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ِٚ اٝهَ  ب٠ُ ٓاٜٞ ٣ل٤غ ك بٝرطٞعٛ ُؼ٤ِٔخ اد بُضعجاٝعصُٙ ٖٓ ا بُؼ٢ِٔ ، ُٔأُـزٟٞ ا٤ُ

ص ، اثـض ب٤ٓخ ، ٜٝٓ٘ؿالالإ اُجِضاء ُٔشزِق بُؼِٔا بُز٢ روِضٛائق بُٞظاٝ اُزضع٣ـ٤خ اُغرت اٝ

ك٢  ص٤غْٛأرء ٝٓضٟ آغبٌُٞكخ ، ٝؿاع ، ٝبٗجالاُذِخ ، ٝاؿَ ، ٝاُجوغح ، ٝٝأُٞهَ ، ٝاٝ
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 Abstract:   

The book "Benefited from the tail of the history of Baghdad" is 

a strong record of the prosperity of the intellectual movement and its 

evolution. It refers to the scientific level of the results of the scientific 

degrees and the teaching levels or the functions of the scholars of the 

various Islamic countries, including Baghdad, Mosul, Basra, Wasit, 

Anbar, Kufa and Samarra and their impact on the scientific 

renaissance. 
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 لمقذمت ا 

رـٞص  بث٤ْٜ٘ ، ًٝٔ بك٤ٔ بصٛاكغإٝ بُؼِْ ٓزطٞعح ٣ٝزؼا بُز٢ ٣٘زلغ ك٤ٜاد بُٔجزٔؼارُؼض 

ٗخ ٓغٓٞهخ ٝعكغ ٖٓ هضعْٛ بء" ٌٓب٠ُ "ُِؼِٔب رؼهللاُؼِْ ٓ٘خ ا ٤ٔٛخٝأل ٤ٗ٘خأُطٔاٝدخ اُغا بك٤ٜ

ِٚ بٗخ ػظ٤ٔخ ك٢ ًزبٝٓ٘ذْٜ ٌٓ ِٚ بُؼِٔا ب ثٜهللاُز٢ ًغّ ا دب٥٣اٌُغ٣ْ ٖٝٓ اث ء ػٖ ؿ٤غْٛ هُٞ

ٍ بٗ اة" * ُظبُجالاُٝٞ اظًغ ٣ز بٗٔا٣ؼِٕٔٞ  ُظ٣ٖ الاُظ٣ٖ ٣ؼِٕٔٞ ٝا٠ُ "هَ َٛ ٣ـز١ٞ برؼ

ٕ ٣لؼَ بً بْٜٓ ٝرٞه٤غْٛ ًٔادزغاثض ٖٓ ء ٝالبٗج٤الاّ ْٝٛ ٝعصخ الؿالاخ ك٢ ٗبء ٌٓبُؼِٔا

ِٚ .بهذا ُٝغؿٍٞ ملسو هيلع هللا ىلصا  ث



 االء نافع جاسم د.           

 

علماء العراق يف كتاب ) املستػاد من ذيل 

 تاريخ بغداد (
 

)42 ) 
 

هخ ثْٜ بُشاٗخ بٌُٔائْٜ بػطاء ٝبُؼِٔا٣خ ػ٠ِ رٞه٤غ اُجضاّ ٓ٘ظُ ؿالالادغم  

 ٤ُْٜ .اءح بؿالا ٝاٝ رل٣ْٜٜٞ ا٤َُ٘ ْٜٓ٘ اُزذظ٣غ ٖٓ اٝ

َّ ٝٛظهللاُشل٤خ ٖٓ اَٛ اء ْٛ بُؼِٔإ اٝ  "٠ُ ب رؼهللاكغف ػظ٤ْ ُْٜ ٣وٍٞ  ا ػؼ ٝج

ء ، ْٝٛ جالالاصرْٜ بؽ ٝهبُ٘اصح بء ْٛ ؿبُؼِٔإ ا١ ا َّ حط  مصخص حص مس خس حس جس ُّ 

٤ُْٜ اجٕٞ بؽ ٓذزبُ٘اط اؽ ، ُْٜٝ كٌَ ػظ٤ْ بُ٘اع بء ْٝٛ س٤بٗج٤الاعى ، ٝٝعصخ الاد اعبٓ٘

  د٤ٖ .ك٢ ًَ 

ُِٔاٗت اُجٞاؿخ اّ ثضعبٛزٔالاٝ  َٛ اء بُلٕ٘ٞ ك٢ كٌغ ػِٔاُؼِّٞ ٝارٌُٔٚ ٖٓ  بُلٌغ٣خ 

ٗذ ب٤ٓخ ُٔضح ٣ٍِٞخ ًؿالالاُؼغث٤خ ا بُض٤ٗاًغح بص داء ٓض٣٘خ ثـضبؿخ ػِٔاُضعام  رٌٔ٘ذ اُؼغا

ء ب، ٝػِٔ ىاٗظآُلٌغ اكخ ٝبُضواًؼ ادض٤ٖ ػٖ ٓغبُجاعؿ٤ٖ ٝاُِض اُؼِْ ٝٓووضاعح بٓ٘ بك٤ٜ

،  بء ٝؿ٤غٛآغبُذِخ ، ٝؿاع ، ٤ٛٝذ ، ٝبٗجالاٌُٞكخ ، ٝاؿَ ، ٝاُجوغح ، ٝٝأُٞهَ ، ٝا

ص ٖٓ ط٣َ بُٔـزلاة " بؿخ ًزا٤ٓخ ثضعؿالالاعح بُذٌاُضح ك٢ بس بُز٢ رغًٞٛاع بصالاٍ ٖٝٓ سال

 نب د ثٖ ٓذٔٞص هللاث٢ ػجض اُض٣ٖ اكع ٓذت بص ُِذاع٣ز ثـضبص " ٝٛٞ ٓ٘زو٠ ٖٓ ط٣َ راع٣ز ثـضبر

 ُز٢ الاٌُزت اٛـ( ٝٛٞ ٖٓ 326ع )دبُ٘جاثٖ بُٔؼغٝف ثاؿٖ ، ب ثٖ ٓذهللاُذـٖ ثٖ ٛجخ اثٖ 

ة بعثاسغٟ ٖٓ الاٍن بُٔ٘اص ٝاد ثـضالب٤ٔخ ػٖ عجد هبرٌُٔٚ ٖٓ ٓؼِٞٓ بُٔ بٕ ثٜب٣ـزٜ

 ء ٝؿ٤غْٛ . اُلؼغاء ، ٝبصثالأُذضص٤ٖ ، ٝاء ، ٝبُلوٜاُؼضٍٝ ، ٝاح ، ٝبُوٌاهت ، ٝبُٔ٘ا

 طيالذميابن اة ا: سيشة ونش والا

٢ٓ بُذـا هللاثٖ ػجض  أ٣جيُض٣ٖ ادٔض ثٖ ػؼ اُذـ٤ٖ اثٞ اُض٣ٖ اة بكع كٜبُذا

 (1)٢ٍ بُض٤ٓاثٖ بُٔؼغٝف ثاُج٘ض١ اكؼ٢ بُلأُوغ١ ا

ء بُؼِٔاُل٤ٞر ٝاسظ ػٖ بُؼِْ كاٗذٞ ٍِت رٞجٚ ٙ بٓ٘ظُ هجٝ ٛـ077ٛغح ؿ٘خ بُوبُٝض ث

 (4) ٣بكؼبٍ ا٣ؼكذضّس ٝٛٞ ال اجٌغُؼِْ ٓاه٤خ بٓزِي ٗأُشزِلخ دز٠ أُؼغكخ اكطغم 

ُذـٖ ثٖ ػٔغ ثٖ اث٢ ػ٢ِ بء ػوغٙ ك٢ ٓوغ ًب٢ٍ ػ٠ِ ػضص ٖٓ ػِٔبُض٤ٓاؿٔغ 

( 6)ٛـ( 047ٌُغص١ )دا٤ْٛ اثغاػ٤ـ٠ ثٖ س٤َِ ثٖ 
دٔض ثٖ ػجض اُض٣ٖ اُل٤ز ػِْ اٝؿٔغ ٖٓ )

ٖ ػ٢ِ ُض٣اط ب، ٝر(2)ٛـ( 017ُٔوغ١ )داصح اثٖ جؼلغ ثٖ صعاٌُغ٣ْ ثٖ ػ٢ِ اُغدٖٔ ثٖ ػجض ا

(2)ٛـ( 064ُٔشؼ٢ٓٝ )دا٤ْٛ ثٖ هغ٣ق اثغاػ٤َ ثٖ بؿٔاثٖ 
ُزو٠ ، اث٢ اُض٣ٖ ا، ٖٝٓ رو٢  

(3)ٛـ( 067ك٢ٜ٘ )دالاعؽ اُلٞاث٢ اُخ ثٖ بع ثٖ هبُخ ثٖ ٓشزبُش٤غ هاث٢ اٝ
ٖٝٓ كزخ  ، 

ُٔوغ١ اهَ الاٗضُـ٢ الا٤ُؼٔغ١ اؽ بُ٘ادٔض ثٖ ؿ٤ض اُلزخ نب د ثٖ نب د ثٖ نب د ثٖ اثٞ اُض٣ٖ ا

(0)ٛـ( 062)د
 . 

٢ٍ بُـغٗإ بٕ نب د ثٖ ٣ٞؿق ثٖ ػ٢ِ ثٖ د٤ّ بث٢ د٤ّ اُض٣ٖ اص٤غ اُؼغث٤خ اٖٝٓ ك٤ز 

 .(7)ٛـ( 022ٗضُـ٢ )دالا

ٛغح بُوا٠ُ ا اُظ٣ٖ هضٓٞا٤٤ٖٓ بُلاُل٤ٞر ا٢ٍ ػٖ بُض٤ٓاُض٣ٖ ثٖ اة بكع كٜبُذاؿٔغ  

(7)ك٢ صٝع ػِْٜٔ  اٝصّعؿٞ بثٜ اٝدضّصٞ
 ٝػ٣غح هللاّّ ػجض ا ء ،اُٞػعاُٞهذ ، ؿذ آضَ : ٓـ٘ض  

 (17)ٛـ( .013ُذ٘ج٤ِخ )داُضٓلو٤خ اُزّ٘ٞس٤خ ا بُٔ٘جاؿؼض ثٖ اث٘ذ ػٔغ ثٖ 

ُت ثٖ ٗؼٔخ ثٖ دـٖ بث٢ ٍادٔض ثٖ اُض٣ٖ اة بُٔؼّٔغ كٜا بُض٤ٗاٝؿٔغ ٖٓ ٓـ٘ض  بًٔ

 (11)ٛـ( .067ُلذ٘خ )داثٖ اع بُّذجاُذ٢ بُوا

ُض٣ٖ نب د ثٖ انب د ثٖ ػِْ ؿْ بُواثٞ اُض٣ٖ ا٢ً ػ٣ٖ بُواؿٌ٘ضع٣خ ٖٓ ٝؿٔغ ك٢ اال

(14)ٛـ( ٢ٌُ047 )دبُٔأُوغ١ اثٖ عك٤ن اُذـ٤ٖ ثٖ ػز٤ن ا
م بؿذاثٞ اُض٣ٖ اٝػؼ ،  
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٢ٗ اؿٌ٘ضعالاك٢ اُـّغاُذـ٢٘٤ اُؼ١ِٞ ادٔض ادٔض ثٖ أُذـٖ ثٖ ادٔض ثٖ ػجض ا٤ْٛ ثٖ اثغا

 (16)ٛـ( .047)د

ِٙ ٖٓ بُض٤ٓاُْٝ ٣ٌزِق  عط بُؼِْ سات ُٔؤعس٤ٖ ُطِا٢ٍ ك٢ ٓوغ ثَ عدَ ٓضَ ؿ٤غ

ٛـ( كـٔغ ٖٓ ك٤ٞر صٓلن ٝطُي ٖٓ ٓؤعر 027ّ ؿ٘خ )دبُلا٠ُ أُوغ٣خ كغدَ اع بُض٣ا

ٛـ( 027ُظٛج٢ )د اػ ب٣ٔبٕ ثٖ هبدٔض ثٖ ػضٔا نب د ثٖ هللاثٞ ػجضاُض٣ٖ اكع كٔؾ بُذاّ ؿالالا
(12)

ٝاُذبكع جٔبٍ اثٞ اُذجبط ٣ٞؿق ثٖ ػ٢ً ػجض اُغدٖٔ ثٖ ٣ٞؿق اثٖ ػجض أُِي ثٖ  ، 

ٛـ( 024ثٖ ػ٢ِ ثٖ اث٢ اُؼٛغ اُذِج٢ االهَ أُؼ١ اُضٓلو٢ )د ٣ٞؿق
(12)

ًٝظُي ٖٓ  

ٛـ( 032ثٖ ػجض هللا اُولض١ )د أ٣جيهالح اُض٣ٖ اثٞ اُولبء س٤َِ ثٖ 
(13)

 ٝؿ٤غْٛ                                            

                                                 

ِٚ ٝبُض٤ٓاُض٣ٖ اة بكع كٜبُذا بػ ثٜبٓزاُز٢ اٗخ بٌُِٝٔ ِٚ ًٍالا٢ٍ ٝؿؼخ ػِٔ ٗذ ُُٚ بػ

ِٚ ٝاُق ك٢ بُلٕ٘ٞ كا٤ٗق ػضح ك٢ ٓشزِق برو :  بٍ ٜٝٓ٘بُغجاع٣ز ، ٝػِْ بُزاُذض٣ش ٝػِٞٓ

(10)عثؼ٤ٖ الاص٣ش بدالاُج٤ٖ ك٢ بُطاى بة ع٣بًز
د بػ٤بُزـأُؼ٤ٖ ك٢ اُؼظة اة بًٝز،  

( 17)عثؼ٤ٖ الا
َٓ ك٢ ٓؼغكخ بٌُاة )بَٓ ٝٛٞ ٓشزوغ ًزبٌُام بوسزاًَ ك٢ بُلاٝػٔضح ،

 ٛـ(٢ٗ637 )دبُجغجا هللا ثٖ ػض١ ثٖ ػجض هللأُذضّص٤ٖ( ُؼجض اء بًؼل
(17)

د ( بُٞك٤ا)ٝط٣َ  

(47)ٛـ( 372ُذـ٢٘٤ )داُض٣ٖ اُلغ٣ق ػؼ اػ٠ِ 
(41)ٕ ( بػ٤الاد بٝ)ط٣َ ٝك٤ 

ص ٖٓ بُٔـزلاٝ) 

 ٛـ( . 326ص١ )داُجـضاع بُ٘جاُض٣ٖ ثٖ اكع ٓذت بص( ُِذاع٣ز ثـضبط٣َ ر

سغ اٝاٗخ ػ٤ِٔخ ٓز٤ٔؼح  ك٢ ٓوغ ك٢ ب٢ٍ  ثٌٔبُض٤ٓاُض٣ٖ اة بكع كٜبُذاٝدظ٠ 

ُٓذضس ٝدبُٔؤعسٕٞ ثاُٜجغ١ كوض ٝهلُٚ آٖ بُضاُوغٕ اٍٝ ٖٓ الاُ٘وق ا كع ٓوغ ، بُٗٚ 

ِٚ ٝبُؼِْ ٝرلْٜ ُضها آخ ك٢ ٛظبٗذ ُُٚ ٓؼغكخ ربػ٠ِ ٖٓ ً الارطِن  كع البُذاٝعرجخ   ةبؿز٤ؼائو

ِٚ اٌَُ جٞ (44)ٗج
ه٤ِٖ بُ٘اد بؿ٠ٔ صعجأُذضص٤ٖ ٝاد بػ٠ِ هلاُٗٚ " اص١ اُجـضاُشط٤ت اك٤ظًغ  

(46)ُذض٣ش ٝرؼ٤ِِٚ ..." ا٣ِٝٚ ، ٝؿِْ ُُٚ روذ٤خ بهآٖ ٝجضد ك٤ٚ هجِذ 
. 

 (42)صْٛ . بؿ٘اثْٜ ٝثؼِّٞ  بعكب٣ز ك٤ٌٕٞ ػبُٔلاُذض٣ش ػٖ اؽ بُ٘ا٢ٍ  ٣ل٤ض بُض٤ٓإ بًٝ

 ِٚ ُِٔبُؼِٔاػضص ٖٓ  ٝهض رزِٔظ ػ٠ِ ٣ض٣ ِٚ ٖٓ ٌٓ بء  ٗخ ػ٤ِٔخ عك٤ؼخ ُٝدـٖ ب٣زٔزغ ث

(42)عًخ .بٓل
ِٚ ًلٔؾ بٖٓ ٓل اٗٞبْٜٝٓ٘ ٖٓ ً  ٕ بدٔض ثٖ ػضٔا نب د ثٖ هللاثٞ ػجض اُض٣ٖ ا٣ش

( ٛـ027ُظٛج٢ )دا
(43)

ئ٢ ُؼالا هللاثٞ ؿؼ٤ض س٤َِ ثٖ ٤ًٌِض١ ثٖ ػجض اُض٣ٖ اح ٝهال،  

( ٛـ031ُضٓلو٢ )دا
(40)

(47)ٛـ( 032ُولض١ )دا هللاثٖ ػجض  أ٣جيس٤َِ ثٖ ء بُولاثٞ اٝ 
 

(47)ٛـ( 032ُضٓلو٢ )داُذـ٢٘٤ اُذـٖ ثٖ دٔؼح ا نب د ثٖ ػ٢ِ ثٖ هللاثٞ ػجض اُض٣ٖ اٝكٔؾ 
  ،

ُـج٢ٌ اك٢ بٌُاُذـٖ ػ٢ِ ثٖ ػجض اث٢ اثٖ اة بُٞٛاثٞ ٗوغ ػجض اُض٣ٖ اط ب٢ً ربٝه

(67)ٛـ( 001)د
 . 

د بػٕٞ ٝٓبُطاء بٝث بٗزلغ ك٤ٜاُز٢ اٛغح بُوا٠ُ اّ بُلاص ٖٓ بٛـ ػ027ٝك٢ ؿ٘خ 

 61)ُـ٘خ .إ ٖٓ ٗلؾ بك٢ عٌٓ أ٣جيكع ثٖ بُذا

                                                                                                          

 طيالذميابن د الالمستفاب العلميت من  كتالنهضت اق في العشاء اثش علما:     انياث

 ب : الكتالتعشيف باـ    

ػ٠ِ الاُ٘ـجخ اٗذ بُٔضٕ ، ًٝاء ُٔشزِق بُؼِٔاص ػضص ؿ٤غ ه٤َِ ٖٓ بُٔـزلاة برٌٖٔ ًز

ء بُؼِٔاطثخ ُِؼِْ ٝبٗذ جبط ًاك٤خ بُضواُؼ٤ِٔخ ٝاص ا٤ٔٛخ ثـضا٠ُ اص ٣ٝؼٞص طُي أُض٣٘خ ثـض

ُؼِْ اصح ٖٓ اؿزؼالا اصٝاعا بٓ اطا ىاٗظآء بُؼِٔا٤ٓخ ، ٝؿالالاكخ ُشالاًغح بد برذزٌْٜ٘ ثٞهلٜ

ِٚ ُٔو ع ُْٜ به بٓ اطاص ٝا٠ُ ثـضا رٕٞأ٣سظ ْٜٓ٘ الاع ػْٜ٘ ٝبُـٔاء ٝجالالاء بُؼِٔاثِخ بٍِٝج
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ف بٖٓٔ رغػغع ٝػ دو٤ذأكع ، اؿزوغح ُالبٕ طُي ٓضػبُٔغ٣ض٣ٖ ًاُطِجخ ٝادِوخ ػظ٤ٔخ ٖٓ 

ٝ ا بثٜ اُؼِْ ٖٝٓٔ عٝٝاُطِت  ماُؼغاٍن ٓشزِلخ ٖٓ بٖٓ ٓ٘ ب٤ُٜا اُ٘ـجخ ُِظ٣ٖ  هضٓٞبث بٓا بثٜ

ٌُٞكخ اُذِخ ٝاؿَ ٝاُجوغح ٝٝأُٞهَ ٝاهَ ٓضَ اٗذ بً  بثٜ اُْٝ ٣ـزوغٝ اٝدضصٞ اؿٔؼٞ

ء اُلؼغاء ٝبصثالأُذضص٤ٖ ٝاء ٝبُلوٜاُؼضٍٝ ٝاح ٝبُوٌاهت ٓشزِلخ ٖٓ بع ٤ٛٝذ ثٔ٘بٗجالاٝ

ٌُزاء ٝبٍجالاٝ  ا٢ٓ .ُظؿالالاُؼغث٢ اع٣ز بُزاد اة ػٖ كزغح ٜٓٔخ ٖٓ كزغبٌُزا بة ٣ٌٝلق ُ٘بُ

ُٔٞهَ ٖٓٔ اء بص ، ػِٔاَٛ ثـضاء ب٠ُ : ػِٔاؿِج٤خ الأُجذش دـت رغر٤ت اهـْ إ ا ٣ذأعرا

ء بص ، ػِٔاؿزوغ ك٢ ثـضاٖٝٓٔ  بف ثٜبُجوغح ٖٓٔ ػاء بص ، ػِٔاؿزوغ ك٢ ثـضاٖٝٓٔ  بف ثٜبػ

٤ذ ، ٓغ طًغ ع ٝٛبٗجالاُذِخ ٝاٌُٞكخ ٝاء بص ، ػِٔاؿزوغ ك٢ ثـضاٖٝٓٔ  بف ثٜبؿَ ٖٓٔ ػاٝ

 . ىاٗظآُؼ٤ِٔخ اٌُٜ٘خ اصغد ػ٠ِ اُز٢ اُؼ٤ِٔخ ارْٜ بجبْٜٓ ٝثؼي ٗزبٛزٔا

 د اهل بغذاء اـ    علم

ص ُجالاء ٖٓ ٓشزِق بجْ ًض٤غح ُؼِٔاص" رغاع٣ز ثـضبص ٖٓ ط٣َ ربُٔـزلاة "برٌٖٔ ًز

ؾ ة ٝثِبٌُزا ام ك٢ ٛظاُؼغاء بدو٤ذ ػِٔا" رغجٔخ ،ٝهض 412ُظ١ ثِؾ ػضصْٛ "ا٤ٓخ ٝؿالالا

سغٟ ، الأُضٕ اه٢ بػ٠ِ ُجالاُ٘ـجخ اص ٢ٛٝ ا" رغجٔخ ٖٓ ٓض٣٘خ ثـض62" رغجٔخ ْٜٓ٘ "26"

"ٖٓ 4ٌُٞكخ ٝ"ا" ٖٓ 4ُجوغح ٝ"ا" ٖٓ 6ؿَ ٝ"ا" ٖٓ 2ُٝٔٞهَ ٝ"اجْ ٖٓ ا" رغ7ٝ"

 ء.آغب" ٖٓ ؿ1ع ٝ"بٗجالا

ع بسزإ ا ٣ذأعربكطًغ ج٤ٔؼْٜ إ ا٣ـؼ٢٘  ص الاء ٓض٣٘خ ثـضبهِذ ٌُضغح ػِٔ بًٝٔ

 رْٜ . بئْٜ ٝؿ٘خ ٝكبؿٔاهزوغ ػ٠ِ طًغ اسغ٣ٖ ؿٞف الا بٓاعػ٣ٖ ْٜٓ٘ ، بُجاء بُؼِٔاثؼي 

ػغ .بُلاثٞ ػ٢ِ آخ بؿاُلجَ ثٖ ا ثٖ ٣ٞؿق ثٖ هللاُذـ٤ٖ ػجض اـ نب د ثٖ 1
(64) 

ُذـٖ اث٢ ائخ ، دضس ػٖ بعثؼٔادضٟ ٝاٛغ١* ، ُٓٞضُٙ ك٢ ؿ٘خ بُطاُذغ٣ْ اَٛ آٖ 

ثٞ ػ٢ِ إ بهلل ، ًٝبُٔوزضع ثاُذـٖ ثٖ ػ٤ـ٠ ثٖ اث٢ نب د ا٤ٓغ الاص١ ، ٝبُجادٔض ثٖ ػ٢ِ ثٖ ا

ِٙ .الاُِـخ ، ٝػِْ اُ٘ذٞ ٝاك٢  بٓبٓا صة ٖٝٓ كؼغ
(66) 

ٍّ ٓوبد           ػ٤٘ارل٤ن ٝهض ع ُي البهِت ٓ ب٣          م ؟بُؼلاععِ بى ط

 مادضالا٣خ بُوِٞة ج٘إ ُْٝ رؼٍ       رل٢ٌ بُذـاُذضم اكجٌذ ثي       

                                ِم               ادغالاػٖ  بطِٜٛاَع بُ٘اء َؿ٤غ َػظثٚ           ٝبُٔاٝجض١ ُّٞٓؾ      

ة بئخ ٝصكٖ ثجبعثؼٔاس ٝؿجؼ٤ٖ ُٝٔذغّ ؿ٘خ صالاُؼلغ٣ٖ ٖٓ اص١ ٝبُذارٞك٢ ك٢ 

ء .اُلؼغأُج٤ض٣ٖ ٖٓ ادض ادغة *، ٝٛٞ 
(62) 

ع اثٞ ٗؼأُذغػ١ ا٢ٗ بُل٤جإ بعى ثٖ نب د ثٖ دجّ بُٔجاص ثٖ بـ نب د ثٖ د4ٔ
(.62)

 

ٕ بُؼِْ ٓزظغف ٖٓ ًَ كٖ ًٝاصة ٝالاَٛ اًَ ٖٓ بص٣ت ، كاػط ، الاة بَٛ ثآٖ 

ئخ بُزو٤٘ق . رٞك٢ ؿ٘خ ؿز٤ٖ ٝسٔـٔاُجٔغ ٝبث بٓلـٞك
(63) 

ثٞ اهلل بُٜٔزض١ ثاُؤض ثٖ ا ثٖ ػجض هللادٔض ثٖ نب د ثٖ ػجض ا ثٖ هللاـ نب د ثٖ ػجض 6

ُلٌَ.ا
(60) 

ٓغ بثخ ثجبُشطأُ٘وٞع ٓضح صُْ ر٠ُٞ آغ بثج بٕ سط٤جبُجوغح ، ًٝاة بَٛ ثآٖ 

 ّ.بُِو٤ بٗخ ٓض٣ٔبُض٣اَٛ إ ٖٓ بُووغ ،ًٝا

ُؼلغ اُوٞك٢ ، ُٓٞضُٙ ك٢ ا هللادٔض ثٖ ػ٢ِ ثٖ ػجض اة بُشطاث٢ إ ػ٠ِ اُوغا اهغ

ص١ بٖٓ جُٔؼلغ٣ٖ اُجٔؼخ ائخ ، ٝرٞك٢ ٣ّٞ بعثؼٔاعثؼ٤ٖ ٝاُذجخ ؿ٘خ رـغ ٝاٍٝ ٖٓ ط١ الا

ة دغة* .بُـجذ ك٢ ثائخ ، ٝصكٖ ٣ّٞ بص٤ٖ ٝسٔـ٠ُٝٔ ؿ٘خ ؿجغ ٝصالالا
(67)

 

ُٔؼغٝف اجت بُذاؿْ بُواث٢ اُلزخ ثٖ اثٞ إ بدٔض ثٖ ؿِٔاه٢ ثٖ بُجاـ نب د ثٖ ػجض 2

ُجّط٢ .)اثٖ بث
(67) 
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ِٚ ، ؿٔغ آذضس ثـض د ٖٓ اػبجالاسظ ُُٚ اًجخ ، ٝبُشاث٢ ثٌغ ثٖ ا صحبكإثص ك٢ ٝهز

 ب٤ٓ٘ا بُِزذض٣ش هضٝه بم ، ٓذجسالالاُطغ٣وخ ، ٤ِٓخ ا، دـٖ  بُذبه بٕ ك٤شبًٝ ُل٤ٞر ،ا

.
(27) 

ص١ بثغ ػلغ١ جٔاُـجذ عاثغ ، ُٓٞضُٙ ك٢ ٣ّٞ بًالاظ بُذلاػخ ٖٓ بعٟٝ ػُ٘ٚ جٔ

٠ُٝ الاص١ بُجٔؼخ ، ٝصكٖ ػلغ١ جٔائخ ، ٝرٞك٢ ك٢ ٤ُِخ بعثؼٔا٠ُٝ ؿ٘خ ؿجغ ٝؿجؼ٤ٖ ٝالا

ثغػ .اة بئخ ثجبعثغ ٝؿز٤ٖ ٝسٔـٔاؿ٘خ 
(21) 

ثذ ثٖ بُغث٤غ ثٖ صاُغدٖٔ ثٖ ا ثٖ نب د ثٖ ػجض هللاه٢ ثٖ نب د ثٖ ػجض بُجاـ  نب د ثٖ ػجض 2

ٛغ بث٢ ٍاثٞ ثٌغ ثٖ اع١ ، بٗوالاُي ب ثٖ ًؼت ثٖ ٓهللاعس ثٖ ػجض بُذاٝٛت ثٖ ٓـجؼخ ثٖ 

ػ .اُجؼا
(24) 

ث٢ ا٢ً بُواُٝجغ٢ٌٓ ، ا٤ْٛ اثغام بؿذاث٢ اثُٞٙ ٖٓ اؿٔؼُٚ اهغ٣خ ، بُ٘اَٛ آٖ 

ِٚ  ب٣ٌاُطجغ١ ...ٝؿ٤غْٛ ، ٝؿٔغ ا هللاٛغ ثٖ ػجض بُط٤ت ٍا ء ، اُلغا٣ؼ٢ِ  بثا٢ً بُواث٘لـ

 ٍ ...ٝؿ٤غْٛ .ُشالاُذـٖ ا ثٖ هللا٢ٍ ، ٝػجض بٗٔالاُؼؼ٣ؼ اٝػجض 

ِٚ ٝرولٚ ك٢ هج اٝهغ ِٚ ًٝزت ثشط  اء، ٝهغاُلغاث٢ ٣ؼ٢ِ ثٖ ا٢ً بُواٙ ػ٠ِ بث٘لـ

د .بز٠ ثغع ك٢ ج٤ٔغ طُي ُُٝٚ ٓو٘لُٜ٘ضؿخ داة ٝبُذـائي ٝاُلغا
(26) 

ئخ ، ٝرٞك٢ ك٢ عجت ؿ٘خ سٔؾ بعثؼٔاعثؼ٤ٖ ٝاص٤ٖ٘ ٝإ ُٓٞضُٙ ك٢ هلغ ؿ٘خ بًٝ

ك٢ .بُذآٖ ثلغ  بة دغة هغ٣جبئخ ، ٝصكٖ ثجبص٤ٖ ٝسٔـٔٝصال
(22) 

عى ، بُٔجاثٖ اعى بُٔجارت ، ؿجَ بٌُاُلزخ اثٞ ا هللا ثٖ ػجض هللاـ نب د ثٖ ػج٤ض 3

٣ٝظ١ .بُزؼا ثٖبُٔؼغٝف ثا
(22) 

٢ٗ ، عه٤ن بُٔؼاظ ، ٤ِٓخ بُلالا، عك٤ن  آجٞص اػغبٕ كبكخ ، ًُٝشالاع ا٢ً٘ صبٖٓ ؿ

ِٙ .اُوٍٞ ك٢ اًضغ اعح ، بُؼجاُـؼٍ ، دِٞ ا ُـؼٍ ٝدضّس ثلؼغ
(23) 

ِٚ :بُزؼاثٖ اٖٝٓ كؼغ  ٣ٝظ١ ُ٘لـ
(20) 

َِ ا           ـّ اِع اُؼظَ اَّ ػٖ بُِّضآِ َِ                ٤َُوٞبُ  ط٢ُاَّ ُػظع١ ك٤َي ػ٘ضَ َػٞئ

ض ُذاٝ          ِٔ وآَي هض بًلق ِؿٜاظَي هض كَِِذ رجِض١               ٝبؿ َٓ  ر٢ِبهجَذ 

ٖٓ بُـجذ صائخ ، رٞك٢ ٣ّٞ بكغ عجت ؿ٘خ رـغ ػلغح ٝسٔـٔبُجٔؼخ ػآُٞضُٙ ك٢ ٣ّٞ 

ئخ .ب٤ٖٗ ٝسٔـٔبعثغ ٝصٔاٍ ؿ٘خ اػلغ كٞ
(27) 

ثٞ اُذـ٤ٖ ثٖ ؿغ٣ت ثٖ ػٗج٣ٞٚ اعؽ ثٖ بكُذـ٤ٖ ثٖ اعؽ ثٖ بع ثٖ كبـ كج0  

ُظ٢ِٛ .اع بث٢ كجاُت ثٖ بؿ
(27) 

ِٚ ، ًٝاٍِت  ِٚ ك٢ ٓؼغكخ أُغجٞع اص ٝاَٛ ثـضإ ٓل٤ض بُذض٣ش ث٘لـ ُل٤ٞر ا٤ُ

 ُشط٤ت " .اع٣ز بُشط٤ت ، ٝط٣َ ػ٠ِ " راُْٜ ثؼض ادٞاٝ

ظ بٖٓ دلُطغ٣وخ ، اُـ٤غح ٓغ٢ً ا، ج٤َٔ  بص٣جا،  ًالب، ك ب، هضٝه بٕ صوخ ، صجزبً

 ػخ .بُو٘اك٠٘ ػٔغٙ ك٢ ٛظٙ اص . اثـض

ُؼؼ٣ؼ ثٖ ػ٢ِ اؿْ ، ػجض بُواث١ٞ إ ، ٤ْٛٝ ثٖ ؿ٤الاثغاُت نب د ثٖ نب د ثٖ بٍ بثاؿٔغ 

ُٔوغٟء اثٖ ػ٢ِ اُذـٖ ادض ثٖ اُٞاُلزخ ػض ا بثاُز٘ٞس٢ ، ٝأُذـٖ اػج٢ ، ٝػ٢ِ ثٖ الا

غْٛ ُجغ٢ٌٓ ....ٝؿ٤ادٔض ا٤ْٛ ثٖ ػٔغ ثٖ اثغام ، بؿذا بثا،ٝ
(27)

 

 : ِٙ ٖٝٓ كؼغ
(21) 

َِ                 ا٢ٗ عهضُد ٝهض ثَضائٍِخ بٝه           ِٖ هَ٘جغَ بُؼَ اك٢  بُوجّ ا٤ُِ  ع٤ً

ُٕ أُؼ٣ض ٖٓ إّ ا بكوُِذ ُٜ          ُّ ٤ُ٘٣غُ ُّظالإ بً اطاٌَُغٟ            ٣ٌٞ
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ص١ بجُٔش بئخ ، ٝرٞك٢ ك٢ صبعثؼٔاص٤ٖ ٕٝ ؿ٘خ صالبٕ ُٓٞضُٙ ك٢ ٓ٘زوق عٌٓبًٝ

ئخ . ب٠ُٝ ؿ٘خ ؿجغ ٝسٔـٔالا
(24) 

ٕ ثٖ نب د ثٖ بة ثٖ ؿ٤ِٔبُٞٛاُذـٖ ثٖ نب د ثٖ ػجض اص ثٖ نب د ثٖ ػ٢ِ ثٖ اـ ٍغ7

ؽ ثٖ ػجض بُؼجا ثٖ هللاثٖ نب د ثٖ ػ٢ِ ثٖ ػجض اّ بٓالا٤ْٛ اثغا ثٖ نب د ثٖ هللإ ثٖ ػجض بؿ٤ِٔ

ٕ ثٖ ػ٢ِ . بُؼ٢٘٣ ، ٖٓ ُٝض ػ٣٘ت ؿ٤ِٔاعؽ اُلٞاثٞ اك٢ٔ ، بُٜأُطِت ا
(26)

                                                     

ئخ بعثؼٔاس ٝسٔـ٤ٖ ٝص ، ك٢ عجت ؿ٘خ صالاثخ ثجـضبُجوغح ، ٠ُٝ ٗواة بٕ ٣ـٌٖ ثجبً

ُ٘غؿ٢ ، اثٖ دـٕٞ ادٔض ثٖ نب د اث٢ ٗوغ ، اع ، ٝبُذلاٍ ثٖ نب د ُلزخ ، ٛالاث٢ ا، ؿٔغ ٖٓ 

ٕ بُذـ٤ٖ ثٖ ػٔغ ثٖ ثغٛا ، هللاث٢ ػجض إ ، ٝبُوطاُلٌَ اٖ ُذـٖ ثاُذـ٤ٖ نب د ثٖ اث٢ اٝ

سغ٣ٖ .اٍ ٝاُـؼا
(22) 

ِٚ ، ٝدضس ثا٣خ ػٖ اُغٝبٗلغص ثاٝ  بٝػلغ٣ٖ ٓجِـ ب٠ِٓ سٔـاٌُض٤غ ، ٝبًضغ ك٤ٞس

 ُؾ .بُٔض٣٘خ ٓجا٠ِٓ ثٌٔخ ٝأُ٘وٞع ، ٝآغ بثج

ع١ ٝؿؼض بٗوالاه٢ بُجا٢ٓ ، ٝنب د ثٖ ػجض ُـالاهغ بظ : نب د ثٖ ٗبُذلاٝعٟٝ ػُ٘ٚ 

سغ ٖٓ دضس ػُ٘ٚ .اثغ١ ، ٢ٛٝ الاُش٤غ ، ٝكٜضح ث٘ذ ا
(22) 

ّٕ ُٓٞضُٙ ك٢ اص ٣وٍٞ : اعؽ ٍغاُلٞا بثاع١ : ؿٔؼذ بٗوالاه٢ بُجاٍ نب د ثٖ ػجض بٝه

دضٟ ٝرـؼ٤ٖ اٍ ؿ٘خ ائخ ، ٝرٞك٢ ك٢ ؿِز كٞبصٕٔ ٝرـؼ٤ٖ ٝصالبٍ ؿ٘خ صٔآ٘زوق كٞ

ُوؼضح.اـزَٜ ط١ ُجوغح ك٢ ٓاة بص ، ٝصكٖ ثجائخ ثجـضبعثؼٔاٝ
(23) 

ث٢ اثٞ نب د ثٖ اة بُشلا ثٖ ٗوغ ثٖ هللادٔض ثٖ ػجض ادٔض ثٖ ادٔض ثٖ ا ثٖ هللاـ ػجض 7

ٌُغّا
(20)

 . 

ٕ ك٢ صعجخ بُٗٚ ًاٍ : بُ٘ذٞ ، ٣ٝوبٗٚ ثبَٛ ػٓاػِْ ارت ، ٝٛٞ أُغاة بٕ ٣ـٌٖ ثجبً

ة ، بُذـاِـلخ ، ُٝلأُ٘طن ، ٝاُِـخ ، ٝاُذض٣ش ، ٝبٗذ ُُٚ ٓؼغكخ ثبعؿ٢ .ًٝبُلاث٢ ػ٢ِ ا

ُذض٣ش اع١ ، ٝؿٔغ بٗوالاه٢ بُجاث٢ ثٌغ نب د ثٖ ػجض اُٜ٘ضؿخ ػ٠ِ اة ٝبُذـا اُٜ٘ضؿخ ، هغاٝ

 اُ٘غؿ٢ . ٝهغاثٖ ػ٢ِ ائْ نب د بُـ٘اث٢ اُّغثؼ٢ ، ٝاُذـ٤ٖ اؿْ ػ٢ِ ثٖ بُواث٢ آُ٘ٚ ٖٝٓ 

ِٚ ػ٠ِ ا ث٢ اصف ، ٝبثٖ ً هللادٔض ثٖ ػج٤ض اُؼؼ اث٢ اُذو٤ٖ ، ٝاثٖ اؿْ بُواث٢ اُذض٣ش ث٘لـ

ِٚ بُ٘ا٢ُ ٝبُؼا اسغ٣ٖ . ٝهغاُذغ٣غ١ ٝادٔض ثٖ ػٔغ ا ثٖ هللاؿْ ٛجخ بُوا ٌُض٤غ اػٍ ، ًٝزت ثشط

ٕ ب، ًٝ بهٍٞ ٝؿ٤غٛالاٌُزت ٝا. ٝدوَ ٖٓ  ب، ٣ٌٝجَ هذ٤ذ ب٤ِٓذ بٕ ٣ٌزت سطب، ًٝ

دجخ . ٗج٤ال بُ٘وَ هضٝهاُذض٣ش ٝاصوخ ك٢ 
(27) 

 ُُٝٚ كؼغ كُٔ٘ٚ :

ُٕ صعّ ُؼُ اَؿِِٔذ ا         َٔ  ا٤ٞ  بصَ َػو٤وَ بُُشضُِٝص ػَ اٍَ كَٞم بدَ               بكَِ

َٖ ػ٘ضَ         هَ بُـُغَٝة ػإَ به٢ِ          كٌُزاّلاُٝكُٔٞؽ هَِضٓ ُٝ  بصَ ُكغ

ِٙ ٣وٍٞ  ئخ ، بعثؼٔاص٘ز٤ٖ ٝرـؼ٤ٖ ٝاظٖ ك٢ ؿ٘خ ا٢ٗ : بُـٔؼاثٞ ؿؼض ثٖ اٝدٍٞ ُٓٞض

دٔض . ائخ ، ٝصكٖ ثٔوجغح بؿجغ ٝؿز٤ٖ ٝسٔـٕٔ ؿ٘خ بُش عٌٓبُجٔؼخ ، صاٝرٞك٢ ك٢ ػل٤خ 
(27)

  

 هللاث٢ ػجض اء ثٖ بُجواثٞ اُؼٌجغ١ ، اُذـ٤ٖ ا ثٖ هللاُذـ٤ٖ ثٖ ػجض ا ثٖ هللاـ ػجض 17

ُ٘ذ١ٞ . اٌُغ٣غ ا
(37)

                                                    

ث٢ ٣ؼ٢ِ ، ا٢ً بُوا٠ ئذ٢ ، ٝرلوٚ ػِبُجطاُذـٖ ، اث٢ اد ػ٠ِ ب٣اُغٝبٕ ثاُوغا اهغ

ة ، بُشلاثٖ اح ، ٝبد ٣ذ٠٤ ثٖ ٗجبُجغًاث٢ اُؼغث٤خ ػ٠ِ ا اء ، ٝهغاُلّغاػّ ثٖ بث٢ دانب د ثٖ 

سغ٣ٖ .اُجط٢ ...ٝاه٢ ثٖ بُجاُلزخ ، نب د ثٖ ػجض اث٢ اُذض٣ش ٖٓ اؿٔغ 
(31) 
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  (67(  

 

 بُٔذلٞظ ٓزض٣٘اف ، ًض٤غ بٝهالآَ بُلٌَ ، ًا، ؿؼ٣غ  بٕ صوخ هضٝهبٝدضّس ، ًٝ

 م .سالالادـٖ 

ط ٖٓ اُلٞاة اػغاثٚ " ، ٝ"اػغإ ٝاُوغا: " رلـ٤غ  بد ًض٤غح ٜٓ٘بُُٝٚ ٓو٘ل

دٔض" ، ٝ"رؼ٤ِن اّ بٓالاّ ك٢ ٓظٛت بدٌالا٣خ بّ ك٢ ٜٗأُغاُذض٣ش" ٝ" اة اػغاد" ٝ" اءاُوغا

د" ٝ" بٓبُٔواؿخ " ، ٝ"كغح بُذٔاة" ، ٝ"كغح بُشطاث٢ ٣خ الاُٜضاف" ، ٝ"كغح ُشالاك٢ 

ؿخ " بُذٔاة اػغاُزٌِٔخ" ، ٝ"اح" ، ٝ"ب٣ٌالاح ك٢ كغح بُٔوجار٤خ" ، ٝ"بجُ٘اُشطت اكغح 

ُزوغ٣ق" ٝؿ٤غ طُي . اُزغه٤ق ك٢ ا، ٝ"
(
 

34) 

سغ ؿ٘خ الاؿغ عث٤غ بئخ ، ٝرٞك٢ ك٢ ربص٤ٖ ٝسٔـٕٔ ٝصالبئَ ؿ٘خ صٔاٝإ ُٓٞضُٙ ك٢ بًٝ

ة دغة .بئخ ، ٝصكٖ ثجبػلغح ٝؿزٔ
(36)

  

ُٔ٘ج٠ اثٞ اُِّز٢ ا٣ض  ثٖ ػٔغ ثٖ ػ٢ِ ثٖ ػهللاـ   ػجض 11
(.32)

 

ِٚ بكبُغه٤ن ، ؿٔغ ثاع اعع صبَٛ كآٖ  ؿْ بُواث٢ اث٢ ثٌغ ، نب د ثٖ ػ٢ِ ٖٓ اصح ػٔ

ُجط٢ اُلزخ ثٖ اث٢ اُـجؼ١ ، ٝاٍٝ الاُٞهذ ػجض اث٢ اء ، ٝبُج٘اُذـٖ ثٖ ادٔض ثٖ اؿؼ٤ض ثٖ 

٢ُ، نب د ثٖ نب د بٔؼُاث٢ ا ، ٝهللأُزًَٞ ػ٠ِ اُؤض ثٖ اُذـٖ ثٖ جؼلغ ثٖ ػجض اث٢ ػ٢ِ ، ا،ٝ

سغ٣ٖ .اؽ ٝبُِذاثٖ نب د ثٖ 
(32) 

ِٚ ٝٓـٔٞػبٝدضّس ، ٝرلغص ثجٔ ِٚ دض٣ش بػخ ٖٓ ك٤ٞس ِٚ ، ٝهض سزْ ث ُجـ١ٞ ، كٜٞ ار

ص .بى ٝػبّ ٝدضس ٛ٘بُلا٠ُ اكغ ب، ٝؿ بػُٚ هذ٤ذبٕ ؿٔب، ًٝ ب٤ُبُٙ ػاسغ ٖٓ عٝا
(33) 

ة بئخ ، ٝصكٖ ثجبٝؿزٔص٤ٖ ٠ُٝ ؿ٘خ سٔؾ ٝصالالاص١ بثغ ػلغ جٔإ ُٓٞضُٙ ك٢ عبًٝ

كٜغ .ا الادغة ، ػٖ رـؼ٤ٖ ؿ٘خ 
(30) 

ُذـٖ ثٖ ٓٞؿ٠ ثٖ ا ثٖ نب د ثٖ ػ٢ِ ثٖ نب د ثٖ هللا ثٖ ػ٢ِ ثٖ ػجض هللاـ ػجض 14

٤ًَُٞ . اثٞ نب د اث٘ٞؿ٢ ، الا
(37) 

ُجٞٛغ١ ، اُذـٖ ثٖ ػ٢ِ انب د ،  بثاُز٘ٞس٢ ، ٝأُذـٖ اؿْ ، ػ٢ِ ثٖ بُوا بثاؿٔغ 

سغ٣ٖ ، ٝؿٔغ اُطجغ١ ٝا هللاٛغ ثٖ ػجض بُط٤ت ٍا بثاع١ ، ٝبُؼلاػ٢ِ  ُت نب د ثٖبٍ بثاٝ

ِٚ اع٣ز ثـضب"ر هغ ، ٝنب د ثٖ ػجض بثٖ ٗاٙ ، ٝعٟٝ ػُ٘ٚ اُشط٤ت ٝعٝاث٢ ثٌغ اص" ٖٓ ٓو٘ل

سغ٣ٖ .اُجط٢ ٝاه٢ ثٖ بُجا
(37)

                                                        
 

ِٚ ، ٝك٢ بكزـاٍ بٖٓ ٍ الا ب٣ؼغكٜ ُز٢ الا٤ٗ٘ٚ اش ٝهُٞذض٣بُٔؼغكخ ثاَٛ إ ٖٓ بًٝ ُُٚ ث

ِٚ ٝؿٔ ِٚ ًضغح ، ًٝبػبك٤ٞس ُٔظٛت .اكؼ٢ بٕ صوخ ، كبر
(07) 

ئخ ، ٝه٤َ ؿ٘خ ؿجغ ٝػلغ٣ٖ ، بعثؼٔإ ٝػلغ٣ٖ ٝبٍ ؿ٘خ صٔإ ُٓٞضُٙ ك٢ كٞبًٝ

ؽ ػلغ ٖٓ صبُـاء بصُضالا٣ّٞ  بُز٢ هج٤ذزٜا٤ُِِخ ا٤ًَُٞ ك٢ اث٘ٞؿ٢ الاثٖ اثٞ نب د اٝرٞك٢ 

ُل٤ٗٞؼ١ .اُـض ك٢ ٓوجغح ائخ ، ٝصكٖ ٖٓ ب٠ُٝ ؿ٘خ سٔؾ ٝسٔـٔالاص١ بجٔ
(01) 

ػع . اُٞاُلغط اثٞ اُجٞػ١ ، اُغدٖٔ ثٖ ػ٢ِ ثٖ نب د ثٖ ػ٢ِ ثٖ اـ ػجض 16
(04)

 

ُذو٤ٖ ، ا ثٖ هللاُض٣٘ٞع١ ، ٝٛجخ ادض اُٞاُذـٖ ، ػ٢ِ ثٖ ػجض اث٢ اُذض٣ش ٖٓ اؿٔغ 

سغ٣ٖ اػخ بُٔز٢ًِٞ ك٢ جٔادٔض ادٔض ثٖ اد ، اصبُـؼاث٢ اٝء ، بُج٘اُذـٖ ثٖ اثٖ ادٔض اٝ

ؿ٢ٗٞ صْ اُؼاثٖ اُجضٍ ػ٠ِ اف ، ُٝشالاُلوٚ ٝا ا٤ُٚ ٝرشغط ثٚ ٝهغاٗوطغ اهغ ٝبثٖ ٗاػّ .ٝال

ثٖ اصة ػ٠ِ الا اث٢ ٣ّؼ٢ِ ، ٝهغا٢ً بُواُض٣ّ٘ٞع١ ، ٝػ٠ِ ادٔض ثٖ نب د اث٢ ثٌغ ، اػ٠ِ 

ّ ٌُالاٗٚ ك٢ رغه٤غ بَٛ ػٓاٝدض اع بُٞػع دز٠ هاكزـَ ثؼِْ ا٤ُو٢ ٝاُجٞا
(.06)

 

ُٔـلغ اُلٕ٘ٞ ، ٝرٞك٢ ك٢ ٤ُِخ جٔؼخ ، ائغ بك٢ ؿ ٠رذو د ًض٤غح البٝه٘ق ٓو٘ل

ة دغة .بئخ ، ٝصكٖ ثجبٕ ؿ٘خ ؿجغ ٝرـؼ٤ٖ ٝسٔـٔب٢ٗ ػلغ ٖٓ عٌٓبػٖ ص بدجٜبه
(02)

 



 االء نافع جاسم د.           

 

علماء العراق يف كتاب ) املستػاد من ذيل 

 تاريخ بغداد (
 

)61 ) 
 

ثٖ بُٔؼغٝف ثارت بٌُاُؼٔغ١ ، اُت بث٢ ٍاؿْ ثٖ بُواثٞ إ ،بدٔض ثٖ ث٤اـ ػ٢ِ ثٖ 12

ػاُغػا
(02)

 

ث٢ اُضُٙ ٖٓ اؿٔؼُٚ ٝاة ، بُشطاص ػٔغ ثٖ ٝالاُٗٚ ٖٓ اُـٔغه٘ض١ اؿْ ثٖ بُواثٞ اطًغُٙ 

ؿْ ػجض بُواث٢ إ ، ٝاطبدٔض ثٖ كاُذـٖ ثٖ اث٢ ػ٢ِ اُذـٖ نب د ثٖ نب د ثٖ نب د ثٖ ٓشِض ، ٝا

٢ِ ُذـ٤ٖ ثٖ ػاُذغك٢ ، ٝا ثٖ هللاُغدٖٔ ثٖ ػج٤ض إ ، ٝػجض أُِي ثٖ نب د ثٖ ثلغا

ِٚ .بٕ ، ٝرلّغص ثجٔج٤غ١ ، ٝنب د ثٖ نب د ثٖ ؿ٤البُط٘ا ػخ ٖٓ ك٤ٞس
(03)

 

ثٞ اُـٔغه٘ض١ ٝاؿْ ثٖ بُواثٞ اج٢ ، ٝبُـأُؤرٖٔ اُظ٢ِٛ ، ٝاُت بثٞ ؿاؿٔغ ُٓ٘ٚ 

ػخ ، ٝٛٞ بُـِل٢ : دضّس ػٖ جٔاسغ ٖٓ عٟٝ ػُ٘ٚ .٣ٝوٍٞ ػُ٘ٚ اُلغط ثٖ ٤ًِت ، ٝٛٞ ا

ع.بُـٔاهذ٤خ 
(00) 

س ػلغح ، ٝرٞك٢ ئخ ، ٝه٤َ ؿ٘خ صالبعثؼٔاص٘ز٢ ػلغح ٝاؿ٘خ  صؽ هلغبُـاُٝض ك٢ 

 بُؼٔغ رـؼإ هض ثِؾ ٖٓ بًٝ ة دغة،بئخ ،ٝصكٖ ثجبٕ ؿ٘خ ػلغح ٝسٔـٔبصؽ كؼجبك٢ ؿ

ٝرـؼ٤ٖ ؿ٘خ.
(07)

  

ػغ ، بُلاد بُجغًاث٢ اُذـٖ ثٖ اثٞ اُل٤ز ، اثٖ اُْ بـ ػ٢ِ ثٖ ػ٢ِ ثٖ ؿ12

ُٔل٤ضبُٔؼغٝف ثا
(07)

 

ِٚ .سالالا، دـٖ  ًالبُلؼغ ، كاٖ ٕ دـبٌُغر ، ًاَٛ آٖ  ِٙ ُ٘لـ م ، ٖٝٓ كؼغ
(77) 

 بُٞكّ اَٛ ا اٌّٛظ بٓ          بُّجلاُزّج٢٘ ٝا اًْ ط         

          ّٔ  َكّغصَ ٢َٓٞٗ َٝٗل٠َ            ع٢ٗ اػَ  ب٤ٍَلَي َُ

َٛضَكَ بُظُٚ                ؿَ بُذَ ا بَعك ب٣َ           بصَعد هِج٢ 

ئخ ، ٝرٞك٢ ك٢ عجت ؿ٘خ ؿجغ ػلغح بؿٖ ؿجغ ٝسٔـ٤ٖ ٝسٔـٔ إ ُٓٞضُٙ روض٣غبًٝ

ُذـ٤ٖ ثٖ ػ٢ِ .ائخ ، ٝصكٖ ثٔلٜض بٝؿزٔ
(71) 

ث٢ ثٌغ اثٞ دلن ثٖ إ ، بدٔض ثٖ ٣ذ٠٤ ثٖ دـاـ ػٔغ ثٖ نب د ثٖ ٓؼٔغ ثٖ 13

ثٖ ٍجغعص . بُٔؼغٝف ثأُؤصة ا
(74)

  

ِٚ ٖٓ ا صحبكإثٌُض٤غ اُوؼ ، ؿٔغ اع اَٛ صآٖ  ُذو٤ٖ ، ٝٛجخ ا ثٖ هللاخ ؿْ ٛجبُواء بثاس٤

ء ، بُج٘اُذـٖ ثٖ ادٔض ثٖ اُت بث٢ ؿاؿط٢ ، ٝاُٞا هللا ثٖ ػجض هللاُذغ٣غ١ ، ٝٛجخ ادٔض ا ٕ هللا

ؿْ ػ٢ِ ثٖ بُواث٢ اع١ ، ٝبٗوالاه٢ بُجاث٢ ثٌغ نب د ثٖ ػجض ادٔض ثٖ ِٓٞى ، ٝاٛت أُٞاث٢ اٝ

سغ٣ٖ .اُؼ٢٘٣ ك٢ اص اٍغ
(76) 

ٕ ، أُٞهَ ، ٝدغاعثَ ، ٝأى ، ٝدضس ثب٠ُ ٛ٘اجٚ ع ػ٤ِٚ كزٞبّ ُِـٔبُلاٍِٝت ٖٓ 

ِٚ ٝدوَ ٓبًضغ ٓـٔٞػاّ ثضٓلن ٓضح ٣ٍِٞخ ، ٝعٟٝ بهاٝدِت ، ٝ ٠ُ اص ب، ٝػ بدـ٘ البر

ِٚ . ب٠ُ د٤ٖ ٝكا، ٣ذضس  بّ ثٜبهاص ٝاثـض  ر

ئخ ، ٝرٞك٢ ك٢ عجت ُزـغ سِٕٞ ُٓ٘ٚ ؿ٘خ ؿجغ بٕ ُٓٞضُٙ ؿ٘خ ػلغح ٝسٔـٔبًٝ

ة دغة بئخ ، ٝصكٖ ثجبٝؿزٔ
.(72)

 

ثٞ اُو٤غك٢ ، ا ثٖ هللادٔض ثٖ ػجض اؿْ ثٖ بُوادٔض ثٖ اع ثٖ بُججاعى ثٖ ػجض بُٔجاـ 10

ُط٤ٞع١ .اثٖ بُٔؼغٝف ثاؿْ بُواث٢ اُذـ٤ٖ ، ثٖ ا
(72) 

ُٓذضس ثـضاَٛ آٖ  ٣ز بًضغ ٓلإ بػٍ ، ًٝبُ٘ا٢ُ ٝبُؼا، ؿٔغ  بص ٝٓـ٘ضٛاٌُغر ، 

 .اصبؿ٘اْٛ ػالاٝ بػبٝهزٚ ؿٔ

 ، هللاػجض  بثاُشغه٢ ، ٝا هللاُغدٖٔ ثٖ ػج٤ض اؿْ ، ػجض بُوا بثا، ٝ ٕاطبػ٢ِ ث٘ل بثاؿٔغ 

ُت ، ثٖ بٍ بثاج٤غ١ ، ٝبُط٘اُذـ٤ٖ ثٖ ػ٢ِ اُلغط ، ا بثاُو٤غك٢ ، ، ٝاُذـ٤ٖ ثٖ ػ٢ِ ا
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  (64(  

 

ُجغ٢ٌٓ اثٖ ػٔغ ا٤ْٛ اثغام ، بؿذا بثاف ، ُٝؼالاٛغ ، نب د ثٖ ػ٢ِ ثٖ بٍ بثإ ، ٝؿ٤ال

ٖ .سغ٣اُجٞٛغ١ ك٢ اُذـٖ ثٖ ػ٢ِ اٝ
(73) 

٢ً بُواؿَ آٞس٢ ، ٝثٞبُلاُذـٖ ثٖ ػ٢ِ اػ٢ِ ، ،  بثا بُجوغح كـٔغ ثٜا٠ُ اكغ بؿ

ظ ، بُذلائٔخ ٝالارٚ ٝعٟٝ ػُ٘ٚ بُؼ١ِٞ .، ٝدضس ثج٤ٔغ ٓغ٣ٝاػ٤َ بؿٔاجؼلغ ، نب د ثٖ  بثا

.بٝؿغث بكغه
(70) 

ِخ ئخ ، ٝرٞك٢ ك٢ ٤ُبعثؼٔادضٟ ػلغح ٝاسغ ؿ٘خ الاٍٝ ٝه٤َ ك٢ عث٤غ الاُٝض ك٢ عث٤غ 

ة دغة . بئخ ، ٝصكٖ ثجبُوؼضح ؿ٘خ سٔـٔآ٘زوق ط١ 
(77)

                                                     
 

 ثٖ دٔؼح ثٖ نب د ثٖ ػج٤ض هللا ثٖ ػ٢ِ ثٖ نب د ثٖ دٔؼح ثٖ ػ٢ِ ثٖ ػج٤ض هللاـ ٛجخ 17 

ُذـٖ ثٖ ا ثٖ هللاػجض ثٖ اُط٤ت بُٔؼغٝف ثا ، هللا٤ٓغ ػج٤ض الاثٖ اؿغ بُِٔوت ثا ثٖ ػ٢ِ ، هللا

ُؼ١ِٞ اُذـٖ اث٢ اد ، ثٖ اصبُـؼاثٞ اُت ، بث٢ ٍاُذـٖ ثٖ ػ٢ِ ثٖ اُذـٖ ثٖ اجؼلغ ثٖ 

ُلجغ١ . اثٖ بُٔؼغٝف ثاُذـ٢٘ ا
(77) 

ث٢ اُلغ٣ق اصة ػ٠ِ الا اُ٘ذٞ ، هغإ ك٤ز ٝهزٚ ك٢ ٓؼغكخ بٌُغر ، ًاَٛ آٖ 

 . بٍجبُٔؼٔغ ، ٣ذ٠٤ ثٖ نب د ثٖ ٍجا

ػ١" بُٔـاة "بٌُ٘ض١ . ٝؿٔغ ًزا٤ُٖٔ اثٞ اة ، ٝبُشلانب د ثٖ  ثٞاصة الاػ٤ِٚ  اهغ

ُٙ اُو٤غك٢ . ٝعٝاع بُججاعى ثٖ ػجض بُٔجاُذـ٤ٖ اث٢ ا١ٞٓ ، ٖٓ الاُـؼ٤ض ثٖ ٣ذ٠٤ ثٖ ؿؼ٤ض 

ػُ٘ٚ .
(77) 

ح ، ُُٚ بُ٘ذائٔخ ادض اُج٤ٖ بُطاُ٘ذ١ٞ ، ٗو٤ت اُلجغ١ ا ثٖ هللا٢ٗ : ٛجخ بُـٔؼاثٖ اٍ به

ّ ، دـٖ ٌُالا، دِٞ  بٕ كو٤ذب٤ٗق ، ًٝبُ٘ذٞ رواُ٘ذٞ ، ه٘ق ك٢ اُِـخ ٝبٓخ ثبٓؼغكخ ر

ِٚ ػ٠ِ جٔا اّ ، هغبكٜالإ ٝبُج٤ا ُط٤ٞع١ ، اُذـ٤ٖ ثٖ اث٢ آضَ  سغ٣ٖأُٔزاػخ ٖٓ بُذض٣ش ث٘لـ

ٕ . ًزجذ ػُ٘ٚ .بث٢ ػ٢ِ ثٖ ٗجٜاٝ
(71) 

ٕ بُؼلغ٣ٖ ٖٓ عٌٓاصؽ ٝبُـائخ . ٝرٞك٢ ك٢ بعثؼٔإ ؿ٘خ سٔـ٤ٖ ٝبُٝض ك٢ عٌٓ

ِٙ ثاص ٝصكٖ ك٢ صائخ ثجـضبثؼ٤ٖ ٝسٔـٔعاص٘ز٤ٖ ٝاؿ٘خ  ٌُغر . ٝدضّس .بع
(74) 

ـّوط٢ ، اُض بعى ثٖ ٓٞؿ٠ ثٖ ػ٢ِ ثٖ ر٤ْٔ ثٖ سبُٔجا ثٖ هللاـ ٛجخ 17 د بُجغًاثٞ اُ
(.76)

 

ِٚ ، ٝؿٔغ اٍِت  ِٚ ٝدوَ ثجٍض بُٔلاػ٠ِ  اٌُض٤غ ، ٝهغاُذض٣ش ث٘لـ ٣ز ًٝزت ثشط

ى ، بٍ ، ٝؿٔغ ٛ٘بُججإ ٝبهجٜأُٞهَ ٝاٌٞكخ ُٝاُجوغح ٝاؿَ ٝا٠ُ ٝاكغ بص ، ٝؿبجزٜاٝ

ِٚ ٝػٖ جٔاهغا،دز٠ ًزت ػٖ  سغ٣ٖأُٔزاُٝٔزوض٤ٖٓ اُطِت ، ًٝزت ػٖ اُؾ ك٢ بٝث ػخ دضصُٞٙ بٗ

. ِٚ ػٖ ك٤ٞس
(72) 

ؽ ٝدضّس بُ٘اّ ب٣اع٣ز ، ٝاُزٞاُـ٤غ ٝب، ٝٓؼغكخ ث صةألبثٗؾ ا، ُُٝٚ  بكظبٕ دبًٝ

ِٚ . ً ب٤ُـ٤غ ، ُْٝ ٣ٌٖ ٓٞصٞهبث  . بٕ ، ًؼ٤لبروالا، ه٤َِ  بٝٗبٕ ٓزٜبث

ُذـ٤ٖ نب د ثٖ ػ٢ِ ثٖ ا بثاء ، ٝاُلغاُذـ٤ٖ ثٖ اث٢ ٣ؼ٢ِ نب د ثٖ ا٢ً بُواؿٔغ 

دٔض ثٖ اجؼلغ نب د ثٖ  بثاُ٘وٞع ، ٝادٔض ثٖ نب د ثٖ اُ٘غؿ٢ ، ٝادٔض ثٖ أُٜزض١ ، ٝنب د ثٖ ا

ئ٢ بُذ٘اؿ٤ٖ بٖ ٣ثغ ثبُذـٖ جا بثاج٢ ، ٝبُضجائْ نب د ثٖ ػ٢ِ ثٖ بُـ٘ا بثأُـِٔخ ، ٝا

سغ٣ٖاٝ
(72)

. 

سغ٣ٖ . اُجج٢ِ ك٢ اُخ بث٢ هاصع ثٖ بُواُـِل٢ ، ٝػجض اٛغ بثٞ ٍاظ بُذلاعٟٝ ػُ٘ٚ 

ِٚ "ٓؼجٔ ِٚ . اءا" ك٢ ٤ٗق ٝػلغ٣ٖ جؼبٝسّغط ُ٘لـ  ،ٝدضّس ث
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ِٙ ، كواُُٚ بؿ ئخ " ، ٝرٞك٢ بعثؼٔاعثؼ٤ٖ ٣ؼ٢٘ ٝاٍ :"ك٢ ؿ٘خ سٔؾ ٝبُـِل٢ ػْ ُٓٞض

ة دغة ػ٘ض ٓ٘وٞع بص ٝصكٖ ثجائخ ثجـضبٍٝ ، ؿ٘خ رـغ ٝسٔـٔالاث٤غ ثغ ػلغ عاص٤ٖ٘ عالا٣ّٞ 

 ّٔ ع.بثٖ ػ
(73)

                                                     

 جمهم هم : الزين لم نشد تشاء العلماء اسماـ 

ٛـ(.247ػغ )دبُلا هللاث٢ ػجض اثٞ نب د ثٖ ا،  بدٔض ثٖ نب د ثٖ ج٤ٌ٘اُذـٖ ثٖ اـ 1
(70) 

ٕ ب٤ُِش ثٖ ؿ٤ِٔاؿض ثٖ اعس ثٖ بُذاُؼؼ٣ؼ ثٖ اة ثٖ ػجض بُٞٛا ثٖ ػجض هللاـ عػم 4

ُلغط ثٖ اث٢ اثٞ نب د ثٖ اُز٢ٔ٤ٔ ، ا هللا٤ُٜضْ ثٖ ػجض ا٤ً٘خ ثٖ إ ثٖ ٣ؼ٣ض ثٖ بؿٞص ثٖ ؿل٤الاثٖ 

ٛـ( 277ُذـٖ .)داث٢ ا
(77) 

ٛـ(.341ثٞ ثٌغ )داُل٤ز ا ، هللا ثٖ ٛجخ هللادٔض ثٖ ػج٤ض اـ ػ٣ض ثٖ ٣ذ٠٤ ثٖ 6
(77) 

ثٞ اء ،بٌُٔاث٢ إ ثٖ اهْ ثٖ ٜٓغبُذـٖ ثٖ نب د ثٖ ػ٢ِ ثٖ ػاهْ ثٖ بـ ػ2

ٛـ( . 276ع )دبُؼطاه٢ٔ بُؼاث٢ ػ٢ِ اُذـ٤ٖ ثٖ ا
(177) 

ـ٢ِّٔ إ ثٖ ع٢ٓٝ ب ثٖ عٛجهللاُ٘ل٤ؾ ثٖ ٛجخ اُغد٤ْ ثٖ اـ ػجض 2 ثٞ ٗوغ اُذض٣ض٢ ، اُ

ث٢ جؼلغ. اثٖ 
(171) 

ُلو٤ٚ اثٞ ٗوغ اؽ ، بُوجادٔض ثٖ جؼلغ ثٖ ادض ثٖ اُٞاُـ٤ض ثٖ نب د ثٖ ػجض اـ ػجض 3

ٛـ( 200كؼ٢ .)دبُلا
(174) 

ع ، اُضأُُٞض ٝاص١ اُجـضاهَ الأُٞه٢ِ اُِط٤ق ثٖ ٣ٞؿق ثٖ نب د ثٖ ػ٢ِ اـ ػجض 0

ٛـ( .347ُٔؼّؼ )داث٢ اثٞ نب د ثٖ ا
(176)

 

ٛـ(201ُذـٖ .)داثٞ ادٔض ثٖ نب د ثٖ ػ٢ِ ثٖ ثٌغ١ ، اعى ٕ بُٔجاـ ػ٢ِ ثٖ 7
(172) 

رت بٌُاث٢ ػ٢ِ اثٞ ؿؼض ثٖ ا،  ب٣ُٔٞهالاُذـٖ ثٖ ٝٛت ثٖ اء ثٖ ُؼالاـ 7

ٛـ( .270)د
(172) 

ثٞ اُلٜغػٝع١ ، إ ثٖ ٓ٘وٞع بدٔض ثٖ ػ٢ِ ثٖ كزذاُذـٖ ثٖ اعى ثٖ بُٔجاـ 17

ٛـ(272ُٔوغٟء .)داٌُغّ ا
(173) 

ُذ٘ج٢ِ اُلو٤ٚ اة بُشطاثٞ ا٢ٗ ،اٌُِٞطادٔض اُذـ٤ٖ ثٖ ادٔض ثٖ اـ ٓذلٞظ ثٖ 11

ٛـ( 217)د
(170) 

جغ بُزاُـؼٞص اث٢ اؿْ ثٖ بُواثٞ اُذـٖ اث٢ اؿْ ثٖ بُواث٢ أُؤرٖٔ ثٖ ٗوغ ثٖ اـ 14

ٛـ(327ثٖ ه٤ُٔغح )دب، ُػغف ث
(177) 

عٟء بُواث٢ ثٌغ اة ثٖ بُشطاثٞ اػ ، اُجؼاُجطغ ا ثٖ هللادٔض ثٖ ػجض اـ ٗوغ ثٖ 16

ٛـ(272)د
(177)

  

ُذو٤ٖ ثٖ ا٤ْٛ ثٖ اثغاؽ ثٖ بُؼجادٔض ثٖ ادض ثٖ اُٞا ثٖ نب د ثٖ ػجض هللاـ ٛجخ 12

ٛـ( 242رت )دبٌُا هللاث٢ ػجض اؿْ ثٖ بُواثٞ ا٢ٗ ، بُل٤جإ بك٤ج
(117) 

ٛـ( 222ُّلغ٢ٍٝ )دادٔض ثٖ نب د ا٢ُ ثٖ نب د ثٖ بُٔؼاثٞ اـ 12
(111)

                                               
 

 داتقش في بغذساوممن  اش بهالمىصل ممن عاء اـ  علم

ثٞ ٗوغ . إ بٕ ثٖ ٝصػبُخ ثٖ ؿ٤ِٔبدٔض ثٖ ها ثٖ هللاـ  نب د ثٖ ػ٢ِ ثٖ ػج٤ض 1
(114) 

ص٘ز٤ٖ ا، ُٝض ؿ٘خ  اعاص ٓغا، هضّ ثـض بء ثٜبُوٌإ ٣ز٠ُٞ بُٔٞهَ ، ًٝاَٛ آٖ 

ئخ .بعثؼٔاعثغ ٝرـؼ٤ٖ ٝأُٞهَ ، ٝرٞك٢ ك٢ ٓذغّ ؿ٘خ بٕ ثبئخ ك٢ كؼجبعثؼٔاٝ
(116) 

رت بٌُاُلزخ اثٞ ا٢ٗ بُل٤جادض اُٞاٌُغ٣ْ ثٖ ػجض انب د ثٖ نب د ثٖ ػجض   ثٖهللاـ ٗوغ 4

ص٤غ . الاثٖ بُٔؼغٝف ثا
(112) 
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ئخ ، بٕ ٝسٔـ٤ٖ ٝسٔـٔبٕ ؿ٘خ صٔبسغ كؼجاك٢  بثٖ ػٔغ ، ُٝض ثٜاُجؼ٣غح اَٛ آٖ 

د ك٢ بُـجن ك٢ طُي ٝه٘ق ٓو٘لاػ هوت بء دز٠ دبٗلالاؿخ ُٝجالبصة ٝػ٢٘ ثالا اٝهغ

صة .الا
(112)

ث٤ٌخ " ، ٝ" برالاُضُٝخ اٛغ ك٢ بُجاع٣ز بُزاع٣ز " ٝ " بُزآَ ك٢ بٌُاة " بُُٝٚ ًز 

 بة " ٝؿ٤غٛبٗـالاة ك٢ رٜظ٣ت بُِجاثخ "، ٝ " بُوذاثخ ك٢ ٓؼغكخ بُـاؿض ا
(113) 

ِٚ " بص ثٌزأُٞهَ ، ٝدضس ثجـضآٖ  عؿٞال اعاص ٓغاهضّ ثـض صة ائغ ك٢ بُـأُضَ اث

ئخ بص٤ٖ ٝؿزٔسغ ؿ٘خ ؿجغ ٝصالالاك٢ ٓ٘زوق عث٤غ  ِٚ عؿٞالػغ " ، ٝػ٘ض هضٝٓبُلارت ٝبٌُا

ثغ هغ٣ق .بسغ ٝصكٖ ثوالاؿغ ػلغ عث٤غ بٝٓغى ٝرٞك٢ ك٢ ر بٓب٣اكجو٢ 
(110) 

ُؼغة .أُؼغٝف ثٔجض آغ١ بُؼاؽ اثٞ كغاُت بـ  ػ٢ِ ثٖ نب د ثٖ ؿ6
(117) 

لِن ، ٛٞ بػغ ٓج٤ض ٓجّغػ ٓذون ، ُُٝٚ سبك ُٓ ؼجؼ  ُٓ ، ُُٝٚ  بُض٤ٗا ػجٞثخا٤ّٛخ ، ٝاُضاٍغ 

ِٙ : بُّلٔاُغرجخ اء ، ٝاُؼٛغاُؼؼح اء ٝبُوؼـاُؼؼحُ ا ء ، ٖٝٓ كؼغ
(117) 

َٓ ا       َِ  بٓزُؼت  ِٚ      ثذٔ ٗوَ اعم ٖٓ جـٔ َٝ ـ٤ّٞف   ح بُّغٓاُ

٠ٌَ اٝث٤ٖ ُجلٞٗي           بُٜ ّ رٌِلذ َدٔالَػال      ـّالآ  ح ؟ُ

ئخ بس ٝؿجؼ٤ٖ ٝسٔـُٔٞهَ ؿ٘خ صالبرٞك٢ ث
( .147)

 

ؿْ .بُواث٢ اثٞ ػ٢ِ ثٖ اُذـ٢٘٤ اُؼ١ِٞ اُلٌَ ثٖ ٣ذ٠٤ أُظلغ ثٖ اـ 2
(141) 

ع ٖٓ بعرلاُْٝ ٣ؼٍ ك٢  صبجأكٙ بُلؼغ ك٢ هجاٍ بُؼغة ، ٝهاع بكؼاصة ٝدلع الا اهغ

ِٚ ، ٝٗضغٙ ُٝدـٖ ػج ِٚ ٝرذو٤ِٚ ٝجٞصح ٗظٔ ِٚ ٝعكبُلاعرٚ ، ٝػظٝثخ بكٌِ ٤ٗٚ ، بهخ ٓؼبظ

ِٚ ، ٝؿٔغ ٝٓال ُذض٣ش .ادظخ سط
(144) 

 : ِٙ  ٖٝٓ كؼغ

 ء ٓ٘ٚاُـٞصاٗذ ك٢ اهي هِت          ب٤ًق ٣لز     

 ُظ١ هض ؿجذ ػ٘ٚ .       اُطغ         ف اهي ب٣لز بٗٔا     

٤ٖٗ بعثغ ٝصٔاسغح ؿ٘خ الاص١ بُؼلغ٣ٖ ٖٓ جٔآؾ ٝبُشأُٞهَ ك٢ بُٓٞضُٙ ث
(146ئخ)بٝسٔـٔ

                                                           

ث٢ اثٞ ؿؼض ثٖ اث٢ ػوغٕٝ أُطٜغ ثٖ ا ثٖ ػ٢ِ ثٖ هللا ثٖ نب د ثٖ ٛجخ هللاـ ػجض 2

ـّغ١ ا كؼ٢ . بُلاُلو٤ٚ اُ
(142) 

ٕ اُوغا آضح ، هغ بّ ثٜبهاٙ ٝبص ك٢ هجإ ، هضّ ثـضبػ٤الائٔخ الادض أُٞهَ ، اَٛ آٖ 

ؿؼض اف ػ٠ِ ُشالأُظٛت ٝا اّؽ ، ٝهغبُضثاُذـ٤ٖ ثٖ نب د ا هللاث٢ ػجض اعع بُجاد ػ٠ِ ب٣اُغٝبث

ؿْ ، بُواث٢ اُذض٣ش ٖٓ إ ، ٝؿٔغ بُلزخ ثٖ ثغٛاث٢ اهٍٞ ػ٠ِ الا٢ٜ٘٤ُٔ ، ٝاث٢ ٗوغ اثٖ 

ُ٘ـل٢ ، ٝؿٔغ اُش٤َِ اُذـ٤ٖ ثٖ اث٢ ػ٢ِ اعع ٝبُجا هللاث٢ ػجض اُذو٤ٖ ٝا ثٖ هللاٛجخ 

ِٙ البث ك٢  ب٠ُ صٓلن ، ٝصعّؽ ثٜاٗزوَ ادٔض ثٖ ػجض صُْ اُذـ٤ٖ ػ٢ِ ثٖ اث٢ آٚ ُٔٞهَ ٖٓ جض

ئخ . بس ٝؿجؼ٤ٖ ٝسٔـّٔ ... ك٢ ؿ٘خ صالبُلاء بُـغث٤خ . صُْ هِض هٌا٣ٝخ اُؼا
(142) 

ُٔظٛت ك٢ ا: "هلٞح  بف ُٜٝٓ٘شالاٝ هٍٞألاُٝٔظٛت اد ٓل٤ضح ك٢ بٝه٘ق ٓو٘ل

ُلغ٣ؼخ" اُظع٣ؼخ ك٢ ٓؼغكخ اة "بُٔغكض" ًٝزاة "بع" ًٝزبٗزوالاة "بُٔطِت" ًٝزا٣خ بٜٗ

ئي" اُلغاك٢  اُ٘ظغ" ٝ"ٓشزوغاسظ ا بُٙ " ٓبة ؿٔبف ًٝزُشالاك٢  ٤ـ٤غ"ُزاٝه٘ق "

. بُٔظٛت" ٝؿ٤غٛأُـغة ك٢ ٗوغح اص بعكالاة " بًٝز
(143) 

ئخ ٝرٞك٢ ك٢ كٜغ بعثؼٔاص٘ز٤ٖ ٝرـؼ٤ٖ ٝاٍٝ ؿ٘خ الا٢ٗ ػلغ عث٤غ بُٓٞضُٙ ك٢ ص

ـؼ٤ٖ ؿ٘خ . ٝر بصُؼٔغ صالائخ ثٔض٣٘خ صٓلن ،  ثِؾ ٖٓ ب٤ٖٗ ٝسٔـٔبٕ ؿ٘خ سٔؾ ٝصٔبعٌٓ
(140) 

ع١ .بٗجالا٢ٗ بُطـزاـ ػ٢ِ ثٖ 3
(147) 
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ِٙ . بؿزٍٜٞ٘أُٞهَ ٝا٠ُ اكغ بُلؼغ ، ؿاػغ دـٖ بك ، ٖٝٓ كؼغ
(147) 

 ءبك٤الاػجت اثوغد  ؽ           البُ٘اُؼ٤ِض ٝا٢ٗ ك٢ ٤ُِخ اُٞ رغ     

 ءبُجطذا٠ُ اُلٔؾ        ٝػ٢٘٤ رغٗٞ ا٠ُ ٓـغة اًَ ػ٤ٖ رغٗٞ      

 ء بُـٔاعِى         ْٝٛ ٣َطِجُٞٗٚ ك٢ الاٍ ػ٠ِ ُٜالات ٓوِز٢ رطِ    

ئخ . بعثؼٔاعثؼ٤ٖ ٝاس ٝرٞك٢ ك٢ ؿ٘خ صال
(167) 

ث٢ اُلٌَ ، ثٖ اثٞ اُطٞؿ٢ ، اّ بٛغ ثٖ ٛلبُوادٔض ثٖ نب د ٕ ػجض ا ثٖ هللاـ ػجض 0

ُشط٤ت . اٗوغ 
(161) 

ة ، ٗوغ ثٖ بُشطاث٢ اُذض٣ش ٖٓ ا، ٝؿٔغ  بثٜ بكخ ، ٝٗلُشالاع اص ٝك٢ صاُٝض ثجـض

ُلٌَ ، نب د ثٖ ػجض اث٢ ادٔض ثٖ نب د ثٖ ٍِذخ ، ٝاُذـ٤ٖ ثٖ ا ، هللاث٢ ػجض اُجطغ ، ٝادٔض ا

ُذـٖ ، ػ٢ِ ثٖ نب د اث٢ ا ب٤ٌُاف ػ٠ِ ُشالاُلوٚ ٝا اسغ٣ٖ ، ٝهغاع١ ...ٝبٗوالاّ ُـالا

صة الام ، ٝبُلوادٔض اُذـ٤ٖ ثٖ اة ػ٠ِ بُذـائي ٝاُلغاك٢ ، ٝبُلاث٢ ثٌغ ، اؿ٢، ٝاُٜغا

كغ بٕ ، ٝؿبؿام ٝسغاُؼغا٠ُ اكغ بُٗٚ ؿاُذغ٣غ١ ، صُْ اث٢ نب د اُزجغ٣ؼ١ ، ٝا بث٢ ػًغ٣اػ٠ِ 

عثغ ػلغح اص ك٢ ؿ٘خ ا٠ُ ثـضاص بئخ ، ٝػبدضٟ ػلغح ٝسٔـٔاُٜ٘غ ك٢ ؿ٘خ اء اٝعبص ٠ُٓ ثالا

                               ،كـٔغ                  

ُغد٤ْ ثٖ اٗوغ ، ػجض  بثاثٞع بص ، ٝث٤٘ـاُذضاض دٔاُذـٖ ثٖ اػ٢ِ ،  بثإ بهجٜبث

 بثاد ،نب د ثٖ نب د ، ٝبُجغًا بثاُٙ ٝػٔٚ بثأُٞهَ ٝؿٔغ اُٗٚ ؿٌٖ اُول٤غ١ صُْ اٌُغ٣ْ اػجض 

د ، نب د ثٖ نب د ثٖ س٤ٔؾ.بُجغًا
(164) 

ِٚ ، ًٝبٓـٔٞػ ًضغأثُؼز٤ن ، ٝرلغص آغ بُجبثخ ثبُشطاٝر٠ُٞ  ُُٚ كؼغ  بص٣جا ًالبٕ كبر

 دـٖ .

ُٔٞهَ ك٢ ٤ُِخ بئخ ، ٝرٞك٢ ثبعثؼٔا٤ٖٗ ٝبٕ ُٓٞضُٙ ك٢ ٓ٘زوق ؿ٘خ ؿجغ ٝصٔبًٝ

ئخ بٕ ٝؿجؼ٤ٖ ٝسٔـٔبٕ ؿ٘خ صٔبعثغ ػلغح سِذ ٖٓ كٜغ عٌٓء البصُضالا
(.166)

 

 

ث٢ اؽ ثٖ بُؼجاث٢ اثٞ نب د ، اف ، بؿٌالائْ ، بػض ثٖ ؿ٘بدٔض ثٖ ها ثٖ هللاـ ػجض 7

ُٔجض.ا
(162) 

ء ، بُج٘اُذـٖ ثٖ ادٔض ثٖ اُت بؿ بثاُذو٤ٖ ، ٝاؿْ ثٖ بُوا بثاُذغث٤خ ، ؿٔغ اَٛ آٖ 

سغ٣ٖ اُـٔغه٘ض١ ٝادٔض ثٖ ػٔغ اثٖ اػ٤َ بؿٔاٝ
(.162)

 

ِٚ ادٔض ؿ٤غ ٓغح ، ٝصكغ اّ بٓالام ، دضّس ثٔـ٘ض ، سالالا، دـٖ  بُذبه بٕ ك٤شبًٝ ٤ُ

ِٚ ٓزٞج٤ٜٖ  اٍ ، ٝطٛجٞبُٔآٖ  بّ ك٤ئبُلاَٛ اهّٞ ٖٓ   بى ، كِٔبُٛ٘ٓ٘ٚ  ا٠ُ صٓلن ٤ُـٔؼٞاث

ِٚ بُٔٞهَ رـا٠ُ ا اٝهِٞ ُٔـ٘ض" آُ٘ٚ " آـٌُٞٙ ػ٘ضْٛ ٓضح ٝؿٔؼٞبُذض٣ش كاة بهذآغ ث

 ّ .بُلإ ٣ضسَ اد ، ُْٝ ٣وضع ُُٚ ب، صْ ٓغى ٝٓ بٓب٣اُل٤ز اع ، ثو٢ بُـٔاؿْٜ ٖٓ اٝثؼض كغ

ئخ ، ٝهض ٤ٗق بٕ ٝرـؼ٤ٖ ٝسٔـٔب٢ٗ ػلغ ٖٓ ٓذغّ ؿ٘خ صٔبُضأُٞهَ ك٢ برٞك٢ ث

٤ٖٗ.بُضٔاػ٠ِ 
(163)

 

 داستقش في بغذاوممن  اش بهاسظ ممن عاء واـ  علم

ػغ .بُلاثٞ ػ٢ِ اُذـٖ ثٖ نب د ثٖ ػجضٝؽ اـ 1
(160) 

 ب، ه٤ٔ ًالبٕ كب ، ًٝهللاهغ ُض٣ٖ بُ٘اّ بٓالاص ٝٓضح اؿَ ، ؿٌٖ ثـضاَٛ ٝآٖ 

 . بًؼا، ٓزٞ ب٤ُٜئخ ، ٤ًـاص ، ج٤َٔ ا٣غالا٢ٗ ، ٤ِٓخ بُٔؼاُلؼغ دـٖ ا، ٣ج٤ض  صةألبث

ئخ بدضٟ ٝؿزٔاُجٔؼخ ُشٔؾ سِٕٞ ٖٓ هلغ ؿ٘خ اثٞ ػ٢ِ ثٖ ػجضٝؽ ك٢ ٤ُِخ ارٞك٢ 

ثغ هغ٣ق .بُـض ثوا، ٝصكٖ ٖٓ 
(167) 
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  (63(  

 

ُٔوغٟء . اُذـٖ اثٞ اؽ بُضّثادٔض ثٖ ؿؼ٤ض ثٖ اـ ػ٢ِ ثٖ 4
(167) 

ُذـٖ ثٖ اُغدٖٔ ثٖ اث٢ نب د ػجض اد ػ٠ِ ب٣اُغٝبٕ ثاُوغا اؿَ ، هغاَٛ ٝآٖ 

 ع . بُؼطادٔض اُذـٖ ثٖ اء ُؼالاث٢ اكع بُذاػ٠ِ  إ كوغأظ٠ُ ٛاكغ بج٢ ، ؿبُضجا

ُذض٣ش اُلٜغػٝع١ ، ٝؿٔغ اعى ثٖ بُٔجاٌُغّ اث٢ اػ٠ِ  بثٜ اُٗٚ هغاص ٝطًغ اصسَ ثـض

ِٚ .ب٠ُ د٤ٖ ٝكا بّ ثٜبهاص ٝاؿَ ، صُْ هضّ ثـضاثٞ ر
(127)

                                                     
 

، ُٓٞضُٙ ؿ٘خ ؿجغ  بًؼام ، ٓزٞسالالاُ٘ذٞ ، دـٖ بث بُٔبد ، ػاءاُوغبث بُٔبٕ ػبًٝ

ُؼلغ٣ٖ ٖٓ عجت ؿ٘خ ؿجغ اثغ ٝبُـاص ك٢ ٤ُِخ اؿَ ، ٝرٞك٢ ثجـضائخ ثٞبٝػلغ٣ٖ ٝسٔـٔ

ئخ .بٝؿزٔ
(121) 

ثٞ اط ثٖ َِٜٜٓ ثٖ ٓوِض بُذجاط ثٖ نب د ثٖ بُذجاـ نب د ثٖ ؿؼ٤ض ثٖ ٣ذ٠٤ ثٖ ػ٢ِ ثٖ 6

ُضث٤ض٢ .اُت بث٢ ٍاثٖ ٢ُ بُٔؼاث٢ ا ثٖ هللاػجض 
(124)

  

ُؼلغ٣ٖ ٖٓ اصؽ ٝبُـاُظٜغ اح ص٤ٖ٘ ثؼض هالالاؿَ ك٢ ٣ّٞ اؿَ ، ُٝض ثٞاَٛ ٝآٖ 

ُذـٖ اث٢ اُؼلغ ػ٠ِ اُـجغ ٝاد ب٣اُغٝبٕ ثاُوغا ائخ . ٝهغبٕ ٝسٔؾ ٝسٔـٔبعجت ؿ٘خ صٔ

 ُت نب د ثٖ ػ٢ِ ثٖبث٢ ٍا٢ً بُواؿَ ٖٓ اُذض٣ش ثٞا.ٝؿٔغ  به٤بُٔظلغ سط٤ت ؿاػ٢ِ ثٖ 

٢ٗ . بٌُزا
(126) 

ٕ ب٢ٗ ... ، ًٝبؿاُشغاُؼؼ نب د ثٖ نب د ثٖ اث٢ آٖ  بٝؿٔغ ثٜ اعاص ٓغا٠ُ ثـضاعدَ 

 ُطغ٣وخ . اٗخ ٝدـٖ بُض٣اُزٞصص ٝام ، ٝسالالاُوذجخ ، ج٤َٔ ادـٖ 

سغ ؿ٘خ الإ سِٕٞ ٖٓ كٜغ عث٤غ بص٤ٖ٘ ُضٔالاُضث٤ض٢ ك٢ ٣ّٞ ا ثٖ هللاثٞ ػجض ارٞك٢ 

ُٞعص٣خ . بُـض ثاصكٖ ٖٓ ئخ ، ٝبص٤ٖ ٝؿزٔؿجغ ٝصال
(122)

  

 بُو٘اؽ اُضُٙ ثضٝأُؼغٝف ٝاُذـٖ ، اثٞ اُؼ٘جغ١ ، اُز٢ٔ٤ٔ اـ ػ٢ِ ثٖ نب د ثٖ ػ٢ِ 2

.
(122) 

صة البُٔؼغكخ ثاّ بٕ ربرٚ ، ًٝب٠ُ د٤ٖ ٝكا بٝؿٌٜ٘ بؿطاُجوغح ، هضّ ٝاَٛ آٖ 
(.123)

 

ِٙ ٖٓ هو٤ضح  بص ، ٝٓضح ثٜاهضّ ثـض هضهخ ثٖ ٓ٘وٞع ٖٝٓ كؼغ
(120)

. 

زِٔٔالاٍ ٝسِو٢ٗٞ بُجٔا اهُٞبؿّ          ُٓ        ُْ  ص١بٗاصػْٞٛ ٝا صغٛ

هِج٢ دَ بٍغ١      ُٔط٤زْٜ دَ بُؼَو٤ن ٝساد٤ِٖ ػٖ اعَ  ب٣        َٝ  ص١بٍص 

 صؿخ .بئخ ٤ُِخ ؿبص٘ز٤ٖ ٝػلغ٣ٖ ٝسٔـٔارٞك٢ ك٢ عجت ؿ٘خ 

 صاؿزوغ ك٢ ثـضاٖٝٓٔ  بف ثٜبُجوغح ٖٓٔ ػاء بـ ػِٔ
ث٢ نب د اثٖ اؿْ بُواثٞ اُذغ٣غ١ ، إ بثٖ ػ٢ِ ثٖ نب د ثٖ ػضٔ ؿْبُوا ثٖ هللاـ ػجض 1

د" . بٓبُٔوادت "به
(127) 

ِٙ "اػٖ ٝ ب، ٝعٟٝ ثٜ بص ٝؿٌٜ٘اُجوغح . ٗؼٍ ثـضاَٛ آٖ  د" ، ٝ"صعح بٓبُٔواُض

 ة" .اػغالام" ٝ"ِٓذخ اُـٞا

ثٖ ا هللاٍ : "ػجض ب٢ٗ ، هبُـٔؼاثٞ ؿؼض ا بٍ دضص٘بح : هار٢ٔ ثٜغبُذاة بكٜ بسجغٗا

دت بث٢ نب د ، "هاثٖ اص ٝٛٞ اُجوغح ؿٌٖ ثـضاَٛ اؿْ ، ٖٓ بُواثٞ اُذغ٣غ١ اؿْ ثٖ ػ٢ِ بُوا

ُشَ ، ُٓٞضُٙ ؿ٘خ رـؼ٤ٖ اُِـخ ، ٤ِٓخ اصة ، ٝالاًَ ٓز٤ٔؼ ُُٚ سَ ٖٓ بة كبد" كبٓبُٔوا

ئخ" .بعثؼٔاٝ
(127)

                                             
 

َٛ اُوٞك٢ ، ٖٓ اعؽ اُلٞاث٢ اُذـٖ ثٖ اثٞ اثٖ ٜٓض١ ، ُذـ٤ٖ ثٖ نب د اـ ػ٢ِ ثٖ 4

ُجوغح .ا
(127) 



 االء نافع جاسم د.           
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 تاريخ بغداد (
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ُٚ ادٞاٗذ ب٣ز ، ًٝبُٔلاع ٓوغ ، ٝهذت بّ ، ٝصسَ ص٣بُلا٠ُ اكغ ب، ؿ الإ جٞبً

ِٚ دـ٘خ ، ٝهبٓبٝٓو ٠ُ اص اد . ؿٌٖ ثـضبٓاُٞعػ٤ٖ ، ُُٚ ًغاء بُؼِٔاص ٝبُؼٛا٤ٛغ بع ٖٓ ٓلبر

.بد٤ٖ ٝك ِٚ ر
(121)

  

 ُشِؼ٢ ، ٝدضّس .اُذـٖ اُذـٖ ػ٢ِ ثٖ ا ث٢اؿٔغ ثٔوغ ٖٓ 

ئخ .ب٠ُٝ ، ؿ٘خ ؿذ ٝػلغ٣ٖ ٝسٔـٔالاص١ بُجوغ١ ك٢ جٔاُذـٖ اثٞ ارٞك٢ 
(124)

  

ثٞ نب د .اُذغ٣غ١ ، إ بؿْ ثٖ ػ٢ِ ثٖ نب د ثٖ ػضٔبُواـ 6
(126) 

ص اُجوغح صْ هضّ ثـضب٢ٗ ثبُووجاُلٌَ ثٖ نب د اث٢ اصة ػ٠ِ الا اُجوغح ، هغاَٛ آٖ 

ث٢ اؽ ، ٝبُوجاث٢ ٗوغ ثٖ اكؼ٢ ، ٝرلوٚ ػ٢ِ بُٔجاٍ بُذـٖ ػ٢ِ ثٖ كٌاث٢ اػ٠ِ  اٝهغ

ُجوغح بُذض٣ش ثاُش٤غ١ ، ٝؿٔغ اث٢ د٤ٌْ اة ػ٠ِ بُذـائي ٝاُلغا اػ١ ، ٝهغاُل٤غام بؿذا

ث٢ اُ٘ذ١ٞ ، ٝاُلٌَ ثٖ نب د ثٖ ػ٢ِ اؿْ ، بُواث٢ أُوغٟء ٝاُذـٖ اّ نب د ثٖ بث٢ رٔآٖ 

٢ٗ ٝؿ٤غْٛ . هالبُجاُذـ٤ٖ ا دٔض ثٖاُذـ٤ٖ ثٖ اؿْ ، بُوا
(122) 

ِٚ "ث بئخ ، ٝدضّس ثٜبـُٔٔشاص ثؼض اٝهضّ ثـض ِٚ ػٖ ك٤ٞس د" ، بٓبُٔوبثجؼء ٖٓ دض٣ض

ُلٌَ اثٞ ا ٝهللأُزًَٞ ػ٠ِ اُؤض ثٖ اُذـٖ ثٖ جؼلغ ثٖ ػجض اثٞ ػ٢ِ اُلغ٣ق اٝعٟٝ ػُ٘ٚ 

كع . بُذاهغ بثٖ ٗ
(122) 

ُ٘لغ ، ادخ ظ ، ٝٓالبُلالاهخ ب، ٝعك عحبُؼجاؿخ ، ٝدـٖ ُجالادخ ، ٝبُلوإ ٖٓ بًٝ

ٕ هجِٚ .بُ٘ظْ ػ٠ِ ٍغ٣وخ ُْ ٣ـجوٚ ٖٓ ًاٝح ٝدال
(123) 

ِٚ ٣ٝـبؽ ٣ٜزلٕٞ ثلٌبُ٘إ بص ، ًٝاُذغ٣غ١ ثـضاثٖ اهِضّ  بد٢ٌ ُٔ ِٚ ب٠ُ ُواعػٕٞ بئِ ئ

ِٚ .ع ًالب، ٝؿٔ ٓ
(120) 

رٞك٢ ك٢ ئخ ، ٝبعثؼٔاعثؼ٤ٖ ٝاُذغ٣غ١ ك٢ ؿ٘خ ؿذ ٝاثٖ ا٢ٗ : ُٓٞض بُـٔؼاثٖ اٍ بٝه

ُجوغح ٝػٔغٙ ؿجؼٕٞ ؿ٘خ . بئخ ثبٖٓ عجت ؿ٘خ ؿذ ػلغح ٝسٔـٔبص
(127) 

 اش بهالكىفت ممن عاء اـ علم

ث٢ّ . بُٔؼغٝف ثاُ٘غؿ٢ ، ائْ بُـ٘اثٞ اـ نب د ثٖ ػ٢ِ ثٖ ٤ٕٓٔٞ ثٖ نب د ، 1
(127) 

 نب د ثٖ ػ٢ِ ثٖ هللاػجض  بثاٌُٞكخ بُذض٣ش ، ؿٔغ ثاظ بٕ ٖٓ دلبٌُٞكخ ، ًاَٛ آٖ 

ص ٝؿٔغ اعّ ، صُْ هضّ ثـضأُض٠٘ صا بثام ثٖ كض٣ٝخ ، ٝبؿذاثٖ اُذـٖ نب د ا بثاُؼ١ِٞ ، ٝا ُذـٖا

دٔض ثٖ اُلزخ ا بثاثز٢ ، ٝبُضا هللادٔض ثٖ ػجض ا ٗوغ بثآَ ، ٝبدٔض ثٖ نب د ثٖ ًاُذـٖ ا بثا بثٜ

ثٖ ؿَٜ دض اُٞاُذـٖ ثٖ ػجض انب د  بثادٔض ثٖ نب د ، ٝاُذـ٤ٖ ا بثاص١ ، ٝبثالاػ٢ِ ثٖ نب د 

سغ٣ٖ .اط ....ٝبُضثّ ا
(137)

                                                
 

صؽ ػلغ ٖٓ بُـاُـجذ اد ٣ّٞ بٌُٞكخ ، كٔا٠ُ ا٤ُظٛت  بص ٓغ٣ٌاسغط ٖٓ ثـض 

ى .بٌُٞكخ كضكٖ ٛ٘ا٠ُ إ ، ُٝدَٔ بكؼج
(131) 

ُٔجٕ٘ٞ .اثٞ ٤ٛٝت اُوٞك٢ ، اـ ثٍِٜٞ ثٖ ػٔغٝ 4
(134) 

ُ٘جٞص ، اث٢ اهْ ثٖ بع ٝػب٣َ ٝػٔغٝ ثٖ ص٣٘ب٣ٖٔ ثٖ ٗادضّس ػٖ  ٌُٞكخ ،اَٛ آٖ 

٤ٖٗ .بُٔجاء ٕ ٖٓ ػوالبًٝ
(136) 

ِٙ اعٟٝ  ِٙ : اػ٤َ بؿٔا٠ُ نب د ثٖ أُو٘ق ثـ٘ض ث٢ كض٣ي ، ٖٝٓ كؼغ
(132) 

 ِع١بًٔاَع بًٔأًَغ ُدج٢ّ ُُٚ         ك٤لز٢ٌ إ أًُغ ا       

ٍّ ج    َعّم كِٞ ٓغد ثٚ طعحً                    ع١بُشٌجزُٚ ثض

 

  اس ممن لم يستقش بهانبالاء اعلم -

رت .بٌُاثٞ ٣ذ٠٤ اُذ٤ٔض ثٖ ٣ذ٠٤ ثٖ ؿؼض ، اـ ػجض 1
(132) 
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  (67(  

 

ٕ ٣ٝ٘زوَ ك٢ بُِوج٤ بٕ ٓؼِٔبٓغ١ ، ًبُؼاء ثٖ ٝٛت ُؼالاع ، ٠ُٞٓ بٗجالاَٛ آٖ 

ٌُزإ ٖٓ بُغهخ ، ًٝإ ، ٝؿٌٖ اُجِضا ِٚ ٣ٌغة بُجِـاة بُ سظ اثخ ٝػُ٘ٚ بٌُزأُضَ ك٢ اء ، ٝث
 (133ُٔزغؿِٕٞ)ا

ص٣ت . الاُلغط اثٞ اُذـ٤ٖ ، اُش٤َِ ثٖ اُذـٖ ثٖ اُذـ٤ٖ ثٖ اـ نب د ثٖ 4
(130) 

ُلغ٣ق اصة ػ٠ِ الاُجوغح ، ٝر٠ِٔ اة بٕ ٣ـٌٖ ثجبص ، ًٝاَٛ ٤ٛذ ٗؼٍ ثـضآٖ  

ِٙ .بٓبُٔواُشطت ٝا بٗلاُلجغ١ ، ٝاد ثٖ اصبُـؼاث٢ ا د ٖٝٓ كؼغ
(137) 

 

ِّ           الُٔالاٍ صعِ الُضبٓـغٟ ثا         ٖ ٣ُض َٔ ـّغٟ ٣َجِض اكَ  الٌُالاُ

ـّغٝع ثٜ بَػٜضٗ        اطًغ ُػٜٞصاٝ بسالارَ٘ؾ ٝال         البروا بُِ

، ٝرٞك٢  بئخ روغ٣جبعثؼٔآُٞضُٙ ؿ٘خ ؿجغ ٝرـؼ٤ٖ ث٤ٜذ ، ٝه٤َ ؿ٘خ سٔؾ ٝرـؼ٤ٖ ٝ

ة بُـض ثجائخ ، ٝصكٖ ٖٓ بٍٝ ؿ٘خ سٔؾ ٝؿجؼ٤ٖ ٝسٔـٔالاء ُـجغ ثو٤ٖ ٖٓ عث٤غ بعثؼالا٣ّٞ 

دٔض .اّ بٓالادغة ػ٘ض 
(137)

                                                   
 

 اء ممن لم يستقش بهامشاء ساـ علم

ُؼـٌغ١ .اُذـٖ اثٞ ا ، هللاـ ػ٢ِ ثٖ ؿؼ٤ض ثٖ ػجض 1
(107) 

ُطٞؿ٢ ، ٝػجض اظ ، ؿٔغ ػ٢ِ ثٖ ٓـِْ بُذلإ ٖٓ بء ، ًآغبَٛ ػـٌغ ؿآٖ 

ؽ ، ُلالاّ ثٖ ػج٤ض ، ٝػٔغٝ ثٖ ػ٢ِ ُـالاؿط٢ ، ٝػجض اُٞاعى بُٔجاّ ثٖ ُغد٤ْ ثٖ ؿالا

سغ٣ٖ .اُّؼٖٓ ك٢ أُض٠٘ اُؼث٤ض١ ،ٝنب د ثٖ اؿْ ثٖ نب د بُواٝ
(101) 

د بُضوإ ٖٓ بٍ ، ًٝبُؼـادٔض ادٔض نب د ثٖ اثٞ ا٢ً بُوإ بهجٜاَٛ اعٟٝ ػُ٘ٚ ٖٓ 

ئخ . بصٔٝصال س ػلغحُغ١ ؿ٘خ صالب٣ذلع ٣ٝو٘ق . رٞك٢ ث
(104) 

                                                          

 تمتالخا  

ة " بُو٤ٔخ ٝٛٞ ٓ٘زو٠ ٖٓ ًزاٌُزت اص " ٖٓ اع٣ز ثـضبص ٖٓ ط٣َ ربُٔـزلاة "ب٣ُؼض ًز

 د البُظ١ كَٔ ٓؼِٞٓاٛـ( 326ع )دبُ٘جاثٖ بُٔؼغٝف ثاُض٣ٖ اكع ٓذت بص" ُِذاع٣ز ثـضبر

عؽ ،ٝػٖ أُضاُغثَ ، ٝآغ ، ٝاُجٞاجض ، ٝبُٔـاكخ ٖٓ بُضواُؼِْ ٝاًؼ آغ ػٖ بٕ ثٜب٣ـزٜ

ُؼِّٞ ٖٓ دض٣ش ، ٝكوٚ ، ُٝـخ ، أُزلو٤ٜٖ ك٢ ٓشزِق أُؼ٤ض٣ٖ ، ٝأُضعؿ٤ٖ ، ٝاطًغ ػضص ٖٓ 

 . بصة ، ٍٝت ٝؿ٤غٛاٝٗذٞ ، ٝ

ُغثَ ، اثغ ، ٝبُٔوام ، ٝاؿٞالاد ، ُٝٔذالاء بؿٔاة ٖٓ بٌُزاُٙ ادٞ بػٔ كٌال

د ب٣ب٠ُ ٜٗاُٜجغ١ ٝآؾ بُشاُوغٕ ا٢ٗ ٖٓ بُضاُ٘وق اة ، ٝؿ٤غ طُي ُِلزغح ٖٓ اثٞالاٝ

 ُٜجغ١ .اثغ بُـاُوغٕ اٍٝ ٖٓ الاُ٘وق ا

ِٚ ٓجٔٞػخ ٖٓ بٗزوا٢ٍ ك٢ بُض٤ٓاٛزْ ا اُظ ِٚ بُٔلٜٞع٣ٖ ٖٓ جٜخ ، ٝػ٘اء بُؼِٔائ ٣ز

ِٙ ثجو٤خ ٖٓ رغجْ  بؿبئلخ ًج٤غح ْٜٓ٘ ه٤بٝعص ٍاط اسغٟ ، اء ٖٓ جٜخ اُلؼغبث  ُلزغح . اُٜظ

ُٔٞهَ ، اص ، اثـض ب٤ٓخ ، ٜٝٓ٘ؿالالإ اُجِضاُظ٣ٖ طًغْٛ ٖٓ ٓشزِق اء بُؼِٔاٝ 

ُلٌغ٣خ اُذغًخ إ ا٣ًٞخ  اء .ٝٛظآغبٌُٞكخ ، ٝؿاع ، ٝبٗجالاُذِخ ، ٝاؿَ ، ٝاُجوغح ، ٝٝاٝ

ق ُ٘وا٣خ بُٜجغ١ ٜٝٗآؾ بُشاُوغٕ ا٢ٗ ٖٓ بُضاُ٘وق اهؼخ ث٤ٖ اُٞاُلزغح اهض ٗلطذ ك٢ ٛظٙ 

صث٤خ الاُل٤٘خ ٝاُلٌغ٣خ ٝاٗت اُجٞاُزطٞع ك٢ ٓشزِق إ بُٜجغ١ ، كٌاثغ بُـاُوغٕ اٍٝ ٖٓ الا

ِٚ اٝهِذ  بٌُٞء ػ٠ِ ٓا،كـِطذ  ِٙ اعح بُذٌا٤ُ ص ٖٓ اع٣ز ثـضبُٔغدِخ ٖٓ راُؼغث٤خ ك٢ ٛظ

ِٙ  عبسجأثة بٌُزاعح ،  دلَ بُذٌاع بػصٛائض ك٢ اُغاص اؿٔٞ ٝعه٢ ٝعكؼخ ، ٝث٤٘ذ صٝع ثـض ٛظ

 . بئٜبسغٟ ٖٝٓ ثغػ ٖٓ ػِٔالأُضٕ اُضح ٝبُشا٣٘خ ُٔضا



 االء نافع جاسم د.           

 

علماء العراق يف كتاب ) املستػاد من ذيل 

 تاريخ بغداد (
 

)67 ) 
 

٣ضٍ  بُؼِْ ٓٔاُغدِخ ك٢ ٍِت ا٤ٔٛخ اء بُؼِٔاء جْ ٛؤالاػٖ طُي ٣ظٜغ ٖٓ رغ ٝكٌال

سغ ا٠ُ اء ٣٘زوِٕٞ ٖٓ ثِض بُؼِٔإ بُؼغث٢ ، د٤ش ًاُلٌغ اًخ ٝٓز٤ٔؼ ك٢ دغًخ اٍ ٝبػ٠ِ ٗل

ِٙ ب٣ٝزوِضٕٝ ٝظ ، ًٝظُي ٣وضّ  بثخ ، ٝؿ٤غٛبُشطاٝ ء ،بُوٌاُزضع٣ؾ ، ٝبٕ ًاُجِضائق ك٢ ٛظ

 بكٜاٍغاٝ ب٤ٓخ ك٢ ٓغًؼٛؿالالاُؼغث٤خ اُضُٝخ اُلٌغ٣خ ك٢ اُِذغًخ  بػ٤ِٔ بؿ٤خ ًٝللبؿاصح بٓ

 ك٤خ .بُضواُٞدضح اٝٛٞ ص٤َُ 

                                                                                                     

 ثالاحالا
 .٣7خ اُؼٓغ ، اؿٞعح *

 .٣47خ اٍغ ، بُلا*ؿٞعح 

ص ، رذو٤ن ، اع٣ز ثـضبص ٖٓ ط٣َ ربُٔـزلاٛـ( ، ٢ٓ027 )دبُذـا أ٣جيدٔض ثٖ ا٢ٍ ، بُض٤ٓاـ ٣٘ظغ رغجٔزٚ : 1

ٛـ( ، 032)د أ٣جيُض٣ٖ س٤َِ ثٖ اح ُولض١ ، هالا، 20ُخ ، ث٤غٝد ، مبُغؿانب د ُٓٞٞص سِق ، ٓؤؿؾ 

دٔض ثٖ اُض٣ٖ أُوغ٣ؼ١ ، رو٢ ا، 431ـ  437، م3ٕ ، طبُٔالأُـزلغه٤ٖ اخ د ، ٗلغ جٔؼ٤بُٞك٤بك٢ ثاُٞا

ٌُزت اع اٛغح ، ٓطجؼخ صبُواصح ، بُِٔٞى ، رذو٤ن ، نب د ٓوطل٠ ػ٣اُـِٞى ُٔؼغكخ صٍٝ اٛـ( ، 722ػ٢ِ )د

ٛـ( ، ًلق 1730 )دهللاج٢ س٤ِلخ ، ٓوطل٠ ثٖ ػجض ب، د071، م6، هـْ 4، ط1763ـ  1742ُٔوغ٣خ ا

ص١ ، اُجـضا، 4747،  4717، م1ٛـ ، 1670ّٕ اُضخ ، ٍٜغبُضاؼخ جُطاُلٕ٘ٞ ، اٌُزت ٝا٢ٓ بؿاٖ ُظٕ٘ٞ ػا

ُٔو٘ل٤ٖ ، اع بصأُؤُل٤ٖ ٝاء بؿٔاعك٤ٖ ، بُؼاٛـ( ، ٛض٣خ ٤ٓ1667ٖ ثٖ ٤ٓغ ؿ٤ِْ )داثٖ نب د  بكبػ٤َ ثبؿٔا

ُخ بُغؿاٛـ( ، 1622ُلغ٣ق نب د ثٖ جؼلغ )داُـ٤ض ا٢ٗ ، بٌُزا، 117، م1ّ ، ط1722ـ1721ٗجٍٞ بؿزا

ُؼٓؼ٢ٓ ثٖ نب د ثٖ جؼلغ أُ٘زوغ ثٖ نب د أُلغكخ ، رذو٤ن ،  نب د اُـ٘خ إ ٓلٜٞع ًزت بُٔـزطغكخ ، ُج٤ا

ُٔؤُل٤ٖ ا،  ٓؼجْ  بُخ ، ػٔغ عًب، ًذ416، م1732ُضخ ، بُضاُطجؼخ اُلٌغ ، اع ا٢ٗ ، صٓلن ، ٓطجؼخ صبٌُزا

 . 101، م1، ط1720ُزغه٢ ، صٓلن ا، ٍجؼخ 

 .20ص ، ماع٣ز ثـضبص ٖٓ ط٣َ ربُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓا، 437، م3د ، طبُٞك٤ب٢ ثكاُٞاـ 4

 .113ـ 112، م2ٓ٘خ ، طبٌُاُضعع ا٢ٗ، ُؼـوالاثٖ دجغ اـ ٣٘ظغ : 6

 .112، م2ـ ّ ، ٕ ، ط2

 .672ـ 676، م4ـ ّ ، ٕ ، ط2

 ـ ّ ، ٕ .3

 .137، م ٣12خ ، طبُٜ٘ا٣خ ٝاضُجاثٖ ًض٤غ ، ا، 471، م2ٕ ، طبُج٘اح اكؼ٢ ، ٓغب٤ُاـ  ٣٘ظغ رغجٔزٚ ك٢ : 0

 .661، م2ٓ٘خ ، طبٌُاُضعع اثٖ دجغ ، اـ ٣٘ظغ رغجٔزٚ ك٢ : 7

 .27ص ، ماع٣ز ثـضبص ٖٓ ط٣َ ربُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓاـ 7

 .446، م4ٓ٘خ ، طبٌُاُضعع ا٢ٗ، ُؼـوالاثٖ دجغ اـ 17

 .76، م 3ٛت ، طُظاد اُذ٘ج٢ِ، كظعاص بُؼٔاثٖ ا، 127، م٣12خ ، طبُٜ٘ا٣خ ٝاُجضاثٖ ًض٤غ ، اـ 11

 .474، م 2ٓ٘خ ، طبٌُاُضعع ا٢ٗ، ُؼـوالاثٖ دجغ اـ 14

 .11ـ  17، م1ـ ّ ، ٕ ، ط16

 .442، ٣12خ ، طبُٜ٘ا٣خ ٝاُجضاثٖ ًض٤غ ، ا، 137ـ 136، م4د ، طبُٞك٤بك٢ ثاُٞاُولض١ ، اـ 12

 .460ـ 466، م2ٓ٘خ ، طبٌُاُضعع اثٖ دجغ ، ا، 171، م٣12خ ، طبُٜ٘ا٣خ ٝاُجضاثٖ ًض٤غ ، اـ 12

 .100ـ 103، م4ٓ٘خ ، طبٌُاُضعع اثٖ دجغ ، ا، 676، م٣12خ ، طبُٜ٘ا٣خ ٝاُجضاثٖ ًض٤غ ، اـ 13

 .101، م1ُٔؤُل٤ٖ ، طاُخ ، ٓؼجْ بـ ًذ10

 ـ ّ ، ٕ .17

 .117، م1عك٤ٖ ، طبُؼاص١ ، ٛض٣خ اُجـضاـ 17

 .113، م1ٓ٘خ ، طبٌُاُضعع ا٢ٗ، ُؼـوالاثٖ دجغ اـ 47

 .4717، م1ظٕ٘ٞ ، ُّاج٢ س٤ِلخ ، ًلق بـ د41

 .20ص ، ماع٣ز ثـضبص ٖٓ ط٣َ ربُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓاـ 44

 ـ ّ ، ٕ .46

 ـ ّ ، ٕ .42
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 .113، م1ٓ٘خ ، طبٌُاُضعع ا٢ٗ، ُؼـوالاثٖ دجغ اـ 42

 ـ ّ ، ٕ .43

 .174ـ 107، م4ـ ّ ، ٕ ، ط40

 .431، م3د ، طبُٞك٤بك٢ ثاُٞاُولض١ ، اـ 47

 .670، م٣12خ ، طبُٜ٘ا٣خ ٝاُجضاثٖ ًض٤غ ، اـ 47

 .27ـ 67، م6ٓ٘خ ، طبٌُاُضعع ا٢ٗ، ُؼـوالاثٖ دجغ اـ 67

 .101، م1ُٔؤُل٤ٖ ، طاُخ ، ٓؼجْ بـ ًذ61

ُذـ٤ٖ ثٖ اٛغ ثٖ ب٠ُ ٍاُـغث٢ ٓ٘ـٞة اٗت بُجاص ك٢ اّ ثـضُـالاػ٠ِ ٓض٣٘خ بٛغ١ : روغ ثبُطاُذغ٣ْ ا*

 .421، م4ٕ ، طاُجِضاُذ١ٞٔ ، ٓؼجْ اهٞد بٓوؼت ثٖ ػع٣ن . ٣

، 141، م٣14خ ، طبُٜ٘ا٣خ ٝاُجضاثٖ ًض٤غ ، ا، 17،م4ة ، طبُِجاص٤غ ، الاثٖ ارغجٔزٚ :  ـ  ٣٘ظغ64

 .72ـ 72ص ، مبُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓا

 .72ص ، مبُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓاـ 66

 .72ـ ّ ، ٕ ، م62

، 477ـ 402، م1، 6ّه٢( ، طاُؼغاُوـْ اُووغ )ا٢ٗ ، سغ٣ضح بهجٜالاص بُؼٔاـ ٣٘ظغ رغجٔزٚ : 62

 .73ـ 72ص ، مبُٔـزلا ٢ٍ ،بُض٤ٓا

 .72ص ، مبُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓاـ 63

ص بُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓا، 103،م٣4خ ، طبُٜ٘ا٣خ بُجؼع١ ، ؿا، 112، م17ُٔ٘زظْ ، طاُجٞػ١ ، اثٖ اـ  60

 .72ـ 72، م

هٞد بُٔ٘وٞع . ٣اث٢ جؼلغ اص ادض هٞأُِي ا٠ُ دغة ثٖ ػجض اص ٗـجخً اة دغة : ٢ٛٝ ٓوجغح ك٢ ثـضب*ث

 .670، م4ٕ ، طاُجِضاؼجْ ُذ١ٞٔ ، ٓا

 .72ص ، م بُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓاـ 67

، 477، م6د ، طبُٞك٤بك٢ ثاُٞاُولض١ ، ا، 447، م17ُٔ٘زظْ ، طاُجٞػ١ ، اثٖ اـ ٣٘ظغ رغجٔزٚ : 67

 .171ـ 177ص ، مبُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓا

 .171ص ، مبُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓاـ 27

 ص .اثغػ : ٢ٛٝ ٓوجغح ك٢ ثـضاة ب*ث

 ـ ّ ، ٕ .21

، 11ع٣ز ، طبُزآَ ك٢ بٌُاص٤غ ، الاثٖ ا، 72ـ 74، م17ُٔ٘زظْ ، طاُجٞػ١ ، اثٖ اـ ٣٘ظغ رغجٔزٚ :24

 .172ـ 171ص ، مبُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓا، 77م

 .174ص ، مبُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓاـ 26

 .176ـ ّ ، ٕ ، م22

ُٔ٘ظع١ ، ا، 22 ـ0، م4، 6ّه٢( ، طاُؼغاُوـْ اُووغ )ا٢ٗ ، سغ٣ضح بهجٜالاص بُؼٔاـ ٣٘ظغ رغجٔزٚ: 22

 .177ـ 170ص ، مبُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓا، 101ـ107، م1ُزٌِٔخ ، طا

 .170ص ، مبُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓاـ 23

 .177ـ 170ـ ّ ، ٕ ، م20

 .177ـ ّ ، ٕ ، م27

، 277، 17ع٣ز ، طبُزآَ ك٢ بٌُاص٤غ ، الاثٖ ا، 103، م7ُٔ٘زظْ ، طاُجٞػ١ ، اثٖ اـ ٣٘ظغ رغجٔزٚ: 27

 .421ـ427ص ، مبُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓا

 .427ص ، مبُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓاـ 27

 .427ـ ّ ، ٕ ، م21

 .421ـ ّ ، ٕ ، م24

، 17ع٣ز ، طبُزآَ ك٢ بٌُاص٤غ ، الاثٖ ا، 173، م7ُٔ٘زظْ ، طاُجٞػ١ ، اثٖ اـ ٣٘ظغ رغجٔزٚ :26

 .422ـ 422ص ، مبُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓا، 661، م6ُؼجغ ، طاُظٛج٢ ، ا، 477م

 .422ص ، مبلُٔـزا٢ٍ ، بُض٤ٓاـ 22

 .422ـ ّ ، ٕ ، م22

 ـ ّ ، ٕ .23
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 تاريخ بغداد (
 

)21 ) 
 

٢ٍ ، بُض٤ٓا، 126، م2ُؼجغ ، طاُظٛج٢ ، ا، 427ـ 423، م3ُزٌِٔخ ، طأُ٘ظع١ ، اـ ٣٘ظغ رغجٔزٚ : 20

 .407ـ 437ص ، مبُٔـزلا

 .407ـ ٢ٍ437 ، مبُض٤ٓاص ، بُٔـزلاـ 27

 .407ـ ّ ، ٕ ، 27

 ـ ّ ، ٕ .37

ُجٞػ١ ، اثٖ ا، 17ـ 0، م6ه٢( ، طاُؼغاُوـْ اُووغ )ا، سغ٣ضح ٢ٗ بهجٜالاص بُؼٔاـ ٣٘ظغ رغجٔزٚ : 31

 .427ـ 420ص ، مبُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓا، 467ـ 467، م17ُٔ٘زظْ ، طا

 .427ـ 420ص ، مبُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓاـ 34

 .427ـ ّ ، ٕ ، م36

ـ 607م ،2ُزٌِٔخ ، طأُ٘ظع١ ، ا، 620، م14ع٣ز ، طبُزآَ ك٢ بٌُاص٤غ ، الاثٖ اـ ٣٘ظغ رغجٔزٚ : 32

 .430ـ 432ص ، مبُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓا، 677

 .432ص ، مبُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓاـ 32

 .433ـ ّ ، ٕ ، م33

 .430ـ ّ ، ٕ ، م30

٢ٍ ، بُض٤ٓا، 17، م2ُظٛت ، طاد اص ، كظعبُؼٔاثٖ ا، 1، م2ُؼجغ ، طاُظٛج٢ ، اـ ٣٘ظغ رغجٔزٚ : 37

 .402ـ 402ص ، مبُٔـزلا

 .402 ـ402ص ، مبُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓاـ 37

 .402ـ ّ ، ٕ ، 07

 ـ ّ ، ٕ .01

ثٖ ا، 432ـ 437، م1، 6ّه٢( ، طاُؼغاُوـْ اُووغ )ا٢ٗ ، سغ٣ضح بهجٜالاص بُؼٔاـ  ٣٘ظغ رغجٔزٚ : 04

 .473ـ 472ص ، مبُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓا، 101، م14َٓ ، طبٌُاص٤غ ، الا

 .472ص ، مبُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓاـ 06

 .472ـ ّ ، ٕ ، م02

، 17ع٣ز ، طبُزآَ ك٢ بٌُاص٤غ ، الاثٖ ا، 173، م7ُٔ٘زظْ ، طاُجٞػ١ ، اثٖ اـ ٣٘ظغ رغجٔزٚ : 02

 .642ـ 646ص ، مبُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓا، 242ـ246م

 .642ص ، مبُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓاـ 03

 ـ ّ ، ٕ .00

 .642ـ ّ ، ٕ ، م07

 .622ـ 626ص ، مبُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓا، 46، م2ُزٌِٔخ ، طأُ٘ظع١ ، اـ  ٣٘ظغ رغجٔزٚ : 07

 .626ص ، مبُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓاـ 77

 .622ـ ّ ، ٕ ، م71

، 660ـ 662، م6ُزٌِٔخ ، طأُ٘ظع١ ، ا، 472، م14َٓ ، طبٌُاص٤غ ، الاثٖ اـ  ٣٘ظغ رغجٔزٚ : 74

 .607ـ 637ص ، مبُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓا

 .637ـ 637ص ، بُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓاـ 76

 .607ـ ّ ، ٕ ، م72

، 17ع٣ز ، طبُزآَ ك٢ بٌُاص٤غ ، الاثٖ ا، 122، م7ُٔ٘زظْ ، طا ُجٞػ١ ،اثٖ اـ  ٣٘ظغ رغجٔزٚ : 72

 .677ـ 672ص ، مبُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓا، 267م

 .672ص ، مبُٔـزلا٢ٍ بُض٤ٓاـ 73

 .673ـ 672ـ ّ ، ٕ ، م70

 .677ـ 670ـ ّ ، ٕ ، م77

ثٖ ا، 22ـ 24، م1، 6ّه٢( ، طاُؼغاُوـْ اُووغ )ا٢ٗ ، سغ٣ضح بهجٜالاص بُؼٔاـ  ٣٘ظغ رغجٔزٚ : 77

ص ، بُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓا، 27ـ 22، م3ٕ ، طبػ٤الاد بٕ ، ٝك٤بثٖ سٌِا، 167، م17ُٔ٘زظْ ، طاُجٞػ١ ، ا

 .241ـ 217م

 .247ص ، مبُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓاـ 77
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 ـ ّ ، ٕ.71

 .241ـ ّ ، ٕ ، م74

ثٖ ا،670ـ673، م 1، 6ّه٢( ، طاُؼغاُوـْ اُووغ)ا٢ٗ ، سغ٣ض بهجٜالاص بُؼٔاـ ٣٘ظغ رغجٔزٚ : 76

ص ، بُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓا، 107، م٣14خ ، طبُٜ٘ا٣خ ٝاُجضاثٖ ًض٤غ ، ا، 176، م7ُٔ٘زظْ ، طاُجٞػ١ ، ا

 .246ـ  241م

 .241ص ، مبُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓاـ 72

 .244ـ ّ ، ٕ ، م72

 .246ـ ّ ، ٕ ، 73

ص ، بُؼٔا ثٖا، 427ـ 467، م4ه٢(، طاُؼغاُوـْ اُووغ )ا٢ٗ ، سغ٣ضح بهجٜالاص بُؼٔاـ ٣٘ظغ رغجٔزٚ:70

 .417ـ 477ص ، مبُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓا، 77ـ 72، م4د ، طاكظع

، 17ع٣ز ، طبُزآَ ك٢ بٌُاص٤غ ، الاثٖ ا، 77ـ  77، م7ُٔ٘زظْ ، طاُجٞػ١ ، اثٖ اـ ٣٘ظغ رغجٔزٚ : 77

 .462ـ 461ص ، مبُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓا، 426م

 .460ـ 463ص ، مبُٔـزلا٢ ، ٍبُض٤ٓا، 176ـ 174، م2ُٔ٘ظع١ ، طاُزٌِٔخ ، اـ ٣٘ظغ رغجٔزٚ : 77

ثٖ ا، 477ـ 477، م1، 6ّه٢( ، طاُؼغاُوـْ اُووغ )ا٢ٗ ، سغ٣ضح بهجٜالاص بُؼٔاـ ٣٘ظغ رغجٔزٚ : 177

 .423ـ 422ص ، مبُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓا، 24ـ 21، م7ُٔ٘زظْ ، طاُجٞػ١ ، ا

ـ 77، م2ظٛت ، طُاد اص ، كظعبُؼٔاثٖ ا، 77ـ 73، م2ُزٌِٔخ ، طأُ٘ظع١ ، اـ  ٣٘ظغ رغجٔزٚ : 171

 .472ـ 474ص ، مبُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓا، 71

، 17ع٣ز ، طبُزآَ ك٢ بٌُاص٤غ ، الاثٖ ا، 16ـ 14، م7ُٔ٘زظْ ، طاُجٞػ١ ، اثٖ اـ ٣٘ظغ رغجٔزٚ : 174

 .470ـ 473ص ، مبُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓا، 417ـ 410، م6ٕ ، طبػ٤الاد بٕ ، ٝك٤بثٖ سٌِا، 121م

، 164، م2ُظٛت ، طاد اص ، كظعبُؼٔاثٖ ا، 2ـ 2، م 3ُزٌِٔخ ، طأُ٘ظع١ ، اـ ٣٘ظغ رغجٔزٚ : 176

 .611ـ 617ص ، مبُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓا، 313ـ 312، م1عك٤ٖ ، طبُؼاص١ ، ٛض٣خ اُجـضا

٢ٍ ، بُض٤ٓا، 620ـ 627، م4ه٢( ، طاُؼغاُوـْ اُووغ )ا٢ٗ ، سغ٣ضح بهجٜالاص بُؼٔاـ ٣٘ظغ رغجٔزٚ : 172

 .623ـ 622ص ، مبُٔـزلا

، 17ع٣ز ، طبُزآَ ك٢ بٌُاص٤غ ، الاثٖ ا، 121، م7ُٔ٘زظْ ، طاُجٞػ١ ، اثٖ ا٘ظغ رغجٔزٚ : ـ 172٣

 .604ـ 607ص ، مبُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓا، 277، م6ٕ ، طبػ٤الاد بٕ ، ٝك٤بثٖ سٌِا، 607ـ 600م

، 2ُظٛت ، طاد اص ، كظعبُؼٔاثٖ ا، 132، هن17ُٔ٘زظْ ، طاُجٞػ١ ، اثٖ اـ  ٣٘ظغ رغجٔزٚ :173

 .676ـ 674ص ، مبُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓا ،120م

ُٔ٘زظْ ، اُجٞػ١ ، اثٖ ا، 20ـ 61، م1، 6ّه٢( ، طاُؼغاُوـْ اُووغ )ا٢ٗ ، سغ٣ضح بهجٜالاص بُؼٔاـ 170

ـ 677ص ، مبُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓا،  47ـ 40، م2ُظٛت ، طاد اص ، كظعبُؼٔاثٖ ا، 176ـ 177، م7ط

677. 

 .274ـ 271ص ، مبُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓا، 426، م2ُظٛت ، طاد اص ، كظعبُؼٔاثٖ اـ 177

ص بُؼٔاثٖ ا، 640، م17ع٣ز ، طبُزآَ ك٢ بٌُاص٤غ ، الاثٖ ا، 147، م7ُٔ٘زظْ ، طاُجٞػ١ ، اثٖ اـ 177

 .277ص ، مبُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓا،  274، م6ُظٛت ، طاد ا، كظع

٣خ اُجضاثٖ ًض٤غ ، ا، 301، م17َٓ ، طبٌُاص٤غ ، الاثٖ ا، 42، م17ُٔ٘زظْ ، طاُجٞػ١ ، اثٖ اـ 117

 .476، م٣14خ ، طبُٜ٘اٝ

ص ، بُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓا، 611ـ 677، 4ه٢( ، طاُؼغاُوـْ اُووغ )ا٢ٗ ، سغ٣ضح بهجٜالاص بُؼٔاـ 111

 .222ـ 222م

ع٣ز ، بُزآَ ك٢ بٌُاص٤غ ، الاثٖ ا، 147ـ 140، م7ُٔ٘زظْ ، طاُجٞػ١ ، اثٖ اـ  ٣٘ظغ رغجٔزٚ : 114

 .114ـ 111ص ، مبٔـزلُا٢ٍ ، بُض٤ٓا، 640، م17ط

 .114ص ، مبُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓاـ 116

، 123، م2ُؼجغ ، طاُظٛج٢ ، ا، 673ـ 677، م2ٕ ، طبػ٤الاد بٕ ، ٝك٤بثٖ سٌِاـ  ٣٘ظغ رغجٔزٚ : 112

 .273ـ 272ص ، مبُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓا

 .671، 2ٕ ، طبػ٤الاد بٕ ، ٝك٤بثٖ سٌِاـ 112

 .٢ٍ273 ، مبُض٤ٓاص ، بُٔـزلاـ 113

 ّ ، ٕ.ـ 110
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ح ب٣ٌاص١ ، اُجـضا، 101ـ 121، م4ه٢( ، طاُؼغاُوـْ ا٢ٗ ، سغ٣ضح )بهجٜالاص بُؼٔاـ ٣٘ظغ رغجٔزٚ : 117

 .627ص ، مبُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓا، 047، 1عك٤ٖ ، طبُؼا، ٛض٣خ 277، م1ٌُٕٔ٘ٞ ، طا

 .121، م4ه٢( ، طاُؼغاُوـْ اُووغ )ا٢ٗ ، سغ٣ض بهجٜالاص بُؼٔاـ 117

 .621ـ 627ص ، مبـزلُٔا٢ٍ ، بُض٤ٓاـ 147

، 4عك٤ٖ ، طبُؼاص١ ، ٛض٣خ اُجـضا، 1727، م1ُظٕ٘ٞ ، طاج٢ س٤ِلخ ، ًلق بـ ٣٘ظغ رغجٔزٚ : د141

 .672ص ، مبُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓا، 232م

 .672ص ، مبُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓاـ 144

 ـ ّ ، ٕ .146

ُزٌِٔخ ، ا، ُٔ٘ظع١ ا، 24، م14ع٣ز ، طبُزآَ ك٢ بٌُاص٤غ ، الاثٖ اـ ٣٘ظغ رغجٔزٚ : 142

 .20ـ26، م6ٕ ، طبػ٤الاد بٕ ، ٝك٤بثٖ سٌِا،472ـ1،477ط

 .403ص ، مبُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓاـ 142

 .400ص ، مبُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓاـ 143

 .637ص ، مبُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓاـ ٣٘ظغ رغجٔزُٚ : 140

 ـ ّ ، ٕ.147

 ـ ّ ، ٕ .147

، 434، م2ُظٛت ، طاد اُذ٘ج٢ِ، كظعاص بُؼٔاثٖ ا، 462، م2ُؼجغ ، طاُظٛج٢ ، اـ ٣٘ظغ رغجٔزٚ : 167

 .436ـ 434ص ، مبُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓا

 .434ص ، مبُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓاـ 161

 .436ـ ّ ، ٕ ، م164

٢ٍ ، بُض٤ٓا، 674، م2ُؼجغ ، طاُظٛج٢ ، ا، 617، م4ُزٌِٔخ ، طأُ٘ظع١ ، اـ ٣٘ظغ رغجٔزٚ: 166

 .437ـ 427ص ، م بُٔـزلا

 .437م ص ،بُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓاـ 162

 ـ ّ ، ٕ .162

،  77، م6ُزٌِٔخ ، طأُ٘ظع١ ، ا، 670، 14ع٣ز ، طبُزآَ ك٢ بٌُاص٤غ ، الاثٖ اـ ٣٘ظغ رغجٔزٚ : 163

 .447ـ 417ص ، مبُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓا

 .447ص ، مبُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓاـ 160

 .647ـ 617ص ، مبُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓا، 667ـ 667، م6ُزٌِٔخ ، طأُ٘ظع١ ، اـ ٣٘ظغ رغجٔزٚ : 167

 .617ص ، مبُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓاـ 167

 .647ـ 617ـ ّ ، ٕ ، م127

، 2ٕ ، طبػ٤الاد بٕ ، ٝك٤بثٖ سٌِا، 666ـ 664، م6ُزٌِٔخ ، طأُ٘ظع١ ، اـ ٣٘ظغ رغجٔزٚ : 121

 .76ـ 71ص ، مبُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓا، 672ـ 672م

 .71ص ، مبُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓاـ 124

 .76ـ ّ ، ٕ ، 126

٢ٍ ، بُض٤ٓا، 636ـ 631، م1، 2ّه٢( ، طاُؼغاُوـْ اُشغ٣ضح )ا٢ٗ ، بهجٜالاص بُؼٔأزٚ : ـ ٣٘ظغ رغج122

 .627ـ 627ص ، مبُٔـزلا

 .627ص ، مبُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓاـ 122

 .627ـ 627ـ ّ ، ٕ ، 123

٢ٍ ، بُض٤ٓا، 302، م4، 2ّه٢( ، طاُؼغاُوـْ اُووغ )ا٢ٗ ، سغ٣ضح بهجٜالاص بُؼٔاـ  ٣٘ظغ رغجٔزٚ : 120

 .401ـ407ص ، مبـزلُٔا

 .401ـ407ص ، مبُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓاـ 127

، 67، م٣16خ ، طبُٜ٘ا٣خ ٝاُجضاثٖ ًض٤غ ، ا، 612ـ 612، م2ُؼجغ ، طاُظٛج٢ ، اـ ٣٘ظغ رغجٔزٚ : 127

 .663ـ 662ص ، مبُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓا

 .663ص ، مبُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓاـ 127

 ـ ّ ، ٕ .121
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ُووغ ا٢ٗ ، سغ٣ضح بهجٜالاص بُؼٔا، 137، 167، م2ة ، طبٗـالا،  ٢ٗبُـٔؼاثٖ اـ ٣٘ظغ رغجٔزٚ : 124

 .674ـ 607ص ، مبُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓا، 302ـ 277، م4، 2ّه٢( ، طاُؼغاُوـْ ا)

 .677ـ 607ص ، مبُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓاـ 126

 671ـ ّ ، ٕ،  م122

 ـ ّ ، ٕ .122

 .674ـ ّ ، ٕ ، م123

 ـ ّ ، ٕ .120

ُولض١ ، ا، 64، م2ُؼجغ ، طاُظٛج٢ ، ا، 177، م7ُٔ٘زظْ ، طاٞػ١ ، ُجاثٖ اـ ٣٘ظغ رغجٔزٚ : 127

 .117ـ 110ص ، مبُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓا، 122ـ 126، م2د ، طبُٞك٤بك٢ ثاُٞا

 .٢ٍ110 ، مبُض٤ٓاص ، بُٔـزلاـ 127

 .117ـ ّ ، ٕ ، م137

ـ 477ص ، مبزلُٔـا٢ٍ ، بُض٤ٓا، 461ـ 447، م 7د ، طبُٞك٤بك٢ ثاُٞاُولض١ ، اـ ٣٘ظغ رغجٔزٚ : 131

474. 

 .477ص ، مبُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓاـ 134

 .474ـ ّ ، ٕ ، م136

٣خ ، بُٜ٘ا٣خ ٝاُجضاثٖ ًض٤غ ، ا، 464ـ 447، م 6ٕ ، طبػ٤الاد بٕ ، ٝك٤بثٖ سٌِاـ ٣٘ظغ رغجٔزٚ : 132

 .471ـ 477ص ، مبُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓا، 22، م17ط

 .477ص ، مبُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓاـ 132

، 477ـ 473، م1، ّ 2ه٢( ، طاُؼغاُوـْ اُووغ )ا٢ٗ ، سغ٣ضح بهجٜالاص بُؼٔا: ـ ٣٘ظغ رغجٔزٚ 133

 .76ـ 74ص ، مبُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓا

 .76ـ 74ص ، مبُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓاـ 130

 .76ـ ّ ، ٕ ، م137

 ـ ّ ، ٕ.137

 .667ـ 660ص ، مبُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓا، 466، م4ُظٛت ، طاد اص ، كظعبُؼٔاثٖ اـ ٣٘ظغ رغجٔزٚ : 107

 .660ص ، مبُٔـزلا٢ٍ ، بُض٤ٓاـ 107

 .667ـ ّ ، ٕ ، م104

 

 دسالمصائمت اق       

ٌُغ٣ْ ثٖ ػجض اٌُغّ نب د ثٖ نب د ثٖ ػجض اث٢ اُذـٖ ، ػ٢ِ ثٖ اثٞ اُض٣ٖ ، اص٤غ ، ػؼ الاثٖ اـ  1

 ٛـ .1673ـ 1623ٛغح بُواة ، بٗـالاة ك٢ رٜظ٣ت بُِجاٛـ( ، ٢ٗ367 )دبُل٤جادض اُٞا

 ّ.1730ـ 1732صع ، ث٤غٝد ، بع هاع٣ز ، صبُزآَ ك٢ بٌُاـ  4

ء بؿٔاعك٤ٖ ، بُؼاٛـ( ، ٛض٣خ ٤ٓ1667ٖ ثٖ ٤ٓغ ؿ٤ِْ )داثٖ نب د  بكبػ٤َ ثبؿٔاص١ ، اُجـضاـ  6

 ّ .1722ـ1721ٗجٍٞ بؿزأُو٘ل٤ٖ ، اع بصأُؤُل٤ٖ ٝا

خ ، ُضبُضاُطجؼخ اُلٕ٘ٞ ، اٌُزت ٝا٢ٓ بؿاُظٕ٘ٞ ػٖ اُظ٣َ ػ٠ِ ًلق إٌُٔ٘ٞ ك٢ اح ب٣ٌاـ 2

 ٛـ 1607ٕ ، اٍٜغ

ء ، اُوغاد ب٣خ ك٢ ٍجوبُٜ٘ا٣خ بٛـ( ، ؿ766ُش٤غ نب د ثٖ نب د )داثٞ اُض٣ٖ اُجؼع١ ، كٔؾ اـ 2

 ّ .1766ـ 1764ٛغح ، بُوا،  ارذو٤ن ، ثغجـزغ

ُٔ٘زظْ ك٢ اٛـ( ، 270ُغدٖٔ ثٖ ػ٢ِ ثٖ نب د ثٖ ػ٢ِ )داُلغط ػجض اثٞ اُجٞػ١ ، اثٖ اـ 3

 . 1623ٛـ ـ ٠ُٝ1622 الاُطجؼخ اص ـ بثا ْٓ ، د٤ضعالأُِٞى ٝاع٣ز بر

ٌُزت ا٢ٓ بؿاُظٕ٘ٞ ػٖ اٛـ( ، ًلق 1730 )دهللاج٢ س٤ِلخ ، ٓوطل٠ ثٖ ػجض بـ د0

 ٛـ . 1670ٕ اُضخ ، ٍٜغبُضاؼخ جُطاُلٕ٘ٞ ، اٝ



 االء نافع جاسم د.           

 

علماء العراق يف كتاب ) املستػاد من ذيل 

 تاريخ بغداد (
 

)22 ) 
 

ٓ٘خ ، بُضائخ بُٔإ بػ٤آ٘خ ك٢ بٌُاُضعع اٛـ( ، 724دٔض ثٖ ػ٢ِ )دا٢ٗ ، ُؼـوالاثٖ دجغ اـ 7

 ّ.1733ٛغح بُواُذن ـ اص بجرذو٤ن ، نب د ؿ٤ض 

ٕ بػ٤الاد بٛـ( ، ٝك371٤ث٢ ثٌغ )دادٔض ثٖ نب د ثٖ اُض٣ٖ اؽ كٔؾ بُؼجاثٞ إ ، بثٖ سٌِاـ 7

 كخ  .بُضواع اؽ ـ ث٤غٝد ، صبٕ ػجبدـإ ، رذو٤ن ، ص. بُؼٓاء بث٘اء بٗجاٝ

رذو٤ن ،  ص ،اع٣ز ثـضبص ٖٓ ط٣َ ربُٔـزلاٛـ( ، ٢ٓ027 )دبُذـا أ٣جيدٔض ثٖ ا٢ٍ ، بُض٤ٓاـ 17

 ُخ ، ث٤غٝد . بُغؿانب د ُٓٞٞص سِق ، ٓؤؿؾ 

ُؼجغ ك٢ سجغ اٛـ( ، 027ٕ )دبدٔض ثٖ ػضٔا نب د ثٖ هللاثٞ ػجض اُض٣ٖ اُظٛج٢ ،  كٔؾ اـ 11

 ّ.٣ٌُٞ1731ذ ، آٖ ؿجغ ،رذو٤ن ، كؤص ؿ٤ض ، 

ّ 1714ة ،ٍجغ ك٢ ٤ُضٕ بٗـالاٛـ( ، 234ٌُغ٣ْ ثٖ نب د )داثٞ ؿؼض ، ػجض ا٢ٗ ، بُـٔؼاـ 14 

٢ٗ ب٤ُٔأُؼ٢ِٔ اُغدٖٔ اُل٤ز ػجض اء ، ثزذو٤ن اجؼاء ٓغج٤ِٞس ، ، ٍٝجؼذ ٓ٘ٚ ؿذ بػز٘ب، ث

 ّ .1733ـ 1734ُضًٖ ، اص بثاُٜ٘ض ، د٤ضعا، 

د ، ٗلغ جٔؼ٤خ بُٞك٤بك٢ ثاُٞاٛـ( ، 032)د أ٣جيُض٣ٖ س٤َِ ثٖ اح ُولض١ ، هالاـ 16

 ٕ .بُٔالأُـزلغه٤ٖ ا

ع ٖٓ بسجاُظٛت ك٢ اد اٛـ( ، كظع1777ُذ٢ )داح ػجض ُلالاثٞ اُذ٘ج٢ِ ، اص بُؼٔاثٖ اـ 12

 ٛـ .1627ُوضؿ٢ ، اٛغح ، ٌٓزجخ بُواطٛت ، 

ُووغ ، ٝجغ٣ضح اٛـ( ، سغ٣ضح 273ُوغك٢ )دادٔض نب د ثٖ نب د اثٞ ا٢ٗ ، بهجٜالاص بُؼٔاـ 12

ه٢ ، اُؼغاُؼ٢ِٔ أُجٔغ اصغ١ ، ٓطجؼخ الاه٢( ، رذو٤ن ، نب د ثٜجخ اُؼغاُوـْ اُؼوغ)ا

 .1703ٍٝ ، الأُجِض اُش ، بُضاُجؼء اّ ،٢ٗ1732ٝ ، بُضاُجؼء اٍٝ ،ٝالاُجؼء اّ، 1722

ٕ ٓلٜٞع بُٔـزطغكخ ، ُج٤اُخ بُغؿاٛـ( ، 1622ُلغ٣ق نب د ثٖ جؼلغ )داُـ٤ض ا٢ٗ ، بٌُزاـ 13

٢ٗ ، بٌُزاُؼٓؼ٢ٓ ثٖ نب د ثٖ جؼلغ أُ٘زوغ ثٖ نب د أُلغكخ ، رذو٤ن ،  نب د اُـ٘خ اًزت 

 .1732ُضخ ، بُضاُطجؼخ اُلٌغ ، اع اص صٓلن ، ٓطجؼخ

 .1720ُزغه٢ ، صٓلن أُؤُل٤ٖ ، ٍجؼخ ا،  ٓؼجْ  بُخ ، ػٔغ عًبـ ًذ10

٣خ بُٜ٘ا٣خ ٝاُجضاٛـ( ، 002ُضٓلو٢ )داُوغك٢ اػ٤َ ثٖ ػٔغ بؿٔاُض٣ٖ اص بثٖ ًض٤غ ، ػٔاـ 17

 ٛـ .1627صح ، بُـؼاٛغح ، ٓطجؼخ بُوا

ُِٔٞى ، رذو٤ن اُـِٞى ُٔؼغكخ صٍٝ اٛـ( ، 722)د دٔض ثٖ ػ٢ِاُض٣ٖ أُوغ٣ؼ١ ، رو٢ اـ 17 

 . 1763ـ  1742ُٔوغ٣خ اٌُزت اع اٛغح ، ٓطجؼخ صبُواصح ، ب، نب د ٓوطل٠ ػ٣

ٕ ، ب٤ُوظإ ٝػجغح بُج٘ا حآٓغٛـ( ، 037ؿؼض ثٖ ػ٢ِ )دا ثٖ هللاثٞ نب د ػجض اكؼ٢ ، ب٤ُاـ 47

 ٛغح . بُوبعف ثبُٔؼاع اٛـ ، ٓطجؼخ ص1667ـ 1660ص ، بثاد٤ضع 

د بُزٌِٔخ ُٞك٤اٛـ( ، 323ُو١ٞ )داُؼظ٤ْ ثٖ ػجض اثٞ نب د ػجض اُض٣ٖ أُ٘ظع١ ، ػ٢ً اـ  41

، ٝك٢ 1701ـ 1737ُ٘جق ،بث ةاص٥اص ٓؼغٝف ، ٓطجؼخ اع ػٞبُ٘وِخ ، رذو٤ن ، ص .ثلا

 .1703ـ1702،  ب٣ٌاٛغح بُوا

                                                      

 


