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...وبعد

 يتكرر كل فترة وأخرى من كلم الوهابية اتامات للصوفية بأنم جهال ول
 يهتمون بالعلم، وأحببت أن أعمل هذه الرسالة جامعاG فيها علماء الصوفية
 الذين ذكروا ف التراجم، وإدراج مؤلفي كتب التراجم للصوفية ف ضمن
 العلماء العاملي الصالي الربانيي، وذكرهم بأنم من فضلء أهل السنة

والماعة 
) .ل كما يزعم الوهابية أن الصوفية فرقة خارجة عن أهل السنة والماعة(

 وقد بدأت بمع هذه الرسالة من كتاب الدرر الكامنة ف أعيان الائة الثامنة
للحافظ ابن حجر العسقلن .

: أقول بعد الستعانة بال 

http://www.soufia.org/


 هؤلء علماء أهل السنة والماعة الذين سلكوا التصوف وكانوا صوفية ونالوا
:الشرف بذلك، ذكر منهم الافظ ابن حجر العسقلن

إبراهيم بن إلياس بن علي جال الدين القصرائي-1
 الدرر [729 متواضعا كثي التودد مات عارفا بطريق الصوفيةوكان فاضل 

].5ص  / 1الكامنة ج

إبراهيم بن السن بن إبراهيم بن حسن بن مسعود-2
  المصي العروف بابن فرعون سع صحيح البخاري من ابن الشحنةالصوف 

 لا قدم عليهم حص وحدث به وسع منه ابن ظهية وسبط ابن العجمي ول
يعرفا من حاله شيئا

].7ص /1الدرر الكامنة ج[ 

إبراهيم بن عبد ال الران-3
  أقرأ خلقا كثياالصوفكان يعرف بابن الران إبراهيم بن عبد ال اللب 

.799وكان خيا مات وقد قارب الائة سنة 

].10ص /1الدرر الكامنة ج[ 



إبراهيم بن عبد العظيم بن حصن النصاري-4
 سع من ممد بن عبد النعم بن القواس جزء ممد بن يزيد بن  الموي  الصوف   

 ص/1الدرر الكامنة ج. [744عبد الصمد حدث عنه ابن رافع مات سنة 
14.[

إبراهيم بن عثمان بن أب نصر الران ث اللب الفروسي ابن القيوان- 5
  سع من أب العباس بن النصيب وروى عنهوخادم الصوفيةالمر بالامع 

 الكمال عمر بن إبراهيم بن العجمي وقال مات ف حادي عشر الرم سنة
731.

].14ص /1الدرر الكامنة ج[ 

 إبراهيم بن ممد بن أب الفتح بن النحاس الشيخ العال الصال أبو إسحاق- 6
النصاري 

 وسع من زينب بنت مكي وغيها فأكثر ف 75 ولد سنة من صوفية الندلس
 وكان منكبه عن البهاء ابن عساكر وابن الشيازي ونسخ بعض مسموعاته 

)هكذا ذكره الذهب ف العجم الختصخيار الصوفية عبادة وتواضعا وفتوة 

].23ص /1الدرر الكامنة ج[



 أبو الامعإبراهيم بن ممد الوين بن الؤيد بن حويه الوين صدر الدين - 7
. الشافعي الصوفابن سعد الدين 

].23ص /1الدرر الكامنة ج[

 إبراهيم بن ممد بن النحاس بن نصر ال بن إساعيل بن الضر باء الدين- 8
ابن النحاس

 ولد سنة نيف وسبعي وسع من أحد بن شيبان وزينب بنت مكي وطلب
 كان من خيار الصوفية عبادة وتواضعابنفسه فقرأ الكثي وسع قال الذهب 

  )  وفتوة 
].24ص /1الدرر الكامنة ج[

:أحد بن إبراهيم الزامية بن عبد الرحن عماد الدين- 9

  ولد سنةالصوفابن الشيخ أب إسحاق شيخ الزامية الواسطي ث الدمشقي  
. وتفقه على مذهب الشافعي وتعبد وانقطع 657

].32ص /1الدرر الكامنة ج[

أحد بن إبراهيم بن معضاد- 10
 الصوفالشيخ شهاب الدين ابن الشيخ برهان الدين العبي 

] .34ص /1الدرر الكامنة ج[ 



 موفق الدينأحد بن أحد السعدي بن ممد بن عثمان السعدي الشيخ - 11
 ابن تاج الدين بن شرف الدين الشارعي الصوف سع من جد والده عثمان
 وهو آخر من حدث عنه بالسماع وسع من الرضي ابن البهان ف آخرين

وحدث سع منه بعض شيوخنا 
].31ص /1الدرر الكامنة ج[

 الدين أبو ذرأحد بن إسكندر السين الصوف شهاب الدين ابن صدر - 12
 قرأت له شرحا على بيتي لبن: قال الافظ ابن حجر العسقلن. وشهرته بأذار

].31ص /1الدرر الكامنة ج [777العرب ف كراسة أملها ف رجب سنة 

 القصرائيأحد بن تركان شاه بن أب السن شس الدين أبو ممد - 13
 الصوف شيخ خانقاه بكتمر بالقرافة وكان أول صوفيا بسعيد السعداء وله يد
 ف التصوف وكان تلقن الذكر عن الشيخ عبد ال ابن بدر بن علي الراغي
 وصورته أنه يغمض عينيه ويمع هته ويقول ل إله إل ال بانزعاج وذكر أن

 عن أب النجيب 630شيخه أخذ ذلك من الشرف السفرائين سنة 
 السهروردي عن ممود الزنان عن أب الفتوح الغزال عن أب العباس

 النهاوندي عن ابن حبيب عن روي عن النيد عن السري عن معروف عن
 داود الطائي عن حبيب العجمي عن السن البصري عن علي، قال قطب

 الدين اللب ف تاريخ مصر ال أعلم بصحة اتصال هذا السناد، فقد اشتمل



الدرر الكامنة ج[هـ 730 ومات أحد سنة على جلة من الشائخ الصلحاء
].36ٍص /1

 وهذا دليل على اتصال سند الصوفية إل رسول ال صلى ال عليه وآله: قلت
 وسلم وإثبات سلوك السلف الصال لطريق السلوك والتربية الصطلح عليها

.باسم الصوفية

 أحد بن عبد الكري البعلي بن أب بكر بن أب السي البعلي النبلي- 14
.شهاب الدين الصوف

 وأجاز له ابن القواس وأبو الفضل ابن: قال الافظ ابن حجر العسقلن
 عساكر وغيها وكان خيا حدث ببلده وبدمشق وأكثروا عنه ومات ف

)وأجاز لعبد ال بن عبد ال ابن عبد العزيز 777عاشر شهر رجب سنة 

] .58ص /1الدرر الكامنة ج[ 

 شس الدينأحد بن علي بن الزبي بن سليمان بن مظفر اليلي الدمشقي - 15
 وسع على ابن الصلح سع 635الشافعي الصوف بانقاه الطواويس ولد سنة 

 عليه ملدين من السنن الكبي للبيهقي وحدث بما قال الذهب كان دينا
منطبعا كثي النوافل والتلوة

].69ص /1الدرر الكامنة ج[ 



 بن علي بنأحد بن علي الثغلب بن ممد بن هارون بن ممد بن هارون - 16
 حيد الثعلب الصوف شهاب الدين بن الدث أب السن سع من النجيب

 والعز الرانيي وابن الناطي وأجاز له جاعة من دمشق وحدث وكان دينا
. خيا

].73ص /1الدرر الكامنة ج[

 ركن الدينأحد بن ممد الراسان بن أحد بن السن الراسان الشيخ - 17
)ابن وحيد الدين الصوف الشافعي 

].81ص /1الدرر الكامنة ج[

 أحد بن إسحاق المذان بن ممد بن الؤيد بن علي المذان الصل- 18
البرقوهي

 حدث عنه أبو العلء الفرضي والزي: قال عنه الافظ ابن حجر العسقلن
 والبزال واليعمري والقونوي والذهب وكان خيا متواضعا له كرامات وله
تلمذة وكان يعرف بي الصوفية بالسهروردي لنه كان يلبس عنه الرقة

].31ص /1الدرر الكامنة ج[ 



706شهاب الدين ابن النقيب ولد سنة -19
 واشتغل العلم وله عشرون سنة وسع الديث من ابن القماح وابن عبد 

 الادي واليدومي ومهر ف الفنون واختصر الكفاية وعمل تصحيح الهذب
...ونكت النهاج وغي ذلك وتفقه على السنباطي والسبكي ونوها

 ترجم له السنوي ف الطبقات ترجة جيدة: قال الافظ ابن حجر العسقلن
 قال فيها كان عالا بالفقه والقرآت والتفسي والصول والنحو ويستحضر من
 الحاديث كثيا خصوصا التعلقة بالوراد والفضائل وكان ذكيا أديبا شاعرا
 فصيحا متواضعا كثي الروة والب والتصوف والج والاورة مواظبا على

.الشغال والشتغال ل أعلم بعده من اشتمل على صفاته

].80ص /1الدرر الكامنة ج[ 

 ركن الدينأحد بن ممد الراسان بن أحد بن السن الراسان الشيخ - 20
ابن وحيد الدين الصوف الشافعي

].81ص /1الدرر الكامنة ج[ 

 أبو العباسأحد بن ممد بن حامد الرموي القرئ الزاهد شهاب الدين - 21
 ابن المام صفي الدين أب بكر القراف الصوف ذكره ابن قاضي شهبة فيمن

716مات من العيان سنة 
].87ص /1الدرر الكامنة ج[



 أبو الفضلأحد بن ممد الشاذل بن عبد الكري بن عطاء ال تاج الدين - 22
 الشاذل صحب الشيخ أبا العباس الرسي صاحب الشاذل وصنف مناقبه

.ومناقب شيخه وكان التكلم على لسان الصوفية ف زمانه

].92ص /1الدرر الكامنة ج[ 

 

 العباس اللبأحد بن ممد اللب بن عمر بن نسوار بن عبد الباقي أبو - 23 
 ث الصري العروف بفنجلة بفتح الاء الهملة والفاء وسكون النون وفتح

..اليم الصوف

 قال يي بن أحد بن عساكر ومن خطه نقلت كان من صوفية سعيد السعداء 
 وكان منقطعا بسجد الصاحب فسألته كم كتبت مصحفا فقال نو الائة

 سوى النصاف والرباع قال وجاوز التسعي وهو حاضر الذهن فطن لا يقرأ
.744عليه وكف بصره بآخرة ومات ف خامس عشر ذي الجة سنة 

] .97ص /1الدرر الكامنة ج[  

 

 أحد بن يي بن أب بكر بن عبد الواحد بن أب حجلة شهاب الدين- 24 
 725التلمسان ولد ف بلده سنة 

 وقدم القاهرة وحج ودخل دمشق واشتغل بالدب وولع به حت مهر ث ول 
مشيخة الصوفية بصهريج منجك ظاهر القاهرة 



].110ص /1الدرر الكامنة ج[ 

 

 السرائي الشهورأحد بن أب يزيد بن ممد شهاب الدين بن ركن الدين - 25 
..بولنازاده العجمي النفي

 ودرس الفقه والصول وشارك ف الفنون وكان بصيا: قال الافظ ابن حجر 
 بدقائق العلوم وكان يقول أعجب الشياء عندي البهان القاطع الذي ل

 يكون فيه للمنع مال ث سلك طريق التصوف وصحب جاعة من الشائخ مدة
 ث دخل القاهرة وفوض إليه تدريس الديث بالظاهرية ف أول ما فتحت ث
 درس الديث بالصرغتمشية ث قرأ فيها علوم الديث لبن الصلح بقوة
 ذكائه حت صاروا يتعجبون منه ث مرض فطال مرضه إل أن مات ف الرم

. وكثر الثناء عليه جدا 791سنة 

].112ص /1الدرر الكامنة ج[ 

 

..أبو بكر بن علي بن عبد ال الوصلي ث الدمشقي- 26 

 وقرأ القرآن الكري وحفظ الاوي ث سكن الشام: قال الافظ ابن حجر 
 وكان يقرئ منازل السائرين... وحفظ التنبيه ومهر ف الفقه وشغل الناس

). أي الرقة الصوفية(ويتكسب من الياكة ويلقن الذكر ويلبس الرقة 

].151ص /1الدرر الكامنة ج[ 

 



.الصوف أبو بكر بن يوسف بن أب بكر بن عثمان النشائي عفيف الدين - 27 

].158ص /1الدرر الكامنة ج[  

 

..الاشنكي اللك الظفر كان من ماليك النصور قلون- 28 

 له الانقاه الشهورة بالقرب من باب النصر وفيها أربعمائة صوف منهم مائة 
..مرد

]171ص /1الدرر الكامنة ج[  

 

 سع معناحسن بن أحد بن زفر الربلي الكيم عز الدين قال الذهب - 29 
..الكثي وكان صادقا ف نقله

.وكان صوفيا بدويرة حد: ث قال 

]189ص /1الدرر الكامنة ج[  

 

..السن بن أحد بن الظفر شرف الدين ابن كمال الدين الطيي- 30 

 سع منه الفاظ الزي والبزال والذهب وابن رافع وكان صوفيا بانقاه 
.خاتون

]190ص /1الدرر الكامنة ج[  

 



 ممدمدث حلب البهان سبط ابن العجمي السن بن علي بن - 31 
.البغدادي ث الدمشقي أبو علي النبلي الصوف النقيب بالشمساطية

].194ص /1الدرر الكامنة ج[  

 

.الصوفالسي بن علي بن مصدق بن السن الشيبان الواسطي - 32 

].206ص /1الدرر الكامنة ج[  

 

 الدرر الكامنة[السي بن مبارك الوصلي الصوف بالشميساطية بدمشق - 33 
].206ص /1ج

 

 عبد الؤمنسعيد بن فلح بن أب الوحشة سعيد بن ممد بن سعيد بن - 34 
.ابن سرور النابلسي ث الصالي العفري التصوف الصال

].229ص /1الدرر الكامنة ج[  

 

 النياويشعيب بن موسى بن عبد الرحن بن سليمان بن عزيز المدى - 35 
 ث الصفراوى ث الفاسى أبو مدين اخذ عن أبيه وعن أب زكرياء السبت وأب

 عبد ال بن النعمان والشيخ عزالدين ابن عبد السلم وغيهم ذكره
 القشهري ف فوائد رحلته وقال أنتفعت بجالسته والبسن خرقة التصوف عن

]. 250ص /1الدرر الكامنة ج[أبيه وكان زاد عمره على الائة 

 



ضياء العبدي الصوف ضياء الدين- 36 
]256ص /1الدرر الكامنة ج[  

 

عامر بن عامر البصري رأيت له تصنيفا ف التصوف- 37 
].264ص /1الدرر الكامنة ج[  

 

 عبد ال بن أسعد بن علي بن سليمان بن فلح اليافعي الشافعي اليمن ث- 38 
..الكي

 وقال ابن رافع اشتهر ذكره وبعد صيته وصنف ف التصوف وف أصول الدين 
 وكان يتعصب للشعري وله كلم ف ذم ابن تيمية ولذلك غمزه بعض من

 يتعصب لبن تيمية من النابلة وغيهم ومن حط عليه الضياء الموي لقوله
.ف قصيدة له

]268ص /1الدرر الكامنة ج[ 

 

عبد ال بن حجاج بن عمر الكاشغري النفي الصوف - 39 
 ].271ص /1الدرر الكامنة ج[ 

 الشافعي ولدعبد ال بن ممد بن ممد بن علي الصبهان نم الدين - 40 
 وتعان التصوف وصحب الرسي تلميذ الشاذل والعماد ال°رامي 643سنة 

.وتفقه وأتقن الصول

].289ص /1الدرر الكامنة ج[  



 

عبد الرحن بن عبد ال الصاحب الصوف- 41 
].299ص /1الدرر الكامنة ج[  

 

 علي بنإبراهيم بن عبد الرحن بن إبراهيم بن سعد ال بن جاعة بن - 42 
:جاعة بن حازم بن صخر بن عبد ال الكنان الموي الصل القدسي

 وحدثنا عنه شيخنا الد الفيوز آباذي وغيه وكان: قال الافظ ابن حجر 
 عن والده عن جده عن عمه أب الفتح نصر ال ابن] أي الصوفية[يلبس الرقة 

.جاعة عن ممد بن الفرات عن أب البيان

 

:أحد بن ممد القسطلن - 43 

 وسع البخاري وغيه على 706ولد ف سنة : قال الافظ ابن حجر العسقلن 
 الرضي الطبي وعلى جاعة من بعده ولبس الرقة من جدته عائشة بنت

 الشيخ قطب الدين القسطلن وسع من أختها فاطمة أجاز لشيخنا ابن اللقن
 ولولده علي باستدعاء أبيه وسع منه شيخنا العراقي وأبو حامد بن ظهية

.وجاعة

].101ٍص /1الدرر الكامنة ج[  

 



 الصلالسي بن عبد الرحن بن علي بن حسي بن مناع التكريت - 44 
 الدمشقي عز الدين أبو أحد ن الدث زين الدين سع على عيسى الطعم جزء
 البعث وجزء بيب وعلى اسحاق المدي وأب بكر بن يوسف الزي جزء ابن
 فيل وعلى جاعة آخرين وحدث سع منه الشيخ برهان الدين مدث حلب

.وأبو البكات النصاري والشيخ صدر الدين الياسوف وآخرون

 ولبس الرقة من شس الدين ابن النقيب الفسر أنا السهروردي ولبس منه 
.760الرقة شيخنا ومات سنة 

].204ص /1الدرر الكامنة ج[  

 

 بيت القدسعبد ال بن خليل السد أباذي جلل الدين البسطامي نزيل - 45 
 ولد ببغداد وصحب الشيخ علء الدين العسفي البسطامي لا قدم من خراسان

 وخرج مع شيخه على قدم التجريد والاهدة الشاقة.. فلزمه وسلك طريقه 
 بعد البزة والنعمة واستمرت اقامته ببيت القدس مقبل على أنواع الاهدة
 والرياضة وعمل اللوات إل أن اشتهر أمره وعل شأنه واتفق أنه سافر ف

 حاجة له فحضرت شيخه الوفاة فاتفق موته ساعة حضوره فقام مقامه ف تربية
 الريدين وتأديب الطالبي وأوقع ال له الهابة ف القلوب والنقياد له من
 الاص والعام وكان بي النظر ظاهر الوضاءة منور الشيبة كثي البشاشة

.والتواضع

]272ص /1الدرر الكامنة ج[  



 

 نم بنإبراهيم بن عبد ال بن ممد القياطي بن عسكر بن مظفر بن - 46 
... شادي ابن هلل القياطي الشيخ برهان الدين عي الديار الصرية 

 أي ف[وسلك طريق الشيخ جال الدين ابن نباتة : قال الافظ العسقلن 
 وتتلمذ له وراسله وكان له اختصاص بالسبكي ث بأولده له فيهم] التصوف

 مدائح ومراثي وبينهم مراسلت وجع ديوان شعره ونثره وعمله خطبة حسنة
 وكان جاور بكة وحدث به فيها وكتب عنه جاعة من علمائها والقادمي

 أخذ عنه شيوخنا شيخ الفاظ 781عليها ومات با ف شهر ربيع الخر سنة 
 أبو الفضل العراقي وصهره الافظ نور الدين والشيخ بدر الدين البشتكي
 والافظ جال الدين بن ظهية والافظ ول الدين ابو زرعة ابن شيخنا

 والافظ شس الدين ابن الزري والشيخ نم الدين الرجان وآخرون وكتب
 من شعره عنه بالجازة الافظ تقي الدين الفاسي ول منه إجازة عامة

. لصوص الصريي

]8ص /1الدرر الكامنة ج[ 

 



...باشقرد ناصر الدين الناصري - 47 

 وقال ابن الزملكان كان ينظم بالطبع ل يتعاطى قواعد الشعراء وكان جم 
 الاسن معمور الوقت بالفكر ف علم أو عبادة أو نظر وله إلام بطريق أول
 العارف وعنده عنهم فوائد حسنة ولطائف مع صدق اللهجة والكرم والعفة

.والسكون ومبة الذاكرة

]158ص /1الدرر الكامنة ج[  

 

 ذكر ف ترجةالسي بن يوسف الزبيدي من أهل اليمن من الصالي له - 48 
 عبد العزيز بن عبد الغن النوف و́زعم أنه خضر زمانه بناء على أن لكل زمان

. خضرا ف ترتيب ذكره اشتهر بي أهل الطريق على خلف فيه لبعضهم

]209ص /1الدرر الكامنة ج[ 

 

 الدين تفقهعبد الرحن بن عمر بن علي العبي التستري الطيب نور - 49 
 بالنظامية ومهر ف الطب وبرع ف النشاء وفنون الدب والط النسوب

 وأخذ عن ابن الصباغ وابن البسيس وغيها واتصل بصاحب الديوان علء
.الدين ث أقبل على التصوف

]301ص//2الدرر الكامنة ج[  

 



...عبد الرحن بن ممد بن عسكر البغدادي الالكي شهاب الدين - 50 

 ودرس بالستنصرية ببغداد وتعان التصوف فكان يضر السماعات ويتواجد 
 ول يراعي الناموس ف ذلك وصنف عمدة السالك والناسك ومصنفات غي

]303ص//2الدرر الكامنة ج[ببغداد  732ذلك ومات ف شوال سنة 

 

 ابنعبد الرحن بن ممود بن قرطاس القوصي مد الدين أخذ عن - 51 
الوكيل وأب حيان والطوف والي عمر ابن اللمطي وتعان الدب والتصوف 

]304ص//2الدرر الكامنة ج[ 

 

 أصحابعبد الرحيم بن علي بن هبة ال السنائي الصوف كان من - 52 
.السن ابن الشيخ عبد الرحيم القنائي

]308ص//2الدرر الكامنة ج[ 

 

 أب الرجاءعبد العزيز بن أب فارس عبد الغن بن أب الفراح سرور بن - 53 
 سلمة بن أب اليمن بركات بن أب المد داود بن أحد بن زكريا بن القاسم
 ابن أب عبد ال بن إبراهيم بن طباطبا ابن أسعد بن إبراهيم بن السن بن

....السن بن علي النوف السن 

 وتعان التصوف فتقدم فيه وروى عن الشائخ الذين لقيهم وأخذ عن أب 
 الجاج القصري وميي الدين ابن العرب والشيخ فتح الواسطي وغيهم

.ونقل عن عبد الغفار كرامات كثية جدا



]313ص//2الدرر الكامنة ج[  

 

 أحد بنعبد العزيز بن عمر بن أب بكر بن موسى بن أب الفضل بن - 54 
...عباس ابن لطيف الزدي الغسان سبط غازي الموي

 كان صهر القاضي تقي الدين ابن رزين وكان طلبه مع القاضي بدر الدين ابن 
 جاعة وكتب الطباق وحصل من مسموعه شيئا كثيا وكان على الطريقة

.الصوفية

]315ص//2الدرر الكامنة ج[  

 

 الشافعي والدعبد الكاف بن علي بن تام بن يوسف زين الدين السبكي - 55 
...الشيخ تقي الدين 

.تعان الشتغال بالتصوف وخاض تلك الغمرات 

]322ص//2الدرر الكامنة ج[  

 

عثمان بن عبد ال والد وكال الصوف - 56 
]338ص//2الدرر الكامنة ج[ 

 

 وحفظ الوطأ 65علي بن أحد بن حديدة الندلسي ولد ف حدود سنة - 57 
 وقرأ صحيح مسلم ببجاية على ابن كحيلة وأخذ التصوف عن خطيب مالقة

]446ص//2الدرر الكامنة ج[أب عبد ال الساحلي وأب علي الرجان 

 



 الدينعلي بن أحد بن زفر بن أحد بن مظفر الربلي الدنباوندى عز - 58 
الصوف 

]446ص//2الدرر الكامنة ج[ 

 

..علي بن إساعيل بن يوسف القونوي علء الدين الفقيه الشافعي - 59 

...وتقدم علء الدين الذكور ف معرفة التفسي والفقه والصول والتصوف  

 لذلك وكان الشيخ علء الدين ييل إل ميي الدين ابن العرب مع تصنيفه ف 
 الرد على أهل التاد وكان يقرر حديث أب هريرة من عادى ل وليا تقريرا

.حسنا ويبي الراد بقوله كنت سعه الذي يسمع به بيانا شافيا

]351ص//2الدرر الكامنة ج[  

 

 منعلي بن سال بن مكارم الران النبلي الصوف يعرف بعلي سع - 60 
.النجيب 

]360ص//2الدرر الكامنة ج[  

 

 تام بنعلي بن عبد الكاف بن علي بن تام بن يوسف بن موسى بن -61 
 حامد بن يي بن عمر بن عثمان بن علي بن سوار بن سليم السبكي تقي

 683الدين أبو السن الشافعي ولد بسبك العبيد أول يوم من صفر سنة 
 وتفقه على والده ودخل القاهرة واشتغل على ابن الرفعة وأخذ الصلي عن
 الباجي واللف عن السيف البغدادي والنحو عن أب حيان والتفسي عن



 العلم العراقي والقراءات عن التقي الصائغ والديث عن الدمياطي والتصوف
 عن ابن عطاء ال والفرائض عن الشيخ عبد ال الغماري وطلب الديث

.بنفسه ورحل فيه إل الشام والسكندرية والجاز

]365ص//2الدرر الكامنة ج[  

 

 الصلحعلي بن عمر بن أب بكر الوان اللطي الصوف العروف بابن - 62 
.نزيل مصر

]373ص//2الدرر الكامنة ج[  

 

 علي بن عيسى بن مسعود بن منصور الزواوي ث الصري نور الدين ابن- 63 
...الشيخ شرف الدين

 غلب عليه مبة التصوف فرحل إل زيارة الصالي فلقي منهم جعا وظهر 
 على سرهم وتكلم على طريقتهم وظهرت فضائله وجاور بالدينة الشريفة سنة

 )وقبلها مرارا ورأى الشيخ عبد السلم بن سعيد بن علوان الالكي النب  52

 وهو يقول قل لبن الزواوي يتكلم غدا فتكلم يوم المعة ف الروضة بعد
..العصر وحضر ملسه العلماء والصلحاء

]374ص//2الدرر الكامنة ج[  

 



 مكسورةعلي بن ممد بن إبراهيم بن عمر بن خليل الشيحي بعجمة - 64 
 بعدها مثناة من تت ساكنة ث حاء مهملة نسبة إل شيحة من عمل حلب

. البغدادي الصوف 

]376ص//2الدرر الكامنة ج[ 

 

 علي بن ممد بن أب بكر بن عبد ال بن مفرج النصاري شس الدين- 65 
..الفوي السكندري الشافعي 

.ونسخ بطه كثيا من الفقه واللغة والتصوف  

]376ص//2الدرر الكامنة ج[ 

 

 سراج الدينعمر بن إسحاق بن أحد الغزنوي العلمة النفي القاضي - 66 
//2الدرر الكامنة ج[الندي كان عارفا بالصلي والنطق والتصوف والكم 

]396ص

 

.الدينعمر بن الياس بن يونس الراغي أبو القاسم الصوف كمال - 67 

]395ص//2الدرر الكامنة ج[  

 

 بهعمر الصفدي سراج الدين انتقل من صفد إل القاهرة فتنقلت - 68 
.الحوال إل أن ول مشيخة الانقاه الصوفية بدويرة سعيد السعداء

]310ص//2الدرر الكامنة ج[  

 



 واستقركمال الهمازي الشيخ كمال الدين كان من العجم فقدم حلب - 69 
.شيخ رباط قرا سنقر وكان ساكنا عاقل يقصد للزيارة والتبك به

]435ص//2الدرر الكامنة ج[  

 

 التاج عبدمبارك بن عبد ال بن عبد الرحن الصوف اللبنان سع من - 70 
 الالق بن علوان والشهاب البرقوهي وغيها وحدث وكان حسن الفكاهة

]337ص//2الدرر الكامنة ج. [والزاح وكان من صوفية الانقاه الندلسية

 

 ممد بن إبراهيم بن سال بن فضيلة العافري الرين أبو عبد ال مستدعي- 71 
...اللب 

 الدرر[وكان عارفا بطرائق الصوفية وقصد بالفتوى وكان مسعودا فيها  
]439ص//2الكامنة ج

 

...ممد بن إبراهيم بن علي بن ممد بن بغا البغدادي الصل الدمشقي- 72 

.كان يلقن القرآن وله تصوف بالاتونية : قال ابن رافع 

]442ص //2الدرر الكامنة ج[  

 



 ممد بن أحد بن إبراهيم بن يوسف ول الدين الديباجي العروف- 73 
...بالنفلوطي 

.له اليد الطول ف النطق والصلي والفقه والتصوف  

]447ص//2الدرر الكامنة ج[  

 

 عبد الممد بن أحد بن صفي بن قاسم بن عبد الرحن الصوف أبو - 74 
.شس الدين الغزول 

]452ص//2الدرر الكامنة ج[  

 

...ممد بن أحد البصال اليمن جال الدين أبو عبد ال - 75 

.أخذ عنه الشيخ عبد ال اليافعي ولبس منه خرقة التصوف 

]472ص//2الدرر الكامنة ج[  

 

 أيوب بنممد بن إساعيل بن عبد العزيز بن عيسى بن أب بكر بن - 76 
 شادي بن مروان ناصر الدين بن العادل بن العزيز بن العظم بن العادل اليوب

..العروف بابن اللوك

.وحدث بالكثي وكان صوفيا بسعيد السعداء  

 ]475ص / /2الدرر الكامنة ج[  



 ممد بن السن بن إبراهيم النصاري القمن شرف الدين سبط الرضى- 77
...أب بكر بن أب عمر القسنطين 

. سلك طريق التصوف وحدث بالسكندرية سنة بضع وثلثي وسبعمائة

]486ص / /2الدرر الكامنة ج[

 ممد بن السن بن علي بن عمر السنائي ث الصري الشافعي عماد- 78
..الدين أخو الشيخ جال الدين 

.وله العتب ف علم النظر وشرحه وحياة القلوب ف التصوف

]487ص//2الدرر الكامنة ج[ 

 علي ابنممد بن خليل بن إبراهيم بن شاهنشاه بن حبيب بن سرور بن - 79
.شاد بن خليل بن عبد ال الربلي الصوف

]491ص / /2الدرر الكامنة ج[ 

 ضياء الدينممد بن شعبان بن أب الطاهر بن حسان بن علي اللطي - 80
.الصوف

]499ص / /2الدرر الكامنة ج[ 



 بلده علىممد بن عبد ال الصوف الشيخ باء الدين الكازرون قدم من - 81
 قدم التصوف فصحب الشيخ أحد الريري فسكن ف الروضة ف الزاوية

.العروفة بالشتهى وكان الناس يترددون إليه ويعتقدون بركته

]510ص//2الدرر الكامنة ج[ 

 ممد بن عبد الافظ بن عبد النعم بن غازي بن عمر القدسي ث- 82
..الصالي 

 كان أبوه رئيس الوحدين عند أب عصيدة ث نكبه ففر ابنه ممد إل فاس ث
.عاد إل تونس متصوفا ث حج وعاد فتردد إليه الناس واعتقدوه

]511ص//2الدرر الكامنة ج[ 

 ممد بن عبد الرحن بن أحد بن أحد بن أب زيد الفاسي العروف بابن- 83
..الداد الصنهاجي

 وكان ييل إل التصوف ويعرف طرفا من الديث مع حسن اللق ولطف
. الشمائل وحلو الفاكهة

]513ص /ص /2الدرر الكامنة ج[



 ممد بن عبد الرحن بن الضر بن يوسف بن مسعود الدمشقي القلنسي- 84
.الصوف

]513ص //2الدرر الكامنة ج[ 

 سع علىممد بن عبد الرحن بن عبد الالق بن ممد بن سري الزي - 85
.... خطيب مردا جزء البطاقة وحدث ومات سنة 

 ممد بن عبد الرحن بن عبد الرحيم أبو القاسم السين الكاشغري الصوف
 ث أعيد 711كان شيخ الانقاه السميساطية بدمشق ث صرف عنها ف سنة 

.إليها

]513ص /2الدرر الكامنة ج[ 

 ابن نورممد بن علي بن إبراهيم الواسطي الواعظ الديب ناصر الدين - 86
. الدين أحد الصوفية بالبيبسية

]533ص//2الدرر الكامنة ج[



 ممد بن علي بن ممد بن علي بن عبد ال بن ممد بن يوسف بن أحد- 87
. . . قطرال القرطب النصاري ث الراكشي

 قال ابن الطيب كان فاضل مدثا من أهل الي ذا ثروة واسعة وتلى ولزم
ص//2الدرر الكامنة ج. [العبادة وله نظم رائق وخط فائق وكلم ف التصوف

544[

 اللب شسممد بن علي بن ممد بن نبهان بن عمر بن نبهان الصوف - 88
.الدين شيخ زاوية جده بقرية جبين الكائنة بظاهر حلب

]544ص//2الدرر الكامنة ج[ 

 قال ابنممد بن علي الذامي الغرناطي أبو عبد ال العروف بالغزال - 89
.الطيب كان شيخ الصوفية

]551ص /2الدرر الكامنة ج[ 

 عنه علماءممد بن عمر بن علي بن إبراهيم الليكشي أبو عبد ال أخذ - 90
...بلده

.وله ف التصوف قدم راسخ

]553ص /2الدرر الكامنة ج[ 



 الدرر[. ممد بن عيسى بن يي بن أحد بن ممد بن مسعود الصوف- 91
]562ص//2الكامنة ج

...ممد بن غنائم بن حسان الدمشقي - 92

.وكان صوفيا بانقاه الطواويس

]563ص /2الدرر الكامنة ج[ 

 ابن الطيبممد بن ممد بن عبد ال الشعري أبو عبد ال الروق قال - 93
 كان شيخا بالرباط ابتناه بغرناطة عارفا بالطراق وكان له باع طويل ف ذلك

.وهو الذي جدد رسوم التصوف با

585ص//2الدرر الكامنة ج[ 

 علي بنممد بن ممد بن ممد بن السن بن أب السن بن صال بن - 94
 يي بن طاهر بن ممد بن عبد الرحيم بن نباتة الفارقي الصل الصري أبو

..الفضائل وأبو الفتح وأبو بكر

دفن بقابر الصوفية 
]594ص//2الدرر الكامنة ج[



..علي بن السن بن علي الرموي الشافعي - 95

 قال البدر النابلسي كان عالا عامل من أهل السنة وكان يقال إنه رأى الضر
.عليه السلم

]356ص//2الدرر الكامنة ج[ 

عمر بن إبراهيم بن سال بن عشائر اللب نزيل القاهرة- 96
 يقال له القاضي جال الدين أقام بالقاهرة سالكا طريق الفقراء وحدث عن 

 نسيبه أب حامد عبد ال بن أحد بن عبد النعم بن عشائر برسالة القشيي سع
.عليه سعد الدين الارثي وذكره البزال ف معجمه

]372ص//2الدرر الكامنة ج[ 

...عمر بن أحد بن أحد بن مهدي الدلي الشيخ عز الدين النشائي- 97

 وقال الكمال جعفر كان بارعا ف الفقه مدققا يعرف الصول والنحو مع
 التقشف والزهد وكان يضر السماع ويشع ويطيب ويصل له حالة ويبكي

.إذا سع القرآن

393ص//2الدرر الكامنة ج[ 



....غازي بن عبد الرحن بن أب ممد - 98

.اتبع طريقة الول العجمي

]416ص//2الدرر الكامنة ج[ 

...ممد بن إبراهيم العسقلن الشافعي - 99

 قال ابن الطيب قدم غرناطة وهو ظريف الشكل مليح الشيبة أعجم اللسان
.منتحل طريق القوم

]446ص / 2الدرر الكامنة ج[ 

.... ممد بن أحد بن تام بن السراج- 100

 وكان لقي ف رحلته التاج بن عطاء فأخذ عنه طريقة الشاذل وله كتاب
.النوار فيه كلم شيخه وشيخ شيخه

]450ص /2الدرر الكامنة ج[ 

 الالقي قالممد بن أحد بن حسي بن أحد بن حسان الول الشاطب - 101
 ابن الطيب كان خبيا بطريق القوم عابدا خاشعا ناصحا يأت ف مواعظه
 بالعجائب وقد حج وكان يتكلم على منازل السائرين للهروي وكانت له
 منلة عظيمة ف الفقه وخطب بالامع وله كتاب ف التصوف وعلق على

.منازل السائرين

]450/ 2الدرر الكامنة ج[ 



 الطيب كانممد بن حسنون الميي الغرناطي أبو عبد ال قال ابن - 102
.فاضل صالا مشهورا بالكرامات يقصده الناس ف الشدائد لبكة دعائه

]490/ 2الدرر الكامنة ج[ 

 بالبادرائية ثممد بن الفرات الجازي نزيل دمشق اشتغل بالفقه - 103
 حصل عنده غيبة ث أصمت فأقام عشر سني ل يكلم أحدا يقعد على الرض
 بيدان الصى غرب الصلى صيفا وشتاء وتت النظر ل يتغي ومن أحضر له
 مأكول أكل منه تارة وتارة ل يأكل ول يطلب ث تكلم مع بعض الناس يسيا
 ث صمت ث صار يشي إل باب الانقاه أحيانا وإل سوق اليل ول يأخذ من
 أحد شيئا إل إن جاع فيأخذ درها أو نصفا أو فلوسا فيعطي ذلك لطباخ أو
 خباز فيعطيه ما بي يديه فيأكل فيذهب ويتبك الناس با يفضل منه ذكر ذلك

.كان ل منه نصيب وافر: كله شس الدين الزري ف تاريه وقال

]2/563الدرر الكامنة ج[ 

 بسعيدممد بن مسعود العزف الصوف شس الدين شيخ الصوفية - 104
 /3الدرر الكامنة ج. [السعداء وشيخ رباط ابن الصابون بوار قبة الشافعي

605[



 القرئممد بن يوسف بن عبد الغن بن ترشك البغدادي تاج الدين - 105
.الصوف

]618/ 3الدرر الكامنة ج[ 

 الصرني أبو عبدممد بن يوسف بن ممد بن أحد بن ممد بن يوسف - 106
 قال ابن الطيب كان من صدور الطلبة والنجباء شعلة ف... ال بن زمرك 

 الذكاء يساعده ظاهرا ثاقب الذهن جيد الفهم فاشتهر بفضله ث تصدى
.للوعظ فاستظهر بفنون من العربية والتفسي والبيان والتصوف

]625/ 3الدرر الكامنة ج[ 

 أب بكرممود بن ممد بن حامد الرموي صفي الدين أبو الثناء بن - 107
.الصوف الدث

]633/ 3الدرر الكامنة ج[ 

 أبو العلءممود بن أب بكر بن أب العلء ممد السنجاري الكلباذي - 108
.الفرضي الصوف النفي

]636/ 3الدرر الكامنة ج[ 



 التصوف منمسعود بن عبد الرحن بن صال العبي لبس خرقة - 109
 القطب القسطلن وعمر نوا من تسعي سنة لبس منه الرقة جاعة منشيوخنا

.755ومات باليزة سنة 

]638/ 3الدرر الكامنة ج[ 

 برهانمسعود بن ممد بن ممد بن سهل قوام الدين أبو ممد بن - 110
. الدين بن شرف الدين الكرمان الصوف النفي

]638/ 3الدرر الكامنة ج[

.معتوق بن مسعود بن عبد ال الصوف تاج الدين - 111

]639/ 3الدرر الكامنة ج[ 

 الفضل الصوفمكارم بن سال بن مكارم بن سويد بن علي الران أبو - 112
.شهاب الدين يقال له علي

]641/ 3الدرر الكامنة ج[ 

 سع...الكفوفمنتصر بن السن بن منتصر الكنان العسقلن الصل - 113
.من ابن العماد وابن النعمان وغيها وقرأ الفقه ث تصوف وعمر رباطا

]642/ 3الدرر الكامنة ج[ 



 بن فائد بنمنصور بن أحد بن عبد الق بن سدرمان بن فلح بن تيم - 114
 قال ابن رشيد ف رحلته رحل ف صغره إل مصر مع أبيه فقرأ... يعلي الشدال 

 با وتذبت أخلقه ورقت طباعه وقرأ على الشيخ عز الدين ابن عبد السلم
 وسع صحيح مسلم وموطأ أب مصعب على ابن إسحاق بن مضر وعلى

 القطب القسطلن جامع الترمذي وقال غيه أخذ أيضا عن أب الفضل الرسي
 ونبغ ورجع بعلوم جة من الصول والفقه والدب والكلم والتصوف وجع

.تصانيف

]643/ 3الدرر الكامنة ج[ 

.أب بكر ممد بن فتوح بن خلف الصوف- 115

]659/ 3الدرر الكامنة ج[ 

 يي بن أحد بن إبراهيم بن هذيل التجيب الغرناطي أبو زكرياء- 116
فيلسوف الندلس

 قال ابن الطيب قرأ على أب بكر ابن الفخار العربية والدب وعلى أب عبد 
 ال بن خيس النطق والتصوف وأب عبد ال الركسي الطب وعلى أب القاسم

 بن شاطر الصول وعلى راشد بن راشد الساب وعلى أب إسحاق
 البغواطي الندسة وعلى أب عبد ال ابن الرقام أكثر هذه العلوم العقلية قال

..وهو خاتة العلماء ف الطب والندسة واليئة ونوها مع الدب 

]662/ 3الدرر الكامنة ج[ 



 لتونسي أبويي بن أب بكر بن عبد ال بن ممد بن عبد ال الغماري - 117
.زكرياء الصوف 

]3/668الدرر الكامنة ج[ 

 يوسف ابنيوسف بن الزكي عبد الرحن بن يوسف بن عبد اللك بن - 118
 ث... علي بن أب الزهر اللب الصل الزي أبو الجاج جال الدين الافظ 

دفن بقابر الصوفية بالقرب من ابن تيمية 
]679/ 3الدرر الكامنة ج[

 ..يوسف بن ممد بن نصر بن أب القاسم العدن النبلي جال الدين - 119

 قال البدر النابلسي كان من العلماء العاملي ترب مع شس الدين بن أب بكر
 القدسي وسع من الصفي الراغي أنبأنا اللوي عن يوسف العدن قال ألبسن
 خرقة التصوف أبو بكر بن العماد قال ألبسن أبو ممد بن قدامة قال ألبسن

.الشيخ عبد القادر

]684/ 3الدرر الكامنة ج[ 



 

 للمام الذهب الزء الولكتاب العب ف خب من غبمن 

 وكان عدي.البدال الزاهد القدوة أبو سليمان الداران العنسي أحد - 120
.وله كلم رفيع ف التصوف والواعظ .النظي زهدÆا وصلحÆا 

]294ص/ 1العب ف خب من غب ج[

 

 الصنفات فالزاهد الناطق بالكمة الارث بن أسد الاسب صاحب - 121
.التصوف والحوال 

]382ص/ 1العب ف خب من غب ج[

 أبا معاويةسع .أحد بن أب الواري الزاهد الكبي أبو السن الدمشقي - 122
.وكان من كبار الدثي والصوفية وأجل أصحاب أب سليمان الداران .وطبقته 

]388ص/ 1العب ف خب من غب ج[

.القاسم بن عثمان الدمشقي الزاهد العروف بالوعي - 123

 صحب أبا سليمان الداران وروى عن.من كبار الصوفية والعباد العارفي 
.سفيان بن عيينة وجاعة 

]396ص/ 1العب ف خب من غب ج[



 الفناء والبقاءأبو سعيد الراز شيخ الصوفية وهو أول من تكلم ف علم - 124
.لو طالبنا ال بقيقة ما عليه أبو سعيد الراز للكنا : قال النيد 

]451ص/ 1العب ف خب من غب ج[

.أبو عبد ال الكي الزاهد .عمرو بن عثمان - 125

 شيخ الصوفية وصاحب التصانيف ف الطريق صحب أبا سعيد الراز والنيد
.وروى الكثي عن يونس بن العلى وجاعة 

]471ص/ 1العب ف خب من غب ج[

.يي بن معاذ الزاهد العارف - 126

]412ص/ 1العب ف خب من غب ج[

 الرم عن نوتوف القدوة العارف سهل بن عبد ال التستري الزاهد ف - 127
 من ثاني سنة وله مواعظ وأحوال وكرامات وكان من أكب مشايخ القوم 

].يقصد بالقوم أنم الصوفية[

]448ص/ 1العب ف خب من غب ج[ 

.أبو أحد أحد بن ممد بن مسروق الطوسي الزاهد ببغداد فيصفر - 128

 وكان من سادة الصوفية ومدثيهم روى عن علي بن العد وعلي الدين وجع
.وصنف 



]473ص/ 1العب ف خب من غب ج[

.الزاهد الكبي أبو عثمان اليي سعيدبن إساعيل - 129

 شيخ نيسابور وواعظها وكبي الصوفية با ف ربيع الخر وله ثان وستون سنة
.صحب العارف أبا حفص النيسابوري 

]473ص/ 1العب ف خب من غب ج[

 أحد بن السي بن إسحاق أبو السن البغدادي العروف بالصوف- 130
.الصغي 

.روى عن إبراهيم الترجان وجاعة 

]481ص/ 1العب ف خب من غب ج[

الزاهد أبو يعقوب يوسف بن السي الرازي الصوف- 131
 أحد الشايخ الكبار صحب ذا النون الصري وروى عن المام أحد ابن حنبل 

.ودحيم وطائفة 

]482ص/ 1العب ف خب من غب ج [

 العب ف خب[.أحد بن السن بن عبد البار أبو عبد ال الصوف ببغداد - 132
]484ص/ 1من غب ج



 أحد بن ييأبو عبد ال أبو عبد الل الزاهد شيخ الصوفية واسه  - 133
 صحب ذا النون الصري والكبار وكان قدوة أهل الشام توف ف رجب وقد

.مال وللمحبة أنا أريد أتعلم التوبة : سئل عن البة فقال 

]484ص/ 1العب ف خب من غب ج[

أبو العباس بن عطاء الزدي الزاهد- 134
 وهو أحد ابن ممد بن سهل بن عطاء أحد مشايخ الصوفية القانتي الوصوفي 

 كان ينام ف اليوم والليلة ساعتي ويتم القرآن كل: بالجتهاد ف العبادة قيل 
.يوم توف ف ذي القعدة بالعراق 

]489ص/ 1العب ف خب من غب ج[ 

 

أبو عمر الدمشقي الزاهد من كبار مشايخ الصوفية- 135
 كما فرض ال على النبياء إظهار العجزات: وساداتم وهذا القول مروي عنه  

.فرض على الولياء كتمان الكرامات لئل يفتتنوا با 

]514ص/ 1العب ف خب من غب ج[

 الاورالكتÈان الزاهد أبو بكر ممد بن علي بن جعفر شيخ الصوفية - 136
.بكة أخذ عن أب سعيد الزÉار وغيه وهو مشهور 

]520ص/ 1العب ف خب من غب ج[



الرÊوذباري الزاهد أبو علي البغدادي - 137
 نزيل مصر وشيخها ف زمانه صحب النيد وجاعة وكان إمامÆا مفتيÆا ورد عنه

.أستاذي ف التصوف النيد : أنه قال 

]520ص/ 1العب ف خب من غب ج[

 الفقيه الواعظ أحدأبو علي الثËقفي ممد بن عبد الوهاب النيسابوري - 138
.وذكره السÌلمي ف طبقات الصوفية : ث قال الافظ الذهب... الئمة

 ]531ص/ 1العب ف خب من غب ج[

الستاذ أبو السن الزيÉن شيخ الصوفية - 139
.صحب النيد وسهل بن عبد ال وجاور بكة 

]531ص/ 1العب ف خب من غب ج[

.أبو تراب النخشب العارف واسه عسكر بن الصي - 140

]388ص/ 1العب ف خب من غب ج[

 

الزاهد العابد أبو صال - 142
.السجد الشهور بظاهر باب شرقي و يقال اسه مفلح 

.وكان من الصوفية العارفي 

]536ص/ 1العب ف خب من غب ج[



أبو بكر ممد بن إساعيل الفرغان الصÌوف - 143
 أستاذ أب بكر الرÈقÎي وكان من العابدين وله بزÉة حسنة ومعه مفتاح منقوش

 يصلÏي ويضعه بي يديه كأنه تاجر وليس له بيت بل ينطرح ف السجد ويطوي
.أيامÆا 

]536ص/ 1العب ف خب من غب ج[

 الرد علىالزاهد أبو ممود عبد ال بن ممد بن منازل النÈيسابوري - 144
 الصحة والقيقة صحب حدون القصÈار وحدث بالسند الصحيح عن أحد بن

.سلمة النÈيسابوري وكان له كلم رفيع ف الخلص والعرفة 

]536ص/ 1العب ف خب من غب ج[

الشÈبلي أبو بكر الزاهد صاحب الحوال والتصوف- 145
 قرأ ف أول أمره الفقه وبرع ف مذهب مالك ث سلك وصحب النيد وكان 

 إذا اشتبه على الرأة دم اليض بدم: أبوه من حجÉاب الدولة ورد أنه سئل 
. الستحاضة كيف تصنع فأجاب بثمانية عشر جوابÆا للعلماء 

]541ص/ 1العب ف خب من غب ج[



أبو إسحاق القرميسين إبراهيم بن شيبان شيخ الصوفية- 146
 علم الفناء: ببلد البل صحب إبراهيم الواص وساح بالشام ومن قوله 

 والبقاء يدور على إخلص الوحدانية وصحة العبوديÉة وما كان غي هذا فهو
. من الغاليط والزندقة 

]544ص/ 1العب ف خب من غب ج[

 بن زيادابن العراب الدث الصوف القدوة أبو سعيد أحد ابن ممد - 147
.بن بشر البصري نزيل مكة

]550ص/ 1العب ف خب من غب ج[ 

 الزاهد الواعظإبراهيم بن الولËد وهو إبراهيم بن أحد بن ممد الرقÎي - 148
. شيخ الصوفية أخذ عن النيد وجاعة وحدÈث عن عبد ال ابن جابر الصيÐصي 

]553ص/ 1العب ف خب من غب ج[

 عيسىأبو يزيد البسطامي العارف الزاهد الشهور واسه طيفور ابن - 150
 لو نظرت إل رجل أعطي من الكرامات حت يرتفع ف الواء فل: وكان يقول 

.تغتروا به حت تنظروا كيف تدونه عند المر والنهي وحفظ الشريعة 

]418ص/ 1العب ف خب من غب ج [



 اللدي الوÉاصاللدي أبو ممد بن جعفر بن ممد بن نصي البغدادي - 151
 الزاهد شيخ الصوفية ومدÉثهم سع الارث بن أب أسامة وعلي بن عبد العزيز
 البغوي وطبقتهما وصحب النيد وأبا السي النÌوري وأبا العباس بن مسروق

. وتصانيفهم] أي الصوفية[وكان إليه الرجع ف علم القوم 

]563ص/ 1العب ف خب من غب ج[

 الصوف تزهÈدالقاضي أبو السائب عتبة بن عبيد ال المذان الشافعي - 152
 أولGا وصحب الكبار ولقي النيد ث كتب الفقه والديث والتفسي وتوصÈل

...وول قضاء أذربيجان 

]566ص/ 1العب ف خب من غب ج[ 

 الصوفيةإساعيل بن نيد المام أبو عمرو السÌلمي النÈيسابوري شيخ - 153
 براسان ف ربيع الول وله ثلث وتسعون سنة أنفق أمواله على الزÉهاد

 والعلماء وصحب النيد وأبا عثمان اليي وسع ممد بن إبراهيم البوشنجي
.وأبا مسلم الكجÐي وطبقتهما 

]591ص/ 1العب ف خب من غب ج[



 النيسابوريأبو القاسم النÈصراباذيÉ إبراهيم بن ممد بن أحد بن ممويه - 154
 الزاهد الواعظ شيخ الصوفية والدثي سع ابن خزية براسان وابن صاعد
 ببغداد وابن جوصاء بالشام وأحد العسÉال بصر وكان يرجع إل فنون من

. الفقه والديث والتاريخ وسلوك الصوفية

]594ص/ 1العب ف خب من غب ج[

 النÈيسابوري راويةاللودي الزاهد أبو أحد ممد بن عيسى بن عمرويه - 155
.صحيح مسلم عن أب سفيان الفقيه سع من جاعة ول يرحل 

 هو من كبار عبÉاد الصوفية وكان ينسخ بالجرة ويعرف مذهب: قال الاكم 
.سفيان وينتحله توف ف ذي الجة عن ثلث وثاني سنة قرأ على ابن ماهد 

]596ص/ 1العب ف خب من غب ج[

.شيخ الصوفية نزيل صور   

 أبو سهل الصÌعلوكي الشافعي اللÓغوي الفسÉر النحوي التكلÏم: قال فيه الاكم 
 الفت الصوف حب زمانه وبقية أقرانه ولد سنة تسعي ومائتي واختلف إل ابن
.خزية ث إل أب علي الثËقفي وناظر وبرع وسع من أب العباس السرÉاج وطبقته 

 العب ف. [ما رأى أبو سهل مثل نفسه ول رأينا مثله : وقال الصاحب ابن عباد 
 ]599ص/ 1خب من غب ج



 وكانت لهالقدوة العارف خي النسÈاج أبو السن البغدادي الزاهد - 157
 وله أحوال) الصوف(حلقة يتكلم فيها وعمر دهرÆا فقيل إنه لقي سريÉاG السÈقطي 

.وكرامات 

]520ص/ 1العب ف خب من غب ج [

.نيسابور أبو عثمان الغرب سعيد بن سال الصوف العارف نزيل - 158

.ل ير مثله ف علو الال وصون الوقت : قال السÌلمي 

]605ص/ 1العب ف خب من غب ج[

الرقي أبو القاسم عبد العزيز بن جعفر البغدادي- 159
.وكان ثقةG .روى عن أحد ابنالسن الصوف واليثم بن خلف الدÌوري وجاعة  

]610ص/ 1العب ف خب من غب ج[

 الصوفيةوأبو نصر السرÉاج عبد ال بن علي الطÓوسي الزاهد شيخ - 160
 روى عن جعفر اللدي وأب بكر ممد] اللÓمع ف التصوف [وصاحب كتاب  

.بن داود الدÌقÏي

]613ص/ 1العب ف خب من غب ج[ 



 الرÉازيأبو سعيد الرازي عبد ال بن ممد بن عبد الوهاب القرشي - 161
 الصوف الرÈوي عن ممد بن أيوب بن الضريس خرج ف آخر عمره إل بارى

.فتوÉف با وله أربع وتسعون سنة 

 العب ف خب. [ل يزل كالرÈيانة عند مشايخ التصوف ببلدنا : قاله الاكم وقال 
]621ص/ 1من غب ج

 العجمي ثممد بن علي بن عطية الارثي ] القوت [أبو طالب صاحب  - 162
 الكÏي نشأ بكة وتزهد وسلك ولقي الصوفية وصنÉف ووعظ وكان صاحب
.رياضة وماهدة وكان على نلة أب السن بن سال البصري شيخ السالية 

]627ص/ 1العب ف خب من غب ج[

 شيخأبو علي الدقÏاق السن بن علي النيسابوري الزاهد العارف - 163
.الصوفية

]657ص/ 1العب ف خب من غب ج[ 

ن عبد ال بن يوسف بن مامويه الشيخ أبو ممد العروف بالصبهان- 164
 وإنا هو أردستان نزل نيسابور وكان من كبار الصوفية وثقات الدثي
.الرحÉالة روى عن أب سعيد بن العراب وممد بن السي القطÏان وجاعة 

]662ص/ 1العب ف خب من غب ج[



 الصوفأبو سعد الالين أحد بن ممد بن أحد بن عبد ال الروي - 165
.الافظ 

.كان ثقة متقنÆا صالGا : قال الطيب 

]665ص/ 1العب ف خب من غب ج[

 النيسابوري الصوفأبو عبد الرحن السÌلميÉ ممد بن السي بن موسى - 166
.الافظ شيخ الصوفية 

]668ص/ 1العب ف خب من غب ج[

 جهضم المدانابن جهضم أبو السن علي بن عبد ال بن السن بن - 167
. شيخ الصوفية بالرم ومؤلف كتاب بجة السرار ف التصوف

]671ص/ 1العب ف خب من غب ج[

 الصفهانابن ماشاذه المام أبو السن علي بن ممد بن أحد بن ميلة - 168
 الفقيه الفرضي الزاهد روى عن أب عمرو أحد بن ممد بن حكيم وأب علي

 الصاحفي وعبد ال بن جعفر بن فارس وطائفة وأملى عدة مالس قال أبو نعيم
 وختم التحقيق ف طريقة الصوفية بأب السن لا أوله: وبه ختم كتاب اللية 

 ال من فنون العلم والسخاء والفتوة وكان عارفGا بال فقيهÆا عاملGا له الظ
.كانت ل تأخذه ف ال لومة لئم: وقال أبو نعيم أيضÆا .الزيل من الدب 

]671ص/ 1العب ف خب من غب ج[ 



مشرÐف الدولة السلطان أبو علي بن السلطان باء الدولة- 169
 ابن السلطان عضد الدولة الدÈيلمي ول ملكة بغداد وكان يرجع إل دين 

.وتصوف وحياء

]676ص/ 1العب ف خب من غب ج[ 

 شيخمعمر بن أحد بن ممد بن زياد أبو منصور الصبهان الزاهد - 170
.الصوفية ف زمان بأصبهان روى عن الطبان وأب الشيخ 

]679ص/ 1العب ف خب من غب ج[

 ال الشيازيابن باكويه المام أبو عبد ال ممد بن عبد ال بن عبيد - 171
 الصوف أحد الشايخ الكبار وصاحب ممد بن خفيف رحل وعن بالديث

 وكتب بفارس والبصرة وجرجان وخراسان وبارى ودمشق والكوفة
.وأصبهان فأكثر وحدÈث عن أب أحد بن عدي والقطيعي وطبقتهما 

]698ص/ 1العب ف خب من غب ج[

 الافظ الصوفتوف أبو نعيم الصبهان أحد بن عبد ال بن أحد - 172
 الحول سبط الزاهد ممد بن يوسف بن البنا بأصبهان ف الرم وله أربع

.وتسعون سنة 

 ]698ص/ 1العب ف خب من غب ج[



 صحب النيدأبو يعقوب النÈهر جوري شيخ الصوفية إسحاق بن ممد - 173
.وغيه وجاور مدة وكان من كبار العارفي 

]533ص/ 1العب ف خب من غب ج[

 ممد ابنأبو مسلم بن مهران الافظ العابد العارف عبد الرحن بن - 174
.عبد ال بن مهران البغدادي روى عن البغوي وأب عروبة وطبقتهما 

]607ص/ 1العب ف خب من غب ج[

 الفقيه شيخ السلم أبو عبد ال ممد بن أب السي أحد بن عبد ال- 175
.بن عيسى اليونين النبلي الافظ 

 ]اليلن[ولبس الرقة من الشيخ عبد ال البطائحي عن الشيخ عبد القادر ...  

 ورباه الشيخ عبد ال اليونين وتفقه على الشيخ الوفق وسع من الشوعي
. وحنبل 

 أبالعمر تاج الدين فخر الذوات ممد ابن الزكي أب بكر بن - 176
 وأجاز له يي بن. ... البكات النعمان حدث عن العز الران وشامية وجاعة 

 لبس الرقة من الشيخ قطب... الصيف والشيخ ميي الدين النووي وطائفة  
.الدين بن القسطلن 

]876ص /2العب ف خب من غب للذهب ج[ 



 عيسى بن أبالسند ناصر الدين ممد بن إساعيل بن عبد العزيز بن - 177
. بكر بن أيوب الصوف العروف بابن ملوك

]880ص /2العب ف خب من غب للذهب ج[

 الصوف توف فعلي بن شجاع الشيبان الصقلي أبو السن الصبهان - 178
.روى عن الدÈار قطن وطبقته وأسع ولديه كثيÆا . ربيع الول 

]11ص /2العب ف خب من غب للذهب ج[ 

.ابن الترجان ممد بن السي بن علي الغزÉي شيخ الصوفية بديار مصر - 179

.

 

 روى عن ممد بن أحد الندري وعبد الواهب الكلب وطائفة ومات ف
 العب ف خب من. [جادى الول بصر وله خس وتسعون سنة وكان صدوقGا 

]22ص /2غب للذهب ج

 وكان... وأبو السن الزوزن علي بن ممود بن ماخرة شيخ الصوفية - 180
.كثي السفار سع بدمشق من عبد الوهاب الكلب وجاعة 

]26ص /2العب ف خب من غب للذهب ج [



 وأبو يعلى الصابون إسحاق بن عبد الرحن النيسابوري أخو شيخ- 181
 .السلم أب عثمان 

 روى عن عبد ال بن ممد بن عبد الوهاب الرازي وأب ممد الخلدي
.وكان صوفيÆا مطبوعÆا . وطبقتهما 

]29ص /2العب ف خب من غب للذهب ج[ 

 أب سعيد أحدفيها توف العيÉار سعيد بن .... سنة سبع وخسي وأربعمائة - 182
 العب ف خب من غب للذهب. [بن ممد بن نعيم أبو عثمان النيسابوري الصوف 

]33ص /2ج

 الصوفوأبو القاسم القشيي عبد الكري بن هوازن النيسابوري - 183
 توف ف ربيع الخر] الرسالة [الزاهد شيخ خراسان وأستاذ الماعة ومصنÉف  

. وله تسعون سنة روى عن أب السي الفÏاف وأب نعيم السفرايين وطائفة 

 ل ير أبو القاسم مثل نفسه ف كماله وبراعته جع بي: قال أبو سعد السمعان 
.الشريعة والقيقة 

]40ص /2العب ف خب من غب للذهب ج [



 الصحيحأبو سهل الفصي ممد بن أحد بن عبيد ال الروزيÉ راوي - 184
. عن وأبو ممد الكتÈان عبد العزيز بن أحد التميمي الدمشقي الصوف الافظ 

]41ص /2العب ف خب من غب للذهب ج[

 الصالأبو القاسم الهروان يوسف بن ممد المذان الصوف العبد  - 185
 روى عن أب أحد الفرضي وأب عمر بن. الذي خرÉج له الطيب خسة أجزاء 

.مهدي

]47ص /2العب ف خب من غب للذهب ج[ 

 شيخكرÈكان الزاهد القدوة أبو القاسم عبد ال بن علي الطوسي -186
.الصوفية وصاحب الدويرة والصحاب روى عن حزة الهلËب وجاعة

]47ص /2العب ف خب من غب للذهب ج[ 

 أبو إساعيل النصاري شيخ السلم عبد ال بن ممد بن علي بن مت-187
 الروي الصوف القدوة الافظ أحد العلم

 وكان جذعÆا ف أعي البتدعة وسيفGا على الهمية وقد امتحن مرÉات.... 
! .وصنÉف عدÉة مصنفات وكان شيخ خراسان ف زمانه غي مدافع 

]58ص /2العب ف خب من غب للذهب ج[ 



.أبو الي ممد بن أحد بن عبد ال بن ورا الصبهان -188

 روى عن عثمان البجي وطبقته والطبسي ممد بن أحد بن أب جعفر الدÉث 
 روى عن الاكم وطائفة توف ف رمضان وكان] بستان العارفي [مؤلف كتاب  

]61ص /2العب ف خب من غب للذهب ج. [صوفيÆا عابدÆا ثقة صاحب حديث 

 الولدالتÈفليسي أبو بكر ممد بن إساعيل بن بن ممد النيسابوري -189
.الصوف القرئ روى عن حزة الهلËب وعبد ال بن يوسف الصبهان وطائفة

]61ص /2العب ف خب من غب للذهب ج[ 

 خراسان فأبو الظفËر موسى بن عمران النصاري النيسابوري مسند -190
 ربيع الول وله ثان وتسعون سنة روى عن أب السن العلوي والاكم وكان

.من كبار الصوفية 

]68ص /2العب ف خب من غب للذهب ج [

 جوÉال سعوهبة ال بن عبد الوارث الشيازي أبو القاسم الافظ مدÉث -191
 براسان والعراق وفارس واليمن ومصر والشام وحدÈث عن أحد ابن عبد
 الباقي بن طوق وأب جعفر بن السلمة وطبقتهما ومات كهلGا وكان صوفيÆا

.صالGا متقشفGا 

]68ص /2العب ف خب من غب للذهب ج[ 



 الدÉث سعسهل بن بشر أبو الفرج السفرايين ث الدمشقي الصوف -192
. بدمشق من ابن سلوان وطائفة وبصر من الطفال وطبقته

]76ص /2العب ف خب من غب للذهب ج[

 بابن زهيÆاأبو بكر الطريثيثي أحد بن علي بن حسي بن زكريا ويعرف - 193
. الصوف البغدادي من أعيان الصوفية ومشاهيهم روى عن أب الفضل القطÏان 

]83ص /2العب ف خب من غب للذهب ج[

 راويالدÌونÏ أبو ممد عبد الرحن بن ممد الصوفÏ الرجل الصال - 194
 أي على[السÌنن عن أب نصر الكسÉار وكان زاهدÆا عابدÆا سفيانÏ الذهب  

]. مذهب المام سفيان الثوري

]90ص /2العب ف خب من غب للذهب ج[

195- Óالصوف Ìالنيسابوري Ìروى عن. العدل الفضل بن ممد بن عبيد القشيي 
 العب ف خب من غب للذهب. [أب حسان الزكيÉ وعبد الرحن النÈصروي وطائفة 

]97ص /2ج



196 - Ìالعلمة سلمان بن ناصر النيسابوري Ìالشافعيأبو القاسم النصاري 
.التكلم تلميذ إمام الرمي وصاحب التصانيف 

  Éا من أصحاب القشييÆا زاهدÊوكان صوفي.

. روى الديث عن أب السن عبد الغافر الفارسيÉ وجاعة  

]108ص /2العب ف خب من غب للذهب ج[

. حزة بن العبÉاس العلويÌ أبو ممد الصبهانÓ الصوف - 197

 روى عن أب طاهر بن عبد الرحيم ، وظريف بن ممد بن عبد العزيز أبو
...السن الييÈ النيسابوري

]118ص /2العب ف خب من غب للذهب ج[ 

 له. براسان أبو عبد ال ممد بن حويه الوينÉ الزاهد شيخ الصوفية - 198

 

]. مصنÉفÔ ف التصوف [

. وكان زاهدÆا قدوةG عارفGا بعيد الصيت 

]154ص /2العب ف خب من غب للذهب ج[

إساعيل بن أب القاسم القارئ أبو ممد النيسابوري- 199
 وكان صوفيÊا صالGا. روى عن أب السن عبد الغافر وأب حفص بن مسرور  

  Éه ] صحيح مسلم [وقد روى  .... من خدم أبا القاسم القشييÏكل.

]154ص /2العب ف خب من غب للذهب ج[ 



 برو وبقيةيوسف بن أيوب أبو يعقوب المذان الزاهد شيخ الصوفية - 200
.مشايخ الطريق العاملي 

 تفقÏه على الشيخ أب إسحاق فأحكم مذهب الشافعي وبرع ف الناظرة ث ترك 
.ذلك وأقبل على شأنه 

]165ص /2العب ف خب من غب للذهب ج[ 

 أبو سعد الزوزن أحد بن ممد الشيخ أب السن علي بن ممود بن- 201
 .ماخوÈة الصوف 

.....روى عن القاضي أب يعلى الفرÉاء وأب جعفر بن السلمة والكبار 

 غفر ل: ما فعل ال بك قال : كان متسمÉحÆا فرأيته ف النوم فقلت : قال ابن ناصر 
 وأنا ف وأبو العباس بن العريف أحد بن ممد بن موسى الصÐنهاجي الندلسي

. الصوفÏ الزاهد 

 كان مشاركGا ف أشياء من العلم ذا عناية بالقراءات وجع: قال ابن بشكوال 
. الروايات والطرق وحلتها وكان متناهيÆا ف الفضل والدين منقطعÆا إل الي 

.وكان العباد وأهل الزهد يقصدونه ويألفونه 

]165ص /2العب ف خب من غب للذهب ج [ 



 ابن برÉجان وهو أبو الكم عبد السÉلم بن عبد الرحان بن أب الرجال- 202
 شرح الساء[ ومؤلÎف  اللخميÉ الفريقيÉ ث الشبيلي العارف شيخ الصوفية

. توف غريبÆا برÉاكش ] السن 

 كان من أهل العرفة بالقراءات والديث والتحقق بعلم الكلم: قال ابن البÉار 
. والتصوÉف مع الزهد والجتهاد ف العبادة 

]168ص /2العب ف خب من غب للذهب ج[ 

 أبو الفتوح السفرايين ممد بن الفضل بن ممد ويعرف أيضÆا بابن- 203
.العتمد الواعظ التكلÎم 

 وكان رأسÆا ف الوعظ أوحد ف.... روى عن أب السن بن الخرم الدين  
. له تصانيف ف الصول والتصوف . مذهب الشعري 

 أسرعهم جوابÆا وأسلسهم, أجرأ من رأيته لسانÆا وجنانÆا  : قال ابن عساكر 
 العب ف خب. [خطابÆا ، لزمت حضور ملسه فما رأيت مثله واعظGا ول مذكرÆا 

]172ص /2من غب للذهب ج



حنبل بن علي أبو جعفر البخاري الصوف - 204
.رحل وسع من شيخ السلم براة وصحبه وببغداد من أب عبد ال النعال

]176ص /2العب ف خب من غب للذهب ج[ 

 ف الفقيهأبو إسحاق الغنوي إبراهيم بن ممد بن نبهان الرقÏي الصوف- 205
 العب ف خب من غب. [سع رزق ال التميمي وتفقÏه على الغزÉال وغيه . الشافعي 

]183ص /2للذهب ج

  الطيبأبو الفتح ممد بن عبد الرحن بن ممد الكشميهن الروزي- 206
. شيخ الصوفية ببلده وآخر من روى عن ممد بن أب عمران كتاب البخاري 

]197ص /2العب ف خب من غب للذهب ج[

 شيخ. أبو سعيد ممد بن جامع النيسابوري الصوف خياط الصوف - 207
.سع فاطمة بنت الدقاق وأبا بكر بن خلف . صال صاحب أصول 

]201ص /2العب ف خب من غب للذهب ج[ 

 اللقبأبو الفتح الروي ممد بن عبد ال بن أب سعد الصوف - 208
.بالشيازي 

]201ص /2العب ف خب من غب للذهب ج[ 



 ثأبو القاسم المامي إساعيل بن علي بن السي النيسابوري - 209
. سع منه السلفي .. الصبهان الصوف مسند إصبهان 

]204ص /2العب ف خب من غب للذهب ج[

 شعيبمسند الدنيا أبو الوقت عبد الول بن شعيب بن عيسى بن - 210
. السجزي ث الروي الالين الصوف الزاهد 

]211ص /2العب ف خب من غب للذهب ج[

. الصوف قينس بن ممد أبو عاصم السويقي الصبهان الؤذن - 211

]234ص /2العب ف خب من غب للذهب ج[

 أبو النجيب السهروردي عبد القاهر بن عبد ال بن ممد بن عمويه- 212
 قدم بغدادوسع .الصوف القدوة الواعظ العارف الفقيه الشافعي أحد العلم 

.وكان إمامÆا ف الشافعية وعلمÆا ف الصوفية . أبا علي بن نبهان وجاعة 

]236ص /2العب ف خب من غب للذهب ج[ 

.أبو السن تاج القراء علي بن عبد الرحن الطوسي ث البغدادي - 213

.وكان صوفيÆا كبيÆا . روى عن أب عبد ال البانياسي ويي السيب وجاعة  

]237ص /2العب ف خب من غب للذهب ج [



 شيخ الشيوخ أبو الفتح عمر بن علي بن الزاهد ممد بن علي بن حويه- 214
.الوين الصوف

]279ص /2العب ف خب من غب للذهب ج[ 

 البغداديأبو ممد بن الشيازي هبة ال بن ممد بن هبة ال بن ميل - 215
. العدل الصوف الواعظ 

]283ص /2العب ف خب من غب للذهب ج[

 الصوفالتاج السعودي ممد بن عبد الرحن البنجديهي الراسان - 216
. الرحال الديب

]297ص /2العب ف خب من غب للذهب ج[

 العب ف[. يي بن ممود بن سعد الثقفي أبو الفرج الصبهان الصوف - 217
]298ص /2خب من غب للذهب ج

 الصبهانأبو العباس الترك أحد بن أب منصور أحد بن ممد بن ينال - 218
. شيخ صوفية بلده ومسندها 

]297ص /2العب ف خب من غب للذهب ج[



 .نم الدين البوشان ممد بن الوفق الصوف الزاهد الفقيه الشافعي - 219

 ألف كتاب تقيق. وكان يستحضر كتاب اليط ويفظه . تفقه على ابن يي 
.اليط ف ستة عشر ملدÆا 

]304ص /2العب ف خب من غب للذهب ج [

 العب ف خب[. منصور بن أب السن الطبي أبو الفضل الصوف الواعظ - 220
]326ص /2من غب للذهب ج

.الصبهان الصوف أبو سعيد الراران خليل بن أب الرجاء بدر بن ثابت - 221

]329ص /2العب ف خب من غب للذهب ج[ 

 عبد اللطيف بن أب البكات إساعيل بن أب سعد النيسابوري ث- 223
. البغدادي شيخ الشيوخ 

. كان صوفيÆا عاميÆا 

]330ص /2العب ف خب من غب للذهب ج[

  ث البغداديعلي بن أشنانة السن بن إبراهيم بن منصور الفرغان- 224
.روى عن ابن الصي وغيه . الصوف 

]344ص /2العب ف خب من غب للذهب ج [



 الندلسي الصوفالزاهد أبو عبد ال القرشي ممد بن أحد بن إبراهيم - 225
العب ف خب من غب للذهب ج. [أحد العارفي وأصحاب الكرامات والحوال 

]344ص /2

 .الدمشقي الصوف ابن الطفيل أبو يعقوب يوسف بن هبة ال بن ممود - 226

.شيخ صال له عناية بالرواية 

]347ص /2العب ف خب من غب للذهب ج [

. أبو العز عبد الباقي بن عثمان المذان الصوف - 227

.روى عن زاهر الشحامي وجاعة ، وكان ذا علم وصلح 

]354ص /2العب ف خب من غب للذهب ج [

 أبو أحد عبد الوهاب بن علي بن سكينة هو الافظ ضياء الدين عبد- 228
 الوهاب بن المي علي بن علي البغدادي الصوف مسند العراق وسكينة

. جدته 

 .هو شيخ العراق ف الديث والزهد والسمت موافقة السنة : قال ابن النجار 

 كانت أوقاته مفوظة ل تضي له ساعة إل ف تلوة أو ذكر أو تجد أو
 وما: إل أن قال .... وكان يدي الصيام غالبÆا ويستعمل السنة ف أموره . تسميع 

 رأيت أكمل منه ول أكثر عبادة ول أحسن ستÆا ، صحبته وقرأت عليه
.القراءات ،وكان ثقة نبيلGا من أعلم الدين 

]373ص /2العب ف خب من غب للذهب ج[ 



 الصوفوعبد الليل بن أب غالب بن مندوية الصبهان أبو مسعود - 229
 .القرئ نزيل دمشق ، روى الصحيح عن أب الوقت وروى عن نصر البمكي 

 العب ف خب من غب للذهب. [هو المام شيخ القراء بقية السلف : قال القوصي 
]373ص /2ج

 وعز الدين شيخ السلم أبو ممد عبد العزيز بن عبد السلم بن أب- 230
 ولد سنة] العروف بـ العز بن عبد السلم[.القاسم السلمي الدمشقي الشافعي 

 ثان وسبعي وحضر أحد بن حزة ابن الوازين وسع من عبداللطيف بن أب
 سعد والقاسم بن عساكر ، وبرع ف الفقه والصول والعربية ودرس وأفت

.وصنف وبلغ رتبة الجتهاد 

.

 وانتهت إليه رئاسة الذهب مع الزهد والورع والمر بالعروف والنهيعن النكر
 كان مع شدته فيه حسن ماضرة بالنوادر: قال قطب الدين .والصلبة ف الدين 

.يضر السماع ويرقص .والشعار 

]572ص /2العب ف خب من غب للذهب ج[

 هذا إقرار من العز بن عبد السلم على جواز عمل الضرة الت يفعلها: قلت
 السادة الصوفية ويذكرون ال فيها، وقد كان الشيخ عز الدين بن عبد السلم
 يضر الضرة عند شيخه القطب أبو السن الشاذل قدس ال سره، وإن كان
 قد ورد عن الشيخ العز بن عبد السلم إنكار الرقص ف كتابه حقيفة التصوف



 لكن فعله يهدم قوله وهو ناسخ له، والراد بالرقص التمايل بذكر ال ليس
.الرقص القصود هو كرقص الاجني والفاسقي والعياذ بال

 والشاطب الزاهد نزيل السكندرية أبو عبد ال ممد بن سليمان- 231
.العافري 

 العب ف خب. [كان أحد الشهورين بالعبادة والتأله يقصد بالزيارة ويتبك بلقائه 
]605ص /2من غب للذهب ج

 ال ممدوابن النقيب المام الفسر العلمة الفت جال الدين أبو عبد - 232
 ابن سليمان بن حسن البلخي ث القدسي النفي مدرس العاشورية

 وكان إمامÆا زاهدÆا عابدÆا مقصودÆا.وصنف تفسيÆا كبيÆا إل الغاية ...بالقاهرة 
.بالزيارة متبكGا به أمارÆا بالعروف كبي القدر توف ف الرم ببيت القدس 

]685ص /2العب ف خب من غب للذهب ج[

 القدوة الزاهد العلمة بركة الوقت الشيخ ابراهيم بن أحد الرقي- 233
النبلي بدمشق

.له تصانيف مركة إل ال . وكان من أولياء ال ومن كبار الذكرين .. 

]712ص /2العب ف خب من غب للذهب ج [



  تاج الدينشيخ السلمقاضي القضاة سيدنا وسئل : قال الافظ الذهب-234
 ف العود إل قضاء الشام على عادته فلم يب -فسح ال ف مدته - السبكي 

 حت روجع ف ذلك مرات فعاد بمد ال تعال إل دمشق قاضيÆا على عادته
 ودخلها بكرة يوم الثلثاء رابع عشر ربيع الخر فقرت برؤية وجهه العيون

.وسر بقدومه الناس أجعون 

 وكان يوم دخوله إل دمشق كالعيد لهلها وقد كان أيده ال تعال ف مدة
 إقامته بصر على حال شهيٍة من التعظيم والتبجيل يعتقده الاص والعام

 ويتبك بجالسته ذوو السيوف والقلم ويزدحم طلبة فنون العلم على أبوابه
.وتسح العامة وجوهها بأهداب أثوابه ويقتدي التنسكون با يرونه من آدابه 

بحمدفال يتع ببقائه أهل الصرين، ويمع له ولواليه خي الدارين 
  .  وآله 

 

]908ص /2العب ف خب من غب للذهب ج[

 الدمشقي الكتبصلح الدين ممد بن شاكر بن أحد الداران الصل - 235
.الصوف الازن الؤرخ 

.

.وجع تواريخ وغيها  .روى عن الجار وغيه 

]2/913العب ف خب من غب للذهب ج[ 



 والشيخ عبد القادر بن أب صال عبد ال بن جنكي دوست أبوممد- 236
]أو العروف باليلن[اليلي 

 الزاهد شيخ العصر وقدوة العارفي صاحب القامات والكرامات ومدرس 
.النابلة ميي الدين 

 ولد بيلن سنة إحدى.انتهى إليه التقدم ف الوعظ والكلم على الواطر 
 وسبعي وأربع مائة وقدم بغداد شابÆا فتفقه على أب سعد الخرمي وسع من أب

.وصحب الشيخ حادÆا الدباس .غالب بن الباقلن وجعفر السراج وطائفة 

 ث مات وصلينا.أقمنا عنده ف مدرسته شهرÆا وتسعة أيام : قال الشيخ الوفق 
.عليه 

 ول أسع عن أحد يكي عنه من الكرامات أكثر ما يكى عنه ول رأيت: قال 
.أحدÆا يعظم من أجل الي أكثر منه 

]2/233العب ف خب من غب للذهب ج[



 أبو مدين الندلسي الزاهد العارف شيخ أهل الغرب شعيب بن- 237
.السي 

 وكان من أهل العمل وله اجتهاد منقطع القرين ف العبادة.سكن تلمسان 
.بعيد الصيت .والنسك 

]2/315العب ف خب من غب للذهب ج[

 والشيخ أبو مدين هذا هو شيخ سيدنا الشيخ مي الدين بن عرب،   :  قلت
 وشيخ سيدي أبو مدين هو الشيخ عبد القادر اليلن قدس ال أرواحهم

.ورضي عنهم

  القدوة نشأالشيخ حÉاد بن مسلم الدبÉاس أبو عبد ال الرحبÉ الزاهد- 238
 له أصحابÔ وأتباع وأحوال.وكان أمÐيÊا ل يكتب .ببغداد وكان له معمل× للدÉبس 

 وكان ابن.وكان شيخ العارفي ف زمانه .دوÉنوا كلمه ف ملدات .وكرامات 
.وهو شيخ الشيخ عبد القادر .عقيل يطÓ عليه ويؤذيه 

]2/136العب ف خب من غب للذهب ج[



 أبو السن بن الصبوغ القدوة العارف علي بن حيد الصعيدي كان- 239
 ....صاحب أحوال ومقامات 

 ول يلف.وانتهت إليه تربية الريدين وتسليك العباد ومشيخة العراق : ث قال
.بعده مثله 

]2/383العب ف خب من غب للذهب ج[

.الشيخ غان بن إبراهيم القدسي النابلسي الزاهد - 240

.

.أحد عباد ال الخفياء التقياء والسادة الولياء 

]2/458العب ف خب من غب للذهب ج[

والسن بن علي بن أب البكات بن صخر بن مسافر- 241
.حفيد أب البكات أخي الشيخ عدي شيخ العدوية الكراد  

.وكان لقب بتاج العارفي شس الدين 

 العب ف.[له تصانيف ف التصوف وشعر كثي وله أتباع يغالون فيه إل الغاية 
]2/508خب من غب للذهب ج

  ممدنم الدين الرازي العارف شيخ الطريق أبو بكر عبد ال بن- 242
.بنشاهاور السدي الصوف 

]2/915العب ف خب من غب للذهب ج[

 



وابو عبد ال العميي ممد بن علي بن ممد الروي - 243
 العبد الصال ف الرم وله إحدى وتسعون سنة وأوÉل ساعه سنة سبع

 وأربعمائة وقد رحل إل نيسابور وبغداد وروى عن أب بكر اليي وطبقته
.ليس له نظي براة :وكان من أولياء ال تعال قال الدقÏاق 

 توحÉد عن أقرانه بالعلم والزهد ف الدنيا وإتقان ف: قال أبو النصر الفامي 
.الرواية والتجرد من الدنيا 

]2/915العب ف خب من غب للذهب ج[

 أبو عبد ال بن الاهد الزاهد القدوة ممد بن أحد بن عبد ال- 244
... النصاري الندلسي

.قرأ العربية ولزم أبا بكر بن العرب مدة  

 كان الشار إليه ف زمانه بالصلح والورع والعبادة إجابة: قال ابن البار 
 الدعوة ، وكان أحد أولياء ال الذين تذكر به رؤيتهم ، آثاره مشهورة وكراماته

.معروفة مع الظ الوافر من الفقه والقراءات 

]2/271العب ف خب من غب للذهب ج[

والشيخ غان بن إبراهيم القدسي النابلسي الزاهد - 244
.أحد عباد ال الخفياء التقياء والسادة الولياء  

]2/458العب ف خب من غب للذهب ج[



 والفخر البعلبكي الفت أبو ممد عبد الرحن بن يوسف أبو ممد- 245
.... النبلي 

 وسع من القزوين والبهاء عبد الرحن وابن الزبيدي وجاعة ، وتفقه بدمشق
 على التقي بن العز وشس الدين عمر بن النجا وعرض كتاب علوم الديث
 على مؤلفه ابن الصلح وأتقن العربية وأخذ الصول عن السيف المدي

.ترج به جاعة 

.

.وكان من أولياء ال العالي 

]2/655العب ف خب من غب للذهب ج[

 الضياء السبت أبو الدى عيسى بن يي بن أحد بن ممد النصاري- 246
 الشافعي الصوف

 الدث وله سنة ثلث عشرة وستمائة وقدم مع أبيه فحج ولبس الرقة من
.السهروردي وسع وقرأ على يوسف بن الخيل والصفراوي وابن القي

]2/680العب ف خب من غب للذهب ج[ 

  الزاهد قطبوالشيخ عدي بن مسافر بن إساعيل الشامي ث الكاري- 247
.الشايخ وبركة الوقت وصاحب الحوال والكرامات 

.صحب الشيخ عقيلGا النبجي والشيخ حاد الدباس وعاش تسعي سنة 

]222ص /2العب ف خب من غب للذهب ج[



.وأبو عبد ال الفارقي الزاهد ممد بن عبد اللك نزيل بغداد - 248

.كان يعظ ويذكر من غي كلفة 

.وللناس فيه اعتقاد عظيم 

.وكان صاحب أحوال وماهدات وكرامات ومقامات 

]244ص /2العب ف خب من غب للذهب ج[

 ا لشيخ العماد أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الواحد القدسي النبلي- 249
.أخو الافظ عبد الغن 

 ولد بماعيل سنة ثلث وأربعي وجاهر سنة إحدى وخسي وخس مائة مع
.أقاربه 

.وسع من عبد الواحد بن هلل وجاعة 

وببغداد من شهدة وصال ابن الرحلة وبالوصل من
.خطيبها وحفظ الرقي والغريب للعزيزي 

.وألقى الدروس وناظر واشتغل 

.وقد قرأ القراءات على أب السن البطائحي 

 وكان متصديÆا لقراءة القرآن والفقه ورعÆا تقيÆا متواضعÆا سحÆا مفضالGا صوامÆا
.قوامÆا صاحب أحوال وكرامات موصوفGا بطول الصلة 

]390ص /2العب ف خب من غب للذهب ج[



 الشيخ عبدال اليونين وهو ابن عثمان بن جعفر الزاهد الكبي أسد- 250
.الشام 

 وكان شيخÆا مهيبÆا طوالGا حاد الال تام الشجاعة أمارÆا بالعروف ناء عن النكر
 كثي الهاد دائم الذكر عظيم الشأن منقطع القرين صاحب ماهدات

.وكرامات

]404ص /2العب ف خب من غب للذهب ج[ 

 المام الرافعي أبو القاسم عبد الكري بن ممد بن عبد الكري بن- 251
.الفضل القزوين الشافعي صاحب الشرح الكبي 

.

.إليه انتهت معرفة الذهب ودقائقه 

.وكان مع براعته ف العلم صالGا زاهدÆا ذا أحوال وكرامات ونسك وتواضع 

]425ص /2العب ف خب من غب للذهب ج[

 إساعيل بن مظفر أبو الطاهر النابلسي ث الدمشقي النبلي الدث- 252
....الوال الزاهد 

 العب ف خب. [كان عبدÆا صالGا صاحب كرامات ذا مروءة: قال ابن الاجب 
]478ص /2من غب للذهب ج



 وسلطان بن ممود البعلبكي- 253
.الزاهد أحد أصحاب الشيخ عبد ال اليونبن 

.

.كان صاحب أحوال وكرامات 

]494ص /2العب ف خب من غب للذهب ج[

 والشيخ عثمان شيخ دير ناعس ابن ممد بن عبد الميد البعلبكي- 254
.الزاهد القدوة العدوي 

.صاحب أحوال وكرامات وماهدات من مريدي الشيخ عبد ال اليونين 

]429ص /2العب ف خب من غب للذهب ج[ 

.الشيخ علي الباز الزاهد أحد مشايخ العراق - 255

.له زاوية وأتباع وأحوال وكرامات 

قتل شهيدÆا

ا

.

]547ص /2العب ف خب من غب للذهب ج[ 

 ابن قوام الشيخ الزاهد الكبي أبو بكر بن قوام بن علي بن قوام- 256
.البالسي 

.جد شيخنا أب عبد ال ممد بن عمر : قال الذهب

.كان زاهدÆا عابدÆا قدوة صاحب حال وكشف وكرامات 

.وله رواية وأتباع 

]562ص /2العب ف خب من غب للذهب ج[



  شرفوالشيخ العز خطيب البل أبو إسحاق إبراهيم بن الطيب- 257
.الدين عبد ال بن أب عمر القدسي الزاهد 

 وكان فقيهÆا بصيÆا بالذهب صالGا عابدÆا ملصÆا متينÆا صاحب أحوال وكرامات
.وأمر بالعروف وقول بالق 

]594ص /2العب ف خب من غب للذهب ج[

 الزاهد القدوةالشيخ موفق الدين الكواشي الفسر العلمة القرئ القق - 258
.أبو العباس أحد بن يوسف بن حسن الشيبان الوصلي 

.وبرع ف القراءات والتفسي والعربية 

.وسع من ابن روزبة والسخاوي 

.وكان منقطع القرين زهدÆا وصلحÆا وتبتلGا وورعÆا 

]626ص /2العب ف خب من غب للذهب ج. [له كشف وكرامات 

 والشيخ عبد ال بن أب كتيلة بن أب بكر الرب الفقي بقية شيوخ- 259
.العراق 

.

.كان صاحب أحوال وكرامات وله أتباع وأصحاب 

.تفقه وسع الديث وصحب الشيخ أحد النذر 

.مات ف عشر الثماني 

 العب ف. [كان شيخنا شس الدين الدماهي يكي لنا عنه عجائب وكرامات 
]633ص /2خب من غب للذهب ج



  أحد القرÉاءوأبو منصور اليÉاط ممد بن أحد بن علي البغدادي الزاهد- 260
 ببغداد روى عن عبد اللك بن بشران وجاعة وكان عبدÆا صالGا قانتÆا ل

.صاحب أوراد واجتهاد 

.كانت له كرامات: قال ابن ناصر 

]87ص /2العب ف خب من غب للذهب ج[ 

 والشاذل أبو السن علي بن عبد ال بن عبد البار الغرب الزاهد شيخ- 261
.الطائفة الشاذلية 

.سكن السكندرية وصحبه با جاعة 

] 2/547العب ف خب من غب للذهب ج [

 :إن من الذين صحبوا الشيخ العارف بال أبو السن الشاذل هم : قلت

 سلطان العلماء العز بن عبد السلم، والافظ النذري، وابن الاجب،
....والعلمة ابن الصلح، وطائفة من العلماء 



 ومنهم أبو سهل ممد بن سليمان بن ممد بن سليمان بن هارون- 262
:الصعلوكي النفي

 مات ف آخر سنة تسع وستي. من بن حنيفة، صاحب أب إسحاق الروزي 
 وثلثائة، وكان فقيهاG أديباG شاعراG متكلماG مفسراG صوفياG كاتباG وعنه أخذ ابنه

].للشيازي 41طبقات الفقهاء ص . [أبو الطيب وفقهاء نيسابور

:ومنهم أبو نصر ابن الناط الشيازي- 263

 أخذ الفقه عن أبيه أب عبد ال الناط، وكان فقيهاG أصولياG فصيحاG صوفيا 
 ًشاعراG، مات بفيد ف طريق مكة وله مصنفات كثية ف الفقه وأصول الفقه

].44طبقات الفقهاء للشيازي ص . [وعنه أخذ فقهاء شياز الفقه

 ومنهم أبو الفرج ممد بن عبد الواحد بن ممد بن عمر العروف- 264
:بالدارمي البغدادي

 ولد سنة ثان وخسي وثلثائة ومات بدمشق ف سنة تسع وأربعمائة، وكان 
 طبقات الفقهاء. [فقيهاG متأدباG حاسباG شاعراG متصوفاG ل أر أفصح لجة منه

].47للشيازي ص 

علي بن سهل من أجلء التصوفة- 265
 .يكن أبا السن توف سنة سبع وثلثائة وكان قد سع من يونس بن حبيب 

].413طبقات الفقهاء والدثي بأصفهان ت [



 الصوف توفممد بن يوسف بن معدان بن يزيد بن عبد الرحيم الثقفي -266
 سنة ست وثاني ومائتي كان يدث عن عبد البار والكيي والصبهانيي

):يقول أبو الشيخ النصاري(

 زرته مع والدي مرارا كثية ول أكتب عنه وكان يقال إنه مستجاب الدعاء 
 طبقات الفقهاء. [وكان رأسا ف علم التصوف صنف ف هذا العن كتبا حسانا

].444والدثي بأصفهان ت 

أبو عبد ال عمرو بن عثمان الكي- 267
 من الصوفية الكبار من أهل مكة قدم علينا سنة إحدى وتسعي ومائتي كتب 

 عن يونس بن عبد العلى والربيع وقرأ التفسي عن سنيد بن داود وقرأ
 وحضرت عامة مالسه وأملى علي): يقول أبو الشيخ النصاري(مسائل الزن 

 مسائل كثية سأله عنها علي بن سهل فأملى علي أجوبتها وأجازن عامة ما
].452طبقات الفقهاء والدثي بأصفهان ت . [أمله

 ويتمعموسى بن إبراهيم العرج الصوف كان من يلزم مسجد الامع - 268
].690طبقات الفقهاء والدثي بأصفهان ت . [إليه الناس ويعظهم

 قال الافظ. بن أحد بن أحد بن إبراهيم بن علي السلمي الصوف" أحد- 269
 أبو صال أحد بن عبد اللك سألته عن كنيته فقال نن من العرب ل نكن

 ف السياق فقال شيخ- ذكره الفارسي. أنفسنا حت يولد لنا فمات ول يولد له
 زاهد عال عفيف صوف من أصحاب أب حنيفة جيل الطريق والسية يكى له



 الكرامات وقيل إنه من الولياء وكان يلقب بمرويه وتوف قديا سنة تسع
].63ألواهر الضيئة ف طبقات النفية لبن أب الوفا ص. [وأربعمائة

 شاه أب بكربن ممد بن أحد بن ممد بن يوسف بن إساعيل بن " أحد- 270
 ابن أب عبد ال المام ابن المام والد ممد يأت وأبوه ممد يأت أيضا إن شاء

 تفقه على والده وسع الحاديث من. ال تعال من أهل بيت علماء فضلء
 سع منه ابنه ممد. الليل ابن احد القاضي السجزي النفي يأت ف باب الاء

 بن أحد وواصل بن حزة ذكره أبو سعد ف النساب فقال كان من أهل العلم
 والزهد ويقول الشعر وقال ابن ماكول أحد الفضلء التقدمي ف الدب وف
 علم التصوف والكلم على طريقتهم وله كرامات مشهورة وله شعر كثي

 جيد فيه معان حسنة مستكثرة ورأيت له ديوان شعره وأكثره بط تلميذه ابن
 مات ف الرم سنة ست وسبعي وثلثائة وصلى عليه المام. سيناء الفيلسوف

 وذكره الذهب. أبو بكر ممد بن الفضل البخاري وهو ابن ثلث وستي سنة
 وقال كان صدرا إماما وكان زاهدا مليح التصانيف وله النظم والنثر وديوانه

 ألواهر. . [مشهور ويذكر عنه كرامات يروي عن أب بكر ممد بن الفضل
].63الضيئة ف طبقات النفية لبن أب الوفا ص

 للغزاءالصوف قال خرج ابن البارك يريد الصيصة " عمرو بن حفص- 271
ألواهر الضيئة ف طبقات النفية لبن أب الوفا ص. [وصحبه بعض الصوفية

303.[



 إل عملبن السي بن ممد بن موسى بن مهران الدادي نسبة " ممد- 151
 الديد الروزي الاكم أبو الفضل كان قاضيا ببخارى وغيها وكان فقيها
 فاضل حنفيا توف ف الرم أو صفر سنة ثان وثاني وثلثائة رحه ال تعال

 لعله إنه عمر مائة وسبع سني قال الاكم أبو عبد ال كان شيخ أهل مرو ف
 ألواهر. [الفظ والديث والتصوف والقضاء ف عصره ذكره ابن السمعان

].359الضيئة ف طبقات النفية لبن أب الوفا ص

 .الصوفبن عبد الرحن بن أحد أبو بكر النيسابوري الارودي " ممد- 273

 ألواهر. [روى عن أب العلء بن ممد القاضي روى عنه عبد الغافر الفارسي
].376الضيئة ف طبقات النفية لبن أب الوفا ص

 الطيب الفقيهقال . بن عيسى بن عبد ال يعرف بابن أب موسى" ممد- 274
 على مذهب العراقيي وله القضاء ببغداد أمي الؤمني التقي ل ث عزله

 أخبنا على بن السن أخبنا طلحة بن ممد بن جعفر. وأعاده الستكفي بال
 قال أبو عبد ال ممد بن عيسى العروف أب موسى من أهل العلم بذهب
 أهل العراق وأبوه كان أحد التقدمي ف هذا الذهب وتله أبو عبد ال ف
 التمسك والذب عنه والكلم للمخالف له وكان له سعت حسن ووقار تام

 وكان ثقة عند الناس مشهور بالتصوف والفقر حافظا نفسه ول مطعن عليه ف
 ألواهر الضيئة ف طبقات النفية لبن أب الوفا... [شيء ما يتوله وينظر فيه

].395ص



 سع علي:الصوفأحد بن السن بن عبد البار بن راشد أبو عبد ال - 275
 طبقات. [بن العد وأبا نصر التمار ويي بن معي ف آخرين نقلعن إمامنا أشياء

].22النابلة لب يعلى النبلي ص 

 مرةعسكر بن الصي أبو تراب النخشب الصوف قدم بغداد غي - 276
 عبد ال بن أحد جاء أبو تراب النحشب إل أب: وكان يضر ملسإمامنا قال

 أبو تراب يا شيخ ل: رضي ال عنه فجعلب يقول فلن ضعيف فلن ثقة فقال
 طبقات. [تغتاب العلماء فالتفتأب إليه وقال له ويك هذا نصيحة ليس هذا غيبة

].184النابلة لب يعلى النبلي ص 

 الرصافةث انتقلممد بن إبراهيم أبو حزة الصوف كان يتكلم ف جامع - 277
 إل جامع الدينة وكان عالا بالقراءات جالس إمامنا واستفاد منه أشياءوجالس

 بشر بن الارث وأبا نصر التمار وسرياG السقطي وسافر مع أب تراب
 طبقات. [النخشبيحكى عنه ممد بن علي الكتان وخي النساج وغيها

].198النابلة لب يعلى النبلي ص 

 الصوفية كانيوسف بن السي بن علي أبو يعقوب الرازي من مشايخ - 279
 كثي السفار وصحب ذا النون الصري وأبا تراب النخشب وأبا سعيد الراز

 وحكى عن ذي النون وسع إمامنا أحد ورد بغداد وسع منه با أبو بكر
].304طبقات النابلة لب يعلى النبلي ص . [النجاد

 البقريومات المام العلمة شس الدين ممد بن قاسم بن اسعيل - 280



 القرئ الشافعي الصوف الشناوي أخذ علم القراءات عن الشيخ عبد الرحن
 اليمن والديث عن البابلي والفقه عن الزاحي والزيادي والشوبري وممد
 النياوي والديث أيضا عن النور اللب والبهان اللقان والطريقة عن عمه
 الشيخ موسى بن اسعيل البقري والشيخ عبد الرحن اللب الحدي وغالب

].عجائب الثار عبد الرحن البت. [علماء مصر

 عبدومات المام العلمة والبحر الفهامة إمام الققي شيخ الشيوخ - 281
 الرؤوف بن ممد بن عبد اللطيف بن أحد بن علي البشبيشي الشافعي خاتة
 مققي العلماء وواسطة عقد نظام الولياء العظماء ولد ببشبيش من أعمال
 اللة الكبى وأشتغل على علمائها بعد أن حفظ القرآن ولزم ول ال تعال
 العارف بال الشيخ علي اللي الشهي بالقرع ف فنون من العلم وأجتهد

 وحصل وأتقن وتفنن وتفرد وتردد على الشيخ العارف حسن البدوي وغيه
 من صوفية عصره وتأدب بم وأكتسى من أنوارهم ث أرتل إل القاهرة سنة

 وأخذ عن الشيخ ممد ابن منصور الطفيحي والشيخ خليل اللقان 1081
 والزرقان وشس الدين ممد بن قاسم البقري وغيهم وأشتهر علمه وفضله

].عجائب الثار عبد الرحن البت. [ودرس وأفاد وانتفع به أهل عصره

.ومات قاضي قضاة مصر صال أفندي القسطمون -  282

 كان عالGا بالصول والفروع صوف الشرب ف التورع ول قضاء مصر سنة
 عجائب الثار عبد. [ودفن عند الشهد السين  1155وبا مات سنة  1154



].الرحن البت

 الالـقومـات الشيـخ إمـام السنـة ومقتـدى المـة عبـد -  283
 بـن أب بكر بن الزين ابن الصديق بن الزين بن ممد بن عبد الرحن بن ممد
 بن ممد بن أب القاسم النمري الشعري الزجاجي الزبيدي النفي من بيت
 العلم والتصوف جده العلى ممد بن ممد بن أب القاسم صاحب الشيخ
 اساعيل البت قطب اليمن وحفيده عبد الرحن بن ممد خليفة جده ف

].عجائب الثار عبد الرحن البت. [التسليك والتربية

 النحويومات الشيخ المام العلمة التقن التفنن الفقيه الصول - 284
 الشيخ ممد بـن ممـد بـن موسـى العبيـدي الفارسـي الشافعي

 وأصله من فارسكور أخذ عن الشيخ علي قايتباي والشيخ الدفري
 والبشبيشي والنفراوي وكان آية فـي العـارف والزهـد والـورع
 والتصـوف وكـان يلقـي دروسÆا بامع قوصون على طريقة الشيخ

 العزيزي والدمياطي وبآخراته وتوجـه إلـى الجـاز وجاور به سنة وألقى
 هناك دروسÆا وانتفع به جاعة ومات بكة وكان له مشهد عظيم ودفن عند

].عجائب الثار عبد الرحن البت. [السيد خدية رضي ال عنها 

 علي ابنمات المام الوال الصال العتقد الذوب العال العامل الشيخ - 285
 حجازي بـن ممـد البيومي الشافعي اللوت ث الحدي ولد تقريبÆا سنة

 حفظ القرآن ف صغره وطلب العلم وحضر دروس الشياخ وسع 1108



 الديث والسلسلت على عمر بن عبد السلم التطاون وتلقـن اللوتيـة
 من السيد حسي الدمرداش العادل وسلك با مدة ث أخذ طريق الحدية عن
[جاعـة ث حصل له جذب ومالت إليه القلوب وصار للناس فيه اعتقاد عظيم 

].عجائب الثار عبد الرحن البت]. [1

 الولومـات علمـة وقته وأوانه الخذ من كمية البلغة بعنانه - 286
 الصوف من صفا فصوف الشيخ حسـن الشيبينـي ثـم الفوي رحل من

 بلدته فوة إل الامع الزهر فطلب العلم وأخذ عن الشيخ الديربـي فجعلـه
ـًا عليـه ف الدرس حت قرأ الشون والختصر ونو ذلك وأخب عن  ملي
 نفسه كان ملزمÆا لول من أولياء ال تعال فحي تعلقت نفسه باليء إل

.الامع الزهر توجه مع هذا الول لزيارة ثغر دمياط 

 ث اشتغل بالفقه وغيه من أصول ومنطق ومعان وبيان وتفسي وحديث وغي
 كتاب عجائب الثار للشيخ]. [2[ذلك حت فاق على أقرانه وصار علمة زمانه 

].عبد الرحن البت

 ممد بنومات المام الصوف العارف العمر الشيخ علي بن ممد بن - 287
 أحد بن عبد القدوس ابـن القطـب شس الدين ممد الشناوى الروحي
 الحدى العروف ببندق ولد قبل القرن وأخذ عن عميه ممد العال وعلي

 الصري وها عن عمهما الشمس ممد بن عبد القدوس الشهي بالدناطي عن
 ابن عمه الشهاب الامي ومسكنهم بحلة روح وهو شيخ مشايخ الحدية ف



].عجائب الثار عبد الرحن البت. [عصره 

 الصوفـيومـات الشيـخ المـام الـدث البـارع الزاهـد - 288
 ممـد بـن أحـد ابـن سالـم أبـو عبد ال السفريت النابلسـي

].كتاب عجائب الثار للشيخ عبد الرحن البت].[3[النبلـي

 بن عليومات المام العارف الصوف الزاهد أحد بن عبد ال بن ممد - 289
 ابن سعيد بن حم الكتانـي السوسـي ثـم التونسـي ولـد بتونس ونشأ
 ف حجر والده ف عفة وصلح وعفاف وديانة وقـرأ عليـه وعلـى شيـخ
[الماعـة سيـدي ممد الغرباوي وعلى آخرين وتكمل ف العلوم والعارف

].كتاب عجائب الثار للشيخ عبد الرحن البت]. [4

 علي ابنومات الشيخ الصال الناسك الصوف الزاهد سيدي أحد بن - 290
 جيل العفري الول السوسـي مـن ولـد جعفـر الطيار ولد بالسوس

 كتاب عجائب الثار للشيخ عبد] [5[واشتغل بالعلم قليلGا على علماء بلده
].الرحن البت

 بـنومـات السيـد الفاضـل السالـك علـى بـن عمـر - 291
 ممـد بـن علـي بـن أحد بن عبد ال بن حسن بن أحـد بـن

 يوسـف بن إبراهيم بن أحد ابن أب بكر بن سليمان بن يعقوب بن ممد بن
 القطب سيدي عبد الرحيم القناوي الشريف السين ولد بقنا وقدم مصر

 كتاب عجائب الثار للشيخ عبد الرحن. [وتلقن الطريقة عن الستاذ الفن



].البت

 والشاراتومات الستاذ الفاضل والستعد الكامل ذو النفحات - 292
 السيد علي بن عبد ال بن أحد العلوي النفي سبط آل عمر صاحبنا

].كتاب عجائب الثار للشيخ عبد الرحن البت] [6[ومرشدنا

 السماليجيومات الفقيه العلمة الصال الصوف الشيخ أحد بن أحد - 293
 الشافعي الحدي الدرس بالقام الحدي بطندتاء ولد ببلده ساليج بالنوفية
 وحفظ القرآن وحضر على الشيخ عطية الجهوري والشيخ عيسى الباوي
 والشيخ ممد الشن والشيخ أحد الدردير ورجع ال طندتاء فاتذها سكنÆا
 وأقام با يقرئ دروسÆا ويفيد الطلبة ويفت على مذهبه ويقضي بي التنازعي
 من أهال البلد فراج أمره واشتهر ذكره بتلك النواحي ووثقوا بفتياه وقوله

].كتاب عجائب الثار للشيخ عبد الرحن البت[وأتوه أفواجÆا 

 الشيخومات العمدة المام الصال الناسك العلمة والبحر الفهامة - 294
 ممد ابن سيين بن ممد بن ممود ابن جيش الشافعي القدسي ولد ف حدود

 الستي وقدم به والده إل مصر فقرأ القرآن واشتغل بالعلم وحضر دروس
 الشيخ عيسى الباوي فتفقه عليه وحلت عليه أنظاره وحصل طرفGا جيدÆا من
 العلوم على الشيخ عطية الجهوري ولزمه ملزمة كلية وبعد وفاة شيخه
 اشتغل بالديث فسمع صحيح مسلم علي الشيخ أحد الراشدي واتصل
 ]7[بشيخنا الشيخ ممود الكردي فلقنه الذكر ولزمه وحصلت له منه النوار



].كتاب عجائب الثار للشيخ عبد الرحن البت[

 علوانومات المام الجة عبد الباقي بن يوسف بن أحد بن ممد بن - 295
 الزرقان الالكي الوفائي ولد سنة عشرين وألف بصر ولزم النور الجهوري
 مدة وأخذ عن الشيخ ياسي المصي والنور الشباملسي وحضر ف دروس
 الشمس البابلي الديثية وأجازه جل شيوخه وتلقى الذكر من أب الكرام بن
 وف سنة خس وأربعي وألف وتصدر للقراء بالزهر وله مؤلفات منها شرح
 متصر خليل وغيه توف ف رابع عشرين رمضان سنة تسع وتسعي وألف

 كتاب عجائب الثار للشيخ. [وصلى عليه إمامÆا بالناس الشيخ ممد قوشي 
].عبد الرحن البت

 ومات شيخنا المام القطب وجيه الدين ابو الراحم عبد الرحن- 296
..السين العلوي العيدروسي التريي نزيل مصر 

 نشأ على عفة وصلح ف حجر والده وجده وأجازه والده وجده: إل أن قال 
 وألبساه الرقة وصافحاه وتفقه على السيـد وجيـه الديـن عبـد

 كتاب عجائب الثار. [الرحـن بـن عبـد اللـه بلفقيـه وأجازه بروياته 
].للشيخ عبد الرحن البت

 ممدومات السيد عبد ال بن عبد الرحن بن عبد ال بن أحد بن - 297
 كريشه بن عبد الرحن بن إبراهيم بن عبد الرحن السقاف ترجة صاحب

 الشرع فقال ولد بكة وترب ف حجر والده وأدرك شيخ السلم عمر ابن



 كتاب[عبد الرحيم البصري وصحب الشيخ ممد بن علوي وألبسه الرقة 
].عجائب الثار للشيخ عبد الرحن البت

 عيسىومات الشيخ المام خاتة الدثي الشيخ عبد ال بن سال بن - 298
 البصري منشئGا الكي مولدÆا الشافعي مذهبÆا ولد يوم الربعاء رابع شعبان سنة
 ثان وأربعي ومائة وألف كما ذكره الموي وحفظ القرآن وأخذ عن علي بن
 المال وعبد ال بن سعيد باقشي وعيسى العفري وحد بن ممد بن سليمان
 والشمس البابلي والشهاب البشبيشي ويي الشاوي وعلي بن عبد القادر
 الطبي والشمس ممد الشنبابلي والبهان إبراهيم ابن حسن الكوران

 ومدث الشام ممد بن علي الكاملي ولبس الرقة من يد السيد عبد الغن
].كتاب عجائب الثار للشيخ عبد الرحن البت. [الدمياطي 

 جاب فومات شيخنا علم العلم والساحر اللعب بالفهام الذي - 299
 اللغة والديث كل فج وخاض من العلم كل ل الذلل له سبل الكلم الشاهد
 له الورق والقلم ذو العرفة والعروف وهو العلم الوصوف العمدة الفهامة
 والرحلة النسابة الفقيه الدث اللغوي النحوي الصول الناظم الناثر الشيخ
 أبو الفيض السيد ممد بن ممد بن ممد بن عبد الرزاق الشهي برتضى

] ....8[السين الزبيدي النفي

 وقرأ على الشيخ عبد الرحن العيدروس متصر السعد ولزمه ملزمة كلية
 كتاب عجائب الثار للشيخ عبد[وألبسه الرقة وأجازه بروياته ومسموعاته 



].الرحن البت

 الصالومات با المام العلمة الفيد الفهامة عمدة الققي والدققي - 300
 الورع الهذب الشيخ عبد الرحن النحراوي الجهوري الشهي بقرى الشيخ

 عطية خدم العلم وحضر فضلء الوقت ودرس وتهر ف العقول والنقول
 ولزم الشيخ عطية الجهوري ملزمة كلية وأعاد الدروس بي يديه واشتهر
 بالقرئ وبالجهوري لشدة نسبته ال الشيخ الذكور ودرس بالامع الزهر
 وأفاد الطلبة وأخذ طريق اللوتية عن الشيخ الفن ولقنه الذكار وألبسه

 .الرقة والتاج وأجازه بالتلقي والتسليك وكان ييد حفظ القرآن بالقراءات

].كتاب عجائب الثار للشيخ عبد الرحن البت[

 

كتبه وجعه العبد الفقي
حسام دمشقي

إدارة موقع الصوفية
http://www.soufia.org

http://www.soufia.org/

