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ان يف احلركت العلميت يف البصرة وبغذاد حىت نهايت  اسهاماث
َ
م

ُ
علماء ع

 القرن الرابع اذلجري
  عثمان عبذ العزيز صاحل احملمذي. د.م.أ

 كليت الرتبيت للعلىم اإلنسانيت  –جامعت األنبار 
 ادلستخلص

ابني بعد دخول أىل ُعَمان في الدين اإلسالمي طواعية في عيد ممكييم جيفر وعبد 
، قبل ان يرسل إلييم الرسول صمى اهلل عميو وسمم الصحابي عمرو بن العاص رضي جمندي

 .فيو اإلسالم فأجابوه وبدون تردد اهلل عنو ومعو كتاب يدعوىم
إلسالم عن طريق الجياد اذ كان ومن ىنا بدأ عيد جديد لمُعَمانيين من خالل خدمة ا

والسيما عمى جبية بالد فارس وكانت البصرة تمثل  ،م دور ميم في الفتوحات اإلسالميةلي
قاعدة االنطالق فضال عن صالتيا الوثيقة بينيما  فتوجو إلييا الكثير من الُعَمانيين من اجل 

وكرمان واذربيجان وغيرىا المشاركة في الفتوحات اإلسالمية فكان ليم الفضل في فتح خراسان 
من المدن، وليذا ارتانيا ان نبين في صفحات ىذا البحث االثر العممي الذي تركو بعض من 

 عمماء ُعَمان في الحياة الفكرية في البصرة وبغداد.
conttributions of the Omanis Scholars on the scientific movement in 

Basrah and Baghdad up to the fourth Century (A.D) 

After confessing Islam willingly in  the reign of their two kings:Jefer and 
Abid I Ibin Jalindy and before the  messenger(peace be upon him)  had sent 
them the companions O mer Ibin Al a'as with a letter inviting them to confess  the 
islam,they responded willingly. 

From this time an waad a new  riean for omanians startet that is to serre 
islam thringh gihad for they had an impertanb rde in the Islamic battles parbcularly 
in the peisian front basrah was their point of departare farthermde to strong link 
between them so many omenians headed for loking part in the Islamic battes they 
had a greater ale in opening kurasan karman atherhejan and ther cities for this 
reason we got the idea of explaining in this research paper the scientific impact of 
the Omanis scholars on the ideological life in basrah and Baghdad.   
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بعد دخول أىل ُعَمان في الدين اإلسالمي طواعية في عيد ممكييم جيفر وعبد ابني 
، قبل ان يرسل إلييم الرسول صمى اهلل عميو وسمم الصحابي عمرو بن العاص رضي جمندي

 و اإلسالم فأجابوه وبدون تردد.اهلل عنو ومعو كتاب يدعوىم في
ومن ىنا بدأ عيد جديد لمُعَمانيين من خالل خدمة اإلسالم عن طريق الجياد اذ كان 

والسيما عمى جبية بالد فارس وكانت البصرة تمثل  ،يةليم دور ميم في الفتوحات اإلسالم
ُعَمانيين من اجل قاعدة االنطالق فضال عن صالتيا الوثيقة بينيما  فتوجو إلييا الكثير من ال

المشاركة في الفتوحات اإلسالمية فكان ليم الفضل في فتح خراسان وكرمان واذربيجان وغيرىا 
من المدن، وليذا ارتانيا ان نبين في صفحات ىذا البحث االثر العممي الذي تركو بعض من 

 عمماء ُعَمان في الحياة الفكرية في البصرة وبغداد.
حدثنا في المحور االول عن مدينة ُعَمان من حيث قسم البحث إلى محاور عدة ت

وتطرقنا في المحور الثاني لمحديث عن اثر عمماء ُعَمان في  ،الييا التسمية ودخول اإلسالم
اومن خالل  ترأسيم حمقات  الحركة العممية في البصرة سواء ما اخذوه من عموم من عممائيا،

ومما يشار اليو أن  الغزيرة، لمنيل من معارفيملعموم المختمفة العمم التي أصبحت ميوى لطمبة ا
بعض الُعَمانيين من بقي في البصرة ألجل العمل او التزود بالعمم بعد الفتوحات اإلسالمية 

او من  وأصبح ليم فييا حي خاص بيم يسمي بـ)الجوف( نسبة إلى منطقة الجوف في ُعَمان،
من  ة من عمماء البصرة والتي أصبحتمن اجل التزود من العموم المختمف قدم منيا فيما بعد

ونتيجة ذلك ظير  بعد ان استقر بيا الكثير من الصحابة والتابعين، المدن العممية الميمة
العديد من العمماء الُعَمانيين الذين كان ليم دور كبير في اثراء الحياة العممية في البصرة مثل 

 بن عباس رضي اهلل عنو وغيرىم من جابر بن زيد الحوفي الذي اخذ العمم من االمام عبداهلل
ومن عمماء ُعَمان في  ،لعمماء وكان مفتي البصرة في وقتوالصحابة وروى عنو الكثير من ا

 البصرة قريش بن حيان الذى تتممذ عمى يديو الكثير من رواة الحديث امثال شعبة بن الحجاج
 .ووكيع القاضي وغيرىم من العمماء

اما المحور الثالث عالجنا فيو اثر عمماء ُعَمان في الحركة العممية في بغداد التي 
رحل الييا العديد من العمماء الُعَمانيين شأنيم شأن عمماء االمصار األخرى الذين وجدوا فييا 
 بغيتيم باعتبارىا مقرا لمخالفة العباسية ومركزا العمم والعمماء ومن العمماء الُعَمانيين الذين
دخموا بغداد وسكنوا فييا فاصبح ليم دور كبير ومؤثر في الحياة العممية والعالم القاضي أبي 
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عبداهلل الحسين بن ىارون الضبي الذي كانت داره مجمعا ألىل العمم في كل فن في بغداد 
م، والعالم النحوي ابي عبداهلل محمد بن عيسى الُعَماني ٜٙٗه /ٖٖ٘سنة  أن توفي في إلى

لذي روى عنو عمي بن محمد بن الحسن الحربي وابو العباس النيشمي كالعالم النحوي ا
 وغيرىم.

ي طمبو نقول أن أىم ما غرسو اإلسالم ىو حب العمم وبذل الغالي والنفيس ف وأخيرًا،
عالء شأنو وشأن العمماء  . وا 

 ادلىقع:
ية في منطقة بحر تميزت ُعَمان بموقع جغرافي ذو أىمية كبيرة من خالل وقوعيا 

الجية الشرقية ويحدىا من  اذ تقع في الجية الجنوبية الشرقية من الجزيرة العربية، ،ميمة
ومن الشمال  ،(ٔ)والذي عرف ببحر ُعَمان والجنوبية الشرقية الخميج العربي وبحر العرب

ومن الجنوب الغربي حضرموت )الشحر( ومن الناحية  ،(ٕ)البحرين والشمال الغربي اليمامة
ريبا، وخطي تق ٓٙو ٖ٘وتقع ُعَمان بين خطي الطول:  ،(ٖ)بصحراء الربع الغاليالغربية 
 .(ٗ)تقريبا ٕٚو ٚٔالعرض: 

اذ  ىذا التنوع في الجغرافية جعميا تحظى بأىمية كبيرة منذ القدم، أن إليوومما يشار 
نقل كان الُعَمانيون يشتيرون بالتجارة والمالحة فضال عن الدور الذي كانوا يمعيونو في 

وكذلك تنوع مناخيا اذ في بعض المناطق حار وبعضيا رطب  ،(٘)البضائع بين البالد المختمفة
فضال عن التباين في تضاريسيا توجد السيول والجبال واليضاب ووديان كل  واالخرى جاف،

مثل التمور والمبان وغيره من المنتوجات االخرى  اعد عمى ازدىار الصناعة والزراعةذلك س
 .(ٙ)يرت بيا ُعَمانالتي اشت

جعميا ىدفا لمكثير  نافمة القول عمى ذلك ان ُعَمان بسبب موقعيا وتنوعيا الجغرافي،
حتى ضرب بيا المثل وذلك لكثرة االعمال والخيرات فييا  من اليجرات لالستفادة من خيراتيا،

 .(ٚ)اذ قيل )من تعّذر عميو الرزق فعميو بُعَمان(
 التسميت:

وىذا يعود إلى اىميتيا او  ُعَمان شأنيا شأن بقية البالد العربية،اختمف في تسمية 
وابرز التسميات  وجود معمومات غامضة في تاريخيا فيؤدي ذلك إلى االختالف في التسمية،

 :ىي التي قيمت في ُعَمان
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سميت ُعَمان نسبة إلى العمن الُمقيمون في مكان، ُيَقاُل رجل عامن، وعمون ومنو 
 .(ٛ)اشتق ُعَمان

، وذكر (ٜ)ويقال انيا سّميت نسبة إلى اول من اختطيا ُعَمان ابن سنان بن إبراىيم
وقيل انيا سميت بُعَمان بن سبإ بن يفثان بن  ،(ٓٔ)انيا مشتقة من الُمزون اي كثرة المطر

وبعده  كما ان لُعَمان اسم اخر قبل اإلسالم ،(ٔٔ)إبراىيم خميل الرحمن ألنو بنى مدينة ُعَمان
 .(ٕٔ)اءوىو الغبر 

اال انو قيل انيا عمى االرجح  وغيرىا من التسميات التي قيمت في اصل تسمية ُعَمان،
 .(ٖٔ)انيا من المزن لكثرة االمطار فيو

برز مدنيا ىي )صحار قصبتيا، مسقط، قميات، دبا، صور، نزوه، سمد سموت، وا
 .(ٗٔ)(جمفار أو جرفار، السر ظنك، ادم، حفيت، خت،  ضخم

ان:نشر اإلسالم يف 
َ
م

ُ
 ع

م خرج المسممون اقوياء بيذا االتفاق اذ بدأ  ٕٚٙىـ /  ٙبعد صمح  الحديبية سنة 
النبي )صمى اهلل عميو وسمم( يوجو كتبو إلى المموك والحكام يدعوىم لالسالم من بين ىؤالء 

 .(٘ٔ)حكام او مموك ُعَمان وىما جيفر وعبد ابنا الجمندى الذين ينتمون إلى االزد
ومما يشار اليو ان أىل ُعَمان اتصموا بالنبي )صمى اهلل عميو وسمم( قبل ان يرسل 
الييم مبعوثين واول من اسمم منيم مازن بن غضوبة االزدي السمايمي الذي مرة عميو رجل من 
قريش فقال لو مالخبر فذكر لو رجل ظير يدعوا إلى عبادة اهلل فكسر صنمو وتوجو إلى  

( صمى اهلل عميو وسممعميو وسمم( فاسمم عمى يده، وسأل مالك النبي ) رسول اهلل )صمى اهلل
 .(ٙٔ)، فدعا لو ولمسممي ُعَمان دعاًء حسناً دعوا لو والخوانو بالخير والبركةان ي

وىنا البد ان نشير إلى انو يذكر في ىذا النص ان مالك بن غضوبة جدد اسالمو 
ة اخرى، طمب مالك من النبي )صمى اهلل عمى يد النبي محمد )صمى اهلل عميو وسمم(، ومسال

)صمى اهلل عميو وسمم( لمسممي ُعَمان  النبي فدعا عميو وسمم( الدعاء الخوانو بالخير والبركة،
أي انيم اسمموا قبل وقت طويل من وفادة عمرو بن العاص، ويذكر ان مالك لما رجع إلى 

 عمرو بن العاص عمى ُعَمان.سمايل اسمم أىل ُعَمان كافة اال صحار ثم اسمموا لما وفد 
وقد ارسل النبي )صمى اهلل عميو وسمم( عمرو بن العاص يحمل رسائمو إلى جيفر 

 .(ٚٔ)وعبد ابني الجمندى وأىل ُعَمان يدعوىما لالسالم



 حملؿديا. عثؿان عبد اؾعزقز د.م.أ

 

عؾؿاء ُعَؿان يف احلرؽة اؾعؾؿقة يف  ادفاؿات

 اؾبصرة وبغداد 

 

) ٕٖٔ ) 
 

وكان جيفر اكبر من اخيو عبد سنًا فكان ىو الممك ولكن اخاه عبدا كان اكثر عقال 
صمى اهلل عميو واوسع افقا لذلك تأثر بكتاب النبي )والتزاما وروية من اخيو وارحب صدرا 

( قبل اخيو ومال إلى اإلسالم. اما جيفر، ففكر بممكو اواًل وخشي عميو من اإلسالم، فما وسمم
تجاوب مع الكتاب النبوي تجاوبا سريعا كما تجاوب اخوه، فطمب جيفر ان يميمو عمرو بن 

ما يفعمو، وىنا برز دور اخيو عبد في حث  العاص يوما واحدا ليفكر في امره مميا، وليقرر
جيفر عمى اعتناق اإلسالم وحمل اخيو عمى االيمان باهلل ورسولو، واال يرد عمرو بن العاص 
من ُعَمان إلى المدينة المنورة خائبا، واقتنع جيفر باإلسالم كما اقتنع اخوه عبد، فاسمما عن 

وعا وعاونا عمرو ابن العاص عمى جمع قناعة كاممة ال غبار عمييا ولذلك قدما الصدقات ط
ويقول عن ذلك  (ٛٔ)المجوسمن  الجزية الصدقات من االغنياء وردىا عمى الفقراء وجمع

)وخميا بيني وبين الصدقة وبين الحكم فيما بينيم. وكانا لي عونا عمى من خالفني. فأخذت 
 –رسول اهلل  فرددتيا في فقرائيم. فمم أزل مقيما فييم حتى بمغنا وفاة الصدقة من أغنيائيم

 .(ٜٔ)((صمى اهلل عميو وسمم)
فمما اسمم أىل ُعَمان خرج وفدىم إلى رسول اهلل )صمى اهلل عميو وسمم( وفييم اسد بن 
 يبرح الطاحي فمقوا رسول اهلل )صمى اهلل عميو وسمم( فسألوه ان يبعث معيم رجال يقيم أمرىم

))ابعثني الييم فان ليم عمي منو أسروني يوم  ،مخربة العبدي واسمو مدرك بن خوط فقال
وقدم بعدىم سممة بن عياذ االزدي في ناس  ،(ٕٓ)جنوب فمنوا عمي فوجيو معيم إلى ُعَمان((

)صمى اهلل عميو وسمم( عما يعبد وما يدعوا اليو فاخبره رسول اهلل  ، فسال رسول اهللمن قومو
، ومما يذكر ان (ٕٔ)فقال ادع لنا اهلل ان يجمع كممتنا والفتنا فدعى لو واسمم سممة ومن معو

احسن الناس وجوىا واعذبو افواىا )) قبمت االزدرسول اهلل )صمى اهلل عميو وسمم( قال حين ا
  .(ٕٕ)((واصدقو لقاء

 :الفكريت البصرة  ركت يف احل عمان  ماءعل دور
الفكرية في البصرة البد ان نقدم نبذة  ركةقبل الحديث عن دور عمماء ُعَمان في الح

فقد انتقل اعداد من أىل ُعَمان  مختصرة عن العالقة التي كانت بينيما قبل اإلسالم وبعده،
لمسكن في البصرة قبل اإلسالم وذلك بحكم تقارب وسائل العيش فييما اذ انيما مناطق بحرية، 
وقد انتقمت بعض قبائل االزد إلى العراق وكان انتقاليا من البحرين إلى البصرة واستقرارىا 

 .(ٖٕ)فييا
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مصير البصرة في عيد ولكن ازدادت اعدداىم في عصر اإلسالم والسيما بعد ت
الخميفة عمر بن الخطاب )رضي اهلل عنو( اذ كانت قبيمة االزد احدى القبائل التي سكنت في 

 .(ٕٗ)اخماس البصرة
البصرة قيما بعد  قاعدة عسكرية لمفتوحات اإلسالمية لبالد فارس وعند ذلك  وأصبحت

( مع احتفاظ ليا في عيد الخميفة عثمان بن عفان )رضي اهلل عنو إدارياُعَمان تابعة   أمست
 .(ٕ٘)آل الجمندى بسمطتيم

عندما عين الخميفة عثمان بن عفان )رضي اهلل عنو(  مٜٗٙىـ / ٜٕوذلك في سنة 
البحرين وُعَمان  أصبحت، وقد يا عمى البصرة وفارس اذ جمعيا لووال (ٕٙ)عبد اهلل بن عامر

 .(ٕٚ)والي البصرة إلى إداراتياتابعة في 
وفي خالفة الخميفة عثمان )رضي اهلل عنو( ايضا فتحت كرمان وكورسابور وما 

م وفتحت ٙٗٙىـ / ٕٙ، وفتحت مرة ثانية سنة ياصالح عميو نسا ومدينة سابور ونقض أىم
 .(ٕٛ)السند بجيش خرج من ُعَمان أعمالتابة وىي من 

ذلك  أسباب، ولعل من عدد سكان البصرة في تزايد مستمر كان األمويوفي العصر 
كون مدينة البصرة تقع عند نقطة التقاء عدة طرق تجارية ىامة مما جعميا مركزًا لحياة 

، فضاًل عن يةالذي ساعدىا عمى االحتفاظ بأىميتيا في الدولة اإلسالم األمراقتصادية واسعة 
زياد بن ابي سفيان عندما  إصالحات وأىميا ألمويوناالوالة  . العديدة التي قام بيااإلصالحات

ولي البصرة من قبل معاوية بن ابي سفيان إذ قام بإصالحات عمرانية كثيرة في المدينة فقد 
 .(ٜٕ)اعاد بناء المسجد الجامع باالجر والجص وزاد فيو

ة القبائل ومنيم أىل ُعَمان الذين كان ليم منزللمكثير من وبذلك أمست البصرة مقرا 
كبيرة فييا فضال عن ذلك بأن ليم احياء خاصة مثل درب الجوف نسبة إلى ناحية الجوف في 

 .(ٖٓ)ُعَمان
 في البصرة:العمانيين   عمماءالسنتاول االن ابرز 

اإلؿام اؾػؼقة واحملدث أبو اؾشعثاء جابر بن زقد األزدي اؾقحؿدي اجلويف -1
(31)

: 

في درب الجوف الذي كان يقطنو  ولد اإلمام في ُعَمان لكنو رحل إلى البصرة سكن
 االزديين وبقي فييا إلى توفي فييا.
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) ٕٔ٘ ) 
 

الحكم بن عمرو الغفاري، وعبد اهلل بن الزبير،  أمثالاخذ العمم من كبار الصحابة 
وعبد اهلل بن عباس، وعبد اهلل بن عمر بن الخطاب، وعكرمة مولى ابن عباس، ومعاوية بن 

 .(ٕٖ)أبي سفيان وغيرىم
من العمماء الكبار سواء كان من أىل البصرة أو غيرىم إذ بمغ من وروى عنو الكثير 

العمم مبمغا كبيرا وتكفيو شيادة عبد اهلل بن عباس تدل عمى عمو كعبو في العموم المختمفة اذ 
ألوسعيم عمما عما في كتاب وصفو بقولو ))لو أن أىل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد، 

))تسألونى وفيكم جابر بن  وسئل أىل البصرة ابن عباس عن بعض األمور فقال ليم (ٖٖ)اهلل((
وأثنى عميو عبد اهلل بن عمر وأوصاه قائال ))يا َجاِبر! إنك من فقياء البصرة  ،(ٖٗ)زيد!((

إما الصحابي مالك بن انس  ،(ٖ٘)ن إال بكتاب ناطق أو سنة ماضية((وستستفتى فال تفتي
 .(ٖٙ)الناس، يرحم اهلل جابر بن زيد(( مات أعمم ((ن زيد فقالعندما اتاه وفاة جابر ب

أدركت »وكان ابو الشعثاء مفتي أىل البصرة في وقتو، ويقول إياس بن معاوية 
، كانت ألبي الشعثاء حمقة بجامع (ٖٚ)«البصرة، ومفتييم رجل من أىل ُعَمان جابر بن زيد

عممو وعمو منزلتو لدى أىل ومما يدل عمى سعة  ،(ٖٛ)البصرة يفتي فييا قبل الحسن البصري
بأنو ))سجن جابر بن زيد، فأرسموا إليو يستفتونو في الخنثى كيف يورث، فقال:  البصرة

 .(ٜٖ)((يبول فورثوه تسجنوني وتستفتوني؟ قال: انظروا من أييما
أما من اخذ العمم عنو فانو يصعب عدىم وذلك لكثرتيم إال إننا يمكن أن نذكر ابرز 

وأيوب  المذتو الذين أصبحوا فيما بعد من العمماء الكبار منيم أمية بن زيد األزدي،ت
السختياني، وحيان األعرج، وداود بن أبي القصاف، وسميمان بن السائب، وصالح الدىان، 
وأبو حفص عبيداهلل بن رستم إمام مسجد شعبة، وأبو المنيب عبيداهلل بن عبداهلل العتكي، 

ن الكوفي، وعمرو بن دينار، وعمرو بن ىرم األزدي والغطريف أبو ىارون وعزرة بن عبدالرحم
ومحمد بن عبدالعزيز الجرمي، والميمب بن أبي  الُعَماني، وقتادة بن دعامة شيخ البخاري،

حمد بن طريف واسمعيل حبيبة، والوليد بن يحيى األزدي، ويعمى بن حكيم، ويعمى بن مسمم وم
 .(ٓٗ)شيْبن ثوبان وأيوب بن زيد القر 

أما آثاره العممية فقد ترك جابر كتابا ضخما يقع في عشرة أجزاء حتى قيل عنو أّنو 
الرسول صمى  يعجز عن حممو البعير، تعّرض فيو لمسائل األحكام واألحاديث التي رويت عن

 .ىذا الكتاب الجميل ولم يعثر عميو، ولكن ضاع اهلل عميو وسمم
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 2015( ؽاـون األول)

 

  (ٕٔٙ (  
 

ا في خزائن الكتب فمنيا ما ىو موجود في دار ولإلمام جابر رسائل متفرقة عثر عميي
 الكتب المصرية ومنيا في وزارة التراث القومي والثقافة الُعَمانية، وفي المكتبات البريطانية.

اال ان عممو موجود في بطون الكتب سواء كانت حديثية أو فقييو أو كتب التفسير  
ل ان متون الحديث حوت عدد كبير التي اىتمت بتدوين ما رواه اإلمام جابر فعمى سبيل مثا

فقد بمغت مرويات اإلمام في كتب الستة ومسند اإلمام احمد بن حنبل سبع  من مروياتو،
أما كتب التفسير فقد تضمنت الكثير من مروياتو في تفسير آيات القران  ،(ٔٗ)وستون رواية

وابن  ،(ٕٗ)وضعاالكريم مثل الطبري في جامع البيان عن تأويل آي القرآن في سبع وعشرين م
الجامع ألحكام القرآن والقرطبي في  (ٖٗ)ابي حاتم في تفسير القرآن العظيم سبع عشر موضعا

أما  ،(٘ٗ)والسيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور عشرين موضعا ،(ٗٗ)عشرة مواضع
 من المفسرين المحدثين الذي اعتمده في تفسيره لمقران ىو ابن عاشور التونسي في تفسيره

اما أثره في الفقو ىو كبير ألنو كان يعد فقيو  ،(ٙٗ)ير والتنوير في خمس وخمسون روايةالتحر 
عصره في وقتو فقد حوت كتب الفقو الكثير من فقيو وفتاويو ومن جميع المذاىب كاإلمام 

امة في وابن قد (ٚٗ)احمد بن حنبل إذ حوى كتابو مسائل أحمد بن حنبل تسع عشر رواية
 .(ٛٗ)ثون روايةالمغني سبع وثال

فان وريقات ىذا  وىذا الذي تقدم في ذكر اإلمام جابر بن يزيد ما ىو إال شيء قميل،
وأصبحت البصرة تباىي  البحث ال تتسع لذكره وذلك بسبب ما تركو من عموم ومعارف جمة،

من كل مكان لمنيل من  إليوبو األمصار اإلسالمية المختمفة وكان طمبة عمم يشدون الرحمة 
 عممو الغزير.

ىـ ٖٓٔوقيل توفي سنة  (ٜٗ)مٔٔٚىـ / ٖٜأما وفاتو فاختمف فييا منيم من قال 
 .(ٔ٘)، وصمى عميو قطن بن مدرك الكالبي(ٓ٘)مٕٕٚه /ٗٓٔم وقيل ٕٔٚ/

دة بن دعامة عندما عمم بوفاتو ، قال قتال ىو األرجح وكانت وفاتو بالبصرةوالقول األو 
يذكر أنو دخل ثابت البناني عمى جابر بن زيد وقد حضرتو  ،(ٕ٘)عمم األرض(())اليوم دفن 

وكان الحسن  ))ىل تشتيي شيئا؟ قال: أشتيي أن ألقي الحسن البصري، :الوفاة فقال لو
ء ، وعماليم، فذىب ثابت إلى الحسن وكان يعرف مقره وجاان األمويينمستخفيا خوفا من طغي

تيت الحسن وىو مختف عند أبي خميفة، فقمت: إن أخاك أبو إلى صديقو الحميم المحتضر "
جابر بن زيد بالموت قال: رويدا نمشي فمما أمسى أرسل إلى بغمتو فركبيا، وأردفني خمفو، 
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عميو وأتى جابر بن زيد، فمم يزل عنده حتى أسحر، فمما خاف الصبح ولم يمت قام، فكبر 
 .(ٖ٘)أربعا، ودعا لو، ثم انصرف((

في مختمف اآلفاق عن طريق تالميذه الذين أخذوا عنو ينابيع الحكمة وقد انتشر عممو 
 .فانطمقوا بيا إلى العراق وُعَمان وحضرموت وخراسان والصين والمغرب

احملدث حقان األعرج اؾُعَؿاـي اجلويف اؾبصري -2
(54)

 . 
وسمع منو داود بن أبي القصاف وسعيد بن أبي  ،روى عن جابر بن زيد وغيره

د بن سميمان بن جريج في مكة وقتادة بن دعامة ومنصور بن زاذان ومحمعروبة ومعاوية ا
 .(٘٘)ومحمد بن فكو البصري

ولم تشر  (ٚ٘)ووثقو ابن حبان (ٙ٘)إذ وثقو يحيى بن معين ،وثقو العديد من العمماء
 سنة وفاتو. المصادر إلى

( ؿن بين ش بن حقان اؾبجؾي اؾبصري )اؾعجؾياإلؿام احملدث أبو بؽر ؼرق -3

ُعَؿان دؽن اؾبصرة ػاـتسب اؾقفا بؽر بن وائل أصؾه ؿن 
(58 )

. 

، وثابت البنائي، والحسن البصري، وأبي واصل روى عن: بكر بن وائل بن داود
الرقي،  سميمان بن فروخ، وأبي صدقة سميمان بن كندير العجمي، وعبد اهلل بن جعفر المعيطي

وعمرو بن دينار، وقتادة بن دعامة، ومالك بن دينار، ومحمد بن سيرين، وأبي حنيفة النُعَمان 
 .(ٜ٘)بن ثابت، ويونس بن أبي خالد، وأبي غالب صاحب أبي أمامة، وأبي ىارون العبدي

أما من روى عنو فانيم يصعب حصرىم والسيما البصريين منيم وابرز من اخذ منو 
 األعمى، وأبو بشر عبد لضحاك بن مخمد، وعبد اهلل بن وىبوأبو عاصم اسميمان بن حرب، 

، وعبد الرحمن بن المبارك بن القاسم المؤلؤي، وعبد الرحمن بن عمرو األوزاعي ومات قبمو
، وعبد الممك بن إبراىيم الجدي، وأبو مروان عبد الممك بن مسممة القرشي المصري، العيشي

ومحمد بن منيب العدني، ومروان بن محمد الطاطري، ومروان بن معاوية الفزاري، ومسمم بن 
، ويزيد بن ىارون، ، وكيع بن الجراح، ويحيى بن حسانإبراىيم، وىارون بن إسماعيل الخزاز

 .(ٓٙ)ي ىاشموأبو سعيد مولى بن
واثنى  ،(ٔٙ)لعجمي في كتابو معرفة الثقاتعميو العديد من العمماء منيم ا وأثنىوثقو 

، وعده الدارقطني (ٖٙ)ووثقو النسائي قائال قال: ثقة ال بأس بو ،(ٕٙ)عميو اإلمام احمد بن حنبل
 .(٘ٙ)وقال عن الذىبي ثقة (ٗٙ)من الثقات
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  (ٕٔٛ (  
 

ريش في كتبيم سواء أىل بسبب ذلك اىتم أصحاب المؤلفات بتدوين مرويات ق
 الحديث أو أىل التفسير أو أىل الفقو. 

 (ٚٙ)والبخاري اخذ منو حديث واحد ،(ٙٙ)في سننو منو حديث واحداخذ أبو داود 

 .(ٜٙ)والبييقي أربع أحاديث (ٛٙ)والطبراني خمس أحاديث
والجصاص في أحكام القران  (ٓٚ)فقد اخذ عنو الثعمبي رواية واحدةأما في التفسير 

 وغيرىم. ،(ٔٚ)روايتين
 .كر سنة وفاتوومما يشار إليو أن المصادر لم تذ

دث قعؼوب بن َغِقالن اؾُعَؿاـّياإلؿام احمل -4
(72)

، حّدث باؾبصرة عن: دعقد بن 

عروة
(73)

وحمؿد بن اؾصباح اجلرجاـي 
(74)

، وأبو ؽرقب حمؿد بن اؾعالء بن 

ؽرقب اهلؿداـي
(75)

. 

الباقي بن قانع وأبو سعيد بن األعرابي روى عنو سميمان بن أحمد الطبراني وعبد 
 .غيرىم من روي عنو من أىل البصرةو  ،(ٙٚ)أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درىم البصري

أما مروياتو التي ضمنيا العمماء في مصنفاتيم فيي كثيرة والسيما البصريين منيم 
روايتين في عرابي اخذ منو فيذا أحمد بن محمد بن زياد المعروف بابي سعيد بن األ

 وابن قانع اخذ منو ،(ٛٚ)ي روى عنو في ستة مواضع في معجموأما تمميذه الطبران ،(ٚٚ)معجمو
أما ابي نعيم االصبياني كان يعقوب بن غيالن احد  ،(ٜٚ)في ثالثة مواضع في معجم الصحابة

 .(ٓٛ)اخذ منو اثنا عشر رواية في مسندهموارده فقد 
 .(ٔٛ)هٖٜٕتوفي يعقوب بن غيالن في سنة 

ان يف احلركت الع
َ
م

ُ
 : لميت يف بغذاداثر علماء ع

قبل الحديث عن اثر عمماء ُعَمان البد أن نعطي نبذة عن بغداد وأثرىا العممي في 
 .جرة إلييا من قبل عمماء المسممينالعالم اإلسالمي وأسباب الي

ة في أنحاء العالم كانت الرحمة من أجل طمب العمم من أىم مزايا الحياة العام
، فيي تعد مطمبًا رئيسًا من أجل استكمال المعرفة في العديد من المعارف اإلسالمي كافة

والعموم والثقافات، التي أصبحت ليا دور ميم في تقوية الصالت الفكرية والثقافية بين أرجاء 
العالم اإلسالمي من مشرقو إلى مغربو، وعممت عمى إبراز وحدة أقاليم الدولة اإلسالمية وقد 

، وذلك النعدام الحواجز العمم عمى اثراء الحياة الفكرية االىتمام بالرحمة من أجل ساعد
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والعوائق بين البمدان آنذاك وكان ليا أثر كبير في تسييل رحمة العمماء بين أرجاء العالم 
اإلسالمي دون وجود حواجز تمنعيم أو ضوابط تعيق تحركاتيم، بل كان العالم يزداد شيرة 

يتنقمون بين المدن األخرى كبغداد  يل طمب العمم، وكان عمماء ُعَمانالو في سببتعدد حمو وترح
وبخارى ومكة والمدينة والشام ومصر في حركة دائمة بحثًا وراء العمم والعمماء، ومن أجل 
خدمة الحركة العممية العربية اإلسالمية، والدليل عمى ذلك كثرة الشواىد الموجودة في كتب 

َفَمواَل   والقرآن الكريم نفسو يحث عمى الرحمة ليذه الغاية السامية بقولو تعإلى:التاريخ والتراجم 
َنَفَر ِمن ُكّل فرقٍة ّمنُيم طاِئفٌة ليتََفقَُّيوا في الّدين ولُينذُروا َقوَمُيم إذا َرَجَعوا إلييم

. كما حث (ٕٛ)
طمب العمم كان  ))من خرج في :عمى الرحمة في سبيل طمب العمم بقولو  الرسول الكريم 

 .(ٖٛ)في سبيل اهلل حتى يرجع((
كمال المعرفة،  أتخذ عمماؤنا األعالم في تمك األزمان الرحمة وسيمة الستتمام العمم، وا 
فينيل العالم منيم من مكان نشأتو، فيتثقف بثقافة بيئتو، ويتعمم عمم أىمو وبمده واقميمو، وميما 

فيعد عممو غير تام إال بالرحيل إلى المراكز  بمغت مكانة العمماء الذين تتممذ عمى أيدييم
العممية المعروفة، التي كانت متعددة في مناطق مختمفة من العالم اإلسالمي، ومنيا مدينة 
يمانًا منو بأن طمب  بغداد دار السالم، لقد كان العمماء تراودىم فكرة أن العمم ال وطن لو وا 

رتفع شأنو، فسيجد عند غيره معارف وفوائد أو العمم ال نياية لو، والعالم ميما بمغ عممو وا
 .(ٗٛ)زوائد، قد ال تكون عنده

حد أىم مراكز الجذب الثقافي في العصر العباسي فيي قبمة العمم والمعرفة اتعد بغداد 
ومنار لمعمماء واألدباء يقصدونيا من كل حدب وصوب، وكان لتشجيع الخمفاء العباسيين لمعمم 

اعد الثقافة العربية فقد أصبحت بغداد صرحًا ثقافيًا مشيورًا وتحولت والعمماء أثر في إرساء قو 
، فيي حاضرة الخالفة العباسية، وقال عنيا أبو بكر محل جذب العمماء من المناطق كافةإلى 

 .(٘ٛ)بن عياش ))اإلسالم ببغداد وأنيا لصيادة تصيد الرجال، ومن لم يرىا لم ير الدنيا((
من سمعة طيبة ومكانة مرموقة فقد كان من يدخميا يعدىا ونظرًا لما تتمتع بو بغداد 

وطنًا لو، فنقل الخطيب البغدادي قواًل لمشافعي يذكر فيو "ما دخمت بمدًا قط إال عددتو سفرًا، 
. ولمكانة بغداد المتميزة انتقل إلييا العديد من (ٙٛ)إال بغداد فإني إذ دخمتيا عددتيا وطنًا"

صية والدانية بل أن الكثير قد فضموىا عمى أوطانيم فميس من العمماء من جميع البمدان القا
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أىل البمد إال وليم فييا محمة ومتجر ومصرف، وفييا من المميزات العديدة ما ليس بمدينة في 
 .(ٚٛ)الدنيا

شيدت بغداد في القرنين الثالث والرابع اليجريين نيضة عممية كبيرة نضجت فييا 
يدل عمى ذلك الكم اليائل من العمماء واألدباء الذين مختمف العموم ونمت وترعرت، ومما 

وفدوا عمييا من كل حدب وصوب لمتزود من معارفيا والوقوف عمى ثقافتيا وكانت خراسان 
 من ىذه األماكن، فمن عممائيا من ولد في بغداد أو نشأ فييا وصار بغداديًا.

الىتمام نفسو أو اكثر لم يقتصر االىتمام بالعمم ورعايتو عمى مؤسس بغداد بل أولى ا
منو خمفاء آخرون من بني العباس ورجال حاشيتيم فضاًل عن العديد من رجاالت بغداد، 
وأثمر ذلك التشجيع والرعاية في اغناء الحركة العممية، سواء من خالل فسح المجال لتقاطر 

يا، وما جرى العمماء ومحبي العمم إلى بغداد من أرجاء العالم المختمفة، ومن عمماء بغداد نفس
بين عمماء المراكز العممية والفكرية من تفاعل عممي بّناء انصب ىدفيم عمى الفكر دون 

 .(ٛٛ)المادة وخدمة العروبة واإلسالم وليس التقوقع في اطار اإلقميمية الضيقة
وما يعزز ذلك االستنتاج ما دونو أحد المعاصرين في القرن الثالث اليجري ومطمع 

أشار إلى ان بغداد أصبحت مطمح العمماء، إذ قال المحدث أحمد بن القرن الرابع الذي 
: ))وجدت بغداد يومئذ تغمي مٜ٘ٔىـ/ ٖٖٓالقرشي الجرجاني عام يعقوب بن سعيد أبو بكر 

بالعمماء واألدباء والشعراء وأصحاب الحديث وأىل األخبار والمجالس عامرة وأىميا متوافدون 
وحتى وجدىا المقدسي مدينة كثيرة  (ٜٛ)……((رىا فأردت أن أطوف المجالس وأخبر أخبا

. ونقل عن الخطيب البغدادي قولو "لم يكن لبغداد (ٜٓ)واألدباء واألئمة والمموك الفقياء والقراء
 ميا وتميز خواصيا وعواميانظير في الدنيا في جاللة قدرىا وفخامة أمرىا وكثرة عممائيا وأعال

".....(ٜٔ). 
عباسيين بالعموم واآلداب عمى اختالف مناىجيا، والسيما وال يخفى اىتمام الخمفاء ال

دعميم الواضح لحركة النشاط الديني في عموم القران والحديث والفقو، األمر الذي يدّعم 
مواقفيم السياسية التي انتيجوىا، فمثاًل كان الخميفة المنصور حافظًا لكتاب اهلل ومتبعًا آلثار 

، (ٖٜ)فضاًل عن اىتمامو الكبير باألمور الفقيية واألدبية ،(ٕٜ)رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم
يجمس مجمسًا اال ومعو واحد من أىل العمم  حتى أنو أوصى ابنو محمد الميدي أن ال

 .(ٜٗ)يحدثو
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اما المساجد في بغداد وحمقاتيا فقد كانت أساس البحوث العممية التي ازدىرت فييا 
، وعد جامع المنصور أحد أبرز مراكز ىاألولخالل مدة الخالفة العباسية في عصورىا 

 . (ٜ٘)الفكري في بغداد، وال عجب في ذلك لكونو أول مسجد شيد عمى أرض بغداد اإلشعاع
الدور  رس والبحث وأشير ىذهظير في بغداد العديد من دور العمم التي اختصت بالد

بيت الحكمة وىو أشبو ما يكون بأكاديمية اختصت بالدرس والبحث وترجمة نوادر الكتب 
ممناظرة من أجل التوصل إلى العممية واألدبية، كما كانت تعقد فيو بعض مجالس العمم ل

العمم، فأصبح بيت الحكمة أشبو بالمجمع العممي، يمجأ اليو أكابر العمماء  حقائق
 .(ٜٙ)والباحثين

 :وا بالحياة العممية في بغداد وىمابرز العمماء الُعَمانيين الذين اثروا وتأثر اما 
 عؿر بن داود بن دؾقؿان بن عـبسة، أبو حػص اؾُعَؿاـي: -1

، (ٜٚ)، رحل إلى بغداد، فحدث عن عممائيا الكبار مثل عباس الدوريمرزوي األصل
بن أبي خيثمة، وحمدان بن وأحمد بن عبيد بن ناصح، وعبد اهلل بن أبي سعد الوراق، وأحمد 

 .(ٜٛ)بن حنبل والفضل بن سممة بن عاصم عمي، وبشر ابن موسى، وعبد اهلل بن أحمد
اهلل المرزباني  عبيد أبو أمثالروى عنو العديد من عمماء بغداد الكبار من 

 .(ٓٓٔ)، مات في شير ربيع اآلخر من سنة إحدى وثالثين وثالثمائة(ٜٜ)أحاديث
أبو جعػر اؾضيب اؾُعَؿاـي واؾد اؾؼاضي أبي عبد  فارون بن حمؿد بن فارون -2

س ن بن فارون اؾيي دـيؽره حاحؼااهلل احل
(101)

ثم ؼدم إىل بغداد يف دـة  .

ؿن ، وحدث بفا عن: صاحل بن حمؿد بن ؿفران األبؾي، وغريفم ـف305

اؾعؾؿاء اؾيقن اخي اؾعؾم ؿـفم
(102)

. 

وأثنى عميو عمي بن عمر الدار قطني قائال ))استولى عمى الفضائل، وساد بُعَمان في 
حداثة سنو، ثم خرج عنيا فمقي العمماء بمكة والكوفة والبصرة ودخل إلى مدينة السالم سنة 
خمس وثالث مائة فعمت منزلتو عند السمطان، وارتفع قدره، وانتشرت مكارمو وعطاياه، وانتابو 

كل موضع، وامتدحوه وأكثروا، وأجزل صالتيم، وأنفق أموالو في بر العمماء، الشعراء من 
واألفضال عمييم، وفي صالت األشراف من الطالبيين والعباسيين، وغيرىم، واقتناء الكتب 

 .(ٖٓٔ)والنحو ومعاني القرآن والكالم ((المنسوبة، وكان مبرزا في العمم بالمغة والشعر 
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 ،وكان ينفق عمييم األموال الجزيمةالعموم في كل الفنون ،وكانت داره مجمعا ألىل 
 . (ٗٓٔ)مٜٙٗه/ٖٖ٘إلى أن توفي فييا سنة وليذا كان ذو منزلة عالية، وميابة وافرة ببغداد 

روى عنو العديد من عمماء بغداد ومن ابرز من حدث عنو ابنو القاضي أبو عبد اهلل 
 .(٘ٓٔ)الحسين الضبي في أماليو

أسالفو مموك ُعَمان في قديم الدىر، ويزيد بن جابر أدرك اإلسالم ومما يذكر أنو كان 
فأسمم وحسن إسالمو، وىو يزيد بن جابر بن عامر بن أسيد بن سالم بن تيم بن صبح بن 

 .(ٙٓٔ)ذىل بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة بن أد
 وقيل: إن سالم بن تيم أول من دخل ُعَمان من بني ضبة فتممك بيا، ثم لم يزل ولده
من بعده يرثون ىناك السيادة والشرف، وأول من انتقل منيم ىارون بن محمد الضبي إلى 

 .(ٚٓٔ)خارج ُعَمان
أبو حمؿد عبد اؾرمحن بن حمؿد اؾُعَؿاـي، وؾي اؾؼضاء بربع اؾؽرخ، وبعد  -3

ذؾك ادـد إؾقه ؼضاء اؾبصرة
(108)

 . 

م، قّمد الخميفة الطائع  أبو سعد بشر بن ٜٜٚىـ /ٜٖٙانو في سنة  وأشار مسكويو
، بل استناب عمييا غداد إال انو لم يأتي إلى بغدادمنصب قضاء القضاة في ب (ٜٓٔ)الحسين

أربعة قضاة، ومنيم عبد الرحمن بن محمد الُعَماني الذي اسند إليو ميمة القضاء في المدينة 
 .(ٓٔٔ)دجمة التي تعرف بالشرقية وىي عمى غربي

ومما يذكر انو كان لو منزلة عند عضد الدولة البوييي اذ أرسمو رسوال إلى العزيز باهلل 
 .(ٔٔٔ)با عمى الرسالة التي أرسمو إليياالفاطمي جوا

مد ، توفي ابو مح(ٕٔٔ)دي قائال )كان فيو جالدة وشيامة(وأثنى عميو الخطيب البغدا
 .(ٖٔٔ)مٜٜٙىـ /ٖٙٛالُعَماني في سنة 

 اؾؼادم بن خاؾد بن حمؿد، أبو اؾؼادم اؾُعَؿاـي:حاحق بن  -4

وحدث بيا عن أبي النضر شافع بن  (ٗٔٔ)ذكر الخطيب البغدادي انو قدم إلى بغداد
 .(٘ٔٔ)محمد بن أبي عوانة اإلسفراييني

، وذلك عند قدومو إلى بغداد وبين (ٙٔٔ)حدث عنو القاضي أبو القاسم التنوخي
وفي دار أبي إسحاق  م،ٕٓٓٔىـ/ٖٜٖفي سنة الخطيب البغدادي بان ابو القاسم سمع منو 

 .(ٚٔٔ)الطبري وبحضرتو
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اؾؼاضي أبو عبد اهلل احلس ن بن فارون بن حمؿد بن فارون بن عؾي بن  -5

ؿودى بن أبي جابر
(118)

  

، واخذ العمم من كبار عممائيا أحمد بن محمد (ٜٔٔ)مٕٖٜه/ ٕٖٓولد في بغداد سنة 
بن إسماعيل األدمي، والحسين بن إسماعيل المحاممي، وأبي العباس بن عقدة، ومحمد بن 

 وغيرىم. (ٕٓٔ)صالح بن زياد، وأحمد بن عمي الجوزجاني
وبعد ان حصل العموم المختمفة أصبح من عمماء بغداد الذين ليم شأن كبير ويشار 

اثنى عميو الخطيب البغدادي قائال  الرحمة لالستفادة من عممو الغزير، إلييمتشد بالبنان و  إلييم
))غاية في الفضل والدين، والنزاىة والعفة، عالم باألقضية واألحكام، وماىر بصنعة المحاضر 

ووصف  (ٕٔٔ)يقظ، سديد موفق في أحوالو كميا((والسجالت، والترسل والمكاتبات، فطن مت
 . (ٕٕٔ)الحديث أيضا بأنو كان حجة في

ولعممو الغزير وسيرتو المحمودة بين الناس فقد تولى القضاء في بغداد بربع الكرخ بعد 
قضاء  ال إليو أضيف (ٖٕٔ)وفاة صديقو قاضي القضاة أبا محمد عبيد اهلل بن أحمد بن معروف

 .(ٕٗٔ)هٜٖٔ، أي مدينة المنصور، وقضاء الكوفة سنة بالمدينة الشرقية وأعماليا
))فنيض باالعمال الموكمة بو أحسن القيام، وحسنت آثاره  الدارقطني قائالعميو  وأثنى

وذكره ابن الجوزي بأنو ))كان فاضال دينا ثقة  ،(ٕ٘ٔ)وخالئقو، وحمدت سيرتو وطرائقو(( فيو
 .(ٕٙٔ)حجة عفيفا عارفا بالقضاء والحكم، بميغا في الكتابة((

لتي أسسيا أبو نصر سابور عمى دار العمم ا األعمال التي أوكمت إليو اإلشرافومن 
ومعو في  ووقف عمييا األموال الجزيمة، ونقل ألييا كتبا كثيرة اشتراىا، بن أردشير في بغداد:

اإلشراف عميو الشريفين أبي الحسين محمد بن الحسين بن أبي شيبة، وأبي عبد اهلل بن محمد 
 .(ٕٚٔ)بن أحمد الحسني

البرقاني، والقاضيان أبو العالء الواسطي، بكر  أبو أمثالروى عنو العديد من العمماء 
وأبو القاسم التنوخي، وعبد العزيز بن عمي األزجي، والحسين بن محمد بن عثمان النصيبي 

عد أن عزل عن ثم انتقل أبي عبد اهلل الحسين بن ىارون القاضي إلى البصرة ب .(ٕٛٔ)وغيرىم
 .(ٖٓٔ)ه ٜٖٛوبقي فييا إلى ان توفي سنة  ،(ٜٕٔ)هٜٖٚالقضاء في سنة 

ومما اثر عن أبي عبد اهلل الحسين بن ىارون ان من أقوالو كانت من الموارد الرئيسية 
لمعديد من العمماء في مؤلفاتيم ،كالخطيب البغدادي الذي كان أبو الحسين الضبي من موارده 
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دمو مروياتو في ثالث عشر الميمة في مصنفاتو ففي كتابو المتفق والمفترق استخ
 ٓٙٔأن في كتابو تاريخ بغداد كانت مرويات أبو الحسين تزيد عن إال  ،(ٖٔٔ)مروياتو
الحسين أكثر من  أبو، وكذلك ضمن ابن عساكر كتابو تاريخ دمشق من مرويات (ٕٖٔ)رواية

وىذا يدل  ، وغيرىم من أصحاب المصنفات الذين ضمنوا كتبيم مروياتو،(ٖٖٔ)خمسين رواية
والسيما أن الخطيب  أصحاب المؤلفات،عمى مكانتو العممية وانو كان موضع ثقة من قبل 
 من كان صاحبيا موضع ثقة وقبول. إالالبغدادي وابن عساكر ال يضمنان  كتبيم أي مروية 

أبو عبد اهلل حمؿد بن عقسى اؾُعَؿاـي، ؽان ؿن أفل األدب واؾـحو -6
(134)

،  أخي 

عؾم اؾعربقة ؿن ابي إدحاق إبرافقم ابن اؾسري اؾزجاج
(135)

وروى ؽتابه ػعؾت  

ػرواه عـه اؾعدقد ؿن اؾعؾؿاءعـدؿا ؼدم إىل بغداد  أػعؾت، و
(136)

. 

وأبو  (ٖٚٔ)عمم عمى بن محمد بن الحسن الحربياما ابرز من روى عنو من طمبة ال
إال أنيا عمى األرجح تكون وفاتو في  ولم تذكر المصادر سنة وفاتو، ،(ٖٛٔ)العباس النيشمي

 النصف الثاني من القرن الرابع اليجري.
ؾؽـه  ،ؿن أفل اجلزقرة وؼقل ؿن دقار ؿضرحمؿد بن ذؤقب اؾَّفَشؾّي اؾتؿقؿي  -7

اذتفر بؾؼب اؾراجز اؾُعَؿاـي ألـه أؼام ػرتة روقؾة يف ُعَؿان ػـسب إؾقفا
(139)

. 

ى أصبح من الشعراء فقدم إلى بغداد فأصبح من شعراء الخميفة ىارون الرشيد حت
 .(ٓٗٔ)رشيديين أربعة، الُعَماني أوليم(الحتى قيل )إن أشعر الرجاز  ،المفضمين لديو

ومما يذكر انو عمر طويال إذ قيل انو عند وفاتو كان يبمغ من العمر مائة وثالثين 
 :(ٕٗٔ)دب والشعر مثل قولو عن صفة األسدوارجازة تحويو جميع كتب األ إما أشعاره .(ٔٗٔ)سنة

 ]من الرجز[
 أجرأ من ذي لبدة ىّماس
 مّناع أخياس إلى أخياس

 

 
 غضنفر مضّبر رّىاس
 كأّنما عيناه في مراس

 

 :(ٖٗٔ)ومدح الخميفة الرشيد قائال
 ىارون يا ابن األكرميَن حسباً 
 من أرض بغداد تؤم المغربا

 

مَت وكنَت كثـــــــــــــــــــــــــــــــــــبا   لما ترحَّ
 طابت لنا ريح الجنوب والصبا

 

 



 حملؿديا. عثؿان عبد اؾعزقز د.م.أ

 

عؾؿاء ُعَؿان يف احلرؽة اؾعؾؿقة يف  ادفاؿات

 اؾبصرة وبغداد 

 

) ٖٔ٘ ) 
 

 اخلامتت:
والذي حرصنا فييا عمى ان تكون الرصانة والدقة بعد أن أكممنا بعون اهلل بحثنا 

العممية أسس قوامو من اجل الوصول إلى الحقيقة التاريخية والتي توصمنا فييا إلى نتائج عدة 
 ىي :
عمماء ُعَمان في أغناء الحركة الفكرية في البصرة وبغداد، ومنيم  اسياماتبين البحث  -ٔ

حقول المعرفة من عموم دينية،  من اتصف بالموسوعية واسيم في أكثر من حقل من
ولغوية وأدب، وتاريخ، كجابر بن زيد وقريش بن حيان وأبو عبد اهلل محمد بن عيسى 

 الُعَماني.
وضح البحث  أن عمماء ُعَمان الرواد كانـوا الرعيل األول من التابعين وأتباع التابعين  -ٕ

خذوا عنيم العمم، والذين كانوا عمى صمة وثيقة بجيل الصحابة رضوان اهلل عمييم فأ
كجابر بن زيد وحيان األعرج الُعَماني وقريش بن حيان وعمموا عمى نشر العمم الذي 

 أخذوه من الصحابة عمى تالميذىم من األمصار المختمفة.
أصبحت ُعَمان من المراكز الفكرية الرصينة إلشعاع قيم اإلسالم ومبادئو كغيرىا من  -ٖ

مي، بما أنجبتو من عمماء انتشروا في حواضر الثقافة في أرجاء العالم اإلسال
ذىاب طمبة العمم فضال عن  األمصار اإلسالمية المختمفة لنشر عموميم المختمفة،

إلييا مثال عمى ذلك توجو العالم األندلسي عمي بن أحمد بن عبد العزيز األنصاري 
بكر بن أبو العالم المغوي الكبير  وأيضا (ٗٗٔ)إلى ُعَمان لتمقي العمم والحديث فييا

وىذا يدل  وغيره من العمماء، (ٙٗٔ)عمان وتمقى العموم المختمفة فييانشأ في  (٘ٗٔ)دريد
 عمى الوحدة اإلسالمية بين الشعوب اإلسالمية.

اظير البحث دور الُعَمانيين في تولي الوظائف المختمفة والسيما القضاء والذين تركوا  -ٗ
مده اال من كان عمى مرتبة ومما يذكر أن منصب القضاء ال يتق بصمات بارزة فييا،

فتولى ىذا المنصب في بغداد العديد من  عالية من العمم كالفقو والحديث وغيره،
العمماء الُعَمانيين مثل القاضي أبي عبد اهلل الحسين بن ىارون الُعَماني وعبد الرحمن 

 بن محمد، أبو محمد الُعَماني وغيرىم. 
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 اهلواؿش

                                                 

 .٘٘ٔ/ٔاالدريسي، نزىو المشتاق في اختراق االفاق ،  -ٔ
 .ٕٛالحميري ،الروض المعطار،  -ٕ
العاني ،عمان في العصور اإلسالمية االولى ودور أىميا في المنطقة الشرقية من الخميج العربي في  -ٖ

    ٓ ٕٚالمالحة التجارة اإلسالمية ، ، ص 
  .ٕٚٔالسيرة النبوية ص: البالدي ، معجم المعالم الجغرافية في  -ٗ
 .ٖٕٚخيران ،آل ثاني ،تاريخ الخميج العربي ، -٘
؛الحميري ، الروض المعطار في خبر األقطار ص: ٘٘ٔ/ ٔنزىة المشتاق فى اختراق اآلفاق  -ٙ

ٖٗٔ. 
 ٖٓٚ/ ٔالبكر ي، المسالك والممالك لمبكري  -ٚ
 .ٜٛٙياقوت الحموي، األماكن، ما اتفق لفظو وافترق مسماه ص:  -ٛ
 .ٜٓٚ/ ٖمعجم ما استعجم من اسماء البالد والمواضع البكري ،  -ٜ
 .ٜٕٚالزمخشري ، الجبال واألمكنة والمياه ص:  -ٓٔ
 .ٓ٘ٔ/ ٗياقوت الحموي ، معجم البمدان  -ٔٔ
 .ٛٗ/  ٔالبكري ،معجم ما استعجم ،  -ٕٔ
 .ٜٖٕخيران ،آل ثاني ،تاريخ الخميج العربي ، -ٖٔ
المنطقة الشرقية من الخميج العربي في  العاني ، ُعمان في العصور اإلسالمية االولى ودور أىميافي -ٗٔ

 ٓ ٛٙص  – ٜ٘المالحة والتجارة اإلسالمية ، ص 
 . ٕٕٙ/  ٔ؛ ابن سعد ، الطبقات ،  ٚٓٙ/ٕابن ىشام ، السيرة النبوية ،  -٘ٔ
 ٜٖ؛عاشور ،تاريخ أىل عمان ،صٜٚالعاني ، عمان في العصور اإلسالمية االولى ، ص -ٙٔ
؛ المسعودي ، التنبيو واالشراف ،  ٘ٗٙ/ ٕتاريخ ،  ؛ الطبري ، ٕٕٙ/ٔابن سعد ، الطبقات ،  -ٚٔ

 . ٜ/ٗ. ابن الجوزي ،المنتظم في تاريخ المموك واألمم ،  ٜٕ٘ص 
 . ٜ/ٗابن الجوزي ، المنتظم في تاريخ المموك واألمم  ،  -ٛٔ
 .ٕٔٓ/ٔابن سعد ، الطبقات  -ٜٔ
 . ٖٔ٘/ٔابن سعد ، الطبقات الكبرى ،  -ٕٓ
 . ٖٔ٘/ٔابن سعد ، الطبقات الكبرى ،  -ٕٔ
 . ٛٙٔ/ٕابن قانع ، معجم الصحابة ،  -ٕٕ
 دائرة المعارف اإلسالمية، مادة   تنوخ   . -ٖٕ
 .ٜٙالعمي، خطط البصرة ، ص  -ٕٗ
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إلى عتبة بن غزوان    البصرة : مصرت البصرة كمعسكر عندما ارسل الخميفة عمر بن الخطاب  -
، الروض ؛ الحميري، ٕٖٗص ٕم واختطيا، ياقوت الحموي ، معجم البمدان،  جٖ٘ٙىـ/ ٗٔسنة 

 .٘ٓٔالمعطار في خبر االقطار، ص
. فوزي ، تاريخ الخميج العربي في العصور  ٖٙٔ/ٔخميفة بن الخياط ، تارخ خميفة بن الخياط ،  -ٕ٘

 . ٙٛاإلسالمية الوسطى ، 
عبد اهلل بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف ، يكنى ابا عبد  -ٕٙ

باربع سنوات ، ولي البصرة لمخميفة عثمان بن عفان   ، و كذلك  الرحمن ، ولد بمكة بعد اليجرة
افتتح  الكثير من المدن في خراسان،وكذلك ولي البصرة لمخميفة معاوية بن أبي سفيان ، ثم عزلة 

: ابن سعد ، عنيا ، و مات ابن عامر قبل موت معاوية بن ابي سفيان بسنة واحدة     ، ينظر
 .ٜٗ-ٗٗ/  ٘الطبقات ، 

 . ٜٚٔ/ٔبن الخياط ، تاريخ ،  خميفة -ٕٚ
 . ٖٚٗابن حزم ، جوامع السيرة ، ص -ٕٛ
 ٕٙٗ، ابن قتيبة ، المعارف ،ص ٖٖٗ/ٔياقوت الحموي : معجم البمدان ، -ٜٕ
 .ٚٛٔ/ٕ؛ياقوت الحموي ،معجم البمدان ،ٚٔٗ/ٖالسمعاني ،االنساب ، -ٖٓ
/  ٕالكبير ؛ البخاري،تاريخ ٜٕٚٔ؛ خميفة بن الخياط ،الطبقات ، ٜٚٔ/  ٚابن سعد ،طبقات ، -ٖٔ

، ابن ابي حاتم ،الجرح ٕٔ/  ٕ، الفسوي ،المعرفة والتاريخ، ٖ٘ٗابن قتيبة ، المعارف  ؛ٕٗٓ
؛ تذكرة ٚٚ/  ٗ، ؛الذىبي ،تاريخ اإلسالم ٛٛ؛ الشيرازي ،طبقات الفقياء،ص ٖٗٗ/ ٗوالتعديل 
 .ٖٜ/  ٜ،ابن كثير، البداية والنياية  ٜٜ/  ٔ؛ابن حجر، تذىيب التيذيب ٚٙ/  ٔالحفاظ 

،الذىبي ،تاريخ  ٖٗٗ/ ٗ؛المزي ، تيذيب الكمال في أسماء الرجال ٔٓٔ/ٗابن حبان ،الثقات ، -ٕٖ
 . ٕٗ٘/ٙاإلسالم،

 ٕٔ/ٕ؛القسوي ،المعرفة والتاريخ ، ٕٗٓ/ ٕالبخاري ،التاريخ الكبير ،  -ٖٖ
 ٖٙٗ/ ٗالمزي ،تيذيب الكمال في أسماء الرجال  -ٖٗ
 ..ٕٗٓ/ ٕالبخاري ،التاريخ الكبير ،  -ٖ٘
 .ٕٚ/ ٔرة الحفاظ،الذىبي ،تذك -ٖٙ
 .ٜٚٔ/ ٚابن سعد ، الطبقات الكبرى ،  -ٖٚ
 .ٕٛٗ/ ٗالذىبي ،سير أعالم النبالء ،  -ٖٛ
 ٓٛٔ/ .ٚابن سعد ، الطبقات الكبرى ،  -ٜٖ
؛الذىبي ،سير ٓٔ/ٙ-ٗٓٗ/ٔ؛ابن حبان ،الثقات ٜٕٔ،ٜٕٚ،ٕٗٗ/ٔالبخاري ،التاريخ الكبير، -ٓٗ

 .ٔٛٗ/ٗاعالم،



                                         اإلـساـقةجمؾة جاؿعة األـبار ؾؾعؾوم 

 

 ( 1اجملؾد )( 2اؾعدد )

 2015( ؽاـون األول)

 

  (ٖٔٛ (  
 

                                                                                                                                        

وغيره  ٖ٘ٛ،ٖ٘ٓٔ/ٕ، ٖ٘ٗ/ٔ،الصحيح ،وغيره ،مسمم  ٓٙ،ٗٔٔ،ٚٔٔ/ٔالبخاري ،الصحيح ، -ٔٗ
؛النسائي ٖٜٔ،ٙٛٔ/ٖ، ٜٔ،ٜٖٗ/ٔ؛الترمذي ،السنن ، ٙ،ٙٙٔ/ٕ، ٙٛٔ/ٔ؛ابو داود ،السنن ،

؛ابن حنبل ٕٖٔ،ٜٕٗ،ٖٕٙ،ٕٖٙ/ٔ؛ابن ماجة ،السنن ،ٕٖٔ/٘،ٜٕٔ،ٕٙٛ،ٜٕٛ/ٔ،السنن ،
 .ٖٚٗ،ٜٖٚ،ٜٖٛ/ٖ، ٜٚٚ/ٕ،المسند ،

ٕٗ- ٖ/ٔٛٚ،ٔٛٗ،ٔٙٚ ،ٗ/ٜ٘٘،ٜٗ٘ ،ٜ/ٖٗ . 
ٖٗ- ٔ/ٖٖٔ،ٕٜ٘،ٕٜ٘،ٕ٘،ٕ،٘ٛٙ،٘ٙٙ،ٗٛٙ . 
ٗٗ- ٕ/ٖٙٗ،ٕٙٚ،ٜٚ،ٖ/ٕٜٔ،ٕٖٔ،ٔٚٚ. 
ٗ٘- ٔ/ٚٔٚ،٘ٔٔ،ٗٓٗ،ٕ/ٖٚٔ،ٕٙٓ،ٖٙٓ،ٖٖٙ،ٕٕٔ. 
ٗٙ- ٔ/ٖ٘،ٕ/ٕٗٚ،ٔ٘ٓ،ٖ/ٕٗٔ،ٗ/ٕٜٔ،ٙ/ٕٚ. 
ٗٚ- ٔ/ٜٔٙ،ٕٔٙ،ٕٕٛ،ٖ٘ٙ،ٕ/ٕٛٔ،ٗ/ٜٜٔ٘،ٔٚٚٙ. 
ٗٛ- ٔ/ٕٜٗ،ٕٖٓ،ٔ٘ٚ،ٙٗ،ٖٚ،ٕ/ٗٙ٘،ٖٜٓ،ٕٓٙ،ٔٓٛ. 
 .ٖٗ/ ٕ،تيذيب التيذيب،  ، ابن حجرٚ٘ص ٔالذىبي ،تذكرة الحفاظ، جٕٙ/ٔٔالصفدي ،الوافي ، -ٜٗ
 .ٖٙٗ/ ٗ، المزي ،تيذيب الكمال، ٓٛٔ/ ٚابن سعد ،الطبقات،  -ٓ٘
 .ٕٓٔخميفة بن خياط ،الطبقات ،ص  -ٔ٘
 .ٚ٘/ ٔالذىبي ،تذكرة الحفاظ،  -ٕ٘
 .ٕٛٔ/ ٚابن سعد ،الطبقات الكبرى،  -ٖ٘
؛ الذىبي ،الكاشف  ٕٙٗ/ ٖ؛ ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل ٖ٘ٔ/ ٚابن سعد ، الطبقات الكبرى  -ٗ٘

،ابن ماكوال، اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتمف والمختمف في األسماء والكنى ٜٖ٘/ ٔ
 .ٖٜٔ/ ٕواألنساب 

؛الذىبي ،ميزان ٚٚٗ/ ٚ،المزي ،تيذيب الكمال في أسماء الرجال  ٜٕٓ/ ٔالبخاري، التاريخ الكبير  -٘٘
 .ٗ٘٘/ ٖاالعتدال 

 .ٛٙ/ ٖ؛ابن حجر، تيذيب التيذيب ٕٖ٘/ ٚالذىبي ،تاريخ اإلسالم ،  -ٙ٘
 .ٖٕٓ/ ٙابن حبان، الثقات،  -ٚ٘
/ ٜ؛ السمعاني ،األنساب ٖٙٗ/ ٚ؛ البن حبان ،الثقات، ٕ٘ٔ/ ٔاإلمام مسمم الكنى واألسماء،  -ٛ٘

ٖٙٗ. 
؛ ٜٓ٘/ ٖٕيب الكمال في أسماء الرجال ؛المزي ،تيذٕٗٔ/ ٚابن أبي حاتم الجرح والتعديل،  -ٜ٘

 .ٔٓٗ/ ٓٔالذىبي ، تاريخ اإلسالم ،
،ابن ٖٕٙ/ ٕ؛ الكالباذي، رجال صحيح البخاري ، ٛٚٛٔ/ ٗالدارقطني، المؤتمف والمختمف،  -ٓٙ

 .ٖ٘ٚ/ ٛحجر ، تيذيب التيذيب 
ٙٔ- ٕ /ٕٔٚ. 
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 ٖٓٔالصالحي ، بحر الدم فيمن تكمم فيو اإلمام أحمد بمدح أو ذم ص:  -ٕٙ
 .ٕٛٔٔ/ ٕذيب الكمال المزي ،تي -ٖٙ
/ ٔالدارقطني، ذكر أسماء التابعين ومن بعدىم ممن صحت روايتو عن الثقات عند البخاري ومسمم  -ٗٙ

ٖٖٓ. 
 .ٖٚٔ/ ٕالذىبي ،الكاشف  -٘ٙ
ٙٙ- ٕ /ٕٙ. 
 .ٛٚٓٔتخريج األحاديث المرفوعة المسندة في كتاب التاريخ الكبير لمبخاري ،  -ٚٙ
 .ٜٔٗ/ٖٕ، ٖٕٗ/ٜٔ ٖٕٚ/ٛ، ٗٛٔ،ٚٗٔ/ ٗالمعجم الكبير ،  -ٛٙ
 .ٖٗ/ٖ، ٕٔٚ، ٕٔٗ/ ٔالسنن الكبرى ،  -ٜٙ
 .ٕٓ/ ٓٔالكشف والبيان عن تفسير القرآن  -ٓٚ
 .ٓٛ/ ٔأحكام القرآن ،  -ٔٚ
؛ابن ماكوال، اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتمف والمختمف ٕٖ٘/ ٕٕالذىبي ،تاريخ اإلسالم ، -ٕٚ

 .ٖٓٙ/ ٙفي األسماء والكنى واألنساب 
ن الحجاج وكان يعد من الثقات . ابن أبي حاتم ،الجرح سعيد بن عروة بصري روى عن شعبة ب -ٖٚ

 .ٖ٘/ ٗوالتعديل، 
محمد" بن الصباح بن سفيان بن أبي سفيان الجرجرائي وكان يعد من الثقات .ابن حجر ، تيذيب  -ٗٚ

 .ٜٕٕ/ ٜالتيذيب 
 .ٕٚ/ ٚالطبراني، المعجم الكبير ،  -٘ٚ
رفع االرتياب عن المؤتمف والمختمف  ؛ اابن ماكوال ،إلكمال فيٕٖ٘/ ٕٕالذىبي ، تاريخ اإلسالم ،  -ٙٚ

 . ٖ٘ٔٔ/ ٖ؛ ابن األعرابي ،معجم ، ٖٓٙ/ ٙفي األسماء والكنى واألنساب 
 .ٖٗٔٔ، ٖ٘ٔٔ/ ٖابن األعرابي ،معجم ، -ٚٚ
 .٘ٗ/ٕٔ، ٕٙ٘/ٔٔ، ٕٚ،ٕٔٗ/ٚ، ٖٛ/ٗ، ٚٔٔ/ٕ؛المعجم الكبير، ٕ٘ٙ/ٕالمعحم الصغير ، -ٛٚ
ٜٚ- ٔ/ٕٖٙ ،ٕ/ٖٜٛ،ٖٖٚ. 
 ،ٕٛ ،ٖٛ ،٘ٛ ،ٜٓ ،ٕٔٔ ،ٕٓٔ ،ٜٖٔ ،ٕٗٔ/ٗاإلمام مسمم ،المسند المستخرج عمى صحيح  -ٓٛ

ٛٓ، ٚ٘، ٚٓ، ٙٙ. 
 . ٕٖ٘/ ٕٕالذىبي ، تاريخ اإلسالم ،  -ٔٛ
 .ٕٕٔسورة التوبة: اآلية  -ٕٛ
 .ٜٕ/ ٘الترمذي، أبو الجامع الصحيح ، -ٖٛ
 . ٖ٘الجويني، ، الدرة المضيئة فيما وقع فيو الخالف بين الشافعية والحنفية، ص -ٗٛ
 .ٜٖٗ/ ٔيخ بغداد، الخطيب، البغدادي، تار  -٘ٛ
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 .ٖٛٗ/ ٔالخطيب، البغدادي، تاريخ بغداد،  -ٙٛ
 .ٔٔاليعقوبي، البمدان، ص -ٚٛ
 .ٙ/ٔالعمى، بغداد مدينة السالم، ـ -ٛٛ
 . ٕٔٔ/ٕابن عساكر، تاريخ دمشق، ـ -ٜٛ
 .ٕٙٔاحسن التقاسيم،ص -ٜٓ
 .ٔٓٔ/ٓٔابن كثير، البداية والنياية، ـ -ٜٔ
 .ٖٓالنبراس في تاريخ بنى العباس، ؛ ابن دحية، ، ٕٕٛابن صاعد االندلسي، طبقات االمم، ، -ٕٜ
؛ السيوطي، تاريخ ٘ٚ/ٔ؛ الدميري، ، حياة الحيوان الكبرى ، ـٚٙ/ٚالذىبي، سير أعالم النبالء، ـ -ٖٜ

 .ٕٓٚالخمفاء،
 .ٙ٘/٘؛ ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ المموك واألمم ، ـٕٚ/ٛالطبري، تاريخ الرسل والمموك، ـ -ٜٗ
 .ٓٗلسترنج، بغداد،ص -ٜ٘
 .ٛٗ٘غداد في العصر العباسي ،صرؤوف ، مدارس ب -ٜٙ
عباس بن محمد بن حاتم بن واقد الدوري ثم البغدادي اإلمام الحافظ الثقة الناقد الحجة في الحديث  -ٜٚ

؛ ؛ السمعاني ،االنساب ٗٗٔ/ ٕٔويعد من اعالم بغداد في وقتو . الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد "
،٘ /ٗٓٓ. 

 .ٖ٘ٙ/ٜالسمعاني ،األنساب ، ؛ ٖٕٕ/ٔٔالخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ، -ٜٛ
العالمة المتقن االخباري محمد بن عمران بن موسى بن سعيد بن عبيد اهلل الكاتب البغدادي  -ٜٜ

م .الخطيب البغدادي، ٜٜٙىـ/ٖٙٛم و توفي فييا سنة ٜٜٓىـ /ٜٕٚالمرزباني ولد في بغداد سنة 
 . ٙٛ/  ٕٚ؛  الذىبي، تاريخ اإلسالم ،  ٖ٘ٔ/ٖتاريخ بغداد ، 

 .ٖٕٕ/ٔٔب البغدادي ،تاريخ بغداد ،الخطي -ٓٓٔ
؛المسممي واخرون ، موسوعة أقوال أبي الحسن  ٜٗ/ ٙٔالخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد،  -ٔٓٔ

 .ٛٛٙ/ ٕالدارقطني في رجال الحديث وعممو ،
 .ٕٖٔ/ ٕ٘الذىبي ، تاريخ اإلسالم ، -ٕٓٔ
 .ٖٙ/ ٗٔابن الجوزي ،المنتظم في تاريخ المموك واألمم ، -ٖٓٔ
 .ٕٜٔ/ ٘ٔ؛ ابن كثير ،البداية والنياية  ٜٗ/ ٙٔيخ بغداد، الخطيب البغدادي ،تار  -ٗٓٔ
 .ٕٖٔ/ ٕ٘؛الذىبي ، تاريخ اإلسالم ، ٖٙ/ ٗٔابن الجوزي ،المنتظم في تاريخ المموك واألمم  -٘ٓٔ
 ٕٜٔ/ ٘ٔ؛ ابن كثير ،البداية والنياية  ٜٗ/ ٙٔالخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد،  -ٙٓٔ
/ ٗٔالجوزي ،المنتظم في تاريخ المموك واألمم ؛ ابن  ٜٗ/ ٙٔالخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد،  -ٚٓٔ

ٖٙ. 
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/ ٙٔ؛ ابن الجوزي ،المنتظم في تاريخ المموك واألمم ٙٓٙ/ ٔٔالخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد،  -ٛٓٔ
ٖٓٛ 

أبو سعد بشر بن الحسين الشيرازي  قاضي القضاة، كان فقييا عمى المذىب الظاىري اشتير  -ٜٓٔ
ه ٖٙٚبل استناب عمييا أربعة قضاة، إلى ان عزل في سنة بالديانة والعفاف ، لم يأتي إلى بغداد ، 

 .ٖٓ/ ٕٚ؛ الذىبي ، تاريخ اإلسالم ،ٚٚٔه . الشيرازي ،طبقات الفقياء ، ٖٔٛتوفي بشيراز سنة 
 .ٖٗٚ/ ٚابن االثير ،الكامل في التاريخ ٜٗٗ/ ٙتجارب األمم وتعاقب اليمم  -ٓٔٔ
وزي ،المنتظم في تاريخ المموك واألمم ؛ ابن الجٜٗٗ/ ٙمسكويو ، تجارب األمم وتعاقب اليمم ، -ٔٔٔ

ٔٗ /ٕٜٙ. 
 .ٙٓٙ/ ٔٔالخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد،  -ٕٔٔ
 .ٙٓٙ/ ٔٔالخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد،  -ٖٔٔ
 .ٗٓٔ/ٗٔالخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ، -ٗٔٔ
م.الذىبي ،تذكرة ٜٜٛىـ/ٖٛٛتوفي بجرجان سنة  الحافظ اإلمام المفيد أبو النضر اإلسفراييني -٘ٔٔ

 .ٓ٘ٔ/ٖالحفاظ ،
عمي بن المحسن بن عمي بن محمد بن أبي الفيم، أبو القاسم التنوخي  يعد من عمماء بغداد في  -ٙٔٔ

وقتو ومن الثقات في رواية الحديث وتقمد قضاء نواح عدة منيا المدائن وأعماليا، ودر زنجان، 
؛ابن خمكان  ٕ٘ٙ/ ٕٔم . الصفدي ،الوافي بالوفيات ٘٘ٓٔىـ/ٚٗٗوالبردان، وقرميسين توفي سنة 

 .ٕٙٔ/ ٗ،وفيات األعيان 
 .ٗٓٔ/ ٗٔالخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد،  -ٚٔٔ
 . ٕٛٓٔ/ ٖ؛ الذىبي ،تذكرة الحفاظ ٕٙ/ ٘ٔابن الجوزي ،المنتظم في تاريخ المموك واألمم،  -ٛٔٔ
 .ٜٕٚ/ ٛالخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد،  -ٜٔٔ
 .ٖ٘٘/ ٕٔم النبالء ، الذىبي ،سير أعال -ٕٓٔ
 .ٜٕٚ/ ٛالخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد،  -ٕٔٔ
 .ٖٚ٘/ ٕٚالذىبي ،تاريخ اإلسالم ،  -ٕٕٔ
ه، وكان فاضال، عفيفا، ٖٙٓقاضي القضاة أبو محمد عبيد اهلل بن أحمد بن معروف ، ولد سنة  -ٖٕٔ

؛الذىبي ، تاريخ ٖٜ/ ٕٔم. الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد، ٜٜٔىـ /ٖٔٛنزييا، توفي سنة 
 .ٖ٘/ ٕٚاإلسالم ، 

 .ٕٙ/ ٕٚ؛الذىبي ، تاريخ اإلسالم ، ٕٙٔ/ ٜابن االثير ،الكامل في التاريخ  -ٕٗٔ
 .ٜٕٚ/ ٛالخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد،  -ٕ٘ٔ
 .ٕٙ/ ٘ٔابن الجوزي ،المنتظم في تاريخ المموك واألمم  -ٕٙٔ
 .ٖٙٙ/ ٗٔابن الجوزي ،المنتظم في تاريخ المموك واألمم  -ٕٚٔ
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 .ٖ٘٘/ ٕٔ؛الذىبي ،سير أعالم النبالء ، ٜٕٚ/ ٛد، الخطيب البغدادي ،تاريخ بغدا -ٕٛٔ
 .ٖٙٙ/ ٗٔابن الجوزي ،المنتظم في تاريخ المموك واألمم  -ٜٕٔ
؛ابن العماد الحنبمي ٘٘ٔ/ ٖ؛الذىبي ،تذكرة الحفاظ ،  ٖ٘٘/ ٕٔالذىبي ،سير أعالم النبالء ،  -ٖٓٔ

 .ٗٔ٘/ ٗ،شذرات الذىب في أخبار من ذىب ،
ٖٔٔ- ٕ/ٛ٘٘،ٕٚٙ،ٚٙٔ،ٖ،ٖ/ٔٛٚٓ،ٔٛٙٔ،ٔٛ٘ٛ،ٖٔٛ٘،ٕٔٛٗ. 
ٖٕٔ- ٔ/ٜ٘ٙ، ٘ٙٛ ،ٜٗٗ ،ٕ/ٕٖٛ، ٕٖٙ، ٖٔٚ، ٗٗ، ٖٛ، ٖ٘، ٕٕ، ٚ ،ٖ/ٛٚ، ٛ٘، ٚٛ، ٙٓ، 

٘ٚ، ٔ٘، ٘ ،ٗ/ٜٜ، ٜٙ، ٜٖ، ٜٓ، ٙٛ. 
ٖٖٔ- ٘/ٖٛٗ ،ٙ/ٖٔٔ،ٕٔٔ،ٖٔ،ٖٔ/ٖٗٙ ،ٔٗ/ٜٚ ،ٔ٘/ٕٔٚ ،ٔٙ/ٖ٘ ،ٔٛ/ٖٓٛ،ٕٕٛ. 
 .ٖٕٔاأللباء في طبقات األدباء ، ؛ابن االنباري ،نزىة  ٖ٘ٙ/ ٜالسمعاني ،األنساب ، -ٖٗٔ
أبو إسحاق إبراىيم بن السري بن سيل الزجاج؛ من كبار عمماء العربية، و أىل الدين والفضل حسن  -ٖ٘ٔ

ه . ياقوت الحموي ،معجم ٖٔٔاالعتقاد جميل المذىب، ولو مصنفات عديدة في العربية توفي 
 .ٔٔٗ/ ٔ؛السيوطي ، بغية الوعاة ٔ٘/ ٔاألدباء  ،

 .ٖ٘ٙ/ ٜ،األنساب ،السمعاني  -ٖٙٔ
عمي بن محمد بن الحسن أبو الحسن الحربي البغدادي يعرف بابن قشيش من فقياء مالكية في وقتو  -ٖٚٔ

م.الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد، ٘ٗٓٔىـ /ٖٚٗومن عمماء الذين اتصفوا بالثقة والصدق توفي 
ٖٔ /٘ٛٗ. 

 .ٜٚٔ/ ٖالنحاة ؛القفطي ،إنباه الرواة عمى أنباه ٖ٘ٙ/ ٜالسمعاني ،األنساب ، -ٖٛٔ
 .ٓٛٔ/ ٖ؛الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد، ٘ٓٔالمزرباني ،المحمدون من الشعراء وأشعارىم ص:  -ٜٖٔ
 .ٗ٘/ ٖ؛الصفدي ،الوافي بالوفيات ٖٗٙ/ ٜالسمعاني ،األنساب ، -ٓٗٔ
 .ٜٓٔابن المعتز ،طبقات الشعراء ، -ٔٗٔ
 .ٕٖٚ/ ٗالجاحظ ،الحيوان،  -ٕٗٔ
 .ٜٕٔ/ ٕالعسكري ،ديوان المعاني ،  -ٖٗٔ
 .ٗٙٔ/ ٔ،السفر الخامس من كتاب الذيل ،المراكشي  -ٗٗٔ
ه ،وفيما بعد انتقل ٖٕٕمحمد بن الحسن بن دريد بن عتاىية، أبو بكر األزدي ولد في البصرة سنة  -٘ٗٔ

إلى عمان وبقي فييا فترة من الزمن ألخذ العموم المختمفة ورحل إلى بالد مختمفة من اجل العمم 
والشعر والشعراء وغيره من العموم التي ابدع فييا  ،َكاَن من كبار عمماء عصره في المغة واألنساب

م.ابن الجوزي ، المنتظم في تاريخ المموك ٖٖٜه /ٕٖٔ،ثم استقر في بغداد وتوفي فييا سنة 
 . ٖٕٖ/ ٗ؛ ابن خمكان ، وفيات األعيان ،ٜٕٖ/ ٖٔواألمم، 

 .ٜٗ٘/ ٕالخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد،  -ٙٗٔ
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 ؼائؿة املصادر واملراجع

 آن اؾؽرقم.اؾؼر -اوحا 

 املصادر:  -ثاـقا 

 م(.ٕٖٕٔىـ/ ٖٓٙابن األثير، عز الدين ابو الحسن عمي بن أبي الكرم الشيباني )ت  -
 م.ٜٛٚٔالكامل في التاريخ، دار الفكر، بيروت،  -1
 م(.٘ٙٔٔىـ/ ٓٙ٘االدريسي، أبو عبداهلل محمد بن محمد بن إدريس الحمودي )ت  -
 م. ٜٜٛٔ، عالم الكتب، بيروت،  ٔنزىة المشتاق في اختراق اآلفاق، ط -2
 م(ٖٜٚىـ/ٖٓٗابن األعرابي ،أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري الصوفي )ت -
 .ٜٜٚٔالمعجم ، عبد المحسن بن إبراىيم بن أحمد الحسيني ، دار ابن الجوزي ،الرياض ، -
 م(ٕٛٔٔه/ٚٚ٘اهلل األنصاري )ت ابن االنباري ، عبد الرحمن بن محمد بن عبيد  -
 .ٜ٘ٛٔنزىة األلباء في طبقات األدباء ،تحقيق إبراىيم السامرائي ، مكتبة المنار ، الزرقاء، -
 م(.ٜٙٛىـ/ ٕٙ٘البخاري، أبو عبداهلل محمد بن اسماعيل بن ابراىيم الجعفي )ت  -
 نية،حيدر اباد الدكن ،ال ت.، مطبعة دائرة المعارف العثماكبير، تحقيق محمد عبد المعيد خانالتاريخ ال -3
 ه(.ٕٕٗٔصحيح البخاري، محمد زىير بن ناصر الناصر ، دار طوق النجاة  ) ال مك، -4
 م(.ٜٗٓٔىـ/ ٚٛٗالبكري، أبو عبيد عبداهلل بن عبدالعزيز األندلسي )ت  -
 ىـ ٖٓٗٔمعجم ما استعجم من أسماء االمكنة والمواضع، عالم الكتب، بيروت ،  -5
 م(.ٜٙٔٔىـ/٘ٙ٘ي بن زيد بن محمد بن الحسين )تالبييقي، أبو الحسن عم -
 م ٖٕٓٓالسنن الكبرى ،تحقيق محمد عبد القادر عطا ، دار الكتب العممية، بيروت،  -6
 م(.ٕٜٛىـ/ ٜٕٚالترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة )ت  -
ى الجامع الصحيح وىو سنن الترمذي، تحقيق حمد محمد شاكر واخرين ، شركة مكتبة ومطبعة مصطف -7

 م. ٜ٘ٚٔالبابي الحمبي ،القاىرة ، 
 م( ٖٗٓٔىـ/ٕٚٗأحمد بن محمد بن إبراىيم الثعمبي، أبو إسحاق )ت  -
الكشف والبيان عن تفسير القرآن ، تحقيق: اإلمام أبي محمد بن عاشور ، دار إحياء التراث العربي،  -8

 م.ٕٕٓٓبيروت،
 م(.ٜٙٛىـ/ ٕ٘٘الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر )ت  -
 ىـ. ٕٗٗٔار الكتب العممية ، بيروت ، الحيوان ،د -9
 م(ٜٗٛه/ٖٓٚالجصاص حمد بن عمي أبو بكر الرازي  الحنفي )ت  -
 . ٜٜٗٔأحكام القرآن ،تحقيقعبد السالم محمد عمي شاىين ، دار الكتب العممية ،بيروت ،  -11
 م(.ٕٓٓٔىـ/ ٜٚ٘ابن الجوزي، أبو الفرج عبدالرحمن بن عمي )ت  -
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المنتظم في تاريخ المموك واألمم، تحقيق وتقديم سييل زكار ، دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع،  -11
 م. ٜٜ٘ٔبيروت، 

 م(.٘ٛٓٔىـ/ ٛٚٗالجويني، أبو المعالي عبدالممك بن عبداهلل )ت  -
الدرة الُمضية فيما وقع فيو الخالف بين الشافعية والحنفية ، تحقيق عبد العظيم الديب ، مطابع  -12

 م. ٜٙٛٔ، الدوحة ،ٔلدوحة الحديثة ، طا
 م(. ٜ٘ٙىـ/ ٖٗ٘ابن حبان، أبو حاتم محمد بن حبان بن احمد التميمي البستي )ت  -
 م. ٜ٘ٚٔىـ/ ٜٖ٘ٔ،حيدر آباد الدكن،  ٔالثقات ، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، ط -13
 م(. ٛٗٗٔىـ/ ٕ٘ٛابن حجر العسقالني، شياب الدين أحمد بن عمي )ت  -
 . ٜٛٙٔىـ/ٕٖٙٔ،حيدر آباد الدكن ،  ٔيذيب ، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، طتيذيب الت -14
 م. ٜٔٚٔ، بيروت، ٕلسان الميزان، ، مؤسسة األعممي لممطبوعات ،ط  -15
 م(.ٕٖٙٔ ىـ/ٕٚٚمحمد بن عبدالمنعم )ت  الحميري، -
 م. ٜ٘ٚٔالروض المعطار في خبر األقطار، تحقيق احسان عباس ، دار القمم لمطباعة، بيرزت،  -16
 م(.٘٘ٛىـ/ ٕٔٗابن حنبل، أحمد بن محمد )ت  -
 م. ٕٔٓٓالمسند، تحقيق شعيب األرنؤوط وعادل مرشد، وآخرون ، بيروت، مؤسسة الرسالة،  -17
 م(.ٓٚٓٔىـ/ ٖٙٗالخطيب البغدادي، ابو بكر أحمد بن عمي )ت  -
 م ٕٕٓٓتاريخ بغداد، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف ، دار الغرب اإلسالمي ، بيروت ،   -18
 م ( .ٗ٘ٛىـ/ٕٓٗخميفة ابن الخياط الميثي العصفري ابو عمر ، ) ت  -
، بيروت  ٕتاريخ خميفة بن خياط ، تحقيق د. اكرم ضياء العمري ، مطبعة مؤسسة الرسالة ، ط  -19

 ىـ  .ٜٖٚٔ
 م ٖٜٜٔط ، د سييل زكار، دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت ، طبقات خميفة بن خيا -21
 م(.ٕٕٛٔ ىـ/ٔٛٙالدين أحمد بن أبي بكر )ت ابن خمكان، أبو العباس شمس  -
 م. ٜٚٚٔوفيات االعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق احسان عباس، دار صادر، بيروت،  -21
 م(ٜٜٛىـ/ٖ٘ٛدادي )ت الدارقطني  ،أبو الحسن عمي بن عمر بن أحمد البغ -
المؤَتِمف والمخَتِمف ، تحقيق: موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر، دار الغرب اإلسالمي ،بيروت  -22

 م.ٜٙٛٔ،
ىـ/ ٕ٘ٚأبو داود السجستاني، سميمان بن االشعث بن اسحاق بن بشير بن عمرو بن عمران )ت  -

 م(.ٛٛٛ
 سنن أبي داود، تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد، بيروت، المكتبة العصرية ،ال ت .  -23
 م(.ٖٕ٘ٔىـ/ ٖٕٙابن دحيو، حسين عمي الكمبي )ت -
 م.ٜٙٗٔ، بغداد، ٔالنبراس في تاريخ بني العباس، تحقيق عباس العزاوي، ط  -24
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 م(.٘ٓٗٔىـ/ ٛٓٛالدميري، كمال الدين محمد بن موسى )ت  -
 ه .ٕٗٗٔكبرى ، دار الكتب العممية، ،بيروت ،حياة الحيوان ال  -25
 م(ٜٗٔٔه/ٗٛ٘زين الدين ،أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان الحازمي اليمداني)ت  -
األماكن أو ما اتفق لفظو وافترق مسماه من األمكنة ،تحقيق حمد بن محمد الجاسر ، دار اليمامة   -26

 ه .٘ٔٗٔلمبحث والترجمة والنشر ،الرياض ،
 م(.ٖٛٗٔىـ/ ٛٗٚالدين محمد بن أحمد بن عثمان )ت الذىبي، شمس  -
، تحقيق عمر عبدالسالم تدمري، دار الكتاب العربي، ٔتاريخ االسالم ووفيات المشاىير واألعالم، ط -74

 م. ٜٛٛٔبيروت،
 م. ٜٜٛٔتذكرة الحفاظ، دار الكتب العممية ، بيروت،  -75
، ٔالعمري، ، دار الفكر ،طسير أعالم النبالء، تحقيق محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة  -76

 م. ٜٜٚٔبيروت ، 
، تحقيق محمد عوامة وأحمد محمد نمر ٔالكاشف في معرفة من لو رواية في الكتب الستة، ط -77

 م. ٕٜٜٔالخطيب، دار القبمة لمثقافة اإلسالمية ، جدة ، 
 م(. ٖٜٛىـ/ ٕٖٚابن أبي حاتم ، أبو محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي )ت  -
، حيدر آباد الدكن  ٔديل ، مطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية،طالجرح والتع -78

 م.ٕٜ٘ٔه/ٖٔٙٔ،
 م(. ٗٗٛىـ/ ٖٕٓابن سعد، محمد بن سعد بن منيع الياشمي البصري )ت  -
 .هٛٓٗٔوالحكم، المدينة المنورة ،، تحقيق زياد محمد منصور ، مكتبة العموم ٔالطبقات الكبرى، ط -79
 م(. ٙٙٔٔىـ/ ٕٙ٘بن محمد بن منصور الخراساني المروزي )ت السمعاني، أبو سعد عبدالكريم  -
 م. ٜٜٜٔاألنساب، تقديم محمد احمد حالق، دار احياء التراث العربي، بيروت، -81
 م(. ٘ٓ٘ٔىـ/ ٜٔٔالسيوطي، جالل الدين عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد ) -
في طبقات المغويين والنحاة ، تحقيق محمد أبو الفضل ابراىيم، مطبعة عيسى البابي  بغية الوعاة -81

 م. ٜ٘ٙٔىـ/ ٖٗٛٔ، القاىرة ،ٔالحمبي،ط
ىـ/ ٜٔٗٔ، بيروت ،ٖتاريخ الخمفاء ، تحقيق مصطفى عبدالقادر عطا، مؤسسة الكتب الثقافية، ط -82

 م. ٜٜٛٔ
 (م ٘ٗٔٔه/ٔٛ٘السييمي ،المام عبد الرحمن السييمي ، ) ت  -
الروض االنف في شرح السيرة النبوية البن ىاشم ، تحقيق وتعميق عبد الرحمن الوكيل ، مطبعة دار  -83

 .ٜٕٜٔ القاىرة،، ٔالنصر لمطباعة، ط
 م(. ٖٛٓٔىـ/ ٙٚٗالشيرازي، أبو اسحاق ابراىيم بن عمي بن يوسف )ت  -
 .ٜٓٚٔ، بيروت، دار الرائد العربي، ٕطبقات الفقياء ، تحقيق احسان عباس، ط -84
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 م(. ٜٙٓٔىـ/ ٕٙٗابن صاعد األندلسي، أحمد بن عبدالرحمن )ت  -
 ، تحقيق حياة العيد بوعموان، بيروت، دار الطميعة،ال ت .ٔطبقات األمم، ط -85

 م(. ٕٖٙٔىـ/ ٗٙٚالصفدي، صالح  الدين خميل بن ايبك )ت  -
 م.ٕٓٓٓ، الوافي بالوفيات، تحقيق أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى ، دار إحياء التراث ،بيروت  -86
 م(. ٕٕٜىـ/ ٖٓٔالطبري، أبو جعفر محمد بن جرير )ت  -
 م. ٜٙٚٔتاريخ الرسل والمموك، تحقيق محمد أبو الفضل ابراىيم، القاىرة، دار المعارف،  -87
 م(ٕٜٚىـ/ٖٓٙالطبراني  ،سميمان بن أحمد بن أيوب بن مطير المخمي )ت   -
 ، القاىرة ،ال ت.ٕمكتبة ابن تيمية  ،طالمعجم الكبير ،تحقيق حمدي بن عبد المجيد السمفي ،  -88
 م(ٔٚٛه/ٕٔٙالعجمى ،أبو الحسن أحمد بن عبد اهلل بن صالح الكوفى )ت  -
معرفة الثقات من رجال أىل العمم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاىبيم وأخبارىم ،تحقيق  -89

 م.ٜ٘ٛٔعبد العميم عبد العظيم البستوي ، مكتبة الدار ، المدينة المنورة ،
 م(.٘ٚٔٔىـ/ ٔٚ٘ساكر، أبو القاسم عمي بن الحسن بن ىبة اهلل الشافعي )ت ابن ع -
تاريخ دمشق الكبير، تحقيق عمرو بن غرامة العمروي ، دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع  -91

 م . ٜٜ٘ٔ،دمشق ، 
ابن العماد الحنبمي، شياب أبو الفالح عبد الحي بن أحمد بن محمد العسكري الدمشقي،  -

 م(.ٛٚٙٔىـ/ ٜٛٓٔ)ت
 .ٜٙٛٔشذرات الذىب في أخبار من ذىب،تحقيق محمود األرناؤوط دار ابن كثير، دمشق ،بيروت ، -91
 م(ٚٛٛىـ/ٕٚٚالفسوي، يعقوب بن سفيان بن جوان )ت  -
 م.ٜٔٛٔالمعرفة والتاريخ ،تحقيق أكرم ضياء العمري ، مؤسسة الرسالة، بيروت ، -92
 م(ٖٜٙىـ /ٖٔ٘ابن قانع ،عبد الباقي بن قانع ) ت  -
، مكتبة الغرباء االثرية ، المدينة المنورة  ٔعجم الصحابة ، تحقيق صالح بن سالم المصراني ، طم -93

 ىـ  .ٛٔٗٔ،
 م(. ٜٛٛىـ/ ٕٙٚابن قتيبة، أبو محمد عبداهلل بن مسمم )ت  -
 م. ٖٖٚٔ، تحقيق وتقديم ثروة عكاشة، منشورات الشريف الرضي، طيران، ٔالمعارف، ط -94
 م(. ٕٛٗٔىـ/ ٙٗٙن عمي بن يوسف )ت القفطي، جمال الدين أبو الحس -
، ٔالمحمدون من الشعراء ، تصحيح وتعميق محمد عبدالستار خان، مطبعة المعارف العثمانية ، ط -95

 م.  ٜٙٙٔىـ/ ٖ٘ٛٔحيدر آباد الدكن ، 
 م(. ٕٖٙٔىـ/ ٗٚٚابن كثير، أبو الفداء عماد الدين اسماعيل بن عمر القرشي )ت  -
هلل بن عبد المحسن التركي ، دار ىجر لمطباعة والنشر والتوزيع البداية والنياية، تحقيق: عبد ا -96

 م. ٖٕٓٓواإلعالن ، بال.مك ،
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 م(. ٜٜٛىـ/ٜٖٛالكالباذي، أبو نصر أحمد بن محمد بن الحسين البخاري )ت -
رجال صحيح البخاري الُمسمى اليداية واإلرشاد في معرفة أىل الثقة والسداد الذي أخرج ليم البخاري  -97

 م. ٜٚٛٔىـ/ ٚٓٗٔ، تحقيق عبداهلل الميثي، دار المعرفة،  بيروت ، ٔفي جامعو، ط
 م(ٖٜٓىـ/ٖٖٓالنسائي ،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن عمي الخراساني، )ت -98
 . ٜٙٛٔالسنن الصغرى ، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة ، مكتب المطبوعات اإلسالمية، حمب ، -99
 م(ٖٓٓٔىـ/ٖٓٗ)ت أبو نعيم األصبياني، أحمد بن عبد اهلل بن أحمد -
المسند المستخرج عمى صحيح اإلمام مسمم ،تحقيق محمد حسن محمد الشافعي ، دار الكتب العممية  -111

 .ٜٜٚٔ،بيروت ،
 م(. ٙٛٛىـ/ ٖٕٚابن ماجو، أبو عبداهلل محمد بن يزيد )ت  -
 سنن ابن ماجو، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ، دار احياء الكتب العربية، عيسى البابي الحمبي،  -111

 القاىرة ، ال ت .ت. 
 م(. ٕٛٓٔىـ/ ٘ٚٗابن ماكوال، أبو نصر عمي بن ىبة اهلل )ت  -
، تصحيح ٔاإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتمف والمختمف من األسماء والكنى واألنساب، ط -112

، حيدر  ٔوتعميق عبدالرحمن بن يحيى المعممي اليماني ، مطبعة مجمس دائرة المعارف العثمانية،ط
 م. ٕٜٙٔ،  آباد الدكن

 م(ٕٖٓٔىـ/ٖٓٚالمراكشي ، أبو عبد اهلل محمد بن محمد األنصاري )ت  -
السفر الخامس من كتاب الذيل والتكممة لكتابي الموصول والصمة ،تحقيق إحسان عباس ، دار  -113

 م .ٜ٘ٙٔ،بيروت ،ٔالثقافة ،ط
 م(. ٖٔٗٔىـ/ ٕٗٚالمزي، جمال الدين أبو الحجاج يوسف )ت -
 م. ٜٓٛٔ، تحقيق بشار عواد، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٔتيذيب الكمال في أسماء الرجال، ط -114
 م(.ٜٚ٘ىـ/ ٖٙٗالمسعودي، أبو الحسن عمي بن الحسين بن عمي )ت  -
 م. ٜٛٙٔىـ/ ٖٛٛٔالتنبيو واالشراف، دار التراث، بيروت،  -115
 م(. ٖٓٓٔىـ/ ٕٔٗمسكويو، أبو عمي أحمد بن يعقوب )ت  -
 م. ٕٓٓٓ، تحقيق وتقديم أبو القاسم امامي، طيران، دار سروش لمطباعة والنشر، ٔتجارب االمم، ط -116
 م(. ٗٚٛىـ/ ٕٔٙمسمم، أبو الحسين مسمم بن الحجاج )ت  -
 ،بيروت ،ال ت .ٕصحيح مسمم،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي، ط -117
 كر البناء المعروف بالبشاري )تالمقدسي شمس الدين، أبو عبداهلل محمد بن أحمد بن أبي ب -

 م(. ٜ٘ٛىـ/ ٖ٘ٚ
 . ٜٜٔٔ/ٔٔٗٔ، القاىرة، ٖأحسن التقاسيم في معرفة األقاليم، مكتبة مدبولي ،ط -118
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 م(.  ٕٕٛٔىـ/ ٕٙٙياقوت الحموي، شياب الدين أبو عبداهلل )ت -
 م. ٜٜ٘ٔمعجم البمدان، دار صادر، بيروت،  -119
 م(. ٜٗٓىـ/ ٕٜٕاليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن واضح الكاتب )ت  -
 ىـ. ٕٕٗٔالبمدان، دار الكتب العممية، بيروت ،  -111
 م(ٜٛٚىـ /ٕٛٔ) ت  ابو محمد عبد الممك بن قريب بن ىشام المعافري ابن ىشام، -
دار الفكر  السيرة النبوية ،تحقيق وضبط وشرح مصطفى السقا وابراىيم االيباري وابراىيم الشمبي ، -

 م . ٜٙٛٔ،بيروت ،
 املراجع  -ا ؾثثا

 البالدي  ،عاتق بن غيث بن زوير  -
 .ٕٜٛٔمعجم اْلَمَعاِلِم اْلُجْغَراِفيَِّة ِفي السِّيَرِة النََّبِويَِّة ، دار مكة لمنشر والتوزيع، مكة المكرمة ، -ٔ
 رؤوف، عماد عبدالسالم.  -
 م. ٜٗٙٔىـ/ ٖٙٛٔ، مطبعة دار بصرى، بغداد، ٔمدارس بغداد في العصر العباسي، ط -ٕ
 عاشور ،سعيد عبدالفتاح -
 . ٜٓٛٔتاريخ أىل ُعَمان،اصدارات وزارة التراث القومي والثقافة ،مسقط ، -ٖ
 العاني ، عبد الرحمن عبد الكريم . -
قية من الخميج العربي في المالحة ُعَمان في العصور االسالمية االولى ودور أىميا في المنطقة الشر  -ٗ

 .  ٖٜٚٔ بغداد، ، مطبعة القبة الحديثةوالتجارة االسالمية
 العمي، د. صالح  احمد -
 م.ٜٙٛٔخطط البصرة ومنطقتيا،مطبعة العاني ، بغداد،   -٘
 م. ٜ٘ٛٔبغداد مدينة السالم، مجمة المجمع العممي العراقي، بغداد، -ٙ
 فوزي ،فاروق عمر . -
 م.َٕٓٓٓمان ،منشورات جامعة ّال البيت ،ُعَمان ،دراسات في تاريخ عُ  -ٚ
 لسترنج ،كي .  -
، ترجمة بشير يوسف فرنسيس، المطبعة ٔبغداد في عيد الخالفة العباسية، ط -ٛ

 م.ٖٜٙٔىـ/ ٖ٘٘ٔالعربية، بغداد، 
 المسممي ،الدكتور محمد ميدي واخرين. -
كتب لمنشر والتوزيع ، موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعممو ، عالم ال -ٜ

 م.ٕٔٓٓبيروت ،
 


