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 اثر الفقهاء واحملذثني يف كتاب املختصر احملتاج إليه البن الذبيثي
 )دراسة منهجية(                                 

 م.رشا عيسى فارس                                     
 مركز أحياء الرتاث العلمي العربي -بغذادجامعه              

 املستخلص                                        
جالاًل لمدينة إلسالـ ، ولماحممتو أرضيا إلمعطاء مف رجاؿ فكروأدب عظاـ ،  تكريمًا وإ 

لَحاِفع أّبي َبْكٍر أْحَمد ِبف َعِمّي ِبف َثاِبٍت إلَخِطيِب إلَبغدإِدي ُمؤَلَفو إلموسوـ ) وضع إإلَماـ إ
َتاِريُخ َمِدينة إلَسالـ َوأْخباُر ُمَحّدِثييا َو ِذْكُر ُقّطاِنَيا إلُعَمماِء ِمْف َغيِر أىِميا َو َوإِرِديَيا ( ، فجاء 

زًإ لمحضارة إلعربية إإلسالمية ، بشكل إلكتاب ، لكثرة عدد مف أسيموإ في جعل بغدإد مرك
 موسوعة ثّرة عف إلمدينة وساكنييا.

ولغزإرة معمومات إلكتاب و تنوعيا ، تناولتو ، فيما بعد ، أيدي كّتاب آخريف بالدرس ، 
وإلتمحيص ، وإإلضافة ، فكاف وإحدًإ منيـ كتاب ) إلُمْخَتُص إلُمْحَتاج إَليِو ِمْف َتأِريخ إلحاِفع 

 ِب د ِبْف َسِعيد ِبْف ِب د إبف إلّدِبيثيّ  ػ إنت اء ِب د ِبْف أْحَمد ِبْف ُعْثَماف إلَذَىِبي ( ، أِبي عبدهللا
حتوى إلكتاب إضافة لترإجـ مذكورة ، إلحاؽ لسير شيوخ آخريف .  وإ 

Abstract 
In honor of the city of peace, and for the province of its land of the 
best men of thought and literature, the Imam Hafiz Abu Bakr Ahmed 
bin Ali bin Thabit al-Khatib al-Baghdadi, the author of the book (the 
history of the city of peace and the news of its modern and mentioned 
by the scientists scientists, non-people and their veins), came the 
book, Contributed to make Baghdad the center of the Arab Islamic 
civilization, in a form rich Encyclopedia of the city and its inhabitants. 
One of them was the book "The Needed Needed from the History of 
Hafiz Abi Abdullah Muhammad Bin Saeed Bin Mohammed Bin Al-
Dhibithi" (Muhammad bin Ahmed bin Othman Al-Dahabi) , And the 
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book contained in addition to translations mentioned, appended to the 
conduct of other elders. 
 In this context, we have chosen to search the curriculum of the 
biography of those mentioned in the first pages of the book, starting 
with Muhammad and the name of his father Ahmed, even from his 
name Muhammad and the name of his father Ibrahim, due to the 
large number of translators. . 

 
 :المقدمة

جالاًل لمدينة إلسالـ ، ولماحممتو أرضيا إلمعطاء مف رجاؿ فكروأدب عظاـ ،  وضع تكريمًا وإ 
لَحاِفع أّبي َبْكٍر أْحَمد ِبف َعِمّي ِبف َثاِبٍت إلَخِطيِب إلَبغدإِدي ُمؤَلَفو إلموسوـ ) َتاِريُخ إإلَماـ إ

َمِدينة إلَسالـ َوأْخباُر ُمَحّدِثييا َو ِذْكُر ُقّطاِنَيا إلُعَمماِء ِمْف َغيِر أىِميا َو َوإِرِديَيا ( ، فجاء إلكتاب 
زًإ لمحضارة إلعربية إإلسالمية ، بشكل موسوعة ثّرة ، لكثرة عدد مف أسيموإ في جعل بغدإد مرك

 عف إلمدينة وساكنييا.
ولغزإرة معمومات إلكتاب و تنوعيا ، تناولتو ، فيما بعد ، أيدي كّتاب آخريف بالدرس ، 
وإلتمحيص ، وإإلضافة ، فكاف وإحدًإ منيـ كتاب ) إلُمْخَتُص إلُمْحَتاج إَليِو ِمْف َتأِريخ إلحاِفع 

 ِب د ِبْف َسِعيد ِبْف ِب د إبف إلّدِبيثيّ  ػ إنت اء ِب د ِبْف أْحَمد ِبْف ُعْثَماف إلَذَىِبي ( ، أِبي عبدهللا
حتوى إلكتاب إضافة لترإجـ مذكورة ، إلحاؽ لسير شيوخ آخريف .  وإ 

ونحف بدورنا إخترنا إلبحث في إلمنيج إلمتبع في تدويف سير مف جاء ذكرىـ في  
سـ أبيو أحمد ( حتى ) مف إسمو ِب د إلصفحات إألولى مف إلكتا ب ، بدءًإ ) مف إسمو ِب د وإ 

سـ أبيو إبرإىيـ ( ، نظرًإ لكثرة عدد إلُمترجـ ليـ ، وبوجوب إلتزإمنا بكتابة بحث محدود  وإ 
 إلصفحات . 

وقد إعتمدنا إسموبًا منيجيًا مغايرًإ لمنيج إلمتبع في إلكتاب إلمذكور، وذلؾ بتوزيع إلموإضيع 
في كل ترجمة كل عمى حدة ، وىو حسب ت ديرنا ، سيكوف نيجًا إكثر وضوحًا   إلتي وردت

لمباحثيف أو إلدإرسيف عف موضوع بعينو ، فبدؿ مرإجعة سير جميع إلمترجـ ليـ ، إليجاد 
موضوع محدد ، سيتيح  ، منيج بحثنا ، طري ة سيمة في إيجاد إلموضوع إلذي يرغب إلبحث 
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إلمُترجـ ليـ . مثل : إألل اب ، أماكف إلسكف ، إلرحالت ،  فيو ، وإلذي تشترؾ فيو شخصيات
 إلصفات إلخم ية ، إلشوإىد إلتاريخية ، وإلشوإىد إلشعرية ، وموإضيع أخرى متفرقة .

ولـ يغفل إلبحث كذلؾ عف تخصيص صفحات لمتعريف إلعاـ بالكتاب ، و لسيرة إبف 
 لمنيج إلعممي إلُمتبع في إلكتاب . إلدبيثي ، وشيوخو ، وتالميذه ، ومكانتو ، إضافة إلى إ

 
 المبحث األول: السيرة والمكانة العممية إلبن الدبيثي 

 حياتو 
جماؿ إلديف أبو عبدهللا ِب د بف أبي إلمعالي سعيد بف أبي طالب يحيى بف أبي إلحسف 

ولد سنة  ، عمي بف إلحجاج ِب د بف إلحجاج إلوإسطي إلدبيثي ، إلحافع ، إلم رىء ،إلحاذؽ
 .  (ٔ)ـ ٕٙٔٔىػ / ٛ٘٘

ُنسب إلى ِدْبّثا : بكسر أولو ، وسكوف ثانيو وثاء مثمثة ، م صور . ت ع بال رب مف وإسط ، 
 .(ٕ)وُي اؿ َدِبيثا أيضًا 

سميل إسرة عمـ ، سمع وإلده إلحديث وحصل عمى إجازإت بروإيتو ، وُعرؼ عـ أبيو بدقتو 
لتاريخ ، وىذإ اليتاح إال لمموسريف . في إلتدويف إذ كتب تاريخ والدة إبف أخيو باليوـ وإ
 . (ٖ)ولمدبيثي إبف عـ إشتير بكونو أحد أعياف وإسط

فميس مف إلمستغرب إذف أف ينحى إبف إلدبيثى منحى رجاؿ إسرتو ، وأف يختار طريق 
إلعمـ وإلمعرفة دربًا لحياتو ، فنرإه وىو في بدإية مسيرتو ُيظير ميال لم رآف إلكريـ ، وسماع 

شريف ، ودرإسة إلف و وإلتاريخ ، وإألدب عمى يد عدد مف شيوخ وإسط ، وإلحجاز،  إلحديث إل
جازإت  وبغدإد ، وإلموصل وإربل وغيرىا. "سماعا ، ومشافية ، ومساءلة أو عبر مكاتبات ، وإ 
، أو عمى معاجـ إلشيوخ ، وإلمشيخات" ، كما سعى إلى كتابة تاريخ إألسالؼ مف إلرجاؿ 

 .(ٗ)و عنيـ غنية بمضامينيا وإلنساء ، فجاءت نصوص
سنحت إلفرصة إلبف إلدبيثي إلعمل ببغدإد ، بعد قدومو إلييا ، كمشرؼ لألوقاؼ ، وأحد 

 .(٘)كبار إلعدوؿ  لكنو تركيا رغـ رفعة شأنيا  ، وتفرغ لإلقرإء وإلتسميع 
 :عصره

عرفت بغدإد خالؿ إلعصر إلذي بزغ فيو نجـ إبف إلدبيثي نيضة عممية ممموسة ، ف د 
ـ ( ، حكـ ٓٚٔٔىػ / ٙٙ٘ـ ( حتى عاـ ) ٛٔٔٔىػ /  ٕٔ٘عاش عصر إمتد مف عاـ ) 
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ىػ /  ٜٕ٘ػ  ٕٔ٘فيو عدد مف خمفاء بني إلعباس ىـ :  إلمسترشد باهلل إلفضل بف أحمد ) 
ـ ( ، إلخميفة إلعباسي إلتاسع وإلعشروف ، وإلرإشد باهلل إلمنصور بف إلفضل ٖٗٔٔػٛٔٔٔ
ـ ( ، وإلم تفي ألمرهللا إبف إلمستظير إلحسيف بف أحمد ٖ٘ٔٔػ  ٖٗٔٔىػ / ٖٓ٘ػ  ٜٕ٘)
 ٘٘٘ـ ( ، وإلمستنجد باهلل إبف إلم تني يوسف بف إلحسيف ) ٓٙٔٔػ  ٖ٘ٔٔىػ / ٘٘٘ػٖٓ٘)
ـ ( ، ثـ جاء إلمستضيء باهلل إبف إلمستنجد إلحسف بف يوسف ) ٓٚٔٔػ  ٓٙٔٔىػ  / ٙٙ٘ػ

ػ  ٘ٚ٘ر لديف هللا أحمد بف إلحسف )ـ ( ، وخمفو ولده إلناصٜٚٔٔػ  ٓٚٔٔىػ  / ٘ٚ٘ػٙٙ٘
 . (ٙ)ـ ( إلخميفة إلرإبع وإلثالثوف ٕٕ٘ٔػ  ٜٚٔٔىػ  / ٕٕٙ

وعاصر إبف إلدبيثي عيدًإ كاف في بغدإد إربع وثالثيف مدرسة يمغت شيرتيا إآلفاؽ 
 .( ٚ)كالمستنصرية وإلنظامية 

فة ورجاؿ إلفكر ، فيذكر ولخمفاء ىذه إلفترة مف تاريخ إألمة إلعربية إإلسالمية إىتماـ بالث ا
إف إلخميفة إلعباسي إلمسترشد باهلل كاف قد سمع إلحديث عف أبو إل اسـ بف بياف ، وعبدإلوىاب 
بف ىبة إلسبتي . وروى عنو ِب د بف عمر بف مكي إألىوإزي ، ووزيره عمي بف طرإد ، و 

ليو إ بف إلصالح في إسماعيل بف طاىر إلموصمي . وىذإ ما ورد عف إبف إلسمعاني ، و أشارإ 
)طب ات إلشافعية ( ،ف اؿ :" ىو إلذي صنف لو أبو بكر إلنشاف كتابو )إلعمدة( في إلف و ويميو 
إشتير إلمدكتاب ، فإنو كاف حينئذ يم ب ) عمدة إلديف وإلدنيا( وذكره إبف إلسبكي في )طب ات 

نفرد في بيت لمعباد  . (ٛ)ة " إلشافعية(وقاؿ : كاف في أوؿ أمره تنسؾ ، ولبس إلصوؼ وإ 
وكذلؾ كاف إبنو إلخميفة إلرإشد باهلل أبو جعفر منصور ، فعرؼ بانو كاف " فصيحًا ، أديبًا 

 .(ٜ)، شاعرًإ ، شجاعًا ، سمحًا ، جوإدًإ ، حسف إلسيرة ، يؤثر إلعدؿ ، ويكره إلشر " 
وحفظت كتب إلتاريخ إإلسالمي سيرة طيبة ألـ إلخميفة إلناصر لديف هللا زمرد خاتوف ، 

شتيرت بالورع ، و أعماؿ إلبر،  ح يث عاشت أربعًا وعشريف سنة تحت ظل خالفتو . وإ 
 .(ٓٔ)وتحت إشرإفيا شيدت مدإرس ، ومساجد ، وإلمشاىد إألربعة 

ـ حزف عمييا إلخميفة إلناصر لديف هللا ٕٕٓٔىػ/ٜٜ٘وبعد وفاتيا في جمادى إألولى سنة 
 .(ٔٔ)مالكو عمى إلجوإمع وإلزوإيا وإلربط حزنًا بالغًا ووزع إموإاًل كثيرة وتصدؽ بجميع أ

وصف إلخميفة إلناصر لديف هللا إنو كاف وإحدًإ مف إلخمفاء إلفضالء في تاريخ بني إلعباس 
،" متوقد إلذكاء وإلفطنة ، يفاوض إلعمماء مفاوضة خبير ، ويمارس إألمور إلسمطانية ممارس 

 .(ٕٔ)بصير ، ويطمع عمى أحوإؿ إلرعية " 
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، وصفت بعض مف إلمصادرىذه إلح بة مف تاريخ إلدولة إإلسالمية إنيا  مف جانب آخر
فترة مظممة  ، لكف ما وقعنا عميو يشير عكس ذلؾ . فمف بيف عدد كبير مف إألعالـ ، 
إستخمص إلذىبي منيـ  ألفا وأربعمائة و أربعيف مف بيف مف ذكرىـ إبف إلدبيثي ، توزعت 

ة عيودىـ ، وإلوزرإء ، وأرباب إلواليات ، وإلن باء ، مشاربيـ فكاف مف ضمنيـ إلخمفاء ، ووال
وإل ضاة ، وإلعدوؿ ، وإلخطباء ، وإل رإء  وروإة إلحديث ، وأىل إلفضل وإألدب ،  وإلشعرإء ، 

 .  (ٖٔ)مف بغدإد وممف قدـ عمييا ، مف أىل إلعمـ وإلروإية ، وممف حدث بيا ، أو سمع فييا 
 :شيوخو

رفيعة إلتي وصميا إبف إلدبيثي جاءت نتيجة عوإمل عديدة منيا الشؾ إف إلمكانة إلعممية إل
 ، إنو إست ى عممو عف  أفذإذ ليـ باع طويل في إلمعرفة ، نذكر منيـ : 

 ىػ( . ٗٛ٘أبو بكر ِب د بف موسى بف عثماف بف حاـز إلمعروؼ بالحازمي إلشافعي )ت. ●
ىده وت شفو وورعو . وكاف نسبة إلى جده إليمدإني إلشافعي إلمم ب زيف إلديف . عرؼ بز 

 ) سمسمة إلذىب ( ) إلمشتبو ( وناسخ وإلمنسوخ ( وف ييًا ، حافظًا ومحدثًا . مف مصنفاتو : )إل
توفي ليمة إإلثنيف إلثامف وإلعشريف مف جمادى إألولى ودفف في م برة إلشونيزية م ابل 

 .(ٗٔ)إلجنيد 
 بف عمي بف عبدهللا إل رشي إليمني إبف إلجوزي ، أبو إلفرج عبد إلرحمف بف عمي بف ِب د●

 . (٘ٔ)ىػ( ٜٚ٘إلبكري إلبغدإدي  )ت.
ـ ، منسوب إلى ٗٔٔٔىػ / ٛٓ٘عالمة عصره في إلتاريخ وإلحديث ، ولد ببغدإد سنة 

 .(ٚٔ)، وأرجع إلحنبمي نسبو إلى محمة إلجوز بالبصرة (ٙٔ)مشرعة إلجوز إحدى محالت بغدإد 
مصنفًا منيا : ) إألذكياء و أخبارىـ (  ٖٓٓلى حوإلي كثير إلتأليف ، وصل عدد مؤلفاتو إ

، و ) مناقب عمر بف عبد إلعزيز ( ، و ) روح إألروإح ( ، و ) شذور إلع ود في تاريخ 
 . (ٛٔ)إلعيود ( وغيرىا 

بف شاتيل وعبد إلمنعـ إلُفرإوي ●  . (ٜٔ)سمع إبف إلدبيثي عف  أبي طالب إلكناني وإ 
بف إلباقالني ، صاحبي أبي  وىبة هللا بف قساـ ، " وتال● بالعشر عمى خطيب شافيا وإ 

. وقرأ إل رإءإت ، وأخذ إلف و عف أبي إلحسف ىبة هللا بف إلبوقي ، وعني  (ٕٓ)إلعزإل النسي"
 .(ٕٔ)بالحديث ، وأت ف إلعربية 
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أشار إبف إلدبيثي في ) تاريخو ( إلى بعض مف شيوخو ، مدونُا سيرىـ ، ذإكرًإ عموميـ ●
 روإ بيا ، مثل :إلتي إشُتي

ِب د بف إحمد بف عبيدهللا بف إلحسيف إآلمدي ثـ إلوإسطي أبو إلفضل سبط إبف إألغالقي ، 
ىػ . متصوؼ ،عارؼ ٛٚ٘ىػ ، وتوفي بوإسط سنة ٖٖ٘ىػ ،  قدـ بغدإد سنة ٖٓ٘ولد سنة

 .(ٕٕ)بال رآف وإلحديث 
ى مف أجاز لو ويضيف إبف إلدبيثي إلى كتابو معمومات أخرى فييا إشارإت وإضحة إل●
 مثل :  

ىػ( ، " ٘ٚ٘ػ  ِب د بف أحمد بف إلفرج إبو منصور إبف إلدقاؽ إلوكيل بباب إل ضاة ، )ت. 
   . (ٖٕ)... وقد إجاز لنا ... "

ػ  ِب د بف أحمد بف ِب د إلسمسارأبو عبدهللا إلحظيري وُيعرؼ بالحنائي ،) ت.رمضاف 
 .  (ٕٗ)ىػ(  ، " ... أجاز لنا ... "ٜٔ٘

إلزىري أبو تماـ بف أبي إلمظفر إلبزإز إلمعروؼ بإبف ش رإف ، )ت. ربيع إألوؿ  إلرحمف
ىػ( ، ػ ِب د بف أحمد بف يحيى بف عبد إلباقي بف عبدإلوإحد بف عبدإلباقي بف أبي إلفضل ٔٓٙ

. و أحيانًا يحدد طري ة حصولو عمى إإلجازة كما في (ٕ٘)عبيدهللا بف عبد "... أجاز لي "  
 قولو :
 بف أحمد بف عمي أبو عبدهللا إألديب إلحمامي إألصبياني ُيعرؼ بالمصمح ،) ت. ػ  ِب د

 . (ٕٙ)ىػ( ، " ... وكتب إلينا باإلجازة ... " ٜٓ٘ربيع إآلخر سنة 
 :تالميذه 

لـ يكتف إبف إلدبيثي برفد إلحضارة إإلسالمية بإنجازإتو إل يمة ، بل أضاؼ عمييا إلكثيرعف 
ياًل مف إلمفكريف نيموإ إلعمـ عنو ، وقدموه بدورىـ إلى أسالفيـ طريق آخر مف خالؿ إعدإده ج
 . وكاف مف بيف تالميذه :

ػ إلمحدث أحمد بف طارؽ ، و أبو طالب بف عبد إلسميع ، وروى عنو باإلجازة إل اضي 
 . (ٕٚ)ت ي إلديف سميماف بف أبي عمر إلحنبمي 

ني ، وىو ظيير إلديف ، مؤرخ ىػ( ، إلمعروؼ بالكازرو ٜٚٙػ عمي بف ِب د بف محمود )ت. 
 ٚٔ، وعالـ في إلحساب ، خدـ في إلديوإف ببغدإد ، مف مؤلفاتو : ) روضة إألديب ( في 
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جزءًإ ، و )كنز إلحساب ( ، و ) إلمالحة في إلفالحة ( ،) إلنبرإس إلمضيء ( ، و ) 
 .(ٕٛ)مختصر إلتاريخ ( ، و ) م امة في قوإعد بغدإد ( و ) إلمنظومة إألسدية ( 
ىػ( ، وىوعمي ٙٗٙػ جماؿ إلديف أبي إلحسف بف يوسف إلشيباني إلمعروؼ بال فطي )ت.

بف يوسف بف إبرإىيـ بف عبدإلوإحد إبف موسى بف أحمد بف ِب د بف إسحاؽ إلشيباني إل فطي ، 
عالـ في عمـو كثيرة كالمغة وإلنحو وإلحساب وعموـ إل رآف وإلحديث وغيرىا . مف مؤلفاتو : ) 

ا وقع مف إلخمل في كتاب إلصحاح لمجوىري ( و ) إلكالـ عمى إلجامع إلصحيح إإلصالح لم
 . (ٜٕ)لمبخاري ( و ) أخبار إلعمماء بأخبار إلحكماء ( و إلدر إلثميف في أسماء إلمصنفيف ( 

ىػ( ، وىوِب د بف أحمد بف عثماف بف ٛٗٚػ إلذىبي ، شمس إلديف أبو عبدأهلل ِب د )ت.
 ٖٚٙعبدأهلل ، شمس إلديف ( ، ولد بدمشق في ربيع إألوؿ عاـ قايماز بف عبدهللا ) أبو 

 ٖـ ، محدث ومؤرخ . سمع بدمشق و حمب و ونابمس ومكة . توفي بدمشق في ٕٗٚٔىػ/
ـ ، ودفف بم برة إلباب إلصغير . مف مؤلفاتو : ) تاريخ ٖٛٗٔىػ / ٛٗٚذي إل عدة سنة 
و ) إلضعفاء ( ، و )ذيل إلضعفاء ( ، مجمد ، و ) ميزإف إإلعتدإؿ (  ٕٔإإلسالـ إلكبير( في 

 .(ٖٓ)و ) كتاب إلكبائر ( ، و) إلمختصر إلمحتاج إليو مف تاريخ بغدإد إلبف إلدبيثي ( وغيرىا 
ىػ( ، وىوأبو بكر بف أحمدبف ِب د بف ٔ٘ٛػ إبف قاضي شيبة أبو بكر بف أحمد بف ِب د )ت.

بي إلدمش ي إلشافعي ، ُيعرؼ بإبف عمر بف ِب د بف عبدإلوىاب بف ِب د بف ذؤيب إألسدي إلشي
قاضي شيبة )ت ي إلديف ، أبو إلصدؽ( ، ف يو ، ومحدث ، ومؤرخ ، ناب إل ضاء بدمشق ، 

 .(ٖٔ)ذي إل عدة  ٓٔوتوفي فييا في 
ػ وكذلؾ حدث عف إبف إلدبيثي إبف إلنجار ، وأبو بكر بف ن طة ، وأبو عبدهللا إلبرزإلي ، 

ريشي إلُمفسر ، وتاج إلديف عمي بف أحمد وعزإلديف أحمد إلفاروثي إلوإعع  ، وجماؿ إلديف إلشَّ
 . (ٕٖ)إلغرَّإفَّي وآخروف 

 :رحالتو 
كغيره مف أعالـ إلفكر إإلسالمي ، حرص إبف إلدبيثي عمى أخذ عممو مف منابع متعددة ، 
توزعت بيف وإسط ، وبغدإد ، ومصر، وىذإ ما ورد عنو في كتاب ) إلمختصر إلمحتاج إليو ( 

 ذي نحف بصدد إلبحث في جزء منو ، كما في قولو :، وإل
ػ ِب د بف إحمد بف عبيدهللا بف حسيف إآلمدي ثـ إلوإسطي إبو إلفضل سبط إبف إألغالقي ، 

 .  (ٖٖ)ىػ( ، " ... كتبنا عنو بوإسط ... "ٛٚ٘)ت.
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ػ ٗٙ٘ػ ِب د بف أحمد بف صالح بف شافع إلجيمي إلبغدإدي أبو إلمعالي بف أبي إلفضل،  )
   .(ٖٗ)ىػ ( ، "روى لنا عنو بمصرأبو إلمعالي إالبرقوىي..." ٕٚٙب رج

  :وفاتو
أضر جماؿ إلديف أبو عبدهللا ِب د إلحجاج إلوإسطي إلدبيثي في آخر حياتو ، وتوفي      

تشريف إألوؿ ٛىػ إلموإفق ٖٚٙببغدإد في يوـ إإلثنيف لثماف خموف مف شير بيع إألوؿ سنة 
 ،  (ٖ٘)ـ ٜٖٕٔسنة  
 .(ٖٙ)بم برة إلوردية بمدينة إلسالـ ودفف 

 :نتاجو العممي واألدبي 
ـ ( عيدًإ ، شيد بزوغ نخبة طيبة مف ٜٖٕٔػ  ٕٙٔٔىػ  / ٖٚٙػ ٛ٘٘عاش إلدبيثي ) 

أعمدة إلفكر إإلسالمي ، حرص عمى جمع سيرىـ ورتبيا في إربعة مجمدإت ، لـ يصمنا منيا 
عة إلباقية ، مف إلغيف إلى إلياء عدإ سوى ثالثة وصمت إلى حرؼ إلعيف . أما إلحروؼ إلتس
. ُيضاؼ إلى ذلؾ وضعو كتاب بعنوإف (ٖٚ)حرؼ إلميـ ، فال تتوفر معمومات عف عددىـ 

 .(ٖٛ))تاريخ وإسط ( وآخر ) ذيل عمى ُمذَّيْل إبف إلسمعاني ( 
 : (ٜٖ)أت ف إبف إلدبيثي إلعربية ، وكانت لو شوإىد شعرية  ، منيا أبيات قاؿ فييا 

ـْ أِجْد        َصِديَ ًا َصُدوَقًا ُمْسِعدًإ في إلَنوإِئبِ                      خبرُت بنػي إألَياـ ُطرًَّإ فم
 وأْصػَفػيتُيػـ منِّي إلػوَدإَد َفػَ ػابمػوإ        َصفػاَء وَدإِدي بالػِعػدإ وإلَشػوإِئبِ                  
رْ                   ـُ صاِحبًا وإ   َتضيُتُو     فأحػمده في ِفػْعمػِِو وإلَعػوإقِػِب وماإْختْرُت ِمنُي

 :صفاتو 
دعت مكانة إبف إلدبيثي إلعممية إلمتميزة عددًإ مف كتاب إلسير وإلمؤرخيف إلى إإلشادة 

 بخم و وعممو ، وإصفيف إياه بػػ :
فع ، وإنو  " كاف إمامًا ، متفننًا ، وإسع إلعمـ ، غزير إلح (ٓٗ)إلحافع ، إلم رىء ، إلحاذؽ 

"(ٗٔ) . 
بف ن طة " . وعنو قاؿ  ستحضاره إلحافع إلضياء إلم دسي ، وإ  و" أثنى عمى حفظو وذىنو وإ 
إبف إلنجار : "ىو شيخي ، وىو آخر إلحفاظ إلمكثريف ، ما رأت عيناي مثمو في حفع إلتوإريخ 

 . (ٕٗ)وإلسير وأياـ إلناس " 
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 المبحث الثاني : التعريف بالكتاب
تصر إلمحتاج إليو مف تاريخ إلحافع أبي عبدهللا ِب د بف سعيد بف ي ع كتاب ) إلمخ      

ِب د إبف إلُدبيثي ( بإنت اء ِب د بف أحمد بف عثماف إلذىبي مع زيادة لترإجـ آخريف ، كما ورد 
 في إلعنوإف ،  بمجمديف .

أحد أجزإئو محفوظ في إلمكتبة إلخديوية ،  كتب عميو " إلجزء إلثاني عشر مف مختصر 
إلحافع أبي عبدهللا إلدبيثي لمحافع أبي عبدهللا إلذىبي . وىو مرتب عمى إألبجدية ، يبدأ  تاريخ

 . (ٖٗ)صفحة "ٕٗٙبإسـ ِب د ، ثـ باأللف وما بعدىا ، وي ع في 
(  ٖٖ٘ص ٘ذكر مح ق إلكتاب مصطفى جوإد إنو ورد  في فيرست إلكتب إلمصرية ) ج

ج إليو مف تاريخ بغدإد  إختصره إلحافع مف إلفيارس إلعامة  ما نصو " إلمختصر إلمحتا
شمس إلديف ِب د إبف إحمد بف عثماف بف قايماز إلتركماني إلفارقي إلمعروؼ بالذىبي إلمتوفى 

ىػ ٖٚٙىػ مف ذيل إبي عبدهللا ِب د بف سعيد بف ِب د إلُدبيثي إلمتوفى ببغدإد سنة ٛٗٚسنة 
ىػ   ، تسعة أجزإء في ٗٓٚوإخر سنة عمى تاريخ بغدإد لمخطيب إلبغدإدي .إتمو إختصارإ في أ

مجمد ، مخطوطة ب مـ معتاد ، وبخط إلمؤلف ، بيامشيا ت ييدإت ، وبيا ترقيع وأكل أرضة 
 .(ٗٗ)( ٕٖٗوآثار عرؽ وترشيح " ػ رقـ )

إعتمد جوإد في تح يق إلكتاب عمى نسخة بحوزة إلمجمع إلعممي إلعرإقي مصورة عف دإر 
 .(٘ٗ) ٜٛٗٔإلكتب إلمصرية سنة 

وكاف لجوإد رأي في سبب إختيار إلذىبي مجموعة مف إلمترجـ ليـ دوف سوإىـ ، ف اؿ إف  
ذلؾ تـ لغرض خاص ، وإف إلذىبي  نسخو لخزإنة كتبو ، لكونو إمامًا في إلحديث ، وإرتأى 
ضرورة وجود مختصرإت تاريخية لرجاؿ إلحديث في مكتبتو ، م سموف عمى وفق إلطب ات 

 ؤَلْف. وإلمدف ، فكاف ىذإ إلم
نبو جوإد عمى إموروردت في إلكتاب ينبغي تدإركيا كما ورد في قولو :" الين ط ن طًا كاماًل 
إال عند إلضرورة ، وال يضبط بال مـ ضبط إلتشكيل إال عند إإللتباس ، ويسبق قممو أحيانًا 
ي فيحدث في إنتساخو ما يحدث في إنتساخ غيره مف إألعالـ " . ويضيف إنو نّبو عمى ذلؾ ف
أماكف وقوعيا ، وقد أصمح كثيرًإ منيا دوف إإلشارة إلى إلتصحيح مثل: " أمال بجامع وإسط " 
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،  ٛفكانت عند جوإد "أممى" ، و " كاف وإلده موال" فصححت إلى " مولى " في ص ٔفي ص
 . (ٙٗ)وغيرىا  ٖٗو " وإدعا سماع ما" فصارت "إدعى" في ص
زإء ، أشرؼ عمى طباعتيا إلدكتور مصطفى و إلكتاب ىو إلجزء إألوؿ مف أصل ثالثة أج

جوإد نفسو بتكميف مف إلمجمع إلعممي إلعرإقي كما ذكر ذلؾ ، ف اؿ : " توفرت عمى ذكر 
إلترإجـ لكثير ممف وردت أسماؤىـ إستطرإدًإ فيو ، توفرًإ اليجده إل ارىء في كتاب آخر مف 

ومعجـ إألدباء لياقوت إلحموي ، بابتو ، كتاريخ بغدإد لمخطيب ، وإلدرر إلكامنة إلبف حجر ، 
وإلوإفي بالوفيات لمصفدي ، وال في توإريخ إلطب ات كغاية إلنياية لمجزري ،وإلجوإىر إلمضية 

  (ٚٗ)لعبدإل ادر إل رشي"
ويذكرجوإد أيضًا ،  إف صفحات إلكتاب كانت تعج بأسمأء إألعالـ ، لذلؾ لـ يتمكف مف 

ر،  ولضيق إلمكاف فوزعت كثيرإ منيا في إثناء ترجمتيـ كميـ" لصعوبة ترتيب إلحرؼ إلصغي
إلجزء إالوؿ مع حفاظي عمى إتصاليا مف إشارة إلى ت دـ أسمائيا أو تأخرىا وأرجأت ترإجـ 
أخرى إلى ما سيأتي مف إألجزإء " .  وىذإ إلجزء مف إلكتاب تضمف : فيرست مختصر 

ء إألعالـ ، وإلبمدإف ، إألسماء إلعامة ، وجاءت إلفيارس إلمفصمة بما تحتويو مف أسما
 . (ٛٗ)وموإضع بغدإد في إلجزء إلثالث 

    :الكتاب محتوى  ●
  إلكتاب بجزئيف :
 تضمف إألوؿ : 

 ( جاء فييا:ٔم دمة في )ص ●    
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا                                          

بجميع إألشياء وصمى  اء إلدإئـ بال إن ضاء إلمحيط إنتي" إلحمدهلل بال إبتدإء إآلخر بال  
 وسمـ وشرؼ وعظـ . أهلل عمى سيدنا ِب د

أبي عبدهللا ِب د بف سعيد   وبعد فيذإ مختار محتاج إليو مف تاريخ إلحافع إلسند إلمحدث
جعمو ذياًل عمى تاريخ أبي سعد إلسمعاني إلحافع ،  ف إلُدبيثي إلذيبف يحيى بف عمي إب

 عمي إلخطيب ". تاريخ بغدإد لمحافع أبي بكر بف أحمد بف إلمذيل عمى
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 ترإجـ مف إسمو ) ِب د ( مف إألعالـ ، موزعة عمى وفق إلحروؼ إألبجدية آلبائيـ .   ●  
سـ أبيو أحمد ( ، وحتى إلصفحة ٔإبتدإءًإ مف إلصفحة )       ( في ) ذكر مف إسمو ِب د وإ 
(ٜٔٗ    ) 

 في ) حرؼ إلميـ في آباء مف إسمو أحمد ( .     
 ( :ٜٗٔورد في نياية إلمجمد إألوؿ في إلصفحة )●  
                 بف إحمد إبف"  تـ إلمجمد إألوؿ وىو إثنا عشر جزءًإ ، ن متو مف خط عمي    

وقرأه كمو عمي أبي     حنظمة ون مو مف خط إلمؤلف . ) قمت: وفيو تخريجات بخط إلمؤلف( .
عبدإلكافي وسمعو معو إلوجيو إلسبتي و   حامد إبف إلصابوني بإجازتو مف إلمؤلف عمي بف

 آخروف بفوت سنة إحدى وسبعيف 
 
 
 

 ة   " . وستمائ               
 
 ٕٛٛ( وينتيي بالرقـ ) ٔتسمسل إلرجاؿ إلمترجـ ليـ ، في ىذإ إلجزء ، يبدأ مف إلرقـ ) ●
 . ) 

 إلجزءإلثاني : 
 تضمف  :      
 ( مايمي :ٓ٘ٔ( في أسفل ص )ٔورد في إليامش رقـ ) ●      
( بخط ضعيف متأخر إلزماف ما ىذإ نصو )  ٕٚ" جاء في أوؿ إلجزء إلثاني ) و     
لجزء إلثاني   مف مختصر تاريخ إلحافع أبي عبدهللا إلدبيثي لمحافع إبي عبدهللا إلذىبي إ

 رحميما أهلل ػ ( " . وبخطو ػ
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( تكممة لترإجـ ) حرؼ إلالـ في آباء مف إسمو ِب د ( بدأت في ٓ٘ٔذكر في ص ) ● 
 ( . ٜٓٔ)ص 

          
 سمو ِب د ( .( ترإجـ ) حرؼ إلنوف في آباء مف إ ٔ٘ٔورد في ص )  ● 
 ( . ٓٛ٘( وينتيي بالرقـ )ٜٕٛقـ )تسمسل إلرجاؿ إلمترجـ ليـ في ىذإ إلجزء يبدأ بالر  ● 
 

 المبحث الثالث : األسس المنهجية العامة لمكتاب 
إف كتاب ) إلمختصر( ىو في إألصل جيد إلبف إلدبيثي ، ويبحث في ترإجـ عدد مف 

منيـ ضمَّنيـ في كتاب عنونو )  إلرجاؿ ، وقدعمد إبف إلذىبي إلى إنت اء بعضاً 
 إلمختصرإلمحتاج إليو مف تاريخ إلحافع أبي عبدأهلل ِب د بف سعيد بف ِب د إبف إلدبيثي ( . 

وسنوضح  إلمنيج  إلمتبع في تأليفو مف خالؿ إلبحث في سير مف ) إسمو ِب د و إسـ أبيو 
عند مرإجعتنا لمضموف إلكتاب مف ) إسمو ِب د و إسـ أبيو إبرإىيـ ( . كما تبيف أحمد ( إلى  

 إف إلمعمومات إلوإردة فيو ، إعُتِمد في جمعيا عمى مصادر متعددة منيا :
 

 أ ػ إلمصادر إلشفيية
وفييا كممات دإلة ، ُيستخمص منيا إلطرؽ إلتي إتبعت في إلحصوؿ عمى إلمعمومات ، 

 مثل : 
 مختصرة مثل :ػ  معمومات إست اىا بشكل شفوي عف طريق وسيط مستخدمًا كممات ٔ
 أنا : 

ػ ِب د بف أحمد سميماف بف إبرإىيـ إلخطيب إبو إلغنائـ بف إل اري ، لـ يذكر تاريخ إلوالدة 
 وإلوفاة ،  
 .  (ٜٗ)" )إنا ( إبو إلعالء ... " و " )أنا ( ِب د بف أحمد  ..." 

ر ػ صف ٖٔٗػ  ِب د بف إحمدبف عبدهلل بف فاذويو إلبزإز إبو إلفضل إبف إلعجمي ، )
 ىػ( ،    ٔٔ٘
 .     (ٓ٘)" )أنأ( " 
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)ٕٔٙ ) 

ػ ِب د بف إحمد بف ِب د بف سعيد بف إبرإىيـ بف نبياف أبو إلفرج بف أبي إلمظفر بف إلشيخ 
ىػ ( ، "...)أنا( ِب د بف إحمد بف نبياف ( و )  ٓٛ٘ػ  شعباف أو رمضاف  ٙٛٗأبي عمي ،) 

 .  (ٔ٘)ي ...( " )أنا( طمحة بف إلص ر( و)أنا ( إألدّمي ( و )أنا( إبف ميد
ػ  ٓٗ٘ػ  ِب د بف أحمد بف ِب د بف أبي إلفوإرس أبو عبدهللا إبف إلعريسة وىو ل ب جده ،  )

 .  (ٕ٘)ىػ ( ،   " )أنا( أبو إلوقت )أنا( إلفضمي " ٕٓٙشعباف
 
 أنبا : 

ػ  ِب د بف أحمد بف سميماف بف إبرإىيـ إلخطيب إبو إلغنائـ بف إل اري ، لـ يذكر تاريخ 
 . (ٖ٘)دة وإلوفاة ، " )أنبا( أبي " إلوال

ػ صفر  ٖٔٗػ ِب د بف إحمد بف عبدهللا بف فاذويو إلبزإز أبو إلفضل إبف إلعجمي ، )
 . (ٗ٘)ىػ( ، "...)أنبا(  إبف إلمسممة " ٔٔ٘

ػ ِب د بف إحمد بف ِب د بف سعيد بف إبرإىيـ بف نبياف أبو إلفرج بف إبي إلمظفربف إلشيخ أبي 
ىػ (،  " ... )أنبا( إلحسيف بف ِب د يف عبد إل اىر " و ٓٛ٘اف أو رمضاف ػ شعب ٙٛٗعمي  )

 . (٘٘)كذلؾ " )أنبا( إبف بياف " 
 ثنا: 

ىػ (،   " ٔٔ٘ػ  ٖٔٗػ ِب د بف إحمدبف عبدهلل بف فاذويو إلبزإز أبو إلفضل إبف إلعجمي ،)
 .   (ٙ٘)إبف نصرهللا ..."... ثنا عنو إبو طالب ِب د بف عمي إلكتاني ..." وكذلؾ " ثنا ىبة هللا 

ػ ِب د بف إحمد بف ِب د بف سعيد بف إبرإىيـ بف نبياف أبو إلفرج بف إبي إلمظفربف إلشيخ  
 .  (ٚ٘)ىػ( ، " ...)ثنا( زنب ة " ٓٛ٘ػ شعباف أو رمضاف  ٙٛٗأبي عمي  )
 ػ  معمومات إست اىا بشكل شفوي عف طريق وسيط ، مستخدمًا كممات دإلة كاممة مثل :ٕ
 بأنا : أن 
ػ ِب د بف أحمد بف سميماف بف إبرإىيـ إلخطيب إبو إلغنائـ بف إل اري ، لـ يذكر تاريخ  

 . (ٛ٘)إلوالدة وإلوفاة ، " ...إنبأنا عمر بف عمي إل رشي ... " 
 أنشدنا :
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)ٕٔٚ ) 

ػ ِب د بف إحمد بف ِب د بف سعيد بف إبرإىيـ بف نبياف أبو إلفرج بف أبي إلمظفر بف إلشيخ 
ىػ ،  " أنشدنا أبو بكر عبدهللا ..." و " أنشدنا ٓٛ٘ػ في شعباف أو رمضاف ٙٛٗإبي عمي  

 .   (ٜ٘)إبف نبياف لنفسو ..."
ػ ِب د بف أحمد إبف حمزة  إبف جّيا أبو إلفرج ، لـ يذكر تاريخ والدة أووفاة ، " ... أنشدونا 

 . (ٓٙ)مف شعره ... " 
ؤيد ، لـ يذكر تاريخ والدة أو وفاة  ، " ػ ِب د بف أحمد بف سعيد أبو إلبركات إلتكريتي إلم

 . (ٔٙ)أنشدوني لو "
 حدثنا :

ىػ ( ،  " ... وحدثنا عنو ٚٙ٘ػ صفرٓٚٗػ ِب د بف أحمد بف ِب د إلطاىري أبو إلمكاـر ، )
 .  (ٕٙ)جماعة  "

ػ ِب د بف إحمد بف ىبة هللا بف ِب د بف عبدإلجبار إبو عبدهللا إبف إبي منصور إلديناري ، 
ىػ(  ، "... وحدثنا عنو إبف إألخضر ... "  ٘ٚ٘أو شوإؿ ٗٚ٘أو أوإئل  ٖٚ٘إوإخر ػ  ٜٜٗ)
(ٖٙ) . 
 

 سمعنا :
 . (ٗٙ)ىػ( ، " سمعنا منو " ٖٓٙػ ِب د بف أحمد بف ىبة هللا بف تغمب إلفزرإني ، )ت.صفر  

ػ ِب د بف أحمد بف عمربف حسيف بف خمف إل طيعي أبو إلحسف مف قطيعة باب إألزج ، 
 . (٘ٙ)ىػ(  ، " .. وسمعت منو أكثر صحيح إلبخاري  " ٖٗٙر )ت.إآلخ

ىػ  ػ  ٓ٘٘ػ ِب د بف أحمد بف عيسى إلم رىء أبو بكر إبف إلف يو إلحريمي ) بعد سنة 
 .  (ٙٙ)ىػ ، "سمعنا منو شيئًا يسيرإ  " ٖٔٙجمادى إالخرة 

 عاش في عصر إلمترجـ لو لكنو لـ يسمع منو أويم اه مباشرة 
د بف ِب د بف سعيد بف إبرإىيـ بف نبياف إبو إلفرج بف أبي إلمظفر بف إلشيخ ػ ِب د بف إحم
 .(ٚٙ)ىػ ، "... إدركتو ولـ يتفق لي منو سماع ..." ٓٛ٘ػ  ٙٛٗأبي عمي 
 بذكر إألسماء صرإحة مثل: إلمصادرػ  تسمية بعض ٖ

كر تارخ والدة ػ ِب د بف أحمد بف سميماف بف إبرإىيـ إلخطيب أبو إلغنائـ بف إل اري ، )لـ يذ
 .، (ٛٙ)أو وفاة ( ، " : وىذإ لـ يذكره إبف إلسمعاني " 
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)ٕٔٛ ) 

ىػػ اليوجد تاريخ وفاة(  ٘ٔٗػ  ِب د بف إحمد بف ِب د بف عمي إبو إلحسف إلضرير،)ولد سنة 
 . (ٜٙ)، " ذكره إلسمفي في مشيختو " 

ه إبف ىػ(  " ،... ذكر ٚٙ٘ػ صفرٓٚٗػ ِب د بف أحمد بف ِب د إلطاىري أبو إلمكاـر )
 .  (ٓٚ)إلسمعاني ..." 

بف إلدقاؽ إلوكيل بباب إل ضاة  ، ) ػ ذي إلحجة  ٗٓ٘ػ ِب د بف أحمد بف إلفرج أبو منصورإ 
 .(ٔٚ)ىػ( ، " روى لنا عنو إلحافع إبو بكر ... " ٘ٚ٘
 ػ نسبة إلمعمومة لنفسو :ٗ

ذي إلحجة  ػ ٗٓ٘ػ ِب د بف أحمد بف إلفرج أبو منصور إبف إلدقاؽ إلوكيل بباب إل ضاة  )
 . (ٕٚ)ىػ( ، " روى لنا عنو إلحافع إبو بكر ... " ٘ٚ٘
ػ ِب د بف إحمد بف عبيدهللا بف حسيف إآلمدي ثـ إلوإسطي إبو إلفضل سبط إبف إألغالقي ،  
 . (ٖٚ)ىػ ،" ... كتبنا عنو بوإسط ... " ٛٚ٘ػ ذي إلحجة. ٖٓ٘)

ىػ(  ، " ٙٛ٘إلضرير، )ت. ػ ِب د بف إحمد بف عمي بف أبي إلضوء إلياشمي أبو إلحارث 
 .   (ٗٚ)... كتبت عنو ... " 

ػ ِب د بف إحمد بف عبدإلباقي بف إحمد بف عمي بف إلنرسي أبو منصور بف أبي إلمظفر بف 
 . (٘ٚ)ىػ( ، " ... وكتبنا عنو ... " ٖٜ٘ػ ذي إل عدة  ٕٗ٘أبي إلبركات ، )

إلمندإئي إلوإسطي إل اضي إبف  ػ ِب د بف أحمد بف بختياربف عمي إبو إلفتح بف أبي إلعباس
ىػ (، " قمت : روى عنو أبو  ٘ٓٙػ شعباف  ٚٔ٘إل اضي إلث ة إلفاضل ، )ربيع إآلخر 

 . (ٙٚ)إلطاىر ..." 
ىػ( ، ٚٓٙػ  ٖٚ٘ػ ِب د بف أحمد بف عمي بف عبدإلعزيزإلصوفي إبو إلحسف بف إلدوتائي ، )

  . (ٚٚ)".. كتبت عنو شيئًا" 
حسيف بف خمف إل طيعي أبو إلحسف مف قطيعة باب إألزج  ػ ِب د بف أحمد بف عمربف

ىػ ( ،  " قاؿ لي : ولدت في رجب سنة ست وأربعيف وخمسمائة " و  " ٖٗٙإآلخر  )توفي
 . (ٛٚ)قمت : وتوفي في إآلخر سنة أربع وثالثيف وستمائة " 

ػ ٗٙ٘ػ ِب د بف أحمد بف صالح بف شافع إلجيمي إلبغدإدي  أبو إلمعالي بف أبي إلفضل )
     .     (ٜٚ)ىػ (، " قمت : تف و عمى مذىب أحمد ... " ٕٚٙرجب 
 ػ  مصادر معاصرة : ٘
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)ٕٜٔ ) 

ػ ذي إلحجة  ٗٓ٘ػ ِب د بف أحمد بف إلفرج أبو منصور إبف إلدقاؽ إلوكيل بباب إل ضاة  )
 .(ٓٛ)ىػ( ، " روى لنا عنو إلحافع إبو بكر ... " ٘ٚ٘
مدي ثـ إلوإسطي إبو إلفضل سبط إبف إألغالقي ، ػ ِب د بف إحمد بف عبيدهللا بف حسيف إآل 
 . (ٔٛ)ىػ( ،  " ... كتبنا عنو بوإسط ... " ٛٚ٘)ت.

ػ ٗٙ٘ػ ِب د بف أحمد بف صالح بف شافع إلجيمي إلبغدإدي  أبو إلمعالي بف أبي إلفضل،) 
   .(ٕٛ)ىػ (، "روى لنا عنو بمصرأبو إلمعالي إالبرقوىي... " ٕٚٙرجب 
 ػ  ممف أجاز لو : ٙ

ػ ذي إلحجة  ٗٓ٘ػ  ِب د بف أحمد بف إلفرج إبو منصور إبف إلدقاؽ إلوكيل بباب إل ضاة ، )
 . (ٖٛ)ىػ (، " ... وقد إجاز لنا ... "  ٘ٚ٘

ػ  ِب د بف أحمد بف ِب د إلسمسار.أبو عبدهللا إلحظيري ، ُيعرؼ بالحنائي ، ) ت.رمضاف 
 . (ٗٛ)ىػ(  ، " ... أجاز لنا ... " ٜٔ٘

مد بف يحيى بف عبد إلباقي بف عبد إلوإحد بف عبد إلباقي بف أبي إلفضل ػ ِب د بف أح
عبيدهللا بف عبدإلرحمف إلزىري أبو تماـ بف أبي إلمظفر إلبزإز إلمعروؼ بإبف ش رإف ، )ت. 

 .  (٘ٛ)ىػ( ، "... أجاز لي " ٔٓٙربيع إألوؿ 
 

 أحيانًا يحدد طري ة حصولو عمى إإلجازة :
أبو عبدهللا إألديب إلحمامي إألصبياني ُيعرؼ بالمصمح ، ) ت. ػ  ِب د بف أحمد بف عمي 

 . (ٙٛ)ىػ( ، " ... وكتب إلينا باإلجازة ... " ٜٓ٘ربيع إآلخر سنة 
 ب ػ إلمصادر إلمكتوبة :

بف إلدبيثي عند نسبة إلمعمومة إلى عنوإف كتاب ، تـ إإلطالع عميو ، أو قرإءتو ، و  لـ ُيشرإ 
 أو ذكرإف ألحدىـ كتاب دوف إإلشارة إلى عنوإنو . إكتفى بإستخدإـ كممة )قرأت(

سـ  وىذإ ما وجدناه في إألمثمة إلمختارة قيد إلدرس وإلتي بدأت مف ) ذكر مف إسمو ِب د وإ 
سـ أبيو إبرإىيـ ( :  أبيو أحمد ( إلى ) ذكر مف إسمو ِب د وإ 

نصور إلديناري ، ػ ِب د بف إحمد بف ىبة هللا بف ِب د بف عبدإلجبار إبو عبدهللا إبف إبي م
ىػ ( ،  " قرأت بخط عمر إلعميمي ... "  ٘ٚ٘أو شوإؿ ٗٚ٘أو أوإئل  ٖٚ٘ػ إوإخر  ٜٜٗ)
(ٛٚ)  . 
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)ٖٔٓ ) 

ىػ( ، ٖٛٗػ ِب د بف أحمد بف ِب د إبف إلميدي أبو جعفر إلياشمي إلضرير ، )ولد في سنة 
 . (ٛٛ)"روى عنو عمر بف عمي إل رشي في معجمو " 

ىػ( ، " ... ٓٛٓػ شعباف  ٓٔ٘صبياني أبو بكر إلسيدي ، )ػ ِب د بف أحمد بف أبي عمي إأل
 . (ٜٛ)روى عنو إلياس بف جامع إألربمي في مصنفاتو " 

ػ ِب د بف أحمد بف عمر بف حسيف بف خمف إل طيعي أبو إلحسف مف قطيعة باب إألزج ، 
ا " ىػ( ، " وكتب عف جماعة وجمع تاريخُأ لبغدإد ذكر فيو محدثييٖٗٙػ في إآلخرٙٗ٘)رجب 

(ٜٓ) . 
ػ  ٓٗ٘ػ ِب د بف أحمد بف ِب د بف أبي إلفوإرس أبو عبدهللا إبف إلعريسة وىو ل ب جده ، )

 .(ٜٔ)ىػ( ، " قرأت عميو ... " ٕٓٙشعباف
 ج ػ صفات إلرجاؿ

ُيستخمص مف درإسة إلسير إلمختارة إلحرص عمى تمييز رجل عف آخر، بإنتياج إسموب  
رجـ ليـ ، وما إشتيروإ بو وغير ذلؾ ، وىذإ ما دقيق ، فيذكر في أل ابيـ صفات إلمت

 سنوضحو .
 ػ إألل اب : ٔ

 توزع تصنيف إألل اب عمى إلنحو إلتالي : 
 نسبة إلى إلديف إو إلمذىب●

 مف إلزىاد :
ػ ِب د بف أحمد بف عمي بف حمدي أبو إلفرج بف أبي جعفر "إلزإىد" أخو أبي إلمظفرأحمد 

 .  (ٕٜ)ىػ( ٖٙ٘ػ صفرٙٔ٘)
ػ  ٜٗٗف إحمد بف عبدإلجبار أبو إلمظفر إلف يو " إلحنفي "يعرؼ بالمشطب ، )ػ ِب د ب

 . (ٖٜ)ىػ( ٖٚ٘جمادى إألولى 
ػ ِب د بف أحمد بف بختياربف عمي إبو إلفتح بف أبي إلعباس "إلمندإئي" إلوإسطي إل اضي إبف 

 . (ٜٗ)ىػ (  ٘ٓٙػ شعباف  ٚٔ٘إل اضي إلث ة إلفاضل ، )ربيع إآلخر 
ىػ( ٚٓٙػٖٚ٘حمد بف عمي بف عبد إلعزيز "إلصوفي" أبو إلحسف بف إلدونائي ، )ػ ِب د بف أ

(ٜ٘).. 
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)ٖٔٔ ) 

ػ ٗٙ٘ػ ِب د بف أحمد بف صالح بف شافع إلجيمي إلبغدإدي أبو إلمعالي بف أبي إلفضل ،) 
  .(ٜٙ)ىػ ( ، "...  تف و عمى مذىب أحمد..." ٕٚٙرجب 
 نسبة إلى إلمينة●

 ليـ : وإلميف ىذه ذكرت في أل اب إلمترجـ
ػ ِب د بف أحمد بف سميماف بف إبرإىيـ "إلخطيب" أبو إلغنائـ بف "إل اري" ، )لـ يذكر تاريخ 

 . (ٜٚ)إلوالدة أو إلوفاة ( 
 . (ٜٛ)ىػ( ٗٓ٘ػ ِب د بف أحمد بف ِب د إلرإزي أبو إلفتح بف أبي إلميث "إلعميد" ، )ت.رمضاف 

ػ ٖٔٗإلفضل إبف إلعجمي ، )ػ ِب د بف أحمد بف عبدهللا بف فاذويو "إلبزإز" أبو 
  (ٜٜ)ىػ(ٔٔ٘صفر

أو مابعدىا( ٕٕ٘ػ ِب د بف أحمد بف ِب د بف إلشبمي أبو إلغنائـ "إل صار" أخو ىبة هللا ، )ت.
(ٔٓٓ) . 

 . (ٔٓٔ)ىػ( ٚ٘٘ػ ِب د بف أحمد بف محمود بف إلحسيف "إلكاتب" أبو نصر ، )ت.
خت أبي إلفضل ِب د بف ناصر ، ػ ِب د بف أحمد بف إلفرج "إلدقاؽ "أبو إلمعالي إبف أ

 .(ٕٓٔ)ىػ( ٗٙ٘)ت.ذي إل عدة 
ػ  ٜٗٗػ ِب د بف إحمد بف عبدإلجبار أبو إلمظفر "إلف يو" إلحنفي يعرؼ بالمشطب ، )

 . (ٖٓٔ)ىػ( ٖٚ٘جمادى إألولى 
ػ ذي  ٗٓ٘ػ ِب د بف أحمد بف إلفرج أبو منصور "إبف إلدقاؽ إلوكيل بباب إل ضاة " ، )

 . (ٗٓٔ)ىػ( ٘ٚ٘إلحجة 
ػ ِب د بف أحمدبف عبيدهللا بف حسيف إآلمدي ثـ إلوإسطي أبو إلفضل سبط إبف "إألغالقي" ، 

 . (٘ٓٔ)ىػ ( ٛٚ٘ػ ذي إلحجة  ٖٓ٘) 
ػ ِب د بف أحمد بف ِب د "إلعطار" أبو طاىر  سبط أبي عبدهللا إلم دسي  أخو مسعود 

 .         (ٙٓٔ)ىػ( ٙٚ٘ويعرفوف ببني إلديناري " ، )ت.
بف أحمد بف عمي أبو عبدهللا "إألديب" إلحمامي إالصبياني يعرؼ بالمصمح ، )ت. ػ ِب د 
 .(ٚٓٔ)ىػ( ٜٓ٘ربيع إآلخر 

ػ ِب د بف أحمد بف ِب د "إلسمسار" أبو عبدهللا إلحظيري يعرؼ بػ"إلحنائي" ، 
 .(ٛٓٔ)ىػ( ٜٔ٘)ت.رمضاف
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)ٖٕٔ ) 

أبي إلفضل عبيدهللا  ػ ِب د بف أحمد بف يحيى بف عبدإلباقي بف عبدإلوإحد بف عبدإلباقي بف
بف عبدإلرحمف إلزىري أبو تماـ بف أبي إلمظفر "إلبزإز" إلمعروؼ بإبف ش رإف ، )ت.ربيع 

 . (ٜٓٔ)ىػ( ٔٓٙإألوؿ 
ػ ِب د بف أحمد بف بختياربف عمي إبو إلفتح بف أبي إلعباس إلمندإئي إلوإسطي "إل اضي "إبف 

 . (ٓٔٔ)ىػ(  ٘ٓٙػ شعباف  ٚٔ٘"إل اضي "إلث ة إلفاضل ، )ربيع إآلخر 
ىػ  ٓ٘٘ػ ِب د بف أحمد بف عيسى "إلم رىء" أبو بكر إبف "إلف يو"إلحريمي ،) ولد بعد سنة 

 .(ٔٔٔ)ىػ (، " أحد إل ّرإء بالترب " ٖٔٙوتوفي سنة
 لصفة إلخم يةنسبة إلى إ●

ىػ ػ لـ يذكر تارخ إلوفاة( ٘ٔٗػ ِب د بف أحمد بف عمي أبو إلحسف "إلضرير" ، )ولد سنة 
ىػ ( ٙٛ٘. ػِب د بف إحمد بف عمي بف أبي إلضوء إلياشمي أبو إلحارث " إلضرير" ، )ت. (ٕٔٔ)
(ٖٔٔ)  . 

ىػ( ٖٛٗػ ِب د بف أحمد بف ِب د إبف إلميدي أبو جعفر إلياشمي "إلضرير" ، )ولد سنة 
(ٔٔٗ) . 

 نسبة إلى إلمكاف ●
أبي منصور"إلديناري" ، ػ ِب د بف أحمد بف ىبة هللا بف ِب د بف عبدإلجبار أبو عبدهللا إبف 

 . (٘ٔٔ)ىػ( ٘ٚ٘أو شوإؿ  ٗٚ٘أو أوإئل  ٖٚ٘)ت.
بف إلدقاؽ إلوكيل "بباب إل ضاة " ، ) ػ ذي إلحجة  ٗٓ٘ػ ِب د بف أحمد بف إلفرج أبو منصورإ 

 .  (ٙٔٔ)ىػ( ٘ٚ٘
ػ ِب د بف أحمد بف ِب د إلعطار أبو طاىر  سبط أبي عبدهللا "إلم دسي " أخو مسعود 

 .  (ٚٔٔ)ىػ( ٙٚ٘لديناري " ، )ت.ويعرفوف ببني إ
ػ ِب د بف أحمد بف عمي أبو عبدهللا إألديب إلحمامي "إالصبياني" يعرؼ بالمصمح ، )ت.   

 .     (ٛٔٔ)ىػ( ٜٓ٘ربيع إآلخر 
ػ ِب د بف أحمد بف ِب د إلسمسار أبو عبدهللا "إلحظيري" يعرؼ بػالحنائي ، 

 . (ٜٔٔ)ىػ( ٜٔ٘)ت.رمضاف
يى بف زيد إبف ناقة أبو منصور "إلكوفي" ، )ت .جمادى إآلخرة ػ ِب د بف أحمد بف يح

   (ٕٓٔ)ىػ(ٖٜ٘



 م.رشا عيسى فارس

 

 اثر الفقهاء واحملدثني يف كتاب املختصر

 

)ٖٖٔ ) 

ػ ِب د بف أحمد بف سعيد أبو إلبركات "إلتكريتي "إلمؤيد ، )لـ يذكر تاريخ إلوالدة أو إلوفاة ( 
(ٕٔٔ)                . 
 . (ٕٕٔ)ىػ( ٖٓٙػ ِب د بف أحمد بف ىبةهللا بف تغمب "إلفزرإني "، )ت.صفر  
 ِب د بف أحمد بف بختياربف عمي إبو إلفتح بف أبي إلعباس إلمندإئي "إلوإسطي" إل اضي إبف ػ 

 . (ٖٕٔ)ىػ(  ٘ٓٙػ شعباف  ٚٔ٘إل اضي إلث ة إلفاضل ،) ربيع إآلخر 
ػ ِب د بف أحمد بف عمر بف حسيف بف خمف "إل طيعي" أبو إلحسف "مف قطيعة باب إألزج " 

 .  (ٕٗٔ)ىػ(ٖٗٙػاألخرٙٗ٘، )رجب
ػ ِٗٙ٘ب د بف أحمد بف صالح بف شافع إلجيمي "إلبغدإدي " أبو إلمعالي بف أبي إلفضل ،)  ػ
   .                (ٕ٘ٔ)ىػ ( ٕٚٙرجب 
 ػ نسبتيـ إلى إألقارب :ٕ

 ُنسَب إلبعض مف إألعالـ إلى إقارب ليـ مف ذوي إلشيرة ، مثل :
ىػ ( ٕٓ٘ىبة هللا "،) ت. حوإلي  ػ ِب د بف أحمد بف ِب د إلشبمي أبو إلغنائـ إل صار" أخو 
(ٕٔٙ) . 

ىػ (، " وإلد شيخنا أبي ٚ٘٘ػ ِب د بف إحمد بف محمود بف إلحسيف إلكاتب أبو نصر ، )ت.
 . (ٕٚٔ)إلفتح محمود ..." 

ػ ِب د بف أحمد بف عمي بف حمدي أبو إلفرج بف أبي جعفر إلزإىد "أخو أبي إلمظفرأحمد" و 
 . (ٕٛٔ)ىػ( ٖٙ٘ػ صفرٙٔ٘) " سمع بإفادة أخيو وبنفسو ..."،

ػ ِب د بف إحمد بف إلفرج إلدقاؽ إبو إلمعالي "إبف أخت أبي إلفضل" ِب د بف ناصر، ) 
ىػ ( ، و " ولو ثالثة إخوة عبدهللا ويوسف وأبو منصور ِب د ... " ، " سمع ٗٙ٘ت.ذي إل عدة 

 . (ٜٕٔ)أبي إلمعالي بإفادة خالو عمي بف بياف... " 
ىػ( ، " ... مف بيت ٚٙ٘ػ صفر  ِٓٚٗب د إلطاىري أبو إلمكاـر ، )ػ ِب د بف أحمد بف 
 .     (ٖٓٔ)مشيور بالروإية ... " 

ػ ِب د بف أحمد بف ىبة هللا بف ِب د بف عبدإلجبار أبو عبدهللا إبف أبي منصورإلديناري ، 
 . (ٖٔٔ)ىػ( ، "...إنو مف ولد ذي إلرياستيف " ٘ٚ٘أو شوإؿ  ٗٚ٘أو أوإئل ٖٚ٘ػ ٜٜٗ)
بف إلدقاؽ إلوكيل بباب إل ضاة  ، )ػ  ػ ذي إلحجة  ِٗٓ٘ب د بف أحمد بف إلفرج أبو منصورإ 
 (ٕٖٔ)ىػ (، " أحد إألخوة إألربعة ، سمع بإفادة خالو ِب د بف ناصر  " ٘ٚ٘
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)ٖٔٗ ) 

ػ ِب د بف إحمد بف عبيدهللا بف حسيف إآلمدي ثـ إلوإسطي إبو إلفضل "سبط إبف إألغالقي 
 . (ٖٖٔ)ىػ( ٛٚ٘ػ ذي إلحجةٖٓ٘"

ىػ( ،"منسوب ٓٛ٘ػ شعبافٓٔ٘ػ ِب د بف أحمد بف أبي عمي إألصبياني أبو بكر إلسيدي ،)
إلى خدمة إألميرإلسيد أبي إلحسف إلعموي وأبو بكر صالح و "... وسمع إبنو عبد إلكريـ..." و 

 . (ٖٗٔ)بف عبدإلكريـ "  " إبف إبنو ِب د
ف أبو إلفرج بف أبي إلمظفر بف إلشيخ ػ ِب د بف أحمد بف ِب د بف سعيد بف إبرإىيـ بف نبيا 

 (ٖ٘ٔ)ىػ ( ، " سمع جده ..." و" مف بيت إلروإية "ٓٛ٘ػ شعباف أو رمضاف ٙٛٗأبي عمي ، )
 . 

ػ ِب د بف أحمد بف ِب د إلعطار أبو طاىر " سبط أبي عبدهللا إلم دسي أخو مسعود ويعرفوف 
 . (ٖٙٔ)ىػ( ٙٚ٘ببني إلديناري " ، )ت.
عبدإلباقي بف أحمد بف عمي بف إلترسي أبو منصور بف أبي إلمظفر بف ػ ِب د بف أحمد بف 
ىػ( ، " أحد إلشيود ىو وأبوه وجده وكميـ ولي حسبة ٖٜ٘ػ ذي إل عدة  ٕٗ٘أبي إلبركات ، ) 

 .(ٖٚٔ)بغدإد " "سمع ىبة هللا إلحريري وجده " 
لفضل عبيدهللا بف ػ ِب د بف أحمد بف يحيى بف عبد إلباقيبف عبدإلوإحد بف عبدإلباقي أبي إ

عبد إلرحمف إلزىري أبو تماـ بف أبي إلمظفر إلبزإز إلمعروؼ بإبف ش رإف ، ) ت. ربيع إألوؿ 
  .(ٖٛٔ)ىػ ، " مف بيت ف و و وعع وحديث"  و " سمع أباه ... " ٔٓٙ

ػ ِب د بف أحمد بف بختياربف عمي إبو إلفتح بف أبي إلعباس إلمندإئي إلوإسطي "إل اضي إبف 
إلث ة إلفاضل ،و " ... تولى أبوه قضاءىا ..." ،و " ...عمي بف أحمد بف عبيدهللا إل اضي "

 .(ٜٖٔ)ىػ (  ٘ٓٙػ شعباف  ٚٔ٘إآلمدي سبط إألغالقي ..." ،  )ربيع إآلخر 
ىػ ( ٚٓٙػ  ٖٚ٘ػ ِب د بف أحمد بف عمي بف عبدإلعزيز إلصوفي أبو إلحسف بف إلدوتائي ، )

 . (ٓٗٔ)ية " ، " مف أوالد إلمشايخ وصحب إلصوف
ػ  ِب د بف موالنا إلناصر أبي إلعباس أحمد بف إإلماـ إلمستضيء أبي ِب د إلحسف بف أبي 
إلمظفر يوسف إلمستنجد بف أبي عبدهللا إلم تفي أبو نصر ،)لـ يذكر تاريخ إلوالدة أو إلوفاة ( 

 . (ٔٗٔ)، " خطب لو وإلده ..." و " وحدث عف وإلده ... " 
مر بف حسيف بف خمف إل طيعي أبو إلحسف مف قطيعة باب إألزج ، ػ ِب د بف أحمد بف ع

 . (ٕٗٔ)ىػ( ، " إسمعو أبوه مف أبي بكر إلزإغوني ..." ٖٗٙػ في إآلخرٙٗ٘)رجب 
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)ٖٔ٘ ) 

ػ شعباف  ٓٗ٘ػ ِب د بف أحمد بف أبي إلفوإرس أبو عبدهللا غبف إلعريسة وىو ل ب "جده" ، )
 . (ٖٗٔ)ىػ( ٕٓٙ

ػ ٗٙ٘فع إلجيمي إلبغدإدي أبو إلمعالي بف أبي إلفضل ،) ػ ِب د بف أحمد بف صالح بف شا
ىػ ( ، " أحد إلمعدليف ىو وأبوه وجده . سمع إلكثير بإفادة خالو ِب د بف مشق ٕٚٙرجب 
"...(ٔٗٗ)  . 
 ػ صفات خم يةٖ
ينبغي إلتنويو إلى عدـ ذكر لصفة خم ية لممترجـ ليـ بيف طيات إلنص ، و ورد ذلؾ في  

 إألل اب ف ط 
 سبق وأشرنا إلى إلمترجـ ليـ في أدناه : وقد  

ىػ ػ لـ يذكر تارخ إلوفاة( ٘ٔٗػ ِب د بف أحمد بف عمي أبو إلحسف "إلضرير" ، )ولد سنة 
(ٔٗ٘) . 

ىػ ( ٙٛ٘ػ ِب د بف إحمد بف عمي بف أبي إلضوء إلياشمي أبو إلحارث " إلضرير" ، )ت. 
(ٔٗٙ)  . 

ىػ( ٖٛٗر إلياشمي "إلضرير" ، )ولد سنة ػ ِب د بف أحمد بف ِب د إبف إلميدي أبو جعف
(ٔٗٚ) . 
نت اليـ إلى أخرى ) في إلنص ( :ٗ  ػ نسبتيـ إلى أماكف وإ 

ػ ِب د بف إحمد بف سميماف بف إبرإىيـ إلخطيب أبو إلغنائـ بف إل اري ، )لـ يذكرتاريخ والدة 
 . (ٛٗٔ)أووفاة(  ، " بصري قدـ بغدإد وسكف كنَّرقرية مف قرى دجيل "

ػ صفر  ٖٔٗبف أحمد بف عبدهللا بف فاذويو إلبزإز أبو إلفضل إبف إلعجمي ، )ػ ِب د 
 . (ٜٗٔ)ىػ( ،  "وإسطي قدـ بغدإد " و " ... إممى بجامع وإسط ... ( ٔٔ٘

ػ ِب د بف أحمد بف صدقة أبو إلرضا جالؿ إلديف وزير إلرإشد باهلل لما تولى بعد أبيو 
فصار إلى متولي إلموصل ... فعاد إلى بغدإد ىػ( ، " ... ٙ٘٘ػ شعباف  ٜٛٗإلمسترشد ، )
 "...(ٔ٘ٓ) . 

ىػ ( ، " مف أىل إوإنا " ٚ٘٘ػ ِب د بف أحمد بف محمود بف إلحسيف إلكاتب أبو نصر ، )ت.
ػ  ٜٗٗ. ػِب د بف أحمد بف عبدإلجبارأبو إلمظفر إلف يو إلحنفي يعرؼ بالمشطب ، ) (ٔ٘ٔ)
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)ٖٔٙ ) 

و ... وجاؿ في بالد إلمشرؽ وإستوطف بغدإد ىػ  ، "مف سمناف وتف و بمر ٖٚ٘جمادى إألولى
 . (ٕ٘ٔ)إلى حيف وفاتو ... يدرس إلف و عمى مذىب إبي حنيفة بمدرسة زيرؾ  " 

ػ ِب د بف أحمد بف عبيدهللا بف حسيف إآلمدي ثـ إلوإسطي أبو إلفضل سبط إبف إألغالقي ، 
الثيف ... توفي في ىػ( ، " سمع ببمده ... قدـ بغدإد سنة ثالث وثٛٚ٘ػ ذي إلحجة  ٖٓ٘) 

 .  (ٖ٘ٔ)ذي إلحجة سنة ثماف وسبعيف وخمسمائة بوإسط "
ىػ ( ، " ٙٛ٘ػ ِب د بف أحمد بف عمي بت أبي إلضوء إلياشمي أبو إلحارث إلضرير ،) ت. 

 . (ٗ٘ٔ)مف أىل وإسط  ... أقاـ ببغدإد مدة " 
ىػ  ٖٛٗفي سنة ػ ِب د بف أحمد بف ِب د إبف إلميدي أبو جعفر إلياشمي إلضرير ، ) ولد 

 . (٘٘ٔ)ولـ يذكر تارخ إلوفاة ( ، " مف ساكني إلحريـ "
ػ ِب د بف أحمد بف ِب د بف سعيد بف إبرإىيـ بف نبياف أبو إلفرج بف أبي إلمظفربف إلشيخ أبي 

 .  (ٙ٘ٔ)ىػ ( ، " مف أىل إلكرخ " ٓٛ٘ػ رمضاف وقيل شعباف ٙٛٗعمي ) 
لفرج ، ) لـ يذكر تاريخ إلوالدة أوإلوفاة (، " مف إلحمة ػ  ِب د بف أحمد إبف حمزةإبف جيَّا أبو إ

 .  (ٚ٘ٔ)إلسيفية "
ىػ(  ٜٔ٘ػ ِب د بف أحمد بف ِب د إلسمسارأبو عبدهللا إلحظيري يعرؼ بالحنائي ، )ت.رمضاف 

 .  (ٛ٘ٔ)، " يسكف بالشمعية ..." 
سطي إل اضي ػ ِب د بف أحمد بف بختيار بف عمي أبو إلفتح بف أبي إلعباس إلمندإئي إلوإ

ىػ( ، " ولد بوإسط وحمل إلى ٙٓ٘ػ شعباف  ٚٔ٘إبف إل اضي إلث ة إلفاضل ، )ربيع إآلخر 
إلكوفة ... ثـ دخل بغدإد ... وعاد إلى وإسط ... وتوفي في شعباف سنة خمس وستمائة 

 . (ٜ٘ٔ)بوإسط " 
 ػػ إلميف:٘

ونيـ محدثيف وردت في ترإجـ بعض إلرجاؿ ذكر لميف كانوإ يعمموف بيا ، إضافة لك
 أوف ياء وقد سبق وأشرنا إلى ميف جاءت في إألل اب :

 أصحاب إلحسبة ●
ػ ِب د بف أحمد بف عبدإلباقي بف أحمد بف عمي بف إلنرسي أبو منصور بف أبي إلمظفر بف 

ىػ( ، " أحد إلشيود ىو وأبوه وجده وكميـ ولي حسبة ٖٜ٘ػ ذي إل عدة  ٕٗ٘أبي إلبركات ، )
 .  (ٓٙٔ)بغدإد "
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 لتجارإ●
ىػ ، " إشتغل بالتجارة " ٚٙ٘ػ صفر  ٙٚٗػ ِب د بف أحمد بف ِب د إلطاىري أبو إلمكاـر ،)

(ٔٙٔ) . 
ػ ِب د بف أحمد بف يحيى بف عبد إلباقي بف عبد إلوإحد بف عبد إلباقي بف أبي إلفضل بف 
، )ربيع  عبيد هللا بف عبد إلرحمف إلزىري أبو تماـ بف أبي إلمظفر إلبزإز إلمعروؼ بإبف ش رإف

 . (ٕٙٔ)ىػ( ، " توفي بحمب في ربيع إألوؿ سنة إحدى وستمائة في تجارة " ٔٓٙإألوؿ 
 إلخطباء ● 

ػ ِب د بف أحمد بف سميماف بف إبرإىيـ إلخطيب أبو إلغنائـ بف إل اري ، ) لـ يذكر تاريخ 
 . (ٖٙٔ)ا  " والدة أووفاة( ، " بصري قدـ بغدإد وسكف كنَّرقرية مف قرى دجيل وتولى إلخطابة بي

ػ  ِب د بف أحمد بف ِب د إلسمسارأبو عبدهللا إلحظيري وُيعرؼ بالحنائي ،) ت.رمضاف  
 . (ٗٙٔ)ىػ(  ، " ... أجاز لنا ... " ٜٔ٘
 
 إلشعرإء و إلكّتاب●

ىػ ( ، " وكاف كاتبًا ٚ٘٘ػ ِب د بف إحمد بف محمود بف إلحسيف إلكاتب أبو نصر ، )ت
 . (٘ٙٔ)وشاعرًإ " 
أحمد بف ِب د بف سعيد بف إبرإىيـ بف نبياف أبو إلفرج بف أبي إلمظفر بف إلشيخ ػ ِب د بف 
 . (ٙٙٔ)ىػ  ( ، " ... وكاف شاعرًإ يمدح بالشعر " ٓٛ٘ػ شعباف أو رمضاف ٙٛٗأبي عمي )

 قاؿ إبف إلدبيثي عنو : "أنشدنا إبف نبياف لنفسو وقد ترؾ قوؿ إلشعر " .
 ْف َقالُو               َوَجود ُفالَف وأْفَضاِلوُ َتَرْكُت إلَ ِريَض ِلمَ            
 َوُتْبُت ِمَف إلِشْعِر َلمَّا رأيُت             َكَساَد إلَ ِرِض َو إْىمالوُ           
 َو عْدُت إلى َمْنزِلي َوإِث ًا             ِبرَّّب َيرى إلخْمَق ُسؤإلوُ            

إلفرج ،) لـ يذكر تاريخ إلوالدة وإلوفاة(  ، " لو شعر  ػ ِب د بف أحمد إبف حمزة إبف جّيا أبو
 . (ٚٙٔ)جيد وترسل " 

 عف إبف إلدبيثي قولو :" أنشدونا مف شعره " :
 أَما َو إلعُيوف إلنْجل َتْصمي ِنبالَيا                   َوَلْمع إلَثنايا كاْلبُروِؽ َتَخاُلَيا    
 َوَقْد َزإَر ِفي جْنِح إلَظالـ َخياليا                   وُمْنَعَطف إلوإِدي تأّرَج َنْشرُه       
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 َلَ ْد َكاَف ِفي إلَيْجِرإِف َما َبزغ إلَيوى                َولكف َبِعيد ِفي إلِطباعِ  إْنتَ الَيا    
ػ ِب د بف إحمد بف سعيد إبو إلبركات إلتكريتي إلمؤيد ، ) لـ يذكر تاريخ إلوالدة وإلوفاة( ، " 

 . (ٛٙٔ)رفة باألدب وإلشعر ... " لو مع
 قاؿ إبف إلدبيثي :" أنشدوني لو " :  

ْف َكاَف ال ُتْجِدي َلَديِو إلَرَسائُل                 َوَمْف ُمْبِمٍغ َعِني إلَوِجيو ِرَسالة               َوإ 
 َوذِلَؾ َلمَّا أْعَوَزْتَؾ إلَمآِكُل   إْبَف َحْنَبٍل             َتَمْذَىْبُت ِلمُنْعَماف َبْعَد              
 َوَما إْختْرُت رأي إلَشافعي َتَدُينًا                َولكَنَما َتيوى إلّذي َحاِصُل                
  إلى مضالٍؾ فأفطْف َلمَّا أنا َقاِئل                   َت ال شَؾ َصاِئر               َوَعما َقِميل أنْ             

 إلعدوؿ●
ىػ ٖٜ٘ػ ِب د بف أحمد بف يحيى بف زيد إبف ناقة أبو منصور إلكوفي ، )ت.جمادى إالخرة 

 . (ٜٙٔ)، " أحد عدوليا ..." 
ػ ِب د بف أحمد بف صالح بف شافع إلجيمي إلبغدإدي إبو إلمعالي بف أبي إلفضل ، 

 . (ٓٚٔ)ىػ( ٕٚٙػرجب ٗٙ٘)
 إلف ياء●

ىػ ،  ،" يدرس إلف و عمى ٖٚ٘ػ جمادى إألولى ٜٗٗػ ِب د بف أحمد بف عبدإلجبار... 
 .  (ٔٚٔ)مذىب أبي حنيفة بمدرسة زيرؾ " 

ػ ِب د بف أحمد بف ِب د إلعطارأبو طاىر سبط أبي عبدهللا إلم دسي ، أخو مسعود ويعرفوف 
 . (ٕٚٔ)"  ىػ( ، " كاف عارفًا بف و أبي حنيفة ...ٙٚ٘ببني إلديناري ، )ت. 

 إل ّرإء●
ػ شعباف  ٓ٘٘ػ ِب د بف أحمد بف عيسى إلم رىء أبو بكر إبف إلف يو إلحريمي ، ) ولد بعد

 . (ٖٚٔ)ىػ( ،" إحد إل رإء بالترب" ٕٓٙ
 إل صاروف ●
ىػ (، " ٕٓ٘ػ ِب د بف أحمد بف ِب د إلشبمي أبو إلغنائـ إل صار أخو ىبة هللا ) ت. حوإلي  

 .  (ٗٚٔ)وكاف قصارًإ "
 إلمحدثوف ●
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ىػ (، " ٔٔ٘ػ   ٖٔٗػ ِب د بف أحمد بف عبدهلل بف فاذويو إلبزإزأبو إلفضل إبف إلعجمي ، )
 . (٘ٚٔ)حدث بالكثير... فذكر أوؿ حديث مف صفة إلمنافق " 

ىػ ( ، " ٕٓ٘ػ ِب د بف أحمد بف ِب د إلشبمي إبو إلغنائـ إل صار أخو ىبة هللا ) ت. حوإلي 
 .  (ٙٚٔ)وروى إل ميل ... "

ػ شعباف  ٜٛٗػ ِب د بف إحمد بف صدقة إبو إلرضا جالؿ إلديف وزير إلرإشد باهلل ،)شعباف  
 ىػ(  ٙ٘٘
 .  (ٚٚٔ)" سمع منو أحمد إبف نافع وعمي بف أحمد ... "   
ػ ذي  ٙ٘٘ػ ِب د بف إحمد بف عبد إلكريـ بف ِب د إلتميمي أبو ِب د بف إلمادح  ، )حوإلي   
 .  (ٛٚٔ)إلروإية ... سمع منو إبرإىيـ بف محمود إلشعار..."  ىػ (  ، " قميلٙ٘٘إل عدة 

ػ ِب د بف أحمد بف عمي بف حمدي أبو إلفرج بف إبي جعفر إلزإىد أخو إبي إلمظفر أحمد ، 
 . (ٜٚٔ)ىػ( ، " سمع منو أقرإنو ومف بعدىـ أحمد بف صالح إلجيمي ..." ٖٙ٘ػ صفر ٙٔ٘)

ىػ (، " ذكره إبف ٚٙ٘ػ صفر    ٙٚٗكاـر  ، )ػ ِب د بف أحمد بف ِب د إلطاىري أبو إلم
 .  (ٓٛٔ)إلسمعاني وسمع منو ىو و أحمد بف صالح بف شافع ..."

ػجمادى ٜٗٗػ ِب د بف إحمد بف عبد إلجبار أبو إلمظفر إلف يو إلحنفي يعرؼ بالمشطب ، )
 . (ٔٛٔ)ىػ( ، " سمع منو عمر إل رشي " ٖٚ٘إألولى 

 بف عبدإلجبار إبو عبدهللا إبف أبي منصور إلديناري ، ػ ِب د بف أحمد بف ىبة هللا بف ِب د
ىػ ( ، " سمع منو عمي بف أحمد إلزيدي ..." ٘ٚ٘أو شوإؿ  ٗٚ٘أوأوإئل  ٖٚ٘ػ أوإخرٜٜٗ)
(ٕٔٛ ). 

ػ ذي إلحجة  ٗٓ٘ػ ِب د بف أحمد بف إلفرج أبو منصور إبف إلدقاؽ إلوكيل بباب إل ضاة ، )
 .(ٖٛٔ)منو إبرإىيـ بف محمود بف إلشعار... " ىػ( ، " ... وحدث عنيـ ... سمع ٘ٚ٘
ىػ( ، " ٓٛ٘ػ شعباف  ٓٔ٘ػ ِب د بف أحمد بف إبي عمي إألصبياني أبو بكر إلسيدي ، ) 

 .  (ٗٛٔ)سمع منو رف اؤه ... "
ػ ِب د بف أحمد بف ِب د بف سعيد بف إبرإىيـ بف نبياف أبو إلفرج بف أبي إلمظفر بف إلشيخ 

 أبي عمي 
ىػ( ، " ... سمع منو أبو إلحسف إلزيدي ... حديث أـ ٓٛ٘و شعباف ػ رمضاف أٙٛٗ)

 . (٘ٛٔ)حبيبة : مف صمى إثنتي عشرة ركعة ..." 
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ػ ِب د بف أحمد بف إليعسوب أبو إلغنائـ ، )لـ يذكر تاريخ إلوالدة إو إلوفاة ( ، " سمع منو 
 . (ٙٛٔ)أبو بكر إبف مشق " 

سبط أبي عبدهللا إلم دسي أخو مسعود ويعرفوف ػ ِب د بف أحمد بف ِب د إلعطار أبو طاىر 
ىػ( ، " وكاف عارفًا بف و أبي حنيفة . أخرج عنو عمر إل رشي حديثًا ٙٚ٘ببني إلديناري ، )ت.

 "(ٔٛٚ). 
ػ ِب د بف أحمد بف عمي أبو عبدهللا إألديب إلحمامي إألصبياني يعرؼ بالمصمح ، )ربيع 

وستيف عف أبي عمي إلحدإد . سمع منو عمر  ىػ( ، " قدـ حاجًا وحدث سنة تسعٜٓ٘إآلخر 
 . (ٛٛٔ)إبف عمي إل رشي ومكي إلغرإد ... " 

ىػ( ٜٔ٘ػ ِب د بف أحمد بف ِب د إلسمسار أبو عبدهللا إلحظيري ويعرؼ بالحنائي ، )رمضاف 
 . (ٜٛٔ)، " كاف صحيح إلسماع عسرًإ في إلتحديث " 

ىػ( ، ٖٜ٘ر إلكوفي ، )جمادى إآلخرة ػ ِب د بف إحمد بف يحيى بف زيد إبف ناقة أبو منصو 
 . (ٜٓٔ)" حدث ببغدإد عف إبيو ..." 

ػ ِب د بف إحمد بف عبدإلباقي بف أحمد بف عمي بف إلنرسي إبو منصور بف أبي إلمظفر بف 
 . (ٜٔٔ)ىػ( ، " سمع منو أبي إلمحاسف إل رشي " ٖٜ٘ػ ذي إل عدة  ٕٗ٘إبي إلبركات ، )

بد إلباقي بف عبد إلوإحد بف عبد إلباقي بف أبي إلفضل بف ػ ػ ِب د بف أحمد بف يحيى بف ع
عبيد هللا بف عبد إلرحمف إلزىري أبو تماـ بف أبي إلمظفر إلبزإز إلمعروؼ بإبف ش رإف ، )ربيع 

 . (ٕٜٔ)ىػ( ، " سمع منو جماعة ..." ٔٓٙإألوؿ 
ي إل اضي إبف ػ ِب د بف أحمد بف بختياربف عمي إبو إلفتح بف أبي إلعباس إلمندإئي إلوإسط

ىػ ، "...حدث بالكثير وصار إسند  ٘ٓٙػ شعباف  ٚٔ٘إل اضي إلث ة إلفاضل ، ربيع إآلخر 
 .  (ٖٜٔ)أىل زمانو وقصد مف إآلفاؽ وحدث ببغدإد غير مرة ..." 

ػ ِب د بف أحمد بف عمر بف حسيف بف خمف إل طيعي إبو إلحسف مف قطيعة باب إألزج ، 
روى عنو إبو إلمعالي إألبرقوىي و أبو إلحسف إلغرإفي ىػ( ، " ٖٗٙػ إآلخر  ٙٗ٘)رجب 
"(ٜٔٗ) . 

ػ ِب د بف أحمد بف صالح بف شافع إلجيمي إلبغدإدي أبو إلمعالي بف إبي إلفضل ، 
ىػ( ، " وكاف كثير إإلفادة في إلحديث روى عنو إبف إلنجار وروى لنا عنو ٕٚٙ)ت.رجب 

 . (ٜ٘ٔ)بمصر أبو إلمعالي إالبرقوىي " 
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 نوإ في خدمة أصحاب إلسمطة   ممف كا ●
ػ ِب د بف أحمد بف صدقة أبو إلرضا جالؿ إلديف وزير إلرإشد باهلل لما تولى بعد أبيو     

 . (ٜٙٔ)ىػ( ، " ...وكاف إبف صدقة ىو إلمدبر ألموره ..." ٙ٘٘ػ شعباف  ٜٛٗإلمسترشد ، )
ىػ( ، " ٓٛ٘اف ػ شعبٓٔ٘ػ ِب د بف أحمد بف إبي عمي إألصبياني أبو بكر إلسيدي ، )
 . (ٜٚٔ)منسوب إلى خدمة إألمير إلسيد أبي إلحسف إلعموي و أبو بكر صالح " 

 إلنحويوف ●
ىػ ( ، " عارؼ بالنحو " ٖٓٙػ ِب د بف أحمد بف ىبة هللا بف تغمب إلفزرإني ، )ت.صفر

(ٜٔٛ).  
 ػ ذكر إلنساء :ٙ

د ( سوى إإلشارة إلى لـ تحتل إلمرأة حيزًإ ُيذكر في سير )مف إسمو ِب د إسـ أبيو أحم
ػ ٜٛٓٔىػ / ٗٚ٘ػٕٛٗإلمحدثة شيدة بنت أبي نصر بف أحمد بف إلفرج إبف عمر إإلبري ) 

 ـ( في سيرة :ٛٚٔٔ
ىػ( ٚٓٙػ  ٖٚ٘ػ ِب د بف إحمد بف عمي بف عبدإلعزيز إلصوفي أبو إلحسف بف إلدوتائي ، )

 . (ٜٜٔ)، " سمع مف مسعود بف عبدهللا إلشيرإزي وشيدة ..." 
ػ ٗٙ٘بف أحمد بف صالح بف شافع إلجيمي إلبغدإدي أبو إلمعالي بف أبي إلفضل ،)  ػ ِب د
  .(ٕٓٓ)ىػ ( ، "سمع إلكثير بإفادة خالو ِب د بف مشق ... و شيدة..." ٕٚٙرجب 
 ػ ن د إلترإجـٚ

ساىـ مصنف إلكتاب في إيصاؿ وجية نظره إلشخصية ، أو ربما ما وصل إلى أسماعو 
يف خطَّ سيرىـ  ، مف مكانة مرموقة أو مف عدميا ،  بمعنى آخر عف ما كاف يتمتع بو إلذ

إتباعو طري ة إلن د إإليجابي وإلن د إلسمبي ، وىذإ ما يالحظو إل ارىء بشكل جمي عند مطالعتو 
 لمكتاب .
 إلن د إإليجابي ●

 ىػ ( ، "ٔٔ٘ػ  ٖٔٗػ  ِب د بف إحمدبف عبدهلل بف فاذويو إلبزإز إبو إلفضل إبف إلعجمي ، ) 
وحدث بالكثير " و "... وكاف ث ة صدوقًا ..." و " سأؿ إلسمفي خميسًا عنو فوث و و أثنى عمى 

 .                   (ٕٔٓ)فيمو" 
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ػ ِب د بف إحمد بف صدقة إبو إلرضا جالؿ إلديف وزير إلرإشد باهلل لما تولى بعد إبيو     
 . (ٕٕٓ)..."  ىػ (  ، "...وكاف خيرإً  ٙ٘٘ػ شعباف ٜٛٗإلمسترشد  )شعباف 

ػ ِب د بف أحمد بف عمي بف حمدي أبو إلفرج بف إبي جعفر إلزإىد إخو أبي إلمظفر أحمد ، 
 . (ٖٕٓ)ىػ ( ،" رجل صالح كثير إلعبادة " ٖٙػ صفر ٙٔ٘) 

ىػ( ، " مف بيت مشيور ٚٙ٘ػصفر ٓٚٗػ ِب د بف إحمد بف ِب د إلطاىري أبو إلمكاـر ، )
 .  (ٕٗٓ)بالروإية "
ىػ ( ، " ٖٚ٘إحمد بف عبدإلجبارأبو إلمظفر إلف يو إلحنفي يعرؼ بالمشطب ،) ت.ػ ِب د بف 

 . (ٕ٘ٓ)... وكاف إحد شيوخ وقتو ... " 
ػ  ِب د بف أحمد بف إلفرج إبو إلمنصور إبف إلدقاؽ إلوكيل بباب إل ضاة ، )ت. ذي إل عدة 

 . (ٕٙٓ)ىػ(        "... وكاف ث ة صحيح إلسماع " ٗٙ٘
بف عبيدهللا بف حسيف إآلمدي ثـ إلوإسطي أبو إلفضل سبط إبف إألغالقي ،  ػ ِب د بف أحمد

ىػ( ، " مف أىل إل رآف وإلحديث وإلتصوؼ " و " وكاف صحيح إلسماع ٛٚ٘ػ ذي إلحجة ٖٓ٘)
 "(ٕٓٚ) . 

ىػ( ، " ٙٛ٘ػِب د بف أحمد بف عمي بف أبي إلضوء إلياشمي أبو إلحارث إلضرير ، ) ت. 
 . (ٕٛٓ)ية ، يرجع إلى نسؾ وعبادة " شريف صالح ، صحب إلصوف

ىػ ( " ... ٓٛ٘ػ شعباف  ٙٔ٘ػ ِب د بف أحمد بف إبي عمي إألصبياني أبو بكر إلسيدي ،)
  (ٜٕٓ)وكاف ث ة "

ػ ِب د بف أحمد بف ِب د بف سعيد بف إبرإىيـ بف نبياف أبو إلفرج بف أبي إلمظفر بف إلشيخ 
" مف بيت إلروإية وكاف شاعرًإ يمدح ىػ( ، ٓٛ٘ػ رمضاف أو شعباف ٙٛٗأبي عمي ، ) 
 . (ٕٓٔ)بالشعر ..." 

ػ ِب د بف أحمد بف ِب د إلعطار أبو طاىر سبط أبي عبدهللا إلم دسي أخو مسعود ويعرفوف 
 . (ٕٔٔ)ىػ( ، " وكاف عارفًا بف و أبي حنيفة " ٙٚ٘ببني إلديناري ، )ت.

تاريخ والدة أو وفاة( ، " ...  لو  ػ ِب د بف أحمد إبف حمزة إبف جيَّا أبو إلفرج ، )لـ يذكر
 . (ٕٕٔ)شعر جيد وترسل " 

ػ  ِب د بف أحمد بف ِب د إلسمسارأبو عبدهللا إلحضيري وُيعرؼ بالحنائي ، )ت.رمضاف 
 . (ٖٕٔ)ىػ ( . " كاف صحيح إلسماع ..." ٜٔ٘
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ػ ِب د بف إحمد بف يحيى بف زيدإبف ناقة أبو منصورإلكوفي ، )ت.جمادى إآلخرة سنة 
 .  (ٕٗٔ)ىػ( ،  " ... وكاف ث ة صدوقًا ... "ٖٜ٘

ػ  ِب د بف إحمد بف عبد إلباقي بف إحمد بف عمي بف إلترسي إبو منصور بف إبي إلمظفر 
 . (ٕ٘ٔ)ىػ( ،  " ... مع صحة سماعو ... " ٖٜ٘ػ ذي إل عدة ٕٗ٘بف إبي إلبركات ، )

ذكر تاريخ والدة أو وفاة( ، " لو ػ ِب د بف أحمد بف سعيد أبو إلبركات إلتكريتي إلمؤيد ، )لـ ي
 . (ٕٙٔ)معرفة باألدب وإلشعر " 

ػ ِب د بف أحمد بف يحيى بف عبد إلباقي بف عبدإلوإحد بف عبدإلباقي أبي إلفضل عبيدهللا بف 
عبد إلرحمف إلزىري أبو تماـ بف أبي إلمظفر إلبزإز إلمعروؼ بإبف ش رإف ، ) ت. ربيع إألوؿ 

 .  (ٕٚٔ)عع وحديث" ىػ ، " مف بيت ف و و و ٔٓٙ
ىػ ( ، "عارؼ بالنحو " و" ٖٓٙػ  ِب د بف أحمد بف ىبة هللا بف تغمب إلفزرإني ، )ت.صفر

 . (ٕٛٔ)ونعـ إلشيخ كاف" 
ػ ِب د بف أحمد بف بختياربف عمي أبو إلفتح بف أبي إلعباس إلمندإئي إلوإسطي إل اضي إبف 

ىػ( ، "وكاف حسف إلمعرفة جيد  ٘ٓٙػ شعباف  ٚٔ٘إل اضي "إلث ة إلفاضل" ، )ربيع إآلخر 
إألصوؿ صحيح إلن ل متي ظًا، حدث بالكثير وصار أسند إىل زمانو ... ونعـ إلشيخ كاف 

 .  (ٜٕٔ)ع اًل وخم ًا ومودة " 
ىػ( ، ٚٓٙػٖٚ٘ػ ِب د بف أحمد بف عمي بف عبدإلعزيز إلصوفي أبو إلحسف بف إلدوتائي ، )

 . (ٕٕٓ)" " مف أوالد إلمشايخ ، وصحب إلصوفية ...
ػ ٗٙ٘ػ ِب د بف أحمد بف صالح بف شافع إلجيمي إلبغدإدي  أبو إلمعالي بف أبي إلفضل، ) 

  .(ٕٕٔ)ىػ( ، " وىو ث ة صالح ...كاف كثير إإلفادة في إلحديث..." ٕٚٙرجب 
 إلن د إلسمبي●

 ػ ِب د بف أحمد بف سميماف بف إبرإىيـ إلخطيب إبو إلغنائـ بف إل اري ، )لـ يذكر تاريخ
 . (ٕٕٕ)إلوالدة أو إلوفاة( ، " وىذإ لـ يذكره إلسمعاني " 

ىػ إو بعدىا ٕٕ٘ػ ِب د بف أحمد بف إلشبمي أبو إلغنائـ إل صار أخو ىبة هللا ، )توفي حوإلي 
 . (ٖٕٕ)ب ريب( ، " وروى إل ميل " 
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)ٔٗٗ ) 

و أٙ٘٘عبدإلكريـ بف ِب د إلتميمي إبو ِب د بف إلمادح  ، )حوإلي  بف ػ   ِب د بف أحمد 
، " شيخ ُمسف قميل إلروإية ، ُي اؿ جمع ما  ىػ" ىكذإ ورد في إلنص "( ٙ٘٘بعدىا ػ ذي إل عدة 

 . (ٕٕٗ)وجد مف سماعو ستة أجزإء ..." 
ػ ِب د بف أحمد بف ِب د إلسمسارأبو عبدهللا إلحضيري وُيعرؼ بالحنائي ، )ت.رمضاف 

 ىػ ( ،  ٜٔ٘
 .  (ٕٕ٘)" ... عسرًإ في إلتحديث "   
بف إحمد بف عبدإلباقي بف أحمد بف عمي بف إلنريب إبو منصور بف أبي إلمظفر بف  ػ ِب د

 . (ٕٕٙ)ىػ( ، " وكاف يغمز بأشياء ..." ٖٜ٘ػذي إل عدة ٕٗ٘إبي إلبركات ، )
ىػ( ، ٚٓٙػ  ٖٚ٘ػ ِب د بف أحمد بف عمي بف عبدإلعزيز إلصوفي أبو إلحسف بف إلدونائي ،)

  .(ٕٕٚ)"  ... وكاف يكثر حضور إلغناء " 
 ػ شوإىد تاريخية  ٛ

 ( شخصية ، إال ما جاء في سيرة : ٖٚلـ ترد أحدإثًا تاريخية تمفت إإلنتباه عند تناولنا لػ )
ػ ِب د بف إحمد بف صدقة إبو إلرضا جالؿ إلديف وزير إلرإشد باهلل لما تولى بعد إبيو ٔ

 .  (ٕٕٛ)إلمسترشد 
عباسي إلمسترشد إلمعروؼ بتسمطو ، وليذإ ورد إف: إبف صدقة كاف إلمدبر ألمورإلخميفة إل

تجع إلى إلموصل ، لكنو عاد ثانية إلى بغدإد  إلسبب تركو ِب د بف أحمد بف صدقة خوفًا ، وإ 
ىػ ولـ يكف إلوزير إبو إلرضا ٖٓ٘بعد إف حظي برضا إلرإشد . ترؾ إلرإشد بغدإد سنة 

 إبو إلرضا في غير إلوزإرة . بصحبتو وحدث إف خمع إلرإشد وبويع إلم تفي ألمر هللا وإستخدـ
ػ ِب د بف موالنا إلناصر أبي إلعباس أحمد بف إإلماـ إلمستضيء إبي ِب د إلحسف بف أبي ٕ

إلمظفر يوسف إلمستنجد بف أبي عبدهللا إلم تفي إبي إلنصر،) لـ يذكر تاريخ إلوالدة إوإلوفاة 
ىػ ، ونثرت إلدنانير عند ذكر ٘ٛ٘. ورد إف : عيد لو وإلده بوالية إلعيد في حياتو عاـ  (ٜٕٕ)(

ىػ ، ومف ٔٓٙإسمو في إلجوإمع ، ُن ش عمييا إسمو ، ثـ قطع ذكره في جمادى إألولى سنة 
 ىػ.ٔٛ٘جديد إعيدت إلخطبة لو في شوإؿ سنة 

 ػ شوإىد شعرية ٜ
ف ذكرنا إألشعار عند إشارتنا إلى إلمترجـ ليـ ممف كانوإ ي رضوف إلشعر   سبق وإ 
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)ٔٗ٘ ) 

ِب د بف سعيد بف إبرإىيـ بف نبياف أبو إلفرج بف أبي إلمظفر بف إلشيخ  ػ ِب د بف أحمد بف
. ورد (ٖٕٓ)ىػ  (، " ... وكاف شاعرًإ يمدح بالشعر " ٓٛ٘ػ شعباف أو رمضاف ٙٛٗأبي عمي )

 في إلنص: "أنشدنا إبف نبياف لنفسو وقد ترؾ قوؿ إلشعر " .
 َوَجود ُفالَف وأْفَضاِلوُ       َتَرْكُت إلَ ِريَض ِلَمْف َقالُو                    
 َوُتْبُت ِمَف إلِشْعِر َلمَّا رأيُت             َكَساَد إلَ ِرِض َو إْىمالوُ           
 َو عْدُت إلى َمْنزِلي َوإِث ًا             ِبرَّّب َيرى إلخْمَق ُسؤإلوُ            

تاريخ إلوالدة وإلوفاة(  ، " لو شعر ػ ِب د بف أحمد إبف حمزة إبف جّيا أبو إلفرج ،) لـ يذكر 
 . (ٖٕٔ)جيد وترسل " 

 ورد في إلنص:" أنشدونا مف شعره " :
 أَما َو إلعُيوف إلنْجل َتْصمي ِنبالَيا                   َوَلْمع إلَثنايا كاْلبُروِؽ َتَخاُلَيا    
 إَر ِفي جْنِح إلَظالـ َخيالياوُمْنَعَطف إلوإِدي تأّرَج َنْشرُه                      َوَقْد زَ     
 َلَ ْد َكاَف ِفي إلَيْجِرإِف َما َبزغ إلَيوى                َولكف َبِعيد ِفي إلِطباعِ  إْنتَ الَيا    

ػ ِب د بف إحمد بف سعيد إبو إلبركات إلتكريتي إلمؤيد ، ) لـ يذكر تاريخ إلوالدة وإلوفاة( ، " 
 . ورد في إلنص:" أنشدوني لو " : (ٕٖٕ)لو معرفة باألدب وإلشعر ... " 

ْف َكاَف ال ُتْجِدي َلَديِو إلَرَسائُل                َوَمْف ُمْبِمٍغ َعِني إلَوِجيو ِرَسالة               َوإ 
 ؟

ِكُل َتَمْذَىْبُت ِلمُنْعَماف َبْعَد إْبَف َحْنَبٍل                    َوذِلَؾ َلمَّا أْعَوَزْتَؾ إلَمآ             
 ! 

 َوَما إْختْرُت رأي إلَشافعي َتَدُينًا                َولكَنَما َتيوى إلّذي َحاِصُل                
َوَعما َقِميل أْنَت ال شَؾ َصاِئر                  إلى مضالٍؾ فأفطْف َلمَّا أنا             

 َقاِئل                  
 ػ عبارإت مبيمةٜ

ف عمي بف حمدي بف أبو إلفرج بف أبي جعفر إلزإىد أخو أبي إلمظفر أحمد ػ ِب د بف أحمد ب
 . (ٖٖٕ)( ، " وكاف يسرد إلصـو " ٖ٘ٙػ صفر ٙٔ٘، ) 
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)ٔٗٙ ) 

ػ  ِب د بف إحمد بف عبد إلباقي بف أحمد بف عمي بف إلنرسي أبو منصور بف إبي إلمظفر 
مع صحة سماعو... " ىػ (، " وكاف يغمز بأشياء ٖٜ٘ػ ذي إل عدة  ٕٗ٘بف أبي إلبركات  ، )

(ٕٖٗ) . 
 ػ تحديد إألماكف : ٓٔ

ورد في معظـ إلترإجـ إلتي تناوليا  إلبحث ذكر ألماكف ، كالدوؿ ، أو إلمدف ، أو 
 إلمحالت ، أو إلمدإرس وغيرىا بأسمائيا .

 تحديد إلموقع في نص إلكتاب ، مثل :●
إل اري ،) لـ يذكرتاريخ والدة  ػ   ِب د بف إحمد بف سميماف بف إبرإىيـ إلخطيب إبو إلغنائـ بف
 . (ٖٕ٘)أو وفاة(  ، " بصري قدـ بغدإد وسكف كنَّر قرية مف قرى دجيل " 

 لـ ُيحدد موقع في نص إلكتاب ، مثل :●
ىػ( ، " مف أىل إوإنا " ٚ٘٘ػ ِب د بف أحمد بف محمود بف إلحسيف إلكاتب إبو نصر، ) ت.

(ٕٖٙ)  . 
ػ جمادى  ٜٗٗمظفر إلف يو إلحنفي يعرؼ بالمشطب ، )ػ ِب د بف أحمد بف عبدإلجبار أبو إل

 . (ٖٕٚ)ىػ  ، "مف سمناف " و " يدرس إلف و عمى مذىب أبي حنيفة بمدرسة زيرؾ " ٖٚ٘إألولى
ىػ (، " ٖٛٗػ ِب د بف أحمد بف ِب د إبف إلميدي أبو جعفر إلياشمي إلضرير ،) ولد في سنة 

 . (ٖٕٛ)مف ساكني إلحريـ " 
بف حمزة إبف جيَّا أبو إلفرج ، ) لـ يذكر تاريخ إلوالدة وإلوفاة ، " مف إلحمة ػ  ِب د بف أحمد إ

 .(ٜٖٕ)إلسيفية " 
ػ ِب د بف أحمد بف ِب د إلسمسار أبو عبدهللا إلحظيري يعرؼ بالحنائي ،) ت.رمضاف 

 . (ٕٓٗ)ىػ ( ، " يسكف بالشمعية ..." ٜٔ٘
و إلحسف مف " قطيعة باب إألزج" ػ ِب د بف أحمد بف عمربف حسيف بف خمف " إل طيعي "أب

 . (ٕٔٗ)ىػ( ٖٗٙ)ت.إآلخر 
ىػ ػ   ٓ٘٘ػ ِب د بف أحمد بف عيسى إلم رىء أبو بكر إبف إلف يو إلحريمي ،) بعد سنة 

 . (ٕٕٗ)ىػ( ، " أحد إل رإء بالترب " ٖٔٙسنة
 

 إيضاحات
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حي ُدَجْيل بغدإد ، أَوإنا : بالفتح ، وإلنوف : بميدة كثيرة إلبساتيف وإلشجر ، نزىة ، مف نوإ ●
بينيا وبيف بغدإد عشرة فرإسخ مف جية تكريت ، وكثيرًإ ما يذكرىا إلشعرإء إلخمعاء في أشعارىـ 

(ٕٖٗ) . 
بفتح أولو ، وتكرير إلنوف : موضع بالبادية . قيل : في ديار تميـ قرب  َسمناف : ●

ضع منو إلى رأس إليمامة ، وىو شعب لبني ربيعة إلجوع بف مالؾ ، فيو نخيل . وقيل: مو 
 إلكمب ثمانية فرإسخ . 

 وُسْمناف : بضـ أولو بوزف لبناف جبل .
وِسمناف : بكسر أولو : بمدة بيف إلري ودإمغاف وىي كثيرة إألنيار وإلبساتيف ، وىي أيضًا 

 .(ٕٗٗ)قرية بَنسا ، ليا نير كبير
مف سوؽ مدرسة زيرؾ :مدرسة سوؽ إلعميد ، تعرؼ بمدرسة زيرؾ ، سوؽ إلعميد فرع ●

 .(ٕ٘ٗ)إلسمطاف ، وىو باب إلمعظـ إلحالي ، كا يسمى باب سورسوؽ إلسمطاف 
إلَحريـ :بالفتح ثـ إلكسر ، وميـ ، أصمو مف حريـ إلبئر ، وىو ما حوليا مف مرإف يا ، ثـ ●

أتسع بو لكل ما يتحـر بو ويمنع منو ف يل حريـ ، فمنو حريـ دإر إلخالفة ببغدإد ، وي ع في 
بو سور دإئري ، يبتدىء مف دجمة ، وينتيي إلييا ثالثة أضالع ورإبعيا دجمة ، وسطيا يحيط 

 . (ٕٙٗ)ولو أبوإب ، في قسـ منو دور ، يفصل بينو وبيف دإر إلخالفة حائط 
 .(ٕٚٗ)إلشمعية :أحد دروب إلمأمونية ، وإلمأمونية محمة صبابيغ إآلؿ وما حوليا●
يرة ،ت ع في شرؽ بغدإد ، فييا أسوإؽ كثيرة ، باُب إألزج :بالتحريؾ ، وإلجيـ . محمة كب●

 .(ٕٛٗ)ومحاؿ كبار 
 .(ٜٕٗ)إلترب :ي صد بيا ترب إلخمفاء إلعباسييف بالرصافة ●
 ػ إلوفاةٔٔ

أشارت بعض إلف رإت في كتاب ) إلمختصر ( ، وإلخاصة بوفاة إلمترجـ ليـ ، إلى سنة 
لمكاف إلذي وقعت فيو إلوفاة . كما إلوفاة ، وإحينًا تحديد عمر إلمتوفى ، وفي أحياف أخرى إ

 جاء في سير :
ػ ِب د بف أحمد بف ِب د إلرإزي أبو إلفتح بف أبي إلميث إلعميد ، " ومات في رمضاف سنة 

 . (ٕٓ٘)أربع وخمسمائة ببغدإد " 
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)ٔٗٛ ) 

ػ ِب د بف أحمد بف عبدهللا بف فاذويو إلبزإز أبو إلفضل إبف إلعجمي ، " وتوفي بوإسط في 
 . (ٕٔ٘)شرة وخمسمائة صفر سنة إحدى ع

ػ ِب د بف أحمد بف صدقة أبو إلرضا جالؿ إلديف وزير إلرإشد باهلل لما تولى بعد إبيو 
 إلمسترشد ، " 
 . (ٕٕ٘)" ومات ببغدإد في شعباف سنة ست وخمسيف وخمسمائة "   

ػ ِب د بف أحمد بف عبيدهللا بف حسيف إآلمدي ثـ إلوإسطي أبو إلفضل سبط إبف إألغالقي ، 
 . (ٖٕ٘)توفي في ذي إلحجة سنة ثماف وسبعيف وخمسمائة بوإسط "  "

ػ ِب د بف إحمد بف عمي بف أبي إلضوء إلياشمي أبو إلحارث إلضرير ، " توفي سنة ست 
 .   (ٕٗ٘)وثمانيف وخمسمائة فجأة " 

ػ ِب د بف أحمد بف عمي أبو عبدهللا إألديب إلحمامي إألصبياني يعرؼ بالمصمح ، " وتوفي 
 . (ٕ٘٘)بيع إآلخربأصبياف سنة تسعيف وخمسمائة وعمره تسعوف سنة " في ر 

ػ ِب د بف أحمد بف يحيى بف زيد إبف ناقة أبو منصور إلكوفي ، " توفي ببغدإد في جمادى 
 . (ٕٙ٘)إآلخرة سنة ثالث وتسعيف وخمسمائة عف ثالث وستيف سنة " 
عبد إلباقي بف أبي إلفضل بف  ػ ِب د بف أحمد بف يحيى بف عبد إلباقي بف عبد إلوإحد بف

عبيد هللا بف عبد إلرحمف إلزىري أبو تماـ بف أبي إلمظفر إلبزإز إلمعروؼ بإبف ش رإف ، " 
 . (ٕٚ٘)توفي بحمب في ربيع إألوؿ سنة إحدى وستمائة في تجارة " 

ػ ِب د بف أحمد بف ىبة هللا بف تغمب إلفزرإني ، " توفي في صفر سنة ثالث وستمائة  
 . (ٕٛ٘)ثالث وسبعوف سنة " وعمره 

ػ ػ ِب د بف أحمد بف بختياربف عمي إبو إلفتح بف أبي إلعباس إلمندإئي إلوإسطي إل اضي إبف 
 . (ٜٕ٘)إل اضي إلث ة إلفاضل ،" ... وتوفي في شعباف سنة خمس وستمائة بوإسط " 

 أحيانًا لـ يشر إلنص إلى تاريخ إلوالدة أو إلوفاة كما في سير :
 .(ٕٓٙ)إحمد بف سميماف بف إبرإىيـ إلخطيب إبو إلغنائـ بف إل اري ػ ِب د بف 

 . (ٕٔٙ)ػ ِب د بف أحمد بف إليعسوب أبو إلغنائـ 
 . (ٕٕٙ)ػ  ِب د بف أحمد إبف حمزة إبف جيَّا أبو إلفرج 

 .(ٖٕٙ)ػ ِب د بف أحمد بف سعيد أبو إلبركات إلتكريتي إلمؤيد 
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مد بف إإلماـ إلمستضيء إبي ِب د إلحسف بف أبي ػ ِب د بف موالنا إلناصر أبي إلعباس أح
 . (ٕٗٙ)إلمظفر يوسف إلمستنجد بف أبي عبدهللا إلم تفي إبي إلنصر 

 :ةعناصر الترجمالمبحث الرابع :
لكثرة عدد إلشخصيات إلتي ذكرىا إلحافع أبي عبدهللا ِب د بف سعيد بف ِب د إبف إلدبيثي ، 

ـ في ) تاريخو ( حيث ٜٖٕٔتشريف إألوؿ سنة  ٛ/  ىػٖٚٙشير بيع إألوؿ  ٛإلمتوفى 
( شخصيات مف إلمجمد إألوؿ ، مف أصل ٓٔ( ف د إخترنا نماذج لػ )ٓٛ٘وصل عددىا إلى )

سـ أبيو أحمد ( وحتى ) ذكر ٖٚ) ( وإلذيف ُنظمت سيرىـ تحت عنوإف) ذكر مف إسمو ِب د وإ 
سـ أبيو إبرإىيـ ( .  مف إسمو ِب د وإ 

 / ( لمداللة عمى عدـ وجود معمومات عف ىذإ إلح ل .سنستخدـ إلعالمة )  
 أ ػ منيج إلمؤلف 

 إعتمدنا ت سيـ نص إلمؤلف إلى ح وؿ لغرض إإليضاح : 
 ػ إإلسـ : ِب د بف أحمد بف سميماف بف إبرإىيـ إلخطيب إبو إلعزإئـ بف إل اري ٔ
 إلوالدة : /    
 إألصل : بصري قدـ بغدإد وسكف كنَّر    
 مية : خطيبإلشيرة إلعم  
 ت يمو:/   
 إلوظيفة :/  
 إلشيوخ :سمع عف أبا عمر إل اسـ بف جعفر إلياشمي وغيره  
 إلتالميذ: /  
 إلرحالت إلعممية: /  
 إلشوإىد إلشعرية:/  
 إلمنامات وإلكرإمات: /  
 إلوفاة: /  
 إلنتاجات إلعممية وإألدبية: /  
و إلعالء وجيو بف ىبة هللا إلمبارؾ مصادر إلمعمومات عنو : عمر بف عمي إل رشي و أب 

 بف أحمد بف سميماف . وأبيو وِب د
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 ػ إإلسـ : ِب د بف أحمد بف ِب د بف عمي أبو إلحسف إلضريرٕ
 ىػ٘ٔٗإلوالدة :   
 إألصل :/   
 إلشيرة إلعممية :/  
 ت يمو:/  
 إلوظيفة :/  
 ىػٜٙٗإلشيوخ :سمع أبا طالب إلعشاري في سنة   
 إلتالميذ:/  
 إلرحالت إلعممية:/  
 إلشوإىد إلشعرية:/  
 إلمنامات وإلكرإمات:/  
 إلوفاة:/  
 إلنتاجات إلعممية وإألدبية:/  
 مصادر إلمعمومات عنو :ذكره إلسمفي في مشيختو  
 
 ػ إإلسـ :ِب د بف أحمد بف ِب د إلرإزي أبو إلفتح بف أبي إلميث إلعميد ٖ 
 إلوالدة : /  
 إألصل : /   
 عممية :/إلشيرة إل  
 ت يمو:/  
 إلوظيفة : /    
 ىػ مف ميدي بف سرإىنؾ إل اضي وغيره ٚٗٗإلشيوخ :سمع في سنة   
 إلتالميذ:سمع منو ىزإرسب بف عوض وإلحسيف بف ِب د إلبمخي وغيرىما   
 إلرحالت إلعممية:/  
 إلشوإىد إلشعرية:/  
 إلمنامات وإلكرإمات:/  
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 ىػ ببغدإدٗٓ٘إلوفاة:رمضاف سنة   
 إلنتاجات إلعممية وإألدبية:/  
 مصادر إلمعمومات عنو :/  
 
 ػ إإلسـ :ِب د بف أحمد بف عبدهللا بف فاذويو إلبزإز أبو إلفضل إبف إلعجمي ٗ
 ىػ  ٖٔٗإلوالدة :    
 إألصل : وإسطي قدـ بغدإد    
 إلشيرة إلعممية :محدث  
 عمى فيمو .ت يمو:كثير إلحديث . مف إلث اة إلصادقيف .وث و خميس وأثنى  
 إلوظيفة :أممى بجامع وإسط  
بف إلن ور وأبا إسحاؽ إلشيرإزي وجماعة . وسمع بوإسط    إلشيوخ :سمع مف إبف إلسممة وإ 
     إلحسف بف أحمد إلغندجاني إلحسف بف مخمد إألزدي و   مف أبي
 إلتالميذ:خميس إلحوزي وعثماف بف إبرإىيـ إلبناء   
 إلرحالت إلعممية:بغدإد  
 إىد إلشعرية:/إلشو   
 إلمنامات وإلكرإمات:/  
 ىػ بوإسط ٔٔ٘إلوفاة:   
 إلنتجات إلعممية وإألدبية:/  
مصادر إلمعمومات عنو :أبو طالب ِب د بف عمي إلكتاني وىبة هللا بف نصر هللا وأحمد   
إلبرجوني ويحيى بف ىبة هللا وغيرىـ .عف ىبة هللا بف نصر إلشاىد ـ  لفظو سنة  بف سالـ
 ىػ . ٜٙٗلبزإز سنة . و أبو إلفضل ِب د بف أحمد إىػ ٖٚ٘
 ػ إإلسـ :ِب د بف أحمد بف ِب د بف إلشبمي أبو إلغنائـ إل صار أخو ىبة هللا ٘  
 إلوالدة :/    
 إألصل : /    
 إلشيرة إلعممية :محدث  
 ت يمو:قميل إلروإية  
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 إلوظيفة : قّصار   
     ني إلشيوخ :سمع مف إبف إلن ور وأبا نصر إلزي  
  
 إلتالميذ:أبو ِب د إبف إلخشاب   
 إلرحالت إلعممية:/  
 إلشوإىد إلشعرية :/   
 إلمنامات وإلكرإمات:/ 
 ( إو ما بعدىإىػ  ) وٕٓ٘إلوفاة:  
 إلنتاجات إلعممية وإألدبية:/  
 مصادر إلمعمومات عنو :/  
لرإشد باهلل لما تولى بعد ػ إإلسـ :ِب د بف أحمد بف صدقة أبو إلرضا جالؿ إلديف وزير إٙ  
      إلمسترشدإبيو 
 ىػٙ٘٘ػ شعبافٜٛٗإلوالدة :شعباف     
 إألصل : /     
 إلشيرة إلعممية :محدث  
 ت يمو:/ . وصف بانو مف إلخيريف   
 إلوظيفة :وزير إلخميفة إلعباسي إلرإشد باهلل  
       :سمع مف إبي إلحسف إلعالؼ إلشيوخ   
 حمد إبف شافع وعمي بف أحمد إلزيدي وإل اضي عمر بف عمي إل رشي إلتالميذ:أ  
 إلرحالت إلعممية:/ . إتجو صوب إلموصل ىربًا مف سطوة إلخميفة إلرإشد باهلل  
 إلشوإىد إلشعرية :/   
 إلمنامات وإلكرإمات:/ 
 ىػ ببغدإدٙ٘٘إلوفاة:شعباف سنة   
 إلنتجات إلعممية وإألدبية:  
         نو :مصادر إلمعمومات ع  
 ػ إإلسـ :ِب د بف أحمد بف عبدإلكريـ بف ِب د إلتميمي أبو ِب د بف إلمادح ٚ 
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 ىػٙ٘ٗىكذإ ورد في إلنص حوؿ تاريخ إلوالدة وإألصح ٙ٘٘إلوالدة :حوإلي     
 إألصل :/    
 إلشيرة إلعممية :محدث  
 أجزإء " .  ت يمو : "شيخ مسف قميل إلروإية . ي اؿ جمع ما وجد مف سماعو ستة  
 إلوظيفة :/  
بف    إلشيوخ :روى عف أبي نصر إلزينبي وِب د بف أبي عثماف وأبي إلحسف إألنباري وإ 
 إلبطر
ر إل رشي إلتالميذ:سمع منو إبرإىيـ بف محمود إلشعار وعمي بف أحمد إلزيدي وعم   

 وأحمد بف طارؽ إلكركي  
 إلرحالت إلعممية:/  
 إلشوإىد إلشعرية :/   
 ات وإلكرإمات:/إلمنام 
 ىػٙ٘٘إلوفاة:ذي إل عدة   
 إلنتجات إلعممية وإألدبية:/  
 مصادر إلمعمومات عنو : " حدثنا عنو عمر وأحمد بف يحيى بف ىبة هللا وجماعة "  
 
 ػ إإلسـ :ِب د بف أحمد بف محمود بف إلحسيف إلكاتب أبو نصر ٛ   
 إلوالدة :/    
 إألصل : أوإنا     
 :كاتب وشاعر إلشيرة إلعممية  
 ت يمو :/  
 إلوظيفة :/  
        إلشيوخ :/  
 إلتالميذ:/  
 إلرحالت إلعممية:/  
 إلشوإىد إلشعرية :/   
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 إلمنامات وإلكرإمات:/ 
 ىػٚ٘٘إلوفاة:  
 إلنتجات إلعممية وإألدبية:/   
 مصادر إلمعمومات عنو : " وإلد شيخنا أبي إلفتح محمود "  
 
حمد بف عمي بف حمدي أبو إلفرج بف أبي جعفر إلزإىد أخو أبي ػ إإلسـ :ِب د بف أ ٜ  

 إلمظفر أحمد 
 ىػٙٔ٘إلوالدة :    
 إلشيرة إلعممية :  
 ت يمو : " رجل صالح كثير إلعبادة . وكاف يسرد إلصـو "  
 إلوظيفة :/  
إلشيوخ :" قرأ إل رإءإت عمى أبي منصور بف خيروف وأبي ِب د سبط إلخياط وسمع بإفادة   
    غالب إبف إلبناء وجماعة "وبنفسو مف إبف إلحصيف وأبي   خيوأ

    
إلتالميذ:" سمع منو مف أقرإنو ومف بعدىـ أحمد بف صالح إلجيمي و عمي بف أحمد   
 إل رشي"  رلزيدي وعمإ

 إلرحالت إلعممية:/  
 إلشوإىد إلشعرية :/   
 إلمنامات وإلكرإمات:/ 
 ىػٖٙ٘إلوفاة:صفر   
 مية وإألدبية:/إلنتجات إلعم  
 مصادر إلمعمومات عنو :/  
 
ػ إإلسـ :ِب د بف أحمد بف إلفرج إلدقاؽ أبو إلمعالي إبف أخت أبي إلفضل ِب د بف  ٓٔ  
 ناصر 
 إلوالدة :/    
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 إلشيرة إلعممية :/  
 ت يمو :" وكاف ث ة "  
 إلوظيفة :/  
 نائـ إلنرسي وإبا طالب بف إلشيوخ :سمع أبو إلمعالي بإفادة خالو عمي بف بياف وإبا إلغ  

        يوسف              
 إلتالميذ:/  
 إلرحالت إلعممية:/  
 إلشوإىد إلشعرية :/   
 إلمنامات وإلكرإمات:/ 
 ىػٗٙ٘إلوفاة:ذي إل عدة   
 إلنتجات إلعممية وإألدبية:/  
 نو عبد إلعزيز بف إألخضر وجماعة مصادر إلمعمومات عنو :" حدثنا ع  
 

 :الخاتمة 
ىػ / ٛٗٚػ  ٖٚٙكما بّينا في إلبحث ، وضح ِب د بف إحمد بف عثماف إلذىبي إلشافعي )

ـ ( في م دمتو إنو إختار سيربعض إلرجاؿ مف كتاب أبي عبدهللا ِب د بف  ٖٛٗٔػ  ٕٗٚٔ
بف إلدبٜٖٕٔػ ٕٙٔٔىػ  / ٖٚٙػ  ٛ٘٘سعيد بف يحيى بف عمي إبف إلُدبيثي )  يثي ـ ( ، وإ 

بدوره ،  جعمو ذياًل عمى تاريخ عبد إلكريـ ِب د بف إلمنصور إلسمعاني إلمروزي إلشافعي ) 
ـ ( ، إلمذيل عمى تاريخ بغدإد لمحافع إحمد بف عمي ٙٙٔٔػ  ٖٔٔٔىػ /  ٕٙ٘ػ  ٙٓ٘

 ـ (. ٔٚٓٔػ  ٕٓٓٔىػ /  ٖٙٗػ  ٕٜٖإلمعروؼ بالخطيب إلبغدإدي ) 
) إلُمْخَتُص إلُمْحَتاج إَليِو ِمْف َتأِريخ إلحاِفع أِبي عبدهللا مف إلبدييي إننا بعد مطالعتنا لكتاب 

ِب د ِبْف َسِعيد ِبْف ِب د إبف إلّدِبيثيّ  ػ إنت اء ِب د ِبْف أْحَمد ِبْف ُعْثَماف إلَذَىِبي ( ،وما ألحق بو مف 
 ترإجـ جديدة ومعمومات أخرى ، أف نخمص إلى بعض مالحظات ، لعل أىميا : 

يشر في م دمتو لـ تـ إنت اء ىذه إلنخبة دوف غيرىـ ، ولـ جعل كتابو  إف إلذىبي لـ●
يحمل عنوإف  "إلمختصر إلمحتاج إليو " ، رغـ إف مج ق إلكتاب إلدكتور مصطفي جوإد ، 
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كاف قد أرجع إلسبب إلى إف إلذىبي وضع ) إلكتاب ( ، بصفتو إمامًا لمحديث ، وإف خزإنة 
 رإت لرجاؿ إلحديث . كتبو بحاجة إلى إحتوإئيا عمى مختص

يستخمص مف درإسة إلسير إلمختارة ، إف كاتب إلسير حرص عمى تمييز رجل عف آخر، ●
بإنتياجو إسموبًا دقي ًا ، ف د كاف يذكر أسماء ، وأل اب ، وأحيانًا إألسر إلتي ينتموف إلييا ، 

يـ إلِخم ية وإلُخم ية وأصوليـ ، وإألماكف إلتي ولدوإ بيا أو رحموإ إلييا ، أو عمموإ بيا ، وصفات
ذإ ما كانوإ قد إمتينوإ مينًا أخرى ، وما إشتيروإ بو .  ، وإ 

 زود إلمؤلف قّرإء كتابو أحيانًا بسنة إلوالدة أو إلوفاة ، وأحيانًا أخرى باإلثنيف معًا.●
 لـ ُتذكر معمومات ، في بعض إلترإجـ ، عف سنوإت إلوالدة أو إلوفاة .●
بيا إلمؤلف عف سير إلمترجـ ليـ لـ تكف كافية أحيانًا ، وال إف إلمعمومات إلتي زودنا ●

 تشمل جميع إلشخصيات ، كما ورد في سير :
كتفى بال وؿ إف إبو إلغنائـ سمع ىبة هللا (ٕ٘ٙ)ػ ِب د بف إحمد بف إليعسوب إبو إلغنائـ  ، وإ 
 إلحريري ، وإف أبو بكر بف مشق سمع منو.
، ذكرإف لو معرفة باألدب  (ٕٙٙ)لتكريتي إلمؤيد ػ ِب د بف أحمد بف سعيد أبو إلبركات إ
 وإلشعر، و بضعة أبيات مف شعره ف ط .

ال ينكر إف إبف إلدبيثي ساىـ في إيصاؿ وجية نظره إلشخصية عف ما كاف يتمتع بو ● 
إلذيف خطَّ سيرىـ في كتابو مف مكانة مرموقة أو مف عدميا ، وىذإ ما يالحظو إل ارىء بشكل 

 مكتاب .جمي عند قرإءتو ل
وماعمينا إال إف نسجل إلبف إلدبيثي إمتنانا لجيوده في رفد إلمكتبة إلعربية إإلسالمية  ●

بمصنف ىاـ يجمع سير بعض أعالـ إلفكر ، مف إلذيف أسيموإ في رفعة شأف إلث افة إلعربية 
 إإلسالمية.
 

 الهوامش
ىػ( ، شذرإت إلذىب في ٜٛٓٔ.(إلحنبمي إلدمش ي ، شياب إلديف أبي إلفالح عبد إلحي بف ِب د )تٔ)

أخبار مف ذىب ، أشرؼ عمى تح ي و وأخرج أحاديثو عبدإل ادر إألرنؤوط ، ح  و وعمق عميو محمود إألرنؤوط 
 .ٕٖٗ،صٚ، ـ ٔ( ، طٜٙٛٔ، دإر إبف كثير ، )دمش ػ بيروت،
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)ٔ٘ٚ ) 

( ، معجـ ىػٕٙٙ(إلحموي ، شياب إلديف أبي عبدهللا ياقوت بف عبدهللا إلحموي إلرومي إلبغدإدي)ت.ٕ)
 .ٖٚٗ، ص ٕ( ، ـٜٚٚٔإلبمدإف ، دإر صادر ، )بيروت،

 .ٖٖٙ، إلسنة إألولى ، صٔ(جوإد ،مصطفى،تاريخ إبف إلدبيثي ، مجمة إلمجمع إلعممي إلعرإقي ، عٖ)
(إل يسي ، سعدي عبد إلرزإؽ دفتر ، مف ذيل ناريخ مدينة إلسالـ بغدإد ، لمحافع أبي عبدهللا ِب د بف ٗ)

معروؼ بإبف إلدبيثي ػ في مف إسمو عمي مف إلمجمد إلثالث ، درإسة وتح يق ، ، دإر إلكتب سعيد بف يحيى إل
 . ٕٙ( ، صٖٕٔٓإلعممية ،)بغدإد،

ىػ( ، سير أعالـ إلنبالء ، تح يق بشار عوإد ٛٗٚ(إلذىبي ، شمس إلديف ِب د بف أحمد بف عثماف )ت.٘)
 .ٜٙ، ص ٖٕ، ج ٔ( ، طٜٜٙٔمعروؼ و محي ىالؿ إلسرحاف ، مؤسسة إلرسالة ،)بيروت،

 .٘ٗ(إل يسي ، إلمصدر إلسابق ،صٙ)
 .٘ٗ(صٚ)
ىػ( ، تاريخ إلخمفاء ، ح  و وقدـ لو وخرج آياتو إلشيخ قاسـ إلشماعي ٜٔٔ(إلسيوطي ، جالؿ إلديف)ت.ٛ)

 .ٜٔٗ،ص ٔـ( ، طٜٙٛٔىػ/ٙٓٗٔإلرفاعي وإلشيخ ِب د إلعثماني ، دإر إل مـ ، )بيروت،
 .ٜٚٗ(إلمصدر نفسو ، صٜ) 
ىػ( ، مختصر مف أوؿ إلزماف إلى منتيى دولة ٜٚٙ(إبف إلكازروني ،ظييرإلديف عمي إلبغدإدي)ت.ٓٔ)

 .ٕٕٗ( ، ٜٓٚٔبني إلعباس ، تح يق مصطفى جوإد ، )بغدإد،
ىػ( ، مرآة إلزماف في تاريخ ٗ٘ٙ(سبط إبف إلجوزي ، شمس إلديف أبو إلمظفر بف قزإوغمي )ت.ٔٔ)

 .ٖٔ٘، ص ٛإألعياف ،)ب.ـ،ب.ت( ، ج
ىػ( ، إلفخري في إآلدإب إلسمطانية وإلدوؿ ٜٓٚ(إبف إلط ط ي ،ِب د بف عمي بف طباطبا)ت.ٕٔ)

 . ٕٖٕ( ، صٕٜٓٔإإلسالمية ، )إل اىرة،
 .ٜ(إل يسي ، إلمصدر إلسابق ، صٖٔ)
ىػ( ، شذرإت إلذىب في ٜٛٓٔ(إلحنبمي إلدمش ي ، شياب إلديف أبي إلفالح عبد إلحي بف ِب د )ت.ٗٔ)

، أشرؼ عمى تح ي و وأخرج أحاديثو عبدإل ادر إألرنؤوط ، ح  و وعمق عميو محمود إألرنؤوط أخبار مف ذىب 
 .ٖٙٗ، ص ٙ، ـ ٔ( ، طٜٙٛٔ، دإر إبف كثير ، )دمش ػ بيروت،

 .ٓٗ٘، ص ٙ(إلمرجع نفسو ، ـ٘ٔ)
 .ٖٙٔ، ص ٖ، ج ٘ٔ( ، طٕٕٓٓ(إلزركمي ، خير إلديف ، إألعالـ ، دإر إلعمـ لممالييف ، )بيروت،ٙٔ)
 .ٓٗ٘، ص ٙ(إلحنبمي إلدمش ي ، إلمرجع إلسابق ، ـٚٔ)
 .ٖٙٔ، ص ٖ(إلزركمي ، إلمصدر إلسابق ، جٛٔ)
 .ٕٖٗ،صٚ(إلحنبمي إلدمش ي ، إلمرجع إلسابق ، ـٜٔ)
 .ٜٙػٛٙ، ص ٖٕ(إلذىبي ، إلمرجع إلسابق، جٕٓ)
 .ٕٖٗ،صٚ(إلحنبمي إلدمش ي ، إلمصدر إلسابق، ـٕٔ)
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)ٔ٘ٛ ) 

ىػ ( ، إلمختصر إلمحتاج إليو مف تاريخ إلحافع أبي ٛٗٚ ِب د )ت.(إلذىبي ، شمس إلديف أبو عبدأهللٕٕ)
( ٜٔ٘ٔعبدهللا ِب د بف سعيد بف ِب د إبف إلُدبيثي ، عني بتح ي و وإلتعميق عميو ونشره مصطفى جوإد ، )بغدإد،

 . ٙٔ، رقـ  ٓٔ، ص ٔ، ج
 .  ٘ٔ، رقـ  ٓٔػٜ(إلمرجع نفسو ، صٖٕ)
 .ٕ٘، رقـ  ٘ٔ(إلمرجع نفسو ،صٕٗ)
 .  ٜٕ، رقـ  ٙٔ( إلمرجع نفسو، صٕ٘)
 . ٕٗرقـ  ٗٔ( إلمرجع نفسو ، صٕٙ)
 .ٜٙ، ص ٖٕ(إلذىبي ، سير أعالـ إلنبالء، جٕٚ)
 .ٖٖٗ، ص ٗ( إلزركمي ، إلمصدر إلسابق ، جٕٛ)
 ٘ٗ٘، صٕ، ج ٔ( ، طٖٜٜٔ(كحالة ، عمر رضا ، معجـ إلمؤلفيف ، مؤسسة إلرسالة ، )بيروت،ٜٕ)
 .ٕٙٙٓٔ، رقـ 
 .ٓ٘ٛٔٔ، رقـ ٓٛ، ص ٖنفسو  ، ج( إلمصدر ٖٓ)
 .ٕٖٓٚ، رقـ  ٖ٘ٗ، ص ٔ(إلمصدر نفسو ، جٖٔ)
 .ٜٙ، ص ٖٕ(إلذىبي ، سير أعالـ إلنبالء ،جٕٖ)
 .ٙٔ، رقـ  ٓٔ، ص ٔ(إلذىبي ،إلمختصر إلمحتاج إليو ،جٖٖ)
 .ٖٚ، رقـ  ٕٔ، ص ٔ(إلمرجع نفسو ، جٖٗ)
 .ٕٖٗ، ص ٚ(إلحنبمي إلدمش ي ، إلمصدر إلسابق ،ـٖ٘)
،  ٗىػ( ، جٖٛٛٔلذىبي ، إبو عبدهللا ِب د بف عثماف ، تذكرة إلحفاظ ، )حيدرآباد إلدكف،( إٖٙ)
 . ٘ٔٗٔص
 .ٜ(إل يسي ،إلمصدر إلسابق ، صٖٚ)
 .ٕٖٗ،صٚ( إلحنبمي إلدمش ي ، إلمرجع إلسابق، ـٖٛ)
 .ٕٖٗ،صٚ(إلحنبمي إلدمش ي ،إلمرجع نفسو، ـٜٖ)
 .ٕٖٗ،صٚ(إلحنبمي إلدمش ي ،إلمرجع نفسو ، ـٓٗ)
ىػ( ، مرآة إلجناف ٛٙٚ(إليافعي ، أبو ِب د عبدهللا بف أسعد بف عمي بف سميماف إليمني إلمكي)ت.ٔٗ)

،  ٕ( ، طٖٜٜٔوعبرة إلي ضاف في معرفة ما ُيعتبر مف حوإدث إلزماف ، دإر إلكتاب إإلسالمي ، )إل اىرة،
 . ٜ٘، ص ٗج
 .ٕٖٗ،  ٚ(إلحنبمي إلدمش ي ، إلمرجع إلسابق، ـٕٗ)
 .ٜٓٔ، ص ٖ( ، جٖٜٔٔجرجي ، تاريخ آدإب إلمغة إلعربية ، مطبعة إليالؿ ، )إل اىرة،(زيدإف ،ٖٗ)
 .ٚٔ، ص ٔ(إلذىبي ، إلمختصر إلمحتاج إليو ، جٗٗ)
 .ٚٔ،ص ٔ(إلمصدر نفسو ، ج٘ٗ)
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)ٜٔ٘ ) 

 .ٜٔػٛٔ، ص ٔ(إلمصدر نفسو ، جٙٗ)
 .ٕٕػٕٔ، ص ٔ( إلمصدر نفسو ، جٚٗ)
 .ٕٕ، صٔ( إلمصدر نفسو ، جٛٗ)
 .ٔ، رقـ  ٔ، صٔ،ج (إلمصدر نفسوٜٗ)
 .ٗ، رقـ ٖػ  ٕ،صٔ(إلمصدر نفسو ، جٓ٘)
 .ٕٓ، رقـ  ٕٔ،ص ٔ(إلمصدر نفسو ، جٔ٘)
 .ٖ٘، رقـ  ٕٓ،صٔ(إلمصدر نفسو ، جٕ٘)
 .ٔ، رقـ  ٔ،ص ٔ(إلمصدر نفسو ، جٖ٘)
 .ٗ، رقـ ٕ،ص ٔ( إلمصدر نفسو ، جٗ٘)
 .ٕٓ،  رقـ ٕٔ،ص ٔ(إلمصدر نفسو ، ج٘٘)
 .ٗرقـ،  ٕ،ص ٔ( لمصدر نفسو ، جٙ٘)
 .ٕٓ، رقـ  ٕٔ، ص ٔ(إلمصدر نفسو ، جٚ٘)
 .ٔ، رقـٔ، ص ٔ(إلمصدر نفسو ، جٛ٘)
 .ٕٓ، رقـ ٕٔ، ص ٔ(إلمصدر نفسو ، جٜ٘)
 .ٖٕ، رقـ ٗٔػٖٔ، ص ٔ(إلمصدر نفسو ، جٓٙ)
 .ٕٛ، رقـ ٙٔ، ص ٔ(إلمصدر نفسو ، جٔٙ)
 .ٕٔ، رقـ  ٚ، ص ٔ(إلمصدر نفسو ، جٕٙ)
 .ٗٔ، رقـٜػٛ، ص ٔ(إلمصدر نفسو ، جٖٙ)
 .ٖٓ، رقـ  ٚٔ، ص ٔ(إلمصدر نفسو ، جٗٙ)
 . ٖٗ، رقـ  ٜٔ، ص ٔ(إلمصدر نفسو ، ج٘ٙ)
 .ٖٙ، رقـ  ٕٔ، ص ٔ(إلمصدر نفسو ، جٙٙ)
 .ٕٓ، رقـ ٕٔ، ص ٔ(إلمصدر نفسو ، جٚٙ)
 . ٔ، رقـ ٕػٔ، ص ٔ(إلمصدر نفسو ، جٛٙ)
 . ٕ، رقـ  ٕ، ص ٔ(إلمصدر نفسو ، جٜٙ)
 .ٕٔ،رقـ  ٚ، ص ٔ(إلمصدر نفسو ، جٓٚ)
 .٘ٔ، رقـ ٓٔػ ٜ، ص ٔ(إلمصدر نفسو ، جٔٚ)
 .٘ٔ، رقـ ٓٔػٜ، ص ٔ(إلمصدر نفسو ، جٕٚ)
 .ٙٔ، رقـ  ٓٔ، ص ٔ(إلمصدر نفسو ، جٖٚ)
 .ٚٔ، رقـ ٔٔػٓٔ، ص ٔ(إلمصدر نفسو ، جٗٚ)
 .ٕٚ، رقـ    ٘ٔ، ص ٔ(إلمصدر نفسو ، ج٘ٚ)
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)ٔٙٓ ) 

 . ٖٔ، رقـ  ٛٔ، ص ٔ(إلمصدر نفسو ، جٙٚ)
  .ٕٖ، رقـ ٛٔص،  ٔ(إلمصدر نفسو ، جٚٚ)
 . ٖٗ، رقـ  ٜٔ، ص ٔ(إلمصدر نفسو ، جٛٚ)
 .ٖٚ، رقـ  ٕٔ، ص ٔ(إلمصدر نفسو ، جٜٚ)
 .٘ٔ، رقـ ٓٔػٜ، ص ٔ(إلمصدر نفسو ، جٓٛ)
 .ٙٔ، رقـ  ٓٔ، ص ٔ(إلمصدر نفسو ، جٔٛ)
 .ٖٚ، رقـ  ٕٔ، ص ٔ(إلمصدر نفسو ، جٕٛ)
 .  ٘ٔ، رقـ  ٓٔػٜ، ص ٔ(إلمصدر نفسو ، جٖٛ)
 .ٕ٘، رقـ  ٘ٔ، ص ٔو ، ج(إلمصدر نفسٗٛ)
 . ٜٕ، رقـ  ٙٔ، ص ٔ(إلمصدر نفسو ، ج٘ٛ)
 . ٕٗرقـ  ٗٔ، ص ٔ(إلمصدر نفسو ، جٙٛ)
 .ٗٔ، رقـ ٛ، ص ٔ(إلمصدر نفسو ، جٚٛ)
 .ٛٔ، رقـ  ٔٔ، ص ٔ(إلمصدر نفسو ، جٛٛ)
 .ٜٔ، رقـ ٕٔػٔٔ، ص ٔ(إلمصدر نفسو ، جٜٛ)
 .ٖٗ، رقـ  ٕٓػٜٔ، ص ٔ(إلمصدر نفسو ، جٜٓ)
 .ٖ٘، رقـ  ٕٓ، ص ٔدر نفسو ، ج(إلمصٜٔ)
 .ٜ، رقـ  ٙ، ص ٔ(إلمصدر نفسو ، جٕٜ) 
 .ٖٔ، رقـ ٛ، ص ٔ(إلمصدر نفسو ، جٖٜ)
 . ٖٔ، رقـ  ٛٔ، ص ٔ(إلمصدر نفسو ، جٜٗ)
 .ٕٖ، رقـ ٜٔػٛٔ، ص ٔ(إلمصدر نفسو ، جٜ٘)
 .ٖٚ، رقـ  ٕٔ،  ص ٔ(إلمصدر نفسو ، جٜٙ)
 . ٔ، رقـ ٔ،  ص ٔ(إلمصدر نفسو ، جٜٚ)
 .ٖ، رقـ ٕ،  ص ٔإلمصدر نفسو ، ج( ٜٛ)
 .ٗ، رقـ  ٖػٕ،  ص ٔ(إلمصدر نفسو ، جٜٜ)
 .٘، رقـ ٗػٖ، ص ٔ(إلمصدر نفسو ، جٓٓٔ)
 .ٛ، رقـ  ٘، ص ٔ(إلمصدر نفسو ، جٔٓٔ)
 .ٓٔ، رقـ ٚػٙ، ص ٔ(إلمصدر نفسو ، جٕٓٔ)
 .ٖٔ، رقـ ٛ، ص ٔ(إلمصدر نفسو ، جٖٓٔ)
 .٘ٔ، رقـ  ٓٔػٜ، ص ٔ(إلمصدر نفسو ، جٗٓٔ)
 .ٙٔ، رقـ  ٓٔ،  ص ٔ(إلمصدر نفسو ، ج٘ٓٔ)
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)ٔٙٔ ) 

 .ٕٕ، رقـ  ٖٔ،  ص ٔ(إلمصدر نفسو ، جٙٓٔ)
 .ٕٗ، رقـ  ٗٔ، ص ٔ(إلمصدر نفسو ، جٚٓٔ)
 .ٕ٘، رقـ  ٘ٔ،  ص ٔ(إلمصدر نفسو ، جٛٓٔ)
 .ٜٕ، رقـ  ٚٔػٙٔ، صٔ(إلمصدر نفسو ، جٜٓٔ)
 . ٖٔ، رقـ  ٛٔ، صٔ(إلمصدر نفسو ، جٓٔٔ)
 .ٖٙ، رقـ  ٕٔص، ٔ(إلمصدر نفسو ، جٔٔٔ)
 .ٕ، رقـ  ٕ، صٔ(إلمصدر نفسو ، جٕٔٔ)
 .ٚٔ، رقـ ٔٔػٓٔ،  صٔ(إلمصدر نفسو ، جٖٔٔ)
 .ٛٔ، رقـ  ٔٔ(صٗٔٔ)
 .ٗٔ، رقـ  ٜػٛ، صٔ(إلمصدر نفسو ، ج٘ٔٔ)
 .٘ٔ، رقـ  ٓٔػ ٜ، صٔ(إلمصدر نفسو ، جٙٔٔ)
 .ٕٕ، رقـ  ٖٔ، صٔ(إلمصدر نفسو ، جٚٔٔ)
 .ٕٗ، رقـ  ٗٔ، صٔ(إلمصدر نفسو ، جٛٔٔ)
 .ٕ٘، رقـ  ٘ٔ، صٔ( إلمصدر نفسو ، جٜٔٔ)
 .ٕٙ، رقـ ٘ٔ،  صٔ(إلمصدر نفسو ، جٕٓٔ)
 .ٕٛ، رقـ ٙٔ،صٔ(إلمصدر نفسو ، جٕٔٔ)
 .ٖٓ، رقـ ٚٔ، صٔ( إلمصدر نفسو ، جٕٕٔ)
 . ٖٔ، رقـ  ٛٔ، صٔ( إلمصدر نفسو ، جٖٕٔ)
 .ٖٗ، رقـ  ٕٓػٜٔ، صٔ(إلمصدر نفسو ، جٕٗٔ)
   .ٖٚ، رقـ  ٕٔ،  صٔ(إلمصدر نفسو ، جٕ٘ٔ)
 .     ٘، رقـ  ٖ،  صٔ(إلمصدر نفسو ، جٕٙٔ)
 . ٛ، رقـ  ٘،  صٔ(إلمصدر نفسو ، جٕٚٔ)
 .ٜ، رقـ ٙ،  صٔ(إلمصدر نفسو ، جٕٛٔ)
 .ٓٔ، رقـ  ٙ، ص ٔ(إلمصدر نفسو ،جٜٕٔ)
 .ٕٔ، رقـ  ٚ، ص ٔ(إلمصدر نفسو ،جٖٓٔ)
 .ٗٔ، رقـ  ٜػٛ، ص ٔ(إلمصدر نفسو ،جٖٔٔ)
 .٘ٔ، رقـ ٓٔػ ٜ، ص ٔ(إلمصدر نفسو ،جٕٖٔ)
 . ٙٔ، رقـ  ٓٔ، ص ٔ(إلمصدر نفسو ،جٖٖٔ)
 .ٜٔ، رقـ  ٔٔ، ص ٔ(إلمصدر نفسو ،جٖٗٔ)
 .  ٕٓ، رقـ ٕٔ،ص ٔ(إلمصدر نفسو ،جٖ٘ٔ)
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)ٕٔٙ ) 

 .         ٕٕ، رقـ  ٖٔ، ص ٔ(إلمصدر نفسو ،جٖٙٔ)
 .ٕٚ، رقـ ٘ٔ،ص ٔ(إلمصدر نفسو ،جٖٚٔ)
 . ٜٕ، رقـ  ٙٔ،ص ٔ(إلمصدر نفسو ،جٖٛٔ)
 . ٖٔ، رقـ  ٛٔ،ص ٔلمصدر نفسو ،ج(إٜٖٔ)
 .ٕٖ، رقـ ٛٔ، ص ٔ(إلمصدر نفسو ،جٓٗٔ)
 .ٖٖ، رقـ  ٜٔ،  ص  ٔ( إلمصدر نفسو ،جٔٗٔ)
 .ٖٗ، رقـ  ٕٓػٜٔ،  ص ٔ(إلمصدر نفسو ،جٕٗٔ)
 .ٖ٘، رقـ  ٕٔػٕٓ، صٔ(إلمصدر نفسو ،جٖٗٔ)
     .ٖٚ، رقـ  ٕٔ،صٔ(إلمصدر نفسو ،جٗٗٔ)
 .ٕ ، رقـ ٕ، صٔ(إلمصدر نفسو ،ج٘ٗٔ)
 .ٚٔ، رقـ ٔٔػٓٔ، صٔ(إلمصدر نفسو ،جٙٗٔ)
 .ٛٔ، رقـ ٔٔ،صٔ(إلمصدر نفسو ،جٚٗٔ)
 . ٔ، رقـ ٔ، صٔ(إلمصدر نفسو ،جٛٗٔ)
 .ٗ، رقـ  ٕ، صٔ(إلمصدر نفسو ،جٜٗٔ)
 .ٙ، رقـ  ٗ، صٔ(إلمصدر نفسو ،جٓ٘ٔ)
 .ٛ، رقـ  ٘، صٔ(إلمصدر نفسو ،جٔ٘ٔ)
 . ٖٔ، رقـ  ٛ،  صٔ(إلمصدر نفسو ،جٕ٘ٔ)
 .ٙٔ، رقـ  ٓٔ،  صٔمصدر نفسو ،ج(إلٖ٘ٔ)
 . ٚٔ، رقـ ٓٔ،  صٔ(إلمصدر نفسو ،جٗ٘ٔ)
 .ٛٔ، رقـ  ٔٔ،  صٔ(إلمصدر نفسو ،ج٘٘ٔ)
 . ٕٓرقـ  ٕٔ، صٔ(إلمصدر نفسو ،جٙ٘ٔ)
 .ٖٕ، رقـ  ٖٔ، صٔ(إلمصدر نفسو ،جٚ٘ٔ)
 .ٕ٘، رقـ ٘ٔ، صٔ(إلمصدر نفسو ،جٛ٘ٔ)
 .ٖٔ، رقـ ٛٔ،صٔ(إلمصدر نفسو ،جٜ٘ٔ)
 .ٕٚ، رقـ  ٙٔػ٘ٔ، صٔنفسو ،ج ( إلمصدرٓٙٔ)
 .  ٕٔ، رقـ  ٚ، صٔ(إلمصدر نفسو ،جٔٙٔ)
 . ٜٕ، رقـ  ٚٔػٙٔ، صٔ(إلمصدر نفسو ،جٕٙٔ)
 .ٔ، رقـٔ، صٔ(إلمصدر نفسو ،جٖٙٔ)
 .ٕ٘، رقـ  ٘ٔ، صٔ(إلمصدر نفسو ،جٗٙٔ)
 . ٛ، رقـ  ٘، صٔ(إلمصدر نفسو ،ج٘ٙٔ)
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)ٖٔٙ ) 

 . ٕٓرقـ  ٕٔ، صٔ(إلمصدر نفسو ،جٙٙٔ)
 .ٖٕ، رقـ  ٖٔ، صٔفسو ،ج(إلمصدر نٚٙٔ)
 .  ٕٛ، رقـ  ٙٔ، ص ٔ(إلمصدر نفسو ،جٛٙٔ)
 . ٕٙرقـ  ٘ٔ، صٔ(إلمصدر نفسو ،جٜٙٔ)
 .ٖٚ، رقـ  ٕٔ، صٔ(إلمصدر نفسو ،جٓٚٔ)
 . ٖٔ، رقـ  ٛ،صٔ(إلمصدر نفسو ،جٔٚٔ)
 .ٕٕ، رقـ ٖٔ، صٔ(إلمصدر نفسو ،جٕٚٔ)
 .ٖٙ، رقـ  ٕٔ، صٔ( إلمصدر نفسو ،جٖٚٔ)
 .     ٘، رقـ  ٖ،  صٔو ،ج( إلمصدر نفسٗٚٔ)
 . ٗ، رقـ  ٕ،  صٔ( إلمصدر نفسو ،ج٘ٚٔ)
 .٘، رقـ  ٖ،  صٔ(إلمصدر نفسو ،جٙٚٔ)
 . ٙ، رقـ  ٗ،  صٔ(إلمصدر نفسو ،جٚٚٔ)
 . ٚ، رقـ ٗ، صٔ( إلمصدر نفسو ،جٛٚٔ)
 .ٜ، رقـ  ٙ،صٔ(إلمصدر نفسو ،جٜٚٔ)
 .   ٕٔ، رقـ ٚ،صٔ(إلمصدر نفسو ،جٓٛٔ)
 . ٖٔ، رقـ ٛ، صٔ(إلمصدر نفسو ،جٔٛٔ)
 .ٗٔ، رقـ  ٜ، صٔ(إلمصدر نفسو ،جٕٛٔ)
 .٘ٔ، رقـ  ٓٔػٜ، صٔ(إلمصدر نفسو ،جٖٛٔ)
 .ٜٔ، رقـ  ٕٔػٔٔ، صٔ(إلمصدر نفسو ،جٗٛٔ)
 . ٕٓ، رقـ ٕٔ، صٔ(إلمصدر نفسو ،ج٘ٛٔ)
 .ٕٔ، رقـ  ٖٔ، صٔ(إلمصدر نفسو ،جٙٛٔ)
 .ٕٕ، رقـٖٔ، صٔ(إلمصدر نفسو ،جٚٛٔ)
 .ٕٗ، رقـ ٗٔص، ٔ(إلمصدر نفسو ،جٛٛٔ)
 .ٕ٘، رقـ ٘ٔ،صٔ(إلمصدر نفسو ،جٜٛٔ)
 .ٕٙ، رقـ ٘ٔ،صٔ(إلمصدر نفسو ،جٜٓٔ)
 .ٕٚ، رقـ ٙٔػ٘ٔ،صٔ(إلمصدر نفسو ،جٜٔٔ)
 . ٜٕ، رقـ ٚٔػٙٔ،صٔ(إلمصدر نفسو ،جٕٜٔ)
 . ٖٔ، رقـ  ٛٔ،صٔ(إلمصدر نفسو ،جٖٜٔ)
 .ٖٗ، رقـ  ٕٓػٜٔ،صٔ(إلمصدر نفسو ،جٜٗٔ)
 .ٖٚ، رقـ  ٕٔ، صٔ(إلمصدر نفسو ،جٜ٘ٔ)
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)ٔٙٗ ) 

 .ٙ، رقـ  ٗ، صٔ(إلمصدر نفسو ،جٜٙٔ)
 .           ٜٔ، رقـ  ٕٔػٔٔ، صٔ(إلمصدر نفسو ،جٜٚٔ)
  . ٖٓ، رقـ  ٚٔ، صٔ(إلمصدر نفسو ،جٜٛٔ)
 .ٕٖ، رقـ  ٜٔػٛٔ، صٔ(إلمصدر نفسو ،جٜٜٔ)
 .ٖٚ، رقـ  ٕٔ، صٔ(إلمصدر نفسو ،جٕٓٓ)
 .ٗ، رقـ  ٖػٕ،  ص ٔ(إلمصدر نفسو ،جٕٔٓ)
 .ٙ، رقـ  ٗ، صٔنفسو ،ج (إلمصدرٕٕٓ)
 .ٜ، رقـ ٙ، صٔ(إلمصدر نفسو ،جٖٕٓ)
 .ٕٔ، رقـ  ٚ،  صٔ(إلمصدر نفسو ،جٕٗٓ)
 . ٖٔ، رقـ  ٛ،  صٔ(إلمصدر نفسو ،جٕ٘ٓ)
 .  ٘ٔ، رقـ ٓٔػٜ، صٔ(إلمصدر نفسو ،جٕٙٓ)
 .   ٙٔ، رقـ  ٓٔ، صٔ(إلمصدر نفسو ،جٕٚٓ)
 . ٚٔ، رقـ  ٔٔػ ٓٔ، صٔ(إلمصدر نفسو ،جٕٛٓ)
 .ٜٔ، رقـ  ٕٔػٔٔ، صٔصدر نفسو ،ج(إلمٜٕٓ)
 .ٕٓ، رقـ  ٖٔػٕٔ، صٔ(إلمصدر نفسو ،جٕٓٔ)
 .ٕٕ، رقـ  ٖٔ،  صٔ(إلمصدر نفسو ،جٕٔٔ)
 .ٖٕ، رقـ ٗٔػ ٖٔ، صٔ(إلمصدر نفسو ،جٕٕٔ)
 .ٕ٘، رقـ ٘ٔ، صٔ( إلمصدر نفسو ،جٖٕٔ)
 .ٕٙ، رقـ ٘ٔ، صٔ(إلمصدر نفسو ،جٕٗٔ)
 .ٕٚ، رقـ ٜٔ، صٔ(إلمصدر نفسو ،جٕ٘ٔ)
 .ٕٛ، رقـ  ٙٔ، صٔ(إلمصدر نفسو ،جٕٙٔ)
  .  ٜٕ، رقـ  ٙٔ، صٔ(إلمصدر نفسو ،جٕٚٔ)
 .ٖٓ، رقـ  ٚٔ، صٔ( إلمصدر نفسو ،جٕٛٔ)
 . ٖٔ، رقـ  ٛٔ، صٔ(إلمصدر نفسو ،جٜٕٔ)
 .ٕٖ، رقـ  ٜٔػٔٛ، صٔ(إلمصدر نفسو ،جٕٕٓ)
  .ٖٚ، رقـ  ٕٔ، صٔ(إلمصدر نفسو ،جٕٕٔ)
 .ٔ، رقـ ٔ، ص ٔ(إلمصدر نفسو ،جٕٕٕ)
 .٘، رقـ  ٗػٖ، صٔ(إلمصدر نفسو ،جٖٕٕ)
 . ٚ، رقـٗ، صٔ(إلمصدر نفسو ،جٕٕٗ)
 .ٕ٘، رقـ  ٘ٔ، صٔ(إلمصدر نفسو ،جٕٕ٘)
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)ٔٙ٘ ) 

 .ٕٚ، رقـ  ٙٔػ٘ٔ، صٔ(إلمصدر نفسو ،جٕٕٙ)
  .ٕٖ، رقـ  ٛٔ، صٔ(إلمصدر نفسو ،جٕٕٚ)
 .ٙ، رقـ  ٗ، صٔ(إلمصدر نفسو ،جٕٕٛ)
 .ٖٖ، رقـ  ٜٔ، صٔ(إلمصدر نفسو ،جٜٕٕ)
 .  ٕٓرقـ  ٕٔ، صٔلمصدر نفسو ،ج(إٖٕٓ)
 .ٖٕ، رقـ  ٖٔ، صٔ(إلمصدر نفسو ،جٖٕٔ)
 .  ٕٛ، رقـ  ٙٔ، ص ٔ(إلمصدر نفسو ،جٕٖٕ)
 .ٜ، رقـ  ٙ، صٔ(إلمصدر نفسو ،جٖٖٕ)
 .ٕٚ، رقـ ٙٔػ٘ٔ، ٔ(إلمصدر نفسو ،جٖٕٗ)
 . ٔ، رقـ ٔ، صٔ(إلمصدر نفسو ،جٖٕ٘)
 .ٛ، رقـ  ٘،صٔ(إلمصدر نفسو ،جٖٕٙ)
 .  ٖٔ، رقـ  ٛ،ص ٔفسو ،ج(إلمصدر نٖٕٚ)
 .ٛٔ، رقـ ٔٔ، صٔ(إلمصدر نفسو ،جٖٕٛ)
 .ٖٕ، رقـ  ٖٔ، صٔ(إلمصدر نفسو ،جٜٖٕ)
 .ٕ٘، رقـ  ٘ٔ، صٔ(إلمصدر نفسو ،جٕٓٗ)
 . ٖٗ، رقـ  ٜٔ،  صٔ(إلمصدر نفسو ،جٕٔٗ)
 .ٖٙ، رقـ  ٕٔ،  صٔ(إلمصدر نفسو ،جٕٕٗ)
 .ٕٗٚ، ص ٔإلحموي ، إلمصدر إلسابق ،ـ(ٖٕٗ)
ىػ( ، مرإصد إإلطالع عمى أسماء ٜٖٚإدي ، صفي إلديف عبد إلمؤمف بف عبدإلحق )ت.(إلبغدٕٗٗ)

 .ٖٚٚ، ص ٕ، ـ ٔ( ، طٕٜٜٔإألمكنة وإلب اع ، تح يق عمي ِب د إلبجاوي ، دإر إلجيل ، )بيروت،
 .ٗ، ىامش  ٛجوإد ، إلمرجع إلسابق ، ص(ٕ٘ٗ)
 .ٜٖٚ، ص ٔ(إلبغدإدي ، إلمصدر إلسابق ، ـٕٙٗ)
 .ٖ، ىامش  ٘ٔإلمرجع إلسابق ، ص(جوإد ، ٕٚٗ)
 . ٘ٙ، ص ٔ(إلبغدإدي ، إلمصدر إلسابق ، ـٕٛٗ)
 .ٔ، ىامش  ٕٔ(جوإد ، إلمرجع إلسابق ، صٜٕٗ)
 .ٖ، رقـ  ٕ،  ص ٔ(إلذىبي ، إلمختصر إلمحتاج إليو ، جٕٓ٘)
 .ٗ، رقـ  ٖػٕ،ص ٔ(إلمصدر نفسو ، جٕٔ٘)
 .ٙ، رقـ  ٗ،ص ٔ(إلمصدر نفسو ، جٕٕ٘)
 .ٙٔ، رقـ  ٓٔ،ص ٔسو ، ج(إلمصدر نفٖٕ٘)
 .ٚٔ، رقـ ٔٔػٓٔ،ص ٔ(إلمصدر نفسو ، جٕٗ٘)
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)ٔٙٙ ) 

 .ٕٗ، رقـ  ٗٔ، ص ٔ(إلمصدر نفسو ، جٕ٘٘)
 .ٕٙ، رقـ  ٘ٔ، ص ٔ(إلمصدر نفسو ، جٕٙ٘)
 . ٜٕ، رقـ  ٚٔػٙٔ، ص ٔ(إلمصدر نفسو ، جٕٚ٘)
 . ٖٓ، رقـ  ٚٔ، ص ٔ(إلمصدر نفسو ، جٕٛ٘)
 . ٖٔ، رقـ  ٛٔ، ص ٔ(إلمصدر نفسو ، جٜٕ٘)
 . ٔ، رقـ ٔ، ص ٔ(إلمصدر نفسو ، جٕٓٙ)
 .ٕٔ، رقـ  ٖٔ، ص ٔ(إلمصدر نفسو ، جٕٔٙ)
 .ٖٕ، رقـ  ٖٔ، ص ٔ(إلمصدر نفسو ، جٕٕٙ)
 .ٕٛ، رقـ  ٙٔ، ص  ٔ(إلمصدر نفسو ، جٖٕٙ)
 .ٖٖ، رقـ  ٜٔ، ص ٔ(إلمصدر نفسو ، جٕٗٙ)
 .ٕٔ، رقـ ٖٔ، ص(،  ٔ(إلمصدر نفسو ، جٕ٘ٙ)
 
 
 

 


