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 ملخصال
الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم عمى سيدنا دمحم سيد المرسمين وعمى آلة الطيبين        

                                                                                       يوم الدين أجمعين. إلىوعمى من سار عمى نيجيم  ،وأصحابو الغر الميامين
والدسكرة  ،عمى خمسة فراسخ منيا، عمى ضفة نير الممك ،دسكرة نير الممك غربي بغداد تقع   

وىي عمى ىيئة قصر، وتعني ايضًا مجمع  ،المستوية األرضكممة معربة تعني القرية والصومعة و 
  .امت ممك العجموىي مكان ال ق ،فييا الشراب والمالىي ثرويك ،البساتين والرياض

وان اليدف من ىذه الدراسة بيان اىميتيا االقتصادية والثقافية في العراق خالل فترة العيد     
حيث حافظت ىذه القرية عمى  ،ه(ٙ٘ٙ-ٙٔي من التحرير حتى سقوط الخالفة العباسية )سالماإل

يزت بو خالل  ىذا دورىا في الحياة الثقافية الذي تم إلى إضافة ،دورىا في الجانب االقتصادي
  .العيد
ولم تكن من المدن والقرى التي اسسيا  ،سالمقديمة موجودة قبل اإلىذه القرية  بينت الدراسة ان   

خططيا جميمة فيي قرية ذات سور  ،بعد عمميات التحرير في القرن االول اليجري  العرب المسممين
فتحت القرية عنوة في عيد  ،شموخارجة بيوت الجند والخدم والح ،وبداخمة قصر الممك خارجي

 ،عنو(،عمى يد القائد سعد بن ابي وقاص سنة ست عشرة لميجرة الخميفة عمر بن الخطاب)رضي هللا
المسممين العرب سكنيا بعض  ومن ثم ،سالمقبل اإل والييود )الفرس( سكانيا خميط من االعاجم

ا القدامى من االعاجم )الفرس( واصبح ممن بقى من اىمي ،ي واختمطوا باىمياسالمخالل العيد اإل
 .تحت الذمةي سالموالييود عمى دينة بعد التحرير اإل

التجارة و الزراعة  يمتينون مياسير  وىم ،الكرم والضيافة إلىوطبائعيم مائمة  ،اخالق اىميا حسنة   
وخصوبة تربتيا الصالحة  ،لعذوبة مياىيا االتية من نير الممك طوال السنة ،وتريبة الحيوانات

القرى والمدن  إلىاذ يسد انتاجيا الزراعي والحيواني حاجتيا المحمية ويصدر الزائد منو  ،لمزراعة
 . نير الممك أعمالومن  ،من سقي دجمةىذه القرية تعد اذ   ،المجاورة

 وراحة مموك الفرسوالترفيو مكان لمصيد  مما جعميا ،اشتيرت بطيب ىوائيا وكثرة الطيور فييا  
بقيت  ،المثمرة البساتين واالشجاراذ تتميز بكثرة المزارع و  ،الخمفاء المسممين فيما بعدو  ،سالمقبل اإل

 إلىترتقي ولم  ،يسالمكما كانت قبل التحرير اإل ،كمدينة صغيرة ،كبيرة عمى حاليا  قرية زراعية 
 ية .سالممستوى المدينة اإل

ه القرية موضع الدراسة والقرى ىذكان لمكوارث الطبيعية والعسكرية اثر كبير عمى ثروة اىل   
  . الزرع والضرع خاللياحيث ىمك  ،المجاورة ليا
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من العمماء في مجاالت  ي العديدسالمىذه القرية في العيد اإلانجبت اما في الجانب الثقافي      
 . يسمى من ينتسب الييا بالدسكري و  ،كافة مالعمو 

Summary 

      Praise be to Allah, and peace and blessings be upon our master Mohamed 

Sayed senders and a good family and his companions granite Miami and who 

marched on their way to the Day of Judgment companions                                 

   The village dscri King River, west of Baghdad, five leagues of them, on the 

bank of the King River, and Aldskrh word expressing means the village and the 

silo and the ground plane, which is on the Palace body, and also means orchards 

and Riyadh complex, where drink and amusements, a place where the king of 

the Persians, the study showed that it was an ancient existed before Islam, and 

not from the cities and villages founded by Arab Muslims, plans beautiful it is 

with an external wall of the village, and inside the king's palace, and beyond the 

soldiers and servants and Entourages houses, opened the village by force during 

the reign of Caliph Omar ibn al-Khattab (may Allah be pleased with him), at the 

hands of the leader Saad bin Abi Waqas sixteen for migration years, the 

population mix of the Persians and the Jews, and they are under disclosure, and 

then Arab Muslims after the liberation, ethics its people well, and natures 

slanted to the generosity and hospitality, famous village agriculture, and Thriph 

animals, the sweetness of its waters following River King throughout the year, 

remained the same farming village as it was before the Islamic Liberation did 

not evolve so much, her family Miyasir work in agriculture, and some works of 

trade, is one of the watering of the Tigris, and works of King River, was a place 

for hunting and rest Persian kings and caliphs Muslims later, it was one of the 

villages where the orchards and the many fruit trees, and it was natural 

disasters, and the military a significant impact on the wealth of the people of the 

village, where he decimated crops, livestock, gave birth to a large number of 

scientists in the areas of high altitude all, called the affiliation Baldscri .                                
 المقدمة

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم عمى سيدنا دمحم سيد المرسمين وعمى آلة الطيبين      
  يوم الدين أجمعين. إلىوأصحابو الغر الميامين وعمى من سار عمى نيجيم 

      سنةقتصادي والثقافي من التحرير حتى دسكرة  نير الممك واثرىا االقرية  تناولنا في بحثنا  
دسكرة نير الممك ، ان قرية سالمنير الممك الموجودة  قبل اإل  أعماله(، وىي من قرى ٙ٘ٙ )

، لمكانتيا الزراعية والسياحية بالدرجة االولى هوبعد سالمالمموك واالمراء قبل اإل حظيت بعناية
ة ، فبقيت عمى حاليا قرية زراعية وسياحيتطورىا وتوسعيا إلىىذا االىتمام لكن دون ان يؤدي 
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 قرى نير الممك ، وتصدرت ، يأميا المموك والخمفاء واالمراء لمسياحة والصيدسالمقبل وبعد اإل
  ،واوسعيا قرى نير الممكوتعد من اجمل  ،تربية الحيواناتفي المجال االقتصادي كالزراعة و 

مية، وعمى الرغم من ذلك ظمت الدراسات غافمة عنيا، طوال ىذه المدة، ولم تفرد ليا دراسة اكادي
 وىذا ما شجعنا لمبحث عنيا بشكل منفصل ودقيق، ضمن بحث منفرد  لجوانبيا االقتصادية

 . والثقافية
  التعريف بمصادر والمراجع:  

المصادر والمراجع الجغرافية، والتاريخية، وكتب الطبقات،  بعضتم االفادة في ىذا البحث من      
اعطاء و  ،فييا ل توظيف المعمومات الميمة الموجودة من اج ،والتراجم، واالنساب، والمعاجم المغوية

فقد اعتمد بحثنا عمى جممة من ىذه  ،موضع الدراسة نير الممكدسكرة   لقرية صورة واضحة 
 ه(،ٕٕٛ ت)االخبار الطوال لمدينوري المصادر والمراجع، فييا كتب التواريخ العامة منيا كتاب 

البمدان فتوح وكتب الجغرافية، منيا كتاب ، ه(ٖٓٔت)تاريخ الرسل والمموك لمطبري وكتاب 
وكتاب أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم ه(،ٕٜٕتوكتاب البمدان لميعقوبي) ه(،ٜٕٚت) لمبالذري 

ويأتي في مقدمتيا كتاب الطبقات الكبرى البن سعد ،وكتب التراجم والطبقاته(،ٖٓٛتلممقدسي )
االنساب، وفي مقدمتيا كتاب وكتب  ،ه(ٜٕٗكتاب الطبقات البن خياط )تو ه(، ٖٕٓت)

، كما ه(ٖٓٙت) المباب في تيذيب االنساب البن االثير وكتاب،ه( ٕٙ٘ت) لمسمعانياالنساب 
 ، منيا كتاب العين لمفراىيديفي توضح  تعريف الكممات الغربية افدنا من كتب المغة والمعاجم

 . ه(ٕٖٛت)ي ه(،وكتاب تصفيحات المحدثين لمعسكر ٓٚٔ)ت
، يا، والتسمية، وخططقريةتناولنا فيو موقع ال ،عة البحث تقسيمو عمى فقرات عدةطبياقتضت      

، والتجارة، وتربية الحيواناتوتاريخ فتحيا، والجوانب االجتماعية، والجوانب واالقتصادية) الزراعة، 
  . الحياة الثقافية فييا، والخاتمةو  ،والصيد(

 وقع:مــال
 ،منيا (ٕ) عمى خمسة فراسخ ،غربي بغداد ،(ٔ)الممك تقع دسكرة نير الممك عمى ضفة نير   

 .(ٗ) الغربية من كورة بغداد يسالمفي العيد اإل يعد فيما بعدالذي  ،(ٖ) نير الممك أعمالوىي من 
 ة:ـــــالتسمي
وليس بكممة عربية  ،المستوية األرض تعني وسكون ثانية، وفتح كافة ،بفتح اولو :ةً ة لغتالدسكر 
 ايضاً  وتعني ،البساتين والرياض مجمع وتعني ،ن كممة دسكروىي مشتقة م ،محض

 . (ٙ)ويقال ان الدسكرة تعني القرية ،(٘)الصومعة
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من  ،ذات منبر بنواحي نير الممك ،كمدينة صغيرة ،قرية كبيرةىي اسم ل: اصطالحاً الدسكرة 
الدسكرة  وتسم انويبدوا  ،(ٚ) ينسب الييا نخبة من اىل العمم ،غربي بغداد عمى خمسة فراسخ

التجارية والعسكرية  اطمقت عمى القالع التي بناىا الفرس الساسانيين عمى الطرق وىي مفردة 
والدسكرة التي بين  ،إلىبان في حوض دياكما في دسكرة الممك قرب شير  ،والياتيم إلىالمؤدية 

ا ـــزارى ،(ٜ)مى من ينتسب الييا بالدسكري ـــويس ،(ٛ) واخرى في خوزستان ،بغداد وواسط
ليمتين أو ثالثا، منيا أبو  خرجت إلييا وبت بيا  ":ب عن اىميا بقولةـــوكت ىـ(ٕٙ٘السمعاني)ت 
بن الحسين  بن منصور الدسكري، أحد الرؤساء المعروفين بيذه القرية، ولو  أحمدمنصور بن 

 .(ٓٔ) "ا يسيرا من الشعرــو شيئـــــآثار جميمة بيا، وذكر حسن، وكان من االخيار، كتبت عن
 رية:ــــخطط الق

تخطيط انيا ذات يبدوا  ،من وصف لبناء الدسكرة من خالل التعاريف اعاله وما صورتوُ     
 ،عمية ابراج ،عمى شكل مستطيل حيث يحيطيا سور كبير من الخارج،وتصميم جميل ،واحد

ورية او واليات االمبراط إلىاثناء سفرة  ر كبير مخصص ال قامة الممك فيووبداخميا بناء لقص
 وحانات الشراب والمالىي، كثيرة لمخدم والحشم والعساكر ة  وحول السور ابن ،لمراحة والترفيو

ومن خالل مشاىدتي الميدانية لدسكرة الممك جنوب  ،(ٔٔ) وسوقيا واحد طويل ،والبساتين والرياض
ثار ، حيث ادوا تخطيط جميع ىذه القرى متشابوعمى ما يبوالتي  ،إلىشيرابان في حوض دي

وخططيا  ،يومنا ىذا إلىالتزال معالميا باقية  منازل المموك من الفرس وأبنية عجيبة وآثار قديمة
 .كما ذكرىا البمدانيون اعاله  واضحة لمعيان

 ها:حخ فتيتار 
 عمى يد القائد نير الممك أعمالومنيا  كميا والقرى الواقعة غربي بغداد ىذه المدائن حررت    

مكث المسممون  حيث ،هٙٔالتي كانت في آخر سنة  معركة جموالء بعد سعد بن أبي وقاص
 ،بجموالءلجمع وأن ا ،د جمع جمعا عظيما ووجيو إلييمائن أياما، ثم بمغيم أن يزدجرد قبالمد

 ،ي وقاص ىاشم بن عتبة بن َأبي وقاص إلييم في اثني عشر ألفا فقمعوىمفسرح سعد بن َأب
 إلىالمدائن فصير بيا جمعا، ثم مضى  إلىموالء جمعركة  وانصرف سعد بن ابي وقاص بعد

ن وبسطام ب، (٘ٔ)والنيرين (ٗٔ)ج الليالف (ٖٔ)ىقانمم جميل بن بصييرى دـــفأس ،(ٕٔ) ناحية الحيرة
دىقان نير الممك  بن يزدجرد وفيروز ،(ٚٔ)والرفيل دىقان العال ،(ٙٔ)نرسى دىقان بابل وخطرنية

ولم يخرج )رضي هللا عنو(، ن الخطابر بمليم ع ضر ـفمم يع ،الدىاقين وكوثى وغيرىم من
ويبقى المسممون  ،لكي يدفعوا الخراج عنيا ،(ٛٔ) ، وأزال الجزية عن رقابيممن أيدييم األرض
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لمسممين يحرم ان توزيعيا عمى ا إلى إضافة ،متفرغين لمجياد والفتوحات ال يشغميم عنيا شاغل
يقول  ،لجميع المسممين حق تقسم فييألنيا فتحت عنوة ولم  ،االجيال القادمة حقيم

ن الخطاب)رضي هللا عنو(السواد لمن في أصالب الرجال عمر ب أقر ه(:"ٜٕٚالبالذري)ت
 . (ٜٔ)" يم الخراج وىم ذمة ألرق عمييمــــــوأرحام النساء وجعميم ذمة تؤخذ منيم الجزية ومن أرض

 الحياة االجتماعية:
ان فيروز حيث ذكر  ،والييود )الفرس( االعاجمو  العرب منخميط  كانوا  التحريرسكانيا قبل      

 . (ٕٓ) وفرض لو عمر ألفين ألفين ،وكوثى قد اسممبن يزدجرد دىقان نير الممك 
ان منطقة  حيث يذكر ،بقى اىميا من الييود حتى العصر العباسي يسالماإل وفي العيد      

 في عيد  نة أربع عشرة وثالثمائةس قد اصيب اىميا واكثرىم من الييود بالمرض نير الممك
 ةً امر الوزير عمي بن عيسى بن الجراح بعالجيم اسو حيث ،ه(ٜٖٔ-ٜٕ٘المقتدر باهلل) الخميفة 

اىل ضيافة وكرم وىذه صفة ىم و  العرب المسممين،نيا من يسكوكذلك كان  ،(ٕٔ) بالمسممين
خرجت   "ه( قولة: ٕٙ٘ر السمعاني)ــــــــث يذكــــــحي ،اً ــــــــة من العرب ايضــــــــــورئيس القري ،العرب

الدسكري، أحد الرؤساء المعروفين  أحمدمنيا أبو منصور بن إلييا وبت بيا ليمتين أو ثالث، 
كتبت عنو شيئا يسيرا من  ،وكان من االخيار ،وذكر حسن ،ولو آثار جميمة بيا ،بيذه القرية

اج والطالق وافراحيم واحزانيم ومالبسيم وطريقة االجتماعية كالزو عادات الاما عن  ،(ٕٕ)"الشعر
  .  اىل التاريخفمن يتطرق ليا احد من البمدانيين او  وغيرىا طيوىم لمطعام

 الحياة االقتصادية:
، واستمرت عمى حاليا وتربية الحيوانات قبل التحرير الممك بالزراعةنير تشتير قرية دسكرة        

الذي  ،(ٖٕ)ي، حيث فييا رئيس القرية)التناء(سالمد التحرير اإلمن النشاط الزراعي والحيواني بع
ضافةو  (ٕٗ) يمثل الفالحة والزراعة  ون مارسي كانواالممك  نير سكان قرية دسكرةان ذلك  إلى ا 

 يوجد فييا ما يسمى  حيث ،المنتجات الزراعية الفائضة عن حاجة اىل القرية توفرل ،التجارة
دبيس بن ان  سنة ست عشرة وخمسمائة في ذكريؤكد ذلك ما ومما  ،(ٕ٘) الدىقان)التاجر(

وكانت فيما قيل تزيد عمى  ،استاقوا مواشي نير الممكفأصحابو امر صاحب الحمة  (ٕٙ)صدقة
وكان ينتفع بمائو في  ،وأعمال، وىي احد وان وقوعيا عمى ضفة نير الممك ،(ٕٚ) مائة ألف رأس

ساعدىا في القيام بالنشاط  ،(ٕٛ)ل لذلك جميعو نير الممك، وعميو نحو ثالثمائة قرية. ويقاالزراعة
وكان ما بين  ،(ٜٕ)حسنة عامرة آىمة كثيرة النخيل واألشجار مدن وقرى عميو  وتقع ،الزراعي
 ويعد نير الممك من طساسيج ،(ٖٓ) ال حائط لو مرج واحد من البساتين ،نير الممك إلىالمدائن 
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 قباذ ابن فيروز والد إلىسقي الفرات، منسوبة  أعمالن اسم لثالث كور ببغداد مبيقباذ وىو 
وج طس وىو ستة طساسيج: ،سقيو من الفراتبيقباذ األعمى  منيا: ،أنوشروان بن قباذ العادل

وجتان العميا والسفمى وطسوج بابل، والبيقباذ ج النيرين وطسوج عين التمر والفمخطرنية وطسو 
 ،سوج باروسما والجبة والبداة وطسوج نير الممكاألوسط وىي أربعة طساسيج: طّسوج سورا وط

والبيقباذ األسفل خمسة طساسيج: الكوفة وفرات بادقمى والسيمحين وطسوج الحيرة وطسوج نستر 
  . (ٖٔ) وطسوج ىرمزجرد

فزاد كسرى انوشروان فييا من كوره بيرسير وكوره  ،كوره صغيره )واسط(وكانت كسكر    
 ،وجعميا طسوجين، طسوج جنديسابور، وطسوج الزندورد ،ا بذلكوكوره ميسان، فوسعي ،ىرمزدخره

وىي المدائن،  ،طسوج طيسفون  ،وكور بجوخى كوره خسروماه، وجعل ليا ستو طساسيج
 ،وطيسفون قريو عمى دجمة اسفل من قباب حميد بثالثة فراسخ، يقال ليا بالنبطية طيسفونج

 ،(ٕٖ) موالء، وطسوج نير الممكوطسوج ج ،وطسوج نير بوق  ،وطسوج جازر، وطسوج كمواذى
وكانوا يرون سقي  ،تسمي نير الفرات عندىم نير شير، وىو نير الممك كانت وقيل إن الفرس

 . (ٖٖ) الفرات وثماره أفضل من سقي دجمة وأحمى وأجود
 لدىقان نير الممك بن الخطاب)رضي هللا عنو( فرض عمرفمما أسممت دىقانو نير الممك      

ولبسطام بن  ،ولخالد وجميل ابني بصبيرى دىقان الفالليج ،والبن النخيرخاند، فيروز بن يزدجر 
 ،ولمرفيل دىقان العال، واليرمزان، ولجفينة العبادي في ألف ألف ،نرسي دىقان بابل وخطرنية

)رضي هللا بن الخطاب رمعومما يبين ذلك قول  ،(ٖٗ) ويقال أنو فضل اليرمزان ففرض لو ألفين
فأوجب عمييا ما  ،تؤدي عنيا الخراج ،دعوىا في أرضيا ":قائالً حين أسممت ا تيدىاقنفي  عنو(

 .  (ٖ٘)"أوجب عمى الرجال
ابو  )عمية السالم(ي طالب ابن ب يمع االمام بعث ":قائالً  ه(ٜٚٔ)وقد اوضح البالذري      

 ثىوكو  ،وقرى فسمى نير الممك (ٖٙ) فذكر رساتيق ،عمى ما سقى الفراتمصعب يزيد االنصاري 
غميظ البر درىما ونصًفا وصاًعا من الحنطة زرع  (ٖٚ) ى كل جريبعمع ــــــضيأن  هوأمر  ،وغيرىا

ى ي تجمع النخل والشجر عمتضع عمى البساتين اليأن  هوأمر  ،نصف ذلك وعمى الشعير ،من طعام
ثالث سنين ودخل في الرابعة وأطعم  وعمى جريب الكرم إذا أتت عميو ،راىمكل جريب عشرة د

ضع عمى يأن  ه، وأمر شيئا والحبوب والسماسم والقطن ى الخضراواتضع عميال  وأن ،شرة دراىمع
وعمى  ،وأربعين درىمامى الرجل ثمانية بون البراذين ويتختمون بالذىب عيرك الدىاقين الذين

ى ضع عميوأن  ،وعشرين درىما في السنةى رأس كل رجل أربعة أوسطيم من التجار عم
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في سنة احدى ويذكر ان  ،(ٖٛ)" ى الرجل اثني عشر درىماسائر من بقي منيم عمو )الحراث( ةاألكر 
  . (ٜٖ)نير الممك  ثالثون الف دينار كورة  كان ضمان وثالثمائةوخمسين 

حيث لما عاد نور الدولة  ،كانت محط انظار الخارجين من االمراء عمالويبدوا ان ىذه األ   
قريش بن بدران بن مقمد بن واألمير أبو المعالي  ،ةزعيم بني اسد صاحب الحم دبيس بن مزيد

بعد تمردىما سنة  ،(ٓٗ)طاعة طغرلبك السمجوقي إلى  لصاحب الموص زعيم بني عقيلالمسيب 
في بغداد  ه(ٚٙٗ-ٕٕٗعمى الخميفة القائم بأمر هللا) (ٔٗ)مع البساسيري  خمسين وأربعمائة

مك وبادوريا واألنبار وىيت ودوجيل ونير يما وكان لقريش نير المأعمالأكرميما وكتب ليما بف
 . (ٕٗ)والموصل ونصيبين  تبيطر وعكبرا وأوانا وتكري

انيا كانت مكان لمصيد وراحة الخمفاء العباسيين، ففي صفر سنة تسع وخمسين  إلى إضافة    
في سنة ثالث وستين و  ،(ٖٗ)نير الممك لمصيد  إلى ه(ٙٙ٘-٘٘٘)وخمسمائة: خرج المستنجد باّللَ 

ه(  بحساب نير الممك، ووكل بتاج الدين َأخي ٙٙ٘-٘٘٘وخمسمائة امر الخميفة المستنجد باّلَل)
وكذلك  ،ه(٘٘٘-ٖٓ٘ألنو كان يتواله من َأيام المقتفي) ،وطالبو بحساب نيِر الممكُأستاذ الدار، 

كورة نير وان ناتج دسكرة نير الممك ىو جزء من ناتج  ،(ٗٗ) فحصل بذلك َأموااًل جمة ،فعل بغيره
 .الممك 

مجاىد  إلى ه(ٕٕٙ-٘ٚ٘تقدم الخميفة الناصر لدين هللا) وفي سنة ثمان وسبعين وخمس مائة    
الدين خالص الخادم َأن ينظر ِفي نير ممك ويرتب فيو من شاء من النواب والعمال والكتاب وجميع 

ه برسم وفرض لو عن نظر  ،ما يحصل من معامالت نير الممك يعرض عمى يده ومن جانبو
وسَأل ان يركب  ،وتقدم لو بسيف ركاب اسوة بأرباب الدولة ،ماال )رئاسة الشرطة( الشحنكية

 .(٘ٗ) لو في ذلك فأذنبسيوف مشيورة في ركابو ِإذا ركب في البمد 
ففي سنة  ،الممك نير ومنيا دسكرة لمكوارث الطبيعية اثرىا عمى ثروة اىل نير الممك وكان    

 أىمك الزرع وقتل المواشيبناحية نير الممك محرم شير وقع البرد في  ئةإحدى وثمانين وخمسما

سبع سنة و ِإسحاق، ناظر نير الممك ببغداد كان ابراىيم بن دمحم بن ِإبراىيم َأبعندما و  ،(ٙٗ)
وقفية كانت  ،(ٚٗ)ه(ٕٕٙ-٘ٚ٘) وتسعين وخمسمائة من قبل الخميفة الناصر لدين هللا

  .(ٛٗ)خمسة آالف وخمسمائة جريبا ومنيا قرية دسكرة نير الممك كمي كنير المم من المستنصرية
  ة:ــالحياة الثقافي

من العمماء والفقياء في  العديدي سالمقرية دسكرة نير الممك في العصر اإل ظير في    
، ثم رة والتي تتممذوا عمى عمماء كبارية بعموميم النيسالممجاالت الفنون كافة رفدوا المكتبة اإل
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الفوا وصنفوا ووثقيم  ،فيما بعد شيوخا ليم تالميذ نيموا منيم في مجاالت العموم كافة اصبحوا
  .  مرتبييم حسب الحروف اليجائية العمماء والباحثين، وستناول ابرز ىؤالء العمماء

 

 ابرهيم بن مسعود الدسكري: -(0)
 ،بالديوان العزيز أحد الحجاب ،يم بن مسعود بن عمي ابن الدسكري إبراى،ىو أبو إسحاق      

سمع  ":ىـ( ٖٚٙ يقول ابن الدبيثي)ت ،(ٜٗ) كان متدينًا يصحب الصالحين، ويخالط أىل الخير
 . (ٓ٘)" توفي في سنة اثنتين وتسعين وخمس مئة، شيئًا من الحديث من جماعٍة من شيوخنا ومعنا

 بن عبيدة الدسكري: أحمد -(9)
 سافر عن بغداد قديماً ، البغدادي الدسكري  يالصوف أحمدة بن بن عبيد أحمد ،ىو َأبو العباس     
وسمع في  ، النوقاني بن عبد هللا بن دمحموسمع بيا دمحم ،(ٕ٘) ودخل نوقان طوس ،(ٔ٘)خرسان إلى

 ،وحدث بنيسابور ونوقان ،، وحدث عنوعبد الكريم بن ىوزان القشيري الشيخ  (ٖ٘)بنيسابور رحمتو
ابن الخِميل  و سعد دمحم بن دمحمَأب، و اليمذاني ِفي مشيختو عميوروى عنو َأبو جعفر دمحم بن أبي 

 . (ٗ٘) يوالنوقاني ِفي َأمال
 بن عطية الدسكري:  أحمد -(3)

ير،  درس الفقو الدسكري الضر بن عمي  بن عطية  أحمد ،وقيل َأبو عمي ،ىو َأبو عبد هللا     
مدح الخميفة العباسي القائم  ،والمغة ر حسن لو معرفة بالنحوعمى أبي عبد هللا الدامغاِني، شاع

 بنو المستظير باهللىـ(، واٚٛٗ-ٚٙٗهللا) بأمري دمقتو الوابن ابن ،ىـ(ٚٙٗ-ٕٕٗبَأمر هللا)
وأحد ندمائو  ،(٘٘) مزيدصدقو ابن  الدولةوكان خصيصا بسيف  ،ووزراءىم ،ىـ(ٕٔ٘-ٚٛٗ)

 ابقة والمجانسة منيا:في المطكثيرة  مدائحوجمسائو ولو فيو 
 ــــــــرى خفوق جناحـــــــين(َوقد بعد المســ    َأن انزعاج اْلقمب ِحين ذكرتكم )كَ 

 . (ٙ٘) َولم تسمحوا بالوصل َكيَف جنى حيني(   )َسيْعَمُم ِإن لجت ِبِو حرق الجوى 
 ودمحم بن عبد الباقي بن بشر المقرئ شيئا من شعره: ،روى عنو َأبو البركات ابن السقطي

نْ     ة الوساوس تطمع )الَنفس ِفي عدَ   دع(ــــــــــــــَيا تغر وتخـــــــــــــــــــــوزخارف الدُّ
 . (ٚ٘)دع(ــــــــــــــــــــــون ويخــــــــوأمامو أجل  يخ      ـــــاًل آمالو والمرء يكدح واصــــــــــــــ)
  بن هبة هللا الدسكري: أحمد -(4)

 ،المقـرئ   الدسكري  (ٛ٘)بن مسمم الفرضي أحمدن ىبة هللا بن دمحم بن ب أحمد،ىو أبو عبد هللا      
قـرأ القـرآن عمـى  ،حـين وفاتـو إلـىكان من أىل البصرة سكن دسكرة نير الممك وتولى الخطابة بيـا 

أبـي رزق هللا التميمي، و  أبي ياسر الحمامي، والحسن بن دمحم المالح وثابت بن بندار،  وسمع من
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  وكان الناس يخرجـون إليـو ويسـمعون منـو فكتـب عنـو جماعـة ،روى عنيمالحسن عمي بن قريش و 
براىيم بن محمود الشعار  ،المبارك بن كامل منيم  وعبد العزيز بن األخضـر ،بن طارق  أحمدو  ،وا 

وكـــان  ،وقـــرأ عميـــو بالروايـــات أبـــو الفتـــوح بـــن الحصـــري، وكـــان عـــالي اإلســـناد فـــي القـــراءات ،(ٜ٘)
حدثنا عنـو الحـافظ ابـو دمحم عبـد العزيـز بـن  "ىـ(:ٜٕٙيقول ابن نقطة)ت ،(ٓٙ) صالحا، خيرا، مسناً 

تــوفي  فــي جمــاد االخــرة  ،(ٔٙ)"خمســينة مــن ســنة َأربــع و قعــدفــي اواخــر ذي القــد حــدث األخضــر و 
 . (ٕٙ)  سنة ست وخمسين وخمسمائة

 بدر الدين عبدهللا الدسكري:-(5)
عار، وعمي سمع منو إبراىيم الش ،نبيانسمع أبا عمي بن  ،الدسكري  بدر بن عبد هللاىو      

ويبدوا انو من اعالم  ،لم اظفر لو بوفاة ،(ٖٙ)البغدادي أحمدويوسف بن  ،وعمر القرشي ،الزيدي
 . (ٗٙ)وثمانين وخمس مئة ثالثسنة  حسب وفاة شيخة ابا عمي بن نبيان ،لميجرة القرن السادس

 الحسن بن نصر هللا الدسكري: -(6)
بن أبي الفضل  بن الحصين  أحمدعبد الواحد بن  الحسن بن نصر هللا بن ،اسمىو ابو الق      

سمع  ،تقدم ووالية أىلوالفقيو ىو جده أبو سعد من بيت  ،، يعرف بابن الفقيوبن أبي سعد الدسكري 
بن  أحمدومن أبي غالب  ،الحسن ىذا من أبي القاسم ىبة هللا بن دمحم بن الحصين الشيباني الكاتب

بغداد وحدث  إلىطويمة، وعاد  خرج عن بغداد، وأقام بالموصل مدةو  ،البناء وغيرىما الحسن ابن
بن عبد العزيز الصوفي، وأبو الحسن عمي بن المبارك  أحمدبيا، سمع منو أبو الحسن دمحم بن 

توفي في ذي الحجة سنة ثالث  ،(٘ٙ) وأبو بكر عبد هللا بن أبي طالب المقرئ وغيرىم ،الوارثي
 . (ٙٙ) مس مئةوثمانين وخ

 الحسن بن عبد الواحد الدسكري:-(7)
بن الحسن بن الحصين الدسكري الكاتب  أحمدحسن بن عبد الواحد بن الىو َأبو القاِسم     

وكان وكياًل  ،كان والده أبو سعد يعرف بالفقيو ،بن أبي سعد المعروف بابن الفقيو ،البغدادي
وابنو أبو القاسم ىذا كان  من األعيان األماثل  ،(ىـٚٛٗ-ٚٙٗالمقتدي بأمر هللا )لمخميفة العباسي 

-ٚٛٗالمستظير باهلل )العباسي نظر في صدرية المخزن المعمور في أيام الخميفة وال ،ولي الوكالة
 ، الصريفينييث من دمحم بن عبد هللا بن دمحمسمع الحد ة في السر،قوكان كثير الصد ،(ىـٕٔ٘

، روى عنو يرىمار وغطقي بن دمحم بن غالب العانصور عبد البوأبي م ،ن النقوربن دمحم اب أحمدو 
مطان دمحم بن ـــــالس إلىوال من الديوان ـــــــــــــوتوجو رس ،(ٚٙ) دمحم بن عبد الخالق الجوىري، وطائفة

 .  (ٓٚ)سِمائةي سنة خمس وخموفت ،(ٜٙ) ولم يروي شيئا ببــــــغداد ،دث ىناكـبأصبيان وح (ٛٙ) ممكشاه
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 الدسكري: أحمدالحسين بن -(8)
يقول عنو  بن الحسين بن منصور الدسكري، أحمدىو أبو عبد هللا الحسين بن       

شيخ  ،أخوه منصور الرئيس ،نير الممك أعمالمن  ،من أىل الدسكرة "ه(:ٕٙ٘السمعاني)
أنشدني  :قائال ،خيسمعتيا مع أ وقال ،وكتبت أبياًتا من أخيو فأنشدنييا ،لقيتو بقريتو ،صالح

 أحمدمن لفظو بالدسكرة، أنشدني أبو غالب بن  ،الدسكري  أحمدالرئيس أبو عبد هللا الحسين بن 
 :(ٔٚ) لنفسو في صفة الناعورة ،النجار البغدادي

 يا تدري ــــــــــــــوبي مثل ما تيواه لو أن   ومطوية تشكو اليوى بانييا 
 ري ــــــــــــــــــــع منيماًل يجــــعمييا الدمفَنَم    ولكنيا تبدي اليوى وكتمتو 

 . (ٕٚ)"عميك تصّبر إن أطقت عمى الصبر   غير راحم  إلىتبث بشكواىا 
قد التقاه واخذ منو في  ه(ٕٙ٘)تالن السمعاني ةميجر لويبدوا انو من اعالم القرن السابع    

 . في الرواية اعاله ما جاءحسب  دسكرة نير الممك

  بن  دمح الدسكري:عبد هللا -(9)
روى  ،عبد الرحمن، وىبة هللا بن مسمم الفرضي الدسكري، اخو أحمدىو عبدهللا بن دمحم بن     
قرن لويبدوا انو من رجال ا،لم اظفر لو عمى وفاة ،(ٖٚ)أبا طالب دمحم بن دمحم بن غيالن عن

المتوفى  سمم الفرضيبن م أحمدأبو غالب ىبة هللا بن دمحم بن السادس اليجري حسب وفاة اخيو 
   . (ٗٚ)  رة وخمسمائةـــــع عشــــــــفي شعبان من سنة سب

 :عبد الرحمن بن  دمح الدسكري  -(01)
سمع من عاصم بن الحسن  ،بن مسمم الفرضي  الدسكري  أحمدعبد الرحمن بن دمحم بن ىو      

ويبدوا انو من رجال القرن  ،لم اظفر لو عمى وفاة ،(٘ٚ) وأبا طالب دمحم بن دمحم بن غيالن ،األديب
بن مسمم الفرضي المتوفى  أحمدالسادس اليجري حسب وفاة اخيو أبو غالب ىبة هللا بن دمحم بن 

 .  (ٙٚ) في شعبان من سنة سبع عشرة وخمسمائة

  :  الدسكري  أحمدعبد الواحد بن  -(00)

تفقو  ،(ٚٚ)الفقيوالشافعي الدسكري الحصين  ابن بن الحسين  أحمدىو أبو سعد عبد الواحد بن      
وشيد قاضي القضاة أبا عبد هللا الدامغاني في الثاني والعشرين من  ،عمى أبي إسحاق الشيرازي 

وولى النظر في المخزن المعمور فكان محمودا  ،رجب سنة اثنتين وسبعين وأربعمائة فقبل شيادتو
 ،داره مجمع ليم ،ى أىل العممحسن السيرة في الرعية، ساعيا في مصالحيم، مفضال عم ،في واليتو

حج فأنفق بالحرمين شيئا صالحا عمى المجاورين من الفقراء  ،مقبال عمى من يرد من الغرباء منيم
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وحكى أن الحجاج عطشوا في تمك السنة في طريق مكة فسألوه أن يستسقي ":،(ٛٚ) وأىل الحرمين
 ،(ٜٚ)"ثم استسقى فسقى الناس ،لذة إنك تعمم أن ىذا بدن لم يعصك قط في الميم "وقال:فتقدم  ،ليم

سمع الحديث من أبي عمي الحسن بن عمي بن دمحم بن المذىب وأبي دمحم الحسن بن عمي الجوىري 
وأبي عمي دمحم بن الحسين الجازري وأبي الفضل عبد الكريم بن دمحم بن سنبك وغيرىم، وحدث 

 .  (ٓٛ)باليسير
 الءعظفر الواعظة عن َأبي الي المعائشة بنت َأبقرْأت عمى  "قائال: روى عنو ابن السقطي    

بن الحصين،  أحمدحدثنا عبد الواحد بن  ،وجيو ىبة هللا بن المبارك السقطي قال: حدثنا والدي
َمْن َأَقاَل َأَخاُه : »...عن َأبي صالح عن َأبي ىريرة عن النبي صمى َّللَا عميو وسمم قالأنبأنا 

درس العموم الشرعية واألدبية وصار ، (ٔٛ)«ْنَيا َأَقاَل َّللَاُ َعْثَرَتُو َيْوَم اْلِقَياَمةِ اْلُمْؤِمَن َعْثَرَتُو ِفي الدُّ 
وكان ظريفا  ،أن نيل رتبة خطيرة في الدار العزيزة إلىوارتقت بو درجة العمم  ،مفتيا مناظرا صدرا

 ،(ٕٛ)" ة معروفينمن بيت رئاس ،نبيال يمبس الرداء ،محققا في نظره ،ودودا فصيحا معربا ،متخمقا
أخبرني شياب الحاتمي بيراة قال: سمعت أبا سعد بن السمعاني " ه(:ٖٗٙقال ابن النجار)ت

 ،(ٖٛ)"يقول: سألت عبد الوىاب األنماطي عن عبد الواحد بن الحصين الفقيو فأثنى عيو ثناء حسنا
فة باألدب فقيو صالح دين ورع برع ِفي الفقو وكانت لو معر  ":ىـ(ٔٚٚقال عنو السبكي )ت 

 أثنى عميو ":سردا ألقوال العمماء فيو قائالً  ه( ٜٚٛابن قطموبغا )ت  اورد ،(ٗٛ)" وارتقت درجتو
وقال ابن السمعاني: سألت األنماطي عنو فأثنى عميو ثناًء حسنًا. وقال ابن  ،ابن السقطي

وثمانين في ليمة الثالثاء العشرين من رجب من سنة ست  توفي ،(٘ٛ)"البرداني: كان معدال 
ي مقبرة باب ـرج فدفن فــم أخـــــــــث ،د الجامعــــعن (ٙٛ) ر المعمىــودفن في داره بني ،وأربعمائة

 . (ٚٛ)حرب
 عمر بن  دمح الدسكري:-(09)
 ،من أىل دسكرة بنير الممك ،الخطيب الدسكري  ،العبسي عمر بن دمحم بن عمر،أبو القاسمىو      

  العميمي الدمشقي شيئا من شعره وذكره في معجم شيوخوشاعر أديب، كتب عنو عمر بن دمحم
حسب وفاة تمميذة عمر بن دمحم  لميجرة ، ويبدوا انو من رجال القرن السادسلم اظفر لو بوفاة ،(ٛٛ)

  .  (ٜٛ)  العميمى بدمشق في شوال سنة أربع وسبعين وخمسمائة
 الدسكري: أحمد دمح بن  -(03)

 ،األنصاري الدسكري المعروف بابن البرفطي بن حمزة بن بريك بن دمحم أحمدبن دمحم ىو      
فغمب عميو ىذا  ،(ٜٓ) برفطا إلى، وقرف وغمظ اسمو بالنسبة دسكرة نير الممكسكن أجداده  
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ولو شعر من  ،(ٜٔ) من شيور سنة ست وستين وخمسمائة ي شير رمضانـولد ببغداد ف ،االسم
 :جممتو

 ب وداللـــــــــــــــــــــّــــ ّد تجنـــــوتصّد ص     ذلل ــــــــــــــــــــــــــــتك ميل ــــــــــأبدا أميل إلي  
 الـــــوم وصــــّب يــــــوحياتو في الح      عة ــــــــك يوم قطيــــــــــــــحتف المّتيم من  
 الــــــــك باآلمـــــــــــــــــــــــلوال التمّسك في      ي ـــقد كدت أغرق في بحار مدامع   
 الـــــــــفحمى جنى المعسول بالعس      ّده ـــــــــــــــــــــــــــــال بقـــعذبت مراشفو وص 
 ير مطالــــــــر المطل غـــــعنا وعم     ص ــــعيدي وظّل الوصل غير مقمّ    
 الـــــــــــام واالفضـــــــــــن ذي اإلنعالدي       ردـناء بـــــــــــــــــــوكأنما لبس الزمان س   
 الـــــــــــــعـسود الخطوب فأبيض االف      خضر الجناب فإن دجت في أزمة    
 آلـــــــــؤونة التســــــوه مــــــــــــوكفى الوج       دى ـــــــبر النـــــــــــــــــــمنح ابتداء رافعا خ   
 الـــــــــــــمة األمثــــــــــــــذا البدور قميـــــــــوك       يره ــــــــــــــــــــــــــــفقّل نظرت صنائعو ـــــــكث   
 عمالاز باألـــــــوكذا الجنان تح       و ـــــــأعمالمة ــــــــــــــــــــــوت أزمة دجـــوح   
 الــــــــــــــحيث المداد ليا رؤوس نص       و ـــــــــــــــــــــــــو أقالمــــــحاط العال فرماح   
 الـــــــــــــــيف خيـــفكأنو في اليدي ط        ى ــــفي ليل ذاك الّنقس تطرقنا المن  
 . (ٕٜ) الـــــــــــــــــدور ليـــأسرار صبح في ص       يحكي بياض الطرس تحت سواده   

وابن البرفطي ىذا أوحد عصرنا في حسن  "ه(:ٕٙٙلحموي)ياقوت ا وفي ىذا السياق اوضح    
 ،دمشق وكتب عميو كتابيا إلىالخط والمشار إليو في التحرير، قد تخرج بو خمق كثير، وسافر 

وحفزه  ،ونشدني لنفسو أشعارا منيا ما أثبتوىو صديقنا، أ ،بغداد إلىوأقام بحمب مدة مديدة ثم عاد 
تستر صحبة األمير ابن أبي  إلىسنة ثالث عشرة وستمائة  السفر في يوم الخميس ثامن المحرم

 الخميفة وأبي عبد هللا الحسين ابني األمير الممك المعظم أبي الحسن عمي بن  ،دمحم الحسن
لما وال ىما أرض خوزستان  ،ه(ٕٕٙ-٘ٚ٘)أمير المؤمنين أحمدالناصر لدين هللا أبي العباس 

ابن البرفطي بالخروج في خدمتيما والكون في  إلىبعد موت أبييما أبي الحسن عمي تقدم 
وىو دمث األخالق حسن  ،(ٖٜ)" جممتيما ليكتبا عميو ويصمحا خطيما بو ويكون معمما ليما

ما فمما جاد خطو صار وكان في أول أمره معم ،العشرة لين الكالم، قصير من الرجال فيو دىاء
 ل لو منيا ما لم يحصل ألحد غيرهفحص ،(ٜٗ)وكان يبالغ في أثمان خطوط ابن البواب ،محررا

وجدت عنده أكثر من :" ي موضع اخرـــه( فٕٙٙول ياقوت الحموي )ــــــيقوفي ىذا الســـــياق  ،(ٜ٘)
بغداد أن عنده  م في بعض محالني عن رجل معموحدثني قال: بمغ ،رانييا عشرين قطعة بخطو
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نسوبة، فمضيت إليو من الخطوط المفخيل لي أنو ال يخمو من شيء  ،جزازا كثيرا ورثو عن أبيو
غرفة  إلىفصعد بي  ،يئاف لك والدك عسى أن أشتري منو شأن تريني ما خم وقمت لو: أحب

فضممت إلييا شيئا  ،ابن البواب قمم الرقاع أرانييا أيضا وجمست أفتش حتى وقع بيدي ورقة بخط
لك في ىذا كمو شيء  آخر ال حاجة بي إليو وقمت لو: بكم ىذا؟ فقال لي: يا سيدي ما صمح

آخر؟ فقمت لو: أنا الساعة مستعجل ولعمي أعود إليك مرة أخرى، فقال: ىذا الذي اخترتو ال قيمة 
فقمت: ال أفعل وأعطيتو قطعة قراضة مقدارىا نصف دانق فاستكثرىا وقال: يا  ،لو فخذه ىبة مني

سيدي ما أخذت شيئا يساوي ىذا المقدار فخذ شيئا آخر، فقمت: ال حاجة لي في شيء آخر، ثم 
ووهللا ال جعمت  ،استحييت وقمت: ىذا مخادعة وال شك أنو قد باعني ما جيمونزلت من غرفتو ف

فعدت إليو وقمت لو: يا أخي ىذه الورقة بخط ابن  ،يشترى بالمخادعةخط ابن البواب أن  حق
ذا كانت بخط ابن البواب أيالبواب، فق  ،إماميوقمت لو: قيمتيا ثالثة دنانير  شيء أصنع؟ ال: وا 

فقمت: بل أحضر ، الذىب لعمك قد عزمت عمى ردىا فخذىا وحطفقال: يا سيدي ال تسخر بي و 
لو ثالثة دنانير وقمت لو: بعتني ىذا بيذا؟ فقال: بعتك، فأخذتيا  فأحضرىا فوزنت ،ميزانا لمذىب

رجب سنة خمس وعشرين وستمائة، وخمف خمسة تتوفي رحمو هللا في أول  ،(ٜٙ)" وانصرفت
 .  (ٜٚ) ابن البواب لم تجتمع في زماننا عند كاتب، وكان يغالي في شرائيا وعشرين قطعة بخط

 الدسكري: عقيل دمح بن  -(04)
عمر بن ثابت بن روى عن  ،(ٜٛ)الرئيس أبو سعد دمحم بن عقيل بن عبد الواحد الدسكري ىو       

بن  أحمد القاضيو  ،المعروف بالثمانينى ،ضرير النحوي أبو القاسم ال إبراىيم بن عمر بن عبد هللا
 أحمدروى عنو أبو طاىر  ،(ٜٜ)ماء اأَلدب المشيورينامة َأبو المعالي األنبار أحد عمعمي بن قد

أخبرنا عبد الرحيم بن يوسف  ":ىـ(ٖٔٙ)ت وفي ىذا السياق يقول ابن ظافر ،(ٓٓٔ) بن دمحم السمفي
بن دمحم السمفي أخبرني أبو سعد دمحم بن عقيل بن عبد  أحمدالدمشقي بالقاىرة أخبرنا أبو طاىر 

نحوي صاحب ببغداد قال أنشدني أبو القاسم عمر بن ثابت الثمانينى ال ي الواحد الكاتب الدسكر 
 :الشرح لسيدك الشاعر الواسطي

وأفنيتم أيامكم بمنام فمن ذا الذى يرجوكم    مــــــــــــــــــــــــــــــــم بمدامكــــــــــتم ليمكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا ما قطع 
 ة ـــلممم

نفس ـــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــوا نفســــــــــــم تممكـول   اتم ــــــقول حومن ذا الذى يغشاكم السالم كأنكم لم تسمعوا 
 ام ــــــــــــــــعص



 النـداوي  م. د. خالد تركي عليوي فـــريح          مجلة آداب الفراهيدي       رها أثدسكرة  نهر الملك و قرية  
 م9107( آذار 99العدد ) هـ656االقتصادي والثقافي من التحرير حتى  سنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٜ٘ 

 

ذم ـــــــــــرام أو بـــــــــــــــدح كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبم   وكل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــــوا أن المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم تعممـــــــــول
  .(ٔٓٔ)"ئامـــــــــــــــــــــــــــــــل

 .  (ٕٓٔ) توفي سنة ثالث وتسعين واربع مائو لميجرة    
 الدسكري:  أحمدبن منصور  -(05)
أحد الرؤساء المعروفين  ،ي صور الدسكر بن من  بن الحسين أحمدأبو منصور منصور بن ىو      

عاني شيئا روى عنو َأبو سعد السم وكان من األخيار ،وذكر حسن ،بيذه القرية، ولو آثار جميمة بيا
دسكرة نير الممك وبت بيا ليمتين أو   إلىخرجت " :(ـىٕٙ٘يقول السمعاني)ت ،(ٖٓٔ) رهمن شع

أحد الرؤساء  ،ي ن منصور الدسكر بن الحسين  ب أحمدمنيا أبو منصور منصور بن  ،ثالثا
المعروفين بيذه القرية، ولو آثار جميمة بيا، وذكر حسن، وكان من األخيار، كتبت عنو شيئا يسيرا 

التي بين  التاريخية  في المصادربتاريخ وفات لم اظفر لو  ،(ٗٓٔ)" من الشعر وابنو أبو الفضل
 ه(ٕٙ٘)المتوفى  سب سماع السمعانيح لميجرة   وبيدوا انو من رجال القرن السابع ،ايدينا
 . (٘ٓٔ)منو

 نصر هللا بن عبد الواحد الدسكري:  -(06)
 ،بن أبي سعد الفقيو الدسكري  بن الحصين أحمدىو أبو الفضل  نصر هللا بن عبد الواحد بن      
وابن  ،نروى عنو: ابنو حس ،دمحم األنباري  وعمي بن ،سمع ببغداد من مالك البانياسي ،حدباأل
 ":ىـ(ٔٚ٘ابن عساكر)ت وفي ىذا السياق يقول ،(ٙٓٔ) وكان دينا، ورعا عانّي،اكر، وابن السمعس

قال أبنا أبو الحسن عمي بن دمحم بن  ،الدسكري بقراءتي عميو ببغداد أخبرنا نصر هللا بن عبد الواحد
ل هللا صمى كان رسو  :عن البراء بن عازب قال ...قال أبنا  ،دمحم بن األخضر األنباري قراءة عميو

هللا عميو وسمم يأتينا ونحن في الصالة فيمسح صدورنا ومناكبنا ويقول ال تختمف صفوفكم فتختمف 
وكان يقول زينوا القرآن  ،ىوكان يقول إن هللا ومالئكتو يصمون عمى الصفوف األول ،قموبكم

ن قال ال إلو وم ،وكان يقول من منح ورقا أو سقى لبنا أو ىدى زقاقا كان كعدل رقبة ،بأصواتكم
 ،(ٚٓٔ)" إال هللا وحده ال شريك لو لو الممك ولو الحمد وىو عمى كل شيء قدير كان عدل رقبة

توفي في شوال سنة  تسع   ،(ٛٓٔ) (ٖٕٛٛٔرقم الحديث) ،ل في مسندةبرواة ابن حنحديث حسن 
 . (ٜٓٔ)  وثالثين وخمسمائة

 الدسكري:  هبة هللا بن  دمح -(07)
 أحمداخو عبد الرحمن بن دمحم بن  ،بن مسمم الفرضي أحمدىبة هللا بن دمحم بن أبو غالب ىو      

سمع  ،والجوىري  ،وأبا دمحم بن الخالل ،سمع أبا طالب دمحم بن دمحم بن غيالن بن مسمم الفرضي،
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توفي في شعبان من  ،وغيرىما ويحيى بن بوش ،والمبارك بن كامل ،منو أبو المعمر األنصاري 
 .  (ٓٔٔ ) ولو تسعون سنة، مسمائةسنة سبع عشرة وخ

 :واالستنتاجات  ةاتمالخ
بعد البحث والدراسة لــــ )لقرية دسكرة  نير الممك  واثرىا االقتصادي والثقافي من التحرير حتى     

 عدة نتائج من اىميا: إلى، توصمنا (ىـٙ٘ٙسنة 
  .عمى ضفة نير الممك ،سخ منياعمى خمسة فرا ،تقع قرية دسكرة  نير الممك  غربي بغداد -(ٔ)
، وىي عمى ىيئة قصر ،المستوية األرضالدسكرة كممة معربة تعني القرية والصومعة و -(ٕ)

وىي مكان ال قامت  ،ويكون فييا الشراب والمالىي ،وتعني ايضًا مجمع البساتين والرياض
 ممك العجم .

 . دسكري يسمى من ينتسب الييا بال -(ٗ)
ولم تكن من المدن والقرى التي اسسيا  ،سالميا  قديمة موجودة قبل اإلبينت الدراسة ان -(٘)

 العرب المسممين .
وخارجة بيوت الجند  ،وبداخمة قصر الممك ،خططيا جميمة فيي قرية ذات سور خارجي -(ٙ)

   . والخدم والحشم
سعد د عمى يد القائ عنوة في عيد الخميفة عمر بن الخطاب)رضي هللا عنو(القرية حررت ت -(ٚ)

 . لميجرة ست عشرةسنة   بن ابي وقاص
والمسممين  ،وىم تحت الذمة والييود )الفرس(خميط من االعاجمبينت الدراسة ان سكانيا  -(ٛ)

 العرب بعد التحرير.  
 . الكرم والضيافة إلىوطبائعيم مائمة  ،اخالق اىميا حسنة -(ٜ)
بة مياىيا االتية من نير الممك طوال لعذو  ،الحيواناتوتريبة  اشتيرت القرية  بالزراعة -(ٓٔ)

   . نير الممك أعمالومن  ،من سقي دجمةتعد اذ  ،السنة
ولم  ،يسالمكما كانت قبل التحرير اإل كبيرة كمدينة صغيرة قرية زراعيةبقيت عمى حاليا  -(ٔٔ)

 .ية سالممستوى المدينة اإل إلىترتقي 
 . التجارةة الحيوانات و وتربي يمارسون الزراعة كانوا  اىميا مياسير -(ٕٔ)
 . والخمفاء المسممين فيما بعد ،كانت مكان لمصيد وراحة مموك الفرس -(ٖٔ)
 . كانت من القرى التي فييا البساتين واالشجار الكثيرة والمثمرة -(ٗٔ)
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حيث ىمك فييا الزرع  ،قريةالوالعسكرية اثر كبير عمى ثروة اىل كان لمكوارث الطبيعية  -(٘ٔ)
 . والضرع

   . كافة مانجبت عدد كبير من العمماء في مجاالت العمو  -(ٙٔ)
 الحواشي والهوامش:

اسم نير وكورة واسعة ببغداد بعد نير عيسى يقال إنو يشتمل عمى ثالثمائة وستين قرية عمى نير الممك:  -(ٔ)
سكندر لما خرب عمييما السالم، وقيل إنو حفره اإل ،عدد أيام السنة، قيل إن أول من حفره سميمان بن داود

حفر نير الممك أقفور شاه بن بالش وىو الذي قتمو أردشير بن بابك وقام مقامو  السواد وكذلك الصراة،
 . وكان آخر مموك النبط ممك مائتي سنة. ىو نير كبير، يأخذ  مياىو من الفرات، غربي بغداد

المسالك والممالك،  ،ىـ(ٖٙٗ :تالمعروف بالكرخي ) ،االصطخري: أبو اسحاق إبراىيم بن دمحم الفارسي
بن دمحم بن إسحاق اليمداني  أحمدابن الفقيو: أبو عبد هللا  ؛٘ٛص ،ٔم(،ج ٕٗٓٓ -)بيروت دار صادر،

 .ٚٓٗص ،ٔج م(، ٜٜٙٔ -)بيروت ،، عالم الكتبٔ(، البمدان، تحقيق: يوسف اليادي، طٖ٘ٙ :)ت
ىـ(، ٖٜٖ: تأبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي )الجوىري:  . يعادل ثالثة أميال ،الَفْرَسُخ: فارسي معرب -(ٕ)

) بيروت ،دار العمم لمماليين ،ٗط عبد الغفور عطار، أحمدتحقيق:  ،الصحاح تاج المغة وصحاح العربية
  .ٕٛٗص ،ٔج،م( ٜٚٛٔ -

نزىة المشتاق في اختراق  ،ىـ(ٓٙ٘: تاالدريسي: دمحم بن دمحم بن عبد هللا بن إدريس الحسني الطالبي) -(ٖ)
شياب  ،أبو عبد هللا :ياقوت الحموي ؛ ٕٛٗص ،ٔج ،ىـ( ٜٓٗٔ-)بيروت ،، عالم الكتبٔط اآلفاق،
 -، دار صادر، )بيروتٕط ،معجم البمدان ،ىـ(ٕٙٙ: ت) وي ـــياقوت بن عبد هللا الرومي الحمالدين 
 .٘٘ٗص ،ٕج،م( ٜٜ٘ٔ

دار  ،ٖط التقاسيم في معرفة األقاليم، ىـ(، أحسن ٖٓٛت:  البشاري) أحمدالمقدسي: أبو عبد هللا دمحم بن  -(ٗ)
 .ٕٗٔص ،ٔج،(ٜٜٔٔ-صادر، )بيروت

جاءنا بثريدة  :من قول العرب ،وتدقيق رأسيا أصومعة لضمورىاع: بناء لمرىبان، وسميت الصومعة الصوم -(٘)
كممات الزاىر في معاني  ،ىـ(ٕٖٛ: تدمحم بن القاسم بن دمحم بن بشار) أبو بكر، :األنباري  ابن . ُمَصَمعة
 . ٕٙ٘ص ،ٕج ،م(ٕٜٜٔ- ت) بيرو ،، مؤسسة الرسالةٔط تحقيق: حاتم صالح الضامن، ،الناس

ب الشرح الكبير، المصباح المنير في غري ،ىـ(ٓٚٚ :بن دمحم بن عمي )ت أحمد ،أبو العباس :الفيومي -(ٙ)
ىر دمحم بن يعقوب الفيروزآبادى: مجد الدين أبو طا ؛ٜٗٔص ،ٔج،بالت( -) بيروت،ةــــــالمكتبة العممي

دمحم نعيم  :بإشراف ،تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ،القاموس المحيط ،ىـ(ٚٔٛ:)ت
 ص ،ٔج ،م( ٕ٘ٓٓ -) بيروت ،عـــــــــر والتوزيــــــــــــة الرسالة لمطباعة والنشــــمؤسس ،ٛط العرقُسوسي،

ٖٜٕ. 
ابن  ،عبد المؤمن بن عبد الحق صفي الدين: عبد الحق ابن ؛ٛٙٙص ،ٕالمشتاق، ج االدريسي: نزىة -(ٚ)

تحقيق:  ،مراصد االطالع عمى أسماء األمكنة والبقاع ،ىـ(ٜٖٚ :)ت الحنبمي القطيعي البغدادي شمائل
 . ٕٚ٘ص ،ٕج ،ىـ( ٕٔٗٔ-، دار الجيل، )بيروتٔط ،السيد عمي دمحم البجاوي 
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 ؛ٕٚ٘ص ،ٕج ،د الحق: مراصد االطالعابن عب ؛٘٘ٗص ،ٕج ،ياقوت الحموي: معجم البمدان -(ٛ)
القاسم أبو  :ابن خرداذبة شرق مدينة البصرة . ،تقع جنوب العراق ،خوزستان: ىي مدينة االحواز العراقية

 .ٕٗ ص ،ٔج م(، ٜٛٛٔ -) بيروت ،دار صادر ،ىـ(، المسالك والممالكٕٓٛ:عبيد هللا بن عبد هللا )ت
تحقيق: عبد  ،ىـ(، األنسابٕٙ٘ : بن منصور التميمي المروزي )تالسمعاني: أبو سعد عبد الكريم بن دمحم-(ٜ)

 ،م( ٕٜٙٔ -) حيدر آباد ،مجمس دائرة المعارف العثمانية ،ٔط ،الرحمن بن يحيى المعممي اليماني وغيره
 . ٘٘ٗص ،ٕج ،ياقوت الحموي: معجم البمدان ؛ٖٛٗص ،٘ج

 . ٜٖٗص ،٘ج ،األنساب :السمعاني -(ٓٔ)
 ،كتاب العين ،ىـ(ٓٚٔ:بن عمرو بن تميم البصري )ت أحمدأبو عبد الرحمن الخميل بن الفراىيدي:  -(ٔٔ)

العزيزي: الحسن بن  ؛ٕٙٗ ص ،٘ج م(،ٜ٘ٛٔ-)بغداد،دار ومكتبة اليالل ،تحقيق: ميدي المخزومي
 ،ٔط ،تيسير خمف :جمعو وعمق عميو ووضع حواشيو ،المسالك والممالك ،ىـ(ٖٓٛ :الميمبي )ت أحمد

 . ٘ٔٔص ،ٔج ،(مٕٓٓ  -)بالم ،توزيعن لمطباعة والنشر والدار التكوي
والنجف كان عمى ساحل بحر  ،والحيرة عمى النجف ،الحيرة: مدينة قديمة عمى ثالث اميال من الكوفة -(ٕٔ)

وبيا كانت منازل مموك بني نصر  ،وىي منازل آل بقيمة وغيرىم ،وكان في قديم الدىر يبمغ الحيرة ،الممح
فمنيم من قبائل العرب عمى دين  ،النعمان بن المنذر، وعميو أىل الحيرة نصارى  من لخم وىم آل

اليعقوبي:  .النصرانية من بني تميم آل عدي بن زيد العبادي الشاعر ومن سميم ومن طّيىء وغيرىم 
 .ٙٗٔص ،ٔالبمدان، ج

ومقدم التناء وَأصحاب والدىقان بكسر الدال وضميا: رئيس القرية  ،والدىقان: التاجر، فارسي معرب -(ٖٔ)
وقيل النون زائدة وىو  ،ونونو أصمية، لقوليم تدىقن الرجل، ولو دىقنة بموضع كذا ،الزراعة، وىو معرب
ن بن عبد هللا بن ــــــــالحس أحمدأبو  :كري ــــــــــــــالعس ؛ٓٔٔص ،ٗج الفراىيدي: العين، . من الدىق: اإلمتالء

، المطبعة ٔ ط ميرة، أحمدمحمود  :ىـ(، تصحيفات المحدثين، تحقيقٕٖٛ :)ت يلــــــعيد بن إسماعــــــــــس
ابن األثير مجد الدين أبو السعادات المبارك بن دمحم  ؛ٕٗٗص ،ٔج (،ٕٓٗٔ -)القاىرة،العربية الحديثة

ة في غريب الحديث واألثر، ــىـ(، النيايٙٓٙ :بن دمحم بن دمحم ابن عبد الكريم الشيباني الجزري )ت
 ،ٕج م(،ٜٜٚٔ -) بيروت،ةـــــــــالمكتبة العممي ،محمود دمحم الطناحي ،الزاوى  أحمدطاىر  :قـــــــــيتحق
 .٘ٗٔص

 ،ٗج،معجم البمدان ،ياقوت الحموي  . وجةإحداىا فم ،فالليج السواد قراىا قال الميث: ،الفالليج: بالفتح -(ٗٔ)
 .ٕٓٚص

طّسوج  ،طسوج خطرنية ،وىى ستة طساسيج طسوج بابل ،مىكورة استان بيقباذ االع طسوجي منالنيرين: -(٘ٔ)
المسالك  :ابن خزداذبة .وطسوج عين الّتمر ،النيرين يطّسوج ،الفّموجة العميا، طّسوج الفّموجة السفمى

 . ٛص ،ٔوالممالك،ج
ة من نواحي ناحي :وياء آخر الحروف مخففة ،وبعد الراء الساكنة نون مكسورة ،بالضم ثم الفتح :ُخَطْرِنَيةُ  -(ٙٔ)

 .ٖٛٚ،صٕمعجم البمدان،ج :ياقوت الحموي  .بابل العراق
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واإلستان مثل  ،العال يقال ليا إستان ،لبوقطر  ،ومسكن ،اييضم األنبار، وبادور و  ،ىو اْستاُن العالِ  العال: -(ٚٔ)
 . ٛٚص ،ٔج،الحازمي: االماكن .الرستاق

 -) بيروت،دار ومكتبة اليالل ،(، فتوح البمدانىـٜٕٚ :بن يحيى بن جابر بن داود )ت أحمدالبالذري:  -(ٛٔ)
بن إسحاق بن جعفر بن وىب بن واضح  أحمد ،ابو يعقوب اليعقوبي: ؛ٕٓٙص ،ٔج ،م(ٜٛٛٔ

 . ٛ٘ٔص ،ٔج ىـ(، ٕٕٗٔ -)بيروت ،دار الكتب العممية ،ٔط البمدان، ،ىـ(ٕٜٕ)المتوفى: بعد 
 . ٕٔٙص ،ٔج ،فتوح البمدان :البالذري  -(ٜٔ)
 . ٕٓٚص ،ٗمعجم البمدان،ج :الحموي ياقوت  -(ٕٓ)
أكرم  تحقيق  ،ه(، الطبقاتٕٓٗ:خميفة بن خياط بن خميفة الشيباني البصري )ت،العصفري: أبو عمرو -(ٕٔ)

 . ٜٗص ،ٔج م(،ٕٜٛٔ –) الرياض ،دار طيبة ،ٕط ضياء العمري،
 . ٜٖٗص ،٘ج ،السمعاني: األنساب  -(ٕٕ)
الىل الضياع ومنو سمي التناء  ،من اصحاب الّضَياع والمزارع القريةوىم أرباب النعم من أىل  :التّناء -(ٖٕ)

ال  التيمن الطيالسة والعمائم والخفاف  ،واحد شيءوالتجار والمموك فمباسيم  التّناءو ، واالقامة بالبمدان
نما يتفاضمون  ،كسر فييا والقمص والجباب والمبّطنات  أحمدأبو  العسكري: . المالبس فيالجودة  فيوا 

 أحمدمحمود  :تحقيق ،تصحيفات المحدثين، ىـ(ٕٖٛحسن بن عبد هللا بن سعيد بن إسماعيل  )ت: ال
 . ٕٗٗص ،ٔجه( ٕٓٗٔ -) القاىرة،المطبعة العربية الحديثة ،ٔط ،ميرة

 . ٕٗٗص ،ٔج ،العسكري:  تصحيفات المحدثين -(ٕٗ)
 . ٕٗٗص ،ٔج ،المصدر نفسة -(ٕ٘)
األسدي  صاحب الحمة، قتل في المحرم سنة بن مزيد بن مرثد  ىو دبيس بن عمي :دبيس بن صدقة -(ٕٙ)

 ،ٔج ،ابن القالنسي: تاريخ دمشق .ثالثين وخمسمائة قتمو السمطان مسعود بن دمحم ألمور أنكرىا وأسباب 
 .  ٜٖٙص

 المنتظم في تاريخ األمم ،ىـ(ٜٚ٘ابن الجوزي: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عمي بن دمحم )ت  -(ٕٚ)
 -) بيروت ،دار الكتب العممية ،ٔط مصطفى عبد القادر عطا، ،تحقيق: دمحم عبد القادر عطا ،والمموك
 . ٕٚٓص ،ٕج م(، ٕٜٜٔ

 . ٕٖٗص ،٘ج،معجم البمدان ياقوت الحموي:-(ٕٛ) 
الدار ،تحقيق: السيد يوسف اليادي ،المغرب إلىحدود العالم من المشرق  ،ىـ(ٕٖٚ)توفي: بعد مجيول:-(ٜٕ)

 . ٛٙٙص ،ٕج االدريسي: نزىة المشتاق، ؛ٓٙٔص ،ٔج ىـ(، ٖٕٗٔ-فية لمنشر، )القاىرةالثقا
ىـ(، معجم ما استعجم من أسماء ٚٛٗ :البكري: أبو عبيد عبد هللا بن عبد العزيز بن دمحم األندلسي )ت-(ٖٓ)

 اي غير محاط :لوحائط ال  ؛ٕٚص ،ٔج ىـ(، ٖٓٗٔ -) بيروت،، عالم الكتبٖط البالد والمواضع،
 ،ٔج ،الصاحب ابن عباد: المحيط في المغة . ويمنع رلو شجو يجعل لو من حبسياج من الطين بل 

 . ٜٓٔص
 .  ٙٔ٘ص ،ٔج معجم البمدان، :ياقوت الحموي  -(ٖٔ)
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دار  ،ٔط تحقيق: عبد المنعم عامر، ،ىـ(، األخبار الطوالٕٕٛ :بن داود )ت أحمدالدينوري: أبو حنيفة  -(ٕٖ)
 . ٖٚص ،ٔج ،م( ٜٓٙٔ -) القاىرة،إحياء الكتاب العربي

ىـ(، بغية الطمب في ٓٙٙ :بن ىبة هللا بن أبي جرادة العقيمي )ت أحمدابن العديم: كمال الدين عمر بن  -(ٖٖ)
 . ٖٗٙص ،ٔج ،(بالت-) بيروت تاريخ حمب، تحقيق: سييل زكار، دار الفكر،

 . ٓٗٗص ،ٔج فتوح البمدان، :البالذري  -(ٖٗ)
ىـ(، ٔٔٚ :بو الفضل، جمال الدين دمحم بن مكرم بن عمى االنصاري الرويفعى اإلفريقى )تابن منظور: أ -(ٖ٘)

        ،دار الفكر لمطباعة والتوزيع والنشر ،ٔط ،واخرون  ،مختصر تاريخ دمشق، تحقيق: روحية النحاس
        مكتبة العموم  ،: أكرم بن ضياء عصر الخالفة الراشدةالعمري ؛ ٕ٘ٗص ،ٔج م(،ٜٗٛٔ -) دمشق

 . ٜٜٔص ،ٔج ىـ(، ٗٔٗٔ -المدينة المنورة) ،الحكمو 
وىو  ،]رزدق[ الرزداق: لغة في تعريب الرستاق والرزداق: السطر من النخل، والصف من الناس :الرستاق -(ٖٙ)

الصحاح تاج المغة وصحاح  :الجوىري  .وىى السواد  ،الرساتيق والجمع ،أصمو بالفارسية رستوو  ،معرب
 :عبد هللا، زين الدين دمحم بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي )ت الرازي: أبو ؛ٔٛٗص ،ٗج ،العربية
) بيروت ،الدار النموذجية -، المكتبة العصرية ٘ط تحقيق: يوسف الشيخ دمحم، ،مختار الصحاح ،ىـ(ٙٙٙ

 . ٕٕٔص ،ٔج م(،ٜٜٜٔ -
 ،منيا عشرة أَعشراء كل قفيز ،وىو عشرة َأقفزة ،مقدار معموم الذرع والمساحة األرضالجريب: الجريب من -(ٖٚ)

تيذيب  ،ىـ(ٖٓٚ :اليروي)ت أحمددمحم بن ،األزىري: أبو منصور . فالعشير جزة من مائة جزء من الجريب
 . ٖٚص ،ٔٔج م(،ٕٔٓٓ -) بيروت،دار إحياء التراث العربي ،ٔط ،دمحم عوض مرعب :تحقيق ،المغة

 . ٕٙٙص ،ٔج ،فتوح البمدان -(ٖٛ)
 . ٖٔص ،ٚج،المنتظم :ابن الجوزي  -(ٜٖ)
ىو أبو طالب دمحم بن ميكائيل بن سمجوق بن دقاق الممقب ركن الدين طغرلبك أول مموك  طغرلبك: -(ٓٗ)

بن دمحم  أحمدابن خمكان: أبو العباس شمس الدين  . السالجقة وفي سنة خمس وخمسون واربعمائة لميجرة
تحقيق: إحسان  ،أنباء أبناء الزمانوفيات األعيان و  ،ىـ(ٔٛٙبن إبراىيم بن أبي بكر البرمكي اإلربمي )ت 

 . ٖٙص ،٘ج م(،ٜٜٗٔ -، دار صادر،)بيروتٔعباس،ط
ولقب بالمظفر وىو البساسيرى التركي كان مقدما عمي االتراك وكان  ،ىو ابو الحارث ارسالن البساسيري: -(ٔٗ)

لة ثم اظير ذلك ه( ال يقطع امرا دونو فتجبر وذكر عنو انو اراد تغيير الدو ٚٙٗ-ٕٕٗالقائم بأمر هللا)
في خامس عشر ذي الحجة سنة إحدى    ان قتل إلىوخطب لمفاطميين بمصر فجرى لو من الحوادث 

 . ٕٕٔص ،ٛج،ابن الجوزي: المنتظم . وخمسين وأربعمائة
ن عز الدين عمي بن أبي الكرم دمحم بن دمحم بن عبد الكريم بن عبد الواحد ـــــــــــابن األثير: أبو الحس -(ٕٗ)

دار الكتاب  ،ٔط ،تحقيق: عمر عبد السالم تدمري  ،الكامل في التاريخ ،ىـ(ٖٓٙ:زري)تـــــــاني الجـــــــيبالش
بن عثمان  أحمدشمس الدين دمحم بن  ،الذىبي: أبو عبد هللا ؛ٖٖٗص ،ٛج م(،ٜٜٚٔ-)بيروت  ،العربي

 ،الدكتور بشار عّواد معروفتحقيق:  ،ووفيات المشاىير واألعالم سالمتاريخ اإل ،ىـ(ٛٗٚ :بن قايماز)ت
 . ٓٗص ،ٓٔج ،م( ٖٕٓٓ -)بالم،يسالمدار الغرب اإل ،ٔط
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 . ٕٙٔص ،ٛٔج ،ابن الجوزي: المنتظم -(ٖٗ)
ور ــــــــــاأليوبي المنص ،ر الدين: دمحم بن عمر المظفر بن شاىنشاهـــناص ،الممك المنصور: أبو المعالي -(ٗٗ)

 عالم ،حبشيتحقيق: الدكتور حسن  ،ىـ(، مضمار الحقائق وسر الخالئقٚٔٙ :)ترــــــــن المظفـــــــــــاب
 . ٜٚص ،ٔج ،بالت(-) القاىرة،الكتب

 . ٖٖٗص ،ٛ ج ،ابن األثير: الكامل في التاريخ -(٘ٗ)
 . ٘ص ،ٔٗج ،سالمالذىبي:  تاريخ اإل -(ٙٗ)
 . ٕٛٚص ،ٕٗج ،المصدر نفسة -(ٚٗ)
  . ٚص ،ٙٗج،المصدر نفسة -(ٛٗ)
تحقيق: بشار  ،ذيل تاريخ مدينة السالم ،ىـ(ٖٚٙ:لدبيثي: أبو عبد هللا دمحم بن سعيد ابن الدبيثي )تابن ا -(ٜٗ)

 .   ٔٛٗص ،ٕج ،م(ٕٙٓٓ-)بالم،يسالم، دار الغرب اإلٔط ،عواد معروف
 .   ٔٛٗص ،ٕج ،المصدر نفسة -(ٓ٘)
حدىا من الشرق بالد  ،الصينومتاخمة لبالد  سان: كورة بين دربند وشروان، متصمة بجبل القبق،اخر  -(ٔ٘)

اليند؛ ومن الجنوب بعض حدود خراسان وقسم من مفازة كركس كوه، ومن الغرب نواحي جرجان وحدود 
وتقع وسط عمارة  ،الغور، ومن الشمال نير جيحون، وىي بالد واسعة ذات تجارة واسعة وخيرات وفيرة

عبد هللا بن عامر بن كريز في افتتح البمد  ،ترتفع منيا ثياب الصوف ، وتعد من االقميم الخامس،العالم
 ؛ٕٚٔ، صٔاليعقوبي: البمدان،ج . عيد الخميفة عثمان بن عفان في سنة ثالثين وكان يومئذ عمى البصرة

 .     ٗٔٔص  ،ٔج،المغرب إلىمجيول: حدود العالم من المشرق 
وىي من أجل مدن  ،اج نيسابوروخراج البمد مع خر  ،مدينة طوس العظمى يقال ليا: نوقان :نوقان طوس -(ٕ٘)

 ،وبو أيضا قبر ىرون الرشيد ،خراسان وأعمرىا، وبظاىر مدينة نوقان قبر اإلمام عمي بن موسى بن جعفر
 .وبنوقان معدن البّرام ومعادن الفيروز والّدىنج  وفيو قوم معتكفون، ،وعمى قبر عمي بن موسى حصن

 .      ٘٘ٔص ،ٔج،والممالكالمسالك  :الميمبي، ٖٜ ص ،ٔج،اليعقوبي: البمدان
فيى أبرشير وىى مدينة  ،ونسا ،تانوقوىس ،فمن كور نيسابور: الطبسين ،لكورنيسابور: بمد واسع كثير ا -(ٖ٘)

افتتح البمد عبد هللا بن عامر بن كريز في خالفة عثمان  ،فى ارض سيمة ابنيتيا طين وىى مفترشة البناء
وخراجيا يبمغ أربعة آالف ألف  ،عجم وشربيا من العيون واألوديةوأىميا أخالط من العرب وال ،سنة ثالثين

 :االصطخري  ؛ٜ٘ص ،ٔاليعقوبي: البمدان، ج .ي خراج خراسان وبيا يعمل في جميعوىو داخل ف ،درىم
 .   ٕٗ٘ص ،ٔج ،المسالك والممالك

أيبك بن عبد هللا صالح الدين خميل بن  :الصفدي ؛ٜٕٔص ،ٕج ،ابن الدبيثي: ذيل تاريخ مدينة السالم-(ٗ٘)
 -) بيروت،دار إحياء التراث ،األرناؤوط وتركي مصطفى أحمدىـ(، الوافي بالوفيات، تحقيق: ٗٙٚ :)ت

 . ٕٔٔص ،ٚج ،م(ٕٓٓٓ
صدقة بن مرثد: ىو األمير سيف الدولة صدقة بن األمير بياء الدولة منصور بن األمير أبي األغر دبيس -(٘٘)

 ،بغية الطمب في تاريخ حمب :ابن العديم . صاحب الحمة المزيديةبن األمير سند الدولة عمي األسدي 
 . ٛٚٗص ،ٚج
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السيوطي: بغية الوعاة في طبقات المغويين  ؛ٛٚص ،ٔج،المضية في طبقات الحنفية القرشي: الجواىر-(ٙ٘)
 . ٖٖٙص ،ٔج ،والنحاة

 . ٕٕٔص ،ٚج ،الوافي بالوفيات :الصفدي -(ٚ٘)
ون ثانيو، وضاد معجمة، وقد تقدم اشتقاقو في فراض: قرية بالبحرين لبني عامر أولو، وسك الُفْرَضُة: بضم -(ٛ٘)

  ،ٓٔج ،ياقوت الحموي: معجم البمدان . التمرابن الحارث بن عبد القيس يكثر بيا التعضوض نوع من 
 . ٚٛٔص

 .   ٕٔ٘ص  ،ٗج ،ياقوت الحموي: معجم البمدان ؛ٚٛٔص ،ٓٔج ،االنساب :السمعاني -(ٜ٘)
 .   ٜٓٔص ،ٖٛج ،سالماإل تاريخ :ىبيالذ -(ٓٙ)
 :دمحم بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع  الحنبمي البغدادي )ت ،ابن نقطة: أبو بكر، معين الدين -(ٔٙ)

-) مكة المكرمة،جامعة أم القرى  ،ٔط تحقيق: عبد القيوم عبد ريب النبي، ،ىـ(، إكمال اإلكمالٜٕٙ
 . ٜٙ٘ص ،ٗج ،ه(ٓٔٗٔ

 .   ٜٓٔص ،ٖٛج ،سالماإل ختاري :الذىبي -(ٕٙ)
 بن ن بن ىبة هللاــــــــــــافظ محب الدين ابي عبد هللا دمحم بن محمود ابن الحســـــــابن النجار: االمام الح -(ٖٙ)

دار الكتب  ،ٔط عطا، القادرتحقيق: مصطفى عبد  ،ذيل تاريخ بغداد ه(، ٖٗٙ: ن البغدادي )تــــــــمحاس
بن عثمان  أحمدالذىبي: أبو عبد هللا، شمس الدين دمحم بن ؛ ٚٗٔص،٘ٔج ،(ٜٜٚٔ –،)بيروت العممية

-)بيروت،دار الكتب العممية ،ىـ(، المختصر المحتاج إليو من تاريخ الحافظ الدبيثيٛٗٚ :بن قايماز)ت
 .   ٚٗٔص ،ٔج ،م(ٜ٘ٛٔ

 ،في خبر من غبر العبر ىـ(،ٛٗٚ :بن عثمان بن قايماز)ت أحمدأبو عبد هللا، شمس الدين دمحم بن  -(ٗٙ)
 . ٕ٘٘ص ،ٗج م(،ٜٗٛٔ-)الكويت،مطبعة حكومة الكويت ،صالح الدين المنجد :تحقيق

 . ٖ٘ٔص ،ٔٗج ،سالمالذىبي: تاريخ اإل ؛ٜٖٔص ،ٖ ج ،ابن الدبيثي: ذيل تاريخ مدينة السالم -(٘ٙ)
 .      ٛ٘ٚص ،ٕٔج ،سالمالذىبي: تاريخ اإل ؛ٜٖٔص ،ٖج ،ابن الدبيثي: ذيل تاريخ مدينة السالم -(ٙٙ)
 . ٜ٘ص ،ٕٔج ،الصفدي: الوافي بالوفيات ؛ٙٓٔص ،ٖ٘ج ،سالمالذىبي:  تاريخ اإل -(ٚٙ)
السمطان دمحم بن ممكشاه: ىو السمطان دمحم بن ممكشاه بن َألب َأرسالن احد سالطين السالجقة، تولى الحكم -(ٛٙ)

في الرابع والعشرين من ذي الحجة  توفي سنة ثمان وتسعين وأربعمئة بعد وفاة اخية  السمطان بركياروق،
 . ٜٔٙص ،ٛ ج ،ابن االثير: الكامل في التاريخ .سنة ِإحدى عشرة وخمسمائة

 . ٜ٘ص ،ٕٔج ،الصفدي: الوافي بالوفيات ؛ٙٓٔص ،ٖ٘ج ،سالمالذىبي:  تاريخ اإل -(ٜٙ)
لصفدي: الوافي ا ؛ٚ٘ص ،ٔٔج،سالمتاريخ اإل الذىبي: ؛ٓٓٔص ،ٖج  ابن الدبيثي: ذيل تاريخ بغداد،-(ٓٚ)

 .ٜ٘ص،ٕٔج بالوفيات،
بن يحيى بن فضل هللا القرشي العدوي  أحمد ،العمري: شياب الدين . الدوالب يصب في الساقية :الناعورة -(ٔٚ)

 ج ىـ(، ٖٕٗٔ -) أبو ظبي،المجمع الثقافي ،ٔط ،ىـ(، مسالك األبصار في ممالك األمصارٜٗٚ :)ت
نير الذىب في  ،ىـ(ٖٔ٘ٔ :بن مصطفى البالي الحمبي)تالغزي: كامل بن حسين بن دمحم  ؛ٗٚٔص ،ٖ

 .ٕٙص ،ٖج،ىـ( ٜٔٗٔ -)حمب ،دار القمم ،ٕط ،تاريخ حمب
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المنتخب من معجم  ،ىـ(ٕٙ٘:السمعاني: أبو سعد، عبد الكريم بن دمحم بن منصور التميمي المروزي )ت-(ٕٚ)
 ،م(ٜٜٙٔ -) الرياض ،الم الكتبدار ع ،ٔط ،تحقيق: موفق بن عبد هللا بن عبد القادر شيوخ السمعاني،

 . ٜ٘ٙص ،ٔج
 .  ٚٛٔص ،ٓٔج ،السمعاني: االنساب -(ٖٚ)
 .  ٜٙ٘ص ،ٗج  ،تكممة اإلكمال  :ابن نقطة -(ٗٚ)
 . ٜٙ٘ص ،ٗ ج  ،تكممة اإلكمال  :ابن نقطة ؛ٚٛٔص ،ٓٔج ،األنساب :السمعاني -(75)
 . ٜٙ٘ص ،ٗ ج  ،تكممة اإلكمال  :ابن نقطة -(76)
يل بن عمر بن كثير القرشي ابن كثير: أبو الفداء إسماع ؛ٛٚص ،ٜج،وزي: المنتظمابن الج -(ٚٚ)

دار ىجر لمطباعة  ،ٔط ،تحقيق: عبد هللا بن عبد المحسن التركي ،والنياية ىـ(، البدايةٗٚٚ: ت)البصري 
 .ٖٚٔ ص ،ٙٔج،م(ٖٕٓٓ -)بالم،والتوزيع واإلعالنوالنشر 

 .  ٘ٙٔص ،ٜٔج ،الوافي بالوفيات الصفدي: ؛ٖٔٔص ،ٙٔج ،ابن النجار: ذيل  تاريخ بغداد -(ٛٚ)
  .   ٘ٙٔص ،ٜٔج ،الوافي بالوفيات الصفدي: ؛ٖٔٔص ،ٙٔج ،ابن النجار: ذيل  تاريخ بغداد -(ٜٚ)
 .   ٘ٙٔص ،ٜٔج،الوافي بالوفيات الصفدي: ؛ٖٔٔ ص ،ٙٔج ،ابن النجار: ذيل  تاريخ بغداد -(81)
 .  ٖٔٔص ،ٙٔج ،ابن النجار: ذيل  تاريخ بغداد -(80)
 . ٖٔٔص ،ٙٔج ،المصدر نفسة -(ٕٛ)
 . ٖٔٔص ،ٙٔج ،المصدر نفسة -(ٖٛ)
تحقيق: محمود  ،طبقات الشافعية الكبرى  ،ىـ(ٔٚٚ :السبكي: تاج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين )ت -(ٗٛ)

 ،٘ج ه(،ٖٔٗٔ-)بالم،ىجر لمطباعة والنشر والتوزيع ،ٕط ،دمحم الطناحي، عبد الفتاح دمحم الحمو
  . ٕٕٗص

الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة،  ،ىـ(ٜٚٛ :ابن قطموبغا: أبو الفداء زين الدين قاسم السودوني ) )ت -(٘ٛ)
ية سالممركز النعمان لمبحوث والدراسات اإل ،ٔط ،دراسة وتحقيق: شادي بن دمحم بن سالم آل نعمان

 . ٙٛٗص ،ٙج ،م( ٕٔٔٓ -)صنعاء
وفييا دار الخالفة المعظمة، وىو اسم لنير يدخل من باب  ،ير وأعظم محمة ببغدادوىو أش نيُر الُمَعّمى: -(ٙٛ)

ياقوت  .حّتى يدخل دار الخالفة، وىو المسمى بالفردوس األرضمستمّده من الخالص فيسير تحت  ،بين
ابن النجار: ذيل  ؛ٛٚص ،ٜ ج ،لمنتظمابن الجوزي: ا-(ٚٛ) .ٕٖٗص ،٘ج،معجم البمدان موي:حال
ىو اسم لقرية :باب حرب ؛ٖٚٔص ،ٙٔج ،ابن كثير: البداية والنياية؛ ٖٔٔص ،ٙٔج ،داريخ بغدات

بن حنبل وبشر الحافي  أحمدكان أحد َأبواب المدينة، وعنده قبر  ،معروفة لمعامة مقبرة باب حرب ببغداد
 . (هللارحميم )واألئمة لعباد والصالحين وأعالم المسممينوأبو بكر الخطيب ومن ال يحصى من العمماء وا

 . ٖٚٓص  ،ٔج ،معجم البمدان :ياقوت الحموي  ؛ٕٕٔص ،ٔج ،الحازمي: االماكن
 .   ٖٔٔص ،ٕٓج ،ابن النجار: ذيل تاريخ بغداد -(ٛٛ)
 . ٕٕٓص ،ٗج الذىبي: العبر، ؛ٓٔٔص ،٘ج المصدر نفسة، -(ٜٛ)
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ياب الدين ـــــــــش ،بد هللاأبو ع :ياقوت الحموي  . غربي بغداد وىي أيضا قرية من قرى نير الممك :برفطا -(ٜٓ)
دار الغرب   ،ٔط ،تحقيق: إحسان عباس ،ىـ(، معجم األدباءٕٙٙوت بن عبد هللا الرومي )ت ـــــــــــياق
 . ٜٖٔص،ٙج،م( ٖٜٜٔ-)بيروت ،يسالماإل

 . ٜٖٔص ،ٙج ،المصدر نفسة -(ٜٔ)
 . ٜٖٔص ،ٙج ،معجم االدباء :ياقوت الحموي  -(ٕٜ)
 .  ٜٖٔص ،ٙج ،المصدر نفسة -(ٖٜ)
. ه(ٛ٘ٔ-ٖٙٔابن البواب: عبد هللا بن دمحم بن سمم يدعى ابن البواب مولى الخميفة ابو جعفر المنصور) -(ٜٗ)

 ،ىـ(، تاريخ األمم والمموكٖٓٔ :، دمحم بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلممي )تجعفرأبو لطبري: ا
 . ٖٙٗص ،ٗج ،ه(ٚٓٗٔ -) بيروت،دار الكتب العممية ،ٔط ،دمحم أبو الفضل إبراىيم تحقيق:

 . ٜٖٔص ،ٙ ج، ياقوت الحموي: معجم االدباء -(ٜ٘)
 . ٜٖٔص ،ٙج ،المصدر نفسو -(ٜٙ)
 . ٜٖٔص ،ٙج ،المصدر نفسة -(ٜٚ)
ىـ(، بدائع ٖٔٙ :ابن ظافر: أبو الحسن، جمال الدين عمي بن ظافر بن حسين األزدي الخزرجي )ت -(ٜٛ)

 . ٔٙٔص ،ٔج ،م(ٔٙٛٔ-البدائو،)مصر
 .    ٖٖٔص ،ٚج ،الوافي بالوفيات :الصفدي ؛ٖ٘ص ،ٕٓج ،ابن النجار: ذيل تاريخ بغداد -(99)
 .  ٖٕٚص ،ٕٕج ،المصدر نفسة -(011)
 . ٔٙٔص ،ٔج ،بدائع البدائو -(010)
 .    ٖٖٔص ،ٚج ،الوافي بالوفيات :الصفدي ؛ٖ٘ص ،ٕٓج ،ابن النجار: ذيل تاريخ بغداد -(ٕٓٔ)
ابن األثير: أبو الحسن، عز الدين عمي بن أبي الكرم دمحم بن دمحم  ؛ٖٛٗص ،٘ج ،نسابالسمعاني: اال-(ٖٓٔ)

) ،دار صادر ،المباب في تيذيب األنساب ،ىـ(ٖٓٙ :بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري )ت
 .ٔٓ٘ص ،ٔج ،بالت(-بيروت

 . ٖٛٗص ،٘ج ،االنساب -(ٗٓٔ)
 .ٖٛٗ ص ،٘ج ،المصدر نفسة -(٘ٓٔ)
تحقيق:  ،ىـ(، معجم الشيوخٔٚ٘ :ابن عساكر: ثقة الدين، أبو القاسم عمي بن الحسن بن ىبة هللا )ت -(ٙٓٔ)

 ،سالمالذىبي: تاريخ اإل ؛ٙٛٔص ،ٕج ،م( ٕٓٓٓ -) دمشق  ، دار البشائر،ٔوفاء تقي الدين، ط
 . ٕٓٚص ،ٔٔج

 .     ٙٛٔص ،ٕج ،معجم الشيوخ ابن عساكر: -(ٚٓٔ)
 أحمدىـ(، مسند ٕٔٗ :بن دمحم بن حنبل بن ىالل بن أسد الشيباني)ت أحمدعبد هللا، أبو  :ا بن حنبل -(ٛٓٔ)

 . ٜٕٚص ،ٗج ،م( ٜٜٛٔـ  -)بيروت،عالم الكتب ،بن حنبل،  تحقيق: السيد أبو المعاطي النوري 
 .   ٕٓٚص ،ٔٔج ،سالمالذىبي: تاريخ اإل -(ٜٓٔ)
بن عثمان  أحمدشمس الدين دمحم بن  ،و عبد هللاالذىبي: أب ؛ٜٙ٘ص ،ٗج ،ابن نقطة: إكمال اإلكمال -(ٓٔٔ)

 .ٕٖٗص ،ٗٔج ،م(ٕٙٓٓ-) القاىرة ،دار الحديث  ،ىـ(، سير أعالم النبالءٛٗٚ :بن قايماز )ت


