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العقيديـة  : يعد علم الحديث من العلوم التي لها أهمية كبرى في حياة المسلمين الدينية  

 العربية االسالمية منذ القـرون االولـى         واهتمت مدينة الموصل كغيرها من المدن      ،والسلوكية

 ،بدراسة الحديث الشريف واالهتمام به واقبل العلماء على طلبه وجمعه والرحلة فـي سـبيله              

وكان احـدهم   . وتأتي اهميته من كونه المرجع الثاني بعد القران الكريم في التشريع االسالمي             

ة في طلب حديث واحد ليسمعه مـن        يرحل ويجوب البالد شرقاً وغرباً ويقطع المسافات الطويل       

 ومنهم من يقرن طلب الحـديث مـع الدراسـة           ، وقد تكون رحلته من اجل الحديث فقط       ،راويه

  .)١( إما لثقته او صدقه او لعلو اسناده،والسماع على ذلك الراوي الذي أخذ عنه الحديث

 استمر نشاط علماء الموصل     )م١٢٦٢-١١٢٧/هـ٦٦٠-٥٢١ (وفي العصر االتابكي    

 وتـولى  ، هذا المجال من خالل انشاء دور الحديث التي خصصت لرواية الحديث ودراسـته            في

ربل مثالً ثـم    خارج الموصل كأ  هؤالء من ولد    من   و ،مشيخة هذه الدور كبار العلماء والمحدثين     

نشأ في الموصل وتلقى علومه فيها ثم مكث فيها او ارتحل عنها وعاد اليها بعد تحصيل العلـم         

 الكبار فينـال نـصيباً   واألئمة األعالمارتحل ولم يعد اليها بعد ان صار من العلماء والرواية او  

 ومنهم من لم يكن في االصـل        ،خاصة دمشق ب او التحديث في بلد اخر و      اإلقراءعلمياً كمشيخة   

من اهلها ولكنه وفد اليها مهاجراً لسبب من االسباب فتصدر للتعليم فيها او اسـتكمل علمـه                  

  . )٢(ا ما تهيأ له اخذه من علوم القران والحديث والفقهفأخذ من ائمته

 العصر االتابكي واقبل الناس علـى دراسـة      إبان ولذلك كثر المحدثون في الموصل في     

  المنـشأ والمولـد   موصـلي    ومن هؤالء المحدث عبـد القـادر الرهـاوي           ،الحديث وسماعه 

 لطلب الحديث مـن     الذي اشتهر برحالته الواسعة سعياً    و )م١٢١٥-١١٤١/هـ٦١٢-٥٣٦ (

 ومثلما كـان لهـذا      ، وبالرحالة ، وبالحافظ ، فوصف لذلك بمحدث الجزيرة    ،شيوخه ومن رواته  

 كان له ايضاً رواة يروون عنه الحديث ومنح للبعض منهم           ،المحدث شيوخ يسمع منها الحديث    

  .اجازات علمية
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  )هـ٦١٢ - هـ٥٣٦(المحدث عبد القادر الرهاوي وحياته العلمية في الموصل 

 

علق برحلته  ويهدف البحث الى تسليط الضوء على السيرة العلمية لهذا المحدث فيما يت           

 وقسم البحث الى عدة فقرات تتضمن الفقرة االولى اسم          ،التي تشمل شيوخه وتالميذه ومؤلفاته    

 اما الفقرة الثانية فهي نشأته العلمية وثقافته التي تشمل رحالتـه            ،عبد القادر الرهاوي ونسبه   

 الثالثـة    في حين تـشمل الفقـرة      ،وشيوخه ورواته واالجازات العلمية التي منحها ثم مؤلفاته       

  . اما الفقرة االخيرة فهي وفاته ثم الخاتمة،المناصب التي توالها

 
هو ابو محمد عبد القادر بن عبد اهللا بن عبد الرحمن الفهمي بـالوالء الرهـاوي ثـم                  

 وسبي عند فـتح عمـاد   )٣()م١١٤١/هـ٥٣٦ (الحراني ولد في الرها في جمادي االخرة سنة      

   الرهــا ســنة)م١١٤٦ – ١١٢٧/هـــ٥٤١ – ٥٢١ (ي صــاحب الموصــل الــدين زنكــ

ـ ٥٣٩ (  وقيل كان مملوكـاً لـبعض المواصـلة         ،)٤( فاشتراه بنو فهم الحرانيون    )م١١٤٤/ ه

 إال أنه لـم  )٦( وكان حنبلي المذهب   )٥(. وحبب اليه طلب العلم والحديث     ،السفارين رباه ثم اعتقه   

  .)٧(يكن مغالياً فيه

 
نشأ الرهاوي بالموصل على الخير والصالح والدين وحب العلم والرحلة في طلبه وهو             

 لذلك رحل في سـبيله الرحلـة        ، وال سيما الرحلة في طلب الحديث      ،)٨(ابن نيف وعشرين سنة   

 وكان يمشي في رحالته علـى قدميـه     ،الواسعة طاف فيها مدن العراق وفارس والشام ومصر       

ونظراً لرحالته الواسعة فقـد      . )٩(ة مع الناس وربما كان طعامه من عندهم لفقره        وكتبه محمول 

ــان    ــه ك ــب الن ــي والحاس ــافظ والفرض ــرة والح ــدث الجزي ــة ومح ــف بالرحال   وص

عالماً حافظاً ثبتاً ثقة ماموناً صالحاً كثير السماع والتصنيف ختم به علم الحديث منفرداً عـن                "

  :ماعه للحديث بالموصل من شيوخها الكبار ومنهم وكانت بداية س . )١٠("بني الدنيا 

 
 ولد في   ،هو مجد الدين ابو الفضل عبد اهللا بن احمد بن محمد بن عبد القاهر بن هشام               

ـ    ،) بباب المراتب  ( في بغداد    )م١٠٩٤/هـ٤٨٧ (منتصف شهر صفر من سنة        اً وكـان عالم

 وسـمع مـن     ، اخذ العلوم على كبار شيوخ عصره في مختلف الفنون         ،اًب وخطي اً ومحدث اًوفقيه

 والحسن بـن احمـد بـن        )م١١٠٦/هـ٥٠٠ت  (جعفر بن احمد بن حسين السراج البغدادي        

ــداد  ــبهاني الح ــسن االص ـــ٥١٥ ت (الح ــي )م١١٢١/ه ــا الهراس ــى الكي ــه عل    وتفق

طيلة عمره وصـار  قدم مجد الدين الى الموصل واستوطنها .  وغيرهم )م١١١٠هـ ٥٠٤ ت  (

عبد الكريم بن محمـد     :  ولقد حدث الخطيب كثيراً وقصده طالب العلم وممن أخذ عنه            ،خطيبها
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 وعبد اهللا بن احمد ابـن       ، صاحب كتاب األنساب   )م١١٦٦/هـ٥٢٦ ت   (بن منصور السمعاني    

وكانت وفاتـه   .  االمام في التفسير والحديث وغيرهم       )م١٢٢٣/هـ٦٢٠ ت   (قدامة المقدسي   

ــة  ــنة       ليل ــل س ــضان بالموص ــهر رم ــن ش ــشر م ــع ع ــي الراب ــاء ف   الثالث

  .)١١( ودفن في مقبرة باب الميدان)م١١٨٢/هـ٥٧٨ (

 
هو ابو بكر يحيى بن سعدون بن تمام بن محمد صـائن الـدين االزدي القرطبـي ثـم          

ـ       )م١٠٩٣/هـ٤٨٦ (ولد بقرطبة سنة    . الموصلي ف بـن   ودرس بها علم القراءات علـى خل

 وقد رحل الى العديد من المدن العربية واالسالمية وسمع مـن شـيوخها              ،ابراهيم أبن النحاس  

وكان القرطبي بارعاً في علم القراءات وعلوم اللغة فضالً         . ومنها القاهرة واالسكندرية وبغداد     

فـي   وله رواة رووا عنه علمه عنـدما كـان           ،اً ونحوي اً ولغوي اً وفقيه اًعن ذلك فقد كان محدث    

 ثم قدم ابو بكر بعـد ذلـك الـى           ،دمشق ومنهم االمامان ابو سعد ابن السمعاني وابن عساكر        

 وكانت وفاته بها في يوم عيد الفطر        ،الموصل واتخذها موطناً ونسب اليها وسمع من شيوخها       

  .)١٢()م١١٧٢/هـ٥٦٧ (من سنة 

 
 فلقي فيها كبار    ،الى البالد النائية  رحل الرهاوي عن الموصل بعد ان تلقى تعليمه فيها          

ـ ٥٥٩ ( وبدأ برحلته سـنة      ،المحدثين وروى عنهم واعتنى بالحديث اتم عناية        )م١١٦٣/هـ

 وال تذكر المصادر التاريخية التي ترجمت لهذا المحدث خـط   ،)١٣(حيث كان اول سماعه بهمذان    

 وعلى  ،في هذه المصادر   وتختلف اسبقية مدينة عن مدينة       ، بل توردها كيفما تشاء    ،سير رحلته 

العموم فقد سمع الرهاوي شيوخه من المحدثين في اصبهان وهراة ومرو ونيسابور وسجستان             

 فضالً عن بوشنج وتستر وزنجـان  )١٤(،وبغداد وواسط والبصرة ودمشق واالسكندرية والقاهرة   

  : ومن شيوخه في )١٥(،والكرج وحران

 
 

اهر بن الحافظ محمد بن طاهر بن علي الشيباني المقدسي ثم الـرازي             هو ابو زرعة ط   

سمع العديد من الشيوخ منهم ابو منصور        . )م١٠٨٨/هـ٤٨١ ( ولد بالري سنة     ،ثم الهمذاني 

 وحدث عنه   ،محمد بن الحسين المقومي ومكي بن منصور الكرجي وابو القاسم بن بيان ببغداد            

وكانت وفاته بهمذان في شهر ربيع      . ح الجيلي وغيرهم  السمعاني وابن الجوزي واحمد بن صال     

  )١٦(.)م١١٧٠/هـ٥٦٦ (االخر من سنة 
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  )هـ٦١٢ - هـ٥٣٦(المحدث عبد القادر الرهاوي وحياته العلمية في الموصل 

 

 
هو الحافظ ابو العالء الحسن بن احمد بن الحسن بن احمد بن محمد بن سهل الهمذاني                

راءات رحل الى عدة مدن منها اصبهان وقرأ الق       . العطار المقريء المحدث شيخ مدينة همذان       

على ابي علي الحداد وسمع منه الكثير وكذلك واسط حيث قرأ القراءات فيها على ابـي العـز                  

 اما من روى عنـه      ،القالنسي فضالً عن بغداد وخراسان حيث سمع من شيوخ هاتين المدينتين          

 ،فمنهم المبارك بن االزهر ويوسف بن احمد الشيرازي ومحمد بن محمود بن ابراهيم الحمامي             

ماً في النحو واللغة كما برع على حفّاظ عصره في حفظ ما يتعلق بالحديث في االنساب                كان اما 

وكانت وفاته في التاسع عـشر مـن شـهر          . )١٧(والتاريخ واالسماء والكنى والقصص والسير    

  )١٨(. وله احدى وثمانون سنة)م١١٧٣/هـ٥٦٩ (جمادي االولى سنة 

- 
)١٩(.  

 
 

هو الشيخ االمين المعمر ابو القاسم محمود بن عبد الكريم بن علي بـن محمـد بـن                  

سمع من سليمان بن ابراهيم الحافظ ومحمد بـن         . ابراهيم االصبهاني التاجر المعروف بفورجه    

 وحدث عنه كثيـرون مـنهم       ، الوهاب المديني ومن جده علي بن محمد وغيرهم        محمد بن عبد  

السمعاني ويوسف بن احمد الشيرازي وعبد السالم بن عبد الرحمن بـن سـكينة كمـا مـنح                  

  وكانـت وفاتـه باصـبهان فـي شـهر صـفر مـن سـنة               . اجازات علمية لبعض رواتـه      

  )٢٠(.)م١١٦٩/هـ٥٦٥(

 
هو الرئيس المعمر ابو الفرج مسعود بن الحسن بن القاسم بن الفضل بن احمـد بـن                 

  كـان شـيخاً جلـيالً ولـد سـنة         . احمد بن محمود بن عبد اهللا بن ابراهيم الثقفي االصبهاني         

 وسمع من جده وابي عيسى بن زياد والمطهر بن عبد الواحد البزانـي               ،)م١٠٦٩/هـ٤٦٢ (

هم محمد بن يوسف االَملي وعبد اهللا بن ابي الفـرج الجبـائي    وروى عنه كثيرون من   ،وغيرهم

  وكانت وفاته يوم االثنـين غـرة شـهر رجـب مـن سـنة              . وعبد الملك بن محمد المديني      

  )٢١(. وله مائة سنة)م١١٦٦/هـ٥٦٢ (

 
هو الحافظ ابو مسعود عبد الرحيم بن ابي الوفاء علي بن ابي طالب احمـد الحـاجي                 

كـان لـه    .  ولد باصبهان وكانت اسرته ال الحاجي من االسر المعروفة باصبهان            ،الصبهانيا
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شيوخ منهم ابو القاسم غانم بن محمد بن عبيد اهللا البرجي وابو بكر عبد الغفار بن محمد بـن              

الحسين وغيرهم، اما من روى عنه فمنهم الفقيه الحافظ ابو نزار ربيعة بن الحسن بـن علـي     

   وقد توفي في شهر شوال مـن سـنة         ،وكان الحاجي احد الشيوخ المعدلين    . افعي  اليماني الش 

  )٢٢(.)م١١٧٠/هـ٥٦٦ (

 
 سمع مـن    ،هو ابو المطهر بن الفضل بن عبد الواحد بن الفضل االصبهاني الصيدالني           

نه فمنهم ابو نزار ربيعة      اما من روى ع    ،رزق اهللا التميمي ومكي بن منصور الكرجي وغيرهم       

بن الحسن اليمني ومحمد بن مسعود بن ابي الفتح المديني ومحمد بن ابي سـعيد بـن طـاهر        

  )٢٣(.)١١٧١/هـ٥٦٧ ( توفي في شهر جمادي االولى من سنة ،الفقيه

 
   تـوفي باصـبهان سـنة      ،هو ابو جعفر محمد بن الحـسن االصـبهاني الـصيدالني          

  )٢٤(. وله خمس وتسعون سنة)م١١٧٣/هـ٥٦٩ (

 
هو معمر بن عبد الواحد بن رجاء بن عبد الواحد بن محمد بن الفاخر بن احمـد ابـو                   

سـمع فـي    .  احد الحفاظ والعارفين بالحديث      ،احمد بن ابي القاسم القرشي االصبهاني الواعظ      

 امـا مـن روى عنـه        ، كادش ومحمد بن عبد الباقي     بغداد من هبة اهللا بن الحصين واحمد بن       

فمنهم ابو حفص السهروردي وابو الحسن بن المقير وحدث عن ابي الفتح الحداد وابي القاسم               

  )٢٥(.)١١٦٨/هـ٥٦٤ (توفي في شهر ذي القعدة من سنة . البرجي وغيرهم 

 
عيسى احمد بن عمر بن محمد بن ابـي       هو ابو موسى محمد بن ابي بكر عمر بن ابي           

  ولـد فـي شـهر ذي القعـدة مـن سـنة            . عيسى االصبهاني المديني الحـافظ المـشهور        

 وقد رحل عن اصبهان في طلـب        ، وكان امام عصره في الحفظ والمعرفة      ،)م١١٠٧/هـ٥٠١(

 الحديث ثم رجع اليها واقام بها الى ان توفي فيها في التاسع من شهر جمـادي االولـى سـنة    

  )٢٦(.)م١١٨٥/هـ٥٨١(

 
  هو الحافظ ابو سعد محمد بن عبد الواحد الصائغ توفي باصبهان في شهر ذي القعـدة مـن                  

  )٢٧(.)م١١٨٦/هـ٥٨٢ (سنة 
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  )هـ٦١٢ - هـ٥٣٦(المحدث عبد القادر الرهاوي وحياته العلمية في الموصل 

 


.)٢٨(  

 
 

هو شرف الدين ابو الفتح نصر بن سيار بن صاعد بن سيار الكناني الهروي القاضـي             

 وهو مـن بيـت القـضاء        ،)م١٠٨٢/هـ٤٧٥ (ولد في شهر شوال من سنة       . الحنفي الفقيه   

من جده القاضي ابي العالء صاعد بن سيار بن يحيى بـن            سمع الكثير   . وكان خبيراً بالمذهب    

محمد بن ادريس والقاضي ابي عامر محمود بن القاسم االزدي ونجيب بن ميمـون الواسـطي          

 اما من روى عنه فمنهم ابو القاسـم       ، واجاز له شيخ االسالم ابو اسماعيل االنصاري       ،وغيرهم

ي يوم الثالثاء في العاشـر مـن شـهر          توف. زكي بن ابي الوفاء ومودود بن محمود الشقاني         

  )٢٩(.)م١١٧٥/هـ٥٧١ (المحرم سنة 

 
  هــو ابــو محمــد عبــد الجليــل بــن ابــي ســعد الهــروي المعــدل ولــد ســنة

   تـوفي سـنة    ،ويعد هذا المحدث مسند هراة واكبر شـيوخ الرهـاوي         ). م١٠٧٧/هـ٤٧٠ (

  )٣٠(.)م١١٦٦/هـ٥٦٢ (

 
 

  هو الرئيس ابو الفرج مسعود بن الحسن بـن القاسـم بـن الفـضل المولـود سـنة             

 وسمع من   ، اجاز له عبد الصمد بن المامون وابو بكر الخطيب البغدادي          ،)م١٠٦٩/هـ٤٦٢ (

  )٣١(.)م١١٦٦/هـ٥٦٢ ( توفي سنة ،جده ومن عبد الوهاب بن منده

 
 

 كان  ،و بكر محمد بن علي بن محمد ابي القاسم الطوسي الملقب ناصح المسلمين            هو اب 

 حدث عن علي بن احمد المديني ونصر اهللا بن احمد الخشنامي والفضل بن              ،فقيه وامام ومسند  

 ومحمد بن ابي طاهر     ، اما من روى عنه فمنهم عثمان بن ابي بكر         ،عبد الواحد التاجر وغيرهم   

ــد اهللا  ــن عبيـ ــسن بـ ــشيري والحـ ــد اهللا القـ ــن عبـ ــنة ، بـ ــوفي سـ    تـ

  )٣٢(.)م١١٧٣/هـ٥٦٩ (

  

  

  



 

 

)٧(
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هو االمام ابو عروبة عبد الهادي بن محمد بن عبد اهللا بن عمر بـن مـأمون الزاهـد         

  )٣٣()م١١٦٦/هـ٥٦٢ ( توفي سنة ،السجستاني الذي يعد مسند سجستان

 
 

   ولـد ،حمد بـن محمـد بـن احمـد بـن الرحبـي العطـار الحريمـي        هو ابو علي ا  

 اما مـن سـمع      ،سمع ابو عبد اهللا بن طلحة وابو الحسن بن الخل         . )م١٠٨٩/هـ٤٨٢ (سنة  

)٣٤()م١١٧١/هـ٥٦٧ (توفي في شهر صفر من سنة . منه فهو عمر القرشي 
  

 
 قرأ القـران الكـريم   ،نصر بن الخشابهو ابو محمد عبد اهللا بن احمد بن عبد اهللا بن           

 وكـان  ،وسمع الحديث الكثير وقرأ منه ما اليحصى وبرز في النحو واللغة وانتهى علمهما اليه        

  )٣٥(.)م١١٧٠/هـ٥٦٦ ( توفي سنة ،يؤدب اوالد الخليفة المستضئ

 
ية المولد والوفاة   هي الكاتبة شُهدة بنت ابي نصر احمد بن الفرج بن عمر االبري بغداد            

 كانت من العالمات المشهورات روت الحـديث وسـمع          ،)م١٠٨٩/هـ٤٨٢ (حيث ولدت سنة    

ــر ــف كثي ــا خل ــا  ،عليه ــودة خطه ــة لج ــت بالكاتب ــد لقب ــنة.  وق ــا س ــت وفاته   كان

  )٣٦(.)م١١٧٨/هـ٥٧٤ (

 
عن الحـسين   روى ،هو ابو هاشم عيسى بن احمد الهاشمي العباسي البغدادي الهراس        

  )٣٧(. )م١١٨٠/هـ٥٧٦ ( توفي في رجب من سنة ،بن البسرى

 
   ولـد سـنة  ،هو ابو الحسين عبد الحق بن عبـد الخـالق بـن احمـد بـن يوسـف         

   تــوفي ســنة،كــان شــيخاً عالمــاً حافظــاً لكتــاب اهللا دينــا ثقــة) م١١٠٠/هـــ٤٩٤(

  )٣٨(.)م١١٧٩/هـ٥٧٥(

 
 سمع ابا القاسم الربعـي  ،هو ابو محمد عبد اهللا بن عبد الصمد بن عبد الرزاق السلمي 

 اما من روى عنه فهم علي بن احمد الزيـدي        ،وعلي بن محمد االنباري وابا الغنائم بن ميمون       

  تـوفي فـي شـهر محـرم مـن سـنة           . وعمر بن علـي واحمـد بـن طـارق وغيـرهم             

  )٣٩(.)م١١٧٤/هـ٥٧٠ (



 

 

)٨(

  )هـ٦١٢ - هـ٥٣٦(المحدث عبد القادر الرهاوي وحياته العلمية في الموصل 

 

 
ــواب     ــي الب ــدرك الجبريل ــن يل ــعد ب ــد اس ــو احم ــو اب ــنة ،ه ــوفي س    ت

  )٤٠(.)م١١٧٩/هـ٥٧٥ (

 
 

ــسب     ــاني المحت ــي الكت ــن عل ــد ب ــب محم ــو طال ــو اب ــنة ،ه ــوفي س    ت

  )٤١(.)م١١٨٣/هـ٥٧٩ (

 
محمد بن محمد بن مخلد االزدي ابو المفضل بن الجلخـت الواسـطي             هو هبة اهللا بن     

 سمع من علي عبد اهللا الطرسوسي وابي التمام         )م١٠٣٢/هـ٤٢٤ ( ولد سنة    ،الزاهد المقرئ 

 وكان حسن المعرفة بالحديث والفقـه جماعـاً   ،علي بن محمد العبدي وعمر بن علي الميموني    

 توفي فـي  ،بن الخاضبة واسماعيل بن السمرقندي اما من روى عنه فهم ابو بكر   ،لخالل الخير 

   )٤٢(.)م١٠٨٨/هـ٤٨١ (سنة 

 
هو هبة اهللا بن نصر اهللا بن محمد بن محمد بن مخلد ابو العباس بن ابي الكرم البزاز                   

يم سمع ابا نعيم محمد بن ابراه      . )م١٠٩١/هـ٤٨٤ ( ولد سنة    ،بن الجلخت الواسطي المعدل   

 ، وكان ثقة صحيح السماع    ،الجماري ومحمد بن محمد السوادي وهبة اهللا بن البخاري وغيرهم         

  )٤٣(.)م١١٨١/هـ٥٧٧ (توفي في شهر رجب نت سنة 

 
 وكان زاهداً ورعاً حسن االخالق حافضاً       ،هو ابو الفتح بن عبد السميع الموصلي العابد       

  )٤٤(.)م١١٨٤/هـ٥٨٠ ( توفي سنة ،للقران

 
 

 وقد روى عنه عبد المحمـود بـن         ،هو ابو جعفر المبارك بن محمد الكتاني المواقيتي       

  )٤٥(.احمد بن علي الشافعي في البصرة

 
 

د اهللا بن الحسين ابو القاسم بن ابي محمد بـن           هو علي بن الحسن بن هبة اهللا بن عب        

   ولد في شهر محـرم مـن سـنة       ،ابي الحسين الشافعي المعروف بابن عساكر من اهل دمشق        

 سمع على عدد من الـشيوخ مـن بلـده    ،ويعد امام المحدثين في وقته   . )م١١٠٥/هـ٤٩٩ (



 

 

)٩(
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ابو جعفر القرطبي    روى عنه ابنه محمد الحافظ و      )٤٦(ومن العراق وخرسان واصبهان والحجاز    

 وكانت وفاته في دمشق في اليوم الثاني عشر مـن شـهر             ،وابو نصر بن الشيرازي وغيرهم    

  )٤٧(.  وقد دفن بمقابر باب الصغير قي دمشق)م١١٧٥/هـ٥٧١ (رجب سنة 

 
هو شيخ الشيوخ ابو الفتح عمر بن علي بن الزاهد محمد بن علي بن حمويه الجويني                

   تـوفي سـنة    ، وتـولى مـشيخة الـشيوخ بالـشام        ، روى عـن جـده والفـراوي       ،فيالصو

  )٤٨(.)م١١٨١/هـ٥٧٧ (

 
 توفي في   ،هو ابو المعالي عبد اهللا بن عبد الرحمن بن احمد بن علي بن صابر السلمي              

  )٤٩(.)م١١٨١/هـ٥٧٧ (شهر رجب من سنة 

 
 

هو ابو طاهر احمد بن محمد بن احمد بن محمد بـن ابـراهيم الـسلفي االصـفهاني                  

 سمع من القاسم بن الفضل الثقفي وعبد الرحمن بن محمد بـن يوسـف السمـسار        ،الجرواني

 كما سمع من شيوخ عدة من مكة المكرمـة والمدينـة المنـورة              ،وسعيد بن محمد الجوهري   

مد بن طاهر وابو القاسم عبد الرحمن بن مكي وعلـي            وروى عنه الحافظ مح    ،وبغداد والبصرة 

ــرهم   ــسطي وغي ــراهيم السرق ــن اب ــن    ،ب ــر م ــع االخ ــهر ربي ــي ش ــوفي ف    ت

  )٥٠()م١١٨٠/هـ٥٧٦ (سنة 

 
هو ابو محمد عبد اهللا بن عبد الرحمن بن يحيى االموي الديباجي االصبهاني العثمـاني         

 وكان ثقـة  ،ن ابي القسم بن الفحام وغيره ويعرف بابن ابي اليابس روى ع،محدث االسكندرية 

  )٥١(.)م١١٧٦/هـ٥٧٢ ( توفي في شهر شوال سنة ،صالحاً يقرئ النحو واللغة

 
 

هو ابو عبد اهللا محمد بن علي بن محمد بن الحسن الرحبي الفقيه الشافعي المعـروف                

 تـوفي   ، وصنّف كتبـاً   ،ه على ابي منصور بن الرزاز البغدادي ودرس ببلده         تفق ،بابن المتفننة 

  )٥٢(.)م١١٨١/هـ٥٧٧ (بالرحبة سنة 

  
  
  



 

 

)١٠(

  )هـ٦١٢ - هـ٥٣٦(المحدث عبد القادر الرهاوي وحياته العلمية في الموصل 

 

 
هو ابو محمد عبد اهللا بن بري بن عبد الجبار بن بري بن ابي الوحش المقدسي االصل                 

من ابـي صـادق المـديني    ، وسمع )م١١٠٥/هـ٤٩٩ ( ولد سنة   ،المصري النحوي الشافعي  

 اما مـن روى     ،وابي عبد اهللا محمد بن احمد الرازي وعبد الجبار بن محمد المعافري وغيرهم            

. عنه فهم الحافظ أبن المفضل والزاهد ابو عمر المقدسيان والفقيه عبد اهللا بن نجم وغيـرهم                 

  )٥٣(.)م١١٨٥/هـ٥٨١ (توفي في السابع والعشرين من شهر شوال سنة 

 
كان للمحدث عبد القادر الرهاوي رواة مثلما كان له شـيوخ سـمعوا منـه الحـديث                 

  :الشريف واستفادوا من علمه ومن هؤالء

 
 كان مقطعاً فـي مـسجده وعنـده       ،هو عبد الغني بن ابي بكر الفقيه يعرف بابن نقطة         

  )٥٤(.)م١١٨٧/هـ٥٨٣ ( توفي سنة ،جماعية من الفقهاء يخدمهم بما يفتح عليه

 
هو زكي الدين ابو عبد اهللا محمد بن يوسف بن محمد بن ابي يداس البرزالي محـدث                 

، وكان سماعاً للعلم وكتابته نسخ الكثير سـكن دمـشق           )م١١٨١/هـ٥٧٧ ( ولد سنة    ،الشام

  )٥٥(.)م١٢٣٨/هـ٦٣٦ ( توفي بحماه في شهر رمضان  من سنة ،وكان كيساً متواضعاً

 
هو شهاب الدين ابو العرب اسماعيل بن حامد بن ابـي القاسـم بـن عبـد الـرحمن                  

 وقـد   ، روى عن الـدمياطي    )م١١٧٨/هـ٥٧٤ ( ولد بقوص في شهر محرم سنة        ،االنصاري

 وقـف دار    ، وكان اديباً حسن المحاضـرة     ،تفقه ودرس وحدث والف معجماً في اربع مجلدات       

   الـسابع عـشر مـن شـهر ربيـع االول سـنة              وتـوفي بهـا فـي اليـوم        ،حديث بدمشق 

  )٥٦(.)١٢٥٥/هـ٦٥٣ (

 
   ولـد سـنة  ،هو تقي الدين ابو اسحاق ابـراهيم بـن محمـد بـن االزهـر الحـافظ             

 دخل بغداد الجل طلب الحـديث       ، وكان عالماً بالحديث ديناً متواضعاً فقيهاً      )م١١٨٧/هـ٥٨٣ (

ب وصار شيخ دار الحديث بمنبج ثم بدار حـديث          وسمع بها كما سافر الى بالد اخرى وقرأ االد        

  )٥٧(.)م١٢٤٣/هـ٦٤١ ( توفي بدمشق سنة،أبن شداد بحلب واخذ معظم اقواله

وروى عنه ايضاً الزين بن عبد الدائم وعبد الرحمن االنباري ويحيى بن الـصيرفي وعبـد                .٥
  )٥٨(.العزيز بن الصقيل وغيرهم كان اخرهم ابو عبد اهللا بن حمدان الفقيه



 

 

)١١(
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 ،تعد االجازة العلمية من الوسائل المهمة للحفاظ على العلم وحمايتـه مـن التحريـف              

وطالب العلم يكلل رحلته باالجازة التي تمنح له حيث يستطيع بواسـطتها روايـة العلـم عـن          

  .شيخه

 وثقة في   ،بهوهناك شروط ينبغي للمجيز ان يتصف بها منها ان يكون عارفاً بما يجيز              

 ومن العلماء  الذين مـنحهم عبـد القـادر           )٥٩(،دينه وروايته حتى اليوضع العلم اال عند اهله       

  :الرهاوي اجازات علمية

 
هو أبو عبد اهللا محمد بن ابي المعالي سعيد بن ابي طالب يحيى بن ابي الحسن علـي                  

 كانت والدته يوم االثنين     ، المؤرخ الواسطي   الفقيه الشافعي  ،أبن الحجاج المعروف بابن الدبيثي    

 ، سمع الحـديث كثيـراً  ، بواسطة )م١١٦٢/هـ٥٥٨ (السادس والعشرين من شهر رجب سنة       
 وكانت  ،)٦١(سماع الحديث " واجاز لنا   "  وقد منحه الرهاوي اجازة علمية لقول أبن الدبيثي          )٦٠(

  .)٦٢( ببغداد)م١٢٣٩/هـ٦٣٧ (وفاته يوم االثنين لثمان خلت من شهر ربيع االخر سنة 

 
   ولـد سـنة  ،هو عبد العظيم بن عبد القوي بـن عبـد اهللا بـن سـالمة بـن سـعيد         

 وسمع من   ، تفقه على يد العديد من الشيوخ وروى عنه الكثيرون         ، بمصر )م١١٨٥/هـ٥٨١ (

  ي وقد منحه الرهاوي اجازة علمية لقـول المنـذر         )٦٣(عبد اللطيف البغدادي بالقاهرة والقدس    

  ولنا منه اجازة كتب بها الينا من حران غير مـرة احـداها فـي ذي الحجـة سـنة خمـس                     "

  )٦٤(.)م١٢٥٨/هـ٦٥٦ (وكانت وفاته سنة " وست مائة 

 
 المـؤرخ واالديـب   ،هو شرف الدين ابي البركات المبارك بن احمد اللخمـي االربلـي      

  ولـد باربـل سـنة   " يخ اربل  الـشهير تار"واللغوي والنحوي والقاضي والوزير صاحب كتاب     

 وبها تلقى علومه وبالموصل على جلة شيوخ عصره مثل حنبل بن عبـد              )م١١٦٨/هـ٥٦٤ (

 وعبد الوهاب بن هبة اهللا الطحان وعمر بن محمد بن المعمر المعـروف بـابن                ،اهللا الواسطي 

ة كبيـرة فـي     طبرزد وكان واسع االطالع على اخبار العرب وايامها واشعارها فضالً عن دراي           

 وكانـت وفاتـه     )٦٦( وقد اجاز له الرهاوي رواية الحـديث       )٦٥(.علوم الديوان وحسابات الدولة   

 ودفن بالمقبرة السابلة    )م١٢٣٩/هـ٦٣٧ (بالموصل يوم االحد الخامس من شهر محرم سنة         

  )٦٧(.خارج باب الجصاصة



 

 

)١٢(

  )هـ٦١٢ - هـ٥٣٦(المحدث عبد القادر الرهاوي وحياته العلمية في الموصل 

 

 
  :عـن الحـديث ومنهـا   كان للمحدث عبد القادر الرهاوي مؤلفات جمع وصنّف فيهـا          

الذي خرجه باربعين اسناداً ال يتكرر فيه رجل واحد     " االربعين المتباينة االسناد والبلدان     " كتاب  

 من نظـر    )٦٨( ، وهو كتاب كبير في مجلدين     ،من اولها الى اخرها مما سمعه في اربعين مدينة        

سبيعي وذكر سـعيد    فيه علم سعة الرجل في الحديث وحفظه لكنه تكرر عليه ذكر بن اسحاق ال             

 )٧٠("المـادح والممـدوح     " و  " الفرائض والحـساب    "  وكذلك له كتاب     )٦٩(.بن محمد البحيري  

يتضمن فيه ترجمة شيخ االسالم االنصاري وذكر من مدحه وتراجم مادحيه ومـادحي مادحيـه          

 الـسماع  كان حافضاً ثبتاً كثير"  ونظراً لمؤلفاته الكثيرة في علم التصنيف فقد وصف بانه   )٧١(.

حافضاً ثقة راغباً في االنفراد عـن       "  وايضاً كان    )٧٢("كثير التصنيف متقناً ختم به علم الحديث        

  )٧٣(".ارباب الدنيا 

 
رجع الرهاوي الى الموصل واستقر فيها بعد رحلته العلميـة الواسـعة الجـل طلـب                

 والمعـروف ان دور الحـديث هـي       ،)٧٤(مظفريـة  وتولى بها مشيخة دار الحـديث ال       ،الحديث

) صـلى اهللا عليـه وسـلم      (مؤسسات علمية يدرس فيها علم الحديث الذي يشمل اقوال النبي           

واحـوال  ) صلى اهللا عليه وسـلم   (وافعاله واحواله ويبحث في كيفية اتصال االحاديث بالرسول         

 المفهوم من الفاظ الحديث والمراد   كما يتناول المعنى   ،رواتها من حيث االسناد اتصاالً وانقطاعاً     

 )٧٥()صلى اهللا عليه وسـلم (منها مبنياً على قواعد اللغة وضوابط الشريعة مطابقاً الحوال النبي  

اما ما يخص دار الحديث المظفرية فقد اوقف هذا الدار الملك مطفر الدين كوكبـوري صـاحب          

 وقـد حـدث     )٧٦(الذان وتقع على نهر دجلة بالقرب مـن بـاب ا          ،)م١٢٣٢/هـ٦٣٠ت( اربل

هذه الدار باكثر مسموعاته وقصده بها كثير من علمـاء عـصره مـن المواصـلة                بالرهاوي  

احمد بن عبد الدائم المقدسي وابن الـدبيثي  : م ولالستزادة منه ومنهم لوالقادمين اليها طلباً للع 

ا أعاد الرهاوي    وعندما انهدمت هذه الدار عن آخره      ،)٧٧(وابن النجار البغدادي وكثيرون غيرهم    

  )٧٨(.عمارتها على طراز مختلف

 
رحل الرهاوي  اخر حياته من الموصل وسكن حران وبها توفي في اليوم الثـاني مـن    

 وصلى عليه الخطيب ابو عبد اهللا بـن تيميـة           )م١٢١٥/هـ٦١٢ (شهر  جمادي االولى سنة      

  )٧٩(.ودفن بظاهر البلد بباب الكبير

 



 

 

)١٣(
 

  حنان عبد الخالق علي السبعاوي. د.م

 
 والدتـه  أنالرغم مـن   على  يعد الرهاوي من المحدثين المنسوبين الى مدينة الموصل         

 وكـان لـه     ،األجالء إال أنه نشأ وتلقى علومه فيها على يد شيوخها           ،ووفاته ليست  بالموصل   

 فضالً عن توليـه     أخرىفضل كبير على هذه المدينة بتدريسه طلبتها والقادمين اليها من مدن            

  . عمارتها بعد هدمها من قبلهإعادةار الحديث المظفرية ومن ثم مشيخة د

 
 ، القاهرة ،١ط( ،محمد حامد الفقي  :  تحقيق   ،جامع االصول من احاديث الرسول    :  مجد الدين  ،ابن االثير  )١(

-٥٢١ (الحياة العلمية في الموصل في عصر االتابكة      :  عبد الجبار حامد     ،، احمد ١٤ ص ،١ ج ،)١٩٤٩

 ،قسم التاريخ /جامعة الموصل / رسالة ماجستير قدمت الى مجلس كلية االداب       ،)م١٢٦٢-١١٢٧/هـ٦٦٠

  .٢٣٣ ص١٩٨٦ ،غير منشورة

 دار الكتـب  ، الموصـل ،١ط( ، موسوعة الموصل الحـضارية   ،"علوم الحديث   : "  كاصد ياسر    ،الزيدي )٢(

 .١٢ ص،٣ مج)١٩٩٢ ،للطباعة والنشر

 دار ، بيـروت (معجم البلدان : عبد اهللا الرومي البغدادي      شهاب الدين ابي عبد اهللا ياقوت بن         ،الحموي )٣(

مدينة بالجزيرة الفراتية بين الموصل والشام :  والرها ،١٠٦ ص،٣ مج،)١٩٥٦ ،صادر للطباعة والنشر

 .المصدر نفسه والمجلد والصفحة

ر  بيـروت دا ،٢ط( ،شذرات الذهب في اخبـار مـن ذهـب    :  ابو الفالح عبد الحي      ،ابن العماد الحنبلي   )٤(

 .٥٠ ص،٥، ج)١٩٧٩ ،الميسرة

:  تحقيـق    ،تاريخ االسالم ووفيات المشاهير واالعالم    :  شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان         ،الذهبي )٥(

-٦١١ ( حـوادث ووفيـات   ،)٢٠٠١ ، دار الكتـاب العربـي     ، بيـروت  ،٢ط( ،عمر عبد السالم تدمري   

 .١٠٨ ص،)هـ٦٢٠

بشار عواد  : التكملة لوفيات النقلة تحقيق     : القوي   زكي الدين ابو محمد عبد العظيم بن عبد          ،المنذري )٦(

 .)١٩٧١ ، مطبعة االداب، النجف االشرف( ،معروف

تاريخ اربل المسمى نباهة    :  شرف الدين ابي البركات المبارك بن احمد اللخمي االربلي           ،ابن المستوفي  )٧(

 ، دار الرشيد للنشر،بغداد ( ،سامي بن السيد خماس الصقار:  تحقيق  ،البلد الخامل بمن ورده من االماثل     

 .١٣٢ ص،١ ق)١٩٨٠

 .١٠٨ص) هـ٦٢٠- ٦١١١( حوادث ووفيات ،تاريخ االسالم: الذهبي  )٨(

 .٤٠ ص،٤ مج،)١٩٧٩ ، دار العلم للماليين، بيروت،٤ط( ،االعالم:  خير الدين ،الزركلي )٩(

 مطبعة  ،القاهرة ،١ط( ،علي محمد عمر  :  تحقيق   ،طبقات الحفاظ :  جالل الدين عبد الرحمن      ،السيوطي) ١٠(

 .٤٨٩ ص،)١٩٧٣ ،االستقالل الكبرى

ــذهبي )١١( ــان  ، ال ــن عثم ــد ب ــن احم ــد ب ــدين محم ــر:  شــمس ال ــن غب ــر م ــي خب ــر ف   ،العب

 .٧٦-٧٥ ص،٣ ج،)ت. د، دار الكتب العلمية، بيروت(



 

 

)١٤(

  )هـ٦١٢ - هـ٥٣٦(المحدث عبد القادر الرهاوي وحياته العلمية في الموصل 

 

مراة الجنان وعبرة اليقضان في معرفة مـايعتبر        :  ابو محمد عبد اهللا بن اسعد اليمني المكي          ، اليافعي )١٢(

 بـسام   ، الجلبـي  ،٣٨١-٣٨٠ ص ،٣ ج ،)١٩٧٠ ، مؤسسة االعلمـي   ، بيروت ،٢ط(دث الزمان   من حوا 

 .٣٢٤ ص،٢ مج،)٢٠٠٤ ، كلية الحدباء، الموصل( ،موسوعة اعالم الموصل: ادريس 

 تحقيق ،المختصر المحتاج اليه من تاريخ بن الدبيثي:  شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان         ، الذهبي )١٣(

 .٢٧٢ ص،١٥ ج،)١٩٩٧ ، دار الكتب العلمية،بيروت،١ط( ،مصطفى عبد القادر عطا: 

 .٢٣ ص،٤ ج،مراة الجنان:  اليافعي  )١٤(

 .١٦٣ ص،٤ مج،التكملة:  المنذري  )١٥(

 تحقيـق شـعيب االرنـؤوط ومحمـد نعـيم      ،سير اعالم النبالء:  محمد بن احمد بن عثمان     ، الذهبي   )١٦(

 .٥٠٣ ص،٢ج) ٢٠٠١ ، مؤسسة الرسالة، بيروت،١١ط( ،العرقوسي

 .٣٣٦-٣٣٤ ص،)هـ٥٧٠-٥٦١( حوادث ووفيات ،تاريخ االسالم: بي  الذه )١٧(

 ،مصر( ،النجوم الزاهدة في ملوك مصر والقاهرة:  جمال الدين ابو المحاسن االتابكي ، ابن تغري بردي )١٨(

 .٧٢ ص،٦ ج،)ت. د،المؤسسة المصرية العامة

 .١٦٢ ص،٤ مج،التكملة:  المنذري  )١٩(

 .٥٠٢-٥٠١ ص،٢ ج،سير اعالم النبالء:  الذهبي  )٢٠(

 .١٤٣-١٤٢ ص،)هـ٥٧٠-٥٦١( حوادث ووفيات ،تاريخ االسالم:  الذهبي  )٢١(

 ، كلية االداب، جامعة بغداد، مجلة كلية االداب،)) الوفيات((:  بشار عواد ، احمد ناجي ومعروف، القيس )٢٢(

 .٤٨-٤٦ ص،٩ مج،)١٩٦٦

 .٢٩٢-٢٩١ ص،)هـ٥٧٠-٥٦١( حوادث ووفيات ،تاريخ االسالم:  الذهبي  )٢٣(

 .٦٩ ص،٦ ج،النجوم الزاهرة: دي  ابن تغري بر )٢٤(

 .٣٤٩ ص،١٥ ج،المختصر:  الذهبي  )٢٥(

محمد :  تقديم ،وفيات االعيان وانباء ابناء الزمان:  ابو العباس شمس الين احمد بن محمد  ، ابن خلكان  )٢٦(

 .٣٦٦ ص،٢ ج،)١٩٩٧ ، دار احياء التراث العربي، بيروت،١ط( ،عبد الرحمن المرعشلي

 .١٠١ ص،٦ ج،زاهدةالنجوم ال:  ابن تغري بردي  )٢٧(

 .١٠٨ ص،)هـ٦٢٠-٦١١( حوادث ووفيات ،تاريخ االسالم:  الذهبي  )٢٨(

 .١١٣-١١٢ ص،)هـ٥٨٠-هـ٥٧١ ( حوادث ووفيات ، المصدر نفسه )٢٩(

 .٣٧ ص،٣ ج،العبر:  الذهبي  )٣٠(

 ،٢ مج)ت. د، دار التراث العربي، بيروت( ، بيروت،تذكرة الحفاظ :  محمد بن احمد بن عثمان       ، الذهبي )٣١(

 .١٣١٩ ص،٤ج

 .٤٠١-٤٠٠ ص،)هـ٥٧٠-٥٦١ ( حوادث ووفيات ،تاريخ االرسالم:  الذهبي  )٣٢(

 .١٣١٨ ص،٤ ج،٢ مج،تذكرة الحفاظ:  الذهبي  )٣٣(

 .١١٧ ص،١٥ ج،المختصر:  الذهبي  )٣٤(



 

 

)١٥(
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 ، دار الفكر للطباعة والنـشر     ،٣ط _،معجم االدباء :  شهاب الدين عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا          ، الحموي )٣٥(

 .٤٧ ص،٢ج) ١٩٨٠

 .٤١٧ ص،١ ج،فيات االعيانو:  ابن خلكان  )٣٦(

 .٢٥٢ص،٤ ج،شذرات الذهب:  ابن العماد الحنبلي  )٣٧(

 .٤٩٨ ص،٢٠ ج،سير اعالم البنالء:  الذهبي  )٣٨(

 .٢١٧ ص،١٥ ج،المختصر:  الذهبي  )٣٩(

 .٩٦ ص،٦ ج،النجوم الزاهرة:  ابن تغري بردي  )٤٠(

 .٩٦ ص،٦ ج، المصدر نفسه )٤١(

 .٣٦٧ ص،١٥ ج،المختصر:  الذهبي  )٤٢(

 .٣٦٨ ص،١٥ ج، المصدر نفسه )٤٣(

 .٣٤١ ص،)هـ٥٨٠-٥٧١ ( حوادث ووفيات ، تاريخ االسالم، الذهبي )٤٤(

 .٢٣٣ ص،١ ج،التكملة:  المنذري  )٤٥(

 .٢٩٤ ص،١٥ ج،المختصر:  الذهبي  )٤٦(

المستفاد من ذيل تاريخ بغداد، تحقيـق       :  ابو الحسين احمد بن اربيك بن عبد اهللا الحسامي           ، الدمياطي )٤٧(

 .١٤٢ ص،١٩٩٧ ،ية بيروت، دار الكتب العلم،١ ط،مصطفى عبد القادر

 .٢٥٩ ص،٤ ج،شذرات الذهب:  ابن العماد الحنبلي  )٤٨(

 .٨٨ ص،٦ ج،النجوم الزاهرة:  ابن تغري بردي  )٤٩(

 ).١٩٧-١٩٥ ص)هـ٥٨٠-٥٧١( حوادث ووفيات ،تاريخ االسالم:  الذهبي  )٥٠(

 .٢٤١ ص،٣ كج،شذرات الذهب:   ابن العماد الحنبلي  )٥١(

 .٣٥ ص،٣ مج،معجم البلدان:  الحموي  )٥٢(

 .١٤٠-١٣٨ ص،)٥٩٠-٥٨١( حوادث ووفيات ،اريخ االسالمت:  الذهبي  )٥٣(

 .٢٧٤-٢٧٣ ص،١٥ ج،المختصر:  الذهبي  )٥٤(

 .١٤٢٣ ص،٤ ج،تذكرة الحفاظ:  الذهبي  )٥٥(

 ،محمد ابو الفضل ابراهيم:  تحقيق ،حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة:  جالل الدين ، السيوطي )٥٦(

 .٤١٤ ص،١ ج،)١٩٦٧ ، دار احياء الكتب العربية، القاهرة،١ ط(

 .٢٠٩ ص،٥ ج،شذرات الذهب:  ابن العماد الحنبلي  )٥٧(

  .٢٧٢ ص،١٥ ج،المختصر:  الذهبي  )٥٨(

 مطبعـة   ، حيدر اباد الدكن   ،٢ ط ( ،الكفاية في علم الرواية   :  ابو بكر احمد بن علي       ، الخطيب البغدادي  )٥٩(

 .٤٢٢ ص،)١٩٧٠ ،مجلس دائرة المعارف العثمانية

 .٤١٦-٤١٥ ص،٢ ج،وفيات االعيان:  ابن خلكان  )٦٠(

 .٢٧٢ ص،١٥ ج، المختصر )٦١(



 

 

)١٦(

  )هـ٦١٢ - هـ٥٣٦(المحدث عبد القادر الرهاوي وحياته العلمية في الموصل 

 

 .٤١٦ص،٢ ج،وفيات االعيان:  ابن خلكان  )٦٢(

 .٤ ص،٦ مج،التكملة:  المنذري  )٦٣(

 .١٦٣ ص،٤ مج، المصدر نفسه )٦٤(

 .١٣٩ ص،١٣ ج،البداية والنهاية:  ابن كثير  )٦٥(

 .١٣٢ ص،١ ق،تاريخ اربل:  ابن المستوفي  )٦٦(

 .٣٢٢ ص،٦ مج،التكلمة:  المنذري  )٦٧(

 .١٦٣ ص،٤ مج، المصدر نفسه )٦٨(

 .١٠٩ ص،)هـ٦٢٠-٦١١ ( حوادث ووفيات ،تاريخ االسالم: لذهبي  ا )٦٩(

 .٣٦٩ ص،١ مج،موسوعة اعالم الموصل:  الجلبي  )٧٠(

 .٤٠ ص،٤ مج،االعالم:   الزركلي  )٧١(

 .١٠٩ ص،)هـ٦٢٠-٦١١ ( حوادث ووفيات ،تاريخ االسالم:  الذهبي  )٧٢(

 .١٦٣ ص،٤ مج،التكملة:  المنذري  )٧٣(

 .١٣٢ ص،١ ق،تاريخ اربل:  ابن المستوفي  )٧٤(

 .٦٣٥ ص،١ ج،كشف الظنون:  حاجي خليفة  )٧٥(

 .١٦٨ ص،١ ق،تاريخ اربل:  ابن المستوفي  )٧٦(

 .٣٦٩ ص،١ مج،موسوعة اعالم الموصل:  الجلبي  )٧٧(

 .١٣٢ ص،١ ق،تاريخ اربل:  ابن المستوفي  )٧٨(

 .١٣٣ ص،١ ق، المصدر نفسه )٧٩(

  
  
  


