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 اجلنايب عيل حسني قامس

  جامس حديس حسني. د
 4182 الثاين( اكنون 81العدد )

دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   مج 

 السادس القرنيني بني العراق يف اللغة علامء أ برز

 ال عيان وفيات كتاب خالل من للهجرة والسابع

 ت) خلاكن ابن ملؤلفة الزمان وأ نباء أ بناء

 (م8414/هـ118

خالل كتاب  ابرز علماء اللغة في العراق بين القرنيين السادس والسابع للهجرة من
 م(6181هـ/186)ت  وفيات األعيان و أنباء أبناء الزمان لمؤلفة ابن خلكان

 علي الجنابيقاسم حسين 
 جاسم الجميلي د. حسين حديس

 التربية للعلوم الصرفةكلية  –تكريت جامعة 
  المقدمة

, تم بواسطتها التفاهم بين ابنائهاتمثل اللغة العربية هوية االمة ومقياس حضارتها التي ي
, مما , ودخل في االسالم من ال يجيدهااللغة بعد ما خالط العرب االعاجموقد ازداد االهتمام ب

فاستنبطت القوانين لحفظها حدا بالعلماء الى االسراع في المحافظة على هويتها من الضياع , 
 . (1)عن طريق تأليف الكتب والمعاجم اللغوية

, بما فيه من الدراسات ت فيها علوم اللغةفكان العراق يعد من المراكز المهمة التي نضج
, في فترة القرنيين السادس والسابع للهجرة وما رفقها من احداث عصفت به في (2)النحوية واللغوية

( وقد اسهم علماء العراق في م1551ه/ 656)احتالل المغول له سنةفي  منتصف القرن السابع
المحافظة على اللغة العربية وسالمتها. فبرز فيه علماء كثيرون كانت لهم شهرة واسعة في هذا 

 .(3)المجال اسهموا في تطورها وازدهارها
في هنا جاء هذا البحث من أجل تبيان أهم العلماء النحوين الذين ظهروا في العراق  من

من خالل كتاب وفيات االعيان وأنباء أبناء الزمان لمؤلفه ابن  القرنين السادس والسابع للهجرة
 : خلكان أما أشهر هؤالء العلماء فهم

 الفصيحي:  -6
 , أبو الحسن علي بن أبي زيد محمد بن علي النحوي, المعروف بالفصيحي

الجمل )), أخذ النحو عن عبد القاهر الجرجاني صاحب (5), الذي ولد في استراباذ(5)اإلستراباذي
سعد بن  والحيص بيص الشاعر الحسن بن صافي بن عبد هللا و أخذ عنه ملك النحاة ((الصغرى

ها ودّرس النحو بالمدرسة النظامية مدة , بعد الشيخ في بغداد واستوط الى قدم ,(6)محمد بن سعد
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))منزلي االن , فقصده التالميذ يقرون عليه فقال: (7)ابو زكريا يحيى بن علي الخطيب التبريزي
, وروى عنه االصفهاني (1)ون الي اذهبوا الى من عزلنا به((بالكراء والخبز بالشراء وانتم تدحرج

السلفي, وبقي وحيدا في داره الى ان توفي يوم األربعاء الموافق الثالث عشر من و أبو الطاهر 
 .(9)( في بغدادم1122ه/516ذي الحجة سنة )

 
 البارع الدباس:  -1

أبو عبد هللا الحسين بن محمد بن عبد الوهاب بن أحمد بن محمد بن الحسين بن عبيد 
الوزير الحارثي من بني الحارث بن كعب بن هللا بن القاسم بن عبيد هللا بن سليمان بن وهب , 

, (13)(م1051ه/553ولد في بغداد سنة),(12), البارع النديم البغدادي(11), البدري(10)عمرو الدباس
, كان نحويًا لغويًا مقرئًا قرأ القرآن على ابي علي (15)وهو اخو ابي الكرم بن فاخر النحوي المه

القاضي ابي يعلى الموصلي وكان حسن المعرفة بن البناء وغيره واقرأ خلقا كثيرا وسمع من 
, وروى عنه ابن عساكر ومحمد بن بختار وابو العالء الهمذاني العطار وابن (15)بصنوف اآلداب

))كان نحويًا لغويًا مقرئًا حسن المعرفة , وقال عنه ابن خلكان:(16)كيال الواسطي وغيرهم
مداعبات لطيفة , فإنهما كانا رفيقين , وكان بينه وبين ابن  الهبارية (67)بصنوف اآلداب((

 .(19)(م1130ه/525, وقد عمى في آخر عمره وتوفي سنة )(11)ومتحدين في الصحبة
 

 ابن الشجري: -3
الشريف أبو السعادات هبة هللا بن علي بن محمد بن حمزة الحسني, المعروف بابن 

كان إمامًا في النحو  (م1051/ه550, ولد في بغداد سنة )(22),البغدادي(21), العلوي(20)الشجري
, وهو يشتمل على خمسة فنون ) األمالي(, صنف فيها عدة تصانيف, فمن ذلك كتاب (23)واللغة

من علم االدب , ولما فرغ من إمالئه حضر إليه أبو محمد بن عبد هللا المعروف بابن الخشاب  
مفيد جدًا,  وهو على صغر حجمه )االنتصار(والتمس منه سماعه عليه , وجمعه كتابًا سماه 

, ضاهى به حماسة أبي تمام الطائي, وهو كتاب غريب مليح )الحماسة(وجمع أيضًا كتابًا سماه 
, وايضا الخضر بن (25), وقراء النحو على يده ابو الغنائم النحوي الضرير الشيباني(25)أحسن فيه
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عنه حتى برع  , وقد الزمه ابو محمد النحوي الفرضي واخذ االدب(26)غزوان ابو العباس التوماني
, وكذلك الزمه كمال الدين األنباري واخذ عنه النحو حتى (27)فيه واصبح من النحاة المشهورين
, واخذ عنه التاج الكندي وناب بالكرخ في النقابة على (21)برع فيه وصار من المشار اليهم

( البن مع)شرح اللو ) ما اتفق لفظه واختلف معناه(الطالبين وله في النحو عدة تصانيف منها 
, توفي في يوم الخميس الموافق السادس (29)وغير ذلك )شرح التصريف الملوكي(جني و

 .(30)م (  ودفن في بغداد 1151ه /  552والعشرين من شهر رمضان من سنة ) 
 

 الحصكفي-4
أبو الفضل يحيى بن سالمة بن الحسين بن محمد, الملقب معين الدين, المعروف   

( ونشأ م 1067ه/559) , في ديار بكر سنة(32)الذي ولد في طنزه, ( 31)بالخطيب الحصكفي
, وقدم بغداد وتفقه بها وقرا األدب على الخطيب  (35), ونزل ميا فارقين واستوطنها(33)بحصن كيفا

أبي زكريا التبريزي وأتقنه حتى مهر فيه, ثم رحل عن بغداد راجعًا إلى بالده ميا فارقين 
, وقد اجاز للسمعاني (35)في النحو )عمدة االقتصاد(واستوطنها , وتولى بها الخطابة , وصنف 

نه جماعة من رفقائنا واصدقائنا مثل عسكر ))روى لي ع :جميع مسموعاته وقال عنه السمعاني
بن اسامة النصيبي ببغداد وهو حصل لي على االجازة منه والخضر بن ثروان الثعلبي ببلخ 

) كان عالمة ), ذكره الذهبي وقال عنه:(36)وساعد بن فضائل المنبجي بنيسابور وغيرهم((
 .(31)م(1156/ه551سنة ) , توفي(37)((الزمان في علمه ...

 
 العتابي: -5

, الذي ولد (39)أبو منصور محمد بن علي بن إبراهيم بن زبرج, النحوي المعروف بالعتابي
, وقرأ النحو على الشريف أبي السعادات هبة هللا بن (50)(م1091/ه515في بغداد سنة )

الشجري واللغة على أبي المنصور موهوب بن الجواليقي وسمع الحديث من  جده المه ابي 
احمد بن القاسم بن قريش وابي القاسم هبة هللا بن الحصين وابي بكر عبد الباقي العباس 

, كان امامًا في النحو متصدرًا ألقراء الناس ويكتب خطًا مليجا صحيحا وسمع منه (51)االنصاري
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القاضي ابو المحاسن عمر بن علي بن الخضر القرشي وابو المفاخر محمد بن محفوظ 
, كتب الكثير وكل كتاب يوجد بخطه (52)بن يعيش بن سعدان القواريري الجرباذقاني وعبد الرحمن

, توفي (55), وكان بينه وبين ابي محمد بن الخشاب مناظرات ومنافرات كثيرة(53)فهو مرغوب فيه
 . (55)م ( في بغداد1161/ه556العتابي في يوم الثالثاء الخامس عشر من جمادى األولى سنة )

 
 ابن سعدون: -1

أبو بكر يحيى بن سعدون بن تمام, االزدي القرطبي الملقب سابق الدين اللغوي 
, ودرس بها ورحل الى العديد من البلدان مثل: (57)(م1093/ه517)ولد بقرطبة سنة,( 56)النحوي

, وأخذ العلوم اللغة من الزمخشري ثم رحل الى الموصل واتخذها (51)بغداد والقاهرة واالسكندرية
, وقصده فيها العديد من العلماء وطلبة العلم ليستفيدوا من علمه وفضله, (59)هاموطنًا ونسب الي

, توفي  (50))القرطبية( و)دالئل االحكام( و)أرجوزة في أسماء النبي(ومن أهم مصنفاته : كتاب 
 . (51)م(1171هـ/567ابو بكر القرطبي بالموصل سنة )

 
 ابن الخشاب:-7

ولد ,(52)بن أحمد المعروف بابن الخشاب البغداديأبو محمد عبد هللا بن أحمد بن أحمد 
, كان اديبا عالما بالنحو واللغة ( 53)( من اعلم معاصريه بالعربيةم1099/ه592في بغداد سنة )

والشعر اخذ النحو عن ابي بكر بن القطان وعلي بن ابي زيد الفصيحي وابن الشجري وقرأ اللغة 
الجواليقي وسمع منه خلق وروى عنه ابن  على الحسن بن على المحولي وابي المنصور ابن

, قال عنه ابن مفلح : (55)و ابن االخضر وابن سكينة والحافظ عبد الغني وابن قدامة السمعاني
)) كان اماما في عصره في العربية واللغة وكان علماء عصره يستفتونه فيها ويسالونه عن 

يوما وهو مريض وعلى صدره كتاب :)) دخلت عليه (51)وقال عنه ابن االخضر (55)مشكالتهم((
, واخذ النحو عنه اسعد بن ( 57)ينظر فيه فقلت ما هذا قال ذكر ابن الجني مسالة في النحو((

) المرتجل في , وصنف شرح الجمل للجرجاني وسماه (51)نصر بن األسعد ابو منصور العبرتي
, واخذ (59)ي النحو() شرح مقدمة الوزير ابن هبيرة فالبن جني و )شرح اللمع(و شرح الجمل(
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, قال عنه ابن ( 60)عنه ابن الدهان النحوي الواسطي عندما قدم الى بغداد مع ابيه وهو صغير
, ذكره (61)))كان مطرحا للكلفة في مأكله وملبسه وكان ال يبالي بمن شرق او غرب(( :كثير

عند ))دخلت عليه وهو في مرض موته وهو ساكن غير منزعج فقال لي   :ابن الجوزي وقال
, ودفن بمقبرة أحمد بباب م(1172/ه567, توفي في بغداد سنة )(62)هللا احتسب نفسي((

 .(63)حرب
 

 ملك النحاة: -8
أبو نزار الحسن بن أبي الحسن صافي بن عبد هللا بن نزار بن أبي الحسن النحوي , 

االرموي , مولى الحسن بن (65)م (1096/ه519, ولد في بغداد سنة )(65)المعروف بملك النحاة 
التاجر البغدادي قرأ النحو واصول الدين والفقه والخالف والحديث وبرع في النحو حتى انه فاق 

, ولقب نفسه ملك النحاة ويغضب على (67), كان نحويًا بارعًا اصوليًا متكلمًا ماجداً (66)اهل زمانه
عنه , سكن واسط مدة واخذ ج عن بغداد بعد العشرين وخمسمائة, خر (61)بذلك  من ال يدعوه

, ثم رحل الى خراسان وكرمان (69), واتفقوا على فضله ومعرفتهجماعه من أهلها أدبًا كثيراً 
, وكان قد قرأ النحو على ابي الحسن علي بن ابي زيد الفصيحي ,وتصدر االفادة في (70)وغزته

امع وقرأ عليه بها ابو بغداد ثم قدم الى حلب واقام بها مدة وكان يقرى بها االدب بالمسجد الج
المكارم محمد بن عبد الملك بن ابي جرادة الحلبي وابو طالب الحسين بن محمد بن اسعد بن 
الحليم وغيرهما وكان بينه وبين ابو الحسين بن منير مهاجاة ثم انتقل الى دمشق وسكنها وروى 

كر عبد هللا بن عنه الحافظ ابو القاسم علي بن الحسن وذكره في تاريخيه وروى عنه ابو ب
منصور بن عمران الباقالني الواسطي وقرأ عليه علي بن الحسن بن عنتر المعرف بشميم الحلي 

)اسلوب ( و)المقتصد في التصريففي النحو وهو كتاب جيد و  (العمر), وصنف (71)وغيرهم
ما  , غير أن(72)في مجلدتان التذكرة السفرية الحق في تعليل القراءات العشر وشي من الشواذ(

(, وقد ناهز م1173/ه561, توفي في دمشق سنة )(73)يؤخذ عليه انه كان متعاليًا بالعلماء
 . (75)الثمانين , ودفن بمقبرة باب الصغير
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 ابن الدهان:-9
ابو محمد سعيد بن المبارك بن علي بن عبد هللا بن سعيد بن محمد بن نصر بن عاصم 

بن حمد بن شاكر بن عياض ابن حصن بن عباد بن عصام بن الفضل بن ظفر بن غالب 
, النحوي ,المعروف بابن الدهانرجاء بن أبي بن شبل بن ابي السر كعب االنصاري

, وكان أحد أئمة اللغة واألدب (76)م( في مدينة بغداد1100هـ /595, ولد سنة)(75)البغدادي
الدهان يدعى  , ثم رحل الى اصفهان ودمشق وأخذ علوم اللغة من الروماني , وكان ابن(77)فيها

, وسمع من الحصين وابي غالب بن البناء وكان قد غرقت كتبه ببغداد في (71)سيبويه عصره
غيبته ثم نقلت اليه الى الموصل فشرع في تبخيرها  ليقطع ريحها الردي فطلع ذلك الى راسه ثم 

في )األضداد , ومن أهم مصنفاته: كتاب (10)وبقى بغية عمره في الموصل , ( 79)اصيب بالعمى
 )الفصول الكبرى(و )الفصول العربية(و )شرح االيضاح(و )زهرة الرياض(و )الدروس(و اللغة(

, توفي (11))العروض(و  )ديوان الرسائل(و )الغرة(و  )النكت واإلشارات على ألسنة الحيوانات(و
( ودفن بمقبرة م1175/ه569يوم االحد في غره شوال سنة ) ابن الدهان في الموصل في

 .(12)عمران المعافي بن
 

 ابن األنباري:-61
أبو البركات, عبد الرحمن بن أبي الوفاء محمد بن عبيد هللا بن محمد بن عبيد هللا بن 

, ولد االنباري سنة (15), الملقب كمال الدين(13)أبي سعيد محمد بن الحسن بن سليمان األنباري
عن ابن الجواليقي وبرع  تفقه بالنظامية واخذ النحو عن ابن الشجري واللغة( 15)(م1119/ه513)

, وصنف في النحو (16)في االدب حتى اصبح شيخ العراق في النحو وتصدر النحو في النظامية
 في النحو, وله كتاب ) الميزان(وهو سهل المأخذ كثير الفائدة, وله كتاب )أسرار العربية( كتاب 

)) لم : السبكي ال عنه , وق( 17)جمع فيه المتقدمين والمتأخرين مع صغر حجمه )طبقات األدباء(
ارى في العباد و المنقطعين اقوى منه في طريقة وال اصدق منه في اسلوبه جد محض ال 
يعتريه تصنع وال يعرف السرور وال احوال العالم كونه انقطع عن الناس في منزله منشغال في 

, ومن ابرز الذين اخذو منه العلم محمد بن علي بن المفضل بن القامغار (11)العلم والعبادة((
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)االنتصار في , وصنف ما يقرب المئة والثالثون مصنفا اكثرها نحو ومن تصانيفه (19)الحلي
البيان في )و (90)(ديوان اللغة)و( )الجمل في علم الجدلو( اخبار النحاة)و مسائل الخالف(

و سكن بغداد وتوفي فيها ( معرفة ما يكتب فيه باأللف والياء)عمدة االدباء في و( غريب القران
 . (91)(م1111ه/577ن شعبان من سنة )في التاسع م يوم الجمعة
 

 ابن العصار:-66
أبو الحسن علي بن أبي الحسين عبد الرحيم بن الحسن بن عبد الملك بن إبراهيم السلمي 

ولد في  ,(92)والدار, الملقب مهذب الدين, المعروف بابن العصارالرقي األصل, البغدادي المولد 
, كان عالمة في اللغة حجة في العربية اخذ عن (93)( العالمة اللغويم1113/ه501بغداد سنة )

, وكتب الكثير بخطة االنيق وروى عن ابي والشريف أبي السعادات ابن الشجريابن الجواليقي 
, وقرأ في بغداد العلم  وكان تاجرا موسرا  رحل الكثير من الديار (95)الغنائم بن المهذب باهلل وغيره

المصرية واخذ عن اهلها واجتمع في مصر بأبي محمد ابن بري وابن الخالل الكاتب عالء الدين 
, حدث عنه ابو الفتوح بن الحصري وغيره وكان عجبا في اللغة ثباتا في (95)ابن شبيب االنشائي

انتهت اليه رياسة  (96)لم يكن له عيب سوى تقنيطه على نفسه(( : ((النقل قال عنه الذهبي
, وروى عنه الشيخ (97)اللغة وكان في اللغة امثل منه في النحو تخرج عليه ابو البقاء العكبري

, ولم يكن له مصنف معروفا (91)رضي الدين عميد الرؤساء ابو منصور الملقب بوجه الدويبة
 .(99)(  في بغدادم1111/ه577توفي سنة )

 
 ابن الدهان:-61

ه/ 522علي بن عيسى بن أحمد بن الدهان ولد سنة ) بو الفرج عبدهللا بن أسعد بنأ
, بمدينة الموصل وتعلم فيها, ثم بدء برحلة علمية الى حمص ودمشق ومصر, (100)(م1121

, ومن ابرز شيوخ ابن الدهان عبد هللا بن محمد بن أبي (101)ودرس بحمص علوم اللغة العربية 
,وكان ابن الدهان من المقربين الى صاحب (102)عصرون الموصلي وعاّلمة دمشق ابن عساكر
))أديب, شاعر, , وقال فيه ابن تغري بردي: (103)الشام نور الدين  زنكي ثم صالح الدين األيوبي
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, ومن أهم (105)بارع في فنون السيما في الشعر واالدب والنحو...اشتريت كتبة بأغلى األثمان((
 .(105)(م1115هـ/511ي بمدينة حمص ودفن فيها سنة ), توف )شرح الدروس(كتاب  مصنفاته:
 

 ابو الحرم: -63
المولد , الموصلي الدار النحوي  (106)مكي بن ريان بن شبه بن صالح, الماكسيني

, في عائلة فقيره, ثم رحل (101), عمى وله ثمان سنين(107)الضرير العالمة االمام صائن الدين 
, ثم ذهب الى بغداد (109)من شيوخها يحيى بن سعدون بن تمام الموصليالى الموصل واخذ 

ليستكمل علومه وأخذ فيها من عبدهللا بن أحمد بن الخشاب وعبد الرحمن بن محمد األنباري وابن 
, ثم عاد الى (110)العصار علي السلمي وسعيد بن المبارك بن الدهان البغدادي الموصلي

تخرج فيها اعيان اهلها ومن أبرز من اخذ منه المؤرخ الكبير الموصل, وقراء عليه اهل الموصل و 
, وكذلك أخذ عنه ابن المستوفي بالموصل , (111)))شيخنا((عز الدين بن االثير الذي قال عنه: 

ثم رحل الماكسيني الى بالد الشام في أواخر عمره وسمع في حلب من فخر الدين علي ابن 
, ثم رحل الى دمشق وأخذ منه هناك علي بن (112)يالبخاري كما التقى القفطي وياقوت الحمو 
, ورجع الى الموصل من حلب لكن من الغريب أننا ( 113)محمد السخاوي وعلي بن عدالن الربعي

لم نقع على أي مصنف له رغم علو شانه في العلوم اللغوية , توفي الماكسيني في الموصل 
 .(115)م(1206هـ/603ودفن  فيها سنة )

 
 ابن االثير: -64

ابو السعادات المبارك مجد الدين بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري 
, وبرع في علوم عديدة منها اللغة ( 115)(م1209 /ه555ولد سنة) الموصلي الكاتب ابن االثير

والنحو ومن شيوخه صائن الدين أبي الحرم مكي بن ريان الماكسيني وسعيد بن الدهان الموصلي 
ضى ابن االثير معظم حياته في الموصل وشغل فيها مناصب ادارية , وق(116)والقرطبي

)النهاية , ومن أهم مصنفاته كتاب (111)))كان أدبيًا , نحويًا ((, قال عنه االسنوي:  (117)عديدة
واء )المرصع في األباء واالمهات والبنين والبنات واالذ, وكتاب (119)في غريب الحديث واألثر(
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( و ) الجواهر( و) والالل من انشاء المولى الجالل(و) صناعة ووالذوات ( و)البديع في النح
الكتاب( و)تهذيب فصول ابن الدهان( و )منال الطالب في شرح طول الغرائب ( و) الباهر في 

 .(121)(م1209هـ/606ثير بمدينة الموصل سنة )وتوفي مجد الدين ابن اال, (611)الفروق(
 

  الوجيه ابن الدهان: -65
بن أبي طالب المبارك بن أبي األزهر سعيد , الملقب الوجيه, المعروف أبو بكر المبارك 

في واسط, , ونشأ (123)( النحوي الضريرم1131/ه532, ولد في واسط سنة )(122)بابن الدهان
, وسمع بها من أبي سعيد نصر بن محمد بن سالم األديب وأبي الفرج العالء حفظ القرآن هناك

درك ببغداد ابن الخشاب فاخذ عنه والزم الكمال أبا البركات بن علي المعروف بابن السوادي , وا
عبد الرحمن األنباري النحوي , وقرأ عليه وتتلمذ له فهو اشهر شيوخه تولى التدريس بالنظامية 
فتخرج عليه جماعة كثيرة منهم حسن بن الباقالني الحلي والموفق عبد اللطيف بن يوسف 

, وكان يحسن لكل من اللغة الفارسية (125)العروضي البغدادي والمنتخب سالم بن ابي الصقر
, وكان قد قرأ نصف كتاب سيبويه من حفظه  (125)والتركية والحبشية والرومية واالرمينية والزنجية

, وروى عنه الزكي البرزالي واجاز (126)عليه في كل يوم كراما في النحو وتفهمه ويطارح فيه
, توفي ابن الدهان الواسطي (127)انه لم يذكر اسمهألحمد بن ابي الخير وله كتاب في النحو اال 

 . (121)بالوردية( ببغداد ودفن م1215/ه612في ليلة االحد السادس والعشرين من شعبان سنة )
 

 التاج الدين الكندي:-61
, بن عصمه بن حمير (129)أبو اليمن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن سعيد الكندي

( م1126/ه520ولد في بغداد سنة ) الحميري من ذي رعين,, (130)الملقب تاج الدين البغدادي
, قرأ النحو على ابي محمد سبط ابي المنصور الخياط وعلى ابي السعادات هبه (131)ونشا فيها

, رحل عن بغداد في (132)هللا ابن الشجري وأبو محمد ابن الخشاب وعلى ابي  منصور الجواليقي
كبيرة في الشام فقد صار شيخ الحنفية والنحاة شبابه, واستوطن حلب مدة , واصبحت له مكانه 

, وازدحم عليه الطلبة في دمشق وتقدم في مذهب ابي حنيفة ودرس (133)في الشام ومسند العصر
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وافتى وكان صحيح السماع ثقه طيب المزاج وروى عنه جماعة باإلجازة منهم ابو حفص بن 
كثيرا من النحو ككتاب سيبويه  القواص ثم ابو حفص العصيمي , وقرأ عليه المعظم عيسى شيئا

وشرحه وااليضاح وله حواش على ديوان المتنبي وحواشي على خطب ابن نباتة اجاب عنها 
)) كان عيسى المعظم يمشي من القلعة راجال الى  :, وقال عنه ابن خلكان( 135)الموفق البغدادي

سمع من ابن القاضي , ويعد تاج الدين اخر من (135)دار تاج الدين وكتاب سيبويه تحت ابطه((
 .(137), ودفن بجبل قاسيونم( 1217/ه613, توفي تاج الدين في دمشق سنة )( 136)ابي بكر

 
 العكبري:-67

أبو البقاء عبد هللا بن أبي عبد هللا الحسين بن أبي البقاء عبد هللا بن الحسين 
, الشيخ ( 139), األصل البغدادي المولد والدار, النحوي الضرير, الملقب محب الدين(131)العكبري

, أخذ النحو عن أبي ( 150)(م1153/ه513ولد في بغداد سنة ) المام العالمة النحوي البارعا
محمد ابن الخشاب وغيره من مشايخ عصره ببغداد , وسمع الحديث من أبي الفتح محمد بن عبد 

, (152), وحكى في الكسر والضم(151)الباقي المعروف بابن البطي وغيرهم, وبرع في النحو
, ) ديوان المتنبي(ألبي علي الفارسي, و )اإليضاح (فيه مصنفات مفيدة , وشرح كتاب وصنف 

 ) شرح اللمع(, وكتاب )إعراب الحديث(في مجلدين, وكتاب  )إعراب القرآن الكريم(وله كتاب 
 )المفصل(وشرح  (إعراب شعر الحماسة)وكتاب  )اللباب في علل النحو(البن جني , وكتاب 

قد ذهب بصرة و  ,( 153)للزمخشري شرحًا مستوفًى وشرح  الخطب النباتية  و المقامات الحريرية 
))كان يفتي معيدا للشيخ ابي الفرج بن الجوزي وقال عنه ابن العماد:  في صغرة بالجدري وكان

, وسمع منه الكثير (155)في تسعة علوم واوحد زمانه في النحو واللغة واعراب القران الكريم((
توفي ابو البقاء العكبري ليلة , ( 155)من العلماء منهم ابن الجيشي وايضًا سليمان ابن البانياسي

 .(156)( ببغداد, ودفن بباب حربم1219/ه616األحد الموافق الثامن من شهر ربيع االول سنة )
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 ياقوت الموصلي: -68
بو الدر ياقوت بن عبد هللا, الملقب امين الدين المعروف بالملكي نسبة الى السلطان أ

, رحل ياقوت الى مدينة الموصل (157) ابي الفتح ملكشاه بن سلجوق بن محمد بن ملكشاه االكبر
والتقى بعدد من شيوخها وعلمائها  ومنهم ابي محمد سعيد بن المبارك المعروف بابن الدهان 

))لم يكن في زمانه من يؤدي طريقة ابن البواب , قال عنه الذهبي: ( 151)اخذ عنه النحوي الذي 
, وكان اوحد عصره في جودة الخط واتقانه التقى ياقوت الحموي صاحب المعجمين (159)مثله((

ياقوت بن عبد هللا بالموصل سنة , وقال رأيت كتابا كثيرة في خطة يتناوله الناس بينهما عدة 
 , كانت له(151))رسالة في الخط (, له كتاب (150)وهري والمقامات الحريريةنسخ من الصحاح للج

 . (153)(1221هـ/611)لموصل سنةتوفي با ,(152)من البالد سمعه كبيرة في زمانه وقصدة الناس
 

 ابن يعيش: -69
, بن محمد بن يحيى بن علي بن ش بن علي بن يعيش بن ابي السرايابو البقاء يعيأ 

ولد سنة  , المعروف بابن الصائغ(155)محمد بن يحيى حيان األسدي الفضل بن عبد الكريم بن
بمدينة حلب , ورحل الى مدينة الموصل والتقى بعدد من علمائها مثل  (155)م(1151هـ/553)

, ومن شيوخه (156)خطيب الموصل عبدهللا بن أحمد الطوسي وضياء الدين نصر هللا ابن االثير
هللا بن أبي عصرون الموصلي وعبد الرحمن أبي الفرج بن محمود بن سعد الثقفي وهبة 

, ومن تالميذه : ابن خلكان وأبي العباس ابن الظاهري وابي بكر محمد الدشتي (157)االنباري
)شرح وكتاب  (شرح المفصل), ومن اهم مصنفاته كتاب (151)واسحاق النحاس وغيرهم

 (160)م(1255/هـ653, ثم رجع يعيش بن علي الى مدينة حلب وتوفي فيها سنة )(159)التصريف(
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Abstact 

We have included this research titled the most  prominent scholars 

of Iraq in the sixth and seventh centuries of abandonment was built where 

the most prominent Grammar Iraq, whether the two and born or died in 

Iraq or who Users Say to them from areas other Islamic for study and 

teaching in schools in Iraq in that period has included ten scientists in the 

field of language and the statement of years of their birth and regions in 

which they were born and  years of their dead, said areas that died where, 

whether in Iraq  or outside Iraq, and this research is derived from a 

master's thesis, which is part of the requirements for a Master's Degree in 

Islamic history and in conclusion that there was a mistake  it is to me and 

that was right is from God and to reconcil  
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 هوامش والتعليقاتال
                                                           

م( , 1915, دار القلم,)بيروت:5ابن خلدون, ط مقدمةعبد الرحمن بن محمد:  ,( ابن خلدون(1
م (  1971كحالة , عمر رضا : اللغة العربية وعلومها , مكتبة النشر , ) دمشق: ؛ 251/  5

 .  101 – 100ص 
؛  352/  2م (  1957( زيدان, جرجي: تاريخ ادأب اللغة العربية , دار الهالل ,) القاهرة : (2

الحمزاوي, رشاد : )نظريات ابن حنين النحوية( , مجلة الجامعة التونسية , كلية اآلداب , 
 .  221/  13م ( ع  1976)تونس: 

 1965ة دار الكتب , )القاهرة :(  شلبي , ابو زيد : تاريخ الحضارة والفكر االسالمي , مطبع(3
,  , مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر1؛ امين , احمد : ضحى االسالم , ط 223ص ,م (

 .305/  1م (,  1965)القاهرة:
االعيان وانباء  : وفيات , ابي العباس احمد بن محمد بن إبراهيم بن ابي بكر ( ابن خلكان(5

,دار الكتب العلمية,)بيروت 1أبناء الزمان, تحقيق: يوسف علي الطويل ومريم قاسم الطويل , ط
 .295/  3,  م(1991:

( استراباذ : هي بلدة كبيرة مشهورة اخرجت خلقًا من أهل العلم في كل زمن وهي من اعمال (5
, : معجم البلدان , شهاب الدين أبو عبد هللا طبرستان بين سارية و جرجان ) ياقوت الحموي

 (.1/175, م(2010,دار الفكر,)بيروت :1ط
 .  295/  3( ابن خلكان : وفيات , (6
, أو ارشاد األريب الى معرفة األديب : معجم االدباءشهاب الدين أبو عبدهللا ياقوت الحموي( (7
, مجد الدين محمد فيروز ابادي؛ ال  322/  5,  م(1991, دار الكتب العلمية,) بيروت :1ط

,جمعية أحياء التراث 1في تراجم النحو واللغة, تحقيق: محمد المصري,ط : البليغةبن يعقوب
 .   56/  1,  م(1916اإلسالمي,)الكويت:

, تحقيق أحمد االرناؤوط وتركي : الوافي بالوفيات , صالح الدين خليل أيبكالصفدي( (1
 .  56/  22,  م( 2000مصطفى, دار أحياء التراث,)بيروت:
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: بغية  , جالل الدين عبد الرحمن بن ابي بكر؛ السيوطي 296/  3( ابن خلكان : وفيات , (9
في طبقات اللغوين والنحاة , تحقيق: محمد ابي الفضل إبراهيم , المكتبة العصرية,)بيروت  الوعاة

 .  197/  2,  م(1965:
 (.151/ 2؛) ابن خلكان : وفيات ,  الدباس: وهذا يقال لمن يعمل الدبس أو يبيعه ((10
لبارع المذكور يسكنها البدري : هذه النسبة إلى البدرية, وهي محلة ببغداد المحروسة وكان ا( (11

 (.151/ 2) ابن خلكان : وفيات , فنسب إليها
 . 155/ 2وفيات ,  ( ابن خلكان :(12
قاموس تراجم اشهر الرجال والنساء والمستعربين  : االعالم , خير الدين( الزركلي(13

 .  255/  2,  م(1979, دار العلم للماليين,)بيروت:5والمستشرقين ,ط
الزاهرة في ملوك  : النجوم , جمال الدين أبو المحاسن يوسف االتابكي( ابن تغري بردي(15

 .  236/  5,  م(1956,)القاهرة:اإلرشاد رة الثقافة ومصر والقاهرة, وزا
 .   195 – 193/  3( ياقوت الحموي: معجم االدباء , (15
االمام شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان: معرفة القراء الكبار على الطبقات  ,الذهبي( (16

,  مؤسسة الرسالة , 1تحقيق : بشار عواد معروف , شعيب االرناؤوط , ط واالعصار ,
 .  552 -551م (, ص 1913)بيروت:

 .2/155وفيات, ابن خلكان: ( (17
:  الحنبلي , شهاب الدين أبو الفالح عبد الحي بن أحمد بن محمد الدمشقي ( ابن العماد(11

, دار 1رناؤوط ومحمود االرناؤوط, طالذهب في أخبار من ذهب, تحقيق: عبد القادر اال شذرات
 .   69/  5, م(1995ابن كثير ,)دمشق:

 .115/  2؛ الزركلي: االعالم ,  151/  2( ابن خلكان : وفيات , (19
الشجري : هذه النسبة إلى شجرة, وهي قرية من أعمال المدينة على ساكنها أفضل الصالة ( (20

 (.325/ 3والسالم )ياقوت الحموي: معجم البلدان, 
, تحقيق: زكريا  : تذكرة الحفاظ , االمام شمس الدين محمد بن احمد بن عثمانالذهبي( (21

, االمام شمس ؛ الذهبي 1239/  5,  م(1997, دار الكتب لعلمية ,)بيروت:1عميرات , ط
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, 2في خبر من غبر, تحقيق: صالح الدين المنجد,ط : العبر الدين محمد بن احمد بن عثمان
 .  116/  5,  م(1915مطبعة الكويت,) الكويت:

 .  35/  5ابن خلكان : وفيات , ( (22
 .  75/  1الزركلي : االعالم , ( (23
وعبرة اليقظان في معرفة ما  : مرأة الجنان , أبو محمد عبدهللا بن أسعد بن سليماناليافعي( (25

 .  276 – 275/  3,  م(1993ث الزمان ,دار الكتاب اإلسالمي,) القاهرة: يعتبر من حواد
 .  505/  2( ياقوت الحموي : معجم االدباء , (25
 . 293/  3( ياقوت الحموي : معجم االدباء , (26
 .  511/  1السيوطي : بغية الوعاة ,  (27)
 .  16/  2السيوطي : بغية الوعاة ,  (21)
 .   325/  2الوعاة , السيوطي : بغية ( (29
 : كشف الظنون , مصطفى بن عبدهللا؛  حاجي خليفة  39/  5( ابن خلكان : وفيات , (30

؛  1573 – 1562/  2,  م(1992عن أسامي الكتب والفنون , دار الكتب العلمية,)بيروت:
 .  75/  1الزركلي : االعالم , 

لنسبة إلى حصن كيفا, وهي قلعة الحصكفي : هذه ا؛ و  170/  5ابن خلكان : وفيات ,  ((31
حصينة شاهقة بين جزيرة ابني عمر وميا فارقين  )ابن ابي الوفاء , محيي الدين ابو محمد عبد 

م(: الجواهر المضية في طبقات الحنفية , مير محمد كتب خانه ,) 1373ه/775القادر,)ت
 ( .  299/  2كراتشي: د.ت( , 

هي بليدة صغيرة بديار بكر فوق الجزيرة العمرية, خرج منها جماعة من المحدثين  طنزه :( (32
 (.5/53)ياقوت الحموي: معجم البلدان, وغيرهم, ونسبوا إليها

( حصن كيفا :هو الحصن الذي بناه قرأ ارسالن بن داود من اعمال نصيبين ) ياقوت (33
 .  151/  1 الزركلي : االعالم ,(؛ 2/265الحموي : معجم البلدان ,

م جواهر القاموس , تحقيق : مجموعة  : تاج العروس , محمد مرتضى الحسينيالزبيدي( (35
 .  191/  15, محققين, دار الهداية,) د.م: د.ت(
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: طبقات الشافعية  , تاج الدين أبو النصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافيالسبكي( (35
, هجر للطباعة والنشر 2الفتاح محمد حلو , ط, تحقيق: محمود محمد الطناحي  وعبد الكبرى

 .33/  7م( , 1993والتوزيع,)د.م:
, تحقيق: عبدهللا عمر االنساب , ابي سعيد عبد الكري بن محمد ابن منصور: السمعاني ((36

 .  76/  5, م(1991, دار الفكر ,)بيروت: 1البارودي,ط
أعالم النبالء , تحقيق:  سير:  , االمام شمس الدين محمد بن احمد بن عثمانالذهبي ((37

 320/  20,  م(1992, مؤسسة الرسالة,)بيروت:9شعيب االرناؤوط ومحمد نعيم عرقسوسي, ط
اإلسالم ووفيات المشاهير : تاريخ  , االمام شمس الدين محمد بن احمد بن عثمانالذهبي (31)

/  31,  م(1917العربي,)بيروت:, دار الكتاب 1واالعالم , تحقيق: عمر عبد السالم التدمري,ط
 .  321/  5؛ ابن تغري بردي : النجوم ,  175/  5؛ ابن خلكان : وفيات ,  71
 والعتابي:  هذه النسبة إلى العتابيين, وهي إحدى محال بغداد في الجانب الغربي منها ( (39

: الوافي  ؛ الصفدي 111/  5( ؛ ابن خلكان : وفيات , 2/522)ياقوت الحموي: معجم البلدان,
على انباه النحاة ,تحقيق: : انباه الرواة  , جمال الدين بن يوسف؛ القطفي 111/  5بالوفيات , 

 .   111/  3, م( 1952محمد أبو الفضل أبراهيم, دار المعارف,) القاهرة:
 .  271/  6؛ الزركلي : االعالم ,  111/  5( ابن خلكان : وفيات , (50
 .  375/  5دباء , ( ياقوت الحموي : معجم اال(51
 .  111/  5الصفدي : الوافي بالوفيات , ( (52
 .  111/  5ابن خلكان : وفيات , ( (53
 .  173/  1السيوطي : بغية الوعاة , ( (55
, تحقيق: عبد الفيوم عبد رب النبي, : تكلمه االكمال, أبو بكر محمد عبد الغني( البغدادي(55

؛  173/  1؛ السيوطي : بغية الوعاة ,  265/  5,  م(1919جامعة أم القرى,)مكة المكرمة:
 .  271/  6الزركلي : االعالم , 

 .  20/556؛ الذهبي , سير ,  150/ 5( ابن خلكان : وفيات , (56
 . 157/  1؛ الزركلي : االعالم ,  152/  5( ابن خلكان : وفيات , (57
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              , مكتبة المعارف,ة: البداية والنهاي, عماد الدين إسماعيل بن عمر( ابن كثير(51
 .12/271, : د.ت()بيروت

 . 1/392, م(1951, مطبعة شفيق, )بغداد:: تاريخ الموصل  , سعيد( الديوه جي(59
الموصل, وحدة الحدباء للطباعة  : موسوعة اعالم , بسام أدريسالجلبي ((50

 .  2/325, م(2005والنشر,)الموصل:
؛ اليافعي : مرآة  20/551؛ الذهبي : سير,  152/  5وفيات ,  ( ابن خلكان :(51

 .  157/  1؛ الزركلي : االعالم ,  2/325؛ الجلبي : موسوعة اعالم , 3/310الجنان,
: الل الدين عبد الرحمن بن ابي بكر؛ السيوطي : ج 15/  3( ابن خلكان : وفيات , (52

, دار الكتب العلمية , 1علي منصور , ط المزهر في علوم اللغة وانواعها , تحقيق :  فواد
 .   360/  2م (,  1991)بيروت:

 .  65/  5الزركلي : االعالم , ( (53
من تاريخ  المحتاج اليه : المختصر , االمام شمس الدين محمد بن احمد بن عثمانالذهبي( (55

 :الفيروز ابادي؛  209/  15, م(1917, دار الكتب العلمية ,) بيروت :الحافظ ابن الدبيثي
 .  235/ 1البليغة في تراجم النحو واللغة, 

بن مفلح : برهان الدين ابراهيم بن محمد بن عبد هللا محمد : المقصد االرشد في ذكر (  (55
, مكتبة الرشد , 1اصحاب االمام احمد , تحقيق : عبد الرحمن بن سليمان العثيمين , ط

 .   1/   2م ( ,  1990)الرياض:
ألخضر : عبد العزيز بن محمود بن الحافظ ابو محمد الجنابذي ) الصفدي , الوافي ( ابن ا(56

 (.11/353بالوفيات , 
 .   10 – 1/ ص  2بن مفلح : المقصد االرشد  , ( (57
 .  551/  1السيوطي: بغية الوعاة , ( (51
 . 30/  2السيوطي: بغية الوعاة , ( (59
 .  51/  5معجم االدباء ,  ياقوت الحموي :( (60
 .  269/  12 والنهاية,البداية ( (61
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حمد بن علي: الثبات عند ( ابن الجوزي : جمال الدين ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن م(62
 م (1915) بيروت: , مؤسسة الكتب العلمية ,1 ,ط عبدهللا الليثي االنصاري : الممات ,تحقيق

 ,1  /112    . 
 .  269/  12؛ ابن كثير : البداية والنهاية ,  16/  3: وفيات , ( ابن خلكان (63
؛ابن حجر , ابو الفضل شهاب الدين احمد بن علي  76/  2( ابن خلكان : وفيات , (65

,  1العسقالني: نزهة االلباب في االلقاب , تحقيق : عبد العزيز محمد بن صالح السديري, ط
 .  195/  2م ( ,  1919مكتبة الرشيد , )الرياض: 

 .  193/  2( الزركلي : االعالم , (65
 .  61/  6( ابن تغري بردي : النجوم , (66
 .  316/  3( اليافعي : مرأة الجنان , (67
 .  227/  5( ابن العماد : شذرات , (61
 .  77/  2( ابن خلكان : وفيات , (69
, دار 1,طالوردي : تاريخ ابن , زين الدين ابو حفص عمر بن مظفر بن عمر( ابن الوردي(70

 .  10/  2,  م(1996الكتب العلمية ,)بيروت:
: بغية الطلب في تاريخ  ( ابن العديم, كمال الدين أبو القاسم عمر بن احمد بن عبد هللا(71

 .  239 / 5حلب , تحقيق: سهيل زكار , دار الفكر,)بيروت: د.ت( , 
 .  31 – 37/  12 ( الصفدي : الوافي بالوفيات ,(72
 .  505/  1السيوطي : بغية الوعاة , ( (73
  .  77/  2ابن خلكان : وفيات ,  ((75
 .  311/  2( ابن خلكان : وفيات , (75
 .  100/  3؛ الزركلي : االعالم ,  320/  2( ابن خلكان : وفيات , (76
 . 1/215( الجلبي: موسوعة اعالم الموصل , (77
هـ(, رسالة 569فوزي نوري: ابن الدهان النحوي سعيد بن المبارك المتوفي ) ( عبدهللا ,(71

 .151م(, ص1915ماجستير غير منشورة, كلية اآلداب ,)جامعة الموصل : 
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 .  512 – 511/  20( الذهبي : سير اعالم ,(79
العربي , ترجمة السيد يعقوب بكر , دار المعارف  : تاريخ االدب , كارل( بروكلمان(10

  .170-5/169,  م(1977المية, )القاهرة:اإلس
( الصفدي , صالح الدين خليل بن ابيك: نكت الهميان في نكت العميان , تحقيق : احمد (11

؛ ابن العماد: شذرات  159-151م ( , ص 1911زكي بيك , المطبعة البابية, ) القاهرة : 
 . 5/233الذهب ,

 . 6/72؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ,  3/390( اليافعي: مرآة الجنان ,(12
األنبار: مدينة على الفرات, من غربي بغداد بينهما عشرة فراسخ, وكانت الفرس تسميها  ((13

 .116/ 3ابن خلكان : وفيات , ( ؛ 1/257فيروز سابور ) ياقوت الحموي : معجم البلدان ,
 ؛  115/  3( ابن خلكان : وفيات , (15
 .  327/  3: االعالم , ( الزركلي (15
 . 231/  5( الذهبي : العبر , (16
 .   501/  3( اليافعي : مرأة الجنان , (17
, طبقات الشافعية  : أحمد بن محمد بن عمر , بدر الدين أبو بكرابن القاضي شهبة  ((11

 .   156/  7,  م(1916,عالم الكتب ,)بيروت :1تحقيق: عبد الحليم خان, ط
 .  115/  1( السيوطي: بغية الوعاة , (19
 .  11 – 10/  2( ابن قاضي شهبه : طبقات الشافعية , (90
 .  327/  3؛ الزركلي : االعالم ,  116/  3( ابن خلكان : وفيات , (91
 .  296/  3ابن خلكان : وفيات , ( (92
المحدثين ,  الذهبي : االمام شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان: المعين في طبقات( (93

 .  177/ 1م (, 1913, دار الفرقان , االردن, )عمان: 1تحقيق : همام عبد الرحيم سعيد , ط
 .  257/  5ابن العماد : شذرات , ( (95
 . 153 - 152/  21الصفدي : الوافي بالوفيات , ( (95
 .  579/  20سير ,  الذهبي :( (96
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 .   175/  2( السيوطي :  بغية الوعاة , (97
الطهراني , اغا برزك : االنوار الساطعة في المائة السابقة , تحقيق : علي نقي فنروي, ( (91

 .   200/  1م (,  1972, دار الكتاب العربي , )بيروت: 1ط
 .297/  3ابن خلكان : وفيات , ؛ 156/  5ياقوت الحموي : معجم االدباء , ( (99

؛ اليافعي : مرآة الجنان , 21/176؛ الذهبي: سير ,  55/  3( ابن خلكان : وفيات , (100
3/522. 

 .5/72( الزركلي : االعالم , (101
 7/292( ابن عساكر: تاريخ دمشق , (102
 .12/317( ابن كثير: البداية والنهاية , (103
 .5/366النجوم الزاهرة ,  ابن تغري بردي :( (105
الجمان, ؛ العيني: عقد 21/177؛ الذهبي: سير ,51/  3( ابن خلكان: وفيات , (105
( ماكسين : بلدة بالجزيرة من ديار ربيعة على نهر الخابور ) ياقوت الحموي , معجم (106 17/21

 (.5/53البلدان ,
؛ ابن قاضي  21/525؛ الذهبي: سير  19/171( ياقوت الحموي : معجم االدباء , (107

 .253شهبة : طبقات النحاة , ص
 . 5/510( ابن خلكان : وفيات ,(101
 .2/299غية الوعاة ,( السيوطي : ب(109
 .5/11( ابن العماد : شذرات ,(110
 .12/101الكامل ,  ابن االثير: ((111
, شرف الدين بن أبي ؛ ابن المستوفي 19/172( ياقوت الحموي : معجم االدباء ,(112

, تحقيق: سامي بن سيد خماعد الصقار, وزارة : تاريخ اربلالبركات المبارك بن أحمد اللخمي
 .2/76,  م(1910)بغداد:الثقافة واالعالم ,

 .1/399؛ الديوه جي : تاريخ الموصل , 7/216( الزركلي : االعالم , (113
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؛ اليافعي : مرآة الجنان , 5/512؛ ابن خلكان : وفيات ,  21/526( الذهبي : سير ,(115
 . 2/309؛ ابن الجزري : غاية النهاية ,5/5

 .5/272؛ الزركلي, األعالم ,  21/511؛ الذهبي : سير , 5/7ات , ( ابن خلكان : وفي(115
 .5/22؛ ابن العماد : شذرات ,  511/  21( الذهبي , سير ,(116
؛ البرزنجي , تريقه احمد :  اسهامات العلماء االكراد في 5/151( ابن خلكان : وفيات , (117

 .196م ( , ص 2010دار الكتب العلمية ) بيروت :  , 1بناء الحضارة االسالمية , ط
 .1/130طبقات الشافعية , ي شهبة: ابن القاض ( (111
 .2/55( الجلبي : موسوعة االعالم ,(119
 . 5/273؛ الزركلي : االعالم,  7/  5( ابن خلكان : وفيات, (120
 . 5/19؛ الذهبي , العبر , 21/591؛ الذهبي , سير , 1/  5( ابن خلكان : وفيات , (121
؛ القطفي: ابناه  233, ص  ؛ الصفدي : نكت الهميان 15/  5( ابن خلكان : وفيات , (122
 .    355/  3,الرواة 

 . 272/  5الزركلي : االعالم ,  (123)
 . 51/  5ياقوت الحموي : معجم االدباء ,  (125)
 . 52 – 51/  5ياقوت الحموي : معجم االدباء ,  (125)
 . 17/  22الذهبي : سير ,  (126)
 .125/  5, ؛ الذهبي : تاريخ االسالم  15/  5ابن خلكان : وفيات ,  (127)
الزركلي : ؛ 215/  6؛ ابن تغري بردي : النجوم,  15/  5ابن خلكان : وفيات ,  (121)

 . 272/  5االعالم , 
 .  215/  2ابن خلكان : وفيات , ( (129
 .   216/   6ابن تغري بردي : النجوم  , ( (130
 .  57/  3الزركلي : االعالم , ( (131
 .  355/  3معجم االدباء ,  ياقوت الحموي :( (132
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في تاريخ المدارس, تحقيق: أبراهيم شمس الدين  : الدارس , عبد القادر بن محمدالنعيمي( (133
 .  370/  1, م(1990, دار الكتب العلمية ,)بيروت: 1, ط

 .  571 – 570/  1السيوطي : بغية الوعاة , ( (135
 . 215/  2وفيات ,  ابن خلكان : ((135
 .  53/  5: شذرات ,  ابن العماد( (136
اسيون: وهو جبل مطل على دمشق, وفيه قبور أهلها وُتربهم وفيه مدارس و رباطات ق( (137

( ؛ ابن خلكان : وفيات , 5/295)ياقوت الحموي : معجم البلدان, وجامع, وفيه نهران ثورا ويزيد
 .  511/  2؛ الذهبي : معرفة القراء ,  215/  2

لى عكبرا, وهي بليدة على دجلة فوق بغداد بعشرة فراسخ خرج العكبري: هذه النسبة إ( (131
      ابن خلكان :؛ 5/152منها جماعة من العلماء وغيرهم )ياقوت الحموي: معجم البلدان,

 (. 13/  3وفيات , 
 .  13/  3ابن خلكان : وفيات , ( (139
 .  10/  5الزركلي : االعالم , ( (150
 .  32/  5مرأة الجنان ,  اليافعي : (151)
تهذيب االسماء واللغات, تحقيق: مكتب البحوث النووي, محي الدين بن شرف:  (152)

 .  112/  1م( ,  1996, دار الفكر , )بيروت: 1والدراسات, ط
الداودي , الحافظ شمس ابو العباس احمد بن محمد االدنه وي: طبقات المفسرين ,  (153)

/  1م ( ,  1997, مكتبة العلوم والحكم , ) الرياض:1ري , طتحقيق : سليمان بن صالح الخ
219 – 220  . 

   .  61 – 67/  5شذرات الذهب , ابن العماد:  (155)
, 1الوادي اشي , محمد بن جابر : برنامج الوادي اشي , تحقيق : محمد محفوظ , ط (155)

 .   316/  1م (,  1910دار المغرب االسالمي , )بيروت: 
قوم في بيان اصول العلوم , , صديق بن حسن : ابجد العلوم الوشي المر  القنوجي(156) 

 .  10/  2م (  1971: عبد الجبار زكار , دار الكتب العلمية , )بيروت: تحقيق
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 5/53؛الصفدي: الوافي, 6/512؛البغدادي: هدية العارفين,  5/97( ابن خلكان: وفيات, (157
ومشرب االصفياء من سادات  منهل االولياء: , محمد أمين خير هللا الخطيب ( العمري(151

 1/205,  م(1967الموصل الحدباء, تحقيق: سعيد الديوجي, مطبعة الجمهورية,) الموصل: 
 . 22/150سير , الذهبي : ( (159
 .2/275( ياقوت الحموي : معجم األدباء , (150
 . 2/512( البغدادي : هدية العارفين , (151
 .  91/ 5( ابن خلكان : وفيات , (152
   22/150( الذهبي : سير , (153
 .  510/  5( ابن خلكان : وفيات , (155
 .  1/206؛ الزركلي : االعالم ,  23/155( الذهبي : سير , (155
 .  2/351( الجلبي: موسوعة اعالم , (156
 .  2/551( الغساني : العسجد, (157
 . 23/155؛ الذهبي : سير ,  5/511( ابن خلكان : وفيات , (151
 . 1/217منهل االولياء,  ( العمري :(159
         ؛الزركلي:  23/157؛ الذهبي : سير ,  516/ 5( ابن خلكان : وفيات , (160

 . 206/ 1االعالم , 
                                                                       


