ أبو إسحاق: له مصنفات كثرية ليس ألحد مثلها، وهو أول من صنف اجلدل احلسن من 
 الفقهاء وله كتاب يف"أصول الفقه " وله "شرح الرسالة" وعنه انتشر فقه الشافعي فيما وراء النهر. 

 " دالئل النبوة " و" حماسن الشريعة ".  وقال ابن السمعاين: من مصنفاته
وقال النووي: القفال هذا هو الكبري، يتكرر ذكره يف التفسري،واحلديث واألصول، والكالم، ِبالف القفال 

 الصغري املروزي فِإنه يتكرر يف الفقه خاصة. 
سه من  ئل أبو سهل الصمْعلوكي عن تفسري أيب بكر القفال (فقال ) َقدَّ وجه (ودنِّسه من وقال الذهيب: سم

 وجه ) أي دنسه من جهة نمْصَرة األعتزال.
لمي ومجاعة.1روى عنه احلاكم، وابن َمْندة، واحلليمي  ،و أبو عبد الرمحن السُّ

مولده سنة إحدى وتسعني ومائتني ومات سنة مخس وستني وثالمثائة قلت نقل عنه اإلمام الرازي يف "  
 ة ونقلت عنه بعض مناسبات يف كتايب "أسرار التنزيل ". تفسريه " كثرياً مما يوافق مذهب املعتزل

 حممد بن علي بن شهر اسوب بن أيب نصر أبو جعفر السروري املازندراين رشيد الدين.  -110
 أحد شيوخ الشيعة:

اشتغل باحلديث، ولقي الرجال، مث تفقه وبلغ النهاية يف فقه أهل مذهبه. ونبغ يف األصول حىت صار رحلة 
 القرآن: القراءات والغريب، والتفسري والنحو. تقدم يف علوم

وكان إمام عصره وواحد دهره،والغالب عليه.علم القرآن واحلديث. وهو عند الشيعة كاخلطيب البغدادي 
ألهل السنة يف تصانيفه،يف تعليقات احلديث، ورجاله ومراسيله، ومتفقه، ومفرتقة إىل غري ذلك من أنواعه. 

 واسع العلم كثري الفنون.
 . 2مات يف شعبان سنة مثان ومثانني ومخسمائة 

: مازال الناس حبلب ال يعرفون الفرق بني ابن بمطة الشيعي، وبني ابن بطة احلنبلي، حىت  3قال ابن أيب طي 
 قدم الرشيد فقال: ابن بطة احلنبلي، بالفتح الشيعي بالضم.

 " التفسري"...حممد بن عبد اهلل بن عمرو أبو جعفر اهلروي (الفقيه ) صاحب  - 111
 مات سنة إحدى ومثانني وثالمثائة. 
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نبوذي.  - 112  حممد بن إبراهيم أبو الفرج الشَّ
 تلميذ ابن َشنمبوذ قرأ عليه القراءات،وعلى أيب بكر بن جماهد، نفطوية النحوي ومجاعة.

. وأبو الفرج  وتصدر لإلقراء بعد أن أكثر الرتحال يف لقي الشيوخ املقرئني. قرأ عليه أبو العالء الواسطي
 اإلسرتاباذي وطائفة. 

 وكان عاملاً بالتفسري ووجوه القراءات،حفظ مخسني ألف بيتاً من الشعر شواهد للقرآن.
 قال الداين: مشهور،ضابط،نبيل،حافظ ماهر حاذق. 

 وقال اخلطيب: تكلم الناس يف رواية. وسألت عنه الدار قطين فأساء القول فيه.
مام أبو بكر األدفوي املصري املقرئ النحوي املفسر. صحب أبا جعفر  حممد بن علي بن أمحد اإل - 113

كن وغريه. وكان يد أهل عصره مبصر، أخذ عنه مجاعة.   النحاس والزمة،ومسع احلديث من سعيد بن السَّ
 وله كتاب " تفسري القرآن " يف مائة وعشرين جملدة.

 . قال الذهيب: منه نسخة مبصر بوقف القاضي الفاضل عبد الرحيم
 مات ليلة اخلميس لثمان بقني من ربيع األول سنة مثان ومثانني وثالمثائة وله مثان ومثانون سنة. 

 حممد بن الفضل أبو بكر املفسر. - 114
 تويف سنة ثالث عشرة وأربعمائة،كذا ذكره الذهيب.

 ري بالرِّّواس. مث قال بعد ذلك: حممد بن الفضل بن حممد بن جعفر بن صاحل أبو بكر البَ ْلخي املفسر الشه
 صنف " التفسري الكبري " وروى عن أمحد بن حممد بن نافع، وحممد بن علي بن عنبسة.

 وأربعمائة.  -أو ست عشرة  -روى عنه علي بن حممد بن حيدر وغريه. مات سنة مخس عشرة 
ملعروف  حممد بن علي بن حممد بن أمحد بن عبد اهلل أبو بكر الطائي احلامتي األندلسي املرسّي ا - 115

 بابن عريب قال الذهيب: ولد يف رمضان سنة ستني ومخسمائة مبرسية. 
َوال،و أيب بكر بن صاف، ومبكة من زاهر بن رستم، وبدمشق من عبد الصمد بن  1ومسع من ابن َبْشكم

 احلرستاين،و باملوصل وببغداد، وسكن الروم مدة وله مصنفات كثرية كالفصوص وغريه.
 ر غري أنه ال يعجبين شعره. قال الذهيب: كأَنه يشري إىل ما يف شعره من اإلحلاد.قال ابن نقطة:له كالم وشع

 وقال أبن ممْسدي: له كالم مريب، وكان ظاهري املذهب يف العبادات، باطين النظر يف االعتقادات.
وقال الذهيب يف االعتذار عنه: كان رجالً  قد تصوف وإنعزل،وجاع وسهر حىت فسدت خميلته، فصار يرى  

 ِبياله أشياء يظنها حقيقة وال وجود هلا. 
 مات يف شوال سنة مثان وثالثني وستمائة. 
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حممد بن علي بن حيىي بن يونس بن احلسني بن حممد بن عبيد اهلل بن هبرية أبو الرضا النََّسَفي مث   - 116
 البغدادي.

 كان صاحلاً فاضالً خبرياً  بالتفسري،و النحو،و األدب.
بطر.روى عنه أبو حممد بن اخلشاب النحوي وغريه مات يف حمرم سنة عشر حدث عن طراد،وابن ال

 ومخسمائة. ذكره ابن النجار. 
حممد بن علي بن مَمُّويَة أبو بكر األصبهاين الواعظ املفسر املعروف باحلّمال. كان ملك العلماء يف  - 117

 وقته بأصبهان. 
 مات سنة أربع عشرة وأربعمائة. 

 بن أيب نصر فخر الديَن أبو عبد اهلل النوقاين. حممد بن أيب علي  - 118
 الفقيه الشافعي األصويل. كان له يد طوىل يف التفسري، والفقه، واجلدل، كثري العبادة و الصالح. 

 تفقه على اإلمام حممد بن حيىي، وقدم بغداد ودّرس وناظر،وتوىل تدريس مدرسة أم اخلليفة الّناصر. 
  وتسعني ومخسمائة.ومات، بالكوفة يف صفر سنة أثنتني

حممد بن عمر بن احلسني بن احلسن بن علي اإلمام فخر الدين الرازي القرشي البكري. من ذرية  - 119
 أيب بكر الصديق رضي اهلل عنه. الشافعي املفسر املتكلم.

 ولد سنة أربع وأربعني ومخسمائة، وأشتغل على والده، وكان،من تالمذة حميي السنة البغوي. 
ان فيه: فريد عصره، ونسيج وحده، شهرته تغين عن إستقصاء فضائله، وتصانيفه يف علم  قال ابن خلك

الكالم واملعقوالت سائرة، وله " التفسري الكبري" و" احملصول " يف أصول الفقه، و"شرح األمساء احلسىن" و" 
عري ) وله "إعجاز شرح املفصل " للزخمشري، و" شرح وجيز الغزايل " و " شرح سقط الزند" أليب العالء (امل

 القرآن "، و"مناقب الشافعي " وغري ذلك.
 حممد بن عمر بن يوسف اإلمام أبو عبد اهلل القرطيب األنصاري املالكي. - 120

، وباإِلسكندرية من  1ويعرف باألندلس بابن مغايظ.نشأ بفاس، وحج فسمع مبكة من عبد املنعم الفمراوي 
 م بن ِفريُّه الشاطيب ولزمه مدة، وأخذ عنه القراءات.ابن موقا،ومبصر من األستاذ أيب القاس

وكان إماماً زاهداً جّموداً للقراءات عاَرفاً بوجوهها،بصرياً مبذهب مالك، حاذقاً، بفنون العربية، وله يٌد طموىَل 
 يف التفسري.

 ه ". خترج به مجاعة،وجلس بعد موت الشاطيب يف مكانه لإلقراء، وحدث ونوظر عليه يف " كتاب سيبوي
 . والشهاب القوصي ومجاعة، آخرهم احلسن سبط زيادة.2روى عنه الزكي املنذري
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 ولد سنة مثان ومخسني ومخسمائة، ومات باملدينة يف مستهل صفر سنة إحدى وثالثني وستمائة. 
 حممد بن أيب القاسم بن باجبوك زين املشايخ أبو الفضل اخلوارزمي الّبقايل. - 121

 ، حلفظه " كتاب اآلدمي " يف النحو.النحوي امللقب باآلدمي
كان إماماً حجة يف العربية. أخذ عن الزَّخمشرّي وخلفه يف حلقته، وصنّف "تفسري القرآن " وكتاب "مفتاح 

 التنزيل "، و" شرح األمساء احلسىن" وغري ذلك.
 مات يف مجادي اآلخرة سنة اثنتني وستني ومخسمائة وله بضع وسبعون سنة. 

 وسى أبو علي الواسطي.حممد بن م - 122
 قاضي الرملة.

قال ابن يونس يف " تاريخ مصر": كان عاملاً بالفقه والتفسري، وبتفقه على مذهب أهل الظاهر، وقد رممي 
 بالقدر.

 مات يف ربيع األول سنة عشرين وثالمثائة. 
 حممد بن النضر بن مر بن احلر أبو احلسن، ابن األخرم الربعي الدمشقي. - 123

اءة عن هارون بن موسى األخفش وانتهت إليه رياسة اإلقراء بدمشق، وكان عارفاً بعلل أخذ القر 
 القراءات،بصرياً بالتفسري والعربية، متواضعاً، حسن األخالق كبري الشأن. طال عمره وأرحتل إليه الناس. 

 أخذ عنه عبد اهلل بن عطية املفسر؛ وأبو بكر أمحد بن احلسني بن مهران وخالئق.
 وأربعني وثالمثائة. -وقيل اثنتني -إحدى  مات سنة

 حممد بن عبد الرمحن بن الفضل بن احلسني أبو بكر التميمي اجلوهري اخلطيب.- 124
 صاحب التفاسري والقراءات.كذا قال فيه أبو ن مَعيم. 

 مسع أبا خليفة،و عبدان األهوازي ومجاعة.وعنه أبو نعيم وغريه مات بعد الستني وثالمثائة. 
 ما شاذة أبو منصور األصبهاين. 1بن أمحد بن عبد املنعم بن حممود بن حممود- 125

 الواعظ الفقيه.
قال ابن السمعاين: إمام مّفسر واعظ، كان له التقدم واجلاه العريض، وصار أوحد وقته، واملرجوع إليه يف  

 بلده.
 ية. تفقه على أيب بكر اخلمَجْنِدّي،وروي عن أيب املظفر السمعاين،و عائشة الوركان

 وعنه أبو موسى املديين،وأبن السمعاين وطائفة.
 ولد سنة مثان ومخسني وأربعمائة ومات بأصبهان يف ربيع اآلخر سنة ست وثالثني ومخسمائة. 
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ْغِدّي. الّساَغْرِجّي.- 126 َمْرقندّي السُّ  حممود بن أمحد بن الفرج اإلمام أبو احملامد السَّ
 أحد األعالم.

بارع، مربّز يف أنواع الفضل،والتفسري، واحلديث، واألصول، واملتفق. واملفرتق،  قال أبن السمعاين: إمام 
 والوعظ، حسن السرية. كثري اخلري والعبادة.

ْوِحيّ   عن سبط الرتمذي،مؤلفه.  1قرأت عليه "تنبيه الغافلني " بروايته عن أيب إبراهيم إسحاق بن حممد الن ُّ
 مخس ومخسني ومخسمائة.  ولد سنة مثانني وأربعمائة ومات يف حدود سنة 

 حممود بن عمر بن حممد بن عمر العالمة أبو القاسم الزَّخَمَْشري اخلموارزمي.-127
 النحوي،اللغوَي،املتكلم،املعتزيل،املفسر،يلقب جار اهلل، ألنه جاور مبكة زماناً. 

وارزم،وقدم بغداد ومس ع من أيب اخلطاب بن ولد يف رجب سنة سبع وستني وأربعمائة بَزخَمَْشر،قرية من قرى خم
ْعرِيّة.  َلِفّي، وزينب الشَّ  البطر وغريه،وحّدث، وأجاز للسِّ

قال ابن السمعاين:كان ممن برع يف األدب،والنحو،واللغة لقي الكثري، وصّنف التصانيف، ودخل خراسان  
تمْضَرب إليه عّدة نوب،وما دخل بلداً إال واجتمعوا عليه وتلمذوا له. وكان عالّمة األدب، ونّسابة العرب، 

 أكباد اإلبل.
 وقال ابن خلكان: كان إمام عصره وكان متظاهراً باالعتزال داعية إليه. 

له التصانيف البديعة منها " الكشاف " يف التفسري، و" الفائق يف غريب احلديث " و"أساس البالغة" و"  
رائض يف الفرائض " و"املنهاج يف ربيع األبرار ونصوص األخبار" يف احلكايات و" متشابه أمساء الرواة " و" ال

 األصول " و"املفصل " يف النحو، و"األمنوذج " فيه خمتصر. و" األحاجي النحوية " وغري ذلك.
 مات ليلة عرفة سنة مثان وثالثني ومخسمائة. 

 حممود بن حممد بن داود اإلمام أبو احملامد األْفَشَنجي البخاري. ولد سنة سبع وعشرين وستمائة. -128
من حممد بن أيب جعفر الرتمذي،وكان إماماً مفنناً، مدرساً، واعظاً، مفسراً. مات سنة إحدى وسبعني ومسع 

 وستمائة. 
 مسعود بن حممود بن أمحد بن عبد املنعم بن ما شاذة اإلمام أبو عبداهلل األصبهاين. -129

 املفسر الفقيه.
،وأيب  1لتفسري والوعظ.مسع من غامن الب مْرجيّ قال ابن النجار:كان إماماً حافظاً قّيماً باملذهب واخلالف وا

 علي احلداد ومجاعة.
 وحدث ببغداد، ووعظ، ولقي القبول التام. مات سنة ست وسبعني ومخسمائة. 
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ْيَسابمورِي املفّسر روي عن أيب العباس األصّم.   -130 منصور بن احلسني بن حممد بن أمحد أبو نصر الن َّ
نصاري (وعبد الواحد) القشريي. مولده سنة سبع وثالثني ومات يف ربيع  وعنه شيخ اإِلسالم أبو إمساعيل األ

 األول سنة اثنتني وعشرين وأربعمائة. 
بفتح أوله أبو علي األنصاري اإلسكندراين   -بن عيسى بن َسليم  -بالتشديد  -منصور بن ّسرار - 131

 املالكي املعروف باملسدّي. 
 راءات " وصنف "تفسرياً".كان من حذاق املقرئني، نظم "أرجوزة يف الق

مسع من عبد الرمحن بن موقا، وغريه. وروي عنه الدمياطي وغريه. ولد سنة سبعني ومخسمائة ومات يف  
 رجب سنة إحدى ومخسني وستمائة. 

 هبة اهلل بن سالمة أبو القاسم البغدادي الضرير املفسر. - 132
 ور. كان من أحفظ الناس لتفسري القرآن وله خْلَقة جبامع املنص

(وعبد الواحد) القشريي.مولده   1روي عن أيب العباس األصم. وعنه شيخ اإلسالم أبو إمساعيل األنصاري
 سنة سبع وثالثني ومات يف ربيع األول سنة اثنتني وعشرين وأربعمائة.

حيي بن جماهد بن عوانة أبو بكر الفزاري األندلسي اإللبريي قال ابن الفرضي: عين بعلم القراءات  - 133
 والتفسري،وأخذ نصيباً من الفقه.

،وال أعلمه حدث وكان منقطع القرين يف العبادة 3. وأيب حممد بن الَوْرد2وحج فسمع مبصر من األسيوطي 
 والزهد.

 مات يف ثالث مجادي األوىل سنة ست وستني وثالمثائة. 
 حيي بن حممد بن موسى أبو زكريا التجييب التلمساين. -134

ومسع مبكة من أيب احلسن بن البناء.وسكن اإِلسكندرية، ووعظ، وصّنف "  قال الذهيب:حج وجاور،
 التفسري" و" الرقائق ". 

 مات يف تاسع شوال سنة اثنتني ومخسني وستمإئة. 
ْيَسابمورّي.  -135  حيي بن حممد بن عبد اهلل بن العنرب بن عطاء السلمي موالهم أبو زكريا الَعْنرَبِي الن َّ

 املفسر األديب األوحد.
حيىي بن الربيع بن سليمان بن حراز العالمة حممد الدين أبو علي الفهري من ولد عمر بن  - 136

 الواسطي الشافعي.-اخلطاب رضي اهلل عنه 
ْهَرَورْديَّ  واإلمام بن حيىي.   1ولد بواسط سنة مثان وعشرين ومخسمائة. وتفقه على والده،و أيب النجيب السَّ
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.ومسع من أيب الوقت، وابن ناصر، و   عبد اهلل الفمرَاويَّ
 وروي الكثري وويل تدريس النظامية.

 قال أبو شامة: كان عاملاً عارفاً بالتفسري، واملذهب،و األصلني،واخلالف، ديّناً صدوقاً.
 و قال الذهيب:كان عاملاً باملذهب الشافعي،و اخلالف،واحلديث والتفسري، كثري الفنون.

 قرأ بالعشرة على ابن ت مرْكان. 
ياءروي عنه  .1ابن خليل،والضِّ ّحاِميَّ ،و أجاز للفخر البخاري،وله إجازة من زاهر الشَّ بَ ْيِثيَّ  ،و الدُّ

 مات يف ذي القعدة سنة ست وستمائة. 
 هناية الكتاب  

 مكتبة مشكاة اإلسالمية  
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