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تضمن البحث شخصية يوسف بن احمد اليغموري وهي شخصية موصـلية االصـل             

 والمماليك الذين اثروا على حياته بشكل او باخر ، وقـد         ومن اسرة عربية ، عاصر االيوبين     
اهتم اول حياته في علم الحديث وله مؤلفات في ذلك لكنها ضاعت ، ثم وجه اهتمامه نحـو                  

  ) نور القبس(االدب والشعر وقد برع فيه ايضا وترك مؤلفات وصل الينا منها كتاب 
  

Yousif Ibn Ahmed Al Yaghmaori studies 
 in autobiography and culture's  

Abstract: 
The research handles the character of Yousif Ibn Ahmed Al 

Yaghmaori who is a Mousl in his blood , and from an Arab family . He 
was Contemporay with Al Ajubim and who affected his life in one or 
another. Eavlier in his life , he was much concerned with Hadith , He 
has writhing in this filed , but they were lost , Then he changed his 
concern  to literature , especially poetry . He was talented in this area . 
He left behind anumber of writing , among which is his famous book " 
Noor Al Qabis" . 

  
 

اشتهرت مدينة الموصل على مدى األيام والعصور بالعلم والعلماء،وفي هذا البحـث            
نتناول شخصية أصولها وثقافتها موصلية ونشاطها العلمي انتشر مابين الـشام ومـصر،وقد             

                                         
 مركز دراسات الموصل/ مدرس  *
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نا أال اهتم اليغموري بعلوم عدة منها الحديث والتاريخ واألدب،وترك مؤلفات كثيرة ولم يـصل   
 لمقتبس من كتاب ضاع،لم يصلنا أيضا وهنـا         ركتاب واحد له في مجال األدب وهو مختص       

أما دوافع كتابة هذا البحـث هـو        .لليغموري الذي بين أيدينا   ) سنور القب (تكمن أهمية كتاب    
الغموض الذي أحاط بشخصية يوسف بن احمد اليغموري،وشحة المعلومات حـول أسـرته             

،إضافة الى ندرة المصادر التي أشارت إليه ،ولعل ذلك دفعنـي الـى             وحياته ونشاطه الثقافي  
  .تناول شخصية اليغموري والبحث عن أصول أسرته وثقافته

أما أهمية هذا البحث فان نصوص كتاب اليغموري قد وفر لدينا مادة علمية ومضامين           
 ذلـك فقـد   لكتاب قد فقد ضمن مفقودات الكثير من كتب التراث العربي اإلسالمي،فضالً عن  

 وأدبية وترجمات للكثير من أعـالم األدب العربي،وتـضمن    ةوفر لنا اليغموري قيمة تاريخي    
البحث فقرات عدة منها اسمه ونسبه ووالدته،وكنيته وألقابه وثقافته ومؤلفاته والقيمة التاريخية     

  .لليغموري وعالقته بالسلطة ووفاته وأراء المؤرخين به) نور القبس(واالدبية لكتاب 
  

 
         ـديبفـتح  )١(هو يوسف بن احمد بن محمود بن احمد بن محمد بن أبي القاسـم األس،

األلف والسين المهملة وبعدها الدال المهملة هذه نسبة إلى قبيلة أسد،وهناك أكثر مـن قبيلـة                
ط الحربي ،وبنو أسد قبيلة مشهورة من العدنانية وهي من القبائل ذات النشا     )٢(عرفت باسم أسد  

أسهمت في الحروب والغزوات في الجاهلية واإلسالم وقد جاءوا من نجد ثم تفرقـوا علـى                
،ثم انتقلت قبيلة أسد إلى الموصـل فـي         )٣()م٦٤٠/هـ١٩(األقطار ونزلوا العراق منذ سنة      

العصر الراشدي حيث أصبحت الموصل من أهم المراكز القبلية االستيطانية وغدت مركـزاً             
،اذ نجد أن كثير من القبائل جاءت       )م٦٣٧/هـ١٦( بعد الفتح اإلسالمي لها سنة       للتجمع القبلي 

بـان  ) م٩٢٢/هـ٣١٠ت(مع جيوش التحرير كمقاتلين واستقرت في الموصل وذكر الطبري       
،فضالً )٤())أهل الجزيرة والموصل يومئذ ناقلة رميتا بكل من ترك هجرته من أهل البلدين            (( 

فيون الى استمرار تدفق القبائل العربية الى الموصل وخاصـة  عن ذلك فقد أشار ايضاً الجغرا   
  .من الكوفة والبصرة

مدينة الموصل أهلها عرب    (( الى ذلك بقوله  ) م٩٧٧/هـ٣٦٧ت(فقد أشار ابن حوقل     
وعلى الرغم من نسبة يوسف بن احمد       .)٥())ولهم بها خطط وأكثر أهلها ناقلة الكوفة والبصرة       

سألة القبيلة يبدو قد انصهرت في مجتمع يمر في مرحلة انتقالية        األسدي الى بني أسد أال أن م      



   
)٢٩( 

 

ـ ٦٦٠-٥٧١(مابين االيوبين    ـ ٩٢٢-٦٦٠(،والمماليـك   )م١٢٦١-١١٧٥/هـ -١٢٦٢/هـ
  .ولم تعد القبيلة لها تأثيرها كما كان في العصر األموي وبدايات العصر العباسي) م١٥٢٤

ولد يوسـف   ) م١٢٠٣/ـه٦٠٠(أما مايخص والدته فقد اتفق المؤرخون انه في سنة          
ـ       ـ  )٧( من أب موصلي وجد تكريتي     )٦()الدمشقي(بن احمد في دمشق ولهذا عرف ب  م،وال نعل

 لماذا ترك جده تكريـت متجهـاً الـى          ملماذا جاء أباه الى دمشق قادماً من الموصل وال نعل         
الموصل،ولعل هناك جملة أسباب جعلت من مميزات هذه األسرة التنقل في أكثر من بلـد،أما     

 دعتـه الـى تـرك      )٨()الطحان(ايخص انتقال أبيه من الموصل الى دمشق فيبدو أن مهنته           م
الموصل التي عانت من سوء األوضاع الطبيعية واالقتصادية آنذاك خالل العقدين األخيـرين        

،على الرغم مما سبق فال يمكـن أن نؤكـد     )٩(الثاني عشر للميالد  /من القرن السادس الهجري   
 ما يمكن الوثوق به أن انتقال أبيه أو جده من قبل ذلـك كـان يعـود          مثل هذه الفرضية،لكن  

ألسباب اقتصادية أو اجتماعية أو بتعبير أخر أن هذه األسرة كانت تبحث عن ما يناسبها مـا             
  .بين تكريت والموصل ودمشق وأخيرا مصر مكان وفاة يوسف بن احمد األسدي

  
 

جمـال  :( ولقب بألقاب عدة هـي       )١٠()نبو المحاس أ(كني يوسف بن احمد األسدي ب     
 وهذا اللقب جاء من خالل مصاحبته لألمير جمال الدين موسى بـن يغمـور بـن          )١١()الدين

ـ ٥٩٩( الذي ولد سـنة      يبن عبداهللا أبو الفتح الباروق    *جلدك ابن بلهان   بقريـة  ) م١٢٠٢/هـ
،سمع الحديث من )ابن يغمور(بالقرب من سمهود من عمل قوص بصعيد مصر تعرف بقرية   

،وأبو علي الحسن بن ابراهيم بن      )م١٢٢٥/هـ٦٢٢ت(أبي عبداهللا محمد بن ابراهيم الفارسي     
،تنقل في الواليات الجليلـة وتـولى نيابـة         )١٢(وحدث) م١٢٤١/هـ٦٣٩ت(دينار المصري   

ـ ٦٤٧ت(عن الملك الصالح أيوب     ) ١٢٤٩/هـ٦٤٧( بدمشق سنة    )١٣(السلطنة ) م١٢٤٩/هـ
،وقام بانشاء المدرسة اليغمورية الحنفية بدمـشق فـي         )١٤( السلطنة رموواشرف على تدبير أ   

وتولى نيابة السلطنة هناك    ) م١٢٦٢/هـ٦٦٠(ثم توجه الى القاهرة بحدود سنة       .)١٥(الصالحية
،ولم يكن مـن األمـراء مـن    )١٦()م١٢٧٧-١٢٥٩/هـ٦٧٦-٦٥٨(ايضاً عن الملك الظاهر    

 فكان اميراً جليالً حازماً مدبراً جواداً وكـان         يضاهيه في منزلته وشجاعته وقربه من الملوك      
الملك الظاهر يعمل بمشاورته فهو احد األمراء المشهورين بالمعرفة وحسن الدراية وتـدبر             

بمصر وحمل الى تربة    * بالقصير من أعمال الفاقوسية   ) م١٢٦٤/هـ٦٦٣(األمور توفي سنة    
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) جمال الـدين  ( احمد تلقب بلقب     ،ويظهر أن يوسف بن   )١٧(فدفن بها * والده بسفح جبل المقطم   
بدمشق حيث كان يوسـف بـن احمـد       ) م١٢٥٢/هـ٦٥٠(نسبة الى هذا األمير بحدود سنة       

مستقر هناك هذه الفترة واألمير جمال الدين تولى نيابة السلطنة بدمشق وعرف عنـه بأنـه                
، فتقرب منه يوسف بن احمد والزمه لفترة طويلة حتـى تلقـب باسـمه               )١٨(محدث وشاعر 

ـ وعر ـ  )جمال الدين (ف ب نسبة الى صحبته لألمير جمال الدين بن       ) اليغموري(،ولقب ايضاً ب
ـ     )١٩(يغمور فقربه منه حيث عـرف عـن       ) يوسف بن احمد  (،ويظهر أن األخير كان معجباً ب

 )٢١(،كما ذكرته المـصادر   )٢٠()) كان حلو المحادثة مليح النادرة التمل مجالسته       ((األخير بأنه   
  )).ألخالق لطيف الشمائلكان حسن ا(( بأنه 

ولعل مثل هذه العالقة مابين يوسف بن احمد اليغموري واألمير جمال الدين يدل على              
كما لقـب   .تأثير األخير على اليغموري،وعلى عالقة اليغموري نفسه بالسلطة في ذلك الوقت          

،وهـو لقـب أطلقـه عليـه صـاحبه المـؤرخ ابـن خلكـان                )٢٢()شـمس الـدين   (بلقب  
،اذ ورد فـي كتابـه      )٢٣(،مخالفاً بذلك ما جاء في كتب التراجم األخرى       )م١٢٨٢/هـ٦٨١ت(
الـذي عـرف    ) جمـال الـدين   (بالذات بدالً من لقبـه      ) وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان    (
من األلقاب المعروفة التـي     ) شمش الدين (و) جمال الدين (،وقد أشار البعض ان القاب      )٢٤(به

) يوسـف (اختص باالسم   ) جمال الدين (ك وخاصة لقب    أطلقت على العلماء في عصر الممالي     
ويالحظ هنا الصلة بين اللقب واالسم التي تشير الى النبي يوسف عليه السالم والجمال الـذي      

 أن األمير شهاب الدين بن جمال الدين بـن          )٢٦(،حيث ذكرت المصادر التاريخية   )٢٥(اشتهر به 
رامة واله الملك الظـاهر بيبـرس       كان معروفاً بالشهامة والص   ) م١٢٧٤/هـ٦٧٣ت(يغمور  

المحلة وأعمالها من الغربية في مصر،فعمل على توطيد األمن والسالم ومهد قواعدها وأبـاد         
 وقطع األيدي واألرجل وشنق وأباد بحيث أفـرط فـي ذلـك،        رمن بها من المفسدين والدعا    

 شديداً في تعامله    وعلى الرغم من المبالغة في هذا القول لكنه يبدوان األمير شهاب الدين كان            
مع العامة، فمن المحتمل على هذا األمر أن يكون يوسف بن احمد اليغموري قد تخلى عـن                 

لما علق بهما من بطش وقسوة ميزت ال يغمـور آنـذاك             ) اليغموري(و) جمال الدين (ألقابه  
وبعد وفاة األمير جمال الدين الذي نسب اليه يوسف بن احمد ،وقد يكون ابن خلكـان فعـل                  

شيء نفسه لألسباب  نفـسها إلبعـاد مـا يـشين سـمعة صـاحبه يوسـف بـن احمـد           ال
ولهذا . ،وهذا تفسير فيه تخمين أكثر مما هو دليل قاطع لكي يبقى تفسيراً مقبوالً            )٢٧(اليغموري

وهـذا  . اليغمـوري روال يـذك ) الدمشقي(نرى ابن خلكان يذكر صاحبه يوسف بن احمد بـ        
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كما لقب يوسف بن احمـد  .وليس اليغموري في ذلك الوقت    جواب لسؤال لماذا لقبه بالدمشقي      
ـ  ،وهو لقب الصق به الن أباه كان طحان يعمل بطحن الحبوب           )٢٨()ابن الطحان (اليغموري ب

في الموصل ومن هنا جاء هذا اللقب وهو يدل على عراقة أسرته وأبوه تحديداً فـي مجـال                  
ـ ٧٤٨ت()٢٩(لـذهبي  بقدر ماكان من أواسط الناس،كمـا لقبـه ا  ةالعلم والمعرف  ) م١٣٤٧/هـ

وهذا يدل على براعته في الدراسة ومعرفة الحديث وربما كان أباه تقياً فشجعه             ). المحدث(بـ
عنـي بالحـديث    (( به حيث أشار الذهبي      رعلى ذلك،ألنه كان يدرس الحديث ويرويه فاشته      

سـف بـن    ويدل هذا النص على اهتمام يو )٣٠())وتعب فيه وحصل وكتب الكثير من الحديث      
احمد اليغموري في بداية حياته بالحديث حيث بذل اهتمام كبير وتحمل الصعاب في دراسـة               
الحديث على يد شيوخ كبار في عصره ودون ما تلقاه منهم حتى وصل الى درجة كبيرة فـي   

ـ        وهو لقب يطلق علـى مـن       ) المحدث(معرفة الحديث وروايته واهتمامه هذا جعله يلقب ب
ـ  )٣١(يروي الحديث الشريف    وهو من ألقاب المحدثين واختص بهم     )٣٢ ()الحافظ(،وايضاً لقب ب

لضرورة حفظهم لألحاديث وأسماء الرجال وتواريخهم ونحو ذلك ولهذا نعت به من مهر في              
،ويشير ذلك الى نبوغه ووصوله الى مرحلة متقدمة مـن   )٣٣(معرفة الحديث الشريف وروايته   

ـ    اتقان علم الرجال والجرح والتعديل ودل      وهو لقب يطلق على    : )٣٤()الشيخ(يل ذلك انه لقب ب
،فهـذا  )٣٥(كبار السن وبعض كبار العلماء وربما قصد به من يجب توقيره كما يوقر الـشيخ              

اللقب يدل على مشيخته في علم الحديث ووصوله الى درجة متقدمة في روايته ومعرفته له،               
القتها بعلم الحـديث إال انـه مـن         وع) المحدث،الحافظ،الشيخ(وعلى الرغم من هذه األلقاب      

 أن كانـت    مالمؤسف عدم وصول إلينا أي كتاب له عالقة بالحديث والجرح والتعديل وال نعل            
هذه الكتب لم تكن لها مكانتها في عصره أو أنها فقدت واندثرت ألسباب أخرى حيث أكـدت         

وأطلـق  .  لم تصلنا   بأنه كتب الكثير من المؤلفات،أي أن له مؤلفات كثيرة لكنها          )٣٦(المصادر
لكن . )٣٨( وهو لقب يطلق على من يؤرخ األحداث التاريخية        )٣٧()المؤرخ(عليه البرزالي لقب    

 وهو من ألقاب أهـل      )٣٩()األديب(لم يصل إلينا أي مؤلفات له عن التاريخ،وأطلق عليه لقب           
  .)٤٠(األدب

باختصار كتـاب   فاشتهر يوسف بن احمد بكونه أديبا شاعراً والدليل على ذلك انه قام             
لمؤلفه أبي عبداهللا محمد بن عمـران       ) المقتبس في أخبار النحاة واألدباء والشعراء والعلماء      (

وهو الكتاب الوحيد الذي وصلنا لألديب يوسف بن احمـد    )٤١().م٩٩٤/هـ٣٨٤ت(المرزباني  
ويبدو أن األخير لما وصل الى درجة متقدمة في الحديث توجه رغبة منـه الـى                .اليغموري
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دب والشعر فاهتم به في نهاية حياته بدليل مذاكراته مع صاحبه المؤرخ ابن خلكـان فـي           األ
،وايضاً مكاتباته مع شعراء عصره مثل شهاب الدين بـن       )٤٢(القاهرة حول احد شعراء دمشق    

  * :، فكتب األخير الى اليغموري وكانا أرمدين)٤٣()م١٢٨٦/هـ٦٨٥ت(الخيمي 
  

ـِْن**        *أبثك ياخليلي أن عيني           .غدتْ رمـداء مثـل عي
  .ألنك قد رمدت وأنت عيني***         حديثُ أنت تعرفه يقيناً       

  
  :فأجابه اليغموري 

  .محاسن مقلتيك بكّل زيـن***        كفاك اهللا ماتشكو وحيـا      
  .)٤٤(ألنك قد شفيت وأنت عيني***       فاني من شفائك ذو يقين         

  
تبين من خالل هذه األبيات اثر الرمد في شعر اليغموري وان هذا المرض ال يمنعه               ي

  :  على شخصيتهر وال يؤثسمن مخالطة النا
  

  :ومن شعره ايضاً
  .حسنـاً انتم بها ذاك الحسـن***      أنـا مرآةَ فـان أبصرتـم      

  .)٤٥(ن زمنصدئت ان لم تروها م***           ليس يرضيكم فقد  اأو تروا م 
  

ونستدل من خالل هذه األلقاب العلمية التي تلقب بها يوسف بن احمد اليغموري علـى       
 بان  )٤٦(رالمكانة العلمية المرموقة التي وصلها بفضل جهوده العلمية بدليل ما ذكرته المصاد           

له فهم ومعرفة واتقان ومشاركة في علوم متعددة منها األدب و التاريخ وعلوم أخرى،وانـه               
ن في بداية حياته مهتماً بالحديث وعلومه وما أن بلغ مرحلة متقدمة في ذلك حتـى توجـه     كا

الى فنون أخرى مثل الشعر والتاريخ ومال إليها أخر حياته أكثر من الحـديث ممـا جعلـه                  
 واختيار بعض المؤلفات في األدب والشعر وقراءتهـا         )٤٧())جمع مجاميع مفيدة  ((يشتهر في   

لومات عن حياته تجعلنا نتحدث عن ألقابه بإسهاب والخـروج بـبعض            واختصارها فقلة المع  
  .  االستنتاجات التي قد تقدم بعض األجوبة في هذا البحث

   



   
)٣٣( 

 

  
 

تلقى يوسف بن احمد اليغموري ثقافته األولى في التعليم بالكتاتيب بدمشق وهو صغير             
 وهم صغار الى الكتاتيب لتعلم شـيء        السن،حيث كما هو واضح أن الصبيان كانوا يرسلون       

،ولما بلغ عمره حـوالي أكثـر مـن عـشر سـنوات أي بعـد سـنة            )٤٨(من القران الكريم  
توجه الى الموصل لتلقي علم القراءات والحديث على شـيوخها فـدرس        ) م١٢١٥/هـ٦١٢(

ـ                 يالحديث على المحدث أبو العباس احمد بن سلمان بن أبي بكر بن سالمة األصفر الحريم
 على المقرئ أبو بكر مسمار بن عمر بن محمد بـن            ت،ودرس القراءا )م١٢١٩/هـ٦١٦ت(

،ودرس الحـديث فـي دار الحـديث المهاجريـة          )٤٩()م١٢٢٢/هـ٦١٩ت(عيسى الموصلي 
 على يد كال من المحدث أبي اسحق بن البرني ابراهيم ابن مظفر بن ابـراهيم                )٥٠(بالموصل

يني بـن عمـر بـن بـاز الموصـلي       والمحدث أبي عبـداهللا الحـس     ) م١٢٢٥/هـ٦٢٢ت(
سـنة لدراسـة   ) ٢٠(،ثم عاد بعد ذلك الى دمشق وعمره حـوالي   )٥١ ()م١٢٢٥/هـ٦٢٢ت(

الحديث على يد المحدث أبي محمد هبة اهللا بن الخضر بن هبه اهللا بن احمد بـن طـاووس                   
والمحدث أبو محمد الحسن بن علي نفيس الدين ابـن الـبن            ) م١٢٢١/هـ٦١٨ت(الدمشقي  
والمحدث أبي القاسم بن صـصري شـمس الـدين          ).م١٢٢٧/هـ٦٢٥ت(أألسدي  الدمشقي  

   )٥٢()م١٢٢٨/هـ٦٢٦ت(الحسن بن هبة اهللا بن محفوظ الدمشقي
ثم توجه الى مصر وسمع من شيوخها ولم نعثر على أسماء شيوخه بمصر كما يـدل                

 سـمع    ذكرت انـه   )٥٣(على عدم االستفادة منهم بشكل كبير ودليل ما يؤكد ذلك أن المصادر           
الكثير بالموصل ودمشق ومصر واإلسكندرية دون ذكر شيوخه بمصر أو اإلسـكندرية،ولعل    

  .شيوخ مصر لم يكونوا بمستوى شيوخ الحديث بالموصل ودمشق
 

ذكرنا أن يوسف بن احمد اليغموري اشتهر بالحديث وروايته،وكان قد تلقى على يـده            
   :الكثير من الطالب منهم

دث احمد بن اسماعيل بن منصور نجـم الـدين الحلبـي المعـروف بـابن                 الشيخ المح  -١
ــي ـــ٦٩٨-٦٣١(التبل ــى  ) م١٢٩٨-١٣٣٣/ه ــشام عل ــديث بال ــث درس الح حي

علـى اقـل   ) م١٢٤٧/هـ٦٤٥(ويبدو انه تلقى منه العلم حوالي بعد سنة        .)٥٤(اليغموري
  . تقدير



   
)٣٤( 

 

-٦٢٠(رنلي الـدواداري   المحدث العالم علم الدين سنجر التركي أبو موسى البرلي أو الب -٢
في ) معجم كبير (درس الحديث بمصر على اليغموري وألف       ) م١٢٩٩-١٢٢٣/هـ٦٩٩

الحديث وله أوقاف كثيرة بدمشق والقدس وهو احد األمـراء الكبـار تـوفي بحـصن                
 متى التقى باليغموري ويبدو انـه تلقـى منـه العلـم بعـد سـنة                 موال نعل .)٥٥(األكراد

  .رعلى اقل تقدي) م١٢٣٧/هـ٦٣٥(
الشيخ األمام العالم  الحافظ شيخ المحدثين في عصره شرف الدين أبو محمد عبد المـؤمن      -٣

بن خلف بن أبي الحسن بن شرف بن الخضر بن موسى الدمياطي ولد بـدمياط سـنة                 
درس وتفقه بها ثم طلب الحديث بمصر ودمشق وسمع من شيوخها           ) م١٢١٦/هـ٦١٣(

بقي من الحفاظ وأهل الحديث تولى مـشيخة        ومنهم اليغموري،فكان الدمياطي آخر من      
: الحديث للملك الظاهر ورحل اليه الكثير من طالب العلم له العديد من المؤلفات منهـا              

 علـى ألـف وثالثمائـة شـيخ وهـو           نالذين التقى بهم وهم يزيـدو     ) معجم شيوخه (
  ومن خـالل   )٥٦()األعيان الجياد من شيوخ بغداد    (،وكتاب  )فضل الخيل (مجلدان،وكتاب  

) م١٢٢٧/هـ٦٢٥(سنه والدته يمكن تقدير سنة تلقي علومه من اليغموري بحوالي سنة          
  .تقريباً

وتوفي )م١٢٤٢/ هـ٦٤٠(الحديث في مصر بعد سنة      ) ٥٧(سمع منه :  الشريف عز الدين     -٤
  ).م١٢٩٤/هـ٦٩٤ت(سنة
 

اشرنا فيما سبق أن اليغموري له اهتمـام بعلـوم عـدة منهـا الحـديث والتـاريخ                  
،لكن لألسف فقدت معظمهـا ولـم تـشير         )٥٨(واألدب،وكتب الكثير من المؤلفات بهذه العلوم     

المصادر لها وال حتى الى عناوينها،فلم يصلنا أي كتاب من كتب الحديث أو الجرح والتعديل               
 من كتب التـراث العربـي االسـالمي،أو أنهـا           رمما يدل على أنها فقدت حالها حال الكثي       

 بسبب موقف سياسي له نجهل تفاصيله ولكن مثل هذا القول من باب           تعرضت للتلف والحرق  
الفرضية البعيدة أو انه غادر كتب الحديث من النصف الثاني من حياته واتجه الى االهتمـام                 
باألدب ما جعل كتبه في الحديث ال ترتقي إلى كتب العاملين بالحديث طوال حيـاتهم ممـن                 

  .عاصروه
 معلومات عنها أو عناوينها فلم نعثر كالتاريخ فال نمل  أما بخصوص مؤلفاته بما يخص      

له جموع حسنة لم    (( عليها أو حتى على اسمها في المصادر التاريخية بدليل قول الذهبي أن             



   
)٣٥( 

 

،مما يدل على أن نصوص اليغموري فقدت منذ عهد الـذهبي ولعـل األوضـاع               )٥٩())أرها
خ، لكننا ال نملك معلومات عن عالقتـه    السياسية لها اثر كبير في ضياع هذه الكتب في التاري         

  . بتلك األوضاع
،كما اهتم )٦٠()كنوز الفوائد ومعادن الفرائد(أما كتبه في مجال األدب والشعر فله كتاب      

 رفي أخر حياته العلمية باألدباء والشعراء واخذ يطلع على مؤلفاتهم وتصانيفهم فقام باختـصا       
للمرزباني وهـو كتـاب مهـم     ) والشعراء والعلماء المقتبس في أخبار النحاة واألدباء      (كتاب  

يحتوي على بداية علم النحو وأهميته وتراجم لكثير من النحاة واألدباء والشعراء في البصرة              
ثم : ((،فقد قال عنه الحموي مبين أهميته    )٦١(والكوفة وبغداد خالل العصرين األموي والعباسي     

 كبيراً على عادته في تصانيفه، أال انـه حـشاه   صنف فيه أبو عبيد اهللا المزرباني كتاباً حفيالً     
،فينبغي أن يسمى مسند النحويين، وقد وقفت على هذا الكتاب وهو           هبما روؤه،ومألهَ بما وعو   

ألف (( وأكد أبن القفطي على أهميته بقوله       )) تسعة عشر مجلداً ونقلت فوائده الى هذا الكتاب       
ين مجلداً وورد في أثنائه من المـسائل النحويـة           يقارب العشر  - المقتبس -كتاباً كبيراً سماه    

 مع العلم أنه يحتوي على تراجم ال تربو علـى  )٦٢())واأللفاظ اللغوية ما يعد به من اكبر أهله   
قليـل التـراجم    :(( ،وأكد ذلك الحموي بقولـه    )٦٣(ورقة) ٣٠٠٠(ترجمة انتظمت في    ) ١٥٠(

تاب وما يحويه من غرائـب ونـوادر         فيدل ذلك على أهمية الك     )٦٤())بالنسبة الى كبر حجمه   
 من هذا الكتاب نسخة سوى األصل الـذي هـو   دوالدليل على ذلك اهتمام السلطة به فال يوج 

في ) م١٠٩٢/هـ٤٨٥ت(بخط المصنف وهو ثمانية عشر مجلداً في وقف الوزير نظام الملك         
ير وأوراق ،يتبين من خالل هذه الروايات أن الكتاب ذو حجم صـغ          )٦٥(مدرسته بمدينة السالم  

للمرزباني أال انه لـم     ) سالمقتب(قليلة ال يتعدى العشرين مجلداً،وعلى الرغم من أهمية كتاب          
 به والجواب على ذلك عده عوامل منها العامل العلمي فنسخ           ةيشتهر أو يعرف المعرفة الالئق    

الكتب ليس بالعمل اليسير،وموضوعه يهم طبقة معينـة مـن العلمـاء وهـم أهـل األدب                 
ـ ٧ق(،اضافة الى العامل السياسي فاكتساح المغول للعالم االسالمي في          )٦٦(روالشع ) م١٣/هـ

،أما العامل الطبيعي فد طغت مياه )٦٧(وما أحدثه المغول من دمار في مكتبات بغداد ومدارسها       
) م١٢٥٦-١٢٤٣/هـ٦٥٤-٦٤١( بين سنتي    ةدجلة على بغداد مرات عديدة في الفترة الواقع       

 الخراب بالمدينة وبشكل خاص على المدرسة النظامية وفيها مـا           ذ حينئ وقد سببت تلك المياه   
،وايضاً العامل الشخـصي فـاعتزال المرزبـاني وتـشيعه     )٦٨(فيها من الكتب ومنها المقتبس 

وسلوكه في تفسير آيات القران الكريم جعلت جمهـور المفـسرين يمتنعـون عـن األخـذ                 



   
)٣٦( 

 

أثارة حفيظة العلماء وابتعادهم عن مصنفاته      بها،وروايته لبعض الخرافات وهذا كله أدى الى        
،ونحن نعلم من أيامنا هذه انه أذا ما وجه نقد الى كتاب ما             )٧٠( وكثرة تعاطيه الخمر   )٦٩(كذلك

أو الى مؤلف كتاب ما فان جمهور القراء يعزف عن قراءة ذلك الكتاب،فهذه العوامل جعلت               
  .)٧١(عدم تحقيق الشهرة الالئقة به) المقتبس(من كتاب 

فقام اليغموري باختصار هذا الكتاب فوفر لنا مضامين نص مفقود فيه تراجم وأخبـار           
،وكان منهجه ))لم ينقل تراجم المقتبس كلها   ((طليعة النحاة واألدباء والشعراء والعلماء مع انه        

وقد حذفت األسانيد والطرق وما ال يتعلـق بـه          ((في االختصار انه قام بحذف األسانيد بقوله      
والـم  ((،وايضاً تصرف في التراجم فشذ عن ترتيب تراجم األصل بقوله         ))ض وفائدة كبير غر 

وقام بكتابة هذا المختصر حوالي سـنة       .)٧٢())اخل ترجمة منه غير أني اذكر احاسن ما ذكر        
بمكة فقد ذهب للحج والتقى مع نجم الدين أبو النعمان بشير بن أبي بكر              ) م١٢٤٨/هـ٦٤٦(

الذي انتخب  كتاب المقتبس فـي مـستهل         ) م١٢٤٨/هـ٦٤٦ت(حامد بن سليمان التبريزي     
،وقد انتخب منه اليغموري مختصره،فحفظ بـذلك  )الثالث عشر للميالد  /القرن السابع الهجري  (

،كـل هـذه    )٧٣(لنا على األقل قبساً من نور األصل لتكون في متناول يد اكبر عدد من الناس              
 علميـة فـي تـاريخ األدب      ةفيعة وقيم األمور تشير الى ما يتحلى به المختصر من مكانة ر         

   .العربي
  

 
من خالل مراجعة كتاب نور القبس المختصر من المقتبس،نجد أن هناك قيمة أدبيـة               

للمرزباني مفقود والمنتخب للمقتبس ) المقتبس(وتاريخية لهذا الكتاب إذ أن كتاب األصل وهو         
يضاً مفقود،وبذلك فان اليغموري وفر لنا مضامين مادة تاريخية قد فقدت من ضمن الكثيـر               ا

  .)٧٤(من مفقودات التراث االسالمي
ترجمة لشخـصيات   ) ١٢٥(ويالحظ من كتاب نور القبس انه يحتوي على حوالي          

من أعمدة األدب والنحو والتاريخ،وقد قسمهم اليغموري الى علماء ونحاه ورواة مـن أهـل               
 علماء البصرة من أبرزهم أبو األسـود        نشخصية م ) ٥٩(،فذكر  )٧٥(البصرة والكوفة وبغداد  

،كـذلك  )٧٦(صفحة في غاية األهميـة  ) ١٤(،وترجم له حوالي    )م    ٦٨٨/   هـ٦٩ت(الدولي  
،أما األصمعي فقـد اخـذ    )٧٧(صفحة) ١٦(ذكر أخبار العالم احمد بن خليل الفراهيدي حوالي         

صفحة فضالً عـن ذكـر بعـض األدبيـات          ) ٢٥(ذكر أخباره في    حيزاً من تراجمه عندما     



   
)٣٧( 

 

-١٧٠(ومناسباتها وكثيراً من نوادره ومنها ما حدث معه ومع الخليفـة هـارون الرشـيد                
قلب العاشـق عليـه مـع       : سمعت الرشيد يقول     ((اذ قال األصمعي  ) م٨٠٩-٧٨٦/هـ١٩٣

: فقال الرشيد.......  خزامهذا واهللا، يا أمير المؤمنين،أحسن من قول عروة بن       :معشوقه،فقلت
فاني أجد عنـدك مـا يـضل عـن          :من قال هذا وهماً فاني أقوله علماً،وهللا درك،يا أصمعي        

  .)٧٨())العلماء
ومن القيمة التاريخية لكتابه ذكر بعض المفردات بما يخص ابتداء أمر البصرة ونزول          

ترجمـة  ) ٢٧(م ذكر   ،ث)٧٩(المسلمين فيها وسرد بعض معاني اسمها وذكر فضائلها ومكانتها        
 فذكر محمـد بـن   همن الكتاب وأدباء هذه المدينة منهم المشهورين ومنهم من ضاعت نتاجات      

والـذي  ) م٨٦٨/هـ٢٥٥ت  ( وعمر بن بحر الجاحظ      )٨٠()م٨٤٦/هـ٢٣٢ت(سالم الجمحي   
لم يذكر من أخباره سوى عشرة اسطر جاء في محتواها التقليل من شأن الجاحظ كقوله نقـالً        

  .)٨١())اخبرني من رأى الجاحظ يبيع الخبز والسمك بسيحان:((يعن المازن
من ابرزهم الـشعبي     عالم من علماء الكوفة    )٢٩(فضالً عما سبق فقد ترجم لحوالي       

ت ( صفحة ومحمد بـن الـسائب الكلبـي          )٨٢()١٥(ترجم له حوالي    ) م  ٧٢٣/ ه ١٠٥ت  (
) نـور القـبس   (دباء في كتاب     ولعل القيمة التاريخية لهؤالء النحاة واأل      )٨٣()م٧٦٥/هـ١٤٨

لليغموري تتصدر القيمة األدبية،في حين أن تقسيمه هذا يدل على تأكيده بوجود أكثـر مـن                
عالم وابتـداء   ) ٣٠(مدرسة للنحو واألدب وهي البصرة والكوفة وبغداد التي استعرض منها           

ضع الخليفة أبـو  الحديث عنهم بذكر بناء مدينة بغداد وأبوابها وابرز ما جاء في ذلك عندما و 
ابنـوا علـى بركـة      :(( أول لبنة بيده فقال   ) م٧٧٥-٧٥٤/هـ١٥٨-١٣٦(جعفر المنصور   

  .)٨٤())اهللا
ــدي   ــرزهم الواق ــة بغــداد ومــن أب ــاء ومــؤرخين مدين ــاب وأدب ثــم أورد كت

) ١٠(الــذي تــرجم لــه حــوالي )م٨٩٨/هـــ٢٨٥( والمبــرد )٨٥()م٨٢٢/هـــ٢٠٧ت(
ر النسابين ولعل أبرزهم ما ذكره عن وهـب بـن           ثم اختتم اليغموري كتابه بذك    .)٨٦(صفحات

-٩٩(وبعض مواقفه مـع الخليفـة عمـر بـن عبـد العزيـز               )م٧٣٢/هـ١١٤ت  (منبه  
 فضالً عما سبق فيمكن القول أن مضامين كتاب اليغموري هـي            )٨٧()م٧١٩-٧١٧/هـ١٠١

بحد ذاتها موضع دراسة ومقارنة مع نصوص سابقة لها بما يخص تراجم أولئـك والنحـاة                
  .   ألدباء والكتابوا

 



   
)٣٨( 

 

 
اتسمت عالقة اليغموري بالسلطة بأنها جيدة فقد صحب اليغموري األمير جمال الدين            

،الن ابن كثير   )م١٢٥٢/هـ٦٥٠(،وكان ذلك بحدود سنة     )٨٨(نائب السلطنة في دمشق ومصر    
ثم انتقل  ) م١٢٤٩/ـه٦٤٧(يذكر أن األمير جمال الدين أصبح نائب السلطان في دمشق سنة          

،السيما قد ذكرنا أن اليغموري كان يتسم بخلـق  )٨٩(الى مصر وتولى نيابة السلطنة فيها ايضاً     
،فمن نوادره أن في احد األيام مرض بعض     )٩٠(حسن وسعة علم،كثير النوادر ال تمل مجالسته      

ر من األعيان مماليك االمير جمال الدين فعالجه احد األطباء لكنه توفي وخرج في جنازته كثي            
افعـل كـذا وكـذا      : وخرج الطبيب الذي عالجه ووقف على شفير القبر وشرع يقول للحفار          

أنت قد قضيت ما عليك وقد وصلته الى هاهنا ومالك بعد هـذا          :واحفر كذا،فقال له اليغموري   
حديث هذا يتواله غيرك، فضحك الحاضرون وخجل الطبيب وبلغ األمير جمال الـدين ذلـك       

،كما كان لألخير مدرسة عرفت بالمدرسـة اليغموريـة بدمـشق والبـد أن               )٩١(فطرب له 
وبعد وفاة األمير جمـال     . )٩٢(اليغموري له علم بها،وانه قام بتدريس الحديث فيها لمدة معينة         

الدين اتصل بابنه األمير شهاب الدين الذي تولى المحلة وهي من أعمال الغربية بمصر عـن        
يغموري يفكر في أن يتجه الى مصر ويستقر بها ليحافظ علـى  ، مما جعل ال  )٩٣(الملك الظاهر 

هذه العالقة مع السلطة أو انه كان يبحث عن من ينفق عليه آنذاك،وفعالً توجه الـى مـصر            
وبقى بها حتى أخر يوم في عمره،وهذا اثر على اليغموري في أن يحول اهتمامه بالحـديث                

وابنه شهاب الدين كانا لهم اهتمام  ال الدينالى الشعر واألدب وخاصة إذا علمنا أن األمير جم        
،فيظهر أنهما من أسرة علمية تهتم بالعلم وهذا أدى الى تقرب اليغمـوري             )٩٤(باألدب والشعر 

منهم ووجه اهتمامه الى الشعر في أخر حياته وان يهتم بملبسه كثيراً ليكـون جـديراً بهـذه          
،ولعـل  )٩٥ ())مشغوالً بنفـسه  ((أنه كان   المكانه القريبة من السلطة،وهذا ما أكدته المصادر ب       

  .ارثه العائلي جعله يبحث عن ما يناسبه
  
 

في المحلة مـن    ) م١٢٧٤/هـ٦٧٣(فتوفي يوسف بن احمد اليغموري سنة       : أما وفاته 
 هذا األميـر فتـوفي   ةأعمال الغربية بمصر عند األمير شهاب الدين وكان قد جاء إليها لرؤي         

ل لماذا توفي اليغموري عند األمير شهاب الدين بمـصر،والجواب           وهنا يطرح سؤا   )٩٦(عنده
ذكر المحقق زلهايم أن األمير المـذكور كـان         :على هذا السؤال يتحمل عده احتماالت منها        



   
)٣٩( 

 

 وهذا  )٩٧(قاسي في تعامله مع الناس فذهب إليه اليغموري ليقنعه في أن يعدل عن سلوكه هذا              
اب الدين كانا لهم اهتمامات باألدب والشعر ممـا     تفسير سطحي،أو أن اليغموري واألمير شه     

 وهذا اقرب للواقع أو أن )٩٨(أدى الى تقرب االثنان حتى أن توفي األمير بعد اليغموري بشهر        
اليغموري كان متشرد في أخر حياته وهنا تطرح تساؤالت منها أن اليغموري لم يتـزوج أو               

 المـصادر   ه حياته وهذا ماال تـذكر     تزوج وليس له أوالد يعيش معهم أو يستقر عندهم أخر         
  . التاريخية

  
 

ـ    بأنها آراء تشير الى المكانـة      ) يوسف بن احمد اليغموري   (تميزت أراء المؤرخين ب
ـ ٦٨١ت(التي وصلها،وكان ابرز المؤرخين المعاصرين له ابن خلكان     العلمية  ) م١٢٨٢/هـ

ري عند حديثه في ترجمة احد الشعراء وعن شـعره فـي            آذ ذكر االخير نصاً يخص اليغمو     
: والتشكيك في نسبة ذلك الشعر قـائالً      ) م١١٧٣/ هـ٥٦٩ت(مدح األمير نور الدين محمود      

فلما كان في أوائل سنة اثنتين وسبعين وستمائة وقفت بالقاهرة المحروسة على مجلد مـن               ((
خريـدة  (قد جعله ذيالً علـى كتابـه    ،و*لعماد الدين الكاتب االصبهاني   ) السيل والذيل (كتاب  
ثم بعد ذلك بقليل جاءني صاحبنا جمال الدين أبو المحاسن يوسـف بـن احمـد                ).... القصر

،يالحظ من النص عدة أمور أولها أن        )٩٩())اليغموري المعروف بالحافظ اليغموري فتذاكرنا    
ـ ٦٧٢( في القاهرة قبل وبعد سنة        ابن خلكان قد التقى مع مع اليغموري       وان ) م١٢٧٣ /هـ

ابن خلكان كان أكثر شان من اليغموري حتى أن األخير كان يزوره وال يزار ، وثانيـا انـه        
كان يربط االثنين صحبة عميقة وان كانت تتم بين االثنين زيارات في الشام أو مـصر وان                 
هذه الزيارات كانت تتكرر وليس نادرة وفق ما تبين من سياق حديث ابـن خلكـان وقولـه                  

 وان  )١٠٠())ا جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن احمد المعروف بالحافظ اليغموري          صاحبن((
عالقة ابن خلكان مع اليغموري استمرت أكثر من عقد وانه يعرفه باسمه جمال الـدين أبـو               

الذي يعرف في ذلـك البلـد   ....) الشامي أو المصري  (المحاسن وانه أراد أن يعرف القارئ       
الحظ من نص ابن خلكان أن اليغموري كان يزور ابـن خلكـان             بالحافظ اليغموري؛ كذلك ي   

وهذا يعني نوعاً ما ارتفاع شان ابن خلكان على اليغموري،ولعل من عوامـل صـحبة ابـن       
،وان كالهمـا   )١٠١(خلكان واليغموري أن كالهما كانا على مذهب واحد هو المذهب الشافعي          

،وكالهما لهمـا   )١٠٢(ما هذا الحديث  غرباء عن مصر وهو المكان الذي التقوا فيه وجرى بينه         



   
)٤٠( 

 

 ونتيجة لهذه   )١٠٤(،وكالهما كانا قريبين من رجال الدولة في مصر       )١٠٣(اهتمام بالشعر واألدب  
بعد أن انتهى مـن تـصنيف       ) نور القبس (الصحبة سمح اليغموري البن خلكان بقراءة كتابه        

ـ ٦٧٢(سـنة   ) وفيات األعيان وأنباء أبنـاء الزمـان      (كتابه   ي قبـل سـنة     أ) م١٢٧٣/هـ
وهي سنة وفاة اليغموري،والدليل على ذلك أن ابن خلكان لم ينقـل فـي           ) م١٢٧٤/هـ٦٧٣(

اخباراً من المقتبس والمن أحدى النسخ المختصرة من المقتبس مع انه قد نقل        ) الوفيات(كتابه  
،أما األخبـار   )١٠٥(عن كتب أخرى للمرزباني كما تدل على ذلك األخبار الواردة في الوفيات           

 ي فقد نقلها ابن خلكان من مصدر ثـان  )١٠٧( والتي جاءت من المقتبس    )١٠٦(واردة في الوفيات  ال
فلم يكن ابن خلكـان     . يالبن القفط )االنباه(لياقوت الحموي او كتاب     ) معجم األدباء (قد يكون   

قد نقل عن المقتبس وال عن النسخ المختصرة منه وانما قام بقراءة المختصر وكتـب عليـه                 
تصره الشيخ األجل العالم الفاضل شمس الدين أبو المحاسن يوسف بن احمد بـن              اخ((عبارة  

تـدل علـى    ) أبقـاه اهللا تعـالى    (،فعبارة  ))محمد المعروف بالحافظ الدمشقي أبقاه اهللا تعالى      
،في حين كان ابن شاكر الكتبي قد ذكـر         )١٠٨(معاصرته لليغموري وحسن العالقة بين االثنين     

هـ، عني بالحديث وتعب وحصل وكتب      ٦٧٣ي رحمه اهللا سنة      توف ((في ترجمة اليغموري    
الكثير من الحديث واألدب،وكان له فهم ومعرفة واتقان ومشاركة في األدب والتواريخ ولـه              

،يالحظ من النص على العالقة الحسنة بين الكتبي واليغموري في حالـة            )١٠٩())مجاميع حسنة 
لتقاءهما فلعل مؤلفات أو نتـاج اليغمـوري        وجود لقاء بينهما أو تواصل، أما في حالة عدم ا         

وكان له فهـم ومعرفـة واتقـان        ((،في حين قوله    )برحمه اهللا عليه  (دعت الكتبي الى القول     
 يدل على أن اليغموري عرف عند الكتبـي بالدرجـة           )١١٠())ومشاركة في األدب والتواريخ   

نويـة التـي بـرع فيهـا     األولى بعلوم الحديث وإتقانها وان األدب والتاريخ من العلـوم الثا          
فنالحظ انـه ال   /  ) هـ٧٤٨ت(ومن الترجمات المهمة لليغموري ترجمة الذهبي       . اليغموري

تـاريخ  ( يقدح به بل اثنا عليه من خالل استشهاده بمن عاصر اليغموري فقد جاء في كتابـه             
، بل اثنا على فضائله الـشريف عـز الـدين وقـال     ))وله جموع حسنة لم أرها    ): ((اإلسالم

 ويتبين من هذا النص أن مؤلفات اليغموري قد ضاعت ولم تصل حتى            )١١١(...))معت منه س:
ومن الطبيعي عدم وصولها إلينا،في حين وصـول كتـاب       ) م١٤/هـ٨ق(الى عصر الذهبي    

له أهمية كبيرة في ظل غياب مؤلفاته في عصر الذهبي، كذلك يدل نص الذهبي           ) نور القبس (
ن على لسان الذهبي،كذلك ينقل لنا األخير قول أخر لطالـب  على مدح طالبه الشريف عز الدي   

الموصلي األب،الدمشقي المولـد،المحلي    ((له هو الدمياطي يتحدث عن نسبه وأصوله آذ ذكر        



   
)٤١( 

 

،ويدل هذا على أن اليغموري قد صحب تلميذه الـدمياطي وان األخيـر             )١١٢(..))الوفاة رفيقنا 
وأباه فضالً عن معرفتـه تفاصـيل وفاتـه         كانت عالقته به وثيقة حتى انه عرف مولد جده          

يالحظ ممـا سـبق أن   . ويالحظ أن الذهبي قد نقل عن الكتبي عند ترجمته له وأضاف عليها       
اليغموري كان طيب الذكر بين المؤرخين الذين ترجموا له وخاصة عند ابن خلكـان الـذي                

ت ضمن التنـافس    عاصره والتقى به وانه عاش أزمة مالية دعته الى التنقل وليس لديه أزما            
المذهبي في حين اليستبعد تبدل طبيعة عصره بكونه مرحلة انتقالية مابين العـصر األيـوبي       

  . والعصر المملوكي وانه عاصر تأسيس دولة المماليك
  
 

يالحظ من خالل البحث أن شخصية يوسف بن احمد اليغموري موصلية األصل ومن             
بيين والمماليك الذين اثروا علـى حياتـه بـشكل أو           أسرة عربية،دمشقي المولد عاصر األيو    

بآخر،وتبين من البحث أن هذه األسرة كانت تبحث عن مايناسبها فأبوه ولد في الموصل ونشأ               
  .بها وغادرها الى الشام وهو ولد في دمشق ونشأ بها وغادرها الى مصر

يث وله مؤلفات في       كذلك تبين من خالل البحث أنه في أول حياته اهتم وبرع في علم الحد             
ذلك لكنها ضاعت ولم تصل إلينا،ثم وجه اهتمامه نحو األدب والشعر وقد برع فيـه ايـضاً                 

بتعد عن الحديث وعلومه،بحيث أصبح له قدرة على استقطاب محبي األدب والشعر وفـي              وا
 مقدمتهم رجال الدولة أمثال األمير جمال الدين وابنه شهاب الدين الذي توفى عنده،فضالً عن             

محبة العامة له بسبب ما امتاز به من كالم ظريف ال يمل وحسن أخـالق وأدب جميل،أمـا               
بخصوص المدة األخيرة من حياته ووفاته فقد تبين أن اليغموري قد تعرض لمشاكل في تلك               
المدة النعلم أسبابها،لكن يبدو أنها مشاكل اقتصادية أثرت على رحالتـه واختيـار أصـحابه          

  .  وثقافته
  
 

،مطبعة مجلس دائرة   )١٩٦٠:الهند(،١اليونيني،قطب الدين موسى بن محمد،ذيل مرآة الزمان،ط      ) ١(
؛اليغموري،أبو المحاسن يوسف بـن احمـد بـن         ٣/١٠٦المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن،    

محمود،نور القـبس المختـصر مـن المقتـبس فـي أخبـار النحـاة واألدبـاء والـشعراء                   
،دار النـشر فـرانتس شـتاينر،مقدمة       )١٩٦٤:بفيـسبادن ( زلهـايم،  رودلـف :والعلماء،تحقيق



   
)٤٢( 

 

؛الكتبي،محمـد بـن شـاكر،فوات الوفيـات والـذيل عليهـا،تحقيق أحـسان              ١٤المحقق،ص
؛الذهبي،شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان،تاريخ       ٤/٣٣٨،دار الثقافة،م )ت/د:بيروت(عباس،

ار الكتـاب العربي،حـوادث     ،د)٢٠٠٣:بيـروت (،٣عمر عبد السالم تدمري،ط   :االسالم،تحقيق
  .١٤٣،ص)هـ٦٨٠-٦٧١(سنة

ـ         ) ٢( محمـد  : منـصور التميمي،األنـساب،تحقيق    نالسمعاني،أبو سعيد عبد الكريم بـن محمـد ب
؛ابن األثير،عز الدين أبو الحسن     ١/١٣٨،مطبعة محمد هاشم الكتبي،   )١٩٨١:دمشق(،٢عوامة،ط

، مكتبة المثنى   ) ١٩٧٠:بغداد( ،   علي بن عبد الكريم بن عبد الواحد،اللباب في تهذيب األنساب         
،٥٣-١/٥٢.  

،المطبعــة )١٩٤٩:دمــشق(كحالـة،عمر رضــا،معجم قبائــل العــرب القديمـة والحديثــة ،  ) ٣(
  .٢٢-١/٢١الهاشمية،

محمـد أبـو الفـضل      :الطبري،أبو جعفر محمد بـن جرير،تـاريخ الرسـل والملوك،تحقيـق          ) ٤(
  .٤/١٦١،دار المعارف،)١٩٦٦:بيروت(،٤ابراهيم،ط

  .١٩٥،دار مكتبة الحياة،ص)١٩٧٩:بيروت( حوقل،أبو القاسم محمد بن علي،صورة األرض،ابن) ٥(
؛المقريزي،تقي الـدين   ١٤٣؛الذهبي،تاريخ،ص٤/٣٣٨الكتبي،فوات،م ؛ ٣/١٠٦ ، ذيل اليونيني،) ٦(

، ) ١٩٣٦:القاهرة(محمد مصطفى زيادة ، : نشرة:احمد بن علي،السلوك لمعرفة دول الملوك  
  .٢/٦١٩ق١جـ لمصرية ،مطبعة دار الكتب ا

؛البرزالي،أبو محمد علم الدين القاسم بن محمد بن يوسف،المقتفي علـى           ٣/١٠٦ذيل، اليونيني،) ٧(
ــق   ــاريخ البرزالي،تحقي ــروف بت ــتين المع ــاب الروض ــسالم  :كت ــد ال ــر عب عم

  .١/٣١٨ق١،المكتبة العصرية،جـ)٢٠٠٦:بيروت(،١تدمري،ط
بردي،أبو المحاسن جمال الـدين يوسـف،النجوم       ؛ ابن تغري    ١/٣١٨ق١البرزالي،المقتفي،جـ) ٨(

  .٧/٢٤٧،المؤسسة المصرية العامة،)ت/د: مصر(الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة،
ابن األثير،عز الدين أبو الحسن علي بن عبد الكريم بن عبد الواحد، التاريخ الباهر في الدولـة                 ) ٩(

  ؛١٧٨،ص)١٩٦٣:مصر(عبد القادر احمد طليمات،:االتابكية بالموصل،تحقيق
  .١٤٣؛الذهبي،تاريخ،ص٤/٣٣٨؛الكتبي،فوات،م٣/١٠٦اليونيني،ذيل،) ١٠(
نبيلـة عبـد المـنعم داود    :؛الكتبي،محمد بن شاكر،عيون التواريخ،تحقيق  ٣/١٠٦اليونيني،ذيل،) ١١(

؛الكتبـي ،   ٢١/٦٣، دائـرة الـشؤون الثقافيـة والنـشر،        ) ١٩٨٤:العراق(وفيصل السامر، 
  ١٤٤-١٤٣خ ، ص؛ الذهبي ، تاري٤/٣٣٨فوات،

عقد الجمان في   :،ينظر)بلهان(؛العيني،بدرالدين محمود،يذكر   ٣٣٠/ ٢:،ينظر)يلمان(اليونيني،يذكر* 
،الهيئـة المـصرية العامـة      )١٩٨٨:القـاهرة (محمد محمد أمين،  :تاريخ أهل الزمان،تحقيق  



   
)٤٣( 

 

-٧/٢١٨النجوم الزاهـرة،  :، ينظر )بليمان(؛أما ابن تغري بردي،يذكر   ٤١٣-٤١٢للكتاب،ص
٢١٩.  

 جعفر بن ثعلب بن جعفر، الطالع السعيد الجامع ألسماء الفضالء والرواة            لاالدفوي،أبو الفض ) ١٢(
ــصعيد، ــأعلى ال ــصر(ب ــة،ص)١٩١٤:م ــة الجمالي ــد ٣٨٢-٣٨١،المطبع ؛العيني،عق

  .٤١٣-٤١٢الجمان،ص
وهي أرقى مناصب الدولة جمعاء،وتأتي في المرتبة الثانية بعد السلطان، ومـن            :نيابة السلطنة ) ١٣(

يتولها يكون واسع النفوذ وأكثر تخصص بأمور الدولة ويقوم بانجاز الكثير من األعمال التي       
القلقشندي، أبـو   :تعتبر من اختصاص السلطان وفي الحقيقة هو الحاكم الحقيقي للبالد ،ينظر          

نبيـل خالـد    : العباس احمد بن علي،صبح األعشى فـي صـناعة اإلنـشا،شرح وتعليـق            
؛المقريزي،تقي الدين احمد بـن   ٢٥-٤/٢٤،دار الكتب العلمية،  )١٩٨٧:بيروت(،١الخطيب،ط

علي،المـــواعظ واالعتبـــار بـــذكر الخطـــط واآلثـــار المعـــروف بـــالخطط 
؛سـليم،محمد رزق،عـصر سـالطين     ٢١٥-٢/٢١٤،مكتبة المثنـى،  )ت/د:بغداد(المقريزية،
  . ١/٩٠،المطبعة النموذجية،)١٩٦٢:القاهرة(،٢المماليك،ط

علـي محمـد معـوض وعـادل احمـد عبـد        :  البدايـة والنهاية،وثقـه    ابن كثير،أبو الفداء  ) ١٤(
  .١٣/١٧٩،دار الكتب العلمية،)٢٠٠٥:بيروت(،٢الموجود،ط

ـ    ) ١٥( ابـراهيم شـمس    : محمد،الـدارس فـي تـاريخ المدارس،أعـداد        نالنعيمي،عبد القـادر ب
  .٥٠٠-١/٤٩٩،دار الكتب العلمية،)١٩٩٠:بيروت(،١الدين،ط

يعد من أهم الملوك البحرية ) الظاهر(دين بيبرس،البند قداري لقب بـهو ركن ال: الملك الظاهر) ١٦(
واصلة من ارض القبجاق اسر وبيع ضغيراً لرجل يدعى العماد الضائع ثم اشتراه منه األمير 
عالء الدين البند قداري ثم آل ملكه الى الملك الصالح نجم الدين األيوبي ثم اعتقه وجعله من     

عهم فشب شجاعاً باسالً ثم صار اتابك العسكر في دولة قطز ولمـا   المماليك البحرية ورباه م   
؛ابـن تغـري بردي،أبـو      ٢/٢٣٨المقريزي،الخطط،:قتل األخير صار بيبرس سلطاناً،ينظر    

محمد محمد أمين، :المحاسن جمال الدين يوسف،المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي،تحقيق   
 ، سليم،عصر سـالطين     ٤٥١-٣/٤٤٧ـ، الهيئة المصرية العامة للكتاب،ج    ) ١٩٨٤:مصر(

،مطبعـة المفيـد    )١٩٢٨:دمـشق (؛علي،محمد كرد،خطط الشام،    ٢٦،١٥-١/١٤المماليك ، 
  .٢/١٢١جـ

 اسم مدينة في حوض مصر الشرقي في أخر ديار مصر من جهة الشام في الحـوف                 -:الفاقوسية* 
محمد عبد : وتقديمياقوت الحموي،شهاب الدين أبو عبداهللا،معجم البلدان،تنقيح: ينظر: األقصى

  .٦/٤١٢جـ٣،دار احياء التراث العربي،م)١٩٩٦بيروت(الرحمن المرعشلي ، 



   
)٤٤( 

 

 وهو جبل يمتد من أسوان وبالد الحبش على نهر النيل حتى ينقطع في طرف القـاهرة                 -:المقطم* 
ويسمى في كل موضع باسم وعليه مساجد وصوامع وسمي المقطـم ألنـه ال ينبـت فيـه                  

  . ٨/٣٠٢جـ٤،معجم البلدان،مياقوت الحموي:شي،ينظر
أبو هاجر محمـد  :الذهبي،شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان،العبر في خبر من غبر،تحقيق    ) ١٧(

؛االدفـوي ، الطـالع     ٣/٣٠٨،دار الكتب العلميـة،   )١٩٨٥:بيروت(السعيد بسيوني زغلول،  
؛ ابن تغـري بردي،النجـوم      ٤١٣-٤١٢ ؛ العيني،نثر الجمان ، ص     ٣٨٢-٣٨١السعيد،ص

؛ابن العماد الحنبلي،أبو الفالح عبد الحي،شذرات الذهب في أخبـار          ٢١٩-٧/٢١٨اهرة ، الز
  .٥/٣١٣،دار أحياء التراث العربي،)ت/د:بيروت(من ذهب،

  .٢١٩-٧/٢١٨؛ابن تغري بردي،النجوم الزاهرة،٣٨٢-٣٨١االدفوي،الطالع السعيد،ص) ١٨(
ــور القب) ١٩( ــق،ص ساليغموري،ن ــة المحق ــل،١٥،مقدم ــون ٣/١٠٦؛اليونيني،ذي ؛الكتبي،عي

  .١٤٤؛الذهبي،تاريخ،ص٢١/٦٤التواريخ،
  .٣/١٠٦اليونيني،ذيل،) ٢٠(
  ١٤٤؛الذهبي،تاريخ،ص٢١/٦٤؛الكتبي،عيون التواريخ،٣/١٠٦اليونيني،ذيل،) ٢١(
  .٢١،١٤،مقدمة المحقق،صساليغموري،نور القب) ٢٢(
؛ابـن تغـري    ١٤٣؛الـذهبي،تاريخ،ص ٢١/٦٣؛الكتبي،عيون التواريخ، ٣/١٠٦اليونيني،ذيل،) ٢٣(

  .٧/٢٤٧بردي،النجوم الزاهرة،
ابن خلكان،شمس الدين احمد بـن محمـد بـن ابـي بكر،وفيـات االعيـان وانبـاء ابنـاء                 ) ٢٤(

  .٦/٢٥٠،دار الثقافة،)١٩٧٧:بيروت(احسان عباس،:الزمان،تحقيق
 ،باشا،حسن،األلقاب االسالمية في التـاريخ والوثـائق      ٥/٤٨٨القلقشندي،صبح األعشى، : ينظر) ٢٥(

  .٢٤٠،المكتبة المصرية،ص)١٩٥٧:القاهرة(واآلثار،
؛ الكتبي ،عيون ٧٧االدفوي،الطالع السعيد،ص:٢٣-٢٢،مقدمة المحقق،صساليغموري،نور القب) ٢٦(

ــد الجمــان ، ص٢١/٥٧التــواريخ، ــردي ، المنهــل ١٣٧ ؛ العيني،عق ؛ابــن تغــري ب
  .٢٣٠-٢/٢٢٩الصافي،

  .٢٣-٢٢اليغموري،نور القبس،مقدمة المحقق،ص) ٢٧(
؛ابـن تغـري    ٤/٣٣٨؛ الكتبي،فوات،م ١/٣١٨ق١؛البرزالي،المقتفي،جـ٣/١٠٦اليونيني،ذيل،) ٢٨(

  .٧/٢٤٧بردي،النجوم الزاهرة، 
  .١٤٣تاريخ ،ص:ينظر) ٢٩(
  .٤/٣٣٨الكتبي،فوات،م) ٣٠(
  .٥/٤٦٤القلقشندى،صبح األعشى،) ٣١(



   
)٤٥( 

 

؛ المقريزي ، ١٤٣يخ، ص؛ الذهبي، تار٤/٣٣٨؛ الكتبي ، فوات ، م٣/١٠٦اليونيني ، ذيل ، )  ٣٢(
  .٢/٦١٩ق١السلوك ، جـ

  .٢٥٣-٢٥٢؛باشا،األلقاب اإلسالمية ،ص٦/١٠القلقشندى،صبح األعشى،) ٣٣(
  .٧/٢٤٧ابن تغري بردي،النجوم الزاهرة،) ٣٤(
  .٣٦٥-٣٦٤؛باشا،األلقاب،ص٦/١٧القلقشندى،صبح األعشى،) ٣٥(
  . ١٤٤بي،تاريخ،ص؛الذه٢١/٦٣؛الكتبي،عيون التواريخ،٣/١٠٦اليونيني،ذيل،) ٣٦(
  .١/٣١٨ق١المقتفي،جـ:ينظر) ٣٧(
  .١٣٦باشا،االلقاب،ص) ٣٨(
  .١/٣١٨ق١البرزالي،المقتفي،جـ) ٣٩(
  .١٣٧باشا،االلقاب،ص) ٤٠(
  .١٤،مقدمة المحقق،صساليغموري،نور القب) ٤١(
  .٦/٢٥٠ابن خلكان ،وفيات األعيان،) ٤٢(
ن محمد المعروف بابن الخيمي الـشاعر       هو محمد بن عبد المنعم ب     : شهاب الدين ابن الخيمي   ) ٤٣(

بمصر،له اسهامات في كثير من العلوم الـى جانـب          ) م١٢٠٥/هـ٦٠٢(المشهور ولد سنة    
ابـن الـشعار،كمال الـدين      : الشعر وهو شاعر متصوف له ديوان شعر توفي بمصر،ينظر        

ــان،تحقيق   ــذا الزم ــعراء ه ــد ش ــي فرائ ــان ف ــد الجم ــلمان :مبارك،قالئ ــل س كام
  .٢١/٣٧٥؛الكتبي،عيون التواريخ،٧/٢٥٣،دار الكتب العلمية،)٢٠٠٥:وتبير(،١الجبوري،ط

الفيـروز ابادي،محمـد بـن يعقوب،القـاموس       :هو مرض يؤدي الى هيجان العين،ينظـر      :الرمد* 
  .٥٣٠،دار المعرفة،ص)٢٠٠٨:بيروت(،٣خليل مأمون شيحا،ط:المحيط،رتبه

  .٤/٣٣٨؛الكتبي،فوات،م١٠٧-٣/١٠٦اليونيني،ذيل،) ٤٤(
  .٢١/٦٤؛الكتبي،عيون التواريخ،١٠٨-٣/١٠٧يونيني،ذيل،ال) ٤٥(
  .١٤٤؛الذهبي،تاريخ،ص٢١/٦٣؛الكتبي،عيون التواريخ،٣/١٠٦اليونيني،ذيل،) ٤٦(
  .٢١/٦٣الكتبي،عيون التواريخ،) ٤٧(
علـي عبـد الواحـد      :ابن خلدون،عبـد الـرحمن بـن محمد،مقدمـة ابـن خلـدون،تحقيق            ) ٤٨(

  .٤/١٢٣٩ن العربي،،لجنة البيا)١٩٦٢:القاهرة(،١وافي،ط
؛ البرزالي ، المقتفي ، ٣/١٠٦؛ اليونيني ، ذيل ، ١٧،مقدمة المحقق ، صساليغموري،نور القب) ٤٩(

  .١/٣١٨ق١جـ
وهي أحدى دور الحديث في الموصل أنشأها أبو القاسم علي بن علوان :دار الحديث المهاجرية) ٥٠(

الثـاني  / ن السادس الهجـري   بن مهاجر المعروف بمعين الدين في النصف الثاني من القر         



   
)٤٦( 

 

ـ ٥٥٢(عشرالميالدي في الموصل بسكة أبي نجـيح سـنة           الـديوه  : ،ينظـر )م١١٥٧/هـ
؛الجميلي،رشـيد  ١٦،ص)١٩٥٩:بغـداد (جي،سعيد،مدارس الموصل في العهـد االتـابكي،      

،دار النهـضة   )١٩٧٠:بيروت(،١عبداهللا،دولة االتابكة في الموصل بعد عماد الدين زنكي،ط       
  .٣١٩العربية،ص

  .١/٣١٨ق١البرزالي،المقتفي،جـ) ٥١(
  .١/٣١٨ق١البرزالي،المقتفي،جـ) ٥٢(
  .١٤٣؛الذهبي،تاريخ،ص٢١/٦٣؛الكتبي،عيون التواريخ،٣/١٠٦اليونيني،ذيل،) ٥٣(
  .٢٤١-٤/٢٤٠ابن تغري بردي،المنهل الصافي،) ٥٤(
، ٢١الذهبي ، أبو عبداهللا شمس الدين محمـد بـن احمـد بـن عثمان،تـذكرة الحفـاظ ، ط                 ) ٥٥(

؛ابن العمـاد  ١٤٤؛ الذهبي،تاريخ،ص٤/١٤٨٨، دار أحياء التراث العربي،   ) ١٩٥٧:بيروت(
  .٥/٤٤٩الحنبلي، شذرات ،

  .١٤٧٩-٤/١٤٧٧؛الذهبي،تذكرة،٣١٣-١/٣١١ق٢البرزالي،المقتفي،جـ) ٥٦(
  .١٤٤الذهبي،تاريخ،ص) ٥٧(
  .١٤٤؛الذهبي،تاريخ،ص٢١/٦٣الكتبي،عيون التواريخ،) ٥٨(
  .١٤٤تاريخ،ص:ينظر) ٥٩(
البغدادي،اسماعيل باشا ايضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عـن أسـامي الكتـب               ) ٦٠(

  .٢/٣٨٩،مكتبة المثنى،)ت/د:بغداد(رفعت بيلكه الكليس،:والفنون،تصحيح
  .ا،وما بعده٤اليغموري،نور القبس،ص) ٦١(
،جمال الدين  ؛ ابن القفطي  ١/٤٧،دار الفكر، )١٩٨٠:بيروت(،٣الحموي،ياقوت،معجم االدباء،ط ) ٦٢(

( محمد أبو الفضل ابـراهيم،    :أبو الحسن علي بن يوسف،أنباه الرواة على انباء النحاة،تحقيق        
  . ٣/١٨٠،دار الكتب المصرية،)١٩٥٥: القاهرة

  .٣٠اليغموري،نور القبس،مقدمة المحقق،ص) ٦٣(
  .١/٤٧معجم األدباء،: ينظر) ٦٤(
  .١٨اليغموري،نور القبس،مقدمة المحقق،ص) ٦٥(
  .٣١ليغموري،نور القبس،مقدمة المحقق،صا) ٦٦(
،مؤسسة شباب )١٩٨٢:مصر(العبادي،احمد مختار،قيام دولة المماليك االولى في مصر والشام،) ٦٧(

  .١٤٩-١٤٨الجامعة،ص
ابن األثير،عز الدين أبو الحسن علي بن عبد الكريم بن عبـد الواحـد،الكامل فـي التـاريخ                  ) ٦٨(

؛يحيى،فـوزي أمين،الفيـضانات والـزالزل      ١٧٠-١٢/١١٠،دار صادر، )١٩٦٦:بيروت(،



   
)٤٧( 

 

،بحث منشور  )هـ٦٥٦-٥٧٥(وأثرهما االقتصادي واالجتماعي والصحي في الدولة العباسية      
-٣٧٩، ص ٤٥، العـدد  ) ٢٠٠٦:جامعة الموصل (في مجلة آداب الرافدين ، كلية اآلداب ،         

٣٩٠.  
  .٣١اليغموري،نور القبس،مقدمة المحقق،ص) ٦٩(
  .١٨/٢٧١اء،الحموي،معجم األدب) ٧٠(
  .٣٣-٣٢اليغموري،نور القبس،مقدمة المحقق،ص) ٧١(
  .١٨،٢٧اليغموري،نور القبس،مقدمة المحقق،ص) ٧٢(
  .١٩-١٨اليغموري،نور القبس،مقدمة المحقق،ص) ٧٣(
، )١٩٧٩:بيروت(؛الزركلي،خير الدين ، االعالم ، ١٤اليغموري،نور القبس،مقدمة المحقق،ص ) ٧٤(

  .٢/٢١٤دار العلم للماليين،
  ٣٤٨،٧اليغموري،نور القبس،ص) ٧٥(
  ٢١-٧اليغموري،نور القبس،ص) ٧٦(
  ٥٦اليغموري،نور القبس،ص) ٧٧(
  ١٤١اليغموري،نور القبس،ص) ٧٨(
  ١٧٣-١٧١اليغموري،نور القبس،ص) ٧٩(
  ١٨٦-١٨٥اليغموري،نور القبس،ص) ٨٠(
  ٢٣٠اليغموري،نور القبس،ص) ٨١(
  ٢٥٠-٢٣٧اليغموري،نور القبس،ص) ٨٢(
  ٢٦٢-٢٥٦موري،نور القبس،صاليغ) ٨٣(
  ٣٠٨اليغموري،نور القبس،ص) ٨٤(
  ٣١٢-٣١١اليغموري،نور القبس،ص) ٨٥(
  ٣٣٤-٣٢٤اليغموري،نور القبس،ص) ٨٦(
  ٣٥١-٣٤٨اليغموري،نور القبس،ص) ٨٧(
  .٤/٣٣٨؛الكتبي،فوات،م٣/١٠٦اليونيني،ذيل،) ٨٨(
  .١٣/١٧٩البداية والنهاية،:ينظر) ٨٩(
  .١٤٤لذهبي،تاريخ،ص؛ا٣/١٠٦اليونيني،ذيل،) ٩٠(
  .٢١/٦٥الكتبي،عيون التواريخ،) ٩١(
  .٥٠٠-١/٤٩٩النعيمي،الدارس،) ٩٢(
  .٣/١٠٦اليونيني،ذيل،) ٩٣(



   
)٤٨( 

 

  .٣٨٢-٣٨١االدفوي،الطالع السعيد،ص) ٩٤(
  .١٤٤؛الذهبي،تاريخ،ص٢١/٦٤؛الكتبي،عيون التواريخ،٣/١٠٦اليونيني،ذيل،) ٩٥(
  .٦٤-٢١/٦٣يخ،؛الكتبي،عيون التوار٣/١٠٦اليونيني،ذيل،) ٩٦(
  .٢٣اليغموري،نور القبس،مقدمة المحقق،ص) ٩٧(
  .٢١/٥٧،٦٤الكتبي،عيون التواريخ،) ٩٨(
هو أبو عبداهللا محمد بن صفي الدين الملقب بعماد الدين الكاتب االصفهاني ولد : الكاتب االصفهاني-*

ـ           ) م١١١٨/هـ٥١٩(سنة    ةمن أسرة اشتهرت بتولي أفرادها وظائف مهمة في عهـد الدول
  .٥/١٤٧ابن خلكان،وفيات االعيان،: ينظر) م١٢٠٠/هـ٥٩٧(السلجوقية توفي سنة 

  . ٦/٢٥٠ابن خلكان ،وفيات األعيان،) ٩٩(
  .٢٥١-٦/٢٥٠ابن خلكان ،وفيات األعيان،) ١٠٠(
جاسم،خليل ابراهيم،منهج ابن خلكان في وفيات األعيان،أطروحة دكتوراه غيـر منـشورة ،     ) ١٠١(

  .٢٦-٢٥،٢٢،ص)١٩٨٩:وصلجامعة الم(كلية اآلداب،
  .٢٨،جاسم،منهج ابن خلكان،ص٧/١٠٠ابن خلكان،وفيات األعيان،) ١٠٢(
  .٤٤-٤٢جاسم،منهج ابن خلكان،ص) ١٠٣(
  .ا وما بعده٣٠؛ جاسم،منهج ابن خلكان،ص٣/١٠٦اليونيني،ذيل،) ١٠٤(
  .٤١٤-٤/٥،٣٤/٤١٢وفيات االعيان،:ينظر) ١٠٥(
  .٣/٤٥١وفيات االعيان، :ينظر) ١٠٦(
  .٣٤٣ص: ينظر)١٠٧(
  .١٤،٢٢اليغموري،نور القبس،مقدمة المحقق،ص) ١٠٨(
  .٤/٣٣٨م ، الكتبي،الوافي) ١٠٩(
  .٤/٣٣٨م ، الوافي الكتبي،) ١١٠(
  .١٤٤ص ، تاريخ الذهبي،) ١١١(
  .١٤٤ص ، تاريخ الذهبي،) ١١٢(
  
  
  
 
  


