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 م.م. عمر سبتي حسن جاسم
 ـم حسين عمـياسم.م. ق                                        

 اإلسالميةكمية العموم  /جامعة تكريت
 لمقدمةا

الحمد هلل رب العالميف, كالصالة كالسالـ عمى سيدنا دمحم خاتـ النبييف كعمى الو كصحبو      
الحياة العممية جانبًا ميمًا كاساسيًا مف جكانب الحضارة  عدتيكـ الديف اما بعد,  إلىكمف تبعو 

 –( كسنة نبيو الكريـ ) عز كجل متمثاًل بكالـ هللا –العربية اإلسالمية كذلؾ الىتماـ اإلسالـ 
فقد جاء  ,بالعمـ كالعمماء كتشجيعيـ عمى طمب العمـ كاحتراـ كتقدير طالبو كعالمو عمى حد سكاء

 يل ىل مل ٹ ُّ  ٹ  (ؿ سكرة نزلت عمى قمب المصطفى )ذكر العمـ كاىميتو مع اك 
 حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام
  يه  ُّ  :تعالىكمالئكتو عمى طالب العمـ فقاؿ  تعالىثـ ثناء هللا  ,(1)َّ حب جب هئ مئ خئ
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي

 جم هل مل خل حل جل مك  لك خك ُّ : تعالىكايضًا قكلو , (2)َّنئ مئ

 مئ هي مي خي  حي جي ٰه مه جه هن من خن جنحن مم  خم حم
إف العمكـ الشرعية ىي مف بيف أىـ العمكـ التي ( 3)َّهث مث هت مت هب هئمب

ف الكريـ بأنكاعيا ككذلؾ عمـك آامتازت بيا الحضارة العربية اإلسالمية التي تشتمل عمى عمكـ القر 
العمماء المسممكف قكاعد كضكابط ليذه العمكـ,  عالفقو, كقد كضعمكـ ف ك يالحديث النبكؼ الشر 

أصل ىذه و  ـ( بقكلو:"1405ىػ/808تعريفيا العالـ كالمؤرخ ابف خمدكف)ت إلىكفق ما أشار 
 من هللا ورسولو ة لناكميا ىي الشرعيات من الكتاب والسنة التي ىي مشروع النقميةالعموم 

                                                           

 .5 - 1سكرة العمق: اآلية,  (1)
 .18اآلية, سكرة اؿ عمراف:  2))
 .11سكرة المجادلة: اآلية  3))

 عمماء الفقو في العراق خالل القرن السادس
 لميجرة ضمن كتاب وفيات األعيان وأنباء الزمان

 م(6181ىـ/ 186لمؤلفو ابن خمكان )ت 
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يأىا لإلفادة ثم يست ف إف (1)"تبع ذلك عموم المسان العربيوما يتعمق من العموم التي تيَّ
القرف السادس لميجرة ضمف كتاب ابف خمكاف  عمماء الفقو في العراؽ خالؿ اختيارؼ لمكضكع
, لما كاف ما ككضعو السياسي كالثقافي كاالجتماعي العراؽسباب متعمقة بألو  )كفيات االعياف(

 .في تمؾ الحقبة مف مركز متميز كميـ لمعمـ كالعمماء ويحمم
 حياة المؤرخ ابن خمكان 

  اسمو: .1
أبك العباس أحمد بف دمحم بف إبراىيـ بف أبي بكر بف خمكاف بف باكؿ بف عبد هللا بف شاكل بف     

, البمخي األصل, (3), األربمي الشافعي(2)الحسيف بف مالؾ بف جعفر بف يحيي بف خالد بف برمؾ
 .(5), كيمقب شمس الديف (4)األربمي المكلد

 والدتو: .1
كلد ابف خمكاف في مدينة أربل في يكـ الخميس بعد صالة العصر الحادؼ عشر مف شير 

ـ( كنشأ كترعرع في ىذه المدينة كأخذ عمكمو فييا في مدرسة 1211/ھ608ربيع اآلخر سنة)
 .( 6)سمطانيا ك ممكيا مظفر الديف كككبكرؼ 

  أوالده: .1
كلدًا في يكـ السبت الحادؼ عشر مف صفر  تعالىتزكج ابف خمكاف في القاىرة كقد رزقو هللا 

ـ( فأطمق عميو اسـ مكسى تيمنًا باسـ أستاذه كماؿ الديف مكسى بف 1253ق/651مف العاـ )
 في نفسو أنو إذا  عالىتخدمتو في المكصل قد أكقع هللا  إلىيكنس بف أبي منعة, إذ كاف يكـ تردد 

                                                           

عمي عبد الكاحد كافي,  :ـ(, مقدمة ابف خمدكف, تحقيق1405ىػ/808( ابف خمدكف, عبد الرحمف بف دمحم, )ت1)
 .3/991ـ(, 1962:, لجنة البياف العربي, )القاىرة1ط

نباء 1282ىػ/681بف دمحم بف إبراىيـ بف أبي بكر, )ت أحمدالعباس  ك( ابف خمكاف, أب(2 ـ(: كفيات األعياف كا 
 . 15/ 1,(د ت. لبناف:, )الثقافةدار  ,1ط ,احساف عباسأبناء الزماف, تحقيق: 

غبر, تحقيق:  ـ(:العبر في خبر مف1347ىػ/748بف عثماف, )ت أحمد( الذىبي, االماـ شمس الديف دمحم بف (3
 .  5/334,ـ(1984: مطبعة حككمة الككيت,)الككيت ,2ط صالح الديف المنجد,

ـ(: المنيل الصافي 1469ىػ/874)ت ,بك المحاسف يكسف االتابكيأ( ابف تغرؼ بردؼ, جماؿ الديف (4
 .  1/275,ـ(1984:) القاىرة,الييئة العامة لمكتاب ,كالمستكفي بعد الكافي

فكات الكفيات, تحقيق عمي دمحم بف  :ـ(1362ىػ/764)ت ,بف عبد الرحمف أحمد( الكتبي, دمحم بف شاكر بف (5
 .  3/301ـ(,2000: دار الكتب العممية, )بيركت عبد المكجكد, أحمديعكض هللا ك عادؿ 

رؼ رتب فييا فقياء الفريقيف مف الشافعية كالحنفية ككاف كل كقت يأتييا بنفسو ك مدرسة بناىا كككب :( المظفرية(6
 ( .3/536األعياف, كفيات :كيبيت فييا كيعمل السماع )ابف خمكاف
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 .(1)رزؽ كلدًا ذكر سماه مكسى الذؼ لـ يكف لو ابف غيره
 شيوخو:

ـ( تكفي كالد ابف خمكاف كىك ما يزاؿ طفاًل صغيرًا لـ يتجاكز العاميف 1213ق/610في سنة )   
 (3), فبقى في رعاية األمير كككبكرؼ الذؼ حضي بثناء ابف خمكاف عندما ترجـ لو(2)مف العمر

      ( فقييًا 147كىذا يفسر اىتمامو بالفقياء إذ بمغ عدد الذيف ترجـ ليـ في كتابو كفيات األعياف )
 %( مف مجمكع االعياف.17نسبتيـ )ك 
 وفاتو:  .1

المرض بابف خمكاف في آخر أياـ حياتو كلـ يستمر طكياًل فقد تكفي في كقت آذاف  لقد الـ    
ـ( في المدرسة النجيبية, 1281ق/681رجب سنة ) العصر يـك السبت  السادس كالعشريف مف

 إلى, كقد اكتسب ابف خمكاف مكانة اجتماعية متميزة كيعكد ذلؾ (4)كدفف بسفح جبل قاسيكف 
 . تعالىسيرتو االيجابية في ادارة شؤكف المجتمع رحمو هللا 

 كتابو وفيات األعيان:
لقد ذكر ابف خمكاف في مقدمة كتابو مالحظات كاضحة عف أسس منيجو المتبع في التراجـ     

 وكانت خطة كتابو ىي: كلكف تمؾ األسس تعرضت لمتغير تبعًا لألحداث كعدـ التزامو ببعضيا,
 .(5)التزامًا بعنكاف الكتاب لـ يترجـ ابف خمكاف اال لمف عرؼ تاريخ كفاتو -أ

 . (6)مى حركؼ المعجـتنظيـ التراجـ ع -ب
 . (7)حدد مكارده في النقكالت مف المصادر المدكنة كالشفيية كالمشاىدات العيانية -ت
عمى"  جماعة يسيرة تدعك  أنو لـ يترجـ لمصحابة كالتابعيف بشكل عاـ, بل اقتصر إلىأشار  -ث

 .(8)"معرفة أحكاليـ إلىحاجة الناس 

                                                           

 .  1/24كفيات, :( ابف خمكاف1)
 . 1/16( ابف خمكاف: كفيات,(2
 .1/18( ابف خمكاف: كفيات,(3
نياية القرف  إلىالمؤرخكف الدمشقيكف كأثارىـ المخطكطة مف القرف الثالث اليجرؼ  :صالح الديف ,( المنجد(4

  .37(, صـ1956)القاىرة: , مطبعة مصر,2ط العاشر,
 .  1/20( ابف خمكاف: كفيات,(5
 .  1/19,( ابف خمكاف: كفيات(6
 .  1/19( ابف خمكاف: كفيات,(7
 . 1/20( ابف خمكاف: كفيات,(8
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يكـ األثنيف العشريف مف جمادػ اآلخر سنة  "أنو انتيى مف تأليف الكتاب في إلىكأشار     
 . (1) "اثنتيف كسبعيف كستمائة بالقاىرة

أف كتاب كفيات األعياف خمس مجمدات كثر تناكؿ  إلىـ( 1496ق/902كذكر السخاكؼ)ت    
. كقد اخذ عمماء الفقو حيزًا كبيرًا كما ذكر انفًا ككاف لعمماء الفقو في العراؽ نصيبًا (2)الناس ليا

 في كتاب ابف خمكاف: 
 عمماء الفقو 

تو لو, نفقيتو بي  أالفقو: لغة يقصد بو العمـ في الديف, يقاؿ: فقو الرجل يفقو فقيًا إذا فيـ, ك     
 . (4)خص مف العمـأعمـ غائب بعمـ شاىد فيك  إلى, كقيل الفقو التكصل (3)كالتفقو: تعمـ الفقو

 طريقيا االجتياد كجاء في قكانيف األصكؿ:" التيما اصطالحًا: فيك العمـ باألحكاـ الشرعية أ    
فقد اعتنى عمماء العراؽ بعمـ الفقو  ,(5) "دلتيا التفصيميةأالفقو العمـ باألحكاـ الشرعية الفرعية عف 

في ذلؾ, بسبب  القراء كالمحدثيف كبيراً  أثر كعمـ الحديث, ككاف قرآفمكـ الع ازدىاربسبب  ؛كثيراً 
, كالعراؽ كبقية (6)حكاـ الفقييةصدار األإاالعتماد عمى القرآف الكريـ كالسنة النبكية الشريفة في 

بالفقياء, كقد ظيرت المدارس الفقيية في العراؽ منذ مطمع القرف  اً البمداف اإلسالمية كاف زاخر 
لمجيكد الكبيرة التي نيض بيا العمماء, كلـ يكف ىناؾ خالفات  ظراً لمميالد ن ثامفجرة/ الالثاني لمي

منيج أىل الفقو كالتشريع منيجاف ىما: المنيج النقمي ) ساد , كقد(7)اساسية بيف ىذه المدارس

                                                           

 .  6/258ابف خمكاف: كفيات,( 6)
 تحقيق: فرانز ,اإلعالف بالتكبيخ لمف ذـ التاريخ  :ـ(1496ق/902( السخاكؼ, دمحم بف عبد الرحمف, )ت2)

    .315ص (,ـ1963العمي, مطبعة العاني,)بغداد: أحمدصالح  :ثاؿ, ترجمةنركز 
براىيـ  ,ـ(791ق/175,)أحمد( الفراىيدؼ, أبك عبد الرحمف الخميل بف (3 العيف, تحقيق: ميدؼ المخزكمي كا 

 .  3/370ـ(, 1988, مؤسسة دار اليجرة,)طيراف:2السامرائي, ط
تحقيق:  ,كصحاح العربية الصحاح تاج المغة,ـ(1002ق/393إسماعيل بف حماد,)ت أبك النصر ( الجكىرؼ,(4

 . 6/2243 ,(ـ1987 :بيركت, مطبعة دار العمـ لممالييف,)4عبد الغفكر عطار,ط أحمد
البحر الرائق شرح كنز الدقائق,  ,ـ(1562ق/970)ت زيف الديف بف أبراىيـ بف دمحم, ( ابف نجيـ المصرؼ,(5

 . 17-1/16,ـ(1997, مطبعة دار الكتب العممية,)بيركت:1تحقيق: زكريا عميرات, ط
اطركحة دكتكراه  ,فيالحياة الفكرية في المكصل في القرنيف الرابع كالخامس اليجري ,, عبد الجبار حامدأحمد( (6

 . 17ـ, ص1992:سنةل جامعة المكصل كمية اآلداب, إلىمقدمة  غير منشكرة,
العراؽ(, مجمة مجمع المغة العربية  إلىالثقافة العربية االسالمية, نظرة أة )نش ,( الدكرؼ, عبد العزيز(7

 . 60, ص1, ع1ـمج ـ(, 1978االردني,)
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كقد اعتمد مذىبا مالؾ كأحمد بف حنبل المنيج , (1)(منيج أىل الرأي(, كالمنيج العقمي )الحديث
األكؿ كاعتمد مذىب أبي حنيفة إماـ أىل العراؽ المنيج الثاني في حيف كاف مذىب الشافعي 

 . (2)بينيما كسطاً 
كمما الشؾ فيو أف الفقياء ىـ أصحاب الدرجات الرفيعة مف بيف عمماء اإلسالـ, الستنباطيـ     

 .(3)األحكاـ كالفتاكػ, كخكضيـ في دقائقيا
, األمر الذؼ يدؿ بجالء عمى ازدىار الحركة العممية (4)المدارس الفقييةمتاز العراؽ بكثرة يك     
نباء أعيان و وفيات األ, كمف أىـ فقياء العراؽ الذيف كرد ذكرىـ لدػ ابف خمكاف ضمف كتابو )فيو

 ىـ: في القرف السادس لميجرة  (ابناء الزمان
 الكيا اليراسي: -6

, (5)الممقب عماد الديف, المعركؼ بالكيا اليراسيأبك الحسف عمي بف دمحم بف عمي الطبرؼ,     
 الفقيو الشافعي كاإلماـ البالغ في النظر مبمغ الفحكؿ الذؼ كلد في طبرستاف سنة

أف برع,  إلىـ( كرد نيسابكر في شبابو كتفقو عمى  أبي المعاؿ الجكيني مدة 1085ق/450)
الغزالي, بل آصل كأصمح  ككاف ثاني كأصبح مف كجكه األصحاب كرؤكس المعيديف في الدرس

,كحدث الحافع أبك طاىر (7), تكلى التدريس بالمدرسة النظامية(6)كأطيب في النظر كالصكت
السمفي قاؿ:" استفتيت شيخنا أبا الحسف المعركؼ بالكياىراسي ببغداد سنة خمس كتسعيف 

                                                           

الممل كالنحل, صححو:  ,ـ(1153ىػ/548,)تأحمدبي بكر أ( الشيرستاني, أبك الفتح دمحم بف عبد الكريـ بف (1
  .221-1/219(,ـ2009, )بيركت:, دار الكتب العممية1فيمي دمحم, ط أحمد

 ,ـ(1973بيركت:الحياة العممية في الدكلة اإلسالمية, دار العمـ لممالييف, ) ,( الحسني, دمحم عبد العزيز(2
 . 71ص

كاليات حكاـ السمطانية كالاأل ,ـ(1058ىػ/450( الماكردؼ, أبك الحسف عمي بف دمحم البصرؼ البغدادؼ,)ت(3
 .8ـ(, ص1989الدينية, دار الحرية لمطباعة, )بغداد:

, دار الكتب لمطباعة 1)عمـك الفقو(, بحث منشكر في مكسكعة المكصل الحضارية, ط,( الزيدؼ, كاصد ياسر(4
 .3/64ـ(,1992كالنشر,)جامعة المكصل:

 إلىب المفترؼ فيما نسب تبييف كذ ـ(,1176ق/571,)ت( ابف عساكر, عمي بف الحسيف بف ىبة هللا الدمشقي5)
كفيات  ,ابف خمكاف ؛288ص,ـ(1983, دار الكتاب العربي,)بيركت:3ط االماـ أبي الحسف االشعرؼ,

 . 3/251 ,األعياف
 . 288ص ,ػ تبييف كذب المفتر  ,( بف عساكر(6
 . 3/251كفيات, ,( ابف خمكاف(7
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س بالمدرسة النظامية , تكلى التدري(1) كأربعمائة لكالـ جرػ بينو كبيف الفقياء بالمدرسة النظامية"
 أف تكفى في يكـ الخميس مستيل محـر سنة إلىكبقى الكياىراسي مدرسا في المدرسة النظامية 

 .  (2)ـ( ببغداد كدفف فييا1110ق/504)
 المرتضى الشيرزوري:   -2

, كالد (3)ـ(1074ق/ 465أب كدمحم عبد هللا بف قاسـ المرتضى الشيرزكرؼ, كلد سنة )    
الديف عبد هللا الشيرزكرؼ قاضي دمشق أياـ نكر الديف اشتغل ببغداد كتفقو بيا القاضي كماؿ 

 .(4)ككاف شافعي المذىب
, ككاف مشيكرًا بالفضل كالديف مميح (5)المكصل كتكلى فييا القضاء إلىكعمل في الحديث كرجع  

تكفي كاستمر في القضاء في المكصل حتى  (7), كقد تفقو عمى يده ابف أبي عصركف (6)الكعع
 .(8)ـ(1117ق/511سنة )

 ابن َبرَىان: -3

, كلد في (9)أبك الفتح أحمد بف عمي بف دمحم الككيل, المعركؼ بابف برىافالفقيو الشافعي     
, تفقو عمى أبي حامد الغزالي كأبي بكر الشاشي, (10)ـ(1087ق/479بغداد سنة )

 .(11)كالكياىراسي
                                                           

عبد هللا عمر الباركدؼ, المكتبة  تحقيق: معجـ السفر, ,بف دمحم السمفي أحمدياني, أبك طاىر ب( األص(1
 . 3/253كفيات, ,بف خمكاف؛ ا454ص )مكة المكرمة: د.ت(, التجارية,

األعالـ قامكس تراجـ أشير ,ـ(1976ق/1396؛ الزركمي, خير الديف,)ت3/253كفيات, ,( ابف خمكاف(2
 . 4/329ـ(1979, دار العمـ لممالييف,)بيركت:4ط الرجاؿ ك النساء كالمستعربيف كالمستشرقيف

 . 4/114األعالـ, ,الزركمي ؛3/37كفيات, ,( ابف خمكاف(3
مصطفى بف  :البداية كالنياية, تحقيق ـ(1372ىػ/774)ت,عماد الديف اسماعيل بف عمرأبف كثير, ( (4

   .12/181 ,ـ(2005, دار ابف رجب, )القاىرة:1ط ,العدكؼ 
 .  5/37 ,مقدمة ,؛ ابف خمدكف,3/37كفيات, ,ابف خمكاف (5)
 ,مف ذىب شذرات الذىب في أخبار ,ـ(1678ىػ/1089)ت,ابف العماد الحنبمي, أبك الفالح عبد الحي (6)

 . 4/124, ـ(1995بيركت:  -)دمشق,, دار ابف كثير1ط ,تحقيق: عبد القادر االرناؤكط
ابراىيـ شمس الديف, الدارس في تاريخ المدارس, تحقيق:  ـ(1520ىػ/927القادر بف دمحم,)ت عبد ,النعيمي ( 7)

 . 1/303ـ(,1990)بيركت:,دار الكتب العممية ,1ط
 .12/181,البداية كالنياية ,ابف كثير ؛3/37كفيات, ,ابف خمكاف( 5(

 . 1/116ابف خمكاف, كفيات,( (9
 .  4/61( ابف العماد, شذرات الذىب,10)
 . 12/196( ابف كثير, البداية كالنياية,11)
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النظامية في بغداد شيرًا كاحدًا, ككاف يضرب فيو  كلي التدريس في المدرسة ,(1)كبرع في األصكؿ
 (3)" ال يمزمو التقيد في مذىب معين":, كقاؿ عنو ابف العماد نقاًل عنو(2)المثل في حل اإلشكاؿ
, تكفي ابف برىاف (4)في أصكؿ الفقو )البسيط(ك )الوسيط(،ك )الوجيز(،كلو عدة تصانيف منيا

 .(5)ـ(1126ق/520في بغداد سنة )
 :الفتوح الغزاليأبو -

اخك األماـ أبي حامد  ,(8), الممقب مجد الديف(7), الغزالي(6)أحمد بف دمحم بف أحمد الطكسي    
دمحم بف دمحم الغزالي الفقيو الشافعي, كاف مميح الكعع, حسف المنظر كغمب عميو الكعع أكثر مف 

, كاختصر كتاب (10)ترؾ التدريسكدَّرس بالمدرسة النظامية نيابة عف أخيو أبي حامد لما ( 9)الفقو
, كلو تصنيف )لباب اإلحياء()إحياء عمكـ الديف( في مجمد كاحد سماه  بأخيو أبي حامد المسمى 

أربل ككعع  إلى, دخل (11))التحرير في كممة التوحيد(, ك )الذخيرة في عمم البصيرة(آخر سماه 
 .(12)بقزكيفـ( 1126ىػػػ/520فييا بالقمعة تكفي أبك الفتكح الغزالي سنة )

                                                           

 .  4/60( ابف العماد, شذرات الذىب,1)
 .  4/60ابف العماد, شذرات الذىب, ((2
 . 1/173,األعالـ ,؛ الزركمي4/61؛ابف العماد, شذرات الذىب,1/116ابف خمكاف, كفيات, (3)
 . 1/173الزركمي, األعالـ, ؛1/116( ابف خمكاف, كفيات,4)
 . 1/116( ابف خمكاف,كفيات,5)

تاريخ  ـ(,1239ىػ/637)ت المخمي االربمي, أحمدشرؼ الديف بف أبي لبركات المبارؾ بف  ,ابف المستكفي( (6
 ,ابف خمكاف ؛1/33,ـ(1980)بغداد:,تحقيق: سامي بف سيد خماس الصقار, كزارة الثقافة كاالعالـ ,أربل

نية طكس كىي ناحية بخراساف تشمل مدينتيف إحداىما طايراف كالثا إلى؛ الطكسي: نسبة 1/115كفيات,
 . (5/311,معجـ البمداف ,الحمكؼ ) نكقاف

المنتظـ في تاريخ  ,ـ(1200 ق/597بك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف دمحم,) تأ( ابف الجكزؼ, جماؿ الديف (7
 قرية بطكس تسمى غزالة إلىكالغزالي نسبة  ؛9/260ـ(,1939دار صادر,)بيركت: ,1ط ,الممكؾ كاألمـ
 (.  1/116كفيات, ,)ابف خمكاف

 .1/115كفيات, ,ابف خمكاف ؛1/33ربل,أتاريخ  ,( ابف المستكفي(8
المباب في تيذيب األنساب, مكتبة المثنى,)بغداد:  ,ـ(1232ق/630)ت ,( ابف األثير, عز الديف عمي بف دمحم(9

 .  2/170د.ت(,
 الكفيات,,ـ(1406/ق809)ت بف حسف بف عمي بف الخطيب القسطنطيني, أحمدالعباس  كابف قنفذ, أب (10)

 .   1/272,(ـ1978ت: )بيرك ,, دار اإلقامة الجديدة2ط نكييض, عادؿ تحقيق:
 . 1/214األعالـ, ,الزركمي ؛1/115كفيات, ,ابف خمكاف (11)

 .1/116كفيات, ,ابف خمكاف ؛1/33ربل,أتاريخ  ,( ابف المستكفي(12
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 ابن برىون الفارقي: -5
, الفقيو الشافعي, كلد بميافارقيف (1)أبك عمي الحسف بف إبراىيـ بف عمي بف برىكف الفارقي    
 إلىكلما تكفي الكازركني انتقل  (2)ـ( كتفقو عمى دمحم بف بياف الكازركني1041ق/433) سنة

بغداد كتفقو عمى أبي إسحاؽ الشيرازؼ صاحب)الميذب( كأبي نصر ابف الصباغ صاحب 
, كسمع الحديث مف الخطيب أبي (3) )الشامل( ككلي القضاء في مدينة كاسط ككاف حسف السيرة

, كدَّرس في كاسط (5))الفرائد عمى الميذب(, كلو كتاب(4)بكر كمف في طبقتو ككاف زاىدًا كرعاً 
 1133ق/528ا كدفف فييا في يكـ األربعاء الثاني كالعشريف مف محـر سنة )حتى كفاتو فيي

 . (6)ـ(
 البوزنجردي: -1

, الفقيو الشافعي كلد (7)يكسف بف أيكب بف يكسف بف كىرة أبك يعقكب اليمذاني البكزنجردؼ    
 , كقدـ بغداد,  كتفقو عمى الشيخ أبي اسحاؽ الشيرازؼ برع في أصكؿ(8)ـ(1050ق/441سنة )

, كمف أبي الحسيف دمحم بف (9)الفقو كالمذىب كالخالؼ كسمع منو كمف أبي بكر الخطيب الحديث
عمي بف الميتدؼ كأبي الغنائـ عبد الصمد بف عمي بف المأمكف كالصريفيني, كحدث عنو الحافع 

, ككاف أبك اسحاؽ يقدمو عمى جماعة (10)أبك القاسـ بف عساكر, كأثنى عميو أبك سعد السمعاني
, كدَّرس في (11)رة مف أصحابو مع صغر سنو لمعرفتو بزىده كحسف سيرتو كاشتغالو بنفسوكثي

                                                           

 .  2/62كفيات, ,( ابف خمكاف(1
 . 4/85,الذىب شذرات ,( ابف العماد(2
 .  9/277,التاريخ في الكامل ,األثير ابف ((3
 . 2/63( ابف خمكاف: كفيات,4)
 . 2/63ابف خمكاف: كفيات,( 5)
 ,أثار المصنفيفىدية العارفيف أسماء المؤلفيف ك ,ـ(1920ىػ/1339)ت ,البغدادؼ, اسماعيل باشا دمحم أميف (6)

 .2/178الزركمي:االعالـ, ؛1/279ـ(,1967)استانبكؿ: ,, المطبعة اليبية3ط
 ,بك عبدهللاأياقكت الحمكؼ, شياب الديف )بكز نجرد مف قرػ ىمذاف  إلى ةنسب :البكزنجردؼ( (7

 . 1/186المباب,,ابف االثير ؛(1/507,ت( .د  :)بيركت ,معجـ البمداف, دار الفكرـ(: 1228/ق626ت)
 .   8/219عالـ,األ ,؛ الزركمي5/438كفيات, ,ابف خمكاف( (8
 . 1/186المباب, ,ابف االثير( (9

, 1تكممة االكماؿ, تحقق: عبد القيـك عبد رب النبي, ط ,البغدادؼ, ابك بكر ابف نقطة دمحم بف عبدالغني( (10
 .  2/577,ـ(1989:جامعة اـ القرػ,)مكة المكرمة

, دار الكتاب 1تحقيق: عمر عبد السالـ تدمرؼ, ط ,تاريخ اإلسالـ  ككفيات المشاىير كاألعالـ ,الذىبي( (11
 .  36/396ـ(. 1987:)بيركت ,العربي
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النظامية في بغداد كصادؼ بيا قبكاًل عظيمًا مف الناس ككتب العديد مف الكتب لكنو لـ يتمكف 
 .(2)ـ( كدفف فييا1140ق/535, تكفي بمرك سنة )(1)مف إخراجيا جميعاً 

     ابن الخل:  -3
المعركؼ  ,(4)العكبرؼ ( 3)الحسف دمحم بف المبارؾ, أبك البقاء, بف دمحم بف عبد هللا بف دمحمأبك     

ـ(, كتفقو 1082ق/475الشيخ, االماـ المفتي, الفقيو الشافعي, كلد في بغداد سنة) ,(5)بابف الخل
عمى يد أبي بكر الشاشي المعركؼ بالمستظيرؼ, كبرع في العمـ, ككاف يجمس في مسجده في 

, (6)الرحبة شرقي بغداد ال يخرج منيا اال بقدر الحاجة يفتي كيدرس كقد تفرد بالفتكػ ببغداد
شرح فيو التنبيو لمشيخ أبي إسحاؽ كيعد أكؿ مف شرح  )توجيو التنبيو(كصنف كتابًا سماه 

, كحدث عف أبي عبد هللا النعالي, كأبي الخطاب نصر بف البطر, كثابت بف بندار كأبي (7)التنبيو
بد هللا البرؼ كجعفر السراج كأبي بكر الطكسي كأبي غالب الباقالني كأبي الحسيف بف الطيكرؼ ع

ىو أحد األئمة الشافعية ببغداد برع في العمم  ", كذكره ابف قاضي شيبة كقاؿ عنو:(8)كأخريف
وىو مصيب في فتاويو ولو السيرة الحسنة والطريقة الجميمة، خشن العيش تاركًا لمتكمف عمى 

 1157ق/552, كصنف كتابًا في أصكؿ الفقو تكفى ابف الخل في بغداد سنة )(9)يقة السمف" طر 
 .(10)الككفة كدفف فييا إلىـ( كنقل  1157ق/552)

                                                           

 ,ـ(2003 :الصفاء, )القاىرة , مكتبةسير أعالـ النبالء, اعتنى بو: دمحم بف عيادؼ بف عبد الحميـ ,الذىبي( (1
20/66  . 

 ,الكافي بالكفيات,ـ(1263ىػ/764)ت,صالح الديف خميل أيبؾ ,الصفدؼ ؛5/439كفيات, ,( ابف خمكاف(2
  .29/48ـ(, 2000:)بيركت ,دار احياء التراث ,االرناؤكط أحمد :تحقيق

 .4/66كفيات, ,( ابف خمكاف(3
 .  4/150 ,العبر ,( الذىبي(4
 .20/300سير, ,( الذىبي(5
 .4/164شذرات الذىب, ,( ابف العماد(6
مرآة  الجناف كعبرة اليقظاف في  ,ـ(1366ىػ/768)ت,أبك دمحم عبدهللا بف أسعد بف عمي بف سميماف ,اليافعي ((7

 .3/302,ـ(1970,  مكسكعة االعممي,) بيركت: 2, طمعرفة ما يعتبر مف حكادث الزماف
 الشافعية طبقات ,(ـ1369/ق771ت),الكافي عبد بف عمي بف الكىاب عبد النصر أبك الديف السبكي, تاج (8)

           كالتكزيع, كالنشر  لمطباعة ىجر ,2الحمك, ط دمحم الفتاح كعبد الطناحي دمحم محمكد :تحقيق الكبرػ,
 .  6/176(,ىػ1413:ـ. د)

 ,الشافعية , طبقات(ـ1469/ق ػ874ت),عمر بف دمحم بف أحمد بكر أبك الديف بدر ,شيبة قاضي ابف (9)
 . 1/324 ,(ـ1986 :بيركت) ,الكتب عالـ ,1ط ,خاف العميـ عبد: تحقيق

 .    7/17,عالـاأل ,الزركمي ؛4/67كفيات, ,ابف خمكاف (10)
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 ابن خميس:-8
أبك عبد هللا الحسيف بف نصر بف دمحم بف الحسيف بف القاسـ بف خميس بف عامر المعركؼ     

, (3)تاج اإلسالـ, مجد الديف, الفقيو الشافعي,الممقب (2),الجيني(1)بابف خميس الكعبي, المكصمي
بغداد,  إلى, كتمقى عمكمو مف شيكخ المكصل ثـ رحل (4)ـ(1073ىػػػ/466كلد في المكصل سنة)

كسكف فييا مدة كسمع مف عدد مف شيكخيا مثل اإلماـ أبي حامد الغزالي كأبي بكر الشاشي 
المكصل, كدَّرس فييا كتخرج عمى يده  إلىثـ رجع  (5)كطراد الزينبي كلي القضاء برحبة مالؾ

العديد مف التالميذ كمنيـ عمر بف الشماس الخزرجي, كشرؼ الديف ابف أبي السرؼ كيكنس بف 
)منيج كالبف خميس العديد مف المصنفات, منيا  ,(6)منعو كعبد هللا بف أبي بكر األربمي

)مناقب األبرار ومحاسن ك ,سك(لؤلوة المنا, ك))أخبار المنامات(, ك)تحريم الغيبة(ك ,التوحيد(
 .(8)ـ( في مدينة المكصل1157ىػػػ/552, تكفي ابف خميس الجيني سنة )(7)األخيار(

 ضياء الدين السيروردي:-9
أبك النجيب عبد القاىر بف عبد هللا بف دمحم بف عمكيو, كاسمو عبد هللا بف سعد بف الحسيف     

ف القاسـ بف دمحم بف أبي بكر الصديقبف القاسـ بف النضر بف معاذ بف عبد الرحمف ب
كلد  ,(9)

, كذكر ابف خمكاف عف محب الديف ابف النجار قكلو (11)ـ(1097ق/490) سنة( 10)في سيركرد
في ))تاريخ بغداد((:" نقمت نسب الشيخ أبي النجيب مف خطو كىك: عبد القاىر بف عبد هللا بف 
دمحم بف عمكيو كاسمو عبد هللا, بف سعد بف الحسيف بف القاسـ بف النضر بف سعد بف النصر بف 

                                                           

 . 2/217كفيات, ,( ابف خمكاف(1
 ,مف قرػ المكصل عمى دجمة كتعد أكؿ منزؿ لمف يريد بغداد مف المكصل )ياقكت الحمكؼ  لبيرة( جيينة: قرية (2

 ( . 2/194معجـ البمداف,
 .  2/117كفيات, ,( ابف خمكاف(3
 .   2/291سير, ,( الذىبي(4
 .1/313,ىدية العارفيف ,البغدادؼ (5)
 . 1/318المباب, ,( ابف األثير6)
 .  2/261,األعالـ ,الزركمي؛ 2/117كفيات, ,ابف خمكاف (7)
 .  303 – 3/302مرآة الجناف, ,اليافعي ؛20/292سير, ,الذىبي (8)

 .  3/175كفيات, ,( ابف خمكاف(9
 (.289/ 3معجـ البمداف, ,مف  زنجاف بالجباؿ )ياقكت ةقريب ةسيركرد:  بمد( (10
 . 4/49األعالـ, ,الزركمي ؛3/175كفيات, ,ابف خمكاف( (11
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, (1) , كاذا كاف بخطو ىكذا فيك أصح"الصديقعبد الرحمف بف القاسـ بف دمحم بف أبي بكر 
الفقيو الشافعي قدـ بغداد كتفقو بالمدرسة النظامية عمى أسعد المييني, كسمع عمى ابف نبياف 

, ثـ (2)الذؼ كاف إمامًا في الشافعية بمغ مبمغًا في العمـ حتى لقب بمفتي العراقيف كقدكة الفريقيف
, (3)تعالىكالعزلة, كأقبل عمى االنشغاؿ بالعمل هلل  سمؾ طريق الصكفية كحبب إليو االنقطاع

كركػ عنو ابف عساكر كابف القاسـ كابف  السمعاني, كأبك أحمد بف سكينة كابف أخيو الشيخ 
شياب الديف, كزيف األمناء أبك البركات ثـ كلى التدريس بالنظامية فدَّرس بيا مدة ثـ انصرؼ 

الشاـ لزيارة لبيت  إلىالمكصل مجتازًا  إلى, كقدـ (4)عنيا بعد أف صحب الشيخ أبا حامد الغزالي
الشاـ  إلىـ( كعقد بيا مجمس الكعع بالجامع العتيق ثـ تكجو 1171ق/557المقدس في سنة )

, كرجع أربل ككعع (5)فكصل دمشق, كلـ تكفق لو الزيارة؛ النفساخ اليدنة بيف المسمميف كالفرنج
  ق/563بغداد كتكفي فييا يـك الجمعة السابع عشر مف جمادؼ اآلخر سنة ) إلى, عاد (6)بيا

 .(7)ـ(1168

 االربمي: -61
, فقييًا شافعيًا عارفا بالمذىب (8)ـ(1085ق/478أبك العباس األربمي, كلد في أربل سنة)    

كاشتغل في بغداد ثـ (10)تعمـ في بغداد عمى الكيا اليراسي كابف الشاشي ,(9)كالفرائض كالخالؼ
كلو  (12)ـ(, كيعد أكؿ مف دَّرس في أربل1138ق/ 533سنة ) ,(11)أربل كدَّرس فييا إلى

 , كلو كتاب ذكر فيو ستًا كعشريف خطبة (13)حساف كثيرة في التفسير كالفقو كغير ذلؾ
                                                           

 .  3/175كفيات, ,( ابف خمكاف(1
 .  2/208,الذىب شذرات ,( ابف العماد2)
 . 3/175كفيات, ,ابف خمكاف (3)
 . 7/175,الكبرػ  طبقات الشافعية ,( السبكي4)
 .  3/671( ابن خلكان, وفيات,5)

 . 1/107ربل,أتاريخ  ,ابف المستكفي( 6)
 .  4/49األعالـ, الزركمي, ؛3/176كفيات, ,( ابف خمكاف7)

 .  2/307األعالـ,,الزركمي ؛2/200كفيات, ,ابف خمكاف ((8
 .  2/200كفيات, ,ابف خمكاف( (9

 .  2/307األعالـ, ,الزركمي( (10
 .  5/218طبقات الشافعية, ,السبكي( (11
 .  5/86,الذىب شذرات ,( ابف العماد(12
: تحقيق الشافعية, طبقات ,(ـ1370/ىػ774ت) عمي, بف الحسف بف الرحيـ عبد الديف جماؿ األسنكؼ,( (13

 . 1/118(,ـ1970:بغداد) االرشاد, مطبعة ,1ط الجبكرؼ, عبدهللا
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درباس كمف تالميذه ضياء الديف أبك عمرك عثماف بف عيسى بف  (1)ككميا مسندة لمرسكؿ
تكفي في  (2)اليذباني شارح )الميذب( كابف أخيو عز الديف أبك القاسـ نصر بف عقيل بف نصر

 .(3) ـ( كدفف فييا1172ق/567مدينة أربل سنة )
 البروي:-66
, الفقيو الشافعي, (5), الطكسي(4)أبك منصكر دمحم بف دمحم بف دمحم بف سعد بف عبد هللا البركؼ     

كلد بطكس  (6)إلييـ بالتقدـ في الفقو كالنظر كعمـ الكالـ كالكععأحد األئمة المشار 
, كنزؿ بدكيرة (7) الشاـ فأقاـ بدمشق مدة إلىـ(, كتفقو في نيسابكر كخرج 1124ق/517سنة)

بغداد كدرس في المدرسة البيائية األصكَؿ  إلىالسميساطي ككاف كاعظًا فاضاًل مناظرًا كقدـ 
, كصنف في الخالؼ تعميقة جيدة, كىي مشيكرة كلو (8)كثيركالجدَؿ ككاف يحضر دركسو خمق 

بف رحو تقي الديف أبك الفتكح منصكر اش ,(9))المقترح في المصطمح(جدؿ مميح مشيكر سماه 
عبد هللا المصرؼ, المعركؼ بالمعتز, ككانت لو حمقة بجامع القصر, كيحضر عنده المدرسكف 

ق/ 567تكفي سنة) ,(66)يحيي تمميذ الغزالي, ككاف مف أكبر أصحاب دمحم بف (10)كاألعياف
 .(12)ـ(1172

 كمال الدين الشيرزوري: -61
 أبك الفضل دمحم بف أبي دمحم عبد هللا بف أبي أحمد القاسـ الشيرزكرؼ, الممقب كماؿ الديف      

                                                           

 .2/155مرآة الجناف, ,( اليافعي(1
 .2/201كفيات, ,ابف خمكاف ((2
 .2/307عالـ,األ ,؛ الزركمي2/201كفيات, ,( ابف خمكاف(3
 . 4/65كفيات, ,( ابف خمكاف4)
 .  4/224شذرات الذىب, ,( ابف العماد5)
 . 4/65كفيات, ,( ابف خمكاف6)
 . 7/24األعالـ, ,الزركمي ؛3/382اليافعي, مرآة الجناف,( 7)
 .  39/297تاريخ اإلسالـ, ,( الذىبي8)
, دار 3ـ(, أسماء الكتب: تحقيق: دمحم التكنجي, ط1667ق/1078رياض زادة, عبد المطيف بف دمحم,)ت( 9)

 .  1/288ـ(,1983الفكر, )دمشق: 
 .  1/121( الصفدؼ, الكفي بالكفيات,(10
 .4/65كفيات, ,( ابف خمكاف(11
 . 7/24عالـ,األ ,؛ الزركمي6/389,الكبرػ  طبقات الشافعية ,( السبكي(12
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بغداد في  إلى, كنشأ فييا ثـ رحل (2)ـ(1099ق/492سنة) ,(1)الفقيو الشافعي, كلد في المكصل
المكصل كسمع  إلىثـ رجع  (4), أسعد المييني(3)شبابو مف أجل العمـ فدَّرس الفقو عمى يد شيخيا

تكلى القضاء في المكصل مدة كبنى  (5)الحديث مف أبي البركات دمحم بف دمحم بف خميس المكصمي
, كدرس عمى (6)يالمدرسة الشافعية فييا ثـ الـز البيت الزنكي كأصبح مقربًا مف عماد الديف زنك

يده العديد مف التالميذ أبرزىـ حماد الحراني, كابف المنجا, كعبد العزيز األقصر كمكفق بف 
وكان عظيم الرياسة، خبيرًا  ", قاؿ عنو ابف خمكاف:(7)قدامة, كأبي المكاىب الصصرؼ كغيرىـ

كثرة رؤساء  بتدبير الممك، لم يكن في بيتو مثمو وال نال أحد منيم ما نالو من المناصب مع
 .(9) ـ( في دمشق كدفف فييا1176ق/572تكفي كماؿ الديف أبك الفضل سنة ) ،(8) بيتو"
 المييني: -67
مجيد الديف  (11), الفقيو الشافعي(10)أبك الفتح أسعد بف أبي نصر بف أبي الفضل المييني     

غزنة كشاع  إلىتفقو بمرك ثـ رحل  (13)كاف إمامًا مبرزًا في الفقو كالخالؼ (12)القرشي العمرؼ 
سمعت  "ذكره ابف خمكاف كقاؿ:( 14)فضمو كتكلى التدريس في المدرسة النظامية ببغداد مرتيف

                                                           

 .  4/76كفيات, ,خمكاف( ابف (1
 .  2/18 ,طبقات الشافعية ,( االسنكؼ (2
 في الزماف مرآة ,(ـ1256/ىػ654ت),فيركز عبدهللا بف يكسف المظفر أبك الديف شمس ,الجكزؼ  ابف سبط( (3

 .  4/340,(ت.د: اباد حيدر),العثمانية المعارؼ دار مطبعة دمحم, جميل: تحقيق,األعياف تاريخ
 .  4/76كفيات, ,( ابف خمكاف(4
 .  4/76كفيات, ,( ابف خمكاف(5
 .  8/340مرآة الزماف, :( سبط ابف الجكزؼ (6
 أحمدزكي دمحم كحسف  :معجـ األنساب كاألسر الحاكمة في التاريخ اإلسالمي, ترجمة ,كارد فكف ( زامباكر, أد7)

 .   23ص ,ـ(1951:محمكد, مطبعة جامعة فكاد األكؿ )القاىرة
 .  4/242كفيات, ,( ابف خمكاف(8
 . 4/243,الذىب شذرات ,ابف العماد ؛4/79كفيات, ,( ابف خمكاف(9
ساف ايكرد مف إقميـ خر أبكىي ناحية بيف سرخس ك  خابراف ىي قرية مف قرػ ميينة  إلىنسبة : ييني( الم(10

 .1/212كفيات, ,ابف خمكاف ؛(5/235معجـ البمداف,  الحمكؼ,
 . 1/212كفيات, ,( ابف خمكاف11)
 .  4/71العبر, ,( الذىبي12)
 . 1/212كفيات, ,( ابف خمكاف13)
 . 4/72العبر, ,( الذىبي14)
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كمف ابرز شيكخ المييني ىـ  ,(1) "من أىل قزوين مكان يخدم اإلمام اسعد في اخر عمره بيمذان
تكفي المييني  ,(2)المكفق اليركؼ بمركاإلماـ أبك المظفر منصكر بف دمحم السمعاني, كعمي بف 

 .(3)ـ(1176ق/572في ىمذاف سنة)
 َحيَص َبيص: -61
الممقب شياب الديف, المعركؼ  (4)التميمي أبك الفكارس سعد بف دمحم بف سعد بف الصيفي     

, كتفقو (6)ـ( كنشا فييا1098ق/ 492الفقيو الشافعي مف أىل بغداد, كلد سنة ) (5)بحيص بيص
, كلو رسائل فصيحة (8)عمى القاضي دمحم بف عبد الكريـ الكزاف كتكمـ في مسائل الخالؼ(7)بالرؼ 
, كلقب بحيص بيص؛ ألنو رأػ العامة يكمًا في حركة مزعجة كأمر شديد فقاؿ: ما لمناس (9) بميغة

الحمة كتكفي ببغداد قبل كصكلو الييا سنة  إلىفي حيص بيص فبقى ذلؾ لقب لو, ثـ رحل 
 .(10)ـ( كدفف بمقابر قريش1179ق /574)

 السديد السمماسي: -65
 كاف إمامًا  ,(12), الفقيو الشافعي(11)دمحم بف ىبة هللا بف عبد هللا الشيخ سديد الديف السمماسي     

                                                           

 . 1/212كفيات, ,( ابف خمكاف1)
 . 7/42طبقات الشافعية,, ( السبكي2)
 كفيات, ,ابف خمكاف؛ 4/486, ـ(1966:بيركت) ,الصادر دار ,2ط التاريخ, في الكامل ,األثير ابف (3)

1/212 . 
 .  21/61؛ الذىبي, سير,2/303كفيات, ,ابف خمكاف( 4)
 . 3/78األعالـ, ,الزركمي (5)
 .3/78األعالـ, ,الزركمي ؛2/303كفيات, ,ابف خمكاف (6)
لىمدينة مشيكرة في بالد ايراف بينيا كبيف نيسابكر مائة ك ستكف فرسخًا ك  :الرؼ  (7) قزكيف عشركف فرسخًا  ا 

 . (122-3/116)ياقكت الحمكؼ, معجـ البمداف,
عيكف  ,ـ(1289/ىػ 688بف القاسـ بف خميفة بف يكنس )ت أحمدبك العباس أ, مكفق الديف أصيبعة( ابف أبي 8)

 .    1/257 ,ـ(1965 الدكتكر نزار رضا, دار مكتبة الحياة )بيركت: :نباء في طبقات األطباء, تحقيقاأل
 .  103 /15 ,الكافي بالكفيات ,الصفدؼ( (9

مقابر قريش:  ؛3/87,االعالـ, الزركمي ؛12/301,, البداية كالنيايةابف كثير ؛2/303,كفيات, ابف خمكاف ((10
ىي مقبرة مشيكرة في بغداد عمييا سكر, بينيا كبيف دجمة شكط فرس التي فييا قبر مكسى الكاظـ)ياقكت 

 . (5/163الحمكؼ, معجـ البمداف,
 .     4/74كفيات, ,ابف خمكاف (11)
 .    7/23طبقات الشافعية الكبرػ,, السبكي( 12)
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طريقة الشريف بالعراق قيل ىو الذي شير  "كقاؿ عنو الذىبي: (1)نظارًا جدليًا, كلد في سمماس
, كقد (2)ي والمستصفى من غير مراجعة كتاب"والوسيط  لمغزال  إنو كان يذكر طريقة الشريف،

قصده الناس كخرج مف تالمذتو عمماء منيـ العماد دمحم بف يكنس, كأخكه كماؿ الديف مكسى, 
كاف سديدًا في كشرؼ الديف أبك المظفر دمحم بف عمكاف بف مياجر كغيرىـ, مف األفاضل, ك 

 .  (4)ـ(1178ق/574, تكفي في شعباف سنة )(3)الفتاكػ 
 رضي الدين األربمي: -61
أبك الفضل يكنس بف دمحم بف منعة بف مالؾ بف دمحم بف سعد بف سعيد بف عاصـ بف عائد بف     

 إلىـ( كقدـ 1113ق/507, كلد في أربل سنة  )(5)كعب بف قيس الممقب رضي الديف األربمي
المكصل كتفقو بيا عمى الشيخ أبي عبد هللا الحسف بف نضر المعركؼ بابف خميس الكعبي 

عمى الشيخ أبي  (6)بغداد كتفقو بيا إلىالجيني, كسمع عميو كثيرًا مف كتبو كمسمكعاتو ثـ انحدر 
المكصل  إلىمنصكر سعيد بف دمحم بف عمرك المعركؼ بابف الرزاز, مدرس النظامية ثـ رجع 

في مسجد األمير زيف الديف أبي الحسف عمي بف بكتكيف كالد الممؾ المعظـ مظفر  يياكدَّرس ف
, كتفقو عمى يده البكازيجي العزير المقرغ نزيل (7)الديف صاحب أربل كصار يفتي كيعع فيو

, كلـ يزؿ في الفتاكػ كالتدريس كالمناظرة (9)كيحيي بف عمي المعركؼ بابف العطار (8)المكصل
ـ( كدفف 1179ق/575اف تكفي بالمكصل يـك األثنيف المكافق السادس مف محـر سنة ) إلى

 .(10)بتربتو المجاكرة لمسجد زيف الديف
 
 
 

                                                           

 (.3/38معجـ البمداف, ,مدينة مف مدف أذربيجاف بينيا كبيف أرمينيا يكميف)ياقكت الحمكؼ  إلىنسبة سمماس: ( (1
 . 21/103سير, ,الذىبي( (2
 .  19 – 2/18طبقات الشافعية, ,شيبة ابف قاضي( (3
 .  7/23: طبقات الشافعية الكبرػ,,السبكي( (4
 .  5/601كفيات, ,( ابف خمكاف(5
 .   2/569طبقات الشافعية, ,االسنكؼ ( (6
 .  5/602كفيات, ,ابف خمكاف( 7)
 .  4/76تاريخ اإلسالـ, ,( الذىبي8)
 .  8/356طبقات الشافعية الكبرػ, ,السبكي( 9)
 .  5/602كفيات,, ابف خمكاف( 10)
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 ابن الرفاعي:  -63
بف يحيي بف حاـز بف عمي  (1)أبك العباس أحمد بف أبي الحسف عمي بف أبي العباس أحمد    

أصمو مف العرب سكف قرية أـ  (3)البطائحي مف البطائح (2)بف رفاعة الشيخ الكبير الرفاعي
كىك مؤسس الطريقة األحمدية الرفاعية, كلد سنة  (4)عبيدة, مف قرػ البطائح  بيف البصرة ككاسط

, كمع ما كاف لو مف االشتغاؿ بالعبادة, صنف (5)ـ( في كاسط كتفقو كتأدب فييا 1118ق/512)
لعمي بف  )ربيع العاشقين( ك)عجائب واسط (، يا كتاب كتبًا كثيرة خاصة بطريقتو كأتباعو, من

, تكفي ابف الرفاعي في يكـ االثنيف (6)الطكسي لتقي الديف رياق المحبين(ت)ك ,جماؿ الحداد
 .(7) ـ( في قرية أـ عبيدة1182ق/578المكافق السابع عشر مف شير ربيع اآلخر سنة)

 النيسابوري: -68
قطب الديف الفقيو الشافعي,  ( 8)بف مسعكد بف طاىر النيسابكرؼ أبك المعالي مسعكد بف دمحم      

, كتفقو في نيسابكر كمرك عمى أئمتيا كسمع الحديث منيـ, ثـ تفقو (9)ـ(1112ق/505كلد سنة )
في بغداد عمى دمحم بف يحيى صاحب الغزالي كتأدب عمى أبيو كبرع في الكعع كحصل لو القبكؿ 

ظامية بنيسابكر, ثـ قدـ دمشق كدَّرس في المدرسة المجاىدية في بغداد, كدَّرس في المدرسة الن
التدريس  إلىدمشق, كعاد  إلىىمداف فدَّرس بيا, ثـ عاد  إلى, ثـ ذىب (10)كالغزالية في دمشق

بالمدرسة الغزالية كانتيت اليو رياسة المذىب بدمشق ككاف حسف األخالؽ قميل التصنع صنف 
, ككاف يفقو السمطاف صالح الديف األيكبي كجمع (11))اليادي(كتابًا مختصرًا في الفقو سماه 

دنيكية حرص عمييا كعمميا ألكالده لترسخ في ع ما يحتاج إليو مف أمكر دينية ك تجمع  لو جمي

                                                           

  .  1/182كفيات, ,خمكاف( ابف 1)
 .  4/259شذرات الذىب, ,( ابف العماد2)
 .  4/372معجـ البمداف,, ( ياقكت الحمكؼ 3)
 .  12/312البداية كالنياية, ,( ابف كثير4)

 .  1/174األعالـ, ,( الزركمي(5
 .  1/183كفيات, ,( ابف خمكاف(6
 .  1/174األعالـ, ,؛ الزركمي1/183كفيات, ,( ابف خمكاف(7
 .  4/418ابف خمكاف, كفيات,( 8)
 .  7/220األعالـ, ,الزركمي( 9)

 .  3/413مرآة الجناف, ,اليافعي( (10
 .  4/263شذرات الذىب, ,( ابف العماد(11
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, كيعد النيسابكرؼ أحد أعمدة الدكلة الزنكية في مكاجية اإلسماعيمية (1)أذىانيـ مف الصغر
ما أردنا ببناء  "ف نكر الديف سياسة الدكلة التعميمية بقكلو:الباطنية بعد أف أكضح السمطا

ظيار الدين" , تكفي النيسابكرؼ في (2) المدارس إال نشر العمم ودحض البدع من ىذه البمدة وا 
 . (3)ـ( في دمشق كدفف قرب مقابر الصكفية غربي دمشق1183ق/578رمضاف سنة)

 الشاتاني: -69
, الممقب عمـ (5), الشاتاني(4)عبد هللا بف بندار بف إبراىيـأبك عمي الحسف بف سعيد بف     
بغداد كتفقو بالمدرسة النظامية عمى أبي  إلى, الفقيو الشافعي سكف المكصل كرحل (6)الديف

الحسف عمي بف سميماف األصبياني, كأبي عمي الحسف ابف إبراىيـ الفارقي, كأبي منصكر سعد 
أبي السعادات بف الشجرؼ كسمع الحديث مف أبي القاسـ ىبو , كقرأ األدب عمى (7)بف دمحم الرزاز

 إلى, ككاف كاعظًا جاء (9), كذكره العماد الكاتب في )الخريدة( كأثنى عميو(8)هللا بف الحصيف
 ـ( كقد عاد 1176ق/572مصر سنة) إلى, ثـ رحل (11)الشاـ كحدث بيا إلى, ثـ خرج (10)بغداد

 .(12)ـ(1183ق/579المكصل, كتكفي فييا سنة ) لىإ
                                                           

 :تحقيق ,النكادر السمطانية كالمحاسف اليكسفية ,ـ(1234ىػ/632( ابف شداد, يكسف بف رافع بف تميـ )ت:(1
 .  3 /1د.ت(,  :,)القاىرة1ط ,جماؿ الديف الشياؿ

 :صححو الركضتيف, عمى الذيل ,(ـ1266/ىػ665ت) ,اسماعيل بف عبدالرحمف الديف شياب ,شامة أبك ((2
 . 1/61,(ـ1974:بيركت),الجيل ,دار2الككثرؼ,ط زاىد دمحم

 .  7/220 األعالـ, ,الزركمي ؛2/21 طبقات الشافعية, ,ةبشي قاضي ابف ؛4/419,كفيات ,ابف خمكاف( (3
 .  2/95كفيات, ,خمكاف ( ابف(4
 . (3/304معجـ البمداف, الحمكؼ, ياقكت)بنكاحي ديار بكرقمعة  إلىشاتاف: نسبة ( 5)
 .  1/95كفيات, ,ابف خمكاف( 6)
بغية الطمب في تاريخ  ,ـ(1261ىػ/660بف عبدهللا,)ت أحمدبك القاسـ عمر بف أكماؿ الديف  ,أبف العديـ( 7)

 .  5/2351تحقيق: سييل زكار, دار الفكر,)د. ـ كد. ت(, ,حمب
تاريخ بغداد, ذيل المستفاد مف  ,(ـ1348ق/749)ت ,يبؾ بف عبد هللاأبف  أحمدالحسيف  كابف الدمياطي, أب (8)

 . 71/ 1,ـ(1997:)بيركت , دار الكتب العممية,1عطا, ط تحقيق: مصطفى عبد القادر
 .  2/37 خريدة القصر, ,يانيباألص( 9)
 .  12/19, الكافي بالكفيات ,الصفدؼ( 10)
 ـ(,1985,)بيركت:1ط ,مف تاريخ الحافع الدبيثي, دار الكتب العممية والذىبي, المختصر المحتاج إلي( 11)

15/158 . 
فالح  :البرؽ الشامي, تحقيق ,ـ(1200ىػ/597ياني, عماد الديف الكاتب دمحم بف دمحم بف حامد,)تباألص( (12

  .2/192؛ الزركمي: االعالـ,3/29ـ(, 1987مؤسسة عبد الحميد شكماف, االردف, )عماف:  ,1ط ,حسيف
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 ابن الدىان: -11
أبك الفرج عبد هللا بف أسعد بف عمي بف عيسى بف عمي, المعركؼ بابف الدىاف      

, كاف (2), كيعرؼ الحمصي, الفقيو الشافعي, المدرس بحمص المنعكت بالميذب(1)المكصمي
مصر كأقاـ فييا  إلىـ( ثـ رحل 1128ق/522فقييًا فاضاًل, كلد في مدينة المكصل سنة )

ذو الفنون دخل يومًا عمى نور الدين فقال لو: كيف أصبحت؟  ", قاؿ عنو ابف العماد:(3)مدة
فقال: أصبحت كما ال يريد هللا ورسولو وال أنت وال أنا وال ابن عصرون، فقال نور الدين: كيف 
ذلك، فقال: ألن هللا ورسولو يريدان مني اإلعراض عن الدنيا واإلقبال عمى اآلخرة، ولست كذلك 

طعًا إربًا إربًا ولست كذلك وأنت تريد مني أن ال أسألك شيئًا وابن عصرون يرمني أن أكون مق
لست كذلك فضحك منو وأمر لو ولست كذلك، وأنا أريد من نفسي أن أكون أسعد الناس و 

 .(5)ـ(1185ق/ 581, تكفي ابف الدىاف  في مدينة حمص كدفف فييا سنة )(4)بصمو"
  :بن ابي عصرون ا-21
, الممقب شرؼ الديف, (6)ـ(1098/ھ492الفقيو الشافعي كلد سنة)هللا بف دمحم,  عبد أبك سعد    

فقرأ  ,جانب الفقو إلى درس في المكصل عمـ القراءات( 7)كاف مف أعياف الفقياء كفضالء عصره
بغداد الستكماؿ  إلى, ثـ رحل (8)القراءات العشر عمى شيخو أبي الغنائـ السممي السركجي

 ةيد شيخو أبي عبد هللا الحسيف بف دمحم البارع المتكفى سندرس القراءات السبع عمى  إذ ,دراستو
ثـ ( 9)كيذكر أف ابف عصركف تمقى العمكـ كىك صبي عمى يد شيكخ عصره ,ـ(1129/ھ524)

ثـ رحل ( 10))الميذب( فكائد خذ عنوأالفارقي ك  يعم أبيكاسط كمر عمى قاضييا الشيخ  إلىتكجو 

                                                           

 . 3/45كفيات, ,( ابف خمكاف(1
 . 2/17الخريدة, ,االصبياني( (2
 . 4/72األعالـ, ,الزركمي ؛3/47كفيات, ,ابف خمكاف( (3
 . 4/270شذرات الذىب,, ابف العماد ((4
 . 4/72,عالـاأل, الزركمي ؛3/48كفيات, ,ابف خمكاف( 5)

 . 4/256العبر, ,الذىبي ؛3/41كفيات, ,ابف خمكاف ((6
  .   3/41كفيات, ,ابف خمكاف (7)
 امراء ذكر في الخطيرة ,األعالؽ(ـ1285/ىػ684ت)ابراىيـ, عمي بف بف دمحم عبدهللا أبي عزالديف شداد, ابف( (8

  .68(, صـ1978: دمشق) ,الثقافة كزارة مطبعة ,عبادة يحيى :تحقيق ,الجزيرة ك الشاـ
 الكتب دار ,1ط الحضارية, المكصل مكسكعة في منشكر بحث ,(القرآف عمـك),ياسر كاصد ,الزيدؼ( (9

 . 3/18,(ـ1992: المكصل جامعة) كالنشر, لمطباعة
 . 3/42كفيات, ,( ابف خمكاف(10
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حمب في  إلى رحلبسنجار مدة ثـ  ـ(, ثـ أقاـ1128ق/523المكصل, كدرس فييا سنة ) إلى
 549) ةقدـ دمشق بعد أف ممكيا الممؾ العادؿ نكر الديف محمكد سنك كاألربعيف,  ةمساخالسف 
كىك  )صفوة المذىب في نياية المطمب(كلو العديد مف التصانيف منيا كتاب  ,(1)ـ(1154ق/

 في مجمديف, )المرشد(ككتاب مجمدات, أربعةفي  (رنتصاال )اب في سبع مجمدات, ككتا
 ,)الفرائض(ككتاب ,أجزاء أربعفي  ف()التيسير في الخالك ,)الذريعة في معرفة الشريعة(ككتاب

التي كتبيا  األخرػ كغيرىا مف التصانيف كلـ يكممو  ,(2) المغرب في نصرة المذىب( اإلرشاد)ك
بل كفاتو بعشر قعمره  آخرابف عصركف في مجاؿ الفقو كالقراءات كالقضاء, ثـ عمي في 

 .( 4)ـ( كدفف في دمشق1189 /ھ585) ةتكفي في الحادؼ عشر مف رمضاف مف سن, (3)سنيف
 ابن الشيرزوري: -11
قاضي القضاة,  ,(5)أبك حامد دمحم بف القاضي كماؿ الديف بف الشيرزكرؼ الممقب محي الديف    

, دخل بغداد كتفقو فييا عمى الشيخ (6)ـ( مف بيت مشيكر1116ق/510المكصمي, كلد في سنة )
حمب  إلىالشاـ كتكلى القضاء نيابة عف كالده, ثـ انتقل  إلى, ثـ رحل (7)أبي منصكر بف الرزاز

 المكصل, إلى, ثـ عاد (8)ـ(1160ق/555كحكـ بيا نيابة عف أبيو في شير رمضاف سنة)
كدَّرس في المدرسة النظامية, كمدرسة كالده بالمكصل, كناؿ حظكة عند صاحب المكصل عز 

, (9)بغداد مراراً  إلىالديف مسعكد بف قطب الديف مكدكد بف زنكي مف جميع األمكر كأرسل رسكاًل 
ـ( 1190ق/586) تكفى محيي الديف ابف الشيرزكرؼ في الرابع عشر مف جمادػ األكلى سنة

 .(10)في المكصل

                                                           

 . 3/42كفيات, ,( ابف خمكاف(1
 . 134 -133/ 7طبقات الشافعية الكبرػ, ,السبكي ((2
 .  3/42كفيات, ,( ابف خمكاف3)
 ,الكبير دمشق تاريخ ,(ـ1175/ىػ571ت) عبدهللا, بف هللا ىبة بف الحسيف بف عمي القاسـ أبك ,عساكر ابف (4)

ابف  ؛27/82, (ـ2001:بيركت) ,العربي التراث احياء دار ,1ط ,الجنكبي عاشكر عمي عبدهللا أبك: تحقيق
 .3/42كفيات, ,خمكاف

 .  4/80كفيات, ,ابف خمكاف( (5
 .  7/25األعالـ, ,الزركمي( (6
 .  6/185طبقات الشافعية الكبرػ, ,السبكي( (7
 .  2/42طبقات الشافعية, ,شيبة ابف قاضي( (8
   .6/185طبقات الشافعية الكبرػ, ,( السبكي(9
 .  4/82كفيات, ,ابف خمكاف( 10)
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 العراقي: -17
الفقيو الشافعي المعركؼ  (2)بف ميخائيل (1)أبك إسحاؽ الخطيب إبراىيـ بف منصكر بف المسمـ    

بغداد كاشتغالو بيا عمى أبي  إلىـ(, كبعد دخكلو 1116ق/510بالعراقي كلد في مصر سنة )
بكر دمحم بف الحسيف األرمكؼ ككاف مف أصحاب الشيخ أبي إسحاؽ الشيرازؼ, كعمى أبي الحسف 

, كتفقو في مصر عمى القاضي أبك المعالي مجمي بف (3)دمحم بف المبارؾ بف الخل البغدادؼ
, كتكلى (4)رحًا جيداً جميع, كشرح كتاب )المذىب( لمشيخ أبي إسحاؽ الشيرازؼ في عشرة أجزاء ش

, تكفي أبك إسحاؽ في يـك الخميس في العشريف مف جمادػ (5)كفاتو إلىالخطابة في مصر 
 .(6)ـ( بمصر كدفف بسفح المقطـ1200ق/596األكلى سنة )

 ابن الجوزي:  -11
أبك الفرج بف الجكزؼ, الفقيو الحنبمي الكاعع الممقب جماؿ الديف الحافع, كاف عالمة     

)تمقيح فيوم في أربعة أجزاء كلو  )الموضوعات(, كلو العديد مف التصانيف منيا كتاب, (7)عصره
ككاف ابف الجكزؼ مف المكثريف في التصنيف  (8)عمى كضع كتاب )المعارؼ( البف قتيبة األثر(

, إال (9)كالكتابة حتى بالغ في كصف نفسو بقكلو كما ذكر الذىبي:))كتبت بأصبعي ألفي مجمد((
قكؿ يدؿ عمى غزارة عممو ككثرة تصانيفو, كاختمف المؤرخكف في عدد تصانيف ابف أف ىذا ال

, كقد كاف ىذا العدد الكبير مف التصانيف سببًا (10)الجكزؼ ما بيف الثالثمائة كاألربعمائة مصنف

                                                           

  . 1/59كفيات, ,( ابف خمكاف1)
 . 1/74: األعالـ,,( الزركمي2)
ؿ االكماؿ تكممة إكما ,ـ(1281ىػ/ 680)ت,المحمكدؼجماؿ الديف دمحم بف عمي أبك حامد ( ابف الصابكني, 3)

 . 113ص ـ(,1957تحقيق: مصطفى جكاد, المجمع العممي العراقي,)بغداد: ,األلقابفي األنساب كاألسماء ك 
 .  1/59كفيات, ,ابف خمكاف( (4
 . 4/323,الذىب شذرات ,ابف العماد( (5
السمكؾ لمعرفة دكؿ  ـ(,1441ق/845)تبف عمي عبد القادر أحمدتقي الديف أبك العباس  ,المقريزؼ ( (6

 . 1/266,ـ(1997 ,دار الكتب العممية,)بيركت:1,طعطا الممكؾ, تحقيق: دمحم عبد القادر
 أحمد شياب بف الرحمف عبد الفرج ابك الديف الحنبمي, زيف رجب ابف ؛117 – 3/116كفيات, ,ابف خمكاف ((7

 ,بيجة عمي كحاـز الحسف بف اسمو: تحقيق الحنابمة, طبقات عمى الذيل ,(ـ1392/ىػ795ت) ,البغدادؼ
 .   1/399,(ـ1997:بيركت) ,العممية الكتب دار ,1ط

 .  3/317كفيات, ,( ابف خمكاف(8
 .   4/1344(,ـ 1997:بيركت) ,العممية الكتب دار ,1ط عميرات, زكريا: تحقيق الحفاظ, تذكرة ,الذىبي(  9)
 .  28 /13 ,البداية كالنياية ,( ابف كثير 10)
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في تكجيو النقد إليو, فقد تصدػ بعض العمماء لتصانيفو ككشفكا ما فييا مف أخطاء, كلـ يغادر 
مدينة أخرػ سكاء في داخل العراؽ أـ خارجو لطمب العمـ, بل اكتفى  إلىؼ مدينة بغداد ابف الجكز 

بما تضمو بغداد مف عمماء كمؤسسات فكرية كثقافية عدا سفره ألداء فريضة الحج, إذ قصد مكة 
المصادر التاريخية عمى كفاة ابف الجكزؼ في  أجمعت, كقد (1)ق(553ق,541مرتيف في سنة )

 .(2)ـ( في بغداد1201ق/597ليمة الجمعة الثاني عشر مف شير رمضاف مف سنة )
 العماد األصبياني: -15
أبك عبد هللا دمحم بف صفي الديف أبي الفرج دمحم بف نفيس الديف أبي الرجا حامد بف دمحم بف     

 المعركؼ بابف أخي العزيز الممقب عماد الديف, الكاتب عبد هللا بف عمي بف محمكد بف ىبة هللا
, ككاف فقييًا (4)بغداد حدثاً  إلىـ( كقدـ 1125ق/ 519, كلد في أصبياف سنة )(3)األصبياني

شافعيًا درس بالمدرسة النظامية عمى أبي المنصكر بف الرزاز كسمع مف ابف الرزاز, كأبي 
ـ كأبي بكر بف األشقر كأبي القاسـ عمي بف منصكر بف خيركف كأبي الحسف عمي عبد السال

أصبياف  إلىالصباغ كغيرىـ كأجاز لو أبك القاسـ بف الحصيف كأبك عبد هللا الفراكؼ, ثـ عاد 
بغداد,  إلى, ثـ عاد بعدىا (5)كتفقو بيا عمى أبي المعالي الكركاني كدمحم بف عبد المطيف الخجندؼ

دمشق في شعباف سنة  إلى, ثـ انتقل (6)البصرة فتكلى النظر فييا ثـ بكاسط إلىثـ 
, كلو عدة تصانيف منيا, كتاب (7)ـ( في عيد الممؾ نكر الديف محمكد بف زنكي1166ق/562)

جعمو ذياًل عمى كتاب )زينة الدىر( ألبي المعالي سعد بف عمى  ) خريدة القصر وجريدة العصر(
بيذا االسـ؛ ألف الممؾ العادؿ نكر  , كدَّرس في المدرسة العمادية التي عرفت(8)الكراؽ الحظيرؼ 

 ـ( 1201ق/597) تكفي العماد األصبياني سنة( 9)ـ(1172ق/567الديف كاله إياىا سنة )
                                                           

 .  182 ,120 /10 ,المنتظـ ,( ابف الجكزؼ (1
 .  3/316,عالـاأل,الزركمي ؛3/118كفيات, ,( ابف خمكاف(2
 .  4/382كفيات, ,ابف خمكاف( (3
  .  7/26األعالـ,,الزركمي ((4
 . 6/179طبقات الشافعية الكبرػ,  ,السبكي( (5
 .5/420,(ـ1991:بيركت)العممية, الكتب دار ,1األدباء,ط معجـ ,( ياقكت الحمكؼ (6
 ,ـ(1266/ىػ665) شياب الديف عبد الرحمف بف اسماعيل بف ابراىيـ المقدسي, أبك القاسـ ابك شامة,( 7)

 مؤسسة الرسالة, )بيركت: ,1ط الركضتيف في إخبار الدكلتيف النكرية كالصالحية, تحقيق: إبراىيـ الزيبق,
 .  1/50ـ(,1997

 .  4/384كفيات,  ,ابف خمكاف( 8)
 .  5/420معجـ األدباء, ,ياقكت الحمكؼ ( (9
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 م(6181ىـ/ 186لمؤلفو ابن خمكان )ت  وأنباء الزمان

 .( 1)بدمشق
 الخاتمة

 :أىميا نتائج عدة لنا تبيف المكضكع دراسة بعد  
 أخذ الذؼ خمكاف ابف مثل الكبار كالمؤرخيف العمماء كعقكؿ ذاكرة في جعمتو العراؽ أىمية إف .1

 أىـ مف يعد الذؼ( الزماف أبناء كأنباء األعياف كفيات) كتابو ثنايا بيف كبيراً  حيزاً  العراؽ
 إليو الكافديف أك كالدة العراؽ عمماء مف الكثير لنا الذؼ أكرد كالتاريخ, التراجـ في المصادر
 .العمكـ مختمف كمف عممية ألغراض

مف عمماء العمكـ الشرعية الذيف اىتمكا بدراسة تبيف مف خالؿ دراسة الكتاب أنو أكرد العديد  .2
 .العراؽ في عظمتيـ أكج بمغكا الذيف الفقو عمـ

 لطمب العراؽ مف البمداف اإلسالمية األخرػ, إلىرحمكا  العمماء الذيف تضمف الكتاب ذكر .3
أخرػ,  بالد إلى رحل مف كمنيـ العراؽ, في استقر عمى شيكخ العراؽ, إذ أف منيـ مف العمـ

بقية البمداف اإلسالمية ك  العراؽ بيف كالفكرية العممية الصالت تكطدت العمماء ىؤالء كبفضل
 .كالمصنفات لمختمف العمـك  المؤلفات األخرػ, كدخمت

إف ىذه الدراسة ربما تككف نقطة انطالؽ لدراسات أخرػ مشابية كلقركف أخرػ سابقة كمف  .4
جانب تحقيق اليدؼ الذؼ  إلىالكتاب نفسو, كىك ما يزيد مف قيمتيا بيف الدراسات األخرػ 

 كنت أبتغيو مف خالؿ ىذا الجيد المتكاضع.
فاء العباسييف كفي مختمف تبيف اف كثير مف عمماء العراؽ كانت ليـ منزلة عمية لدػ الخم .5

 العمكـ مما ساعد عمى تعزيز الحركة العممية في العصر العباسي. 
 إلىتقديـ اضافة عممية جديدة تضاؼ ككف قد كفقت في أ أف   عز كجل هللا اسأؿكفي الختاـ 

 المكضكع عف كاضحة اعطيت صكرة قد اككف  أف كأرجك ,مف سبقني مف الدراسات التاريخية
 .القصد كراء مف كهللا... 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 10/276,الكامل في التاريخ ,ثيرابف األ( 1)
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 م(6181ىـ/ 186لمؤلفو ابن خمكان )ت  وأنباء الزمان

 المصادر
 القران الكريم

المنيل الصافي  ,ـ(1469ىػ/874)ت  بك المحاسف يكسف االتابكي,أابف تغرؼ بردؼ, جماؿ الديف  -1
 .  ـ(1984:) القاىرة كالمستكفي بعد الكافي, الييئة العامة لمكتاب,

, تحقيق عمي دمحم بف فكات الكفياتـ(, 1362ىػ/764الكتبي, دمحم بف شاكر بف أحمد بف عبد الرحمف, )ت -2
 .ـ( 2000: دار الكتب العممية, )بيركت عادؿ أحمد عبد المكجكد,يعكض هللا ك 

نياية القرف  إلىالمؤرخكف الدمشقيكف كأثارىـ المخطكطة مف القرف الثالث اليجرؼ  ,المنجد, صالح الديف -3
 .(ـ1956)القاىرة: , مطبعة مصر,2ط العاشر,

 ـ(, اإلعالف بالتكبيخ لمف ذـ التاريخ, تحقيق: فرانز1496ق/902بف عبد الرحمف, )ت السخاكؼ, دمحم -4
 .(ـ1963صالح أحمد العمي, مطبعة العاني,)بغداد: :ثاؿ, ترجمةنركز 

مقدمة ابف خمدكف, تحقيق: عمي عبد الكاحد كافي,  ,ـ(1405ىػ/808ابف خمدكف, عبد الرحمف بف دمحم, )ت -5
 .ـ(1962:)القاىرة , لجنة البياف العربي,1ط

براىيـ  ,ـ(791ق/175الفراىيدؼ, أبك عبد الرحمف الخميل بف أحمد,) -6 العيف, تحقيق: ميدؼ المخزكمي كا 
 ـ(. 1988, مؤسسة دار اليجرة,)طيراف:2السامرائي, ط

تحقيق:  ,كصحاح العربية الصحاح تاج المغة,ـ(1002ق/393إسماعيل بف حماد,)ت أبك النصر الجكىرؼ,  -7
 . (ـ1987بيركت: ) , مطبعة دار العمـ لممالييف,4عبد الغفكر عطار,ط أحمد

البحر الرائق شرح كنز الدقائق,  ,ـ(1562ق/970)ت زيف الديف بف أبراىيـ بف دمحم, ابف نجيـ المصرؼ, -8
 ـ(. 1997, مطبعة دار الكتب العممية,)بيركت:1تحقيق: زكريا عميرات, ط

اطركحة دكتكراه  ,فية الفكرية في المكصل في القرنيف الرابع كالخامس اليجريالحيا ,أحمد, عبد الجبار حامد  -9
 ـ.1992:لسنة جامعة المكصل كمية اآلداب, إلىمقدمة  غير منشكرة,

 العراؽ(, مجمة مجمع المغة العربية االردني, إلىالثقافة العربية االسالمية, نظرة أة )نش ,الدكرؼ, عبد العزيز -10
 ـ(. 1978)

الممل كالنحل, صححو:  ,ـ(1153ىػ/548بي بكر أحمد,)تأالشيرستاني, أبك الفتح دمحم بف عبد الكريـ بف  -11
 .(ـ2009, )بيركت:, دار الكتب العممية1أحمد فيمي دمحم, ط

 . ـ(1973بيركت:الحياة العممية في الدكلة اإلسالمية, دار العمـ لممالييف, ) ,الحسني, دمحم عبد العزيز -12
حكاـ السمطانية كالكاليات األ ,ـ(1058ىػ/450كردؼ, أبك الحسف عمي بف دمحم البصرؼ البغدادؼ,)تالما -13

 ـ(.1989الدينية, دار الحرية لمطباعة, )بغداد:
, دار الكتب 1)عمـك الفقو(, بحث منشكر في مكسكعة المكصل الحضارية, ط,الزيدؼ, كاصد ياسر -14

 ـ(.1992لمطباعة كالنشر,)جامعة المكصل:
 الكتب دار ,1ط الحضارية, المكصل مكسكعة في منشكر بحث ,(القرآف عمـك,)ياسر كاصد, الزيدؼ  -أ

 . (ـ1992: المكصل جامعة) النشر, ك لمطباعة
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تبييف كذب المفترؼ فيما نسب  ـ(,1176ق/571,)تابف عساكر, عمي بف الحسيف بف ىبة هللا الدمشقي -15
 . ـ(1983دار الكتاب العربي,)بيركت:, 3ط االماـ أبي الحسف االشعرؼ, إلى

كفيات األعياف  ،ـ(1282ىػ/ 681ابف خمكاف, أبك العباس أحمد بف دمحم بف ابراىيـ بف أبي بكر, )ت:  -16
 كأنباء أبناء الزماف, تحقيق: إحساف عباس, دار الثقافة,  )لبناف: د.ت(.

عبد هللا عمر الباركدؼ, المكتبة  :تحقيق معجـ السفر, ,ياني, أبك طاىر أحمد بف دمحم السمفيباألص -17
 التجارية,)مكة المكرمة: د.ت(. 

األعالـ قامكس تراجـ أشير الرجاؿ ك النساء كالمستعربيف  ,ـ(1976ق/1396الزركمي, خير الديف,)ت -18
 ـ(. 1979, دار العمـ لممالييف,)بيركت:4ط كالمستشرقيف

البداية كالنياية, تحقيق: مصطفى بف  ـ(1372ىػ/774ابف كثير, عماد الديف اسماعيل بف عمر,)ت -19
 .ـ(2005, دار ابف رجب, )القاىرة:1العدكؼ, ط

مف ذىب, ر  شذرات الذىب في أخبا ,ـ(1678ىػ/1089,)تابف العماد الحنبمي, أبك الفالح عبد الحي -20
 .ـ(1995بيركت:  -ابف كثير,)دمشق, دار 1تحقيق: عبد القادر االرناؤكط, ط

الدارس في تاريخ المدارس, تحقيق: ابراىيـ شمس الديف,  ـ(1520ىػ/927القادر بف دمحم,)ت عبد النعيمي, -21
 ـ(.1990, دار الكتب العممية,)بيركت:1ط

 اريخ,ت(ـ1239/ىػ637ت) االربمي, المخمي أحمد بف المبارؾ لبركات أبي بف الديف شرؼ, المستكفي ابف -22
 . (ـ1980:بغداد,)كاالعالـ الثقافة كزارة الصقار, خماس سيد بف سامي تحقيق:, أربل

, دار 8معجـ البمداف, ط ـ(1228ىػ/ 626)ت ,شياب الديف أبك عبد هللا عبد هللاحمكؼ, ياقكت بف ال -23
 .ـ(2010صادر,)بيركت: 

 .(ـ1991:بيركت)العممية, الكتب دار ,1األدباء,ط معجـ ,ياقكت الحمكؼ   -أ
المنتظـ في  ,ـ(1200 ق/597بك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف دمحم,) تأابف الجكزؼ, جماؿ الديف  -24

 .ـ(1939دار صادر,)بيركت: ,1تاريخ الممكؾ كاألمـ, ط
 المباب في تيذيب األنساب, مكتبة المثنى, ,ـ(1232ق/630ابف األثير, عز الديف عمي بف دمحم, )ت -25

 )بغداد: د.ت(. 
   . ـ(1966:بيركت) ,الصادر دار, 2ط, التاريخ, في الكامل ,األثير ابف -أ

 الكفيات, ,ـ(1406/ ق809)ت العباس أحمد بف حسف بف عمي بف الخطيب القسطنطيني, كابف قنفذ, أب -26
 (.ـ1978ت: , دار اإلقامة الجديدة,)بيرك 2ط نكييض, عادؿ تحقيق:

ىدية العارفيف أسماء المؤلفيف ك أثار المصنفيف, ,ـ(1920ىػ/1339أميف,)تالبغدادؼ, اسماعيل باشا دمحم  -27
 .ـ(1967, المطبعة اليبية, )استانبكؿ:3ط

, 1تكممة االكماؿ, تحقق: عبد القيـك عبد رب النبي, ط ,البغدادؼ, ابك بكر ابف نقطة دمحم بف عبدالغني -28
 . ـ(1989جامعة اـ القرػ,)مكة المكرمة:

تاريخ اإلسالـ  ككفيات المشاىير  ,ـ(1347ىػ/ 748الديف دمحم بف أحمد بف عثماف, )ت  الذىبي, شمس -29
 ـ(. 1987, دار الكتاب العربي, )بيركت:1كاألعالـ, تحقيق: عمر عبد السالـ تدمرؼ, ط
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)القاىرة:   ,الصفاء سير أعالـ النبالء, اعتنى بو: دمحم بف عيادؼ بف عبد الحميـ, مكتبة  ,الذىبي  -أ        
 . ـ(2003

الككيت:  )العبر في خبر مف غبر, تحقيق: صالح الديف المنجد, مطبعة الحككمة, ,الذىبي -ب        
 .ـ(1966

  ـ(.1985 )بيركت:الدبيثي, دار الكتب العممية,  مف تاريخ الحافع والذىبي, المختصر المحتاج إلي -ج        
  .(ـ1997:بيركت, )العممية الكتب دار ,1ط عميرات, زكريا: تحقيق الحفاظ, الذىبي, تذكرة -د        
ـ(,الكافي بالكفيات, تحقيق: أحمد االرناؤكط, دار 1263ىػ/764الصفدؼ, صالح الديف خميل أيبؾ,)ت  -30

 .ـ(2000احياء التراث, )بيركت:
مرآة  الجناف كعبرة اليقظاف  ,ـ(1366ىػ/768اليافعي, أبك دمحم عبدهللا بف أسعد بف عمي بف سميماف,)ت  -31

 .ـ(1970,  مكسكعة االعممي,) بيركت: 2, طفي معرفة ما يعتبر مف حكادث الزماف
 طبقات (,ـ1369/ ق771ت,)الكافي عبد بف عمي بف الكىاب عبد النصر أبك الديف السبكي, تاج -32

 كالنشر لمطباعة ىجر ,2الحمك, ط دمحم الفتاح كعبد الطناحي دمحم محمكد:تحقيق الكبرػ, الشافعية
 (.  ىػ1413:ـ. د)كالتكزيع,

, الشافعية , طبقات(ـ1469/ق ػ874ت,)عمر بف دمحم بف أحمد بكر أبك الديف بدر, شيبة قاضي ابف  -33
 .(ـ1986: بيركت,)الكتب عالـ ,1ط,خاف العميـ عبد: تحقيق

: تحقيق الشافعية, ,طبقات(ـ1370/ىػ774ت)عمي, بف الحسف بف الرحيـ عبد الديف جماؿ األسنكؼ, -34
 .(ـ1970:بغداد) االرشاد, مطبعة ,1ط الجبكرؼ, عبدهللا

, دار 3أسماء الكتب: تحقيق: دمحم التكنجي, ط ـ(,1667ق/1078,)ترياض زادة, عبد المطيف بف دمحم -35
 .ـ(1983الفكر, )دمشق: 

 في الزماف ,مرآة(ـ1256/ ىػ654ت,)فيركز عبدهللا بف يكسف المظفر أبك الديف شمس, الجكزؼ  ابف سبط -36
 (. ت.د: اباد حيدر,)العثمانية المعارؼ دار مطبعة دمحم, جميل: تحقيق ,األعياف تاريخ

معجـ األنساب كاألسر الحاكمة في التاريخ اإلسالمي, ترجمة زكي دمحم كحسف أحمد  ,كارد فكف زامباكر, أد -37 
 ـ(  .  1951محمكد, مطبعة جامعة فكاد األكؿ )القاىرة:

 ,ـ(1289ىػ  /688بك العباس أحمد بف القاسـ بف خميفة بف يكنس )تأ, مكفق الديف أصيبعةابف أبي  -38 
 ـ( 1965الدكتكر نزار رضا, دار مكتبة الحياة )بيركت: نباء في طبقات األطباء, تحقيق:عيكف األ

تحقيق:  ـ(, النكادر السمطانية كالمحاسف اليكسفية,1234ىػ/632ابف شداد, يكسف بف رافع بف تميـ )ت: -39
 .,)القاىرة: د.ت(1جماؿ الديف الشياؿ,ط

: صححو الركضتيف, عمى الذيل ,(ـ1266/ىػ665ت,)اسماعيل بف عبدالرحمف الديف شياب, شامة أبك -40
 . (ـ1974بيركت:,)الجيل ,دار2الككثرؼ,ط زاىد دمحم

ـ(, بغية الطمب في تاريخ 1261ىػ/660بك القاسـ عمر بف أحمد بف عبدهللا,)تأأبف العديـ, كماؿ الديف  -41 
 تحقيق: سييل زكار, دار الفكر,)د. ـ كد. ت(.  حمب,

تاريخ ذيل المستفاد مف ,ـ (1348ق/749)ت ,د هللايبؾ بف عبأالحسيف أحمد بف  كابف الدمياطي, أب -42
 .ـ(1997:, دار الكتب العممية,)بيركت1عطا, ط بغداد, تحقيق: مصطفى عبد القادر
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 م.م عمر سبتي حسن جاسم              لعموم اإلسالمية امجمة    دسلفقو في العراق خالل القرن الساعمماء ا
 ـم حسين عمـياسم.م. ق               (8( السنة )73العدد )              لميجرة ضمن كتاب وفيات األعيان  

 م(6181ىـ/ 186لمؤلفو ابن خمكان )ت  وأنباء الزمان

البرؽ الشامي, تحقيق: فالح  ,ـ(1200ىػ/597ياني, عماد الديف الكاتب دمحم بف دمحم بف حامد,)تباألص -43
 .ـ(1987, مؤسسة عبد الحميد شكماف, االردف, )عماف: 1حسيف, ط

 ذكر في الخطيرة األعالؽ ,(ـ1285/ىػ684ت)ابراىيـ, عمي بف بف دمحم عبدهللا أبي عزالديف شداد, ابف -44
  .(ـ1978: دمشق,)الثقافة كزارة مطبعة, عبادة يحيى: تحقيق, كالجزيرة الشاـ امراء

 دمشق تاريخ ,(ـ1175/ىػ 571ت) عبدهللا, بف هللا ىبة بف الحسيف بف عمي القاسـ أبك, عساكر ابف -45
 .(ـ2001:بيركت)  ,العربي التراث احياء دار ,1ط, الجنكبي عاشكر عمي عبدهللا أبك: تحقيق, الكبير

ؿ االكماؿ تكممة إكما ,ـ(1281ىػ/ 680,)تالمحمكدؼجماؿ الديف دمحم بف عمي أبك حامد ابف الصابكني,  -46
 ـ(. 1957تحقيق: مصطفى جكاد, المجمع العممي العراقي,)بغداد: ,األلقابفي األنساب كاألسماء ك 

السمكؾ لمعرفة دكؿ  ـ(,1441ق/845)تالمقريزؼ, تقي الديف أبك العباس أحمد بف عمي عبد القادر -47
 . ـ(1997 لعممية,)بيركت:دار الكتب ا ,1ط ,عطا الممكؾ, تحقيق: دمحم عبد القادر

 الذيل ,(ـ1392/ىػ795ت,)البغدادؼ أحمد شياب بف الرحمف عبد الفرج ابك الديف الحنبمي, زيف رجب ابف -48
 :بيركت) ,العممية الكتب دار ,1ط, بيجة عمي كحاـز الحسف بف اسمة: تحقيق الحنابمة, طبقات عمى

 .  ـ(1997
 ,ـ(1266/ ىػ665) شياب الديف عبد الرحمف بف اسماعيل بف ابراىيـ المقدسي, أبك القاسـ ابك شامة, -49

 مؤسسة الرسالة, )بيركت: ,1ط الركضتيف في إخبار الدكلتيف النكرية كالصالحية, تحقيق: إبراىيـ الزيبق,
 .ـ(1997

 
 


