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جمؾةذجامعةذاألنبارذلؾعؾومذاإلندانقة

ذ

احلقــاةذالػؽروةذيفذمدوــــــةذادلَصِّقْصَــــة ذ
ذعقدذصاحلذحمؿدذعؾي ذ.د
جامعةذاألنبارذ–ذذكؾقةذالرتبقةذلؾعؾومذاإلندانقة ذ
ادلدتخؾص ذ
يكتسب موضوع الحركة الفكرية في المدن اإلسالمية أىمية خاصة في تأريخ الفكر

 ويكثف,العربي واإلنساني لما يترتب عميو من كشف دور العرب ونشاطيم الفكري اإلنساني
.طبيعة العطاء اإلنساني العظيم لمفكر العربي في مختمف جوانبو

إن حمالت التحرير العربي اإلسالمي لممناطق المجاورة ومرور مدة كبيرة كشف

 والسيما,الكثير من العمماء الذين سكنوا المناطق البعيدة عن مراكز الفكر العربي اإلسالمي
 في: الفصل األول. وقد جاء البحث بممخص ومقدمة وثالثة فصول وخاتمة.منطقة الثغور
جغرافية المدينة التي ضم بناءىا وأصل تسميتيا والمواقع ومسجدىا الجامع والجسور وأبرز

 الحركة الفكرية في المصيصة التي ضمت: والفصل الثاني.مناطقيا وحصونيا وجباليا

ِّ
 الذي ضم الشعراء والمحتسبين والقراء والعموم: والفصل الثالث.المحدثين والفقياء والقضاة
Abstract

.األخرى

The subject of mental movement in Islamic cities has got special
importance in the history of Arabic and human thought because of its role in
conveying the role of Arab and their mental and human activity. Also it reinforces
the nature of great human present of Arabic thought in different fields.
The Arabic-Islamic liberating expeditions of neighboring areas and passing
along time conveyed many scientists who live there a way of centers of ArabicIslamic thought specially in Al-Thugor. The research has been produced to
contain an abstract, introduction, three chapters and conclusion. Chapter one

concerns the geography of city such as its building, the origin of its name, its
masjid, bridges, prominent areas, walls and mountains. The second chapter deals
with the mental movement in Al-Musaisa which includes authors, jurists and
judges. While the third one is about poets, treasurers, readers and other scientist.

( ٔٔٗ (

د.ذعقدذصاحلذحمؿدذعؾي ذ

ذ

َصقْصَــــةذ ذ
احلقــاةذالػؽروةذيفذمدوــــــةذادل ِّ

ذ

ادلؼدمة :ذ
يكتسب موضوع الحركة الفكرية في منطقة الثغور أىمية خاصة في تأريخ الفكر

العربي والنشاط في تمك المنطقة .لقد ظمت الحركة الفكرية مقصورة لمدة طويمة من الزمن

غائبة عن أنظار العمماء ,والسيما في المناطق الحدودية ال نعرف إن كان السبب؛ ألنيا

منطقة ساخنة بسبب االحتكاك مع الدول المجاورة مثل الدولة البيزنطية التي كانت عمى

صراع دائم مع الدولة اإلسالمية ,أم أن السبب ىو وفرة المستمزمات الضرورية واليامة التي
تساعد عمى اكتشاف الدور البارز لمعمماء العرب المسممين.

لقد وقع اختياري عمى ىذا الموضوع ألىميتو وتسميط الضوء عمى المئات من العمماء

الذين ضحوا بأنفسيم لمعمل اإلنساني ودورىم التاريخي والبشري.
وقد قسمت الدراسة عمى ثالثة فصول:

األول :في جغرافية المدينة ويتضمن بناء المدينة ,وأصل تسميتيا والموقع ,وسور

المدينة ,ومسجدىا الجامع والجسر وأبرز مناطقيا .والثاني :في الحركة الفكرية في المدينة

ِّ
المحدثين والفقياء والقضاة والقراء .والفصل الثالث :إذ جاء في المغة وأدبيا وضم
التي شممت

الشعراء والمؤدبين والعموم األخرى .والخاتمة :وفييا نتائج البحث ..واهلل الموفق.
الػصلذاألولذ ذ
جغرافقةذادلدوـةذ ذ
أوالً:ذبـاءذادلدوـة :ذ

تشير الروايات أن أول من بنى ىذه المدينة ىو  :عبد اهلل بن عبد الممك بن مروان
في خالفة والده عندما غ از بطائفة سنة ٗ ٛىـ فدخل المدينة عن طريق أنطاكيا فبناىا عمى

أساسيا القديم وشحنيا سنة ٘ ٛىـ بثالثمائة رجل جميعيم من أىل الشدة والبأس(ٔ) ,وكانوا
(ٕ)

فرساناً ظرفاء وشجعاناً

ولم يكن فييا مسممون قبل فتحيا .وفي خالفة عمر بن عبد العزيز

( ٔٓٔ-ٜٜىـ) أراد ىدم المدينة ألنو خاف أن يحاصر الروم أىميا ,إال أن سكانيا أبمغوه
بأنيا بنيت حتى تدفع العدو عن أنطاكيا ثم بنى ىشام بن عبد الممك (٘ٓٔ ٕٔ٘-ىـ) ربض

المصيصة ,ثم بنى مروان بن محمد الحصون وبنى عمييا حائطاً وأسكنيا قوماً من الفرس
واألنباط والنصارى وجعل حوليا خندقاً وكان بابيا من خشب فمما استخمف أبو العباس
) ٘ٔٔ )
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ذ

(ٕٖٖٔٔٙ-ىـ) فرض ليا أربعمائة رجل زيادة وأقطعيم اقطاعيات ,وفي خالفة المنصور
( ٔ٘ٛ-ٖٔٙىـ) ,إذ فرض ليا أربعمائة رجل آخرين(ٖ).

وفي سنة  ٖٜٔىـ عمرت مدينة المصيصة مرة أخرى وكان حائطيا متشققاً من

الزلزال وسكانيا قميمون وسميت المعمورة (ٗ) .ونقل إلييا أىل الخصوص وأعطاىم خططاً بيا
(٘)

ومنازل عوضاً عن منازليم وأعانيم عمى البناء وأقطع ألرباب الفرض قطائع ومساكن

ولما

استخمف الخميفة الميدي ( ٜٔٙ-ٔ٘ٛىـ) فرض ليا ألفي رجل ولم يقطع ليم ألنيا شحنت
بالجند والمطوعة وكانت الطالئع تأتي إلييا كل عام ,وكانت منازليم في ذلك الحين تشبو

الخانات(.)ٙ

وذكر لنا اليعقوبي رواية أن أول من بناىا حيث قال (( :المصيصة بناىا المنصور

في خالفتو))( ,)ٚوقد سميت بتسمية أخرى ىي بغداد الصغيرة ,ألنيا كانت تقع عمى حافتي

النير

()ٛ

وتختص ىذه المدينة بصناعة الفرو حيث كان يسمى فراء المصيصة وبمغ سعر
()ٜ

الواحدة منو ثالثون دينار وكان يصدر إلى بمدان كثيرة

وأيضاً تيتم بصناعة عيدان السروج

وكان سعرىا عالي جداً ,وىي البمد الوحيد التي تصنع الحديد المخزوز لعمل الكراسي الحديدية
(ٓٔ)

والمجم والمياميز والعمد والدبابيس

ويعمل فييا ثياب تسمى الشفايا وتشتمل عل زروع

وبساتين تسقى من نير جيجان(ٔٔ) .ومن فضائميا أيضاً وجود خمسة قبور لألنبياء(ٕٔ) ,وفي

سنة ٖٗ٘ ىـ حاصر نقفور ممك الروم مدينة المصيصة واستولى عمييا عنوة وأسر من بيا من
المسممين ونقميم إلى بالد الروم وكان عددىم مائتي ألف وكان بيا أربعون ألف فارس(ٖٔ).

ثانقاً:ذأصلذالتدؿقة :ذ
صة بالفتح ثم بالكسر والتشديد وياء ساكنة وصاد أخرى(ٗٔ) .وقد سميت بيذا
الم ِّ
ص ْي َ
َ
االسم حسب ما جاء عند أصحاب السير عمى اسم الذي عمرىا وىو مصيصة ابن الروم بن

اليحن بن سام بن نوح(٘ٔ).
ثالثاً:ذادلوقع :ذ

وتقع مدينة المصيصة عمى شاطئ نير جيجان بين أنطاكيا وبالد الروم وىي من
()ٔٙ

الثغور الشامية

وكانت من األماكن التي يرابط بيا المسممون قديماً وطوليا ثمان وستون

درجة وعرضيا سبع وثالثون درجة وىي في االقميم الخامس(.)ٔٚ
ذ
( ( ٔٔٙ

د.ذعقدذصاحلذحمؿدذعؾي ذ

ذ

َصقْصَــــةذ ذ
احلقــاةذالػؽروةذيفذمدوــــــةذادل ِّ

ذ

رابعاً:ذدورذادلدوـة :ذ
كانت مدينة المصيصة مسورة بسور وعميو خمسة أبواب

()ٔٛ

وفي سنة ٖٜٔىـ صدر

أمر الخميفة أبو جعفر المنصور ( ٔ٘ٛ-ٖٔٙىـ) بعمران المدينة وبنى حوليا سو اًر ألن سورىا

األول كان متشعثاً من الزلزال التي أصاب المدينة.

وفي خالفة المأمون ( ٕٔٛ-ٜٔٛىـ) أمر ببناء ٍ
سور عمييا لكنو توفي سنة  ٕٔٛىـ

وبقي السور حتى خالفة المعتصم ( ٕٕٚ-ٕٔٛىـ) وأمر بإكمالو(.)ٜٔ
خامداً:ذادلدجدذاجلامع :ذ

المعروف أن المسممين عند بناء أي بناء أي مدينة أول ما يختط المسجد الجامع فبعد

أن قرر عبد اهلل بن عبد الممك بن مروان بناء المدينة أسس فييا مسجداً جامعاً وجعمو فوق تل
(ٕٓ)

يدعى تل الحصن

وفي خالفة المنصور ( )ٔ٘ٛ-ٖٔٙعندما أمر بعمرانيا بنى فييا

مسجداً جامعاً عمى موضع لييكل كان فييا فجعمو أكبر من مسجد عمر مرات ,وفي خالفة

الميدي ( ٜٔٙ-ٔ٘ٛىـ) رمم المدينة ومسجدىا ,وفي خالفة المأمون ( ٕٔٛ-ٜٔٛىـ) زاد
عميو أيام والية عبد اهلل بن طاىر بن الحسين عمى المغرب(ٕٔ).

دادداً:ذجدرذادلدوـة:ذ ذ
كان في المدينة جسر واحد يقع عمى نير جيجان وكان يربط بين مدينة المصيصة
وبين مدينة كغربيا التي بناىا ىارون الرشيد (ٓ ٜٖٔ-ٔٚىـ) فيما بعد عمى الجية المقابمة

لممصيصة .وىذا الجسر معقود من الحجارة الحصينة جداً وىو في ثالث طبقات إلى
األرض

(ٕٕ)

وكان قريباً من المسجد الجامع(ٖٕ).

دابعاً:ذأبرزذمـارؼفاذوحصونفاذوجباهلاذوانفارها:ذ ذ
ٔ -االكام  :جبل من جبال مدينة المصيصة وفيو حصون ورساتيق(ٕٗ).
ٕ -تل حامد  :أحد حصون المدينة (ٕ٘).

ٖ -تل حوم  :حصن من حصون المدينة(.)ٕٙ
ٗ -التنور  :جبل من جبال المدينة(.)ٕٚ

٘ -خد قدونه  :وىو الثغر الذي فيو المصيصة(.)ٕٛ
 -ٙالصفصاف  :كورة من ثغر المصيصة(.)ٕٜ
 -ٚعفريت  :نير في ثغر المصيصة(ٖٓ).

) ) ٔٔٚ
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 -ٛمرج الخميج  :ناحية من نواحي ثغر المصيصة(ٖٔ).
 -ٜطوانه  :بمدة بالمصيصة (ٕٖ).

ٓٔ -عين  :بمدة لطيفة في المصيصة(ٖٖ).

ٔٔ -الكنيسة  :بمدة بالمصيصة ويقال ليا الكنيسة السوداء ألنيا بنيت بالحجارة السوداء
بناىا الروم قديماً وأمر الرشيد ببنائيا واعادتيا إلى ما كانت عميو وحصنيا وشحنيا

بالمقاتمة وزاد عطائيم (ٖٗ).
الػصلذالثاني ذ

احلركةذالػؽروةذيفذمدوـةذادلصقصة ذ
شيدت المدن العربية اإلسالمية بدء الحركة الفكرية بعد انتشار العرب المسممين في
بقاع األرض إذ ظير توازن لمدور الفكري في ىذه المدن غير أن الحركة الفكرية في

المصيصة شيدت نشاطاً بار اًز منذ بداية دخول المسممين إلييا واستقرارىم حيث بدأ التنوع في

المعرفة كما أخذت ىذه المعرفة مداىا في االنتشار االجتماعي ,إذ ظير الكثير من المحدثين

والرواة والشعراء واألدباء والقضاة وقد لعبت المدن الرئيسة المزدىرة بالحركة الفكرية دو اًر في
استقرار الحركة الفكرية في المدن األخرى واألقل منيا معرفةً ,والسيما بعد أن أصبحت ِ
الصالة

متبادلة مع ىذه المدن ,إذ الحظنا أن أغمب عمماء ىذه المدن قد جالوا فييا لنشر عمميم
ومعرفتيم ,بل منيم من استقر بيا ومات بيا بل أصبح ىناك دور بارز لعمماء المدن الصغيرة

في الذىاب إلى تمك المدن والتفقو عمى يد عممائيا ونشر معرفتيم في ٍ
آن واحد ومن أبرز تمك

المدن :بغداد والكوفة وأصبيان.
أوالً:ذاحملدثون :ذ

الحديث واحد من أبرز اتجاىات الحركة الفكرية إذ اشتغل عدد كبير من المحدثين
بالفكر والثقافة وان عموم الحديث تشكل الخط األساس في الحركة الفكرية بحكم العقيدة ,وقد
اتسم جمال الحديث بسعة الزيارات وتبادل المعرفة ,فقد وفد إلى المصيصة عدد كبير من
أبناء المدن .أما لمتعمم أو لمتعميم وقد حظيت مدن اإلسالم بالحصة األكبر لمعاممين بيذا

الجانب ,وقد اشتير بعضيم وتنوعت المساحة الفكرية لممحدثين فقد برعوا بالتفسير وتسجيل

األحداث وقد برز في ىذه المدينة عدد كبير اشتغموا في ىذا الجانب وأبرزىم:
( ( ٔٔٛ

د.ذعقدذصاحلذحمؿدذعؾي ذ

ذ

َصقْصَــــةذ ذ
احلقــاةذالػؽروةذيفذمدوــــــةذادل ِّ

ذ

 -1إبراهقم ذبن ذاحلدن ذبن ذاهلقثم ذاخلشؿي ذأبو ذإدحاق ذادلصقصي ذادلعروفذ
بالؼدؿي.
من أىل المصيصة ومحدثييا ,قال عنو أبو حاتم :صدوق .والنسائي وقال :ثقة .وفي

موضع آخر قال عنو :ليس بو بأس(ٖ٘) .وأبو داود ,قال :انو ثقة(.)ٖٙ

شيوخه:

 -حجاج بن محمد المصيصي األعور.

 -الحارث بن عطية.

 -عبيد اهلل بن موسى.

 -خالد بن يزيد القسري.

 -مخمد بن يزيد الحراني(.)ٖٚ

تالمذته:

 -ابن قتيبة العسقالني.

 أبو داود. -أبو بكر عبد اهلل بن أبي داود.

 عبد اهلل بن محمد بن وىب بن حمدان الدنيوري وآخرون(.)ٖٛ -2إبراهقمذبنذحمؿدذبنذالػتحذادلصقصيذاحلؾيبذ(ذتذ385ذهـذ)
ولد بالمصيصة ,سكن بغداد في منطقة العطارين بالجانب الغربي منيا وحدث بيا

وكان حافظاً ضري اًر( .)ٖٜقال اليترماني :صدوق(ٓٗ) .وقال العتيقي :شيخ مأمون صالح يحفظ
حديثو قدم عمينا من الثغر ,توفي يوم الثالثاء الثالث عشر من ذي الحجة سنة خمس وثمانين

وثالثمائة ودفن بمقبرة التونيزي(ٔٗ).

شيوخه:

 أبو الماضي محمد بن يحيى إمام جامع المصيصة. -محمد بن حاتم بن روح القزاز.

 -محمد بن سفيان الصفار المصيصي.

تالمذته:

 محمد بن أحمد بن أبي الخطيب. -محمد بن إبراىيم بن البطال(ٕٗ).

 أبو بكر اليرقاني وىو من أىل المصيصة. -األزىري(ٖٗ).

 أبو الحسين محمد بن األبنوسي .وىو آخر من حدث عنو (ٗٗ).) ) ٜٔٔ
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ذ

 -3ذإبراهقمذبنذمفديذادلصقصيذ(ت225ذهـ)ذوققلذ(ت224هـ).
شيوخه:

أصمو من بغداد سكن المصيصة ,وحدث بيا .قال أبو حاتم :ثقة(٘ٗ).
 -حماد بن زيد.

 -إبراىيم بن سعد.

 أبو المميح الحسن بن عمر الرقي.()ٗٙ

 -وشبيب بن سميم البصري

تالمذته:

 -عمي بن مسيد.

وىو من طبقتيم.
 -أبو داود.

 -أحمد بن حنبل.

 عباس الدوري(.)ٗٚ -4إبراهقمذبنذعبدذاهللذبنذخالدذادلصقصي.

قال عنو ابن حبان :ضعيف .وقال أيضاً  :يسوي الحديث ويسرقو ويروي عن الثقات

ما ليس من أحاديثيم(.)ٗٛ

 -5أمحدذبنذحمؿدذبنذادلدتـريذادلصقصي.
شيوخه:

ويكنى بأبي الخطيب واألصح أنيا كنية أبيو وقيل عنو أنو ثقة(.)ٜٗ

 -أبوه ,أبو الخطيب محمد بن المستنير.

 -عبده بن سميمان.

 -سعيد بن المغيرة ,أبو عثمان الصياد المصيصي.

 -يعقوب بن كعب.

تالمذته:

 -يغتوب بن ابن اسحاق(ٓ٘).

 أبو بكر محمد بن أحمد بن المستنير. -6ذأمحدذبنذناصحذادلصقصي.

وكنيتو أبو عبد اهلل ,قال عنو النسائي صالح ,وفي موضع آخر قال :ليس بو بأس,

وقال الحاكم :حدث بالثغر عن مشايخو أحاديث مستوية وىو صدوق(ٔ٘).

شيوخه:

 -إسماعيل بن عمية.

 -عبد اهلل بن إدريس.

 -عمر بن ىارون البمخي.

 -حماد بن خالد الخياط.

 عبد العزيز بن محمد الداروردي. محمد بن خالد بن عثمة.( ٕٓٔ (

د.ذعقدذصاحلذحمؿدذعؾي ذ

ذ

َصقْصَــــةذ ذ
احلقــاةذالػؽروةذيفذمدوــــــةذادل ِّ

ذ

تالمذته:
 -إسماعيل بن الفضل البمخي.

 -النسائي.

 -محمد بن سفيان بن موسى الصفار(ٕ٘).

 -حرب بن إسماعيل الكرماني.

 -7ذأمحدذبنذالـعؿانذالػراءذأبوذجعػرذادلصقصي.
من أىل المصيصة ويعرف باألبح ويظير أنو سمي الفراء ربما أنو كان يعمل الفرو
ألن المصيصة مشيورة بصناعة الفرو وىو ثقة وصدوق.

شيوخه:

 -زىير بن معاوية.

 -عتبة بن عبد الواحد.

 -اسباط بن محمد.

 -يحيى بن يعمى األسممي.

 -عبد اهلل خراش.

تالمذته:

 -يوسف بن سعيد بن مسمم.

 -محمد بن حماد بن المبارك.

 -محمد بن إدريس بن مطيب.

 -موسى بن محمد األنصاري.

 -والحسين بن إسحاق(ٖ٘).

 -8ذأددذبنذحمؿدذادلصقصيذاخلشاب
شيوخه:

حدث بالمصيصة وكان لو شعر.

 -أبو عثمان سعيد بن المغيرة الصياد المصيصي.

تالمذته:

 أبو بكر محمد بن عبد اهلل بن أسد – حفيده – . -أبو طالب أحمد بن داود (قاضي أذنة)(ٗ٘).

 أبو الحاب الحاجبي. -عبد اهلل بن بشر بن عميرة البكري.

 -9إمساعقلذبنذحمؿدذادلصقصي.
شيوخه:

ويكنى أبو اليسع .حدث بمكة ثم جاء إلى منطقة الثغور واستقر في المصيصة.

 يوسف بن سعيد بن مسمم المصيصي.) ٕٔٔ )

 -عباس البيروني.
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ذ

تالمذته:

 -أبو يعقوب يوسف بن أحمد العيداني(٘٘).

 -أحمد بن إبراىيم بن أحمد المكي.

 -10أذعثذبنذذعبةذأبوذأمحدذادلصقصي.
أصمو من خراسان نزل وخرج إلى الثغر وأقام بو واستقر( .)٘ٙقدم معر سنة ٔ ٜٔىـ

وحدث بيا( .)٘ٚقيل أنو لين وذكره ابن حبان في الثقات ,وقيل أيضاً أنو يخالف في بعض

حديثو(.)٘ٛ

شيوخه:

 -إبراىيم بن أدىم.

 -ارطأه بن المنذر.

 -المنيال بن خميفة.

 -ورقاء بن عمر.

 -محمد بن يحيى الطباع.

 -المسيب بن وضاح.

تالمذته:

 -يعقوب بن كعب األنطاكي(.)ٜ٘

 -أبو الظاىر بن السرح.

 -11أووبذبنذدؾقؿانذأبوذبؽرذالعطارذادلصقصي.
شيوخه:

حدث بالمصيصة وكان بار اًز عن أقرانو .وحدث ببغداد.

 -عمي بن زياد المتوثي.

تالمذته:

 -أبو بكر النقاش المقرئ.

 شاكر بن عبد اهلل المصيصي(ٓ.)ٙ -12بدرذبنذعبدذاهللذأبوذدفلذادلصقصي.
شيوخه:

من أىل المصيصة حدث بيا.

 -الحسن بن عثمان الزيادي.

تالمذته:

 النعمان بن ىارون(ٔ.)ٙ( ٕٕٔ (

 -عمي بن أحمد الوراق المصيصي.

د.ذعقدذصاحلذحمؿدذعؾي ذ

َصقْصَــــةذ ذ
احلقــاةذالػؽروةذيفذمدوــــــةذادل ِّ

ذ

ذ

 -13احلارثذبنذعطقهذادلصقصيذ(تذ199ذهـ)
أصمو من البصرة سكن المصيصة وحدث بيا ,ثقة ومن الزىاد المذكورين(ٕ .)ٙذكره

ابن حبان في الثقات .وقال عنو أحمد بن حنبل :جمست إليو فمم أكتب عنو ,وقال عنده عن

األوزاعي مسائل(ٖ.)ٙ

شيوخه:

 -ىاشم بن أبي عبد اهلل.

 -ىاشم بن حسان.

 -األوزاعي .وآخرون.

تالمذته:

 -إبراىيم بن الحسين األنطاكي.

 -الحسن بن الصباح البزار ,وآخرون(ٗ.)ٙ

 -حاجب بن سميمان المنبجي.

 -14احلدنذإمساعقلذبنذدؾقؿانذبنذجمالدذأبوذدعقدذالؽؾيبذاجملالديذادلصقصيذ
(تذ240ذهـ)
قال عنو النسائي :ثقة .وابن حبان في الثقات ,وقال عنو :مستقيم الحديث ,وقال

مسممة :ال بأس بو(٘.)ٙ

شيوخه:

 -إبراىيم بن سعد.

 -اسباط بن محمد.

 -أبوه إسماعيل بن سميمان.

 -أبو ضمرة أنس بن عياض الميثي وآخرون.

تالمذته:

 -إبراىيم بن ىاشم البغوي.

 النسائي. -أبو يعمى أحمد بن عمي المثنى الموصمي.

 أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم ,وآخرون(.)ٙٙ -15احلدنذبنذأمحدذبنذاحلدنيذأبوذعؾيذادلصقصيذالوراقذالؼواس.
من أىل المصيصة حدث بيا وزار بعض الدول العربية ,كان ثقة .عمل مدة في

مسجد باب الجابية.

شيوخه:

 -عبد اهلل محمد عمر الخمفي.

 سممان بن محمد الخزاعي.) ٖٕٔ )
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ذ

تالمذته:

 -تمام بن محمد الرازي(.)ٙٚ

 -16احلدنيذبنذأمحدذأبوذعبدذاهللذادلصقصيذالصويفذالطقان.
سمي بالطيان ألنو كان يعمل الطين ,وقد عرف بيذه التسمية الكثير من العمماء(.)ٙٛ

وقدم من أصفيان سنة ٖٔٗىـ ,وىو من الثقات(.)ٜٙ

شيوخه:

 -أبو عمي محمد بن ىارون بن شعيب.

تالمذته:

 -إبراىيم أبو نعيم.

 -أبو بكر أحمد بن سميمان بن زبان

 -أبو سعد أحمد بن محمد بن أحمد الماليني(ٓ.)ٚ

 -17احلدنيذبنذأبيذرالبذادلصقصي.
شيوخه:

من أىل المصيصة وأحد محدثييا وىو من الثقات.

 -محمد بن ىارون الدمشقي.

تالمذته:

 -أبو القاسم زيد بن عبد اهلل ابن عبد الكبير البصري(ٔ.)ٚ

 -18اخلضرذبنذحمؿدذبنذعبدذاهللذادلصقصي.
ويعرف بابن الرماح أصمو من المصيصة .استوطن حمب وحدث بيا وىو من الشيوخ

الثقات العوالي.

شيوخه:

 -أبو القاسم حسين بن عمي بن أبي أسامة الحمبي.

 -أبو عمي محسن ابن ىبة اهلل بن عبيد اهلل الشافعي الرممي.

تالمذته:

 -ابنو إبراىيم بن الخضر الحمبي(ٕ.)ٚ

( ٕٗٔ (

د.ذعقدذصاحلذحمؿدذعؾي ذ

ذ

َصقْصَــــةذ ذ
احلقــاةذالػؽروةذيفذمدوــــــةذادل ِّ

ذ

 -19خؾفذبنذمتقمذبنذأبيذعتابذمالكذعبدذالرمحنذالؽويفذنزولذادلصقصةذ(تذ
206ذهـ).
قيل عنو بجمي ,وقيل مخزومي وىو مولى آل جعدة بن ىبيرة كوفي نزل

المصيصة(ٖ .)ٚوىو من العباد الخشن في العبادة(ٗ ,)ٚقال عنو ابن شيبة :ثقة صدوق وىو

أحد النساك والمجاىدين .وقال عنو أبو حاتم :ثقة(٘ .)ٚوكان عالماً توفي بالمصيصة سنة

 ٕٓٙىـ ودفن بباب الصغير وقبره إلى جانب مقبرة ابن المصيصي وىي مقبرة البيجة بن أبي

الفضل(.)ٚٙ
شيوخه:

 -زائدة.

 -سفيان.

 -أبو بكر النيشمي وجماعة.

تالمذته:

 -أبو إسحاق الفزاري.

 -أحمد بن الخميل البرجالني.

 -أحمد بن بكروية البالسي.

 الحسن بن الصباح البزاز. -عباس الدوري وآخرون.

 -عباس الترقفي

 -20داودذبنذمعاذذأبوذسذلقؿانذالعتؽيذالبصريذادلصقصيذ(ت232هـ).
شيوخه:

نزيل المصيصة .قال عنو النسائي :ثقة( .)ٚٚوذكره ابن حبان في الثقات(.)ٚٛ
 -عبد الوارث.

 حماد بن يزيد. -والحسن بن أبي جعفر الجعفري وجماعة.

تالمذته:

 -عثمان بن خرزاذ.

 مضر بن محمد األسدي. -جعفر الغريابي(.)ٜٚ

 -21دعقدذبنذرمحةذبنذنعقمذادلصقصيذوققلذاألصبحي.
من أىل المصيصة حدث بيا .يكنى أبو عثمان .راوي كتاب الجياد عن ابن

المبارك(ٓ.)ٛ

قال عنو ابن حبان :ال يجوز االحتجاج بو لمخالفتو األثبات في الروايات(ٔ.)ٛ
) ٕ٘ٔ )
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شيوخه:
 -أبو إسحاق الفزاري.

 ابن المبارك. -محمد بن حميد الحمصي وآخرون.

تالمذته:

 -محمد بن المسيب االسفنجي األرنمياني.

 محمد بن سفيان المصيصي الصفار. -عمير بن يوسف بن جوصاء(ٕ.)ٛ

 -22دعقدذبنذادلغريةذأبوذعثؿانذادلصقصيذالصقاد.
كان صالحاً فاضالً كبير القدر(ٖ .)ٛثقة(ٗ .)ٛذكره ابن حبان في كتاب الثقات(٘.)ٛ

وكان يق أر في الثغر كتاب السير وكان أىل المصيصة يغمقون أبوب حوانيتيم ويحضرون

مجمسو(.)ٛٙ
شيوخه:

 -عامر بن يساف.

 -أبو إسحاق الفزاري.

 -عيسى بن يونس.

 -مخمد بن الحسين .

 -ابن المبارك(.)ٛٚ

تالمذته:

 -إبراىيم بن الحسين بن ديزيل.

 -الحسن بن الصباح البزار.

 -عبد اهلل بن عبد الرحمن الدارمي.

 -عبد اهلل بن عمر بن الخطابي.

 عبد الكريم بن الييثم الديرعاقولي( .)ٛٛوجمع كثير. -23دػقانذبنذحمؿدذالػزاريذادلصقصي.

قدم بغداد وحدث بيا ,قال عنو الدارقطني :شيخ ألىل المصيصة كان ضعيف سيء

الحال في الحديث( .)ٜٛوقال أبو حاتم :كتب عنو وىو ضعيف ال أحدث عنو .وقال ابن عدي:
يسرق الحديث(ٓ.)ٜ

شيوخه:

 -يوسف بن أسباط.

 -إسحاق بن الفرات.

 -عبد اهلل بن وىب.

 نجاح بن محمد األعور.( ( ٕٔٙ

د.ذعقدذصاحلذحمؿدذعؾي ذ
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ذ

تالمذته:
 -الحسين بن فيم.

 -أحمد بن الحسين الصوفي ,وآخرون(ٔ.)ٜ

 -أحمد بن إسحاق بن بيمول.

 -24ذاكرذبنذعبدذاهللذأبوذاحلدنذادلصقصيذ(ذت354هـذ).
من أىل المصيصة قدم بغداد واستقر وحدث بيا ,قال عنو ابن رزقويو قدم عمينا

مستق اًر(ٕ .)ٜقال عنو الخطيب البغدادي :ما عممت من حالو إال خي اًر ومات في بغداد سنة
ٖٗ٘ىـ(ٖ.)ٜ

شيوخه:

 محمد بن موسى النيرتيدي. -الحسن بن عمي الفقيو.

تالمذته:

 -عمر بن سعيد بن سنان المنبجي.

 محمد بن عبد الصمد بن أبي الجراح وآخرون. -محمد طمحة النعالي.

 أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزق البزاز. أبو محمد عبد اهلل بن يحيى ابن عبد الجبار السكري. -عمي بن أحمد الرزاز وغيرىم(ٗ.)ٜ

 -25عبدذاهللذبنذحمؿدذبنذمتقمذاهلامشيذادلصقصيذ(تذ256هـ)
من أىل المصيصة حدث بيا .وكان يكنى بأبي حميد المصيصي وىو مولى بني

ىاشم .عده النسائي من ضمن المدلسين(٘ .)ٜوذكره ابن حبان في الثقات(.)ٜٙ

شيوخه:

 -إسحاق بن عيسى الطباع.

 -حجاج بن محمد األعور.

 -خمف بن تميم ,وآخرون.

تالمذته:

 -النسائي.

 -أحمد بن ىارون بن روح البردي(.)ٜٚ

 -26عبد ذاهلل ذبن ذحمؿد ذبن ذربقعة ذبن ذقدامة ذبن ذمظعون ذأبو ذحمؿد ذالؼداميذ
ادلصقصي.
من أىل المصيصة حدث بيا .قال عنو ابن حبان :ال يحل ذكره في الكتب إال عمى

سبيل االعتبار .وقيل أنو يروي عن مالك الموضوعات.
) ) ٕٔٚ
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شيوخه:
 -إبراىيم بن سعد وطائفة.

 -مالك.

تالمذته:

 -صالح بن عمي النوفمي.

 -إبراىيم بن محمد الصفار.

 -محمد بن أبان القالسي.

 -إسحاق بن إبراىيم بن سيم ,وغيرىم(.)ٜٛ

 -27حمؿدذبنذأمحدذبنذأبيذمفزولذ,ذأبيذاحلدنذادلصقصي.
من أىل المصيصة حدث بيا ومات فييا ,ثقة ال يجامل في حديثو.

شيوخه:

 -يوسف بن مسمم.

تالمذته:

 أبو أحمد الحاكم(.)ٜٜ -28حمؿد ذبن ذأمحد ذبن ذمودى ذأبو ذعبد ذاهلل ذادلصقصي ,ذوعرف ذبالدوانقطيذ
(ت309هـذ).
أصمو من المصيصة .قدم بغداد وحدث بيا وتوفي في بمدة رأس العين في سنة

ٖٜٓىـ.

شيوخه:
 -يوسف بن سعيد بن مسمم.

 -عمي بن بكار.

 -إسحاق بن خالد البالسي.

تالمذته:

 -إسحاق بن محمد النعالي.

 -محمد بن عبيد اهلل بن الشخير الصيرفي.

 عبد اهلل بن أحمد بن يعقوب المقريء. -أبو الفضل الشيباني(ٓٓٔ).

 -29حمؿدذبنذآدمذبنذدؾقؿانذادلصقصيذ(ذت250ذهـذ)
وعمر دى اًر .قال أبو حاتم :صدوق وقال ابن أبي
من أىل المصيصة حدث فييا
َّ

داود :ال يقال أنو من األبدال(ٔٓٔ) .وقال النسائي :ثقة وفي موضع آخر ,قال :صدوق ال بأس

بو(ٕٓٔ).

( ( ٕٔٛ
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ذ

شيوخه:
 -أبو المميح الرقى.

 -عبد اهلل بن المبارك.

 -يحيى بن زكريا أبي زائدة.

 -حفص بن غياث ,وطائفة.

 -محمد بن سفيان المصيصي.

 -أبو بكر بن أبي داود.

تالمذته:

 -عمر بن بحر األسدي(ٖٓٔ).

 -أحمد بن إبراىيم البسري.

 -30حمؿد ذبن ذحامت ذبن ذوونس ذاجلرجراني ذادلصقصي ذأبو ذجعػر ذالعاب ذادلعروفذ
حيقىذ(ذت225ذهـذ)
من أىل المصيصة حدث بيا وىو من العباد ,قال أبو داود ثقة .وأبو حاتم قال:
صدوق .وذكره ابن حبان في كتاب الثقات.

شيوخه:

 -حاتم بن يونس .والده.

 -بشر الحافي.

 -شعيب بن حرب.

 سفيان بن عيينو. -عبد اهلل بن المبارك وآخرون.

تالمذته:

 -إبراىيم بن حيويو الجرجرائي.

 أبو داود. أبو يعقوب إسحاق بن إبراىيم الباىمي الجرجرائي. -جعفر بن محمد الحجاج القطان الرقي.

 الحسن بن جرير الصوري ,وجمع كثير(ٗٓٔ). -31خمؾدذبنذاحلدنيذأبوذحمؿدذادلصقصيذ(تذ191هـذ).
من أىل المصيصة واستقر بيا وحدث ومات فييا سنة ٜٔٔىـ .وكان من عقالء

زمانو وصمحائيم(٘ٓٔ) .وكان ثقة عامل العقل(.)ٔٓٙ

شيوخه:

 -موسى ابن عقبة.

 -ىشام بن حسان.

 -إسحاق بن الطباع.

 -المسيب بن واضح(.)ٔٓٚ

تالمذته:

) ) ٕٜٔ

جمؾةذجامعةذاألنبارذلؾعؾومذاإلندانقة

ذ

العددذ()1ذذذ(أوؾول)ذ 2015ذ

 -32حمؿدذبنذداودذبنذصبقحذأبوذجعػرذادلصقصي.
محدث المصيصة وحدث في الرممة وكان من خواص الناس ورؤسائيم( .)ٔٓٛقال أبو

داود :كان ينتقد الرجال وما رأيت رجالً أعقل منو .وقال النسائي :ال بأس بو ,وكان فاضالً
ورعاً تكمم في مسألة المفظ التي وقعت إلى أىل الثغور(.)ٜٔٓ

شيوخه:

 إبراىيم بن عثمان بن زياد المصيصي. -أحمد بن النعمان المصيصي الفراء.

تالمذته:

 أبو داود. -النسائي.

 -أحمد بن حنبل.

 حجاج بن منيال .وآخرون. أبو بكر أحمد بن محمد بن ىاني األثرم. -أحمد بن محمود مقاتل .وآخرون(ٓٔٔ).

 -33مصعبذبنذدعقدذاحلرانيذأبوذخقثؿةذادلؽػوفذادلصقصي.
حدث فييا ,قال ابن عدي :يحدث عن الثقات بالمناكير ويصحف عمييم .وقال أبو
حاتم :صدوق.

شيوخه:

 -ابن المبارك.

 -زىير بن معاوية.

 -عبد اهلل بن عمر.

 -عيسى بن يونس.

 موسى بن المعين. -مسكين بن بكير.

 -محمد بن سممة.

تالمذته:

 -محمد بن عوف الطائي.

 -أحمد بن عبد الوىاب المصيصي.

 -الفضل بن عبد اهلل األنطاكي.

 -الحسن بن سفيان(ٔٔٔ).

 -أحمد بن مسيب الحمبي.

 -أحمد بن النضر العسكري.

 -34حمؿدذبنذدؾقؿانذبنذحبقبذبنذجبريذأبوذجعػرذاألدديذادلعروفذبؾوون.ذ
وفي سبب لقبو لوين روايتان :األول :أنو لقب أمو .الثاني :أنو كان يبيع الدواب

فيقول (( :إن ىذا الفرس لوين))(ٕٔٔ) .وأيضاً ان لوين ىو تصغير لمون .وكان يقول عندي
جارية ليا لوين(ٖٔٔ) .وعاش لوين مائة وثالث عشر سنة وتوفي بأذنة(ٗٔٔ) ,فحمل إلى
( ٖٓٔ (

د.ذعقدذصاحلذحمؿدذعؾي ذ
ذ

(٘ٔٔ)

المصيصة ودفن بيا

ذ

َصقْصَــــةذ ذ
احلقــاةذالػؽروةذيفذمدوــــــةذادل ِّ

 .وحدث بالثغور وبغداد وأصبيان

واإلمام أحمد أنكر عميو ألنو رفع حديثاً موقوفاً(.)ٔٔٛ

()ٔٔٙ

()ٔٔٚ

 .قال عنو النسائي :ثقة

.

 -35حمؿدذبنذعبدذاهللذبنذعبقدةذأبوذعبدذاهللذالعؿريذادلصقصيذ(ت288هـذ)ذ

شيوخه:

أصمو من جرجان حدث بيا وأتى الثغور واستقر في المصيصة وحدث بيا.

 -الحسن بن سعيد.

 -محمد بن إسحاق.

 -اإلسماعيمي.

 -ابن عدي(.)ٜٔٔ

تالمذته:

 -36حمؿدذبنذقدامةذبنذأعنيذبنذادلدورذاجلوهريذأبوذجعػرذادلصقصي
من أىل المصيصة ومحدثييا .قال عنو النسائي ال بأس بو .وقال الدارقطني:

ثقة(ٕٓٔ).

شيوخه:

 -ابن المبارك.

 -جرير بن عبد الحميد.

 -فضيل بن عياض.

 -وكيع.

 -عثام بن عمي.

 -سفيان بن عيينة.

 -أبو الحسن الكسائي .وطائفة.

تالمذته:

 -أبو بكر بن أبي داود.

 -محمد بن الحسن بن قتيبة.

 -محمد بن المسيب األرغياني(ٕٔٔ).

 -عبد الرحمن بن عبيد اهلل األسدي الحمبي.

 عبد الرحمن بن عبيد اهلل الياشمي الحمبي. -عمر بن الحسن أبو حقيص الحمبي القاضي.

 -37حمؿدذبنذكثريذبنذأبيذالعطاءذادلصقصيذالصـعانيذ,ذأبوذوودفذ(ت216هـذ)
قيل أنو من صنعاء دمشق وأيضاً انو من مصيصة دمشق(ٕٕٔ) .وقيل أنو من أىل

صنعاء ونشأ بالشام ونزل المصيصة وىو مولى ثقيف(ٖٕٔ) .ثقة(ٕٗٔ) .وضعفو أحمد ابن

حنبل(ٕ٘ٔ) .وىو أوثق الناس (( :وينبغي لمن يطمب الحديث هلل تعالى أن يرحل إلى محمد بن
كثير المصيصي))( .)ٕٔٙوقال عنو ابن معين :صدوق .أما النسائي قال :ليس بالقوي(.)ٕٔٚ
) ٖٔٔ )
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شيوخه:
 -األوزاعي.

 -زائدة.

 -عبد اهلل بن شوذب.

 -معمر بن راشد.

 -سفيان الثوري.

تالمذته:

 -محمد بن عوف.

 -محمد بن يحيى الذىمي.

 -الحسن بن الربيع.

 -عبد اهلل الدارمي.

 سييل بن عباد(.)ٕٔٛ -38حمؿدذبنذحيقىذبنذرزوقذادلصقصي.

من أىل المصيصة حدث بيا .قال عنو ابن حبان :دجال يضع الحديث وال يحل ذكره

إال عمى سبيل القدح.

شيوخه:

 عثمان بن عمر بن فارس(.)ٕٜٔ -39نصرذبنذادلفاجرذادلصقصيذ(ذتذ230هـذ).

شيوخه:

من أىل المصيصة حدث بيا ,قال عنو ابن حبان :ثقة.
 -سفيان بن عيينة.

 -بشر بن السري.

 -عمر بن عبيد الطنافسي.

 عبد الصمد بن عبد الوارث. -معاوية بن عمرو األزدي.

تالمذته:

 -أبو داود.

 -يزيد بن ىارون.

 -محمد بن عوف الطائي الحمصي(ٖٓٔ).

 -40هارونذبنذزوادذبنذبشريذاحلـائيذأبوذمودىذادلصقصيذ(ت464هـ)
أصمو من بغداد قدم المصيصة وسكن بيا واستقر .وكان يعمل عطا اًر فييا واشتير

بالحنائي ألنو كان يبيع الحناء .وكان شيخاً ثقة.

شيوخه:

 -الحارث بن عمير.

 أبان بن يزيد العطار.( ٕٖٔ (

د.ذعقدذصاحلذحمؿدذعؾي ذ

ذ

َصقْصَــــةذ ذ
احلقــاةذالػؽروةذيفذمدوــــــةذادل ِّ

ذ

تالمذته:
 -قتيبة بن سعد.

 -محمد بن القاسم الدقاق.

 -محمد بن عبد األعمى الصنعاني .وآخرون(ٖٔٔ).

 -41هارونذبنذعبادذالـفديذادلصقصيذثمذاألنطاكي.
شيوخه:

من أىل المصيصة حدث بيا ,وكان صدوقاً.
 -أبي بكر بن عياش.

 -جرير بن عبد الحميد.

 -حجاج بن محمد المصيصي.

 -إسماعيل بن عطية.

تالمذته:

 -محمد بن وضاح القرطبي(ٕٖٔ).

 -أبو داود.

 -42اهلقثمذبنذخالدذوزودذالؼرذيذادلصقصي.
ىروي األصل كان ببغداد ,مولى آل عثمان بن عفان.

شيوخه:

 -حجاج األعور.

 -أبو اليمان.

 -محمد بن عيسى بن الطباع.

 -داود بن منصور.

 -خالد بن يزيد والده وآخرون.

تالمذته:

 الحسين بن إسماعيل المحاممي. -صالح بن أحمد بن أبي مقاتل.

 -أحمد بن محمد الحسن األصبياني.

 -عبد الرحمن بن محمد بن سمم الرازي وآخرون(ٖٖٔ).

 -43حيقىذبنذحمؿدذبنذدابقذالؽويف.
نزل المصيصة .كان يعرف بعصا ابن إدريس .ممن نزل المصيصة واستقر بيا
وحدث بيا ,وقال عنو أبو حاتم :أتيت المصيصة فنظرت في حديثو ,فوجدت أحاديث مشيورة.
ولم أكتب عنو.

شيوخه:

 -أبو بكر األثرم.

 محمد بن داود المصيصي.) ٖٖٔ )
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تالمذته:

 النسائي .وروى لو غير واحد(ٖٗٔ). -44هارونذبنذعبادذالـفديذادلصقصيذثمذاألنطاكي.
ومن أبرز محدثي المصيصة .قال أبو حاتم :صدوق ثقة .وقال النسائي :ثقة وىو من

حفظة القرآن الكريم ,وعاش أكثر من تسعين عاماً.

شيوخه:

 -محمد بن مصعب.

 -حجاج األعور.

 -عبيد اهلل بن موسى.

 -أبا مسيد الفساني.

 -خالد بن يزيد القسري.

 -ىوذة بن خميفة.

 -قتيبة بن عقبة .وطائفة.

تالمذته:

 -محمد بن وضاح القرطبي(ٖ٘ٔ).

 أبو بكر عبد الرحمن النسائي.ثانقاً:ذالػؼفاء :ذ

ضمت المصيصة عدداً من الفقياء منيم من زار المصيصة ومنيم من استقر فييا

وان قسم انتسب إلى المينة ثم إلى المصيصة وأن الفقياء أغمبيم قد درسوا في مدن كثيرة.
 -1ذاحلدنذبنذعؾيذبنذعؿرذأبوذدعقدذالػؼقهذادلصقصي.
شيوخه:

ىو أحد الفقياء في مدينة المصيصة.
 -إسحاق بن أبي إسحاق.

 -أحمد بن عيسى المصري.

تالمذته:

 -إبراىيم بن أحمد بن الحسن القرميسيني.

 -محمد بن أحمد بن يعقوب الياشمي(.)ٖٔٙ

 -2عؾيذبنذبؽارذأبوذاحلدنذالبصريذادلصقصيذ(ذت199هـذ)ذققلذدـةذ(ت207هـذ)
سكن الثغور واستقر في المصيصة ومات بيا .وورد أنو ((طعن في مغازيو فخرجت

أمعاؤه عمى قربوس سرجو فردوىا إلى بطنو بالعمامة .وقاتل حتى قتل ثالثة عشر

عمجاً))( .)ٖٔٚوكان متعبداً كثير البكاء( .)ٖٔٛوكان فارساً مجاىداً في سبيل اهلل م اربطاً بالثغور.
وقد بمغنا أنو قال(( :واقعنا العدو فانيزم المسممون ,وقصَّر بي فرسي ,فقمتَّ :إنا هلل واَّنا إليو
( ٖٗٔ (

د.ذعقدذصاحلذحمؿدذعؾي ذ

ذ

َصقْصَــــةذ ذ
احلقــاةذالػؽروةذيفذمدوــــــةذادل ِّ

راجعون ,فقال الفرس :نعمَّ ,إنا هلل واَّنا إليو راجعون حيث تَتَّ ِك ُل عمى فالنة في َعمَفي ,فضمنت
أن ال يميو غيري))( ( .)ٖٜٔوكان يصمي الفجر بوضوء العتمة)(ٓٗٔ).
ذ

 -3ذعؾيذبنذحمؿدذبنذأمحدذبنذأبيذالعالءذأبوذالؼادمذادلصقصيذ(ت487هـذ)
أصمو من المصيصة ولد في رجب سنة ٓٓٗ ىـ(ٔٗٔ) .وقيل أنو ولد ٗٓٗه(ٕٗٔ).

وقيل أيضاً أنو ولد سنة ٗٓٚىـ(ٖٗٔ) .ودفن في مقابل الفراديس(ٗٗٔ) .وقيل أنو كان فريضاً من

أصحاب القاضي أبو الطيب(٘ٗٔ).

شيوخه:

 محمد بن عبد الرحمن القطان. -عبد الوىاب بن الحمامي.

 -أحمد بن عمي الباداء(.)ٔٗٙ

 أبو محمد بن أبي نصر. -أبو عمي بن شاذان.

تالمذته:

 -أبو بكر الخطيب .وىو أكبر منو.

 -الفقيو نصير المقدسي.

 -العشائر محمد بن جالل الكردي.

 -ىبة اهلل بن االكفائي.

 -أبو القاسم الحسين بن البن األسدي.

 -ىبة اهلل بن طاووس.

 -المنضر بن عيدان.

 -أبو القسام بن مقاتل السوسي.

 أبو الحسن جمال اإلسالم. -أبو يعمى حمزة بن الجبوري.

 -أبو المعالي محمد بن يحيى قاضي دمشق .وآخرون(.)ٔٗٚ

 -4عؿرذبنذذادلغريةذأبوذحػصذالبصريذنزولذادلصقصةذ(ت178هـذ)
كان أحد الفقياء بالثغر وكان يمقب بمغني المساكين .قال عنو ابن سعد :كان فقيياً

عالماً يقدمو أبو إسحاق الفزاري وغيره لعممو .وقال أبو حاتم عنو ىو صالح الحديث(.)ٔٗٛ

توفي بالمصيصة سنة  ٔٚٛىـ في خالفة ىارون الرشيد(.)ٜٔٗ

شيوخه:

 -ىاشم بن حسان.

 -غالب بن خطاف القطان.

 -أبو حمزة قبمون األعور القصاب.

 -داود بن أبي ىند.

 -الجمد بن أيوب.

 المصمي بن زياد الفردوسي.) ٖ٘ٔ )
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تالمذته:
 -ابن المبارك.

 -بقية بن الوليد.

 -أبو مسير.

 -أبو النضر إسحاق بن إبراىيم الفراديس.

 -أبو توبو الربيع بن نافع.

 -عبد اهلل بن ربيعة المصيصي(ٓ٘ٔ).

 -عمي بن بكار المصيصي.

 -5ذنصرذاهللذبنذحمؿدذبنذالؼويذأبوذالػتحذالالذقيذادلصقصيذ(ت542هـ)ذ
أحد الفقياء عمى المذىب الشافعي أصولي أشعري نسباً ومذىباً ,كان صمباً في السنة

(ٔ٘ٔ)
متجنباً أبواب السالطين حسن الصالة وكان يدرس في الزاوية الغربية  .وكان مفتياً أصولياً

متكمماً ديناً خير بقية المشايخ متيقناً حسن االصغاء(ٕ٘ٔ).

ثالثاً:ذالؼضاة :ذ
 -1ذعبدذاهللذبنذاحلدنيذبنذجابرذأبوذحمؿدذاإلمامذالبزاز.
شيوخه:

قاضي المصيصة قال عنو ابن حبان كان يسرق األخبار(ٖ٘ٔ).

 -سعيد بن سميمان سعدويو.

 -ىوذة بن خميفة.

 -سعيد بن مريم.

 -عمي بن عياش وآخرون(ٗ٘ٔ).

 زكريا بن يحيى الواسطي.تالمذته:

 -أبو اليمان الحاكم بن نافع.

 -أحمد بن سميمان بن حذلم.

 -أبو الميمون بن راشد.

 -خيثمة بن سميمان.

 -أبو الحسن أحمد بن حمد بن سعدي األزدي.

 -محمد بن جعفر بن محر بن مالس وآخرون(٘٘ٔ).

 -2ذحمؿدذبنذعبدذالؽرومذبنذدؾقؿانذأبوذاحلدنيذادلصقصيذالؼاضيذاجلوهري.
شيوخه:

تولى القضاء في مدينة الرممة قبل أن يصبح قاضياً في المصيصة(.)ٔ٘ٙ

 -أبو سعيد الحسن بن عمي بن عمر

( ( ٖٔٙ

د.ذعقدذصاحلذحمؿدذعؾي ذ

ذ

َصقْصَــــةذ ذ
احلقــاةذالػؽروةذيفذمدوــــــةذادل ِّ

ذ

تالمذته:
 -أبو الحسن بن عوف.

 -عبد الوىاب الميداني.

 -أبو الحسن عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد العزيز الميبي.

 أبو الحسن الحسين محمد بن عمر الخضر الحمصي الفارضي وآخرون(.)ٔ٘ٚالػصلذالثالثذ ذ
الؾغةذوأدباؤهاذ ذ
 -1الشعراء :ذ
ظير في المصيصة عدد كبير من الشعراء الذين أكد ظيورىم شمول الحركة الفكرية

وانسجاميا مع سياق الحركة الفكرية العربية الشاممة التي يمثل الشعر فييا مكانة بارزة .ولقد
انتسب قسم من الشعراء ىذه المدينة الى مدن عربية .مثل العراق وغيره.

 أبو العباس احمد بن محمد الدرامي المصيصي المعروف بالنامي الشاعر المشهور(ت  933هـ)

كان من الشعراء المفمقين ومن فحول شعراء عصره مدح سيف الدولة وكانت منزلتو
ومرتبتو تعمو عمى ابي الطيب المتنبي ولو معو وقائع ومعارضات في االناشيد كان فاضالً
أديبا بالمغة واالدب .ومن محاسن شعره.

أمير العال إن العوالي كواس ـ ـ ـ ـ ـ ــب

عالءك في الدنيا وفي الجنة الخمـ ـ ـ ِـد

يمر عميك الحول .سيفك في الطمى
وطرفك ما بين الشكيمة والمب ـ ـ ـ ـ ِـد
ويمضي عميك الدىر فعمك لمع ــال
وقولك لـ ـ ـ ـتـ ــقوى وكفك لمرف ـ ـ ــد

وقال أيضا:

أحقاً أن قاتمتي زرود

وان عيودىا تمك العيود

وقفت وقد فقدت الصبر حتى
تبين موقفي أنـ ـ ـ ـ ـ ــي الفقي ـ ـ ـ ــد

) ) ٖٔٚ
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لرسم الدار أيكما العمي ـ ـ ـ ـ ــد

وحكى أبو الخطاب ابن العون الحريري الشاعر انو دخل عميو (( :وجدتو جالساً

ورأسو كالثغامة بياضاً وفي شعره واحدة سوداء ,فقمت لو :يا سيدي في رأسك شعرة سوداء,

فقال :نعم .ىذه بقية شبابي وأنا أخرج بيا ولي فييا شعر فأنشدي
رأيت في الرأس شعرة بقيت

سوداء تيوى العيون رؤي ـ ــتيا

فقمت لمبيض إذ تروعي ـ ـ ـ ـ ــا

باهلل إال رحمت غربتي ـ ـ ـ ـ ـ ــا
َّ
ث السوداء في وطــن
فقل ْلب ُ
تكون فيو البيضاء ضرتيـ ــا

وكان بطيء الخاطر شديد القول .إذا أراد أن يعمل شع اًر خال خموة طويمة أياماً

وليالياً ,واذا أراد أن يعمل قصيدة جمع جميع ما لمعرب والمحدثين من الشعر عمى وزن تمك

القصيدة .وقيل إنو كان ج از اًر بالمصيصة وقد صنف كتابو في العروض سماه المقنع(.)ٔ٘ٛ
 -أبو جفنة المصيصي.

شاعر معروف من أىل المصيصة .لم يذكر لو شيء من شعره فقط بعض االبيات

لمشاعر ابو الحسن الدلفي وىو ييجيو بقولو:
أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبح دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي االنفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس

يزى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالزىرة ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الحنــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدس

كأنم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي راحت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ثقمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو

()ٜٔ٘

فيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو غنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى لمرجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل المفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمس

جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع الرقعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ذا سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرعة

ثقـ ـ ـ ـ ــل أبـ ـ ـ ـ ــي جفنـ ـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ـ ــي المجمـ ـ ـ ـ ــس

 العباس بن الوليد الخياط أبي الفضل المصيصي.لو ديوان شعر ووجدت نسخة رثة لدى أبو محمد الخشاب كان يمدح القاضي

الصابوني.

ق ـ ـ ــاض عم ـ ـ ــى الثغ ـ ـ ــر م ـ ـ ــن بن ـ ـ ــي أس ـ ـ ــد

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاده مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

ت ـ ـ ـ ـ ــري ي ـ ـ ـ ـ ــد الج ـ ـ ـ ـ ــور م ـ ـ ـ ـ ــن قضيت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو

(ٓ)ٔٙ

وال ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراه والمنك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

ال يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمت البخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل بالسمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح

بالع ـ ـ ـ ـ ــدل مقطوعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ـ ــن العض ـ ـ ـ ـ ــد

( ( ٖٔٛ

د.ذعقدذصاحلذحمؿدذعؾي ذ

ذ

َصقْصَــــةذ ذ
احلقــاةذالػؽروةذيفذمدوــــــةذادل ِّ

ذ

 -عمي بن مأمون أبو الحسن المصيصي الشاعر.

شيوخه:

 -عبيد اهلل بن احمد البموي النحوي.

 -ابو العيد ىاشم بن محمد الصوري.

تالمذته

 -ابو منصور الثعالبي(ٔ.)ٔٙ

 محمد بن عبد اهلل بن حمدان ابو الحسن الدلفي الشاعر المصيصي(ت  064هـ)

من اىل المصيصة من نسل ابي دلف العجمي وينسب اليو كان مفتياً في مصر

وتوفي فييا .لو شرح ديوان المتنبي في عشر مجمدات ,وقال السمفي رأيت نسخة في مصر
(ٕ)ٔٙ

وعمييا خطو

وىو عالم باآلداب

(ٖ)ٔٙ

ويرى عنو احد تالمذتو لقيمتو في معرة النعمان فقال

لي رأيت أعمى شاع اًر طريفاً يمعب بالشطرنج والنرد .ويدخل في كل فن من الجد واليزل وىو

يحمد اهلل عمى العمى كما يحمده غيري عمى البصيرة .فقد صنع لي أحسن بي اذ كفاني رؤية
(ٗ)ٔٙ

الثقالء والبغضاء

وىو منذ صباه بعيد من المعب واليزل(٘.)ٔٙ

 -2ادلؤدبون:ذ ذ
كانت وظيفة المؤدب في الحضارة العربية ىي تعميم ال ارغبين من االبناء القراءة

والكتابة .وقراءة القرآن الكريم والحديث والنبوي الشريف .اذ ظير في مدينة المصيصة عدد من

المؤدبين .وتتممذ عمى يد كل واحد منيم عدد من الطالب .ومنيم:
 أبو رضوان بن سعيد المصيصي المؤدب.()ٔٙٙ

تذكر المصادر بأن اسمو اليمان

َّ
بالسنة والجماعة(.)ٔٙٚ
معروفاً بين اقرانو وممتزماً
 -أبو القاسم المصيصي المؤدب

()ٔٙٛ

عمل مؤدبا في مدينة المصيصة
وان وأوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعتني النائب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات مكارى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

اذا لي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـد ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرق مذاىبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

وىو من اىل المصيصة وقيل أنو ثقة وكان

وذكر لو بعض االبيات الشعرية .ومنيا:
ثبـ ـ ـ ـ ــت ولـ ـ ـ ـ ــم أج ـ ـ ـ ـ ــزع واوسـ ـ ـ ـ ــعتيا صب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ار
()ٜٔٙ

لجـ ــأت إل ــى عزمـــي فـــاطمع لـــي فج ـ ـ ـ ــ ـ ار

 -أبو بكر محمد بن عمي بن حميد المصيصي المؤدب.

يذكر أنو نزل المعرة قبل ان يستقر في المصيصة(ٓ.)ٔٚ
) ) ٖٜٔ
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ذ

 -3احملتدبنيذوالؼراءذوالعؾومذاألخرىذ:
 -سنيد بن داود أبو عمي المصيصي (ت  666هـ)

(ٔ)ٔٚ

واسمو الحقيقي الحسين وسنيد لقب غمب عميو
(ٕ)ٔٚ

ثقة وىو من أوعية العمم البارزين فييا

الثقات(ٗ.)ٔٚ

عمل محتسباً في المصيصة وكان
(ٖ)ٔٚ

وكان يسكن الثغور

وقيل انو صدوق ومن

 محمد بن عبد الصمد بن أبي الجراح المصيصي المقريءكان مقرءاً وحافظاً ,وىو من الثقات وأنو صدوق ومن أخيار أىالي المصيصة وقد

اعتمد عميو أىل المصيصة في كثير من أمور الدين(٘.)ٔٚ

وقد ظير لدينا عالماً بعموم أخرى مثل عمم الحساب مثل :

 -احمد بن حسن االقميدسي أبو يوسف الحاسب المصيصي

من أىل المصيصة كان عالماً بالحساب وصنف كتابا في الجبر والمقابمة في عمم

الحساب وىو كتاب حسن تكمم في مقدمتو في الداللة عمى أن جميع العموم مفتقرة إلى

الحساب(.)ٔٚٙ

اخلامتــــــة ذ
أكدت دراستي الحركة الفكرية في مدينة المصيصة ,ومن خالل تتبعي لتمك الحركة
منذ الفتح العربي اإلسالمي وجدت الكم واسعاً وشامالً ,وكيف كان دور العرب الفكري في
حياة الشعوب اإلسالمية رغم أن الدراسة استقمت في منطقة واحدة من مناطق الدولة العربية

اإلسالمية التي كان لعممائيا دور غائب كل الغياب عن أنظار المفكرين ,لقد كشفت الدراسة

عن دورىم في مجاالت الفكر المتعددة ,كما كشفت الدراسة عن امتداد الفكر العربي وتأثيره

عمى المدن األخرى .ففي مجال الحديث النبوي الشريف كشفت عن دور واىمية عمومو
لممذاىب اإلسالمية كافة ,والشيوخ الذين كان ليم دور واضح في تطور الحركة الفكرية ,وفي

مجال الشعر ظير اىتماميم بأغراضو األدبية كافة؛ نتيجة الىتماميم بالشعر عموماً ,إذ الفوا

الكتب والدواوين ,وظيرت نسبة إلى المدينة إلى جانب النسب إلى القبيمة ,وجعل المواطن من
القبيمة المعيبة الساكنة في حدود معينة ينسب نفسو إلى المدينة التي يستقر فييا؛ ليعطي فكرة

عن الحدود التي أصبح ينتمي إلييا ,واذا كانت األلقاب تكشف عن حجم اسيامات العرب,
( ٓٗٔ (

د.ذعقدذصاحلذحمؿدذعؾي ذ

ذ

َصقْصَــــةذ ذ
احلقــاةذالػؽروةذيفذمدوــــــةذادل ِّ

ذ

فإن أكثر أىل المصيصة ممن اشتغل بالفكر تدل عمى روعة دورىم وأثره عمى مستوى أىميا

ونقميم من حالة الجيل الى نور الثقافة والعمم.

إن استعراض أسماء المفكرين الذين قصدوا المنطقة أدى إلى سعة اتصال الحركة

الفكرية بأصوليا العربية في باقي المدن األخرى ,فقد ورد ىذه المدينة أسماء كبيرة من الفقياء
والقضاة والمؤدبين والقراء والشعراء.

اهلوامش ذ
ٔ ) قدامة  ,أبو الفرح بن جعفر الكاتب البغدادي ( تٕٖٓ )  ,الخراج وصنعة الورق  ,بريل  ,ليدن ,
 ٜٔٛٛم .ٔٓٙ :

ٕ ) الميمبي  ,الحسن بن أحمد الميمبي العزيزي (المتوفىٖٛٓ :ىـ)  ,المسالك والممالك  ,جمعو وعمق عميو
ووضع حواشيو :تيسير خمف  :ص ٗٓٔ.
ٖ ) قدامة  ,الخراج وصنعة الورق  :ص .ٔٓٙ
ٗ ) قدامة  ,الخراج وصنعة الورق  :ص .ٔٓٙ
٘ ) قدامة  ,الخراج وصنعة الورق  :ص .ٔٓٙ
 ) ٙقدامة  ,الخراج وصنعة الورق  :ص . ٔٓٙ
 ) ٚاليعقوبي  ,أحمد بن اسحاق بن جعفر بن وىب بن واضح اليعقوبي ( تٖ ٕٜىـ ) ,البمدان  ,طبعة دار
الكتب العممية  ,بيروت  ٕٕٔٗ ,ىـ  :ص ٕ٘ٓ.
 ) ٛالميمبي  :ص ٗٓٔ.

 ) ٜياقوت الحموي  ,أبو عبد اهلل شياب الدين الحموي الرومي ( ت  ٕٙٙىـ )  ,معجم البمدان  ,طٕ  ,دار
صادر  ,بيروت  , ٔٗ٘-ٔٗٗ/٘ : ٜٜٔٔ ,القزويني  ,زكريا بن محمد بن محمود ( ت ٕ ٙٛىـ )  ,آثار
البالد وأخيار العباد  ,دار صادر  ,بيروت  :ص ٗٗ.ٙ

ٓٔ ) الميمبي  :ص ٗٓٔ.

ٔٔ ) اإلدريسي  ,محمد بن محمد بن عبد اهلل بن إدريس الحسني الطالبي المعروف بالشريف اإلدريسي (
تٓ ٘ٙىـ )  ,نزىة المشتاق في اختراق اآلفاق  ,طٕ  ,عالم الكتب  ,بيروت  ٜٔٗٔ ,ىـ , ٙٗٙ/ٕ :
ياقوت الحموي  ,معجم البمدان .ٔٗ٘/٘ :
ٕٔ ) ابن العديم  ,عمر بن أحمد بن ىبة اهلل بن أبي جرادة العقيمي كمال الدين ( ٓ ٙٙىـ )  ,بغية الطمب
في تاريخ حمب  ,تحقيق  :د .سييل زكار  ,دار الفكر  ,لبنان .ٖٔٙ/ٔ :

) ٔٗٔ )
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ٖٔ ) البالي الحمبي  ,كامل بن حسين بن محمد بن مصطفى ( ت ٖٔ٘ٔ ىـ )  ,نير الذىب في تاريخ حمب
 ,طٕ  ,دار القمم  ,حمب  ٜٔٗٔ ,ىـ .٘٘/ٖ :
ٗٔ ) الميمبي  :ص ٗٓٔ.
٘ٔ ) اإلدريسي  ,نزىة المشتاق  , ٙٗٙ/ٕ :ابن عبد الحق  ,مراصد االطالع .ٕٔٛٓ/ٖ :
 ) ٔٙالبكري  ,أبو عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز بن محمد االندلسي ( ت  ٗٛٚىـ )  ,معجم ما استعجم من

أسماء البالد والمواضع  ,طٖ  ,عالم الكتب  ,بيروت  ٖٔٗٓ ,ىـ  , ٕٖٔ٘/ٗ :ياقوت الحموي  ,معجم

البمدان  , ٔٗ٘/٘ :القزويني آثار البالد  :ص ٔٗ , ٙابن عبد الحق  ,عبد المؤمن بن عبد الحق ابن
شمائل البغدادي الحنبمي صفي الدين ( ت  ٖٜٚىـ )  ,مراصد االطالع عمى أسماء األمكنة والبقاع  ,طٔ ,
دار الجيل  ,بيروت  ٕٔٗٔ ,ىـ .ٕٕٔٙ/ٗ :

 ) ٔٚاإلدريسي  ,نزىة المشتاق  , ٙٗٙ/ٕ :ابن عبد الحق  ,مرصد االطالع .ٕٔٛٓ/ٖ :
 ) ٔٛياقوت الحموي  ,معجم البمدان .ٔٗ٘/٘ :
 ) ٜٔقدامة بن جعفر  ,الخراج وصناعة الورق  :ص .ٔٓٙ
ٕٓ ) تل الحصن  :واحد من أىم حصون مدينة المصيصة (ينظر ابن عبد الحق  ,مراصد االطالع :
ٔ.)ٕٚٓ/

ٕٔ ) قدامة بن جعفر  ,الخراج وصناعة الورق  :ص .ٔٓٙ
ٕٕ ) اليعقوبي  ,البمدان  :ص ٕٗٓ.
ٖٕ ) االصطخري  ,أبو اسحاق إبراىيم بن محمد الفارسي المعروف بالكرخي ( ت ٖٗٙىـ )  ,المسالك
والممالك  ,دار صادر  ,بيروت ٕٓٓٗ ,م  :ص  , ٗٚابن حوقل  ,محمد بن حوقل البغدادي الموصمي أبو
القاسم ( ت بعد  ٖٙٚىـ )  ,صورة األرض  ,دار صادر  ,بيروت ٜٖٔٛ ,م .ٖٔٛ/ٔ :

ٕٗ ) ياقوت  ,معجم البمدان  , ٕٖٜ/ٔ :ابن عبد الحق  ,مراصد االطالع .ٔٓٚ/ٔ :
ٕ٘ ) ياقوت  ,معجم البمدان  , ٗٔ/ٕ :ابن عبد الحق  ,مراصد االطالع .ٕٚٓ/ٔ :
 ) ٕٙياقوت  ,معجم البمدان  , ٕٗ/ٕ :ابن عبد الحق  ,مراصد االطالع .ٕٚٓ/ٔ :
 ) ٕٚياقوت  ,معجم البمدان  , ٘ٓ/ٕ :ابن عبد الحق  ,مراصد االطالع .ٕٚٛ/ٔ :
 ) ٕٛياقوت  ,معجم البمدان .ٖٜٗ/ٕ :
 ) ٕٜياقوت  ,معجم البمدان  , ٕٜٖ/ٕ :ابن عبد الحق  ,مراصد االطالع .ٜٛ٘/ٕ :
ٖٓ ) ياقوت  ,معجم البمدان  , ٖٕٔ/ٕ :ابن عبد الحق  ,مراصد االطالع .ٜٗٚ/ٕ :
ٖٔ ) ياقوت  ,معجم البمدان  , ٗ٘/ٗ :ابن عبد الحق  ,مراصد االطالع .ٜٛ٘/ٕ :
ٕٖ ) ياقوت  ,معجم البمدان .ٔٓٔ/٘ :

ٖٖ ) ابن عبد الحق  ,مراصد االطالع .ٜٚٙ/ٕ :
ٖٗ ) ياقوت  ,معجم البمدان  , ٗٛ٘/ٗ :ابن عبد الحق  ,مراصد االطالع .ٖٔٔٛ/ٖ :

( ٕٗٔ (
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ٖ٘ ) المزي  ,يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف أبو الحجاج ( تٕٗ ٚىـ )  ,تيذيب الكمال  ,تحقيق  :د.

بشار عواد معروف  ,طٔ  ,مؤسسة الرسالة  ,بيروت  ٔٗٓٓ ,ىـ  ٜٔٛٓ -م .ٕٚ/ٕ :

 ) ٖٙالذىبي  ,شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان ( ت  ٚٗٛىـ )  ,الكاشف في معرفة من
لو رواية في الكتب الستة  ,تحقيق  :محمد عوانة أحمد محمد نمر الخطيب  ,طٔ  ,دار القبمة لمثقافة
اإلسالمية  ,مؤسسة عموم القرآن  ,جدة ٖٔٗٔ ,ىـ ٜٜٕٔ -م .ٕٔٔ/ٔ :

 ) ٖٚالمزي  ,تيذيب الكمال .ٕٚ/ٕ :

 ) ٖٛالمزي  ,تيذيب الكمال  .ٕٚ/ٕ :الذىبي  ,الكاشف.ٕٔٔ/ٔ :
 ) ٖٜابن الجوزي  ,جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عمي ( تٜ٘ٚىـ )  ,تحقيق  :عبد القادر عطا
ومصطفى عبد القادر عطا  ,طٔ  ,دار الكتب العممية  ,بيروت  ٕٔٗٔ ,ىـٜٜٕٔ-م  .ٖٚٗ/ٔٗ :الذىبي

 ,تاريخ اإلسالم  ,تحقيق  :عمر عبد السالم التدمري  ,طٕ  ,دار الكتاب العربي  ,بيروت ٕٔٗٔ ,ىـ -

ٖ.ٜٕ/ٕٚ : ٜٜٔ
ٓٗ ) الذىبي  ,تاريخ اإلسالم .ٜٕ/ٕٚ :
ٔٗ ) الخطيب البغدادي  ,أبو بكر أحمد بن عمي بن ثابت بن أحمد ( تٖ ٗٙىـ )  ,تاريخ بغداد ,تحقيق :
د .بشار عواد معروف  ,دار الغرب اإلسالمي  ,بيروت  ٕٕٔٗ ,ىـ .ٔٔٓ/ٚ : ٕٕٓٓ -

ٕٗ ) الخطيب البغدادي  ,تاريخ بغداد.ٔٔٓ/ٚ :
ٖٗ ) ابن الجوزي  ,المنتظم .ٖٚ٘/ٔٗ :
ٗٗ ) الذىبي  ,تاريخ اإلسالم .ٜٕ/ٕٚ :

٘ٗ ) ابن أبي حاتم الرازي  ,أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظمي الرازي

(ت ٖٕٚىـ) ,الجرح والتعديل ,طٔ ,دار إحياء التراث العربي  ,بيروت ٕٔٔٚىـ ٜٕٔ٘ -م  .ٖٔٛ/ٕ :ابن
الجوزي  ,المنتظم  .ٖٚ٘/ٗ :الذىبي  ,تاريخ اإلسالم .ٙٚ/ٔٙ :
 ) ٗٙابن الجوزي  ,المنتظم  .ٖٚ٘/ٔٗ :الذىبي  ,تاريخ اإلسالم .ٙٚ/ٔٙ :
 ) ٗٚابن الجوزي  ,المنتظم  .ٖٚ٘/ٔٗ :الذىبي  ,تاريخ اإلسالم .ٙٚ/ٔٙ :

 ) ٗٛابن حبان  ,محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي أبو حاتم البستي (تٖٗ٘ىـ
)  ,المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين  ,تحقيق  :محمود إبراىيم زايد  ,طٔ  ,دار الوعي ,
حمب ٖٜٔٙ ,ىـ .ٔٔٙ/ٔ :
 ) ٜٗابن العديم  ,بغية الطمب في تاريخ حمب.ٖٔٓٓ/ٖ :
ٓ٘ ) ابن العديم  ,بغية الطمب في تاريخ حمب.ٖٔٓٓ/ٖ :

ٔ٘ ) النسائي  ,أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن عمي الخرساني ( تٖٖٓىـ )  ,تسميتو مشايخ ,..
تحقيق  :حاكم بن عارف العوني  ,طٔ  ,دار عالم الفوائد  ,مكة المكرمة ٕٖٔٗ ,ىـ  :ص  . ٘ٙالمزي ,
تيذيب الكمال في أسماء الرجال  . ٜٗٛ/ٔ :ابن حجر  ,أبو الفضل أحمد ابن عمي بن محمد بن أحمد

) ٖٗٔ )
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العسقالني ( تٗ٘ٛىـ )  ,تيذيب التيذيب  ,طٔ  ,مطبعة دائرة المعارف النظامية  ,اليند : ٖٕٔٙ ,
ٔ.٘ٛ/
ٕ٘ ) النسائي  ,تسمية مشايخ  : ..ص  , ٘ٙالمزي  .تيذيب الكمال في أسماء الرجال  . ٜٗٛ/ٔ :ابن
حجر  ,تيذيب التيذيب .٘ٛ/ٔ :
ٖ٘ ) ابن العديم  ,بغية الطمب .ٔٔٛٙ/ٖ :
ٗ٘ ) ابن العديم  ,بغية الطمب .ٔ٘٘٘/ٗ :
٘٘ ) ابن العديم  ,بغية الطمب .ٕٔٛٔ/ٗ :
 ) ٘ٙالذىبي  ,تاريخ اإلسالم .ٔٔٔ/ٖٔ :
 ) ٘ٚأبو سعيد  ,عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفي ( ت ٖٗٚىـ ) ,تاريخ ابن يونس المصري  ,طٔ
 ,دار الكتب العممية  ,بيروت ٕٔٗٔ ىـ .ٖٜ/ٕ :

 ) ٘ٛابن العديم  ,بغية الطمب .ٔٛٛ٘/ٗ :
 ) ٜ٘ابن العديم  ,بغية الطمب .ٔٛٛ٘/ٗ :
ٓ ) ٙالخطيب البغدادي  ,المتفق والمفترق  ,تحقيق  :د .محمد صادق ايدن الحامدي  ,طٔ  ,دار القادري
لمطباعة والنشر والتوزيع  ,دمشق  ٔٗٔٚىـ ٜٜٔٚ -م .ٗٙٙ/ٔ :

ٔ ) ٙالذىبي  ,ميزان االعتدال في نقد الرجال  ,تحقيق  :عمي محمد البجاوي  ,طٔ  ,دار المعرفة لمطباعة
والنشر  ,بيروت  ,لبنان ٕ ٖٔٛىـ ٜٖٔٙ -م .ٖٓٓ/ٔ :
ٕ ) ٙالذىبي  ,تاريخ اإلسالم  . ٜٕ/ٗ :ابن حجر  ,تيذيب التيذيب .ٕٔ٘/ٕ :
ٖ ) ٙالمزي  ,تيذيب الكمال .ٕٙٔ/٘ :

ٗ ) ٙابن حجر  ,تيذيب التيذيب .ٕٔ٘/ٕ :
٘ ) ٙالمزي  ,تيذيب الكمال  .٘ٚ/ٙ :الذىبي  ,تاريخ اإلسالم  .ٕٕٓ/ٔٛ :ابن حجر  ,تيذيب التيذيب :
ٕ.ٕ٘٘/
 ) ٙٙابن حجر  ,تيذيب التيذيب  .٘ٚ/ٙ :الذىبي  ,تاريخ اإلسالم  .ٕٕٓ/ٔٛ :ابن حجر  ,تيذيب
التيذيب .ٕ٘٘/ٕ :

 ) ٙٚابن عساكر  ,أبو القاسم عمي بن الحسن بن ىبة اهلل المعروف بابن عساكر ( تٔ٘ٚىـ )  ,تاريخ
دمشق  ,تحقيق  :عمرو بن غرامة العمروي  ,دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع ٘ٔٗٔ ىـ ٜٜٔ٘ -م :
.ٕٗٓ/ٕٚ
 ) ٙٛابن األثير  ,أبو الحسن بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري

(تٖٓٙىـ) ,المباب في تيذيب األنساب ,دار الفكر ,بيروتٜٜٔٔم.ٖٖ٘/ٔ :

( ٗٗٔ (
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 ) ٜٙأبو النعيم  ,أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن ميران األصبياني (تٖٓٗىـ ),
تاريخ أصبيان  ,تحقيق  :سيد كسروي حق  ,طٔ ,دار الكتب العممية  ,بيروت ٓٔٗٔ ىـ ٜٜٔٓ -م :

ٔ.ٖٖ٘/
ٓ ) ٚابن عساكر  ,تاريخ دمشق .ٖ٘/ٔٗ :
ٔ ) ٚابن العديم  ,بغية الطمب .ٕٛٓٔ/ٙ :
ٕ ) ٚابن العديم  ,بغية الطمب .ٖٖٕٗ/ٚ :
ٖ ) ٚابن عساكر  ,تاريخ دمشق  . ٗ/ٔٚ :ابن العديم  ,بغية الطمب .ٖٖٖٗ/ٚ :
ٗ ) ٚابن عساكر  ,تاريخ دمشق  . ٗ/ٔٚ :ابن العديم  ,بغية الطمب .ٖٖٖٗ/ٚ :
٘ ) ٚالذىبي  ,تاريخ االسالم .ٕٔٗ/ٔٗ :

 ) ٚٙابن عساكر  ,تاريخ دمشق  . ٔٓ/ٔٚ :الذىبي  ,تاريخ اإلسالم .ٕٔٗ/ٔٗ :
 ) ٚٚالذىبي  ,تاريخ اإلسالم  , ٔ٘ٛ/ٔٚ :الذىبي  ,الكاشف . ٖٕٛ/ٔ :
 ) ٚٛابن حبان  ,الثقات  , ٕٖ٘/ٛ :المزي  ,تيذيب الكمال .ٕٗ٘/ٛ :
 ) ٜٚابن حبان ,الثقات .ٕٖ٘/ٛ :الذىبي ,الكاشف .ٖٕٛ/ٔ :المزي  ,تيذيب الكمال .ٕٗ٘/ٛ:
ٓ ) ٛابن عديم  ,بغية الطمب  . ٕٜٗٛ/ٜ :الذىبي  ,تاريخ اإلسالم .ٖٔ٘/ٜٔ :
ٔ ) ٛابن حبان  ,المجروحين . ٖٕٛ/ٔ :

ٕ ) ٛابن حبان ,المجروحين  .ٖٕٛ/ٔ :ابن العديم  ,بغية الطمب . ٜٗٛٛ/ٜ :
ٖ ) ٛالذىبي  ,تاريخ اإلسالم . ٔٚٗ/ٔ٘ :
ٗ ) ٛابن أبي حاتم  ,الجرح والتعديل .ٙٛ/ٗ :
٘ ) ٛالمزي  ,تيذيب الكمال .ٚٙ/ٔٔ :

 ) ٛٙالمزي  ,تيذيب الكمال  .ٚٙ/ٔٔ :ابن أبي حاتم  ,الجرح والتعديل .ٙٛ/ٗ :
 ) ٛٚابن أبي حاتم  ,الجرح والتعديل .ٙٛ/ٗ :
 ) ٛٛالمزي  ,تيذيب الكمال .ٚٙ/ٔٔ :

 ) ٜٛالخطيب البغدادي  ,تاريخ بغداد .ٕ٘ٛ/ٔٓ :
ٓ ) ٜابن أبي حاتم  ,الجرح والتعديل  .ٕٖٔ/ٗ :الذىبي  ,تاريخ اإلسالم .ٖٖٛ/ٔٛ :
ٔ ) ٜالخطيب البغدادي  ,تاريخ بغداد .ٕ٘ٛ/ٔٓ :
ٕ ) ٜالسمعاني  ,عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي المروزي أبو سعد ( تٕ ٘ٙىـ )  ,األنساب ,
تحقيق  :عبد الرحمن بن يحيى المعممي اليماني ,طٔ  ,مجمس دائرة المعارف العثمانية  ,حيدر آباد ٖٕٔٛ ,

ىـ ٜٕٔٙ -م .ٖٓٓ/ٕٔ :

ٖ ) ٜالخطيب البغدادي  ,تاريخ بغداد .ٗٓٛ/ٔٓ :
ٗ ) ٜالسمعاني  ,األنساب  , ٖٓٓ/ٕٔ :الخطيب البغدادي ,تاريخ بغداد .ٗٓٛ/ٔٓ :

) ٘ٗٔ )
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٘ ) ٜالنسائي  ,تسمية مشايخ  :ص .٘ٙ
 ) ٜٙالعيني  ,أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدبت ( ت
٘٘ ٛىـ )  ,معاني األخبار في شرح أسامي رجال معاني اآلثار  ,تحقيق  :محمد حسن محمد حسن ,
إسماعيل  ,طٔ  ,دار الكتب العممية  ,بيروت  ,لبنان  ٕٔٗٚىـ ٕٓٓٙ -م .ٖٔٔ/ٕ :
 ) ٜٚالعيني  ,معاني األخبار .ٖٔٔ/ٕ :

 ) ٜٛالذىبي  ,تاريخ اإلسالم  . ٕٕٓ/ٔٗ :ابن عدي الجرجاني  ,الكمال في ضعفاء الرجال  ,تحقيق :
عادل أحمد عبد الموجود وعمي محمد معوض وعبد الفتاح أبو سنة  ,الكتب العممية  ,بيروت – لبنان
ٔٗٔٛىـٜٜٔٚ -م .ٕٗٔ/٘ :
 ) ٜٜالذىبي  ,تاريخ اإلسالم .ٖٔٓ/ٕٗ :

ٓٓٔ ) الخطيب البغدادي  ,تاريخ بغداد  , ٕٕٕ/ٕ :ابن الجوزي  ,ابن المنتظم .ٕٓٚ/ٖٔ :
ٔٓٔ ) الذىبي  ,تاريخ اإلسالم .ٖٗٓ/ٔٛ :
ٕٓٔ ) ابن حجر  ,تيذيب التيذيب .ٖ٘ -ٖٗ/ٜ :
ٖٓٔ ) ابن عساكر  ,تاريخ دمشق  , ٖٗ/ٜ :ابن حجر  ,تيذيب التيذيب .ٖ٘/ٜ :
ٗٓٔ ) المزي  ,تيذيب التيذيب  .ٕٙ/ٕ٘ :الذىبي  ,تاريخ اإلسالم .ٖ٘ٓ/ٔٙ :
٘ٓٔ ) ابن الجوزي  ,المنتظم  , ٜٔٙ/ٜ :الذىبي  ,الكاشف .ٕٛٗ/ٕ :

 ) ٔٓٙالذىبي  ,العبر في خبر من غبر  ,تحقيق  :أبو ىاجر محمد العيد بن بسيوني زغمول  ,دار الكتب
العممية  ,بيروت  ,لبنان . ٕٖٜ/ٔ :
 ) ٔٓٚالذىبي  ,الكاشف .ٕٛٗ/ٕ :

 ) ٔٓٛأبو يعمي  ,الحسين ( تٕ٘ٙىـ ) ,طبقات الحنابمة  ,تحقيق  :محمد حامد فقي  ,دار المعرفة ,
بيروت – لبنان .ٕٜٙ/ٔ :
 ) ٜٔٓالمزي  ,تيذيب الكمال  , ٔٚ٘/ٕ٘ :الذىبي  ,تاريخ اإلسالم  , ٕٜٗ/ٔٛ :ابن حجر  ,تيذيب
التيذيب .ٔ٘ٗ/ٜٔ :

ٓٔٔ ) المزي  ,تيذيب الكمال  .ٔٚ٘/ٕ٘ :ابن حجر  ,تيذيب التيذيب .ٔ٘ٗ/ٜ :
ٔٔٔ ) الجرجاني  ,الكامل في ضعفاء الرجال  . ٜٛ/ٛ :ابن العديم  ,بغية الطمب .ٖٙٔ/ٔٚ :
ٕٔٔ ) أبو الشيخ األصبياني  ,أبو محمد عبد اهلل بن محمد بن جعفر بن حبان األنصاري( ت  ٖٜٙىـ ) ,
طبقات المحدثين بأصبيان والواردين عمييا  ,تحقيق  :عبد الغفور عبد الحق حسين البموشي  ,طٕ ,مؤسسة
الرسالة  ,الكويت ٕٔٗٔ ىـٜٜٕٔ -م .ٖٕٔ/ٕ :

ٖٔٔ ) ابن الجوزي  ,المنتظم .ٖ٘ٔ/ٔٔ :

يسمى سيحان وىى مدينة خصبة عامرة
ٗٔٔ ) أذنة  :مدينة تكون مثل احد جانبي
ّ
المصيصة عمى نير ّ
بي النير ( .ينظر  :المسالك والممالك  :ص ٘.)ٙ
وىى منقطعة عن نير سيحان فى غر ِّ

( ( ٔٗٙ
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٘ٔٔ ) ابن الجوزي  ,تمقيح فيوم أىل األثر في عيون التاريخ والسير  ,طٕ  ,شركة دار األرقم بن أبي
األرقم  ,بيروت ٜٜٔٚم  :ص .ٖ٘ٙ

 ) ٔٔٙابو الشيخ األصبياني  ,طبقات المحدثين .ٖٖٔ/ٕ :
 ) ٔٔٚالذىبي  ,تاريخ اإلسالم .ٖٗٛ/ٔٛ :
 ) ٔٔٛالمنتظم  ,ابن الجوزي .ٖ٘ٔ/ٔٔ :

 ) ٜٔٔالجرجاني  ,أبو القاسم حمزة بن يوسف بن إبراىيم السيمي القرشي ( ت ٕٗٚىـ )  ,تاريخ جرجان ,
تحقيق  :محمد عبد المعيد خان ,طٗ ,دار الكتب  ,بيروت  ٔٗٓٚىـ ٜٔٛٚ -م  :ص ٕٓٗ.
ٕٓٔ ) الذىبي  ,تاريخ اإلسالم .ٗٙ٘/ٔٛ :
ٕٔٔ ) الخطيب البغدادي تاريخ بغداد  , ٛٗٛ/ٖ :الذىبي  ,تاريخ اإلسالم .ٗٙ٘/ٔٛ :
ٕٕٔ ) الذىبي  ,تاريخ اإلسالم .ٖ٘ٛ/ٔ٘ :

ٖٕٔ ) ابن سعد ,أبو عبد اهلل محمد بن سعد بن منيع ( تٖٕٓ ىـ ) ,الطبقات الكبرى ,تحقيق :محمد عبد
القادر عطا ,طٔ ,دار الكتب العممية ,بيروت ٓٔٗٔىـ  .ٕٖٜ/ٚ :ٜٜٜٔٓ -البخاري ,محمد بن إسماعيل
بن إبراىيم بن المغيرة ( تٕ٘ٙىـ ) ,التاريخ الكبير ,دائرة المعارف العثمانية  ,حيد آباد – الدكن .ٕٜٛ/ٔ :
ٕٗٔ ) ابن سعد  ,الطبقات الكبرى.ٖٖٜ/ٚ :
ٕ٘ٔ ) البخاري  ,التاريخ الكبير .ٜٔٛ/ٔ :

 ) ٕٔٙالذىبي  ,تاريخ اإلسالم .ٖ٘ٛ/ٔ٘ :
 ) ٕٔٚالذىبي  ,تاريخ اإلسالم .ٖ٘ٛ/ٔ٘ :
 ) ٕٔٛالبخاري  ,التاريخ الكبير  . ٕٜٛ/ٔ:المزي  ,الكامل .٘ٓٓ/ٚ :

 ) ٕٜٔابن حبان  ,المجروحين من المحدثين  . ٖٕٔ/ٕ :الذىبي  ,ميزان االعتدال .ٖٙ/ٗ :
ٖٓٔ ) المزي  ,تيذيب الكمال .ٖٙٚ/ٕٜ :
ٖٔٔ ) ابن حبان  ,الثقات  . ٕٕٗ/ٜ :السمعاني  ,األنساب .ٕٚٙ/ٗ :
ٕٖٔ ) المزي  ,تيذيب الكمال  .ٜٙ/ٖٓ :الذىبي  ,تاريخ اإلسالم .ٖٚٚ/ٔٚ :

ٖٖٔ ) المزي  ,تيذيب الكمال  .ٖٛٓ/ٖٓ :الذىبي  ,تاريخ اإلسالم .ٖٖٙ/ٜٔ :
ٖٗٔ ) المزي  ,تيذيب الكمال  .٘ٔٛ/ٖٔ :الذىبي  ,تاريخ اإلسالم .ٗ٘ٚ/ٔٙ :
ٖ٘ٔ ) ابن أبي حاتم  ,الجرح والتعديل  . ٕٕٗ/ٜ :الذىبي  ,تاريخ اإلسالم  . ٜٗٙ/ٕٓ :الصفدي ,
صالح الدين بن أيبك بن عبد اهلل ( ت ٗ ٚٙىـ )  ,الوافي بالوفيات  ,تحقيق  :أحمد األرناؤوط وتركي
مصطفى  ,دار إحياء التراث  ,بيروت ٕٓٗٔىـٕٓٓٓ-م  . ٜٛ/ٕٜ :ابن العماد الحنبمي  ,عبد الحي بن

أحمد بن محمد العكري الحنبمي أبو الفمك ( ت ٜٔٓٛىـ )  ,شذرات الذىب في أخبار من ذىب  ,تحقيق :

محمود األرناؤوط  ,دار ابن كثير  ,بيروت ٔٗٓٙىـٜٔٛٙ -م . ٖٖٓ/ٖ :
 ) ٖٔٙالبغدادي  ,تاريخ بغداد . ٖٚٓ/ٛ :

) ) ٔٗٚ
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 ) ٖٔٚابن الجوزي  ,المنتظم .ٜٚ/ٔٓ :
 ) ٖٔٛابن الجوزي  ,المنتظم .ٜٚ/ٔٓ :
 ) ٖٜٔالذىبي  ,سير أعالم النبالء  :شمس الدين ابو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذىبي
(ت ٚٗٛه) ,تحقيق مجموعة محققين باشراف شعيب االرناؤوط ,مؤسسة الرسالة –بيروت ,ط٘ٓٗٔ-ٖ,
٘.٘ٛ٘/٘: ٜٔٛ

ٓٗٔ ) الذىبي  ,سير أعالم النبالء  . ٘ٛ٘/٘ :ابن العماد الحنبمي  ,النجوم الزاىرة .ٔٙٗ/ٕ :
ٔٗٔ ) الذىبي  ,تاريخ اإلسالم  . ٕٔ٘/ٕٖ :ابن العماد الحنبمي  ,النجوم الزاىرة .ٖٚٗ/٘ :
ٕٗٔ ) ياقوت الحموي  ,معجم البمدان  .ٔٗ٘/٘ :ابن العماد الحنبمي  ,النجوم الزاىرة .ٖٚٗ/٘ :
ٖٗٔ ) الصفدي  ,الوافي بالوفيات .ٖٙ/ٕٕ :

ٗٗٔ ) الذىبي  ,تاريخ اإلسالم  . ٕٔٙ/ٖٖ :ياقوت الحموي  ,معجم البمدان  .ٔٗ/٘ :ابن العماد الحنبمي ,
النجوم الزاىرة .ٖٚٗ/٘ :
٘ٗٔ ) الذىبي  ,سير أعالم النبالء . ٕٔٙ/ٖٖ :
 ) ٔٗٙالذىبي  ,تاريخ اإلسالم  . ٕٔٙ/ٖٖ :ياقوت الحموي  ,معجم البمدان .ٔٗ٘/٘ :
 ) ٔٗٚالذىبي  ,تاريخ اإلسالم . ٕٔ٘/ٖٖ :

 ) ٔٗٛالذىبي  ,تاريخ اإلسالم  . ٕٔٙ/ٖٖ :ياقوت الحموي  ,معجم البمدان  .ٔٗ/٘ :ابن العماد الحنبمي ,
النجوم الزاىرة .ٖٚٗ/٘ :
 ) ٜٔٗالذىبي  ,سير أعالم النبالء . ٕٔٙ/ٖٖ :
ٓ٘ٔ ) الذىبي  ,تاريخ اإلسالم . ٕٔ٘/ٖٖ :

ٔ٘ٔ ) ابن عساكر  ,تاريخ دمشق  .ٔٓ/ٕٙ :الصفدي  ,الوافي بالوفيات .ٚ/ٕٚ :
ٕ٘ٔ ) ابن كثير  ,طبقات الشافعية  :ص .ٕٙٛ
ٖ٘ٔ ) القزويني  ,التدوين في أخبار قزوين  . ٖٙ/ٕ :الذىبي  ,المغني في الضعفاء .ٖٖ٘/ٔ :
ٗ٘ٔ ) ابن عساكر  ,تاريخ دمشق .ٕٗٓ/ٕٚ :
٘٘ٔ ) ابن عساكر  ,تاريخ دمشق .ٕٗٓ/ٕٚ :
 ) ٔ٘ٙابن عساكر  ,تاريخ دمشق .ٕٕ/ٕٖ :
 ) ٔ٘ٚابن عساكر  ,تاريخ دمشق .ٕٜٔ/٘ٗ :
 ) ٔ٘ٛابن االثير  ,الكامل في التاريخ  . ٜ٘ٙ/ٚ :الذىبي  ,تاريخ اإلسالم  . ٖٖٗ/ ٕٙ :ابن العماد
الحنبمي  ,شذرات الذىب . ٘ٔٚ/ٗ ,الثعالبي  ,يتيمة الدىر  , ٕٜٚ/ٔ :ابن المستوفي  ,تاريخ أربل :

ٕ , ٖٙٚ/الصفدي  ,الوافي بالوفيات  . ٖٙ / ٛ :ابن ماكوال  ,االكمال في رفع االرتياب .ٖٗٔ/ٚ :
 ) ٜٔ٘ابن العديم  ,بغية الطمب في تاريخ حمب ٖٗٛٓ/ٔٓ :
ٓ ) ٔٙابن العديم  ,بغية الطمب في تاريخ حمب .ٕ٘ٔٛ/ٙ :

( ( ٔٗٛ
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ٔ ) ٔٙابن عساكر  ,تاريخ دمشق .ٕٕٛ/ٖٗ :

ٕ ) ٔٙابن العديم  ,بغية الطمب  . ٗٗٓ/ٔٓ :الزركمي  ,األعالم .ٕٕٛ/ٙ :
ٖ ) ٔٙالزركمي  ,األعالم .ٕٕٛ/ٙ :
ٗ ) ٔٙابن العديم  ,بغية الطمب .ٗٓٗ/ٗ :
٘ ) ٔٙابن العديم  ,بغية الطمب .ٗٓٗ/ٗ :

 ) ٔٙٙابن العديم  ,بغية الطمب  .ٗٗ٘ٔ/ٔٓ :ابن حبان  ,الثقات .ٕٜٕ/ٜ :
 ) ٔٙٚابن حبان  ,الثقات .ٕٜٕ/ٜ :
 ) ٔٙٛابن العديم  ,بغية الطمب .ٜٗ٘/ٔٓ:
 ) ٜٔٙابن العديم  ,بغية الطمب .ٜٗ٘/ٔٓ:

ٓ ) ٔٚابن عساكر  ,تاريخ دمشق . ٖٖٚ/ٔٗ:
ٔ ) ٔٚالخطيب البغدادي  ,تاريخ بغداد  , ٖ٘ٚ/ٛ :الذىبي ,تذكرة الحفاظ . ٔٙٔ/ٔٙ :
ٕ ) ٔٚالذىبي ,تذكرة الحفاظ . ٖٙ/ٕ :
ٖ ) ٔٚالذىبي ,تذكرة الحفاظ . ٖٙ/ٕ :
ٗ ) ٔٚالذىبي ,تذكرة الحفاظ . ٖٙ/ٕ :
٘ ) ٔٚالذىبي ,تذكرة الحفاظ . ٖٙ/ٕ :
 ) ٔٚٙابن حجر  ,تيذيب .الكمال في أسماء الرجال .ٔٙٔ/ ٕٔ :

ادلصــــــادر ذ
ٔ -ابن أبي حاتم الرازي  ,أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظمي
الرازي (ت ٖٕٚىـ) ,الجرح والتعديل ,طٔ ,دار إحياء التراث العربي  ,بيروت ٕٔٔٚىـ ٜٕٔ٘ -م

.

ٕ -ابن األثير  ,أبو الحسن بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني
الجزري (تٖٓٙىـ) ,المباب في تيذيب األنساب ,دار الفكر ,بيروتٜٜٔٔم .

ٖ -ابن الجوزي  ,جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عمي ( ت ٜ٘ٚىـ )  ,تمقيح فيوم أىل األثر
في عيون التاريخ والسير  ,طٕ  ,شركة دار األرقم بن أبي األرقم  ,بيروت ٜٜٔٚم .

ٗ -ابن الجوزي  ,جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عمي ( ت ٜ٘ٚىـ )  ,تحقيق  :عبد القادر
عطا ومصطفى عبد القادر عطا  ,طٔ  ,دار الكتب العممية  ,بيروت  ٕٔٗٔ ,ىـٜٜٕٔ-م .

) ) ٜٔٗ
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٘ -ابن العديم  ,عمر بن أحمد بن ىبة اهلل بن أبي جرادة العقيمي كمال الدين (تٓ ٙٙىـ )  ,بغية
الطمب في تاريخ حمب  ,تحقيق  :د .سييل زكار  ,دار الفكر  ,لبنان .

 -ٙابن العماد الحنبمي  ,عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبمي أبو الفمك ( ت ٜٔٓٛىـ ) ,
شذرات الذىب في أخبار من ذىب  ,تحقيق  :محمود األرناؤوط  ,دار ابن كثير  ,بيروت

ٔٗٓٙىـٜٔٛٙ -م .
 -ٚابن حبان  ,محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي أبو حاتم البستي
(تٖٗ٘ىـ ) ,المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين  ,تحقيق  :محمود إبراىيم زايد  ,طٔ
 ,دار الوعي  ,حمب ٖٜٔٙ ,ىـ .

 -ٛابن حجر  ,أبو الفضل أحمد بن عمي بن محمد بن أحمد العسقالني (تٗ٘ٛىـ )  ,تيذيب التيذيب
 ,طٔ  ,مطبعة دائرة المعارف النظامية  ,اليند  ٖٕٔٙ ,ىـ .

 -ٜابن حوقل  ,محمد بن حوقل البغدادي الموصمي أبو القاسم ( ت بعد  ٖٙٚىـ )  ,صورة األرض ,
دار صادر  ,بيروت ٜٖٔٛ ,م .

ٓٔ -ابن سعد  ,أبو عبد اهلل محمد بن سعد بن منيع ( تٖٕٓ ىـ )  ,الطبقات الكبرى  ,تحقيق :
محمد عبد القادر عطا  ,طٔ ,دار الكتب العممية  ,بيروت ٓٔٗٔىـ . ٜٜٜٔٓ -

ٔٔ -ابن عبد الحق  ,عبد المؤمن بن عبد الحق ابن شمائل البغدادي الحنبمي صفي الدين ( ت ٖٜٚ
ىـ )  ,مراصد االطالع عمى أسماء األمكنة والبقاع  ,طٔ  ,دار الجيل  ,بيروت  ٕٔٗٔ ,ىـ .

ٕٔ -ابن عدي الجرجاني  ,الكمال في ضعفاء الرجال  ,تحقيق  :عادل أحمد عبد الموجود وعمي
محمد معوض وعبد الفتاح أبو سنة  ,الكتب العممية  ,بيروت – لبنان ٔٗٔٛىـٜٜٔٚ -م .

ٖٔ -ابن عساكر  ,أبو القاسم عمي بن الحسن بن ىبة اهلل المعروف بابن عساكر (تٔ٘ٚىـ ) ,
تاريخ دمشق  ,تحقيق  :عمرو بن غرامو العمروي  ,دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع ٘ٔٗٔ ىـ

ٜٜٔ٘ -م .

ٗٔ -أبو الشيخ األصبهاني  ,أبو محمد عبد اهلل بن محمد بن جعفر بن حبان األنصاري (ت  ٖٜٙىـ
)  ,طبقات المحدثين بأصبيان والواردين عمييا  ,تحقيق  :عبد الغفور عبد الحق حسين البموشي ,

طٕ ,مؤسسة الرسالة  ,الكويت ٕٔٗٔ ىـٜٜٕٔ -م .
٘ٔ -أبو النعيم  ,أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن ميران األصبياني (تٖٓٗىـ

) ,تاريخ أصبيان  ,تحقيق  :سيد كسروي حق  ,طٔ ,دار الكتب العممية  ,بيروت ٓٔٗٔ ىـ -

ٜٜٓٔم .
 -ٔٙأبو سعيد  ,عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفي ( ت ٖٗٚىـ ) ,تاريخ ابن يونس المصري
 ,طٔ  ,دار الكتب العممية  ,بيروت ٕٔٗٔ ىـ .

( ٓ٘ٔ (
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 -ٔٚأبو يعمي  ,الحسين ( تٕ٘ٙىـ ) ,طبقات الحنابمة  ,تحقيق  :محمد حامد فقي  ,دار المعرفة ,
بيروت – لبنان .

 -ٔٛاإلدريسي  ,محمد بن محمد بن عبد اهلل بن إدريس الحسني الطالبي المعروف بالشريف
اإلدريسي ( تٓ ٘ٙىـ )  ,نزىة المشتاق في اختراق اآلفاق  ,طٕ  ,عالم الكتب  ,بيروت ٜٔٗٔ ,

ىـ .
 -ٜٔاالصطخري  ,أبو اسحاق إبراىيم بن محمد الفارسي المعروف بالكرخي (ت ٖٗٙىـ )  ,المسالك
والممالك  ,دار صادر  ,بيروت ٕٓٓٗ ,م .

ٕٓ-

البالي الحمبي  ,كامل بن حسين بن محمد بن مصطفى ( ت ٖٔ٘ٔ ىـ )  ,نير الذىب في

تاريخ حمب  ,طٕ  ,دار القمم  ,حمب ٜٔٗٔ ,ىـ .

ٕٔ -البخاري  ,محمد بن إسماعيل بن إبراىيم بن المغيرة ( تٕ٘ٙىـ )  ,التاريخ الكبير  ,دائرة
المعارف العثمانية  ,حيد آباد – الدكن .

ٕٕ -البكري  ,أبو عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز بن محمد االندلسي ( تٗٛٚىـ)  ,معجم ما استعجم
من أسماء البالد والمواضع  ,طٖ  ,عالم الكتب  ,بيروت ٖٔٗٓ ,ىـ.

ٖٕ -الجرجاني  ,أبو القاسم حمزة بن يوسف بن إبراىيم السيمي القرشي (تٕٗٚىـ )  ,تاريخ جرجان
 ,تحقيق  :محمد عبد المعيد خان ,طٗ ,دار الكتب  ,بيروت  ٔٗٓٚىـ ٜٔٛٚ -م .

ٕٗ -الخطيب البغدادي  ,أبو بكر أحمد بن عمي بن ثابت بن أحمد ( تٖٗٙىـ)  ,تاريخ بغداد,
تحقيق  :د .بشار عواد معروف  ,دار الغرب اإلسالمي  ,بيروت  ٕٕٔٗ ,ىـ  ٕٕٓٓ -م .

ٕ٘ -الخطيب البغدادي  ,أبو بكر أحمد بن عمي بن ثابت بن أحمد ( تٖٗٙىـ)  ,المتفق والمفترق ,

تحقيق  :د .محمد صادق ايدن الحامدي  ,طٔ  ,دار القادري لمطباعة والنشر والتوزيع  ,دمشق

 ٔٗٔٚىـ ٜٜٔٚ -م .
 -ٕٙالذهبي  ,شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان (ت  ٚٗٛىـ)  ,العبر في خبر من
غبر  ,تحقيق  :أبو ىاجر محمد العيد بن بسيوني زغمول  ,دار الكتب العممية  ,بيروت  ,لبنان .

 -ٕٚالذهبي  ,شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان (ت  ٚٗٛىـ)  ,تاريخ اإلسالم ,
تحقيق  :عمر عبد السالم التدمري  ,طٕ  ,دار الكتاب العربي  ,بيروت ٕٔٗٔ ,ىـ  ٜٜٖٔ -م .

 -ٕٛالذهبي  ,شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان (ت  ٚٗٛىـ)  ,الكاشف في

معرفة من لو رواية في الكتب الستة  ,تحقيق  :محمد عوانو أحمد محمد نمر الخطيب  ,طٔ  ,دار

القبمة لمثقافة اإلسالمية  ,مؤسسة عموم القرآن  ,جدة ٖٔٗٔ ,ىـ ٜٜٕٔ -م .

 -ٕٜالذهبي  ,شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان (ت  ٚٗٛىـ)  ,ميزان االعتدال في

نقد الرجال  ,تحقيق  :عمي محمد البجاوي  ,طٔ  ,دار المعرفة لمطباعة والنشر  ,بيروت  ,لبنان

ٕ ٖٔٛىـ ٜٖٔٙ -م .

) ٔ٘ٔ )
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ٖٓ -السمعاني ,عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي المروزي أبو سعد (تٕ ٘ٙىـ)  ,األنساب
 ,تحقيق  :عبد الرحمن بن يحيى المعممي اليماني ,طٔ  ,مجمس دائرة المعارف العثمانية  ,حيدر

آباد  ٖٕٔٛ ,ىـ ٜٕٔٙ -م .
ٖٔ -الصفدي  ,صالح الدين بن أيبك بن عبد اهلل ( ت ٗ ٚٙىـ )  ,الوافي بالوفيات  ,تحقيق  :أحمد
األرناؤوط وتركي مصطفى  ,دار إحياء التراث  ,بيروت ٕٓٗٔىـٕٓٓٓ-م .

ٕٖ -العيني  ,أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين (
ت ٘٘ ٛىـ )  ,معاني األخبار في شرح أسامي رجال معاني اآلثار  ,تحقيق  :محمد حسن محمد
حسن  ,إسماعيل  ,طٔ  ,دار الكتب العممية  ,بيروت  ,لبنان  ٕٔٗٚىـ ٕٓٓٙ -م .

ٖٖ-

قدامة  ,أبو الفرح بن جعفر الكاتب البغدادي ( تٕٖٓ )  ,الخراج وصنعة الورق  ,بريل ,

ٖٗ-

القزويني  ,زكريا بن محمد بن محمود ( ت ٕ ٙٛىـ )  ,آثار البالد وأخيار العباد  ,دار صادر

ليدن  ٜٔٛٛ ,م.

 ,بيروت.

ٖ٘ -المزي  ,يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف أبو الحجاج ( تٕٗ ٚىـ )  ,تيذيب الكمال  ,تحقيق
 :د .بشار عواد معروف  ,طٔ  ,مؤسسة الرسالة  ,بيروت  ٔٗٓٓ ,ىـ  ٜٔٛٓ -م .

 -ٖٙالمهمبي  ,الحسن بن أحمد الميمبي العزيزي (المتوفىٖٛٓ :ىـ)  ,المسالك والممالك  ,جمعو
وعمق عميو ووضع حواشيو :تيسير خمف.

 -ٖٚالنسائي  ,أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن عمي الخرساني (تٖٖٓىـ)  ,تسميتو مشايخ ,..
تحقيق  :حاكم بن عارف العوني  ,طٔ  ,دار عالم الفوائد  ,مكة المكرمة ٕٖٔٗ ,ىـ .

-ٖٛ

ياقوت الحموي  ,أبو عبد اهلل شياب الدين الحموي الرومي ( ت  ٕٙٙىـ)  ,معجم البمدان ,

طٕ  ,دار صادر  ,بيروت . ٜٜٔٔ ,

 -ٖٜاليعقوبي  ,أحمد بن اسحاق بن جعفر بن وىب بن واضح اليعقوبي (تٖٕٜىـ ) ,البمدان ,
طبعة دار الكتب العممية  ,بيروت  ٕٕٔٗ ,ىـ .

( ٕ٘ٔ (

