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 :الممخص
امتازت واسط بموقعيا الجغرافي المتميز، وقربيا من نير دجمة ساعد عمى 
نشوء قرى عديدة فييا والتي خرج من بعضيا عمماء كثيرون كان ليم أثرًا 

أشير عمماء قراىا الذين تشّتت أخبارىم في بطون  سنبين حضاريًا متميزًا.
اندثر ذكرىا ولم  فضال عن الحديث عن القري التيبعض أميات الكتب 

سر ّلأوسنتناول فيو اّّل في طيات كتب التاريخ اإلسالمي،  ذكر يبقى ليا
  .خرجت من بعض قراىا التي عممية ال
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Abstract: 

Wasit was distinguished by its distinguished 

geographical location, and its proximity to the Tigris 

River helped the emergence of many villages in it, some 

of which emerged from many scholars who had a distinct 

cultural impact. We will show the most famous scholars 

of its villages, whose news has been dispersed in the 

stomachs of some of the mothers of the books, in 

addition to talking about the villages that have ceased to 

be mentioned, and there is no mention of them except in 

the folds of the books of Islamic history, and we will 

discuss in it the scientific families that emerged from 

some of their villages. 
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 المقدمة

ثالث مدينة مّصرىا المسممون في أرض السواد، ثم نمت وأصبحت من مدنو الكبرى 
، تقع عمى الجانب الغربي من نير دجمة، بناىا (9)ىـ(910 -ىـ 29خالل العصر األموي )

ىـ(، واختمفت المصادر عمى تاريخ بناءىا والمرجح أنيا 73-52الحجاج بن يوسف الثقفي )
ىـ(، وقد كمف بناءىا خراج العراق لخمس سنوات وقيل 64 -ىـ 61بنيت خالل فترة ما بين )

( ألف ألف درىم، وبني فييا مسجد الجامع وقصر اّلمارة وسوق عامرة، ويحيطيا سورين 21)
وخندق وجعل عمى أبوابيا حرسًا ليمنعوا دخول من كان خارجيا عند المغرب، سميت بواسط 

ىذا الموقع الوسط ليسيل عميو إدارة الكوفة واختار الحجاج  (،0)لتوسطيا بين الكوفة والبصرة
والبصرة والسيطرة عمى أوضاعيما عند حدوث أمرًا فييما، واختياره لواسط كان وفق أسباب 
اعتبارية أىميا اإلدارية واّلقتصادية والصحية فضاًل عن اّلعتبار اّلستراتيجي العسكري 

وىنا سنبين ذكر أشير عمماء قراىا الذين تشّتت أخبارىم في بطون بعض أميات الكتب  (،1ا)لو
وفي نفس الوقت سنتعرف عمى قرى قد اندثر ذكرىا ولم يبقى ليا أصل اّّل في طيات كتب 
التاريخ اإلسالمي، فضال عن وجود أسر عممية قد خرجت من بعض قراىا، وقبل المضي 

ىـ( انفرد بذكر معمومة إدارية 145ا أن نذكر بأن ابن حوقل )ت قدمًا في ذكر تمك القرى عمين
، وأن أول أعمال واسط من شرقي دجمة فم (2)ميمة وىي أن واسط أصبحت عماًل مفرداً 

 .(3)الصمح، وغربي دجمة زرفانية والبطائح آخر أعماليا من ناحية الجنوب
و ارتأينا أن نقدم اسم وبسبب تشابو بعض ألقاب العمماء ومنيم من لم ينتسب الى قريت

 القرية عمى اسم العالم، ومن عمماء ىذه القرى:
وينسب الى ىذه القرية الشيخ  (،7)اّلرحاء: نسبة الى رحى الطحين، قرية قرب واسط .9

ىـ( ولو سماع في بغداد 360الضرير عمي بن أبي الكرم بن عمي أبو السعادات، ولد سنة )
صل وىو صحيح السماع، سمع منو ابن نقطة، من أبي الوقت وكذلك سمع من عمماء المو 

)ىـ(427حدث بواسط ، ومات بقريتو سنة )
7

.) 
فرسخًا( مقابل  93اّلسكندرية: قرية تقع عمى نير دجمة وتبعد عن واسط ) .0

(، وينسب الييا األديب أحمد بن المختار بن مبشر بن محمد أبو بكر الشافعي 8الجامدة)
ميمون أبو بكر وىو بغدادي األصل سكن اّلسكندرية، المذىب، ومحمد بن عبد اهلل بن 
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)وحدث عن الوليد بن مسمم
9
ويحيى بن محمد بن صاعد وغيرىما، كان صدوقًا ثقة، مات  (

) ىـ(040سنة )
21
). 

)اّلفشولية .1
22

)قرية قيل تقع غربي واسط وتبعد عنيا نحو ثالثة فراسخ (:
23
وقيل  (

)فرسخ
24

محمد بن شعيب الشيباني أبو الغنائم وينسب الييا الفقيو المحدث حبشي بن  (،
)الضرير النحوي الذي جالس بواسط الشاعر أبا الحسن عمي بن محمد العنبري

25
المعروف ( 

بابن داوس القنا وسمع منو، ثم قدم بغداد وسكنيا حتى وفاتو، سمع وقرأ النحو عمى الشريف 
الجواليقي وروى عنيم أبي السعادات ىبة اهلل بن عمي ابن الشجري والمغة عمى أبي منصور 

وعن غيرىم، وأخذ عنو الشيخ الواسطي مصدق بن شبيب من قرية دوران، مات في بغداد 
)ىـ(343وصمى عميو ابن الدبيثي في المدرسة النظامية ودفن بالشونيزي سنة )

26
.) 

)بداريا: يرى السمعاني أنيا قرية من أعمال واسط .2
27
، واشتير من اىميا الشيخ (

محمد بن المعمر أبو المكارم، سمع جماعة منيم نصر بن البطر وأبو بكر  الزاىد المبارك بن
)الطريثيثي وغيرىما، وسمع منو عبد القادر الرىاوي

27
)وعبد العزيز بن ثابت بن طاىر (

28
) 

)وحدث عنو أبو طالب الياشمي
29
( وأكثر عنو الحافظ عبد الغني في 31وعمي بن ثابت) (

وجماعة من أىل العمم منيم الشيخ جميل بن يوسف  (، وينسب الييا أسرة عممية32مصنفاتو)
ىـ( وسكنيا سمع من أبي القاسم بن أبي العالء 243بن اسماعيل أبو عمي، قدم بانياس سنة )

(، وأبو الحسن محمد بن محمد بن حامد 33وغيره في دمشق وحدث بيا عن جماعة)
ران بن أبي طاىر (، والشيخ شعبان بن بد35ىـ()262( مات في بانياس سنة )34البادرائي)

بن مضروب القارئ الضرير، انتقل الى بغداد وحدث عن جماعة منيم أبو القاسم بن الحصين 
وحدث وروى في بغداد، سمع منو القاضي عمر بن عمي القريشي والمعدل أبو العباس أحمد 

(، والشيخ كامل بن الفتح 37ىـ( ودفن فييا)353( وغيرىما، مات ببغداد سنة )36بن أحمد)
ابت ظيير الدين أبو تمام الضرير، نحوي كاتب، سكن بغداد في باب األزج، كان أديبًا بن ث

فاضاًل قرأ فنون العمم وحفظ األخبار واألشعار واستفاد منو كثيرًا أىل األدب في بغداد ولو 
( 37شعر ولكنو لم يكن مكثرًا في سماع الحديث، سمع من أبي الفتح عمي بن زىمويو)

(، والشيخ الشافعي كامل بن أحمد بن عمي بن محمد أبو 38ىـ()347وصاىرىم، مات سنة )
( وخّرج عنو 41( وحدث عن ىبة اهلل المبارك السقطي)39الوفاء، سمع من ابن مسعدة)
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(، واألديب الفقيو أحمد بن 42حديثًا في معجم شيوخو، وكان سماع السقطي منو في بغداد)
وأصمو من غزنة، تصاحب معو عماد الدين عمر بن ىبة اهلل أبو العباس، ولد في بداريا 

(، وكان من فقياء 43ىـ( أيام خدمتو لموزير عون الدين ابن ىبيرة)375األصبياني )ت 
المدرسة النظامية وتولى أعمال الوزير مع سكنو في بيت من المدرسة، ومن شيوخو شرف 

 انو روى (، ولو شعر، والفقيو يوسف بن سيل، وقال ابن ماكوّل44الدين يوسف الدمشقي)
 (.46()45عنو أبو الفرج أحمد بن عمي الخيوطي القاضي)

)برجونية: قرية تقع شرقي واسط نزىة كثيرة الشجر والنخل .3
47
، واشتير منيا الشيخ (

أحمد بن سالم بن محمد بن ابراىيم بن عمي المقريء البرجوني أبو العباس، ولد سنة 
( وحدث عن أبي الفضل 47الفارقي)ىـ(، سمع اّلمام أبو عمي الحسن بن ابراىيم 275)

)محمد بن أحمد بن عبد اهلل بن فاذويو البزاز المعروف بابن العجمي
48

وغيره، وحدث عنو ( 
( واجاز لطائفة وكان فاضاًل من أىل 49بدمشق أبو الحسن عمي بن المبارك البرجوني)

52)(51ىـ( ودفن بالقرب من قبر سعيد بن جبير)365الخير، مات سنة )
مي بن والفقيو ع(، 

المبارك بن الحسن بن أحمد المقريء تقي الدين أبو الحسن الواسطي، قرأ القرآن عمى أبي 
( وسمع ابن شاتيل 53العباس البرجوني، وقرأ بالروايات العشر عمى أبي بكر الباقالني)

وغيره، سكن دمشق وتصدر فييا لإلقراء وقرأ عميو جماعة، وروى عنو الضياء وابن الحموانية 
(، وينسب الييا الحسين 54( سنة)54ىـ( وعمره )410كان ثقة أمين، مات سنة ) وغيرىما،

ىـ( عبد الرحمن بن محمد بن بدر بن جامع أبو 362بن مسافر بن تغمب المغري الضرير )ت 
ىـ( وعمي بن المبارك بن الحسن بن أحمد المقري تقي الدين أبو 406القاسم الواسطي )ت 
 (.55ىـ()410الحسن الواسطي )ت 

(: قريتان تقعان عمى نير جعفر الناحية بين واسط والبصرة  56ابان واليرث)ج .4
أما اليرث قيل  ،(57تشتمل عمى قرى كثيرة منيا الجابان واليرث وشافيا، من أعمال واسط)

أنيا تقع تحت واسط وتبعد عنيا عشرة فراسخ، منيا الشاعر المعروف بابن المعمم الجاباني 
بن عمي بن عبد اهلل بن الحسين بن قاسم أبو الغنائم، ولد  اليرثي محمد بن عمي بن فارس

)ىـ( لو أمالك كثيرة في القريتين، سمع منو الطيبي الواسطي329باليرث سنة )
57
وابن  (

)الدبيثي سمع منو أكثر شعره في داره بقرية اليرث
58

ويذكر أنو أكثر القول في الغزل (، 
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بابة، وكان سيل األلفاظ صحيح والمديح ويغمب عمى شعره وصف الشوق والحب والص
)المعاني، وأقبل الناس عمى حفظو ويستشيد بو الوعاظ أيضاً 

59
، مات باليرث سنة (

 (.61ىـ()370)
(، ومن محدثييا الشيخ عمي 62جاذر: من قرى واسط، منسوبة الى ناحية فم الصمح) .5

وروى ( 63بن الحسن بن عمي بن معاذ أبو الحسن الصمحي حدث عنو أبو غالب بن بشران)
)عن محمد بن عثمان بن سمعان

64
)كتاب تاريخ بحشل (

65
). 

الجامدة: قرية كبيرة جامعة، من أعمال واسط عمى طريق البصرة من البطائح رآىا  .6
)ياقوت الحموي غير مرة

66
، وينسب الييا سعد بن أبي سعد بن العزيز الجامدي األصل (

حمد بن عمي بن الحسين أبو ىـ(، وم421والقيموي المولد من قرى نير الممك، مات سنة )
يعمي المعروف بابن القاريء، حدث بواسط باّلجازة عن الجالبي محمد بن عمي ابن 

)القاضي
67
ولو سماع من جده ألمو أبي المفضل محمد بن محمد بن أبي زنبقة، كان ثقة،  (

( والقاضي أبو 68( وعمي بن أحمد بن العريف القاضي)67ىـ()496مات بواسط سنة )
)بن أحمد بن الغريبالحسن عمي 

69
). 

(، وينسب الييا ابراىيم بن ثابت الجيذاني أبو اسحاق، روى 71جيذا: من قرى واسط) .7
 (.72ىـ()011عنو بحشل في تاريخو، مات بقريتو سنة )

(، وبرز من 73دوران: قرية من قرى فم الصمح من أعمال شرقي واسط) .92
بو الخير، ولد بقريتو سنة عممائيا الفقيو والنحوي مصدق بن شبيب بن الحسين الصمحي أ

ىـ( ومنذ صباه قرأ القرآن والنحو عمى صدقة بن الحسين الواعظ الواسطي وفي بغداد 313)
درس النحو عمى أبي محمد الخشاب وغيرة حتى أصبح عالما في العربية والنحو وكذلك في 

طائفة عمم الفرائض وقسمة التركات، سمع من مشايخ عصره وانتفع بو خمق وتخرج عمى يده 
 (.74ىـ()423كبيرة ويوم مات دفن الى جوار شيخة صدقة في شرقي بغداد سنة )

(، 75رصافة واسط: قرية من أعمال واسط والمسافة بينيما عشرة فراسخ) .99
(، وينسب الييا الفقيو 76وقيل بمدة كبيرة قريبة من واسط، وأنيا تحت واسط بستة فراسخ)

ىـ( لمتفقو 332المفاخر، قدم بغداد بعد سنة ) الشافعي بيان بن أحمد بن محمد بن خميس أبو
)وأقام بالمدرسة الثقتية

77
بباب األزج، وأخذ الفقو فييا من مدرسيا يوسف بن بندار  (
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)الدمشقي
77
وبعدىا درس بالنظامية وسمع الحديث من أبي الفضل أحمد بن صالح بن  (

بغداد ولقيو ابن  ( ولو سماع في واسط وغيرىا، ثم عاد الى بمده ثم غادرىا الى78شافع)
)ىـ(379الدبيثي وكتب عنو أناشيد، مات ودفن بقريتو بحدود سنة )

79
والمحدث حسن بن (، 

عبد المجيد، سمع من شعيب بن محمد الكوفي، وروى عنو الحافظ عبد اهلل بن محمد بن 
)عثمان الواسطي

71
). 

)ساقية سميمان: قرية مشيورة في نواحي واسط .90
72

)وقيل ناحية (،
73

منيا  (،
عمي بن جابر بن زىير بن عمي أبو الحسن البطائحي، قدم بغداد مرات أوليا مع والده منذ 

ىـ(، وأقام بيا مدة، سمع بيا الحديث من أبي الحسن ابن عبد العزيز بن 316صباه سنة )
)السماك

74
( وغيرىما، ورحل الى رحبة الشام 75وأبي الفضل محمد بن ناصر السالمي)( 

(، وبعد مدة رجع الى واسط، وقدم بغداد آلخر مرة 76اهلل بن المتقنة الفقيو) وقرأ عمى أبي عبد
ىـ(، 307ىـ( وروى بيا شيئًا من أناشيد والده ومن ابن المتفقو وكان مولده سنة )372سنة )

 (.77ىـ()372ومات وقت منحدره من بغداد الى واسط سنة )
يفيا، وتبعد عن شافيا: من قرى نير جعفر تقع بين واسط والبصرة، ويقال ش .91

)واسط سبعة فراسخ
77

وينسب الييا الشيخ الصوفي الحسن بن عسكر بن الحسن أبو  (،
محمد، كان والده شيخ ىذه القرية ولو فييا رباط إليواء الفقراء، ثم  قدم واسط وسكنيا منذ 

وغيره، ثم  صباه، وسمع بيا الحديث من القاضي أبو الحسن عمي بن ابراىيم بن عون الفارقي
ىـ( والفقيو أحمد بن عمي بن اسماعيل أبو 377م بغداد وعاد الى واسط، ومات بيا سنة )قد

العباس األزري البطائحي الشيفياني، كان يحدث بجامع شيفيا، ولو رحمة الى فارس وكرمان 
)ولو تعميق عمى الشيخ أبو اسحاق الشيرازي

78
ومنيا ايضا الشيخ عسكر بن الحسين بن (، 

عمي بن عباس بن أحمد بن المظفر أبو الحسن الواسطي خطيب شافيا سنبر أبو الفوارس و 
)ىـ(372)ت بحدود 

79
). 

عبدس: نسبة الى قرية عبدس من قرى واسط، المنسوب الييا يسمى  .92
العبدسي، وخرج منيا الفقيو الضرير ابراىيم بن زكريا أبو اسحاق العجمي المعمم 

قات وأما عند غيره فمن (، وعند ابن حجر من الث82(، وفيو أقوال)81الواسطي)
 (.83الضعفاء)
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)الفاخرا: من قرى واسط وىي غير الفخرية من قرى نير عيسى .93
84

وينسب  (،
الييا عمي بن ىالل بن خميس أبو الحسن الواسطي الفقيو الحنبمي الضرير، سمع أبو الحسين 

وطنيا ( وشيدة الكاتبة وغيرىما وتفقو عمى أئمة بغداد التي است85عبد الحق بن عبد الخالق)
)ىـ(379ومات فييا ودفن بباب حرب سنة )

86
.) 

الفاروث: قرية كبيرة تقع عمى شاطيء دجمة بين واسط والمذار، ليا  .94
)سوق

87
)، وقيل أنيا قريبة من البصرة(

87
، خرج منيا جماعة من الرواة المحدثين منيم (

الشافعي ( الواسطي 88أحمد بن ابراىيم بن عمر بن الفرج عز الدين أبو العباس المصطفوي)
ىـ(، وتفقو عمى والده محي الدين 492المقريء والمفسر الصوفي الواعظ، ولد بواسط سنة )

( وغيره 89وقرأ القراءات عمى أصحاب أبي بكر الباقالني وسمع من عمر بن كرم الدينوري)
وحدث عنو جماعة منيم البرزالي، وكان عظيم القدر متواضعًا، سمع وقرأ بأصبيان وشيراز 

كة وحدث بدمشق وغيرىا، وقد صمى الذىبي خمفو في جامع دمشق، ورجع الى وقزوين وم
)ىـ(472ىـ(، ومات فييا سنة )479واسط سنة )

91
، ومن محدثييا ابراىيم بن عمر )عمير( (

)بن الفرج محيي الدين، روى عنو ابن أبي الدنيا
92
، والمحدث عبد اهلل بن أحمد بن عمر (

)ىـ(472عز الدين، )ت 
93
 (.94ي بن بمبان العباس)، والشيخ عم(

)فاطمة: قرية من قرى واسط وتقع فوق الشرطة .95
95
وينسب الييا محمد بن  (

بدر بن الحسين بن مقبل بن السمين أبو الفرج بن أبي النجم الميمي البصري ولد بقرية فاطمة 
ىـ( ونشأ بقرية العقر من قرى البصرة، من بيت رئاسة من أبناء المتصرفين وكان 362سنة )
سألو  ابن العشار عن أي العموم اشتغل فقال ))زعم أنو لم يشتغل بشيء من العموم((  شاعراً 

(96) . 
)من أعمال واسط (: قرية من ناحية فم الصمح97فامية) .96

97
خرج منيا  (،

)جماعة من أىل العمم
98

منيم الفقيو عمر بن ادريس أبو عمي الصمحي، قدم بغداد وسكنيا ( 
حدث عن أبي مسمم الكجي وغيره،  ،الشرقي من بغدادىـ( أمأل في الجانب 067وفي سنة )

(، والمحدث أحمد بن عمر 211( وغيره)99روى عنو أبو العالء محمد بن عمي الواسطي)
بن أحمد بن يحيى بن عبد الصمد أبو بكر المعروف بابن الرويح البقال، حدث عن أبي 

( وأحمد بن 212القاسم البغوي ويحيى بن صاعد، وحدث عنو أحمد بن عمي بن التنوزي)
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)محمد العتيقي
213
( وممن نسب الييا الفقيو جعفر بن حمدان 214ىـ()161مات سنة ) (

بن جعفر أبو محمد، وجعفر بن عبد اهلل بن عيسى أبو عبد اهلل، وعبد الرحمن بن العباس بن 
عبد الرحمن بن زكريا أبو القاسم، ومحمد بن الفضا بن ميمون بن أبو عبد اهلل الشاىد )ت 

)محمد بن عبد اهلل بن أحمد بن الحسين بن أبو الحسن الفاميىـ(، و 112
215
، ومحمد بن (

)عبد الوىاب القناد، ويحيى بن بن يزيد أبو زكريا
216
). 

(، وينسب الييا أسرة 217الكراجي: نسبة الى قرية تقع عمى باب واسط) .97
في فقو  عممية، ومنيا شيخ اّلمامية محمد بن عمي أبو الفتح وىو الخيمي، النحوي المغوي برع

وأصول اّلمامية قرأ عمى جماعة منيم السيد المرتضى الحسيني، مات بصور سنة 
(، لو مصنفات منيا تمقين أوّلد المؤمنين )مجيول( األغالط مما يرويو 217ىـ()227)

الجميور)مجيول( وموعظة العقل والنفس )مجيول( والمنازل )مجيول( وما جاء عمى عدد 
)مجيول( وغيرىااّلثني عشر )مجيول( والمؤمن )

218
). 

ماذرايا: قرية تقع فوق واسط ومحسوبة من أعمال فم الصمح مقابل نير  .02
(، وينسب الييا محمد بن حسين بن أحمد بن عمر 219سابس من طسوج النيروان األسفل)

ىـ(، وسمع جماعة منيم طراد بن محمد الزينبي والنعالي الحسين 262أبو شجاع، ولد سنة )
ضيان المبارك بن كامل وعمر بن عمي القريشي، وحدث عنو محمد بن طمحة، وسمع منو القا

(، والحسين بن أحمد بن رستم ويقال أحمد بن 221ىـ()347بن أحمد األزجي مات سنة )
ىـ(، حدثعن أبي 124عمي أبو أحمد )أبو عمي( ابن زنبور الكاتب، وتولي خراج مصر سنة )

)ىـ(192حفص العطار، وروى عنو الدارقطني، مات سنة )
222
). 

)المبارك .09
223

قرية بين واسط وفم الصمح والصمح ىي كورة فوق واسط  (:
عمى نير يتفرع من دجمة، وقيل أنيا فوق واسط، وينسب الييا كورة الصمح، والمبارك نير 

)قرب واسط حفره خالد بن عبد اهلل القسري، وعميو قرى ومزارع 
224
، وقيل أنيا بميدة بين (

) بغداد وواسط عمى طرف دجمة
225
ينسب الى قرية المبارك المحدث يحيى بن يعقوب ، و (

)بن مرداس بن عبد اهلل أبو زكريا البقال، حدث عن سميمان بن محمد المباركي
226
) 

)وطائفة، وروى عن عبد الصمد بن عمي الطستي
227

)وأبو القاسم الطبراني( 
227

وغيرىما ( 
منيم اسحاق  (، ونسبت الييا طائفة من أىل العمم228ىـ()072وىناك من جعل وفاتو سنة )
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ىـ(، 914بن ادريس بن عبد الرحيم، حصين بن عبد الرحمن السممي الكوفي أبو اليذيل )ت 
ىـ( سميمان بن محمد 239الحسن بن غالب بن عمي بن المبارك شيخ قاضي المارستان )ت 

( عبد اهلل بن أبي 229ىـ()019بن أبو داود وقيل سميمان بن داود المباركي التابعي )ت 
بن يعقوب أبو جعفر الواسطي المعروف بالصائن، ومحمد بن عبد اهلل بن البدر محمد 

 (.231المبارك أبو الطيب، ومحمد بن يونس)
(، ومنيا برز عمي بن الخطاب بن مقمد 232المحدث: قرية قريبة من شافيا) .00

ىـ( كان حافظًا لمقرآن الكريم منذ 334أبو الحسن الفقيو الشافعي الضرير، ولد نحو سنة )
قدم واسط وقرأ بالقراءات عمى الشيخ أبو بكر الباقالني، وسمع من قدماء شيوخ صباه، ثم 

( وأبي بكر الباقالني وغيرىما وكان معيدًا في 233واسط منيم أبي العباس ابن الجمخت)
( وفييا سمع من ابن شاتيل وغيره، وعمق عنو ابن الدبيثي شيئًا من 234المدرسة الفخرية)

) شعره
235
). 

(، وينسب الييا العالم الجميل الذي 236أسفل واسط)نير ناب: قرية تقع  .01
يسميو سفيان الثوري بأمير المؤمنين في الحديث، الفقيو شعبة بن الحجاج بن الورد 

)العتكي
237
ىـ( في قرية نير ناب ونشأ بيا ثم انتقل الى البصرة، سمع من 61، ولد سنة )(

)عمر بن دينار وطمحة بن مصرف
237
يى القطان وغيره، وروى عنو الثوري ويح (

)وغيرىما
238
)( سنة قال عنو ابن حبان55ىـ( ولو )942، مات بالبصرة سنة )(

239
) 
))كان من سادات أىل زمانو حفظًا واتقانًا وورعًا وفضاًل وىو أول من فتش بالعراق عن أمر 
المحدثين وجانب الضعفاء والمتروكين حتى صار عممًا يقتدى بو ثم تبعو عميو بعده أىل 

(، كما أكثر عنو ابن الجعد 241الخطيب البغدادي ترجمة وافية عنو) العراق((، وذكر
(، ومن مصنفاتو 243(، وكان ثبتًا أمينًا ثقة عالمًا برجال الحديث)242البغدادي في مسنده)

(، وكذلك كان عالمًا بفنون الشعر فقد ذكر ابن 244مسند حديث شعبة بن الحجاج بن الورد)
)الجوزي

245
 ا أعمم بالشعر من شعبة((.عن األصمعي قولو ))لن نر أحد (

( من أعمال واسط، ومنيا برز الشيخ شمعمة 246نيفة: وقيل من مركوري) .02
بن أبي النما أبو محمد الواسطي، كان شاعرًا أديبًا وجيد الرواية ورئيس قريتو وصاحب مروءة 

(، وّل نعمم ان كان ينتمي الى آل النما من الحمة الذين تم ذكر أشير رجاّلتيم 247وسخاء)
يم: الشاعر الحسين بن عمي بن نما أبو عبد اهلل بن أبي قاسم الكاتب الذي كان مولده بين ومن
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ىـ(، من الحمة السيفية، سكن بغداد ومات فييا سنة 319ىـ( و )307األعوام )
(، وىبة اهلل بن نما الحمي عفيف الدين أبو البقاء، من فقياء اّلمامية، لو 247ىـ()496)

(، 248ىـ()362أخبار المموك اّلسدية )مطبوع(، مات بعد ) مصنف المناقب المزيدية في
والشاعر عمي بن عمي بن نما بن حمدون أبو الحسن بن أبي القاسم الكاتب، ولد سنة 

(، 251( والفقيو محمد بن نما)249ىـ()357ىـ(، من فقياء األمامية، مات سنة )301)
 (.252ل نما)وقاضي أصبيان بندار بن محمد بن عمي أبو سعد وغيرىم من فقياء آ

)النيل: وىي قرية كبيرة من واسط، وقيل أنيا من سواد الكوفة .03
253
، وذكر (

السمعاني أنيا بميدة عمى الفرات بين بغداد والكوفة، دخميا وأقام بيا يومين عند منصرفو من 
)البصرة

254
، وينسب الييا خالد بن دينار أبو الوليد الشيباني النيمي، حدث عن معاوية بن (

(، والنحوي الرؤاسي محمد بن أبي سارة أبو 256وروى عنو الثوري وغيره) ( وغيره،255قرة)
جعفر وسمي بالرؤاسي لكبر رأسو، وىو أول من وضع كتابًا في النحو من الكوفيين، استاذ 

)الكسائي والفراء
257
ىـ(، ومن شعره 971-952، مات في أيام خالفة ىارون الرشيد )(

 قصيدة منيا:
 عن الدنيا لعمك تيتدينا        أّل يا نفس ىل لك صيام

 لعمك عنده تستبشرينا  يكون الفطر وقت الموت منيا
)لعمك في الجنان تخمدينا     أجيبيني ىديت وأسعفيني

257
) 

وقد ذكر ابن النديم مصنفاتو منيا كتاب الفصيل )مجيول( رواه جماعة وكتاب التصغير 
ء الكبير )مجيول( وكتاب )مجيول( وكتاب معاني القرآن )مجيول( وكتاب الوقف واّلبتدا

(، وسعيد بن أحمد بن مكي، ذكره عماد الدين 258الوقف واّلبتداء الصغير )مجيول()
( واصفًا إياه مغاليًا بأنو في التشيع ومقدمًا في التعصب، عاليًا في األدب 259األصبياني)

 معممًا في المكتب، وكان من شعراء أىل البيت )عمييم السالم( ومن شعره فييم:
 تسعد بيم وتراح من آثامو  سعيد ىواك واستمسك بمن دع يا

 وبولدىم عقدوا الوّل بتمامو             بـ محمد وبـ حيدر وبـ فاطم
(، ونصر 261ىـ()343وكان مؤدبًا، وذىب بصره ثم عاد اليو وقارب المائة ومات سنة )

النحو، أديبًا فاضاًل بن محمد بن مبادر أبو العز النحوي من المتصدرين بالنيل، عارفًا بالمغة و 
)يقول الشعر وكان يميل الى التشيع

262
، والشاعر الكاتب سعيد بن حمزة بن أحمد بن (
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ىـ( 306الحسن بن سارخ أبو الغنائم النيمي من قرى النيل من عمل الحمة المزيدية ولد سنة )
)وحدث عن أبو المظفر ىبة اهلل بن أحمد بن الشبمي

263
 وغيره، وروى عنو ابن النجار، (

دخل بغداد بعد العشرين من عمره وسكن قراح أبي الشحم، ولو شعر يمدح فيو األمراء والوّلة، 
ىـ( ودفن 496ىـ( وقيل سنة )491ورحمة الى بالد الشام والروم، مات في شير رمضان سنة )

(، 265ىـ()012(، ومنيا أيضًا ابراىيم بن الحجاج مات سنة )نيف 264بمقابر قريش)
)ىـ( صاحب كتاب المغازي )مجيول(977ني )ت ويونس بن بكير الشيبا

266
، ومحمد بن (

)عبيد الطنافسي
267
، وورس بن يحيى بن رسن أبو ابراىيم النيمي ثم البغدادي )ت (

)ىـ(403
267
( من أىل النيل لم نعثر عمى تاريخ وفاتيم، 268، كما ذكر ابن ماكوّل طائفة)(

بن الفتيح المستممي وحميد  وىم صباح بن مروان أبو سيل ويونس بن بكير الشيباني ومحمد
بن الوزير النيمي ومحمد بن خالد ومحمد بن خالد الراسبي النيمي البصري ومحمد بن خالد بن 
يزيد وحبيش بن عبد اهلل بن ىارون أبو بكر ومحمد بن الحسين أبو عبد الرحمن الفقيو 

 الشاعر.
يا (، وينسب الي269ىمامية: قرية من قرى واسط، وقيل بمدة من أعماليا) .04

الفقيو التاجر صدقة بن المبارك بن سعيد بن ثابت أبو الفضل اليمامي، حدث عن جماعة 
)ىـ(491منيم يحيى بن ثابت مات سنة )

271
، والشاعر األديب الحسين بن أبي منصور (

بن أبي المعالي بن حراز وجيو الدين أبو عبد اهلل الواسطي، وروى من شعر الزكي المنذري، 
ك الشيخ أحمد بن ثابت أبو العباس اليمامي الواسطي، قدم بغداد بعد ىـ( كذل497مات سنة )

أن ترك قضاء اليمامية وأقام بالمدرسة النظامية قريب من عشرين عامًا، يعمم الناس عمم 
الحساب والفرائض وصنف كتبًا في ىذه العموم، ولم يخرج من المدرسة اّّل لوقت صالة 

) ىـ(419الجمعة حتى مات سنة )
272
). 

 بالنسبة لألسر العممية التي خرجت من قراىا كانت أشيرىا: اما
أسرة البادرائي: تنتسب ىذه األسرة الى بادرايا من قرى واسط، غير أن ىذه األسرة -9

المتكونة من األب واألبن لم تستقر في واسط ألن األب سكن بغداد وابنو استقر في دمشق، 
د اهلل بن الحسن بن عثمان أبو محمد بن أبي وىما الشيخ عبد اهلل بن محمد بن الحسن بن عب
ىـ( سمع من عبد العزيز ابن منينا وسعيد 372الوفاء نجم الدين البغدادي الشافعي ولد سنة )
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( وغيرىما وحدث عن طائفة في بغداد وحمب ودمشق ومصر 940بن محمد الرزاز)
زية، عمل لو ىـ( ودفن بالشوني433( مات الشيخ سنة )942(، أجاز ّلبن البارزي)941وغيرىا)

، وكان ابنو عبد الرحمن جمال الدين البادرائي ثم الدمشقي (943)عزاء في دمشق في مدرستو
ىـ( ودفن بسفح جبل 455حسن السيرة، تولى التدريس بمدرسة أبيو من بعده، مات سنة )

 .(944)قاسيون وتجاوز الخمسين من عمره
ولم يكن لواسط والمالحظ عميو بأن ىذه األسرة عاشت في بغداد وسكنت دمشق 

 نصيب من اّلستفادة من عمميا.
أسرة الباذبيني: نسبة لقرية باذبين من قرى واسط التي خرجت منيا أسرة متمثمة -0

ىـ(، الذي تفقو عمى أبي البركات يحيى 325باألخوين أحمد بن مسعود بن الُزقطر ولد سنة )
د بن عبد الباقي بن محمد أبو بكر محم بن عبد الرحمن بن حبيش الفارقي وقاضي المارستان

(، وكذلك أخيو ىبة اهلل بن مسعود بن الحسن بن 945ىـ()370البزاز، مات الباذبيني سنة )
الزقطر أبو القاسم  الذي حدث عن جماعة منيم أبو غالب أحمد بن الحسن بن البناء، توفي 

لم نظفر سبب وفاتيما في عام واحد ألن  (،946)ىـ( ودفن بباب حرب370بنفس سنة )
 لمصارد المعتمدة لم تذكر ذلك.ا

أسرة الدبيثي: خرجت ىذه األسرة من قرية دبثا )دبيثا( وكان ليا أثرًا عظيمًا لم -1
يغط غبار الزمن أثرىا المتمثمة في بيت من المحدثين والرواة ومؤرخ أيضًا، غير أن المنذري 

لدبيثي ذكر ان (، وابن ا952( ثم نزلوا دبيثا)947ذكر عن البعض أن أصميم يعود الى كنجة)
 ، وأبناء ىذه األسرة ىم: (959)جدىم من دبيثا

الحجاج بن عمي بن الحجاج بن محمد أبو القاسم الدبيثي، جد الحافظ ابن الدبيثي 
ىـ( وسمع بواسط من القاضي أبي عبد اهلل محمد المغازلي 323ألمو من واسط، ولد سنة )

فارقي ثم قدم بغداد وسمع بيا من وغيره وأجاز لو القاضي أبو عمي الحسن بن ابراىيم ال
ىـ( ومن أبي القاسم ىبة 309( سنة )950الشريف أبي السعادات أحمد بن أحمد بن المتوكل)

اهلل بن محمد بن الحصين وغيرىما، ثم عاد الى واسط، وبيا مات ودفن بجامع واسط بتربة لو 
لي بن أبي ، وسعيد بن يحيى بن عمي بن الحجاج بن محمد أبو المعا(951)ىـ(353سنة )

ىـ( قدم جده عمي الى واسط 305طالب والد الحافظ ابن الدبيثي، ولد أبو المعالي سنة )
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وسكنيا وبيا ولد لو أوّلده، ثم رحل سعيد الى بغداد مع والده منذ صغره وأقام بيا مدة وسكن 
ي دار الخالفة بباب النوبي في الدرب الجديد، سمع الحديث في بغداد من سعد الخير األنصار 

(، وذكر ابن الدبيثي أنو لم يظفر بمسموعات والده اّّل بعد 952وغيره، ثم عاد الى واسط)
ىـ( وصمى عميو جمع كبير بجامع 363وفاتو، ومات ليمة الجمعة يوم عيد األضحى سنة )

، (953)واسط وأماميم ولده محمد، ثم دفن بمقبرة داوردان التي تبعد عن واسط فرسخ واحد
األسرة ىو المؤرخ الكبير أبو عبد اهلل الدبيثي، الذي وردت لو ترجمة  وآخر من اشتير من ىذه

في مصادر عديدة وأكثرت من ذكره فييا بأنو  أبو عبد اهلل الدبيثي الشافعي المذىب ولو 
معرفة وحفظ، حافظا لمقرآن مجودًا وعارفًا بالحديث وحافظًا لمتواريخ وقارضا لمشعر ولد سنة 

ىل العمم في واسط منيم أبي طالب محمد بن عمي الكتاني وىبة ىـ( وسمع جماعة من أ336)
( وخمق كثير، روى عن 955ورحل الى بغداد، سمع من ابن شاتيل) (954)اهلل بن عمي بن قسام

( وعن حمزة بن 956جماعة منيم عبد اهلل بن أحمد بن جعفر أبو جعفر الواسطي الضرير)
ىـ( ولم 499ورد أربل سنة )(، وكان قد 962( وغيرىم)957سممان بن جروان بن الحسين)

يدخميا من قبل وسمع الحديث وكتبو ولو محفوظات يذكرىا عند المحاضرة، وظل مستمرًا عمى 
(، وأحمد بن جعفر بن أحمد بن 969ىـ( ودفن بالوردية)415اجتياده وتعميقو حتى توفي سنة )

الب محمد بن ىـ(، سمع من أبي ط336الدبيثي وىو ابن عم أبو عبد اهلل الدبيثي، ولد سنة )
( وحدث وكتب عنو جماعة، وقدم بغداد مرات يروي فييا من شعره ولو 960عمي ابن الكتاني)

(، وشعبة )سعيد( ابن 961ىـ()409شعر جيد، كان ضامن البيع بواسط، ومات بواسط سنة )
الحافظ محمد أبو عبد اهلل الدبيثي، أسمعو والده من يحيى بن بوش وعبد المنعم بن كميب 

 (.962بغداد وواسط)وطائفة في 
: خرجت ىذه األسرة من قرية كراجك احدى قرى (963)أسرة الكراجكي )الكراشكي(-2

واسط، واألسرة متكونة من األخوين أحمد وعمي ابني عيسى الكراجكي، ويبدو من خالل 
( 964المصادر بأن عمي فاق شيرة أكثر من أخيو أحمد الذي حدث عن شجاع بن الوليد)

، وأخيو عمي المعروف (965)عبد اهلل بن الحسين بن اسماعيل وروى عنو المحاممي أبو
( وروى عنو 967( وقبيصة بن عقبة)966بالعسكري حدث عن طائفة منيم جحين بن المثنى)
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وغيرىما ووثقو ابن حبان وذكر أن الكراشكي أي  (972)ابن أبي الدنيا والمحاممي أبو عبد اهلل
 .(970)ىـ(025( مات سنة )979ن)الكراجكي كان يكتب لعكرمة بن طارق السرخسي أبو عو 

 
 الخاتمة

شجع اّلسالم عمى العمم وانتشاره في ربوع الدولة العربية اّلسالمية، لذا برع كثير من 
أبناءىا في مختمف العموم فكان ألبناء واسط ممن انتسب الى بعض قراىا دورًا بارزًا لم يغط 

الكبير ابن الدبيثي صاحب كتاب ذيل غبار الزمن أثره فكان من أشير أبناءىا العالم والمؤرخ 
 تاريخ مدينة السالم  الذي عرف بقريتو فضال عن غيره ممن حمل اسم قريتو لقبا لو.

  االحاالت
 

                                                 

، مؤسسة 0أنظر: لسترنج: كي، بمدان الخالفة الشرقية، ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد، ط( 9)
 .42م(، ص9763ىـ/ 9223 –الرسالة، )بيروت 

ىـ(، فتوح البمدان، تح رضوان محمد رضوان، دار 057( أنظر: البالذري: أحمد بن يحيى بن جابر، )ت 0)
ىـ(، 070؛ بحشل: أسمم بن حبيب الرزاز الواسطي، )ت 066، ص9ىـ(، ج9221 –الكتب العممية، )بيروت 

قوت ؛ يا29، 17، ص9ىـ(، ج9224 –، عالم الكتب، )بيروت 9تاريخ واسط، تح كوركيس عواد، ط
، 3م(، ج9773 –، دار صادر، )بيروت 0ىـ(، معجم البمدان، ط404الحموي: شياب الدين بن عبد اهلل )ت 

، 9ىـ(، البمدان، ط070؛ اليعقوبي: احمد بن اسحاق بن جعفر بن وىب بن واضح، )ت بعد 127، 125ص
تاريخية في نشأت ؛ الموسوي: مصطفى عباس، العوامل ال936ىـ(، ص9200 –دار الكتب العممية، )بيروت 

 . 990م(، ص9760 –وتطور المدن العربية اإلسالمية، دار الرشيد، )الجميورية العراقية 
؛ طو: عبد 994، 991؛ الموسوي، العوامل التاريخية، ص42( أنظر: لسترنج، بمدان الخالفة الشرقية، ص1)

م(، 9763ىـ/ 9223موسوعات، )، دارالعربية لم9الواحد ذنون، العراق في عيد الحجاج بن يوسف الثقفي، ط
 .932ص

( ىذا اشارة الى تغييـر النظـام اّلداري ألنـو لـم يسـبق ألحـد مـن الجغـرافيين بـالقول عمـى أنيـا أصـبحت عمـل 2)
ىــ(، 145ىـ(. أنظر: محمد أبو القاسم البغدادي الموصمي، )ت بعد 145مفرد، كما صرح ابن حوقل )ت بعد 

 .017ص، 9م(، ج9716 –صورة اّلرض، )ليدن 
 .126، ص3( ياقوت الحموي، معجم البمدان، ج3)
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؛ ابن عبد الحق البغداي: عبد المؤمن بن عبد الحق ابن 922، ص9( ياقوت الحموي، معجم البمدان، ج4)
 –، دار الجيل، )بيروت 9ىـ(، مراصد اّلطالع عمى أسماء األمكنة والبقاع، ط517شمائل القطيعي، )ت 

 .31، ص9ىـ(، ج920
ىـ(، ذيل تاريخ مدينة السالم، تح بشار عواد 415ابن الدبيثي: أبو عبد اهلل محمد بن سعيد، )ت  ( أنظر:5)

؛ ابن نقطة: محمد بن 229، ص2م(، ج0224ىـ/ 9205 -، دار الغرب اّلسالمي، )بيروت 9معروف، ط
، دار 9وت، طىـ(، التقييد لمعرفة رواة التسنن والتقييد، تح كمال يوسف الح407عبد الغني أبو بكر، )ت 

؛ الذىبي: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز أبو عبد 297، ص9ىـ(، ج9226 –الكتب العممية، )بيروت 
، دار الكتاب 9ىـ(، تاريخ اّلسالم ووفيات المشاىير واألعالم، تح عمر عبد السالم تدمري، ط526اهلل، )ت 

ىـ(، 9023مرتضى الحسيني، )ت  ؛ الزبيدي: محمد117، ص21م(، 9765ىـ/ 9225 –العربي، )بيروت 
، 16ت(، ج –ط  –بال  –تاج العروس من جواىر القاموس، تح مجموعة من المحققين، )دار اليداية 

 .914ص
ىـ(، األنساب، تح عبد اهلل 340( السمعاني: ابو سعيد عبد الكريم بن محمد ابن منصور التميمي، )ت 6)

، 9؛ ياقوت الحموي، معجم البمدان، ج939، ص9(، جم9776 –، دار الفكر، )بيروت 9عمر البارودي، ط
 .961ص

 ( الوليد بن مسمم: لم أجد لو ترجمة فيما بحثت.7)
 .939، ص9( السمعاني، األنساب، ج92)
( األفشولية: وىي غير أفشوان احدى قرى بخارى والمنسوب الييا األفشواني. أنظر: السمعاني، األنسـاب، 99)
 .010، ص9البمدان، ج؛ ياقوت الحموي، معجم 976، ص9ج
، دار العرب 9ومعجم اّلدباء، تح احسان عباس، ط 010، ص9( ياقوت الحموي، معجم البمدان، ج90)

؛ وأنظر: ابن األثير: عمي بن ابي الكرم محمد بن 222، ص0م(، ج9770ىـ/ 9292 –اّلسالمي، )بيروت 
ىـ/ 9222 –ادر، )بيروت ىـ(، المباب في تيذيب األنساب، دار ص412محمد الشيباني الجزري، )ت 

؛ الزبيدي، تاج العروس، 929، ص9؛ ابن عبد الحق البغدادي، مراصد اّلطالع، ج57، ص9م(، ج9762
 .949، ص12ج
؛ ابن القفطي: جمال الدين أبو الحسن عمي بن 003، ص1( ابن الدبيثي، ذيل تاريخ مدينة السالم، ج91)

، 9ىـ(، ج9202 –، المكتبة العصرية، )بيروت 9ط ىـ(، إنباه الرواة عمى إنباه النحاة،424يوسف )ت 
 .150ص

( أبو الحسن العنبري: عمي بن أحمد بن عمي بن محمد أبو الحسن بن أبي العباس المعروف بابن دواس 92)
القنا الواسطي، شاعرًا وأديبًا ولو معرفة بالتنجيم وغيره. ابن العشار: كمال الدين أبي البركات المبارك 

ىـ(، قالئد الجمان في فرائد شعراء ىذا الزمان المشيور بـ عقود الجمان، تح كامل سممان 432الموصمي، )ت 
 . ولم يذكر تاريخ وفاتو.14-13، ص2م(، م0223 –، دار الكتب العممية، )بيروت 9الجبوري، ط
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؛ ابن الدبيثي، ذيل 222، ص0ومعجم األدباء، ج 010، ص9( أنظر: ياقوت الحموي، معجم البمدان، ج93)
 .151-150، ص9؛ ابن القفطي، إنباه الرواة، ج004، ص1ريخ مدينة السالم، جتا
؛ ابن 194، ص9؛ ياقوت الحموي، معجم البمدان، ج027، ص9( أنظر: السمعاني : األنساب، ج94)

ىـ(، لب 799؛ السيوطي: جالل الدين عبد الرحمن، )ت 47، ص1الدبيثي، ذيل تاريخ مدينة السالم، ج
. غير أن ياقوت الحموي يرى 03ت(، ص -ط  -بال –نساب، دار صادر، )بيروت المباب في تحرير األ

 .194، ص9أنيا بميدة من طسوج النيروان وأنيا تقع بين البندنيجين ونواحي واسط. معجم البمدان، ج
ىا ( عبد القادر الرىاوي: الحافظ المحدث أبو محمد عبد القادر عبد اهلل بن عبد الرحمن الحنبمي، ولد بالر 95)

ىـ(. المنذري: زكي 423ىـ(، سمع مشايخ كثيرين، صنف كتاب األربعين وغيره، مات بعد سنة )314سنة )
ىـ(، التكممة لوفيات النقمة، حققو وعمق عميو بشار عواد 434الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي، )ت 

اليجراني: عبد اهلل بن  ؛112-110، ص0م(، م9762ىـ/ 9223 –، مؤسسة الرسالة، )بيروت 1معروف، ط
ىـ(، قالدة النحر في وفيات أعيان الدىر، عني بو 725أحمد بن عمي بامخرمة الحضرمي الشافعي، )ت 

، 3م(، م0226ىـ/ 9206 –، دار المناىج لمنشر والتوزيع، )السعودية 9وجمعو مكرمي وخالد زواري، ط
 .25ص

وكان يؤم الناس في أحد المساجد الشمعية، ويقرأ ( ابن طاىر: الخياط المقريء، من ساكني المأمونية، 96)
ىـ(. ابن 374القرآن قراءة صحيحة، سمع أبو محمد بن الخشاب وطبقتو، وروى شيئًا يسيرًا، مات سنة )

 .913، ص2الدبيثي، ذيل تاريخ مدينة السالم، ج
مبارك أبو طالب بن ( أبو طالب الياشمي: لم أجد لو ترجمة فيما بحثت. وربما يقصد بو عبد اهلل بن ال97)

ىـ(. ابن الدبيثي، ذيل تاريخ 374أبي المكارم والمعروف باّلكمال من أشراف الياشميين، مات بواسط سنة )
 .332، ص1مدينة السالم، ج

 ( عمي بن ثابت: لم أجد لو ترجمة فيما بحثت.02)
عبد الواحد المقدسي، ؛ عبد الغني: أبو محمد بن 06، ص3( ابن الدبيثي، ذيل تاريخ مدينة السالم، ج09)

م(، 9773ىـ/ 9294 –ىـ(، الترغيب في الدعاء، تح فواز أحمد مرلي، دار ابن حزم، )بيروت 422)ت 
وكتاب التوحيد هلل عز وجل، تح مصعب بن عطا اهلل  094، 963، 932، 920، 62، 24، 13ص

 .42-41م(، ص9776ىـ/ 9297 -، دار المسمم لمنشر والتوزيع، )الرياض 9الحايك، ط
، مؤسسة 7( أنظر: الذىبي، سير أعالم النبالء، تح محمد نعيم العرقسوسي، شعيب األرناؤوط، ط00)

 . 133، ص09ىـ(، ج9291 –الرسالة، )بيروت 
 ( أبو الحسن محمد بن محمد بن حامد البادرائي: لم أجد لو ترجمة فيما بحثت. 01)
٘ـ(، تاس٠خ ِذ٠ٕح دِشك ٚروش فضٍٙا 672( اتٓ ػغاوش: ػٍٟ تٓ اٌذغٓ تٓ ٘ثح هللا اٌشافؼٟ، )خ 35)

-382، ص22َ(، ج2996 –ٚتغ١ّح ِٓ دٍٙا ِٓ األِاثً، تخ ػّش تٓ غشاِح اٌؼّشٞ، داس اٌفىش، )ت١شٚخ 

 . 79، ص4؛ اتٓ اٌذت١ثٟ، ر٠ً تاس٠خ ِذ٠ٕح اٌغالَ، ج383
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لفصحاء، مات ىـ(، كان من ا329( المعدل أبو العباس أحمد بن أحمد: البندنيجي البغدادي، ولد سنة )03)
 . 44-43، ص00ىـ(. الذىبي، سير أعالم النبالء، ج493سنة )

، تخ ػثذ اٌم١َٛ ػثذ 2؛ اتٓ ٔمطح، تىٍّح االوّاي، ط491، ص4( اتٓ اٌذت١ثٟ، ر٠ً تاس٠خ ِذ٠ٕح اٌغالَ، ج37)

 . 455، ص2٘ـ(، ج2521 –س٠ة إٌثٟ، جاِؼح أَ اٌمشٜ )ِىح اٌّىشِح 
ىـ(، تولى 333بن عمي أبو الفتح، كان جده وأبوه من الفقياء، ولد سنة ) ( ابن زىمويو: عمي بن ىبة اهلل05)

ىـ(. ابن النجار: محب الدين أبي عبد اهلل محمد بن محمود بن 407اّلشراف في ديوان الجوالي، مات سنة )
 –، دار الكتب العممية، )بيروت 9ىـ(، ذيل تاريخ بغداد، تح مصطفى عبد القادر، ط421الحسن، )ت 

 . 955، ص2م(، ج9775/ ىـ9295
؛ 473، 52، ص4؛ اتٓ اٌمفطٟ، ئٔثاٖ اٌشٚاج، ج24، ص6( أٔظش: ٠الٛخ اٌذّٛٞ، ِؼجُ اٌثٍذاْ، ج38)

٘ـ(، اٌٛافٟ 775؛ اٌصفذٞ: صالح اٌذ٠ٓ خ١ًٍ تٓ أ٠ثه، )خ 371، ص53اٌز٘ثٟ، تاس٠خ االعالَ، ج

 ،4َ(، ج3111٘ـ/ 2531-تاٌٛف١اخ، تخ أدّذ األسٔاؤٚط ٚتشوٟ ِصطفٝ، داس ئد١اء اٌتشاث، )ت١شٚخ 

 .  347ص
ىـ(، كان امامًا 225( ابن مسعدة: اّلمام المفتي ابن اّلمام أبي بكر اّلسماعيمي الجرجاني، ولد سنة )07)

 .  342، ص96ىـ(. الذىبي، سير أعالم النبالء، ج255واعظًا، مات بجرجان سنة )
 ( ىبة اهلل المبارك السقطي: لم أجد لو ترجمة فيما بحثت. 12)
؛ اتٓ ٔاصش اٌذ٠ٓ اٌذِشمٟ: ِذّذ تٓ ػثذ هللا تٓ ِذّذ، )خ 359، ص2، ج( اٌغّؼأٟ، األٔغاب42)

، 2٘ـ(، تٛض١خ اٌّشتثٗ فٟ ضثظ أعّاء اٌشٚاج ٚأٔغاتُٙ ٚأٌماتُٙ ٚوٕاُ٘، تخ ِذّذ ٔؼ١ُ اٌؼشلغٛعٟ، ط853

 . 428، ص2َ(، ج2994 –ِإعغح اٌشعاٌح، )ت١شٚخ 
، خريدة القصر وجريدة العصر قسم ىـ(375( ؤأنظر: بن محمد بن صفي بن محمد بن نفيس، )ت 10)

م(، قسم شعراء 9733ىـ/ 9153 –شعراء العراق، تح محمد بيجة األشربي، المجمع العممي العراقي، )العراق 
 . 392، ص4العراق، ج

٘ـ(، 758؛ اٌذ١ِاطٟ: أدّذ تٓ أ٠ثه تٓ ػثذ هللا اٌذغ١ٕٟ، )خ 57، ص8( اٌصفذٞ، اٌٛافٟ تاٌٛف١اخ، ج44)

 . 77، ص29خ(، ج –ط  –تال  –س٠خ تغذاد، داس اٌىتة اٌؼ١ٍّح، )ت١شٚخ اٌّغتفاد ِٓ ر٠ً تا
( أبوالفرج الخيوطي: الخيوطي نسبة الى العمل في الخيوط، روى عن عمي بن محمد بن سعيد 12)

 . 212، ص0الموصمي، وروى عنو النعيمي أبو الحسن عمي بن أحمد. السمعاني، األنساب، ج
ىـ(، اّلكمال في رفع اّلرتياب عن المؤتمف والمختمف في 253، )ت ( عمي بن ىبة اهلل بن أبي نصر13)

. وأنظر: السمعاني، 222، ص9ىـ(، ج9299 –، دار الكتب العممية، )بيروت 9األسماء والكنى، ط
 . 027، ص9األنساب، ج

؛ ابن عبد الحق 933، ص9؛ المنذري، التكممة، م152، ص9( ياقوت الحموي، معجم البمدان، ج14)
. وفي موضع آخر ذكر ياقوت أن برجونية محمة شرقي واسط. 956، ص9مراصد اّلطالع، ج البغدادي،

 .024، ص12ويوافقو القول الزبيدي. تاج العروس، ج 115، ص1أنظر: معجم البمدان، ج
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٘ـ( ٚٔشأ ف١ٙا ثُ سدً 554( أتٛ ػٍٟ اٌذغٓ تٓ اتشا١ُ٘ اٌفاسلٟ: اٌفم١ٗ اٌّاٌىٟ، ٌٚذ ت١ّافاسل١ٓ عٕح )47)

٘ـ(. اٌش١شاصٞ: اتشا١ُ٘ تٓ ػٍٟ تٓ 638اد، ٚواْ دغٓ اٌغ١شج، تٌٛٝ لضاء ٚاعظ، ِاخ عٕح )اٌٝ تغذ

 .363خ(، ص –ط  –تال  –٘ـ(، طثماخ اٌفمٙاء، تخ خ١ًٍ ا١ٌّظ، داس اٌمٍُ، )ت١شٚخ ٠577ٛعف، )خ 
نة ( أبو الفضل ابن العجمي: الفقيو محمد بن أحمد بن عبد اهلل بن فاذويو البزاز، ولد بواسط س16)
ىـ(. ابن الدبيثي، ذيل تاريخ مدينة السالم، 399ىـ(، وقدم بغداد ثم رجع لواسط وبيا مات بواسط سنة )219)
 .197، ص17؛ الذىبي، تاريخ اّلسالم، ج935، ص9ج
 ( أبو الحسن عمي بن المبارك البرجوني: سيذكر ّلحقًا.17)
اط ٚػثذ هللا تٓ ػّش، لتٍٗ اٌذجاج تٓ ( عؼ١ذ تٓ جث١ش: اٌىٛفٟ، تاتؼٟ أخز ػٍّٗ ػٓ ػثذ هللا تٓ ػث51)

٘ـ(. اتٓ عؼذ: ِذّذ تٓ ١ِٕغ أتٛ ػثذ هللا اٌثصشٞ اٌض٘شٞ، 96٘ـ( ٚل١ً عٕح )٠95ٛعف اٌثمفٟ عٕح )

؛ اتٓ خ١اط: خ١ٍفح أتٛ ػّش ا١ٌٍثٟ 367، ص7خ(، ج -ط  -تال  –اٌطثماخ اٌىثشٜ، داس صادس، )ت١شٚخ 

٘ـ/ 2513 –، داس ط١ثح، )اٌش٠اض 3وشَ ض١اء اٌؼّشٞ، ط٘ـ(، طثماخ اتٓ خ١اط، تخ أ351اٌؼصفشٞ، )خ 

٘ـ(، 782؛ اتٓ خٍىاْ: شّظ اٌذ٠ٓ أدّذ تٓ ِذّذ تٓ أتٟ تىش أتٛ اٌؼثاط، )خ 381، ض2(، ج2983

 472،ص3خ(، ج –ط  –تال  –ٚف١اخ األػ١اْ ٚأٔثاء أتٕاء اٌضِاْ، تخ ادغاْ ػثاط، داس اٌثمافح، )ت١شٚخ 

 ِٚاتؼذ٘ا.
؛ اتٓ 613، ص3؛ اتٓ ٔمطح، تىٍّح االوّاي، ج475، ص2ِؼجُ اٌثٍذاْ، ج( ٠الٛخ اٌذّٛٞ، 52)

٘ـ(، تاس٠خ أستً، تخ عاِٟ تٓ 747اٌّغتٛفٟ: ششف اٌذ٠ٓ تٓ أتٟ اٌثشواْ اٌّثاسن تٓ أدّذ األستٍٟ، )خ 

، 2؛ إٌّزسٞ، اٌتىٍّح، 513َ، ص2َ(، ج2981 –ع١ذ خّاػذ اٌصماس، ٚصاسج اٌثمافح ٚاالػالَ، )اٌؼشاق 

 ؛.371، ص52ٌز٘ثٟ، تاس٠خ االعالَ، ج؛ ا266ص

( أتٛ تىش اٌثالالٟٔ: دّذ تٓ اٌط١ة تٓ ِذّذ اٌثصشٞ اٌّشٙٛس، االشؼشٞ اٌّز٘ة، صادة اٌتصا١ٔف، 53)

 .371-379، ص5٘ـ(. اتٓ خٍىاْ، ٚف١اخ األػ١اْ، ج514عىٓ تغذاد، ِاخ عٕح )

؛ اٌز٘ثٟ، 266، ص2اٌتىٍّح، َ ؛ إٌّزسٞ،648، 73، ص5( اتٓ اٌذت١ثٟ، ر٠ً تاس٠خ ِذ٠ٕح اٌغالَ، ج54)

، ِإعغح 2ِؼشفح اٌمشاء اٌىثاس ػٍٝ اٌطثماخ ٚاالػصاس، تخ شؼ١ة األسٔاؤٚط، صاٌخ ِٙذٞ ػثاط، ط

؛ اٌصفذٞ، 217، ص57/ ج226، ص53ٚتاس٠خ االعالَ، ج 733، ص3٘ـ(، ج2515 –اٌشعاٌح، )ت١شٚخ 

 .375، ص32اٌٛافٟ تاٌٛف١اخ، ج

؛ 571، ص2؛ اتٓ ٔمطح، تىٍّح االوّاي، ج648، 73، ص5ح اٌغالَ، ج( اتٓ اٌذت١ثٟ، ر٠ً تاس٠خ ِذ55ٕ٠)

؛ اٌغثىٟ: تاج 427، ص56/ ج278، ص52؛ اٌز٘ثٟ، تاس٠خ اإلعالَ، ج266، ص2إٌّزسٞ، اٌتىٍّح، َ

٘ـ(، اٌطثماخ اٌشافؼ١ح اٌىثشٜ، تخ ِذّٛد ِذّذ اٌطٕادٟ ٚػثذ اٌفتاح 772اٌذ٠ٓ تٓ ػٍٟ تٓ ػثذ اٌىافٟ، )خ 

 .277، ص8٘ـ(، ج2524، ٘جش ٌٍطثاػح ٚاٌتٛص٠غ، )3ِذّذ اٌذٍٛ، ط

 ( ذكرناىا معًا ألن الشاعر ابن المعمم الجاباني ُعرف بيما ولكن غمب عميو لقب اليرثي.23)
، 4/ ج91، ص3( ٔٙش جؼفش: ٔاد١ح ت١ٓ ٚاعظ ٚاٌثصش. أٔظش: ٠الٛخ اٌذّٛٞ، ِؼجُ اٌثٍذاْ، ج57)

. ٚروش اتٓ اٌذت١ثٟ أْ اٌٙشث تثؼذ ػٓ 485ص ،4؛ اتٓ األث١ش، اٌٍثاب، ج476، 429، ص6/ ج421ص

؛ اتٓ ػثذ اٌذك اٌثغذادٞ، ِشاصذ االطالع، 619، ص2ٚاعظ ػششج فشاعخ. ر٠ً تاس٠خ ِذ٠ٕح اٌغالَ، ج

 .415، ص2ج
( اٌط١ثٟ اٌٛاعطٟ: داٚد تٓ أدّذ تٓ عؼ١ذ تٓ خٍف تٓ داٚد تٓ ػثّاْ تٓ ػض٠ضٞ اٌتاجش، ِٓ أً٘ ِذ٠ٕح 57)

٘ـ(، واْ ِٓ األػ١اْ ٚإٌثالء اٌجٛا١ٌٓ فٟ ا٢فاق، ٌٗ 657عظ ٚخٛصعتاْ، ٌٚذ عٕح )اٌط١ة اٌتٟ تمغ ت١ٓ ٚا

٘ـ(، لتٍٗ اٌتتاس فٟ تخاسٜ ػٕذِا ٘اجّٛ٘ا. 727ِؼشفح تاِح تاٌتٛاس٠خ ٚأخثاس اٌٍّٛن اٌٛصساء ِٚاخ عٕح )

ة، تخ ع١ًٙ ٘ـ(، تغ١ح اٌطٍة فٟ تاس٠خ د771ٍاتٓ اٌؼذ٠ُ: وّاي اٌذ٠ٓ ػّش تٓ ادّذ تٓ أتٟ جشادج، )خ 

 .4545-4542، ص7خ(، ج –ط  –تال  –صواس، داس اٌفىش، )ت١شٚخ 
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؛ العينــي: 1211، ص5؛ ابــن العــديم، بغيــة الطمــب، ج399، ص9( أنظــر: ذيــل تــاريخ مدينــة الســالم، ج26)
ىـــ(، عقــد الجمــان فــي تــاريخ أىــل الزمــان، تــح محمــود رزق محمــود، 633بــدر الــدين محمــود بــن أحمــد، )ت 

 .23-22، ص1م(، ج0225ىـ/ 9206 –ب والوثائق القومية، )القاىرة مطبعة دار الكت
ىـ(، الروضتين فـي 443( لممزيد ينظر: ابو شامة: شياب الدين عبد الرحمن بن اسماعيل الدمشقي، )ت 27)

م(، 9775ىــ/ 9296 –، مؤسسة الرسالة، )بيروت 9أخبار الدولتين النورية والصالحية، تح ابراىيم الزيبق، ط
ىــ(، 446؛ ابن ابي اصيبعة: موفق الدين ابو العباس احمد بن القاسـم بـن يـونس السـعدي، )ت 043، ص1ج

 .124ت(، ص –ط  –بال  –عيون األنباء في طبقات األطباء، تح نزار رضا، مكتبة الحياة، )بيروت 
اتٓ  ؛619، ص2؛ اتٓ اٌذت١ثٟ، ر٠ً تاس٠خ ِذ٠ٕح اٌغالَ، ج91، ص3( ٠الٛخ اٌذّٛٞ، ِؼجُ اٌثٍذاْ، ج61)

 –، تخ ػثذ هللا اٌماضٟ، داس اٌىتة اٌؼ١ٍّح، )ت١شٚخ 3ٚاٌىاًِ فٟ اٌتاس٠خ، ط 485، ص4األث١ش، اٌٍثاب، ج

، 53؛ اٌز٘ثٟ، تاس٠خ االعالَ، ج7-6، ص6؛ اتٓ خٍىاْ، ٚف١اخ األػ١اْ، ج355، ص21٘ـ(، ج2526

٘ـ(، االػالَ، 2497؛ اٌضسوٍٟ: خ١ش اٌذ٠ٓ تٓ ِذّٛد تٓ ِذّذ تٓ ػٍٟ تٓ فاسط اٌذِشمٟ، )خ 218ص

 .379، ص7َ(، ج3113 –، داس اٌؼٍُ ٌٍّال١٠ٓ، )ت١شٚخ 26ط
؛ اتٓ ػثذ اٌذك 212، ص3؛ اتٓ ٔمطح، تىٍّح االوّاي، ج93، ص3( ٠الٛخ اٌذّٛٞ، ِؼجُ اٌثٍذاْ، ج62)

 .416، ص2اٌثغذادٞ، ِشاصذ االطالع، ج

األد٠ة إٌذٛٞ، دذث ػٓ أدّذ تٓ ( أتٛ غاٌة تٓ تششاْ: أتٛ غاٌة ِذّذ تٓ أدّذ تٓ عًٙ اٌٛاعطٟ 63)

ِذّذ تٓ عًٙ اتٓ ِشد٠ٚٗ ٚغ١شٖ، ٚعّغ ِٕٗ اتٓ ِاوٛال ٚأتٛ اٌّجذ تٓ جٙٛس اٌماضٟ ٚغ١شّ٘ا، ِاخ 

 .573، ص4٘ـ(. اتٓ ٔمطح، تىٍّح االوّاي، ج573تٛاعظ عٕح )

؛ 427، ص35( اتٓ عّؼاْ: أتٛ تىش اٌٛاعطٟ، اٌّذذث اٌذافظ، ٌٗ تصا١ٔف. اٌز٘ثٟ، تاس٠خ االعالَ، ج64)

 .347، ص32اٌضت١ذٞ، تاج اٌؼشٚط، ج

؛ اٌغ١ٍفٟ: أدّذ تٓ ِذّذ تٓ 7، ص3؛ اٌغّؼأٟ، األٔغاب، ج377، ص3( اتٓ ِاوٛال، االوّاي، ج65)

، 2٘ـ(، ج2514 –، داس اٌفىش، )دِشك 2٘ـ(، عإاالخ اٌغ١ٍفٟ، تخ ِطاع اٌطشت١شٟ، ط677أدّذ، )خ 

؛ اتٓ 497، 211، ص3؛ اتٓ ٔمطح، تىٍّح االوّاي، ج93، ص3؛ ٠الٛخ اٌذّٛٞ، ِؼجُ اٌثٍذاْ، ج223ص

. ٚاٌخط١ة اٌثغذادٞ روشٖ تاٌجاصسٞ ٚأوثش ِا روشٖ فٟ تاس٠خ 242، ص3ٔاصش اٌذ٠ٓ، تٛض١خ اٌّشتثٗ، ج

 تغذاد. 
، 9؛ ابـن عبـد الحـق البغـدادي، مراصـد اّلطـالع، ج73، ص0( أنظر: ياقوت الحموي، معجـم البمـدان، ج33)

ىـــ(، الــروض 722يــري: ابــو عبــد اهلل محمــد بــن عبــد اهلل بــن عبــد المــنعم، )ت ؛ ىــي مدينــة عنــد الحم54ص
ــــح احســــان عبــــاس، ط ــــر األقطــــار، ت ــــي خب ــــروت 0المعطــــار ف ــــة، دار الســــراج، )بي  –، مؤسســــة ناصــــر لمثقاف

 .931م(، ص9762
 ( الجالبي محمد بن عمي ابن القاضي: لم أجد لو ترجمة فيما بحثت.34)
؛ 119، ص0؛ ابن نقطة، تكممة اّلكمال، ج139، ص1مدينة السالم، ج( ابن الدبيثي، ذيل تاريخ 35)

، 1؛ ابن ناصر الدين، توضيح المشتبو، ج203، ص22/ ج993، ص21الذىبي، تاريخ اّلسالم، ج
 .19ص
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( ذكره ابن الجزري، القاضي الجامدي قرأ عمى الشيخ أحمد بن سعيد بن عثمان أبو العباس الضرير 36)
ىـ(، غاية النياية في 611محمد بن محمد بن يوسف شمس الدين أبو الخير، )ت  المعروف بالمثمي. أنظر:

 .35، ص9ىـ(، ج9139طبقات القراء، نشر مكتبة ابن تيمية، عني بنشره ألول مرة عام )
ىـ(، تاريخ بغداد، 241( ورد اسمو فقط. أنظر: الخطيب البغدادي: ابو بكر احمد بن عمي بن ثابت، )ت 37)

 .175، ص90ت(، ج -ط  -ية، )بيروت بال دار الكتب العمم
، 9؛ ابن عبد الحق البغدادي، مراصد اّلطالع، ج975، ص0( ياقوت الحموي، معجم البمدان، ج42)

 .51؛ السيوطي، لب المباب، ص143ص
 .975، ص0؛ ياقوت الحموي، معجم البمدان، ج023( أنظر: بحشل، تاريخ واسط، ص49)
؛ ابن عبد 152، ص1؛ ابن القفطي، إنباه الرواة، ج269، ص0( ياقوت الحموي، معجم البمدان، ج40)

 .317، ص0الحق البغدادي، مراصد اّلطالع، ج
 .053-052، ص1( ابن القفطي، إنباه الرواة، ج41)
، 0؛ ابن عبد الحق البغدادي، مراصد اّلطالع، ج27، ص1( ياقوت الحموي، معجم البمدان، ج42)

 .496ص
؛ ابن كثير: إسماعيل بن 56، ص20؛ الذىبي، تاريخ اّلسالم، ج015، ص9( المنذري، التكممة، م43)

ىـ/ 9291ىـ(، طبقات الشافعيين، تح أحمد عمر ىاشم ومحمد زينيم، مكتبة الثقافة، )552عمر القرشي، )ت 
 .544م(، ص0222، 9(، )مأخوذ عن طبعة دار الوفاء، تح أنور الباز، ط9771

ة أبــو الحســن عمــي بــن محمـــد المعــروف بــابن األبــري الــذي بنـــى ( المدرســة الثقتيــة: نســبة الــى ثقــة الدولـــ44)
ىـــ(. عمــاد الــدين األصــبياني، خريــدة القصــر، قســم 327مدرســتو عمــى الشــط تحــت دار الخالفــة، مــات ســنة )

 .923-922، ص9شعراء العراق، ج
ـ(، قـدم ىـ272( يوسف بن بندار الدمشقي: اّلمام أبـو المحاسـن يوسـف بـن عبـد اهلل بـن بنـدار، ولـد سـنة )45)

، 9ىـــ(. ابــن نقطــة، تممــة اّلكمـــال، ج341بغــداد منــذ صــغره وتفقــو بيــا، درس بالنظاميــة، مـــات ببغــداد ســنة )
 .92ص

( أبو الفضل أحمد بن صالح بن شافع: الجيمي، كان والده من الفقياء المحدثين، ثقة أمين، لو كتاب 46)
؛ اسماعيل باشا: بن محمد أمين، )ت 267، ص0ىـ(. ابن نقطة، تكممة اّلكمال، ج343التاريخ، مات سنة )

ىـ/ 9291 –ىـ(، ىدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، دار الكتب العممية، )بيروت 9117
 .64، ص3م(، ج9770

؛ الذىبي، 015، ص9؛ المنذري، التكممة، م19، ص1( أنظر: ابن الدبيثي، ذيل تاريخ مدينة السالم، ج47)
؛ األسنوي: جمال الدين عبد الرحيم، 544؛ ابن كثير، طبقات الشافعيين، ص56، ص20تاريخ اّلسالم، ج

ىـ/ 9225 –، )بيروت 9ىـ(، طبقات الشافعية، تح كمال يوسف الحوت، دار الكتب العممية، ط550)ت 
 .079، ص9م(، ج9765
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الخط  ىـ(، المؤتمف والمختمف )األنساب المتفقة في325( القيسراني، محمد بن طاىر بن عمي، )ت 52)
؛ 59، ص9ىـ(، ج9299 –، دار الكتب العممية، )بيروت 9المتماثمة في النفط، تح كمال يوسف الحوت، ط

 .07، ص0؛ ابن األثير، المباب، ج50، ص1السمعاني، األنساب، ج
، 0؛ ابن عبد الحق البغدادي، مراصد اّلطالع، ج950، 1، ص9( ياقوت الحموي، معجم البمدان، ج59)

 .462ص
 .012، ص96النجار، ذيل تاريخ بغداد، ج( ابن 50)
 ( أبو الحسن بن عبد العزيز بن السماك: لم أجد لو ترجمة فيما بحثت.51)
 ( أبو الفضل محمد بن ناصر: لم أجد لو ترجمة فيما بحثت.52)
ىـ(. السبكي، طبقات 355( أبو عبد اهلل بن المتقنة: محمد بن عمي الرحبي، من الفقياء، مات سنة )53)

ىـ(، طبقات الشافعية، 639؛ ابن شيبة: أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر، )ت 934، ص4ة، جالشافعي
 .95، ص0ىـ(، ج9225 –، عالم الكتب، )بيروت 9تح الحافظ عبد العميم خان، ط

 .012، ص96؛ ابن النجار، ذيل تاريخ بغداد، ج950، ص1( ياقوت الحموي، معجم البمدان، ج54)
، 0؛ ابن عبد الحق البغدادي، مراصد اّلطالع، ج163، 192، ص1البمدان، ج( ياقوت الحموي، معجم 55)

 .605، 552ص
 .163، 192، ص1( ياقوت الحموي، معجم البمدان، ج56)
ت(،  –ط  –بال  –( السيمفي، معجم السفر، تح عبد اهلل عمر البارودي، المكتبة التجارية، )مكة المكرمة 57)

؛ ابن الجزري، 194، ص9ت(، ج –ط  –بال  –التجارية، )مكة المكرمة تح عبد اهلل عمر البارودي، المكتبة 
 .325، ص9غاية النياية، ج

 .93، ص9دار النشر (، ج -( الذىبي، المغني في الضعفاء، تح نور الدين عتر، )بال 62)
( أنظر: الذىبي، ميزان اّلعتدال في نقد الرجال، تح عمي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، 69)
؛ ابن الممقن: سراج الدين أبو حفص عمر بن 939، ص9م(، ج9773 –دار الكتب العممية، )بيروت ، 9ط

ىـ(، البدر المنير في تخريج األحاديث واّلثار الواقعة في الشرح الكبير، 622عمي بن أحمد األنصاري، )ت 
 .092، ص1م(، ج0222ىـ/ 9203 –، دار اليجرة لمنشر والتوزيع، )الرياض 9ط
ىـ(، لسان الميزان، تح دائرة 630: ابن حجر: أحمد بن عمي أبو الفضل الشافعي العسقالني، )ت ( أنظر60)

؛ 36، ص9م(، ج9764ىـ/ 9224 –، مؤسسة األعممي لممطبوعات، )بيروت 1المعرف النظامية اليند، ط
شنيعة ىـ(، تنزيو الشريعة المرفوعة عن األخبار ال741الكناني: عمي بن محمد بن عمي بن عراق، )ت 

، دار الكتب العممية، )بيروت 9الموضوعة، تح عبد الوىاب عبد المطيف وعبد اهلل محمد الصديق الغمار، ط
 .09، ص9ىـ(، ج9177 –
؛ ابن الفوطي: كمال الدين أبي الفضل عبد الرزاق بن أحمد 014، ص9( أنظر: المنذري، التكممة، م61)

والتجارب النافعة في المائة السابعة، تح ميدي النجم،  ىـ(، الحوادث الجامعة501الشيباني البغدادي، )ت 
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، 20؛ الذىبي، تاريخ اّلسالم، ج60، ص9م(، ج0221ىـ/ 9202 -، دار الكتب العممية، )بيروت 9ط
؛ ابن رجب: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السالمي البغدادي ثم الدمشقي 52ص

، مكتبة العبيكان، 9حنابمة، تح عبد الرحمن بن سميمان العثيمين، طىـ(، ذيل طبقات ال573الحنبمي، )ت 
 .125؛ 293، ص0م(، ج0223ىـ/ 9203 –)الرياض 

( أبو الحسين عبد الحق: ابن عبد الخالق بن أحمد بن عبد القادر بن محمد بن يوسف أبو الحسين بن 62)
ين المبارك ابن الطيوري وغيره، ىـ(، سمع من أبي الحس272أبي الفرج، من بيت عمم وحديث، ولد سنة )

 .009-097، ص2ىـ(. ابن الدبيثي، تاريخ مدينة السالم، ج353وروى عنو جماعة، كان ثبتًا، مات سنة )
؛ الذىبي، تاريخ 013، ص9؛ المنذري، التكممة، م349، ص2( ابن الدبيثي، ذيل تاريخ مدينة السالم، ج63)

؛ برىان الدين: ابراىيم بن محمد بن 293، ص0ابمة، ج؛ ابن رجب، ذيل طبقات الحن52، ص20اّلسالم، ج
، مكتبة 9ىـ(، المقصد األرشد في ذكر أصحاب اّلمام أحمد، تح عبد الرحمن بن سميمان، ط662مفمح، )ت 

؛ ابن العماد: عبد الحي بن أحمد بن محمد 052-051، ص0م(، ج9772ىـ/ 9292 –الرشد، )الرياض 
ات الذىب في أخبار من ذىب، تح عبد القادر األرناؤوط ومحمد ىـ(، شذر 9267العكبري الحنبمي، )ت 

 .125، ص2ىـ(، ج9224 –، دار ابن كثير، )دمشق 9األرناؤوط، ط
، 1؛ ابن عبد الحق البغدادي، مراصد اّلطالع، ج007، ص2( ياقوت الحموي، معجم البمدان، ج64)

 .9291ص
ىـ(، السموك في طبقات العمماء 510)ت ( بياء الدين الجندي: محمد بن يوسف بن يعقوب الجندي، 65)

 .925، ص0م(، ج9773 –، مكتبة اّلرشاد، )صنعاء 0والمموك، تح محمد بن عمي الحوالي، ط
( المصطفوي: يذكر أن محي الدين والد اّلروثي قد رأى النبي )صمى الو عميو وسمم( في المنام، ولذلك 66)

 .027، ص30يكتب المصطفوي. أنظر: الذىبي، تاريخ اّلسالم، ج
( عمر بن مكرم الدينوري: عمر بن أبي المجد كرم بن أبي الحسن عمي بن عمر أبو حفص الدينوري ثم 67)

ىـ(، من محمة الجعفرية، سمع جده ألمو وغيره، كان صحيح السماع 317البغدادي الحمامي، ولد سنة )
 .142، 113، ص23ىـ(. الذىبي، تاريخ اّلسالم، ج407واّلجازة، مات سنة )

ىـ(، تيذيب الكمال، تح بشار عواد 520( أنظر: المزي: يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج، )ت 72)
؛ الذىبي، معجم محدثي 929، ص4م(، ج9762ىـ/  9222 -، مؤسسة الرسالة، )بيروت 9معروف دار، ط

، 9م(، ج9771ىـ/ 9291 –، دار الكتب العممية، )بيروت 9الذىبي، تح روحية عبد الرحمن السويفي، ط
 .916، ص4؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، ج96-95ص

ىـ(، اّلعتبار وأعقاب السرور واألحزان، تح نجم عبد 069( أنظر: عبد اهلل بن محمد بن عبيد، )ت 79)
 .04، ص9م(، ج9771ىـ/ 9291 –، دار البشير، )عمان 9الرحمن خمف، ط

ىـ(، السموك في طبقات العمماء 510)ت ( بياء الدين الجندي: محمد بن يوسف بن يعقوب الكندي، 70)
؛ ابن تيمية، 925، ص0م(، ج9773 –، مكتبة اّلرشاد، )صنعاء 0والمموك، تح محمد بن عمي الحوالي، ط
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، 9ىـ(، ج9221 –، جامعة اّلمام محمد بن سعود، )المدينة المنورة 9اّلستقامة، تح محمد رشاد سالم، ط
 .64ص

 .144ص ،93( الذىبي، المختصر المحتاج، ج71)
( الشرطة: قال ياقوت الحموي ىي ))كورة كبيرة من أعمال واسط تقع بينيا وبين البصرة((. معجم 72)

 .112، ص1البمدان، ج
 .942، ص5، ج4( ابن العشار، عقود الجمان، م73)
( فامية: والفامي ىو السكري والعوام يسميو البياع. ابن المطرز: ناصر الدين بن عبد السيد بن عمي أبو 74)

، مكتبة اسامة بن 9ىـ(، المغرب في ترتيب المعرب، تح فاخوري وعبد الحميد المختار، ط492الفتح، )ت 
 .931، ص0م(، ج9757 –زيد، )حمب 

؛ 992، ص9؛ القيسراني، المؤتمف والمختمف، ج032، ص99( الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج75)
، 17؛ الزبيدي، تاج العروس، ج519ماكن، ص؛ الحازمي، األ011، ص2ياقوت الحموي، معجم البمدان، ج

. وانفرد التنوخي في ذكر فامية من النيروان. أنظر: المحسن بن عمي بن محمد أبو عمي البصري، 033ص
، دار الكتب العممية، 9ىـ(، نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة، تح مصطفى حسين عبد اليادي، ط162)ت 

 .923، ص0م(، ج0222ىـ/ 9202 –)بيروت 
( ىناك رواة ومحدثين ليسوا من فامية واسط لكنيم حمموا لقب الفامي. لممزيد أنظر: ابن حوقل، صورة 76)

؛ 956؛ الشيرازي، طبقات الفقياء، ص090، 71، ص5؛ ابن ماكوّل، اّلكمال، ج944، ص9األرض، م
ىـ/ 9173 –، )بغداد ، رئاسة ديوان األوقاف9السمعاني، التجبير في المعجم الكبير، تح منيره ناجي جاسم، ط

؛ ابن عبد 005، ص9؛ ياقوت الحموي، معجم البمدان، ج320، ص1واألنساب، ج 047، ص9م(، ج9753
 .9294، ص1الحق البغدادي، مراصد اّلطالع، ج

( أبو العالء الواسطي: محمد بن عمي بن أحمد بن يعقوب بن مروان، أصمو من ناحية فم الصمح، ولد 77)
ىـ( 219وحفظ بيا القرآن وقرأ عمى شيوخ عصره، وكتب بيا الحديث، ومات سنة ) ىـ(، نشأ بواسط127سنة )

. وأكثر عنو الخطيب في مصنفاتو منيا 77-73، ص1ودفن في داره،. الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج
 .999، ص9الجامع ألخالق الراوي والكفاية في عمم الرواية؛ وأنظر: الكناني، تنزيو الشريعة، ج

؛ 992، ص9؛ القيسراني، المؤتمف والمختمف، ج032، ص99يب البغدادي، تاريخ بغداد، ج( الخط922)
 .121، ص2السمعاني، األنساب، ج

 ( أحمد بن عمي بن التنوزي: لم نجد لو ترجمة فيما بحثت .929)
ىـ(، وأصمو من رويان، 145( ابن العتيقي: أحمد بن محمد بن أحمد بن منصور، ولد ببغداد سنة )920)

ي نسبة الى أحد أجدادىم، كان ثقة، سمع الحديث من عمي بن محمد بن كيسان النحوي وابن شاىين والعتيق
 .157، ص2ىـ( ودفن بمقبرة الشونيزي. الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج229وغيرىما، مات سنة )
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 ؛ ابن األثير،77، ص1؛ السمعاني، األنساب، ج072، ص2( الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج921)
 .29، ص0المباب، ج

، 5/ ج070، ص2/ ج934، ص1/ ج129، ص9( أنظر: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج922)
 .979، ص 92؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج013ص

ىـ(، العمل 029؛ اّلمام أحمد: أبو عبد اهلل بن حنبل، )ت 967( أنظر: بحشل، تاريخ واسط، ص923)
ىـ/ 9226 –، المكتب اّلسالمي، دار الخاني، )بيروت 9، طومعرفة الرجال، تح وصي اهلل بن محمد عباس

 .161، ص0م(، ج9766
؛ ابن عبد 221، ص2؛ ياقوت الحموي، معجم البمدان، ج20، ص3( أنظر: السمعاني، األنساب، ج924)

  .9931، ص1الحق البغدادي، مراصد اّلطالع، ج
 . 061، ص1؛ ابن العماد، شذرات الذىب، ج014، ص12( الذىبي، تاريخ اّلسالم، ج925)
وايضاح المكنون في الذيل عمى كشف الظنون، دار  52، ص4( اسماعيل باشا، ىدية العارفين، ج926)

 .425، 366، 345، 393، 322، ص2م(، ج9770ىـ/ 9291 –الكتب العممية، )بيروت 
، 1؛ ابن عبد الحق البغدادي، مراصد اّلطالع، ج12، ص3ن، ج( ياقوت الحموي، معجم البمدا927)

 .9096ص
 .00، ص3( الذىبي، المختصر المحتاج، ج992)
؛ ابن تغري بردي: جمال الدين أبو المحاسن يوسف 94، ص92( ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج999)

بال  –واّلرشاد القومي، )مصر  ىـ(، النجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرة، وزارة الثقافة652األتابكي، )ت 
 .194، ص1ت(، ج –ط  –
 .39، ص3(  ىي غير قرية المباركة التي تقع في خوارزم. ياقوت الحموي، معجم البمدان، ج990)
ىـ(، الثقات، تح شرف الدين 132( أنظر: ابن حبان: محمد بن حبان بن احمد التميمي البستي، )ت 991)

، 9؛ القيسراني، المؤتمف والمختمف، ج056م( ج، ص9753ـ/ ى9173 –، دار الفكر، )بيروت 9أحمد، ط
. ذكر 39، ص3/ج005، ص9؛ ياقوت الحموي، معجم البمدان، ج600؛ الحازمي، األماكن، ص903ص

ابن الفقيو، أن المبارك كور وانيا من كسكرة. ابن الفقيو: ابو عبد اهلل احمد بن محمد بن اسحاق، )ت 
 .172، 129م(، ص9774ىـ/ 9294 –، عالم الكتب، )بيروت 9ي، طىـ(، البمدان، تح يوسف الياد143

، 6؛ وأيضًا ابن ناصر الدين، توضيح المشتبو، ج965، ص3( أنظر: السمعاني، األنساب، ج992)
ىـ(. الرازي: عبد الرحمن 019( سميمان بن محمد المباركي: أبو داود البغدادي، كان ثقة، مات سنة )993) .09ص

، دار إحياء التراث 9ىـ(، الجرح والتعديل، ط105إدريس أبو محمد التميمي، )ت بن أبي حاتم محمد بن 
 056، ص6؛ ابن حبان، الثقات، ج922، ص2م(، ج 9730ىـ/ 9059 –العربي، )بيروت 

( عبد الصمد بن عمي الطستي: عبد الصمد بن عمي بن محمد بن مكرم بن حسان أبو الحسين، ولد 994)
 .29، ص99ىـ(. الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج124نة )ىـ(، كان ثقة، مات س044سنة )
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ىـ(، سكن 042( أبو القاسم الطبراني: سميمان بن أحمد بن أيوب، من طبرية، الحافظ الثقة، ولد سنة )995)
 .063، ص9ىـ(. ابن نقطة، تكممة اّلكمال، ج142أصبيان ومات بيا سنة )

، المكتب 9محمد شكور محمود الحاج أمرير، ط ( الطبراني، الروض الداني )المعجم الصغير(، تح996)
؛ الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، 056، ص0م(، ج9763ىـ/9223 –اّلسالمي، دار عمار، )بيروت 

؛ الذىبي، 942، ص1؛ ابن األثير، المباب، ج32، ص3؛ ياقوت الحموي، معجم البمدان، ج004، ص92ج
 .112، ص09تاريخ اّلسالم، ج

؛ الدارقطني، العمل الواردة في األحاديث النبوية، تح محفوظ 092، ص4الثقات، ج ( أنظر: ابن حبان،997)
؛ اّلمام أحمد، 034، ص9م(، ج9763ىـ/9223 –، دار طيبة، )الرياض 9الرحمن زبن اهلل السمفي، ط

؛ ابن منده: اّلمام 303، ص0ت(، ج –ط  –بال  –مسند اّلمام أحمد بن حنبل، مؤسسة قرطبة، )مصر 
ىـ(، فتح الباب في الكنى واأللقاب، تح نظر محمد 173سحاق أبو عبد اهلل األصبياني، )ت محمد بن ا
؛ ابن حجر، تبصير المنتبو 124، ص9م(، ج9774ىـ/ 9295 –، مكتبة الكوثر، )الرياض 9الفاريابي، ط

ت(،  - ط –بال  –بتحرير المشتبو، تح عمي محمد البجاوي، محمد عمي النجار، المكتبة العممية، )بيروت 
 .9122، ص2ج
ىـ(، تكممة اكمال 462( أنظر: الصابوني: محمد بن عمي بن محمود أبو حامد جمال الدين، )ت 902)

؛ ابن 900ت(، ص –ط  –بال  –األكمال في األنساب واألسماء واأللقاب، دار الكتب العممية، )بيروت 
 .02، ص6؛ ابن ناصر الدين، توضيح المشتبو، ج9122، ص2حجر، تبصير المشتبو، ج

 .221-220، ص2( ابن الدبيثي، ذيل تاريخ مدينة السالم، ج909)
( أبو العباس ابن الجمخت: ىبة اهلل بن نصر اهلل بن محمد بن محمد بن مخمد أبو العباس بن أبي 900)

ىـ(. أنظر: ابن الدبيثي، ذيل تاريخ مدينة السالم، 355ىـ(، مات سنة )262الكرم الواسطي المعدل، ولد سنة )
 .144، ص9؛ المنذري، التكممة، م74ص، 3ج
( المدرسة الفخرية: ىي مدرسة دار الذىب في الجانب الشرقي من بغداد، من مدارس الشافعية. 901)

 937م(، ص9737ىـ/ 9157 –، مطبعة العاني، )بغداد 9معروف: ناجي، تاريخ عمماء المستنصرية، ط
 .221، ص2( ابن الدبيثي، ذيل تاريخ مدينة السالم، ج902)
. ويقال إنيا من نواحي 931، ص2؛ السمعاني، األنساب، ج224، ص4( ابن حبان، الثقات، ج903)

؛ ابن عبد الحق البغدادي، 102، ص3الدجيل، تقع قرب أوانا. أنظر: ياقوت الحموي، معجم البمدان، ج
 .9225، ص1مراصد اّلطالع، ج

، 2أنظر: السمعاني، األنساب، ج( العتكي: نسبة الى بني عتيك من أىل واسط حيث كان مولى ليم. 904)
 .931ص

( طمحة بن مصرف: أبو عبد اهلل ىمذاني األصل، من قراء أىل الكوفة ومن الثقات، مات سنة 905)
 .126، ص4ىـ(. ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج990)
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 ىـ(، التاريخ الكبير، تح ىاشم الندوي، دار034( أنظر: البخاري: محمد بن اسماعيل بن ابراىيم، )ت 906)
ىـ(، 049؛ مسمم: مسمم بن الحجاج بن مسمم أبو الحسنين القشيري، )ت 022، ص2الفكر، )بال، ط، ت(، ج

ىـ(، 9222 –، الجامعة اّلسالمية، )المينة المنورة 9الكنى واألسماء، تح عبد الرحيم محمد أحمد القشقري، ط
ف، تح ثروت عكاشة، دار ىـ(، المعار 054، ابن قتيبة: ابو محمد عبد اهلل بن مسمم، )ت 931، ص2ج

؛ ابن الجوزي: أبو الفرج عبد 931، ص2؛ السمعاني، األنساب، ج329، ص9المعارف، )القاىرة، بال(، ج
ىـ(، 9136 –، دار صادر، )بيروت 9ىـ(، المنتظم في تاريخ المموك واألمم، ط375الرحمن بن عمي، )ت 

 .021، ص6ج
 .023، ص6المنتظم، ج؛ ابن الجوزي، 224، ص4( أنظر: الثقات، ج907)
 .033، ص7( أنظر: تاريخ بغداد، ج912)
ىـ(، مسند ابن الجعد، تح 012( أنظر: ابن الجعد: عمي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوىري، )ت 919)

 م(.9772ىـ/ 9292 –، مؤسسة نادر، )بيروت 9عامر أحمد حيدر، ط
 .147، ص2( الرازي، الجرح والتعديل، ج910)
ىـ(، فيرسة ابن خير 353األشبيمي: أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خميفة، )ت ( ابن خير 911)

 .900، ص9م(، ج9776ىـ/ 9297 –، دار الكتب العممية، )بيروت 9األشبيمي، تح محمد فؤاد منصور، ط
 .022، ص6( أنظر: المنتظم، ج912)
 ( نيفة ومركوري: لم أجد ليما أثر فيما بحثت.913)
 .992، ص1، ج0لجمان، م( ابن العشار، عقود ا914)
 .062، ص90؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، ج962، ص1( ابن الدبيثي، ذيل تاريخ مدينة السالم، ج915)
 .106، ص6( ابن حجر، لسان الميزان، ج916)
، 97؛ الدمياطي، المستفاد من ذيل تاريخ بغداد، ج072، ص22( الذىبي، تاريخ اّلسالم، ج917)

ىـ(، 90؛ أفندي األصبياني: الميرزا عبد اهلل، )ت ق 000، ص09، ج؛ الصفدي، الوافي بالوفيات973ص
رياض العمماء وحياض الفضالء، تح أحمد الحسيني، منشورات مكتبة آية اهلل العظمى المرعشي النجفي، 

 .944، ص2ىـ(، ج9221 –)ايران 
ي الحسيني، )ت ( ابن طاووس: أبو المظفر غياث الدين عبد الكريم بن أحمد بن موسى بن جعفر العمو 922)

م(، 092ىـ/ 9219 –، مطبعة التعارف، )النجف 9ىـ(، فرحة الغري، تح محمد ميدي نجف، ط471
 .034، 095، 026، 973، 922ص

 .046، ص10( وابن عساكر ذكره بابن مما. أنظر: تاريخ مدينة دمشق، ج929)
؛ ياقوت 929ص ،9؛ القيسراني، المؤتمف والمختمف، ج039، ص4( أنظر: ابن حبان، الثقات، ج920)

. والحازمي ذكر نسبتين ليا األولى الى واسط واألخرى الى سواد 112، ص3الحموي، معجم البمدان، ج
 .723، 939الكوفة. األماكن، ص
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 .121، ص1؛ أنظر: ابن األثير، المباب، ج339، ص3( السمعاني، األنساب، ج921)
 ( معاوية بن قرة: لم أجد لو ترجمة فيما بحثت.922)
ىـ(، تاريخ أسماء 163؛ أبو حفص الواعظ: عمر بن أحمد، )ت 039، ص4حبان، الثقات، ج( ابن 923)

؛ ابن 55، ص9م(، ج9762ىـ/ 9222 –، الدار السمفية، )الكويت 9الثقات، تح صبحي السامرائي، ط
 .003، ص20؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج220، ص9ماكوّل، اّلكمال، ج

؛ السيوطي، بغية الوعاة 070، ص3؛ ياقوت الحموي، معجم األدباء، ج74( ابن النديم، الفيرست، ص924)
، 9ت(، ج –ط  -بال  –في طبقات المغويين والنحاة، تح محمد أبو الفضل ابراىيم، المكتبة العصرية، )لبنان 

ىـ(، نور القبس المختصر من 451؛ اليغموري: يوسف بن أحمد بن محمود أبو المحاسن، )ت 60ص
ر النحاة واألدباء والشعراء والعمماء ألبي عبيد اهلل محمد بن عمران المرزباني، تح رودولف المقتبس في أخبا

(، دار النشر فرانتس شتاينر 9قسم  01زليايم، )النشرات اّلسالمية لجمعية المستشرقين األلمانية جزء 
 .057م(، ص9742ىـ/ 9162 –بقيسبادن، )ألمانيا 

 .072، ص3( ياقوت الحموي، معجم األدباء، ج925)
 .072، ص3؛ ياقوت الحموي، معجم األدباء، ج74( ابن النديم، الفيرست، ص926)
؛ ياقوت الحموي، معجم األدباء، 025-021، ص3( أنظر: خريدة القصر، قسم شعراء العراق، ج927)
 .141، ص1ج
ونكث  32، ص0؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، ج141، ص1( ياقوت الحموي، معجم األدباء، ج932)

، دار الكتب العممية، 9ن في نكت العميان، عمق عميو ووضع حواشيو مصطفى عبد القادر عطا، طاليميا
 .914م(، ص0225ىـ/ 9206 –)بيروت 

؛ ابن القفطي، إنباه الرواة، 025، ص3( عماد الدين األصبياني، خريدة القصر، قسم شعراء العراق، ج939)
 .31، ص05؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، ج124، ص1ج
ىـ(، كان صحيح 252أبو المظفر ىبة اهلل بن أحمد بن الشبمي: البغدادي القصار المؤذن، ولد سنة ) (930)

، 1ىـ(. ابن نقطة، تكممة اّلكمال، ج335السماع، وآخر من روى عنو عجيبة الباقدارية، مات سنة )
 .172-171، ص02؛ الذىبي، سير أعالم النبالء، ج326ص

وتاريخ  972، ص93؛ الذىبي، المختصر المحتاج، ج2076، ص7( ابن العديم، بغية الطمب، ج931)
 .926، ص22اّلسالم، ج

، 0؛ المزي، تيذيب الكمال، ج221، ص9؛ ابن ماكوّل، اّلكمال، ج62، ص6( ابن حبان، الثقات ج932)
 .22، ص99؛ الذىبي، سير أعالم النبالء، ج59ص

 .135، ص9الذىب، ج؛ ابن العماد، شذرات 221، ص9( ابن ماكوّل، اّلكمال، ج933)
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ىـ(، معرفة 049( العجمي الكوفي: أحمد بن عبد اهلل بن صالح أبي الحسن نزيل طرابمس الغرب، )ت 934)
، مكتبة الدار، المدينة 9الثقات من رجال أىل العمم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاىبيم وأخبارىم، ط

 .221، ص9، اّلكمال، ج؛ ابن ماكوّل025، ص0م(، ج9763ىـ/ 9223 –المنورة، )السعودية 
 .006، ص23؛ الذىبي، تاريخ اّلسالم، ج221، ص9( أنظر: ابن ماكوّل، اّلكمال، ج935)
 .221، ص9( أنظر: اّلكمال، ج936)
؛ ياقوت الحموي، معجم 232، ص4( أبو الفرج األصبياني، خريدة القصر، قسم شعراء العراق، ج937)

؛ السبكي، طبقات 9242، ص1مراصد اّلطالع، ج؛ ابن عبد الحق البغدادي، 292، ص3البمدان، ج
 .61، ص9الشافعية، ج

 .932، ص22( الذىبي، تاريخ اّلسالم، ج942)
 .225، ص22؛ الذىبي، تاريخ اّلسالم، ج42، ص9( ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ج949)
 ( سعيد بن محمد الرزاز: لم أجد لو ترجمة فيما بحثت.940)
 .35، ص5؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاىرة، ج911-910، ص9( األسنوي، طبقات الشافعية، ج941)
( ابن البارزي: قاضي حماة ومفتي الشام ىبة اهلل بن عبد الرحيم بن ابراىيم، سمع من أبيو وجده وابن 942)

 .950، ص05ىـ(. الصفدي، الوافي بالوفيات، ج516ىامل وغيره، مات سنة )
 –كثير، البداية والنياية، مكتبة المعارف )بيروت  ؛ ابن191، ص95( الصفدي، الوافي بالوفيات، ج943)

 .911، ص9؛ األسنوي، طبقات الشافعية، ج974، ص91ت(، ج –ط  -بال 
ىـ(، ذيل مرآة الزمان، بعناية وزارة  504( أنظر: اليونيني: قطب الدين أبو الفتح موسى بن محمد )ت 944)

ىـ/ 9291-، دار الكتاب اإلسالمي، )القاىرة 0التحقيقات الحكمية واألمور الثقافية لمحكومة اليندية، ط
؛ النعيمي: عبد القادر بن محمد 060، ص91؛ ابن كثير، البداية والنياية، ج124، ص1م(، ج 9770

، دار الكتب العممية، 9ىـ(، الدارس في تاريخ المدارس، تح ابراىيم شمس الدين، ط756الدمشقي، )ت 
 .933، ص9ىـ(، ج9292 –)بيروت 

؛ المنذري، 63، ص20؛ الذىبي، تاريخ اّلسالم، ج196، ص9الحموي، معجم البمدان، ج( ياقوت 945)
 .013، ص9التكممة، مج

؛ المنذري، التكممة، 997، ص20؛ الذىبي، تاريخ اّلسالم، ج130، ص9( ابن ماكوّل، اّلكمال، ج946)
 .021، ص9مج
وىوأسم لحران من ديار مضر، وأيضًا ( كنجة: مدينة عظيمة، قصبة بالد اران التي من أصقاع أرمينية 947)

، 2/ ج914، ص9ىي من نواحي لرستان بين خوزستان وأصبيان. ياقوت الحموي، معجم البمدان، ج
 .260ص

 ( أنيم من دبيثا.903، ص9وذكر في )م 307، ص1( أنظر: التكممة، م952)
 .004، ص1( أنظر: ذيل تاريخ مدينة السالم، ج959)
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الياشمي العباسي المتوكمي، سمع الحديث وكان سماعو صحيحًا سمع أبا  ( أبو السعادات ابن المتوكل:950)
ىـ(. ابن الجوزي، المنتظم، 309الغنائم ابن المأمون وغيره، سمع منو ابن الجوزي وأجاز لو، مات سنة )

 50، ص2؛ اليجراني، قالدة النحر، مج024، ص95ج
، 22الذىبي، تاريخ اّلسالم، ج؛ 006-004، ص1( ابن الدبيثي، ذيل تاريخ مدينة السالم، ج951)

 .943ص
 .115، ص1( ابن الدبيثي، ذيل تاريخ مدينة السالم، ج952)
؛ الذىبي، 903-902، ص9؛ المنذري، التكممة، مج116، ص1( أنظر: ذيل تاريخ مدينة السالم، ج953)

 .094، ص29تاريخ اّلسالم، ج
القاضي أبو الفضل اّلمام، من أىل  ( ىبة اهلل بن عمي بن قسام: ىبة اهلل بن عمي بن محمد بن قسام954)

 .165، ص9ىـ(. ابن الجزري، غاية النياية، ج353واسط، وكان تشد اليو الرحمة مات سنة )
؛ ابن خمكان، 244، ص1/ ج374، 224، 060، 094، 092، ص0( ابن نقطة، تكممة اّلكمال، ج955)

 .162، ص20؛ الذىبي، تاريخ اّلسالم، ج172، ص2وفيات األعيان، ج
ىـ(. 379ابن جعفر: شيخ ضرير من أىل واسط، وقدم بغداد صبيًا وسكن بباب األزج، مات سنة )( 956)

 .935؛ الصفدي، نكث اليميان، ص341، ص0الذىبي، معرفة القراء الكبار، ج
( حمزة ابن جروان: أبو يعمي الماكسيني األصل البغدادي البوراني النجار، حدث عن أبي بكر 957)

 .017، ص20ىـ(. الذىبي، تاريخ اّلسالم، ج374لكرخي، مات سنة )األنصاري وأبي البدر ا
وتاريخ  341، ص0؛ الذىبي، معرفة القراء الكبار، ج992( ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص962)

؛ وأنظر: 64، ص1؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، ج69، ص21/ ج135، 017، ص20اّلسالم، ج
 930، ص3اليجراني، قالدة النحر، مج

؛ الدمياطي، 172، ص2؛ ابن خمكان، وفيات األعيان، ج972ابن المستوفي: تاريخ أربل، ص( 969)
 .91، ص97المستفاد من ذيل تاريخ بغداد، ج

ىـ( لو اجازات، مات بواسط ودفن في مقبرة 263( أبو طالب الكتاني: الثقة المحدث الواسطي ولد سنة )960)
 .277، ص9بن الدبيثي، ذيل تاريخ مدينة السالم، جىـ(. ا357داوردان التي تبعد فرسخ عن واسط سنة )

؛ الصفدي، الوافي 07، ص6؛ الذىبي، ميزان اّلعتدال، ج902، ص1( المنذري، التكممة، مج961)
 .922، ص9؛ ابن حجر، لسان الميزان، ج953، ص4بالوفيات، ج

 .214، ص24؛ الذىبي، تاريخ اّلسالم، ج375، ص0( ابن نقطة، تكممة اّلكمال، ج962)
؛ ابن حجر، تيذيب 65، ص09الكراجكي والكراشكي ىما واحد. أنظر: المزي، تيذيب الكمال، ج (963)

 .101، ص5م(، ج9762ىـ/ 9222 –، دار الفكر، )بيروت 9التيذيب، ط
 ( شجاع بن الوليد: لم أجد لو ترجمة فيما بحثت.964)
 .66، ص1؛ ابن األثير، المباب، ج20، ص3( السمعاني، األنساب، ج965)
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حجين: أبو عمر البغدادي، أصمو من اليمامة، روى عن اّلمام مالك بن أنس والميث بن سعد ( 966)
، 0ىـ(. الدارقطني، المؤتمف والمختمف، ج023وغيرىم، حدث عنو اّلمام أحمد وغيره، مات ببغداد بعد سنة )

 .329، ص0؛ الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج359ص
ئي العامري أبو عامر، من أىل الكوفة، روى عن الثوري، وروى ( قبيصة بن عقبة: بن صعصعة السوا967)

ىـ(، رجال صحيح مسمم، تح 206عنو ابن أبي شيبة. أبو بكر األصبياني: أحمد بن عمي بن منجويو )ت 
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 –، المكتبة اّلسالمية، دار ابن القيم، )عمان 9رواية يحيى البيع، تح ابراىيم القيسي، ط –أمالي المحاممي 

 .924، 74ىـ(، ص9290
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، 0م(، ج9770ىـ/ 9291 –، دار القبمة لمثقافة اّلسالمية، مؤسسة عموم القرآن، )جدة 9نمر الخطيب، ط
 .101، ص5؛ ابن حجر، تيذيب التيذيب، ج23ص
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