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 عمماء المشرق االسالمي الموسوعيون
 "دراسة تاريخية"

 أ.د.سعــــــاد هــــادي حسن الطائـــي
 الممخص العربي

حظي المشرؽ االسالمي باىتماـ الباحثيف كالدارسيف نظرا لتاريخو الزاخر     
باالحداث السياسية كالعسكرية فضال عف ازدىار الحياة العممية فيو.كعمى الرغـ 
مف تعدد الدراسات عنو فما زاؿ ىناؾ جكانب لـ تدرس لغاية االف كىي جديرة 

دراسات المشرقية . سمطت بالبحث كالدراسة لتشكؿ اضافة جديدة في حقؿ ال
الضكء في دراستي ىذه عمى اىـ العمماء المكسكعييف في عدد ميـ مف المدف 
في المشرؽ االسالمي لتككف انمكذجا لعدد مف المدف االخرل نظرا لكثرة عدد 
مدنو كسعتيا . تفكقت مدف المشرؽ االسالمي عمميا كفكريا في معظـ المراحؿ 

العباسي في العمكـ كافة،ك مف حيث ازدىار  التاريخية ال سيما خالؿ العصر
 العمـك فييا ،اك مف حيث ظيكر العمماء المكسكعييف.

Abstract 

      The Islamic Mashreq has attracted the interest of 

scholars and scholars because of its rich history. Cities in 

the Islamic Mashreq have outperformed other cities in terms 

of the flourishing of science, or in terms of the. emergence 

of scholarly scholars. Despite the numerous studies, there 

are still aspects that have not been studied so far and are 

worthy of research and study to form a new addition in the 

field of Oriental studies. In my study, I have highlighted the 

most important scholars in a number of cities in the Islamic 

Mashreq to be a model for a number of other cities due to 

the large number of cities and their potential. The Islamic 
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Mashreq cities have excelled scientifically and intellectually 

in most historical stages, especially during the Abbasid 

period in all sciences. Cities in the Islamic East have 

outperformed other cities in terms of the flourishing of 

science , or in terms of the emergence of scholarly scholars                                                                                                                                                                                                                   

 
 لمقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةا

الحمػػػػػػد لمػػػػػػػػو رب العػػػػػػػػالميػػػػػف كالصػػػػػػػػػػػػالة ،كالسالـ عمى الرسػػػػػػػػػػػكؿ الكريـ، 
 كعمى آلو كصحبػػػػػو الكػػػػػػػػػػراـ أجمعيف.

تاريخو الزاخر حظي المشرؽ االسالمي باىتماـ الباحثيف كالدارسيف نظرا ل
 باالحداث السياسية كالعسكرية فضال عف ازدىار الحياة العممية فيو.

كعمى الرغـ مف تعدد الدراسات عنو فما زاؿ ىناؾ جكانب لـ تدرس لغاية االف 
 كىي جديرة بالبحث كالدراسة لتشكؿ اضافة جديدة في حقؿ الدراسات المشرقية .

اء المكسكعييف في عدد ميـ سمطت الضكء في دراستي ىذه عمى اىـ العمم
مف المدف في المشرؽ االسالمي لتككف انمكذجا لعدد مف المدف االخرل نظرا 

 لكثرة عدد مدنو كسعتيا .
، (ٖ)، سكمكند(ٕ)، اندراب(ٔ)كلكالج كاىـ المدف التي تناكلتيا في بحثي ىذا "

ي " مشيرة الىـ عممائيا ممف تخصصكا ف (ٚ)، خكست(ٙ)، ركب(٘)، يفتؿ(ٗ)راكف
مجالت شتى ،اذ اشرت الى تراجميـ كسنة الكالدة كالكفاة كاىـ العمـك التي برعكا 

 فييا ،مع اشو رحالتيـ العممية اف كجدت.
كسكؼ احاكؿ ىنا استعراض ابرزىـ كسيككف الترتيب حسب المدينة التي 
كلدكا كنشأكا فييا ،فضال عف االشارة لمعمماء الذيف استقركا فييا كحممكا القابيا 

 ف تعكد اصكليـ الى مدف اخرل .مم
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 ابرز عمماء ولوالج:-*اوال
 (ٛ)ـ(.ٖٜٙىػ/ ٕٖ٘الفقيو احمد الكلكالجي )ت -ٔ

، كاف ُيكثر الكقيعة في االئمة (ٜ)كىك مف اعياف الفقياء الحنفية 
، ُقتؿ ما بيف مدينتي (ٔٔ) ، سمؾ طريؽ الرياضة فأختؿ عقمو(ٓٔ)كالعمماء 

،كلـ (ٗٔ) ـ.ٖٜٙق/ ٕٖ٘في شير ذم الحجة مف سنة  (ٖٔ)كسرخس (ٕٔ)مرك
 ُتشر المصادر التاريخية الى السبب الرئيس كراء قتمو اك الى مف قاـ بقتمو.

عبد الرشيد بف ابي حنيفة النعماف بف عبد الرزاؽ بف عبد اهلل، ابك الفتح -ٕ
 (٘ٔ)ـ(. ٘ٔٔٔىػ/ ٓٗ٘الكلكالجي )ت بعد سنة 

، كلد في مدينة (ٚٔ) ىك فقيو حنفي.، ك (ٙٔ) اماـ فاضؿ حسف السيرة
، (ٕٔ). (ٕٓ)، سكف في سمرقند(ٜٔ)ـ ٗٚٓٔىػ/ ٚٙٗ، في حدكد سنة (ٛٔ)كلكالج 

،كذكر انو ليس مف سمرقند كانما انتقؿ الييا فيما ( ٕٕ)كسمع بيا الحديث كركاه 
 (ٖٕ) بعد .

تفقو عمى يد ابي بكر  (ٕٗ)تفقو عمى يد عمماء عدة، ففي مدينة بمخ
،كسمع بيا مف ابي القاسـ احمد بف محمد الخميمي،كابي جعفر محمد  (ٕ٘)القزاز 

 (ٕٙ)بف الحسيف السمنجاني. 
، كسمع في بخارل مف (ٕٛ)تفقو عمى يد البرىاف  (ٕٚ)كفي مدينة بخارل

 (ٜٕ)ابي بكر محمد بف منصكر بف الحسف النسفي.
، كابا المعير المكحكلي (ٖٓ) كسمع في بخارل مف احمد بف ابي سيؿ العتابي

،كفي ذلؾ  (ٕٖ)،كفي سمرقند سمع مف محمد بف محمد بف ايكب (ٖٔ)الميمكف 
 (ٖٗ)كسمعت منو( . (ٖٖ)قاؿ عبد الرحيـ بف السمعاني )لقيتو بتطكاف

كُذكر انو تفقو عمى يد محمد بف محمد بف ايكب بف محسف ابك محمد 
، ليذا ُذكر انو (ٖ٘)نفي ـ( الفقيو الحٕٔٔٔىػ/ ٙٓ٘القطكاني السمرقندم )ت
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 (ٖٚ)،مف اىـ مصنفاتو الفتاكل الكلكالجية (ٖٙ) اختص بأبي محمد القطكاني
 (ٜٖ)،قرأ عميو ابك سعد السمعاني. (ٖٛ) ،ككتب االمالي عف جماعة مف الشيكخ

كمف الذيف سمعكا عف عبد الرشيد الكلكالجي العمـ ابك القاسـ احمد بف محمد 
ىػ/ ٛٗ٘الدىقاف الزيادم المسمى الخميمي )ت بف عبد اهلل الخميؿ 

، كسمع منو الشيخ االماـ العالمة كبير الحنفية افتخار الديف ابك (ٓٗ)ـ(ٖ٘ٔٔ
ىاشـ عبد المطمب بف الفضؿ بف عبد المطمب بف الحسيف بف عبد الرحمف بف 
عبد الممؾ بف صمح بف عمي بف عبد اهلل بف العباش بف عبد المطمب القرشي 

،تكفى الفقيو عبد الرشيد الكلكالجي (ٔٗ)عباسي البمخي الحمبي الحنفي الياشمي ال
 (ٕٗ) ـ.  ٘ٗٔٔق/ ٓٗ٘بعد سنة 

ىػ/ ٓٔٚظيير الديف ابك المكاـر اسحاؽ بف ابي بكر الحنفي الكلكالجي )ت-ٖ
 (ٖٗ)ـ(. ٖٓٔٔ

،لو فتاكل (ٙٗ)كىك فقيو حنفي  (٘ٗ)،تفقو في بمخ  (ٗٗ)كلد في مدينة كلكالج 
،كىي في مجمداف مكجكدة في (ٚٗ)اليو كىي "الفتاكل الكلكاجية"  مشيكرة تنسب

 (ٜٗ). (ٛٗ)مدينة قكنيو
كذكر في فتاكل الكلكاجية ىذه اف الشيخ االماـ حساـ الشييد اشد الناس 
اىتمامان لتحرير عمـ االحكاـ فقصر مسافة الطالبيف الى عمـ الديف بما لخص 

حكاـ فأنفؽ لخادمو المربكب في عبره مف حقائقو السيما كتاب الجامع لنكازؿ اال
كانعامو اف يفصؿ ما اكرده في كتابو كيضـ اليو ما سكاه مف الكاقعات الميمة 
كما اشتممت عميو كتب االماـ محمد بف الحسف مما البد مف معرفتو ألىؿ 

 (ٓ٘.)الفتكل ليككف كتابان جامعان لمفقو كقكاعده 
،تكفى ظيير الديف (ٔ٘) كلو كتاب امالي ظيير الديف كىك كتاب فقيي

 (ٕ٘)ـ في مدينة كلكالج. ٖٓٔٔىػ/ ٓٔٚاسحاؽ بف ابي بكر الكلكالجي سنة 
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 )مجيكؿ الكفاة( (ٖ٘)ابك الحسف عمي بف عيسى الكلكاجي.-ٗ
لـ ُتشر المصادر التاريخية الى معمكمات كافية عنو غير انو كاف معاصران 

 ـ(.ٛٗٓٔىػ/ٓٗٗلمبيركني)ت
كلكالجي عنو )دخمت عمى ابي الريحاف كىك يجكد اذ قاؿ ابك الحسف عمي ال

بنفسو كقد حشره نفسو كضاؽ بو صدره. فقاؿ لو في تمؾ الحاؿ كيؼ قمت لي 
يكمان في حساب الدات الفاسدة. فقمت لو اشفاقان عميو أ في ىذه الحالة، قاؿ: يا 

جاىؿ ىذا اكدع الدنيا كانا عالـ بيذه المسألة أال يككف خيران مف أف أخمييا كانا 
بيا، فأعدت ذلؾ عميو كحفظ كعممني ما كعد كخرجت مف عنده فأنا في الطريؽ 

 (ٗ٘)فسمعت الصراخ عميو...(. 
 )مجيكؿ الكفاة( (٘٘)السيد االجؿ ذم الفخر الكلكالجي.-٘

لـ تشر المصادر التاريخية الى معمكمات كاسعة عنو،غير اف ابنتو 
 (ٙ٘)ابك نجاد شميمة. كانت زكجة االمير شمس المعالي نسيب الخالفة 

 ابرز عمماء اندراب:-*ثانيا
ىػ/ ٓٚٗاحمد بف ابي عمر المقرئ احمد الزاىد، ابك عبد اهلل االندرابي )ت-ٔ

 (ٚ٘)ـ(. ٚٚٓٔ
 ،سمع الحديث كأكثر سماعو (ٜ٘)، عالـ بالقراءات (ٛ٘)كىك شيخ زاىد عابد 

كم الصكفي ، السيما مع السيد ابي المعالي جعفر بف حيدر العمكم الير (ٓٙ)
، كركل عػػػػػػػػػف محمد بف يحيى (ٕٙ) سمعا صحيح مسمـ  كغيػػػػػػػػره( ٔٙ)ككاف رفيقو 

 (ٗٙ)، كركل عنػػػػػػػو ابك الحسف الحافظ. (ٖٙ)بف الحسف الحافظ 
، كىك مف أصحاب ابي عبد اهلل (٘ٙ)لو تصانيؼ حسنة في عمـ القراءات 

 (ٜٙ)سنيف عدة.  (ٛٙ)،أقاـ في مدينة نيسابكر (ٚٙ)، كىك مشيكر ثقة ( ٙٙ)
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ىػ/ ٓٚٗتكفى في يكـ الخميس الحادم كالعشريف مف شير ربيع االكؿ سنة 
 (ٕٚ)، كدفف في مقبرة معمر. (ٔٚ) ، كصمى عميو ابك بكر بف حامد(ٓٚ)ـ ٚٚٓٔ

 )مجيكؿ الكفاة( (ٖٚ)االماـ عبد الرزاؽ بف محمد االندراني -ٕ
مطنبان في جكار الخياـ  ( ٘ٚ) عنو )رأيتو في العسكر بطكس (ٗٚ) قاؿ الباخرزم

النظامية، منطكيان في الخدمة عمى االخالص، مشرفان فييا باالختصاص. 
كأصغيت الى كالمو في مجمس النظر، فإذا ىك ألّد الخصاـ، يتمسؾ مف الجدؿ 

 بعركة آمنة مف االنفصاـ( .
ئد الشرؼ" مف تأليؼ ابي عامر انو قرأ لو في كتاب "قال (ٙٚ)كأشار الباخرزم 

 الجرحاني ابيات شعرية في مدح الصاحب نظاـ الممؾ.
 (ٚٚ) كقد اختار الباخرزم عددان مف ىذه االبيات كضحيا في كتابو، منيا:

 تأتي االمكر عمى النيات كاليمـ           كاف تمشت عمى االقدار كالقسـ
 عب    كالممؾ يحرز بالصمصاـ كالقمـكالػػػػػػػػػػػركح عندم تمف كد كعػػػػػػػػػػػف ت

 )مجيكؿ الكفاة(( ٛٚ) الحسف بف احمد االندرابي-ٖ
لـ تشر المصادر الى معمكمات كاسعة عنو مف حديثو عف الزىرم انو 
قاؿ: )مف استغضب فمـ يغضب فيك حمار، كمف استرضى فمـ يرض فيك 

 (ٜٚ)شيطاف(. 
 )مجيكؿ الكفاة( (ٓٛ) ندرابيابك ذر احمد بف عبد اهلل بف مالؾ الترمذم اال-ٗ

لي القضاء في اندراب فُنسب ، ك (ٕٛ) (ٔٛ)كىك مف اىؿ ترمذ
، كعمر بف عمي الصيرفي كنصر بف (ٗٛ)،ركل عف محمد كابف بشار (ٖٛ)الييا

 (٘ٛ) عمي الجيضمي كحكثر بف محمد النقرم كزياد بف يحيى الحساني كغيرىـ.
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لسيركاني كابك الحسيف كركل عنو ابك عمي احمد بف ابراىيـ بف معاذ ا
محمد بف طالب كابك بكر محمد بف زكريا بف الحسيف السفياني كخمؼ بف 

 (ٚٛ)، حدث في بخارل كغيرىا. (ٙٛ) محمد بف اسماعيؿ الخياـ كغيرىـ
 ابرز عمماء سكمكند: -*ثالثا

ابك الحسف عمي بف الحسف الحنفي السكمكندم البمخي )ت قبؿ سنة -ٔ
 (ٛٛ)ـ(.٘٘ٔٔىػ/ ٓ٘٘

، تفقو عمى يد البرىاف في بالد ما كراء (ٜٛ) فقييان فاضالن زاىدان كاف 
، كركل بيا الحديث عف ابي المعيف (ٕٜ) ، سكف في مدينة دمشؽ(ٜٔ). (ٜٓ)النير

،قاؿ  (ٖٜ) المكحكلي، كابي بكر محمد بف الحسف النسفي كغيرىما
 ـ(، تكفىٓٗٔٔىػ/ ٖ٘٘)سمعت منو أحاديث يسيرة بدمشؽ سنة (ٜٗ)السمعاني

 (ٜ٘)ـ. ٘٘ٔٔق/ ٘٘ابك الحسف عمي بف الحسف السكمكندم في حمب قبؿ سنة 
 )ت مجيكؿ الكفاة( (ٜٙ) عمي بف الحسيف السكمكندم.-ٕ

لـ ُتشر المصادر التاريخية الى معمكمات كافية عنو غير انو كاف احد 
 (ٜٚ) اىـ فقياء مدينة اسكمكند.

 الكفاة( )مجيكؿ (ٜٛ) ابك عمي بف عاصـ الحافظ السكمكندم.-ٖ
،كسمع فييا مف عبد اهلل بف صالح كاتب الميث  (ٜٜ) رحؿ الى مصر

 (ٕٓٔ)،كاف فاضالن عالمان.(ٔٓٔ. )، كمف ابف ابي مريـ المصرم(ٓٓٔ) المصرم
 *رابعا:ابرز عمماء راون:

 )مجيكؿ الكفاة( (ٖٓٔ)ابك عبد السالـ بف الراكني. -ٔ
،كلي  (٘ٓٔ)، سمع أبا سعد أسعد بف الظييرم (ٗٓٔ) كاف فقييان مناظران 

،كعده مف ( ٚٓٔ) ،كسمع منو ابك سعد السمعاني(ٙٓٔ) القضاء في مدينة ركاف
 (ٛٓٔ)شيكخو.
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: )قرأُت عميو ببمخ مجالس مف أمالي ابي بكر بف العباس (ٜٓٔ) قاؿ السمعاني
بالد عدة  كفي مقدمتيا مدينة بمخ  اماـ جامع بمخ..(، كانت لو رحالت عممية

(ٔٔٓ) 
 ابرز عمماء يفتل:-*خامسا

 )مجيكؿ الكفاة(( ٔٔٔ) ابك نصر بف ابي الفتح اليفتمي.-ٔ
، (ٗٔٔ).(ٖٔٔ)،كىك احد امراء خراساف (ٕٔٔ) ـٖٓٓٔىػ/ ٕٔٗكلد في سنة 

 .(ٙٔٔ) في نكاحي بمخ  (٘ٔٔ)اشتبؾ بمعارؾ عسكرية مع قراتكيف
 ب:ابرز عمماء رو -*سادسا

اسماعيؿ بف عمراف بف نعمة بف يكسؼ بف شبيب الركبي، الحنبمي -ٔ
 (ٚٔٔ). ـ(ٜٕٓٔىػ/ ٙٓٙ)ت المصرم العطار ابك الطاىر

، مف (ٜٔٔ) ، اديب، قصصي(ٛٔٔ)ـ ٙ٘ٔٔىػ/ ٔ٘٘كلد في سنة 
،  (ٕٔٔ) ، لو شعر كتصانيؼ كادب(ٕٓٔ) مصنفاتو )ماية جارية كماية غالـ(.

 (ٕٕٔ) ، كىك كيؿ.(ٓ٘٘) ـٜٕٓٔػ/ ىٙٓٙمف محـر سنة  ٕتكفى في 
، ابف -ٕ مكي بف عمر بف نعمة بف يكسؼ بف سيؼ بف عساكر ابك المحـر

الزاىد المقرئ بف حفص، الركبي كالمقدسي، ثـ المصرم، الحنبمي، الزاىد، 
 (ٖٕٔ)ـ( ٖٕٙٔىػ/ ٖٗٙالبناء)ت 

،كىك مف  (ٕٗٔ)في مصر  ٖ٘ٔٔىػ/ ٛٗ٘كلد في شير رمضاف سنة 
، سمع مف كالده ابي حفص (ٕ٘ٔ)ماـ احمد بف حنبؿ عمماء مذىب اال

، كمف العالمة عبد اهلل بف برم النحكم، كابي النسخ محمكد (ٕٙٔ)المقرئ
، كفي مكة المكرمة سمع مف محمد بف (ٕٚٔ)الصابكني، كالكحيرم، كغيرىـ 

 (ٕٛٔ)الحسيف اليركم الحنبمي كيكنس الياشمي، كغيرىما. 
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،كتخرج (ٜٕٔ)في الفقو كغيره مف العمكـ لو مجمكعة كبيرة مف المصنفات 
، كقد أـ في المسجد المعركؼ في درب (ٖٓٔ)عمى يديو عدد كبير مف العمماء 

،كاف كالده  (ٕٖٔ)،كاف يبني كيأكؿ مف مف عمؿ يده  (ٖٔٔ)البقاليف في مصر 
 (ٖٖٔ)مف الركاة عف ابي الفتح الكركخي. 

،ُذكر عنو انو قد اشتير بعمـ الفقو كجمع ( ٖٗٔ) كتفقو في المذىب في مصر
 (ٖٙٔ) ، كانتفع بو جماعة.(ٖ٘ٔ)معظـ فركعو 

، تكفى في العشريف مف جمادم (ٖٚٔ) كُذكر انو جمع سيرة الحافظ عبد الغني
،كُدفف الى جانب كالده في سفح جبؿ (ٖٛٔ) ـٖٕٙٔىػ/ ٖٗٙاالخرة مف سنو 

 (ٜٖٔ)المقطـ في مصر. 
 (ٓٗٔ.)ـ( ٜٖٓٔىػ/ٖٜٚالشيخ عمي الركبي )ت-ٖ

كمف أصحاب االعتقاد في مدينة كىك مف الشيكخ الصالحيف 
 (ٕٗٔ) ـ.ٜٖٓٔىػ/ ٖٜٚ،تكفى في سنة (ٔٗٔ)ركب

ابك حفص عمر بف نعمة بف يكسؼ بف سيؼ بف عساكر الركبي المقدسي، -ٗ
 )مجيكؿ الكفاة( (ٖٗٔ)المصرم، الحنبمي البناء. 

 (٘ٗٔ)و ابنو مكي بف عمر. ،سمع من( ٗٗٔ)ركم عف ابي الفتح الكركخي 
كبي  ابك الَحَرـ ِجْرِحى بف محمكد بف عبد اهلل-٘ بف زيد بف نعمة الرُّ

 )مجيكؿ الكفاة( (.ٙٗٔ)المصرم
، كلد قبؿ (ٛٗٔ)،كلد في مصر كسكف فييا (ٚٗٔ)محدث مف مدينة ركب 

، سمع مف عبد اهلل بف عبد الرحمف البمنسي (ٜٗٔ)ـ ٗٙٔٔىػ/ ٓٙ٘سنة 
مف الشريؼ ابي الفضؿ عباس بف الحسيف العباسي الطبرم في ك (،ٓ٘ٔ)المصرم 

مف شير  ٕٓتكفى في  (،ٕ٘ٔ) ،ركم عنو زكي الديف المنذرم (ٔ٘ٔ)مكة 
 ،كلـ تشر المصادر التاريخية في أم سنة تكفى.(ٖ٘ٔ)صفر.
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 )مجيكؿ الكفاة( (ٗ٘ٔ)اسماعيؿ بف ابراىيـ بف عبد اهلل الركبي. -ٙ
،كلـ تشر المصادر التاريخية (٘٘ٔ)ركل عنو ككيع كعباس بف بكار. 

 معمكمات اخرل عنو.
 )مجيكؿ الكفاة( (ٙ٘ٔ)محمد بف عمر الركبي. -ٚ

، ُذكر عنو )كاف يأتي عف الثقاة بما ليس (ٚ٘ٔ)كىك مف المحدثيف 
 (ٛ٘ٔ) احاديثيـ ال يجكز االحتجاج بو بحاؿ(.

عمر بف نعمة بف يكسؼ بف سيؼ بف عساكر ابك حفص الركبي المقدسي، -ٛ
 )مجيكؿ الكفاة( (.ٜ٘ٔ)ثـ المصرم 

، سمع مف ابي  (ٔٙٔ) ،المقرم، البناء (ٓٙٔ) ـٙٓٔٔىػ/ ٓٓ٘كلد سنة 
، (ٖٙٔ)، كأقرأ القرآف الكريـ لمدة طكيمة بمسجده بسكؽ كرداف(ٕٙٔ)الفتح الكركخي 

 (٘ٙٔ) ، ركل عنو ابنو ابك الكـر مكي.(ٗٙٔ)مقيف ككاف عجبان في مالزمة الت
 ابرز عمماء خوست:-*سابعا

 (ٙٙٔ)ـ(. ٕٗٔٔىػ/ٛٔ٘الخكستي ) ت  الحسف بف عمي بف الحسيف الفراء-ٔ*
،ركل عف السيد  (ٛٙٔ) ،سكف سمرقند (ٚٙٔ)كىك مف الركاة كالمحدثيف 

ابك حفص  ،ركل عنو(ٜٙٔ)ابي الحسف محمد بف زيد الحسيني العمكم البغدادم 
ىػ/ ٛٔ٘،تكفى في اكؿ ذم الحجة سنة (ٓٚٔ)عمر بف محمد بف احمد النسفي 

 (ٔٚٔ)ـ. ٕٗٔٔ
 الخاتمة:

مف خالؿ اعداد ىذا البحث تكصمت الى جممة مف النتائج الميمة مف 
 اىميا ما يأتي:

تفكؽ مدف المشرؽ االسالمي عمميا كفكريا في معظـ المراحؿ التاريخية  -ٔ
 العباسي في العمـك كافة.ال سيما خالؿ العصر 
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تفكؽ مدف في المشرؽ االسالمي عف غيرىا مف المدف االخرل مف  -ٕ
 حيث ازدىار العمـك فييا ،اك مف حيث ظيكر العمماء المكسكعييف.

تعد مدف كلكالج، اندراب، سكمكند، راكف، يفتؿ، ركب، خكست، مف اىـ  -ٖ
 مدف المشرؽ االسالمي ال سيما في الجانب العممي.

ء ىذه المدف بتنكع اىتماماتيـ كتخصصاتيـ ليذا عدكا مف تميز عمما -ٗ
 العمماء المكسكعييف.

معظـ عمماء ىذه المدف تخصصكا في دراسة الحديث النبكم الشريؼ  -٘
كالفقو ،فضال عف الماميـ بعمكـ المغة العربية كادابيا كالتاريخ كاالنساب 

 الى جانب العمـك العقمية.
 

 *هوامش البحث ومصادره:
ك"كركاليز،اك" كلكالج":مف مدف طخارستاف كىي ثاني مدينة في الكبر بعد كلج ،ا-ٔ

الطايقاف،كذكر ىي مف اعماؿ بذخشاف خمؼ بمخ كطخارستاف،كىي نزىة ذات نعـ كثيرة 
كمياىيا جارية كاىميا كدكدكف،كمنيا يتـ تصدير السمسـ كزيتو،كالجكز كالمكز كالفستؽ 

كالسمف كالبيرم كالرخبيف.لمزيد مف التفاصيؿ كاالرز كالحمص كجمكد الثعالب  كالقركف 
ـ( ،البمداف ، ٜٚٛىػ/ٕٗٛينظر:اليعقكبي، أحمد بف اسحاؽ بف جعفر بف كىب ) ت

،  ٔكضع حكاشيو : محمد اميف ضناكم ، دار الكتب العممية ، بيركت ، ط
؛ابف الفقيو اليمذاني ابك بكر احمد بف محمد ٛٔٔكصٚٔٔـ   ،صٕٕٓٓىػ/ٕٕٗٔ

 ٕٖٔ ـ،ص ٕٖٓٔـ(، مختصر كتاب البمداف ،ليدف ، مطبعة بريؿ ، ٜٔ٘ىػ/ ٖٓٗ)ت
ـ( ، مسالؾ  ٜٚ٘ىػ/ ٖٙٗ؛ االصطخرم، أبك اسحاؽ ابراىيـ بف محمد)ت ٕٕٖكص

 ٕٙٚكص ٕ٘ٚ ص ـ،ٕٜٚٔالممالؾ ، بريؿ ، ليدف ، دار صادر ، بيركت ، 
ـ(، صكرة  ٜٚٚىػ/ ٖٚٙ؛ ابف حكقؿ، أبك القاسـ النصيبي)تٕٙٛكصٕٛٚكص

؛ ٚ٘ٗكصٛٗٗ،صٕ، جٖٜٛٔ، ٕيؿ، ليدف، دار صادر، بيركت، طاألرض، بر 
ـ(، احسف التقاسيـ في معرفة ٜ٘ٛىػ/ٖ٘ٚالمقدسي شمس الديف أبي عبد اهلل محمد )ت
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 ٕٖٗكصٜٕٙ، ص ٕ،جٜٙٓٔاالقاليـ ، بريؿ ، ليدف ، دار صادر ، بيركت، 
ـ(،معجـ ٕٕٛٔىػ/ٕٙٙ؛ الحمكم ، ابك عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل )ت ٖٙٗكص

؛الحديثي،د. قحطاف عبد الستار،  ٖٗٛ،ص٘البمداف، دار الفكر ، بيركت ، بال.ت،ج
ارباع خراساف الشييرة دراسة في احكاليا الجغرافية كاالدارية كاالقتصادية حتى نياية 

 .ٔٔٗكصٓٔٗـ،ص ٜٜٓٔالقرف الرابع اليجرم ،البصرة ، مطبعة دار الحكمة ،
طخارستاف تمي مدينة ركاليز في الكبر ،كذكر ىي مف اندراب،اك" اندرابو": مف اىـ مدف -ٕ

نكاحي بمخ، تقع في شعب الجباؿ ،كالييا تجمع الفضة التي تقع في جاربايو كبنجيير 
حيث تسؾ الدراىـ فييا،كذكر اف الفضة تذاب فييا كالتي تنقؿ مف جبؿ الفضة ،كيدعى 

ندراب كاالخر ممكيا شير لمير ،مدينة حسنة،كفييا نيراف احدىما يعرؼ بنير ا
كاساف،كليا كرـك كاشجار كثيرة،كليا اكدية مشجرة كاسكاؽ ،كتشير المسكككات الى اف 
ثمة اسرة حاكمة تكلت مقاليد االمكر فييا ككانت تديف بالتبعية لمسامانييف،كمف اندراب 
مدخؿ الناس الى كابؿ كترمذ كىي في شرقي بمخ.لمزيد مف التفاصيؿ ينظر: ابف 

ـ(،المسالؾ كالممالؾ،  ٕٜٔىػ/ ٖٓٓقاسـ عبد اهلل بف عبد اهلل )تخرداذبة، ابك ال
؛قدامة بف جعفر، ابك القاسـ بف زياد الكاتب البغدادم  ٕٓٔ، صٜٛٛٔبريؿ،ليدف، 

ـ(،الخراج كصناعة الكتابة ،شرح كتعميؽ :محمد حسيف الزبيدم ،بغداد  ٜٓٗىػ/ ٜٕٖ)ت
مذاني، مختصر كتاب البمداف، ؛ابف الفقيو الئٕٔـ،ص ٜٓٛٔ، دار الحرية لطباعة ،

 ٖٕٛ كص ٜٕٚك صٕٙٚكصٕ٘ٚ؛ االصطخرم، مسالؾ الممالؾ،صٕٕٖص
؛المقدسي، احسف ٚ٘ٗكصٛٗٗ، صٕ؛ ابف حكقؿ، صكرة االرض، جٕٙٛكص

؛ السمعاني، ابك سعد عبد الكريـ بف محمد بف منصكر ٖٖٓكصٜٕٙ، صٕالتقاسيـ،ج
: د. عبد اهلل عمر الباركدم ، ـ(،األنساب، تقديػـ كتعميؽ  ٙٙٔٔىػ/ ٕٙ٘التميمي )ت 

،  ٔالناشر: مركز الخدمات كاألبحاث الثقافية ، دار الجناف ، بيركت ، ط
؛ ابف االثير ،  ٕٓٙ، صٔ؛ ياقكت الحمكم، معجـ البمداف ، جٕٙٔ،صٔـ،جٜٛٛٔ

ـ(، المباب في  ٕٖٕٔىػ / ٖٓٙابك الحسف عمي بف محمد بف عبد الكاحد الشيباني )ت 
؛ السيكطي جالؿ   ٜٛ، ص  ٔار صادر ، بيركت ، بال.ت  ، ج تيذيب األنساب ، د

ـ(،لب المباب في تحرير االنساب  ٘ٓ٘ٔىػ/ ٜٔٔالديف عبد الرحمف بف ابي بكر )ت
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؛ الحديثي،د. قحطاف عبد الستار، ارباع خراساف،  ٕٔ،بيركت ،دار صادر ،بال.ت،ص
 .ٔٔٗص

لمساحة ،تقع بيف الجباؿ،كىي سكمكند،اك"اسكمكند":كىي احدل مدف طخارستاف،صغيرة ا -ٖ
كثيرة الخير كالفكاكو كالزركع،كليا رساتيؽ كبيا منبر، كبيا اىؿ الفاقة.لمزيد مف التفاصيؿ 

؛االصطخرم ، مسالؾ  ٛٔٔكصٚٚٔينظر:اليعقكبي، البمداف،ص
؛  ٖٖٓك ص ٜٕٙ، صٕ؛ المقدسي ، احسف التقاسيـ،جٕٙٚكص، ٕ٘ٚالممالؾ،ص

؛ ابف  ٖٕٔ،صٖ؛ ياقكت الحمكم، جٜٕٙ،صٖ،كجٔ٘ٔ،صٔالسمعاني، االنساب، ج
؛ ٗٔ؛السيكطي ،لب المباب،صٕٗٔ،صٕك ج ٛ٘كصٚ٘،صٔاالثير، المباب ، ج

 .ٗٔٗكصٔٔٗالحديثي،د. قحطاف عبد الستار، ارباع خراساف،ص
راكف:مف مدف طخارستاف كذكر انيا تابعة لبمخ،ليست كبيرة،كانت ليحيى بف خالد -ٗ

ينسب الييا عبد السالـ بف الراكني كلي القضاء ككاف البرمكي،كىي كثيرة الخير كالصيد 
؛االصطخرم، ٛٔٔفقييا مناظرا .لمزيد مف التفاصيؿ ينظر: اليعقكبي، البمداف،ص

؛ياقكت الحمكم،معجـ ٖٖ،صٖ؛ السمعاني،االنساب،جٕٙٚمسالؾ الممالؾ،ص
؛ الحديثي،د. قحطاف عبد الستار، ٕٔ،صٕ؛ابف االثير،المباب،جٕٓ،صٖالبمداف،ج 

 ٖٔٗاع خراساف،صارب
يفتؿ:بفتح اكلو كسككف ثانيو ،كتاء مثناة مف فكقيا مفتكحة كالـ ،بمد باقصى -٘

؛ ياقكت الحمكم ، معجـ  ٕٓٚ، ص ٘طخارستاف.ينظر: السمعاني ، االنساب ، ج
؛ السيكطي، لب ٙٔٗ،صٖ؛ ابف االثير،المباب،ج ٜٖٗ، ص ٘البمداف ، ج

 .ٕ٘ٛالمباب،ص
خارستاف،تقع قرب يسمنجاف مف نكاحي بمخ  ، كخراجيا ركب،اك"رؤب":كىي مف مدف ط-ٙ

درىـ،ينسب الييا سماعيؿ بف ابراىيـ بف عبد اهلل الرؤبي.لمزيد  6ٕٙٓٓٔمع مدينة ركب 
؛االصطخرم، ٖٚكصٖٙمف التفاصيؿ ينظر: ابف خرداذبة،المسالؾ كالممالؾ،ص

قكت ؛ ؛ ياٜٕٙ،صٕ؛ المقدسي، احسف التقاسيـ،جٕٙٚكص، ٕ٘ٚمسالؾ الممالؾ، ص
؛ الحديثي،د. قحطاف ٜٔٔ؛ السيكطي،لب المباب،ص٘ٚ،صٖالحمكم،معجـ البمداف،ج

 ٖٔٗعبد الستار، ارباع خراساف،ص
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خكست،اك" خست"،اك"خاست"،اك"خاشت"،اك"خكشت":كىي مف مدف طخارستاف،كذكر  -ٚ
ىي ناحية مف نكاحي اندراب في طخارستاف مف اعماؿ بمخ،كذكر انيا تقع بيف اندرابة 

ف ،كىي قصبة تفضي الى اربع شعاب نزىة كثيرة الشجر ،كفييا تحصف نيزؾ كطخارستا
طرخاف ىربا مف قتيبة بف مسمـ الباىمي امير خراساف ،فمـ يقدر عمييا لحصانتيا حتى 
استنزلكه بالمكر كالدىاء،فييا قـك مف اشراؼ العرب .لمزيد مف التفاصيؿ ينظر: 

؛ ابف ٙٓٗ،صٕمعجـ البمداف،ج ؛ ياقكت الحمكم،ٚٔٗ،صٕالسمعاني، االنساب، ج
؛الحديثي،د. قحطاف عبد ٜٜ؛ السيكطي،لب المباب ،صٔٚٗ،صٔاالثير، المباب،ج

 .ٖٔٗالستار، ارباع خراساف،ص
ـ،  ٜٙٙٔق ٖٙٛٔابف االثير، الكامؿ في التاريخ، دار صادر، كدار بيركت، بيركت، -ٛ

 .ٗٗ٘، صٜج
 .ٗٗ٘، صٜابف االثير، الكامؿ،  ج-ٜ

 .ٗٗ٘، صٜالكامؿ، جابف االثير، -ٓٔ
 .ٗٗ٘، صٜابف االثير، الكامؿ، ج-ٔٔ
مرك: تعرؼ بمرك الشاىجاف كىي قصبة نفيسة طيبة ، ظريفة ، بيية، رحبة ، كمرك  -ٕٔ

تعني بالفارسية الحجارة البيضاء كالشاىجاف تعني بالفارسية السمطاف، ألف الشاه يعني 
ـ ، عمى يد ٔ٘ٙىػ/ٖٔتحت سنة السمطاف كجاف يعني الركح كسميت بذلؾ لجاللتيا ، افت

القائد حاتـ بف نعماف الباىمي بتكميؼ مف األمير عبد اهلل بف عامر كفي عيد الخميفة 
عثماف بف عفاف )رضي اهلل عنو( ، بيا قـك مف العرب مف قبائؿ االزد كتميـ كغيرىـ ، 

مف  كىي تقع في أرض مستكية بعيدة عف الجباؿ ، أرضيا سبخة كثيرة الرماؿ كابنيتيا
الطيف ، كفييا ثالثة مساجد لمجماعات مف أشيرىا المسجد العتيؽ ، كدار اإلمارة يقع 
بالقرب مف مسجد المدينة ، شرب أىميا مف عيكف تجرم كأكدية ، كليا نير عظيـ ىك 
نير مرغاب ، كبيا تصنع أجكد انكاع الثياب في خراساف ، مف أىـ ككرىا ، زرؽ ، أـر 

ة ، كغيرىا . لمزيد مف التفاصيؿ ينظر : اليعقكبي ، البمداف ، ، كيمبؽ ، سكسقاف ، جرار 
؛ أبف  ٔٗ٘ص – ٕٛ٘؛ االصطخرم ، مسالؾ الممالؾ ، ص ٓٓٔص – ٜٛص

 ٕ، المقدسي ، أحسف التقاسيـ ، ج ٖٙٗص – ٖٗٗ، ص ٕحكقؿ ، صكرة األرض ، ج
ىػ/ ٚٛٗ؛ البكرم ،ابك عبيد عبد اهلل بف عبد العزيز )ت ٖٔٔص – ٖٓٔ، ص
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، معجـ ما استعجـ مف اسماء البالد كالمكاضع ، تحقيؽ : مصطفى السقا ،  ـ(ٜٗٓٔ
؛ ياقكت الحمكم ، معجـ البمداف  ٜ٘ٚ، ص ٖىػ ، جٖٓٗٔ،  ٖعالـ الكتب ، بيركت،ط

 . ٘ٔٔك ص ٖٔٔص – ٕٔٔ، ص ٘، ج
سرخس: كىي مدينة قديمة مف نكاحي خراساف ، كبيرة عامرة تقع بيف مدينتي نيسابكر -ٖٔ

بمد الحبكب كاالنعاـ ، كفييا مسجد جامع كسكيقة كمعظـ األسكاؽ في  كمرك ، كىي
الربض ، أكثر شربيـ مف مياه اآلبار كمنيا ُتسقى مزارعيـ ، ليس ليا ماء جار إال نير 
يجرم في بعض أياـ السنة كاليدـك ماؤه . لمزيد مف التفاصيؿ ينظر :  االصطخرم ، 

 ٘ٗٗ، ص ٕ، صكرة األرض ، ج ؛ ابف حكقؿ ٖٕٚص – ٕٕٚمسالؾ الممالؾ ، ص
؛ االدريسي ، أبك عبد اهلل  ٖٖٔص – ٕٖٔ،   صٕ؛ المقدسي ، احسف التقاسيـ ، ج

ـ( ، نزىة المشتاؽ في اختراؽ اآلفاؽ ، عالـ الكتب ٗٙٔٔىػ/ٓ٘ٙمحمد بف عبد اهلل )ت
؛ ياقكت الحمكم، معجـ  ٕٙٗك ص ٔٙٗ، ص ٔـ.، جٜٜٛٔ،  ٔ، بيركت ، ط

 . ٕٛٓ، ص ٖالبمداف ، ج
 .ٗٗ٘، صٜابف االثير، الكامؿ، ج-ٗٔ
؛ الذىبي، شمس الديف محمد بف احمد ٖٗٛ، ص٘ياقكت الحمكم، معجـ البمداف، ج-٘ٔ

ـ(، تاريخ االسالـ، تحقيؽ: عمر عبد السالـ تدمرم، دار ٖٚٗٔق/ ٛٗٚبف عثماف )ت 
؛ الذىبي، سير اعالـ ٖٔ٘، صٖٛـ، جٜٚٛٔق/ ٚٓٗٔ، ٔالكتاب العربي، بيركت، ط

ء، تحقيؽ: د. بشار عكاد معركؼ، كد. محيي ىالؿ سرحاف، مؤسسة الرسالة النبال
؛ الصفدم ، صالح الديف بف ايبؾ ) ٜٜ، صٕٕ،جٖٜٜٔق/ ٖٔٗٔ، ٜبيركت، ط

ـ(، الكافي بالكفيات، تحقيؽ: احمد االرناؤكط، كتركي مصطفى، دار ٕٖٙٔق/ ٗٙٚت
ادم، اسماعيؿ ؛البغدٕٛٓ، صٗـ، جٕٓٓٓق/ ٕٓٗٔاحياء التراث العربي، بيركت، 

باشا، ىدية العارفيف، دار احياء التراث العربي، بيركت، طبع بعناية ككالة المعارؼ 
؛ الزركمي، ٜٙ٘ص -ٛٙ٘، صٔـ، جٜٔ٘ٔالجميمة في مطبعتيا البيية، استانبكؿ، 

خير الديف، االعالـ قامكس تراجـ الشير الرجاؿ كالنساء مف العرب كالمستعربيف 
؛ ؛ ٛٔٔ، صٛـ، جٜٓٛٔ،  ٘ار العمـ لممالييف ، بيركت ، طكالمستشرقيف ، الناشر: د

كرجي، ابك القاسـ، تاريخ فقو كفقيا، الناشر، سازماف مطالعة كتدكيف كتب عمـك انساني 
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؛ جناتي، محمد ابراىيـ، ادكار فقو ككيفيف ٕٓٔ، صٖ٘ٛٔ، ٕداشكاىيا "سمت" قـ، ط
 .ٙٙ، صٖٗٚٔ، ٔ، طبياف آف، مؤسسة كيياف، الناشر: انتشارات كيياف، تيراف

، ٖٛ؛الذىبي، تاريخ االسالـ، جٖٗٛ، ص٘ياقكت الحمكم، معجـ البمداف، ج-ٙٔ
ـ(، تاج العركس في ٜٓٚٔق/ ٕ٘ٓٔ؛الزبيدم ،محمد مرتضى الحسيني )ٖٔ٘ص

جكاىر القامكس، تحقيؽ: عمي شيرم، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت، 
 .ٓٔ٘، صٖـ،  جٜٜٗٔق/ ٗٔٗٔ

عمر رضا، معجـ المؤلفيف، دار احياء التراث العربي، مكتبة المثنى، بيركت،  كحالة،-ٚٔ
؛ ٙٙ؛ جناتي، محمد ابراىيـ، ادكار فقو ككيفيت بياف آف، صٕٕٓ، ص٘بال.ت، ج

المجنة العممية في مؤسسة االماـ الصادؽ )عميو السالـ(، مكسكعة طبقات الفقياء، 
، الناشر: مؤسسة االماـ الصادؽ )عميو تحقيؽ كاشراؼ، جعفر السبحانب، مطبعة اعتماد

 .ٙٗٔ، صٙق، جٜٔٗٔ، ٔالسالـ(، قـ ،ط
؛ ٓٔ٘، صٖ؛ الزبيدم، تاج العركس ، جٕٖٓ، صٖٛالذىبي، تاريخ االسالـ، ج-ٛٔ

؛ المجنة العممية في مؤسسة االماـ ٕٕٓ، ص٘كحالة، عمر رضا، معجـ المؤلفيف، ج
 .ٙٗٔ، صٙجالصادؽ )عميو السالـ(، مكسكعة طبقات الفقياء ، 

؛ المجنة ٓٔ٘، صٖ؛الزبيدم، تاج العركس، جٕٖ٘، صٖٛالذىبي، تاريخ االسالـ، ج-ٜٔ
، ٙالعممية في مؤسسة االماـ الصادؽ )عميو السالـ(، مكسكعة طبقات الفقياء ، ج

 .ٙٗٔص
سمرقند مف الككر العظاـ في بالد ما كراء النير،كىي مف اعظـ البمداف قدران كأجميا ، -ٕٓ

قصبة الصغد ، كىي تشتمؿ عمى حصف كليا اربعة ُّ ناعان كأكثرىا رجاالن،كُتعدكأشدىا امت
ابكاب ، منيا باب مما يمي المشرؽ كيسمى باب الصيف كىك مرتفع عف سطح االرض ، 
كمما يمي المغرب باب النكبيار ، كمما يمي الشماؿ باب بخارل ، كمما يمي الجنكب باب 

رؾ يجرم في سمرقند ثـ الى بالد الصغد ثـ الى كش ، ليا نير عظيـ يأتي مف بالد الت
أشركسنة كيسمى " باسؼ"، تعد تربتيا مف اجكد انكاع الترب ، معظـ ابنيتيا مف الطيف 
كالخشب ، كاىميا يتميزكف بمرؤتيـ، كتعد سمرقند مجمع رقيؽ بالد ما كراء النير، مف 

الدرغـ ، أبغر ، أما أىـ اىـ رساتيقيا الجنكبية : بنجيكث،كرغسر ، مايمرغ، سنجرفغف ، 
رساتيقيا الشمالية فيي ياركث ، فكرنمذ، بكزماجف ، كبكذنجكث، كيذار، المرزباف.لمزيد 
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؛ االصطخرم ، مسالؾ  ٕ٘ٔص-ٕٗٔمف التفاصيؿ ينظر: اليعقكبي، البمداف، ص
؛  ٓٓ٘ص -ٕٜٗ، صٕ؛ ابف حكقؿ،  صكرة األرض، جٖٕٖص-ٖٙٔالممالؾ ، ص

؛ الحمكم، معجـ البمداف ،  ٕٓٛص -ٕٛٚ،صٕجالمقدسي ، احسف التقاسيـ ،
؛ لسترنج ،كي، نقمو إلى العربية ، كأضاؼ أليو تعميقات بمدانية ٕٓ٘ص-ٕٙٗ،صٖج

كتاريخية كأثرية ككضع فيارسو : بشير فرنسيس كككركيس عكاد ، مطبعة الرابطة ، بغداد 
 .ٓٔ٘ص -ٙٓ٘ـ، صٜٗ٘ٔىػ/ٖٖٚٔ، 

 .ٓٔ٘، صٖ؛ الزبيدم، تاج العركس، جٖٗٛ، ص٘ياقكت الحمكم، معجـ البمداف، ج-ٕٔ
؛ ٓٔ٘، صٖ؛ الزبيدم، تاج العركس، جٖٗٛ، ص٘ياقكت الحمكم، معجـ البمداف، ج-ٕٕ

المجنة العممية في مؤسسة االماـ الصادؽ )عميو السالـ(، مكسكعة طبقات الفقياء ، 
 .ٙٗٔ، صٙج

 .ٖٗٛ، ص٘ياقكت الحمكم، معجـ البمدداف، ج-ٖٕ
اف العظمى كاكثرىا خيران، كعمييا سكر كليا ربض كمسجدىا بمخ كىي مف مدف خراس-ٕٗ

الجامع يقع في كسط المدينة ، كاسكاقيا تقع حكؿ المسجد ، ليا أثنا عشر بابان منيا باب 
النكر كباب خكارـز كباب الحديد كغيرىا ، تحمؿ غالتيا لجميع انحاء خراساف كالى 

أىـ نكاحييا: اشفكر قاف ، كركك ،  خكارـز ، كبيا مدارس لمعمـك كمقامات لمطالب ، مف
مذر ، خمـ ، سمنجاف ، بغالف كغيرىا . لمزيد مف التفاصيؿ ينظر : اليعقكبي ، البمداف 

؛ ابف حكقؿ ،  ٕٛٚ؛ االصطخرم ، مسالؾ الممالؾ ، ص ٕٔٔص – ٙٔٔ، ص
 ٜٕٙص – ٜٕ٘، ص ٕ؛ المقدسي ،  ج ٛٗٗص – ٚٗٗ، ص ٕصكرة األرض ، ج

؛ الحمكم ، معجـ  ٖٛٗ، ص ٔ، نزىة المشتاؽ ، ج؛ اإلدريسي  ٕٖٓص ٖٔٓكص
 . ٙٚٗ، ص ٔالبمداف، ج

لـ يذكر اسماء العمماء الذيف تفقو  ٕٕٓ، ص٘كحالة، عمر رضا، معجـ المؤلفيف، ج -ٕ٘
عمى ايدييـ؛ المجنة العممية في مؤسسة االماـ الصادؽ )عميو السالـ(، مكسكعة طبقات 

 .ٙٗٔ، صٙالفقياء ، ص
، ٖٛ؛ الذىبي، تاريخ االسالـ، جٖٗٛ، ص٘معجـ البمداف، ج ياقكت الحمكم، -ٕٙ

 .ٓٔ٘، صٖ؛ الزبيدم، تاج العركس، جٕٖ٘ص-ٖٔ٘ص
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بخارل:ىي أكؿ ككر بالد ماكراء النير كأعظميا ،كاسميا بكمجكث،بناؤىا مف خشب -ٕٚ
مشتبؾ،كيحيط ببنائيا قصكر كبساتيف كسكؾ كقرل ،كيحيط بجميع ذلؾ سكر يجمع ىذه 

ية كالقرل،ليا سبعة ابكاب مف حديد مف أىميا باب المدينة ، باب نكر ، القصكر كاالبن
باب حفره، باب بني سعد  كغيرىا ، كلقيندزىا باباف احدىما يعرؼ بالريكساف كاالخر 
باب الجامع ، كعمى الربض دركب عدة منيا درب يخرج الى خراساف كىك درب الميداف 

يو درب بالريك ثـ يميو درب بالمردكشاف ثـ ، كباب يمي المشرؽ كيعرؼ درب ابراىيـ كيم
درب النكبيار ثـ درب سمرقند ثـ درب بغاشككر ثـ درب الراميثنة ،كليس في مدينتيا كال 
قيندزىا ماء جار ألرتفاعيا ،كمياىيـ مف النير االعظـ الجارم مف سمرقند كيتشعب مف 

منيا الذر، برغيذر،ستجف، انيار عدة منيا فشيرديزه،ليا رساتيؽ كنكاح عدة كاعماؿ جميمة 
الطكاكيس ، بردؽ ، كغيرىا، كسكانيا اخالط مف الناس العرب كالعجـ.لمزيد مف 

 -ٖ٘ٓ؛االصطخرم، مسالؾ الممالؾ، ص  ٖٕٔالتفاصيؿ ينظر:اليعقكبي، البمداف،ص
؛ المقدسي، احسف ٕٜٗص  -ٕٛٗ،صٕ؛ ابف حكقؿ، صكرة االرض،جٖٙٔص

 -ٖٖ٘،صٔمكم، معجـ البمداف، ج؛ ياقكت الحٕٕٛص -ٕٓٛ،صٕالتقاسيـ ،ج
؛ آؿ سعد،د.عبد ٙٓ٘ص  -ٗٓ٘؛ لسترنج، كي، بمداف الخالفة الشرقية، صٖٙ٘ص

العزيز عبد الرحمف سعد،الجغرافيا الحضارية في المشرؽ االسالمي )بالد فارس كما كراء 
-٘ٔٔـ،صٕٔٔٓق/ٕٖٗٔ، ٔالنير(،الدار العربية لمعمـك ناشركف ،بيركت، ط

 .ٕٗٗكصٜٔٔص
المجنة العممية في مؤسسة االماـ الصادؽ )عميو السالـ(، مكسكعة طبقات الفقياء ، -ٕٛ

 .ٙٗٔ، صٙج
، ٖٛ؛ الذىبي، تاريخ االسالـ، جٖٗٛ، ص٘ياقكت الحمكم، معجـ البمداف ، ج-ٜٕ

 .ٓٔ٘، صٖ؛الزبيدم ،تاج العركس، جٕٖ٘ص-ٖٔ٘ص
، ٖٛاالسالـ، ج؛ الذىبي، تاريخ ٖٗٛ، ص٘ياقكت الحمكم، معجـ البمداف، ج -ٖٓ

 .ٕٖ٘ص-ٖٔ٘ص
 .ٕٖ٘، صٖٛالذىبي، تاريخ االسالـ، ج -ٖٔ
 .ٕٖ٘، صٖٛالذىبي، تاريخ االسالـ، ج-ٕٖ
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تطكاف ،اك"تطاكف":بميدة عمى ساحؿ زقاؽ سبتو،تقع بالقرب منيا طنجة، فييا حصف في -ٖٖ
امياؿ كتسكنو قبيمة مف البربر تسمى  ٘بسيط مف االرض بينو كبيف البحر الشامي 

ة، منيا شيخ مشايخنا المحدث عمر عبد السالـ التطاكني حدث عف محمد بف مجسك
؛الزبيدم،تاج ٕٖ٘،صٕعبد الرحمف الفاسي كغيره.االدريسي ،نزىة المشتاؽ،ج 

 .ٛٛ،صٛٔ،كج  ٕٙٗ،ص ٖالعركس، ج
 .ٕٖ٘، صٖٛالذىبي، تاريخ االسالـ، ج-ٖٗ
مكسكعة طبقات الفقياء، المجنة العممية في مؤسسة االماـ الصادؽ )عميو السالـ(، -ٖ٘

 .ٖٔٚ، صٙج
، ٙالمجنة العممية في مؤسسة االماـ الصادؽ )عميو السالـ(،مكسكعة طبقات الفقياء،ج-ٖٙ

 .ٖٔٚص-ٚٗٔص
؛ كرجي، محمد ابراىيـ، ادكار فقو ٕٕٓ، ص٘كحالة، عمر رضا، معجـ المؤلفيف، ج-ٖٚ

)عميو السالـ(، ؛ المجنة العممية في مؤسسة االماـ الصادؽ ٙٙككيفيت بياف آف، ص
 .ٖٔٚك ص  ٚٗٔ، صٙج

المجنة العممية في مؤسسة االماـ الصادؽ )عميو السالـ(، مكسكعة طبقات الفقياء، -ٖٛ
 .ٚٗٔك ص ٚٗٔ، صٙج

المجنة العممية في مؤسسة االماـ الصادؽ )عميو السالـ(، مكسكعة طبقات الفقياء، -ٜٖ
 .ٚٗٔص -ٙٗٔ، صٙج

 .ٜٖ٘ص -ٜٖٗ، صٕي، االنساب، جلمزيد مف التفاصيؿ ينظر :السمعان-ٓٗ
ق/ ٓٙٙلمزيد مف التفاصيؿ ينظر: ابف العديـ، عمر بف احمد العقيمي الحمبي )ت -ٔٗ

ـ(، بغية الطمب في تاريخ حمب، حققو كقدـ لو: د. سييؿ زكار، مؤسسة البالغ، ٕٔٙٔ
؛ الذىبي، تاريخ ٕٓ٘ٔص-ٛٔ٘ٔ، صٖـ، جٜٛٛٔق/ ٛٓٗٔبيركت، دمشؽ، 

-ٜٜ، صٕٕ؛ الذىبي، سير اعالـ النبالء، جٕٖٓص-ٖٔٓ، صٗٗاالسالـ، ج
؛ المجنة العممية في مؤسسة االماـ الصادؽ )عميو السالـ(، مكسكعة طبقات ٓٓٔص

 .ٛٗٔص-ٚٗٔ، صٚالفقياء، ج
؛ المجنة العممية في مؤسسة االماـ الصادؽ ٓٔ٘، صٖالزبيدم، تاج العركس، ج-ٕٗ

 .ٚٗٔص-ٙٗٔ، صٙ)عميو السالـ(، مكسكعة طبقات الفقياء، ج
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، ٔ؛الزركمي، خير الديف،االعالـ، جٖٔ، صٕكحالة،عمر رضا،معجـ المؤلفيف،ج-ٖٗ
؛ حاجي خميفة، مصطفى بف عبد اهلل،كشؼ الظنكف، دار احياء التراث العربي، ٜٕٗص

 .٘ٙٔ، صٔبيركت، بال.ت،ج
 .ٖٖ٘، صٖالزركمي، خير الديف، االعالـ، ج-ٗٗ
 .ٖٖ٘، صٖالزركمي، خير الديف، االعالـ، ج-٘ٗ
 .ٜٕٗ، صٔالزركمي، خير الديف، االعالـ، ج-ٙٗ
ـ(، البحر الرائؽ ٕٙ٘ٔق/ ٜٓٚابف نجيـ المصرم،زيف الديف بف ابراىيـ بف محمد )ت -ٚٗ

شرح كنز الدقائؽ  ،تحقيؽ كضبطو كخرج آياتو كاحاديثو الشيخ زكريا عميرات، دار 
ك  ٕٓٔص -ٔٓٔ، صٔـ، جٜٜٚٔق/ ٛٔٗٔ، ٔالكتب العممية ، بيركت، ط

؛ كحالة، عمر رضا، معجـ ٖٚٔكصٓٚٔكص ٙٙٔص-٘ٙٔك ص ٓٗٔص
؛ الحصفكي،محمد بف عمي بف محمد بف عمي بف عبد الرحمف ٖٕٔ، صٕالمؤلفيف،ج

ـ(، الدر المختار، تحقيؽ كاشراؼ: مكتبة البحكث كالدراسات،  ٚٚٙٔق/ ٛٛٓٔالحنفي)
ك ٛٗٔ، صٕـ، جٜٜ٘ق/ ٘ٔٗٔدار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت، 

؛ حاجي خميفة، مصطفى بف عبد اهلل،كشؼ ٜٚ٘ك ص ٛٚ٘، صٖ، ك ج ٕ٘ٔص
، ٔك ج ٖٖ٘، صٖ؛الزركمي، خير الديف، االعالـ، جٖٕٓٔ، صٕالظنكف، ج

 .ٜٕٗص
،كمستقر الممكؾ،كفييا قبر افالطكف الحكيـ  -ٛٗ قكنية:مف اعظـ مدف االسالـ في بالد الرـك

مفترؽ الطرؽ فمف  شاء انطالية بالكنيسة بالقرب مف الجامع ،كىي مدينة حسنة ،بيا 
خرج مف جية الجنكب الى أمركني مرحمة ،ثـ الى نير قكشة مرحمة الى خذكشكة مرحمة 

مراحؿ ثـ الى ككثرة مرحمة،النسبة الييا القكنكم.لمزيد مف التفاصيؿ  ٖكالى فج عمركس 
كص ٕٔٛكص ٓٔٛك ص  ٜٓٛكص ٗٓٛ، صٕينظر: االدريسي،نزىة المشتاؽ،ج 

؛ السيكطي ، لب المباب ،  ٘ٔٗ، ص ٗالحمكم ، معجـ البمداف ، ج ؛ ياقكت  ٖٔٛ
كج ٖٔ٘،صٛٔ،كج ٓٓٛ،ص ٘ٔكجٔ٘ٗ،ص ٖٔ؛ الزبيدم،تاج العركس،ج ٕ٘ٔص
 ٖ٘ٔ،ص ٕٓ

 .ٖٖ٘، ىامش صٖالزركمي، خير الديف، االعالـ، ج-ٜٗ
 .ٖٕٔٔص -ٖٕٓٔ، صٕحاجي خميفة، مصطفى بف عبد اهلل، كشؼ الظنكف، ج-ٓ٘
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 .٘ٙٔ، صٔفى بف عبد اهلل، كشؼ الظنكف، جحاجي خميفة، مصط-ٔ٘
؛ حاجي خميفة، مصطفى بف عبد اهلل، ٖٖ٘، صٖالزركمي، خير الديف، االعالـ، ج-ٕ٘

 .ٖٕٓٔ، صٕكشؼ الظنكف، ج
، ٛ؛ الصفدم،الكافي بالكفيات،جٛٔ، صٚٔياقكت الحمكم، معجـ البمداف، ج -ٖ٘

حسف االميف، دار ؛ االميف، السيد محسف، اعياف الشيعة، تحقيؽ كتخريج: ٜٔص
 .ٙٙ، صٜـ، جٖٜٛٔق/ ٖٓٗٔالتعارؼ لممطبكعات، بيركت، 

؛ الصفدم، الكافي بالكفيات، ٕٛٔص-ٓٛٔ، صٚٔياقكت الحمكم، معجـ االدباء، ج -ٗ٘
 .ٜٚص-ٙٙ، صٜ؛ االميف، السيد محسف، عياف الشيعة، جٕٜص-ٜٔ، صٛج

 .ٛالرازم، الشجرة المباركة ، ص-٘٘
 .ٛالمباركة،صالرازم، الشجرة -ٙ٘
ـ(، ٖٗٔٔق/ ٜٕ٘ابف محمد الفارسي، عبد الغافر بف اسماعيؿ بف عبد الغافر، )ت  -ٚ٘

تاريخ نيسابكر )المنتخب مف السياؽ(، انتخاب الحافظ ابك ابراىيـ بف محمد بف االزىر 
؛ ٖٛٔالصيرفيني، مؤسسة النشر االسالمي التابعة لجماعة المدرسيف، قـ، بال.ت. ، ص

؛ كحالة، عمر رضا، معجـ المؤلفيف، ٘ٛٔ، صٗ، معجـ االدباء، جياقكت الحمكم
 .ٜٕ، صٕج

؛ياقكت الحمكم،معجـ ٖٛٔابف محمد الفارسي،تاريخ نيسابكر)المنتخب مف السياؽ(،ص-ٛ٘
 .٘ٛٔ، صٗاالدباء،ج

؛ ياقكت الحمكم، ٖٛٔابف محمد الفارسي ، تاريخ نيسابكر )المنتخب مف السياؽ(، ص -ٜ٘
 .ٜٕ، صٕ؛ كحالة، عمر رضا، معجـ المؤلفيف، ج٘ٛٔص، ٗمعجـ االدباء، ج

؛ياقكت الحمكم، ٖٛٔابف محمد الفارسي ، تاريخ نيسابكر )المنتخب مف السياؽ(، ص -ٓٙ
 .ٜٕ، صٕ؛ كحالة، عمر رضا، معجـ المؤلفيف، ج٘ٛٔ، صٗمعجـ االدباء، ج

ف، ؛ كحالة، عمر رضا، معجـ المؤلفي٘ٛٔ، صٗياقكت الحمكم، معجـ االدباء، ج-ٔٙ
 .ٜٕ، صٕج

 .٘ٛٔ، صٗياقكت الحمكم، معجـ االدباء، ج-ٕٙ
؛ياقكت الحمكم، ٖٛٔابف محمد الفارسي،تاريخ نيسابكر)المنتخب مف السياؽ(،ص-ٖٙ

 .٘ٛٔ، صٗمعجـ االدباء،ج



 ...................."تاريخية دراسة"الموسوعيون االسالمي المشرق عمماء
 

 

 

 

 

44 
 ج

 
 

 م9702 – حزيران -(  07)مجلـــة دراسات في التاريخ واآلثار             العدد 
 

 .٘ٛٔ، صٗياقكت الحمكم، معجـ االدباء، ج-ٗٙ
 .٘ٛٔ، صٗياقكت الحمكم، معجـ االدباء، ج-٘ٙ
؛ ياقكت الحمكم، ٖٛٔيخ نيسابكر )المنتخب مف السياؽ(، صابف محمد الفارسي ، تار  -ٙٙ

 .ٜٕ، صٕ؛  كحالة، عمر رضا، معجـ المؤلفيف، ج٘ٛٔ، صٗمعجـ البمداف، ج
 .ٖٛٔابف محمد الفارسي ، تاريخ نيسابكر )المنتخب مف السياؽ(، ص -ٚٙ
، مالف،  نيسابكر: مدينة كاسعة كثيرة الككر ُتعرؼ بأسـ أبرشير مف أىـ مدنيا البكزجاف-ٛٙ

زكزف، كىي مدينة تقع في أرض سيمية ، كليا مدينة حصينة كقيندز كربض كىما 
عامراف ، كمسجدىا الجامع يقع في ربضيا ، كلقيندزىا باباف كلممدينة أربعة أبكاب ، 
كلربضيا أيضان عدة أبكاب ، أىميا أخالط مف العرب كالعجـ ، فييا الكثير مف العيكف 

 ٜ٘المياه . لمزيد مف التفاصيؿ ينظر : اليعقكبي ، البمداف ، صكاألكدية كمنيا يشربكف 
؛ ابف حكقؿ ، صكرة  ٕٛ٘ص – ٕٗ٘؛ االصطخرم ، مسالؾ الممالؾ ، ص ٜٚص –

 – ٜٜٕ، ص ٕ؛ المقدسي ، أحسف التقاسيـ ، ج ٕٖٗص – ٖٔٗ، ص ٕاألرض ، ج
؛  ٖٛٔ، صٔ؛ البكرم ، معجـ ما استعجـ ، ج ٖٖٖك ص ٖٕٖك ص ٖٓٓص

؛ آؿ سعد،د.عبد  ٖ٘ٔك ص ٚٙك ص ٘ٙ، صٔمكم ، معجـ البمداف ، جياقكت الح
 .ٖٕٗالعزيز عبد الرحمف سعد،الجغرافيا الحضارية في المشرؽ االسالمي،ص

 .ٖٛٔابف محمد الفارسي ، تاريخ نيسابكر )المنتخب مف السياؽ( ، ص -ٜٙ
 .ٖٛٔابف محمد الفارسي ، تاريخ نيسابكر )المنتخب مف لسياؽ(، ص -ٓٚ
 .ٖٛٔبف محمد الفارسي ، تاريخ نيسابكر )المنتخب مف السياؽ(، صا -ٔٚ
 .ٖٛٔابف محمد الفارسي ، تاريخ نيسابكر )المنتخب مف السياؽ(، ص -ٕٚ
ـ(، دمية ٗٚٓٔق/ ٚٙٗالباخرزم، عمي بف الحسف بف عمي بف ابي الطيب )ت-ٖٚ

ـ، ٜٔٚٔق/ ٜٖٔٔالقصر كعصره أىؿ العصرة، تحقيؽ: محمد التكنجي، دار الفكر،
 .ٜ٘ٙك صٕٜٙص-ٙٚٙ، صٔج

طكس كىي مف مدف خراساف، بينيا كبيف مدينة نيسابكر عشرة فراسخ، فييا اثار كابنية -ٗٚ
اسالمية جميمة، كتضـ طكس مدينتيف االكلى الطابراف، كالثانية نكقاف، كىي مدينتيا 
 العظمى، كليا أكثر مف الؼ قرية، معظـ اىميا مف العجـ. لمزيد مف التفاصيؿ ينظر:

؛ ابف الفقيو اليمذاني،  مختصر كتاب البمداف، ٜٗص -ٖٜاليعقكبي، البمداف، ص
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 ٜٕٗ؛ الثعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالبي ،ابك منصكر عبد الممؾ بف محمد بف اسماعيؿ )تٕٖٔص
ـ(،لطائؼ المعارؼ ،تحقيؽ :ابراىيـ االبيارم ،كحسف كامؿ الصيرفي ، القاىرة  ٖٚٓٔىػ/

؛ المقدسي، احسف التقاسيـ، ٚٔٔـ، ،ص ٜٓٙٔىػ/ ٜٖٚٔ، ،دار احياء الكتب العربية
؛  ياقكت الحمكم، ٖٜٙص -ٕٜٙ، صٕ؛ االدريسي، نزىة المشتاؽ، جٕٖٗ، صٕج

 .ٓ٘ص -ٜٗ، صٗمعجـ البمداف، ج
 .ٙٚٙ، صٔدمية القصر، ج-٘ٚ
 .ٚٚٙص-ٙٚٙ، صٔدمية القصر، ج-ٙٚ
 .ٚٚٙالباخرزم، دمية القصر، ص-ٚٚ
ـ(، ٜٗٗٔق/ ٜٓٓمحمد بف عبد اهلل بف عبد المنعـ )ت الحميرم، ابك عبد اهلل -ٛٚ

 .ٖٛـ، صٜٗٛٔ، ٕالركض المعطار في خبر االقطار، مطابع ىيد لبرغ، بيركت، ط
 .ٖٛالحميرم، الركض المعطار، ص-ٜٚ
؛ ٕٓٙ، صٔ؛ ياقكت الحمكم، معجـ البمداف، جٕٙٔ، صٔالسمعاني، االنساب، ج-ٓٛ

 .ٛٛ، صٔجابف االثير، المباب في تيذيب االنساب، 
ترمذ كىي أجؿُّ مدينة تقع عمى نير جيحكف ، ُفتحت صمحان عمى يد القائد سعيد بف -ٔٛ

عفاف كفي عيد الخميفة األمكم معاكية بف أبي سفياف ، كىي مدينة نظيفة طيبة أسكاقيا 
مبنية مف اآلجر كليا حصكف كقيندز ، كلممدينة ثالثة أبكاب . لمزيد مف التفاصيؿ ينظر 

؛  ٜٕٔ، ص ٕ؛ المقدسي ، أحسف التقاسيـ ، ج ٙٓٗجعفر ، الخراج ،ص : قدامة بف
 . ٗٛٗلسترنج ، كي ، بمداف الخالفة الشرقية ، ص

؛ ٕٓٙ، صٔ؛ ياقكت الحمكم، معجـ البمداف، جٕٙٔ، صٔالسمعاني، االنساب، ج-ٕٛ
 .ٛٛ، صٔابف االثير، المباب في تيذيب االنساب، ج

؛ ٕٓٙ، صٔقكت الحمكم، معجـ البمداف، ج؛ يإٙٔ، صٔالسمعاني، االنساب، ج-ٖٛ
 .ٛٛ، صٔابف االثير، المباب في تيذيب االنساب، ج

؛ ٕٓٙ، صٔ؛ ياقكت الحمكم، معجـ البمداف، جٕٙٔ، صٔالسمعاني، االنساب، ج-ٗٛ
 .ٛٛ، صٔابف االثير، المباب في تيذيب االنساب، ج

 .ٕٙٔ، صٔالسمعاني، االنساب، ج-٘ٛ
 .ٕٙٔص، ٔالسمعاني، االنساب، ج-ٙٛ
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 .ٕٙٔ، صٔالسمعاني، االنساب، ج-ٚٛ
 .ٜٕٙ، صٖالسمعاني، االنساب، ج-ٛٛ
 .ٜٕٙ، صٖالسمعاني، االنساب، ج-ٜٛ
بالد ما كراء النير ُيعَّد ىذا االقميـ مف أخصب أقاليـ االرض منزلةن كانزىيا كاكثرىا -ٜٓ

لدكابيـ، اما مياىيـ خيران، ال يخمك ىذا االقميـ مف مدف كقرل تسقى، أك مباخس، اك مراٍع 
فانيا اعذب المياه كابردىا، كىكاؤىا صحي، يكثر في ىذا االقاليـ معادف عدة منيا الذىب 
كالفضة كغيرىا، كفي بالد ما كراء النير ككر عظاـ كاعماؿ جساـ منيا بخارل كسمرقند 
 كاشركسنة كالشاش كفرغانة ككش كنسؼ كالصغانياف كاعماليا كالختؿ كما يمتد عمى نير
. لمزيد مف التفاصيؿ ينظر:ابف حكقؿ،  جيحكف مف ترمذ كالقكذاياف كاخسيسؾ كخكارـز

؛ ٖٔ٘،صٕ؛ياقكت الحمكم، معجـ البمداف، جٕ٘٘ص -ٖٙٗ، صٕصكرة األرض، ج
 .ٛٛٗص -ٙٚٗلسترنج، كي،بمداف الخالفة الشرقية، ص

 .ٜٕٙ، صٖالسمعاني، االنساب، ج-ٜٔ
 .ٜٕٙ، صٖالسمعاني، االنساب، ج-ٕٜ
 .ٜٕٙ، صٖمعاني، االنساب، جالس-ٖٜ
 .ٜٕٙ، صٖاالنساب، ج-ٜٗ
 .ٜٕٙ، صٖالسمعاني، االنساب، ج-ٜ٘
ـ(، القامكس المحيط، ٗٔٗٔق/ ٚٔٛالفيركز آبادم، مجد الديف محمد بف يعقكب )ت -ٜٙ

 .ٕٗ، ص٘؛الزبيدم، تاج العركس، جٖٖٓ، صٔبال.ـ، بال.ت، ج
 .ٕٗ، ص٘دم، تاج العركس، ج؛الزبيٖٖٓ، صٔالفيركز آبادم، القامكس المحيط، ج-ٜٚ
؛ الزبيدم، تاج ٕٗٔ،صٕ؛ابف االثير، المباب، جٖٕٙ، صٖالسمعاني،االنساب، ج-ٜٛ

 .ٕٗ، ص٘العركس، ج
 .ٕٗٔ، صٕ؛ابف االثير، المباب، جٜٕٙ، صٖالسمعاني، االنساب، ج-ٜٜ

 .ٕٗٔ، صٕ؛ابف االثير، المباب، جٜٕٙ، صٖالسمعاني، االنساب، ج-ٓٓٔ
 .ٜٕٙ، صٖاب، جالسمعاني، االنس-ٔٓٔ
 .ٜٕٙ، صٖالسمعاني، االنساب، ج-ٕٓٔ



 ...................."تاريخية دراسة"الموسوعيون االسالمي المشرق عمماء
 

 

 

 

 

44 
 ج

 
 

 م9702 – حزيران -(  07)مجلـــة دراسات في التاريخ واآلثار             العدد 
 

؛ ابف ٕٓ، صٖ؛ياقكت الحمكم، معجـ البمداف، جٖٖ، صٖالسمعاني، االنساب، ج-ٖٓٔ
 .ٕٛٗ، صٛٔ؛ الزبيدم، تاج العركس، جٔٔ، صٕاالثير، المباب، ج

؛ ابف ٕٓ، صٖ؛ياقكت الحمكم، معجـ البمداف، جٖٖ، صٖالسمعاني، االنساب، ج-ٗٓٔ
 .ٕٛٗ، صٛٔ؛ الزبيدم، تاج العركس، جٔٔ، صٕالمباب، جاالثير، 

؛ ابف ٕٓ، صٖ؛ياقكت الحمكم، معجـ البمداف، جٖٖ، صٖالسمعاني، االنساب، ج-٘ٓٔ
 .ٕٛٗ، صٛٔ؛ الزبيدم، تاج العركس، جٔٔ، صٕاالثير، المباب، ج

؛ ابف ٕٓ، صٖ؛ياقكت الحمكم، معجـ البمداف، جٖٖ، صٖالسمعاني، االنساب، ج-ٙٓٔ
 .ٕٛٗ، صٛٔ؛ الزبيدم، تاج العركس، جٔٔ، صٕ، المباب، جاالثير

 .ٕٛٗ، صٛٔ؛ الزبيدم،تاج العركس، جٔٔ، صٕابف االثير، المباب، ج-ٚٓٔ
 .ٕٓ، صٖياقكت الحمكم، معجـ البمداف، ج-ٛٓٔ
 .ٖٖ، صٖاالنساب، ج-ٜٓٔ
 .ٖٖ، صٖالسمعاني، االنساب، ج-ٓٔٔ
ـ(، االكماؿ في رفع ٕٛٓٔق/ ٘ٚٗابف ماككال، عمي بف ىبة اهلل بف ابي نصر )ت -ٔٔٔ

االرتياب عف المؤلؼ كالمختمؼ كااللقاب في االسماء كالكنى، تحقيؽ: عمي شيرم، دار 
، ٕ؛ السمعاني، االنساب، جٖٗٗ، صٚق.، ج٘ٔٗٔالفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، 

، ٖ؛ ابف االثير، المباب، جٜٕٗ، ص٘؛ ياقكت الحمكم، معجـ البمداف، جٕٓٚص
ـ(، ٖٛٗٔق/ ٕٗٛناصر الدمشقي، محمد بف عبد اهلل القيسي )ت؛ ابف ٙٔٗص

، ٔتكضيح المشتبو، تحقيؽ: محمد نعيـ العرقسكسي، مؤسسة الرسالة، بيركت، ط
 .ٕٙٗ، صٜـ ،  جٖٜٜٔق/ ٗٔٗٔ

 .ٖٗٗ، ىامش صٚابف ماككال، االكماؿ، ج-ٕٔٔ
ليند خراساف كىي بالد كاسعة أكؿ حدكدىا مما يمي العراؽ ، كآخر حدكدىا ا-ٖٔٔ

كطخارستاف  كغزنة كسجستاف ككرماف ، تضـ ككر كمدف عدة منيا نيسابكر ، ىراة ، 
مرك ، بمخ ، الطالقاف ، نسا ، أبيكرد ، سرخس ، كمما يتخمؿ ذلؾ مف المدف ، كفي 
خراساف أجكد أنكاع الدكاب  كالرقيؽ كاألطعمة كالممبكس كسائر ما يحتاج إليو الناس ، 

أجكد أنكاع  ثياب القطف كاالبريسـ في نيسابكر كمرك ، كأجكد فأنفس الدكاب مف بمخ ، ك 
أنكاع البز في مرك ، كأنجب أىؿ خراساف   كأكثر عممائيـ مف بمخ كمرك في الفقو 
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ك ص  ٖٕ٘كالديف كالنظر كالكالـ . لمزيد مف التفاصيؿ ُينظر : االصطخرم ، ص 
، المسالؾ  ؛ البكرم ٛ٘ٗك صٕٙٗ، ص ٕ؛ ابف حكقؿ ، صكرة األرض ، ؽ ٕٙٛ

ك  ٘؛ الحديثي ، د.قحطاف عبد الستار ، أرباع خراساف ، صٜٔ، صٕكالممالؾ ، ج
؛ الحديثي ، د. قحطاف عبد الستار ، التكاريخ المحمية إلقميـ خراساف ، الناشر:  ٜٖص 

 . ٚ٘ص  -ٙ٘ـ ، ص ٜٜٓٔمطبعة دار الحكمة ، البصرة ، 
؛ ٕٓٚ، صٚاني، االنساب، ج؛ السمعٗٗٗص-ٖٗٗ، صٚابف ماككال، االكماؿ، ج-ٗٔٔ

؛ ابف ٙٔٗ، صٖ؛ ابف االثير، المباب، جٜٖٗ، ص٘ياقكت الحمكم، معجـ البمداف، ج
 .ٕٙٗ، صٜناصر الدمشقي، تكضيح المشتبو، ج

 قراتكيف:لـ اتمكف مف العثكر عمى معمكمات  كافية عنو.-٘ٔٔ
قكت ؛ يإٓٚ، صٚ؛ السمعاني، االنساب، جٗٗٗ، صٚابف ماككال، االكماؿ، ج-ٙٔٔ

؛ ابف ناصر ٙٔٗ، صٖ؛ ابف االثير، المباب، جٜٖٗ، ص٘الحمكم، معجـ البمداف، ج
 .ٕٙٗ، صٜالدمشقي، تكضيح المشتبو ، ج

؛ كحالة، عمر رضا، معجـ ٖٕٓص -ٕٕٓ، صٖالذىبي، تاريخ االسالـ، ج-ٚٔٔ
 .ٕٗٛ، صٕالمؤلفيف، ج

 .ٕٗٛ، صٕكحالة، عمر رضا، معجـ المؤلفيف، ج-ٛٔٔ
؛ كحالة، عمر رضا، معجـ ٖٕٓص -ٕٕٓ، صٖٗاالسالـ، ج الذىبي، تاريخ-ٜٔٔ

 .ٕٗٛ، صٕالمؤلفيف، ج
 .ٜٕٗ، صٕكحالة، عمر رضا، معجـ المؤلفيف، ج-ٕٓٔ
 .ٖٕٓ، صٖٗالذىبي، تاريخ االسالـ، ج-ٕٔٔ
 .ٕٗٛ، صٕكحالة، عمر رضا، معجـ المؤلفيف، ج-ٕٕٔ
 .ٖٕٓ، صٖٗالذىبي، تاريخ االسالـ، ج-ٖٕٔ
؛ابف العماد الحنبمي، عبد الحي بف احمد بف ٕٕٕ،صٙٗالـ، جالذىبي، تاريخ االس-ٕٗٔ

ـ( شذرات الذىب في اخبار مف ذىب، ٛٚٙٔق/ ٜٛٓٔمحمد العسكرم الدمشقي )ت
 .ٓٚٔ- ٜٙٔ،ص٘دار احياء التراث العربي، بيركت، بال.ت، ج

؛ابف العماد الحنبمي،شذرات ٕٕٕ،صٙٗالذىبي،تاريخ االسالـ، ج-ٕ٘ٔ
 .ٓٚٔص-ٜٙٔ،ص٘الذىب،ج



 ...................."تاريخية دراسة"الموسوعيون االسالمي المشرق عمماء
 

 

 

 

 

07 
 ج

 
 

 م9702 – حزيران -(  07)مجلـــة دراسات في التاريخ واآلثار             العدد 
 

 .ٕٕٕ، صٙٗالذىبي، تاريخ االسالـ، ج-ٕٙٔ
، ٘؛ ابف العماد الحنبمي، شذرات الذىب، جٕٕٕ، صٙٗالذىبي، تاريخ االسالـ، ج-ٕٚٔ

 .ٓٚٔص
، ٘؛ ابف العماد الحنبمي، شذرات الذىب، جٕٕٕ، صٙٗالذىبي، تاريخ االسالـ، ج-ٕٛٔ

 .ٓٚٔص
، ٘شذرات الذىب؛ ج؛ ابف العماد الحنبمي، ٕٕٕ، صٙٗالذىبي، تاريخ االسالـ، ج-ٜٕٔ

 .ٓٚٔص
 .ٕٕٕ، صٙٗالذىبي، تاريخ االسالـ، ج-ٖٓٔ
 .ٕٕٕ، صٙٗالذىبي، تاريخ االسالـ، ج-ٖٔٔ
، ٘؛ ابف العماد الحنبمي، شذرات الذىب، جٕٕٕ، صٙٗالذىبي، تاريخ االسالـ، ج-ٕٖٔ

 .ٓٚٔص
، ٘؛ ابف العماد الحنبمي، شذرات الذىب، جٕٕٕ، صٙٗالذىبي، تاريخ االسالـ، ج-ٖٖٔ

 .ٓٚٔص
 .ٕٕٕ، صٙٗ، جٙٗالذىبي، تاريخ االسالـ، ج-ٖٗٔ
 .ٓٚٔ، ص٘ابف العماد الحنبمي، شذرات الذىب، ج-ٖ٘ٔ
 .ٓٚٔ، ص٘ابف العماد الحنبمي، شذرات الذىب، ج-ٖٙٔ
 .ٓٚٔ، ص٘ابف العماد الحنبمي، شذرات الذىب، ج-ٖٚٔ
 .ٓٚٔ، ص٘ابف العماد الحنبمي، شذرات الذىب، ج-ٖٛٔ
، ٙٗ؛ الذىبي، تاريخ االسالـ، جٓٚٔ، ص٘بمي، شذرات الذىب، جابف العماد الحن-ٜٖٔ

 .ٕٕٕص
 .ٓٚٔ، ص٘ابف العماد الحنبمي، شذرات الذىب، ج-ٓٗٔ
ق/ ٗٚٛابف تغرم بردم ابك المحاسف جماؿ الديف يكسؼ عبد اهلل الحنفي، ) ت-ٔٗٔ

ـ(، النجـك الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة ، مطابع ككستاتسكماس كشركاه، ٜٙٗٔ
، كزارة الثقافة كاالرشاد القكمي، المؤسسة المصرية العامة لمتأليؼ كالترجمة مصر

 .ٖٕٔ، صٕٔكالطباعة كالنشر، بال. ت، ج
 .ٖٕٔ، صٕٔابف تغرم بردم، النجـك الزاىرة؛ ج-ٕٗٔ
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 .ٖٕٔ، صٕٔابف تغرم بردم، النجـك الزاىرة، ج-ٖٗٔ
 .ٕٕٕ، صٙٗالذىبي، تاريخ االسالـ، ج-ٗٗٔ
 .ٕٕٕ، صٙٗاالسالـ، ج الذىبي، تاريخ-٘ٗٔ
 .ٕٕٕ، صٙٗالذىبي، تاريخ االسالـ، ج-ٙٗٔ
 .٘ٗ، صٕ؛الزبيدم، تاج العركس، جٜٖٚ، صٙٗالذىبي، تاريخ االسالـ ، ج -ٚٗٔ
 .٘ٗ، صٕالزبيدم، تاج العركس، ج-ٛٗٔ
 .ٜٖٚ، صٙٗالذىبي، تاريخ االسالـ، ج-ٜٗٔ
 .ٜٖٚ، صٙٗالذىبي، تاريخ االسالمي، ج-ٓ٘ٔ
 .ٜٖٚ، صٙٗاالسالـ، ج الذىبي، تاريخ-ٔ٘ٔ
 .ٜٖٚ، صٙٗالذىبي، تاريخ االسالـ، ج-ٕ٘ٔ
 .ٜٖٚ، صٙٗالذىبي، تاريخ االسالـ، ج-ٖ٘ٔ
 .ٜٖٚ، صٙٗالذىبي، تاريخ االسالـ، ج-ٗ٘ٔ
 .٘ٚ، صٖياقكت الحمكم، معجـ البمداف، ج-٘٘ٔ
 .٘ٚ، صٖياقكت الحمكم، معجـ البمداف، ج-ٙ٘ٔ
ـ(، ٕٓٓٔق/ ٜٚ٘عمي بف محمد، ) ت ابف الجكزم، ابك الفرج عبد الرحمف بف-ٚ٘ٔ

المكضكعات، ضبط كتقديـ كتحقيؽ: عبد الرحمف محمد عثماف، المكتبة السمفية، المدينة 
 .ٖٖ٘، صٔـ، جٜٙٙٔق/ ٖٙٛٔ، ٔالمنكرة، ط

 .ٖٖ٘، صٔابف الجكزم، المكضكعات، ج-ٛ٘ٔ
 .ٖٖ٘، صٔابف الجكزم، المكضكعات، ج-ٜ٘ٔ
 .ٜٓٔ، صٔٗالذىبي، تاريخ االسالـ، ج-ٓٙٔ
 .ٜٓٔ، صٔٗالذىبي، تاريخ االسالـ، ج-ٔٙٔ
 .ٜٓٔ، صٔٗالذىبي، تاريخ االسالـ، ج-ٕٙٔ
 .ٜٓٔ، صٔٗالذىبي، تاريخ االسالـ، ج-ٖٙٔ
 .ٜٓٔ، صٔٗالذىبي، تاريخ االسالـ، ج-ٗٙٔ
 .ٜٓٔ، صٔٗالذىبي، تاريخ االسالـ، ج-٘ٙٔ
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ياقكت ؛ ٚٔٗ، صٕ؛ السمعاني، االنساب، جٕٔٔ، صٖابف ماككال، االكماؿ، ج-ٙٙٔ
؛ ابف ناصر  ٓٚٗ، صٔ؛ ابف االثير، المباب، جٙٓٗ، صٕالحمكم، معجـ البمداف، ج
 .ٙٗ، صٖ؛ الزبيدم، تاج العركس، جٖ٘ٛ، صٖالديف، تكضيح المشتبو، ج

 .ٙٗ، صٖ؛ الزبيدم، تاج العركس، جٙٓٗص ٕياقكت الحمكم، معجـ البمداف، ج-ٚٙٔ
؛ابف ٚٔٗ، صٕالنساب، ج؛السمعاني، إٔٔ، صٖابف ماككال، االكماؿ، ج-ٛٙٔ

 .ٔٚٗ، صٔاالثير،المباب، ج
؛ ياقكت ٚٔٗ، صٕ؛ السمعاني، االنساب، جٕٔٔ، صٖابف ماككال، االكماؿ، ج-ٜٙٔ

 .ٔٚٗ، صٔ؛ ابف االثير، المباب، جٙٓٗ، صٕالحمكم، معجـ البمداف، ج
؛ ياقكت ٚٔٗ، صٕ؛ السمعاني، االنساب، جٕٔٔ، صٖابف ماككال، االكماؿ، ج -ٓٚٔ

؛ ابف ناصر ٔٚٗ، صٔ؛ابف االثير، المباب، جٙ٘ٗ، صٕمعجـ البمداف، ج الحمكم،
 .ٖ٘ٛ، صٖالديف، تكضيح المشتبو، ج

؛ ٙٓٗ، صٕ؛ ياقكت الحمكم، معجـ البمداف، جٕٔٔ، صٖابف ماككال، االكماؿ، ج-ٔٚٔ
؛ ٖ٘ٛ، صٖ؛ ابف ناصر الديف، تكضيح المشتبو، جٚٔٗص ٕالسمعاني، االنساب، ج

 .ٔٚٗ، صٔج ابف االثير، المباب،
 

 قائمة المصادروالمراجع
 *اوال:المصادر األصيمة:

ىػ  ٖٓٙ*ابف االثير ابك الحسف عمي بف محمد بف عبد الكاحد الشيباني )ت 
 ـ(: ٕٖٕٔ/

 المباب في تيذيب األنساب ،طبعة دار صادر ، بيركت ، بال.ت . -ٔ
ق ٖٙٛٔالكامؿ في التاريخ، دار صادر، كدار بيركت، بيركت،  -ٕ

 ـ،ٜٙٙٔ/
 ـ( :ٗٙٔٔىػ/ٓ٘ٙ*اإلدريسي ، أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل )ت

 ـ.ٜٜٛٔ،  ٔنزىة المشتاؽ في اختراؽ اآلفاؽ ، عالـ الكتب ، بيركت ، ط -ٖ
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 ـ( : ٜٚ٘ىػ/ ٖٙٗ*االصطخرم، أبك اسحاؽ ابراىيـ بف محمد)ت
 ـ.ٕٜٚٔمسالؾ الممالؾ ، بريؿ ، ليدف ، دار صادر ، بيركت ،  -ٗ

 ـ( :ٜٗٓٔق/ ٚٛٗابك عبيد عبد اهلل بف عبد العزيز )ت *البكرم،
معجـ ما استعجـ مف اسماء البالد كالمكاضع ، تحقيؽ : مصطفى السقا ، -٘

 ق.ٖٓٗٔ،  ٖعالـ الكتب ، بيركت،ط
*ابف تغرم بردم ابك المحاسف جماؿ الديف يكسؼ عبد اهلل الحنفي، ) 

 ـ(:ٜٙٗٔق/ ٗٚٛت
لقاىرة ، مطابع ككستاتسكماس كشركاه، النجكـ الزاىرة في ممكؾ مصر كا -ٙ

مصر، كزارة الثقافة كاالرشاد القكمي، المؤسسة المصرية العامة لمتأليؼ 
 كالترجمة كالطباعة كالنشر، بال. ت.

 ٜٕٗ*الثعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالبي ،ابك منصكر عبد الممؾ بف محمد بف اسماعيؿ )ت
 ـ(: ٖٚٓٔىػ/

االبيارم ،كحسف كامؿ الصيرفي ، القاىرة لطائؼ المعارؼ ،تحقيؽ :ابراىيـ -ٚ
 .ٜٓٙٔىػ/ ٜٖٚٔ،دار احياء الكتب العربية ،

 ـ(:ٕٓٓٔىػ/ ٜٚ٘*ابف الجكزم، ابك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد)ت 
المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا، د.  -ٛ

دار الكتب مصطفى عبد القادر عطا، راجعو كصححو: نعيـ زرزكر، 
 ـ .ٕٜٔٔق/ ٕٔٗٔ، ٔالعممية، بيركت، ط

المكضكعات، ضبط كتقديـ كتحقيؽ: عبد الرحمف محمد عثماف، المكتبة -ٜ
 ـ،ٜٙٙٔق/ ٖٙٛٔ، ٔالسمفية، المدينة المنكرة، ط

 ـ( :ٕٕٛٔىػ/ٕٙٙ*الحمكم، ابك عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل )ت
 معجـ البمداف، دار الفكر ، بيركت ، بال.ت.-ٓٔ
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ق/ ٜٓٓحميرم، ابك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف عبد المنعـ )ت *ال
 ـ(:ٜٗٗٔ

، ٕالركض المعطار في خبر االقطار، مطابع ىيد لبرغ، بيركت، ط -ٔٔ
 ـٜٗٛٔ

 ـ( : ٜٚٚىػ/ ٖٚٙ*ابف حكقؿ، أبك القاسـ النصيبي)ت
 .ٖٜٛٔ، ٕصكرة األرض، بريؿ، ليدف، دار صادر، بيركت، ط -ٕٔ

 ـ(. ٕٜٔىػ/ ٖٓٓلقاسـ عبد اهلل بف عبد اهلل )ت*ابف خرداذبة ،ابك ا
 .ٜٛٛٔالمسالؾ كالممالؾ، بريؿ،ليدف، -ٖٔ

ىػ/ ٛٗٚ*الذىبي، شمس الديف محمد بف احمد بف عثماف بف قايماز)ت 
 ـ(:ٖٚٗٔ

تاريخ االسالـ تاريخ االسالـ ككفيات المشاىير كاالعالـ، تحقيؽ: عمر  -ٗٔ
ق/ ٚٓٗٔ، ٔبيركت، طعبد السالـ تدمرم، دار الكتاب العربي، 

 ـ.ٜٚٛٔ
سير اعالـ النبالء، تحقيؽ: د. بشار عكاد معركؼ، كد. محيي ىالؿ -٘ٔ

 ٖٜٜٔق/ ٖٔٗٔ، ٜسرحاف، مؤسسة الرسالة بيركت، ط
 ٕٙ٘*السمعاني، ابك سعد عبد الكريـ بف محمد بف منصكر التميمي )ت 

 ـ(: ٙٙٔٔىػ/
دم ، الناشر: مركز األنساب، تقديػـ كتعميؽ : د. عبد اهلل عمر البارك -ٙٔ

 الخدمات كاألبحاث الثقافية ، دار الجناف
 ـ(: ٘ٓ٘ٔىػ/ ٜٔٔ*السيكطي، جالؿ الديف عبد الرحمف بف ابي بكر )ت

 لب المباب في تحرير االنساب ،بيركت ،دار صادر ،بال.ت.-ٚٔ
 ـ(:ٕٖٙٔىػ/ ٗٙٚ*الصفدم، صالح الديف بف ايبؾ)ت 
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مكت ريتر ، دار النشر فرانز شتاينر الكافي بالكفيات، طبعة، اعتناء : ىم -ٛٔ
 ـ .ٜٔٙٔىػ/ٖٔٛٔبفيسبادكف ، 

 ـ(:ٕٔٙٔق/ ٓٙٙ*ابف العديـ، عمر بف احمد العقيمي الحمبي )ت 
بغية الطمب في تاريخ حمب، حققو كقدـ لو: د. سييؿ زكار، مؤسسة  -ٜٔ

 ـٜٛٛٔىػ/ ٛٓٗٔالبالغ، بيركت، دمشؽ، 
بف محمد العسكرم الدمشقي * ابف العماد الحنبمي، عبد الحي بف احمد 

 ـ(:ٛٚٙٔق/ ٜٛٓٔ)ت
شذرات الذىب في اخبار مف ذىب، دار احياء التراث العربي، بيركت،  -ٕٓ

 بال.ت.
 ـ(: ٜٔ٘ىػ/ ٖٓٗ*ابف الفقيو اليمذاني، ابك بكر احمد بف محمد )ت

 ـ. ٕٖٓٔمختصر كتاب البمداف ،ليدف ، مطبعة بريؿ ، -ٕٔ
 ـ(:ٗٔٗٔق/ ٚٔٛف يعقكب )ت *الفيركز آبادم، مجد الديف محمد ب

 القامكس المحيط، بال.ـ، بال.ت. -ٕٕ
 ـ(: ٜٓٗىػ/ ٜٕٖ*قدامة بف جعفر ،ابك القاسـ بف زياد الكاتب البغدادم )ت

الخراج كصناعة الكتابة ،شرح كتعميؽ :محمد حسيف الزبيدم ،بغداد ، دار -ٖٕ
 ـ. ٜٓٛٔالحرية لطباعة ،

 ـ(:ٕٛٓٔق/ ٘ٚٗصر )ت*ابف ماككال، عمي بف ىبة اهلل بف ابي ن
االكماؿ في رفع االرتياب عف المؤلؼ كالمختمؼ كااللقاب في االسماء  -ٕٗ

كالكنى، تحقيؽ: عمي شيرم، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، 
 ىػ.٘ٔٗٔ

ق/ ٜٕ٘*ابف محمد الفارسي، عبد الغافر بف اسماعيؿ بف عبد الغافر، )ت 
 ـ(:ٖٗٔٔ
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السياؽ(، انتخاب الحافظ ابك ابراىيـ بف  تاريخ نيسابكر )المنتخب مف -ٕ٘
محمد بف االزىر الصيرفيني، مؤسسة النشر االسالمي التابعة لجماعة 

 المدرسيف، قـ، بال.ت.
 ـ(:ٜ٘ٛىػ/ٖ٘ٚ*المقدسي، شمس الديف أبي عبد اهلل محمد )ت

احسف التقاسيـ في معرفة االقاليـ ، بريؿ ، ليدف ، دار صادر ، بيركت،  -ٕٙ
ٜٔٓٙ. 

 ـ(:ٖٛٗٔق/ ٕٗٛناصر الدمشقي، محمد بف عبد اهلل القيسي )ت*ابف 
تكضيح المشتبو، تحقيؽ: محمد نعيـ العرقسكسي، مؤسسة الرسالة،  -ٕٚ

 ـ.ٖٜٜٔق/ ٗٔٗٔ، ٔبيركت، ط
 ـ(:ٕٙ٘ٔق/ ٜٓٚ*ابف نجيـ المصرم،زيف الديف بف ابراىيـ بف محمد )ت 

آياتو كاحاديثو البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ ،تحقيؽ كضبطو كخرج -ٕٛ
ق/ ٛٔٗٔ، ٔالشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العممية ، بيركت، ط

 ـ.ٜٜٚٔ
 ـ( :ٜٚٛىػ/ٕٗٛ*اليعقكبي، أحمد بف اسحاؽ بف جعفر بف كىب ) ت

البمداف ، كضع حكاشيو : محمد اميف ضناكم ، دار الكتب العممية ، -ٜٕ
 ـ  .ٕٕٓٓىػ/ٕٕٗٔ،  ٔبيركت ، ط

 *ثانيا المراجع  الحديثة:
 االميف، السيد محسف:*

اعياف الشيعة، تحقيؽ كتخريج: حسف االميف، دار التعارؼ لممطبكعات،  -ٖٓ
 ـ.ٖٜٛٔق/ ٖٓٗٔبيركت، 

 *البغدادم، اسماعيؿ باشا:
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ىدية العارفيف، دار احياء التراث العربي، بيركت، طبع بعناية ككالة -ٖٔ
 ـ.ٜٔ٘ٔالمعارؼ الجميمة في مطبعتيا البيية، استانبكؿ، 

 جي خميفة، مصطفى بف عبد اهلل:* حا
 كشؼ الظنكف، دار احياء التراث العربي، بيركت، بال.ت.-ٕٖ

 *الحديثي ، د. قحطاف عبد الستار :
ارباع خراساف الشييرة دراسة في احكاليا الجغرافية كاالدارية كاالقتصادية  -ٖٖ

 ـ. ٜٜٓٔحتى نياية القرف الرابع اليجرم ،البصرة ، مطبعة دار الحكمة ،
التكاريخ المحمية إلقميـ خراساف ، الناشر: مطبعة دار الحكمة ، البصرة ، -ٖٗ

 ـ.ٜٜٓٔ
*الحصفكي،محمد بف عمي بف محمد بف عمي بف عبد الرحمف 

 ـ(: ٚٚٙٔق/ ٛٛٓٔالحنفي)
الدر المختار، تحقيؽ كاشراؼ: مكتبة البحكث كالدراسات، دار الفكر -ٖ٘

 ـ.ٜٜ٘ٔق/ ٘ٔٗٔلمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت، 
 ـ(:ٜٓٚٔق/ ٕ٘ٓٔ*الزبيدم ،محمد مرتضى الحسيني )

تاج العركس في جكاىر القامكس، تحقيؽ: عمي شيرم، دار الفكر  -ٖٙ
 ـ.ٜٜٗٔق/ ٗٔٗٔلمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت، 

 *الزركمي، خير الديف:
االعالـ قامكس تراجـ الشير الرجاؿ كالنساء مف العرب كالمستعربيف  -ٖٚ

 ـ.ٜٓٛٔ،  ٘، الناشر: دار العمـ لممالييف ، بيركت ، ط كالمستشرقيف
 *آؿ سعد،د.عبد العزيز عبد الرحمف سعد:

الجغرافيا الحضارية في المشرؽ االسالمي )بالد فارس كما كراء -ٖٛ
 ـ.ٕٔٔٓق/ٕٖٗٔ، ٔالنير(،الدار العربية لمعمكـ ناشركف ،بيركت، ط
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 *كحالة، عمر رضا:
 التراث العربي، مكتبة المثنى، بيركت، بال.ت.معجـ المؤلفيف، دار احياء - ٜٖ

 *المجنة العممية في مؤسسة االماـ الصادؽ )عميو السالـ(:
مكسكعة طبقات الفقياء، تحقيؽ كاشراؼ، جعفر السبحانب، مطبعة -ٓٗ

، ٔاعتماد، الناشر: مؤسسة االماـ الصادؽ )عميو السالـ(، قـ ،ط
 ق.ٜٔٗٔ

 *لسترنج ، كي :
الشرقية ، نقمو إلى العربية ، كأضاؼ أليو تعميقات بمدانية بمداف الخالفة  -ٔٗ

كتاريخية كأثرية ككضع فيارسو : بشير فرنسيس كككركيس عكاد ، مطبعة 
 ـ.ٜٗ٘ٔىػ/ٖٖٚٔالرابطة ، بغداد ، 

 ثالثا :المراجع الفارسية الحديثة:
 *جناتي، محمد ابراىيـ:

انتشارات كيياف، ادكار فقو ككيفيف بياف آف، مؤسسة كيياف، الناشر: -ٕٗ
 .ٖٗٚٔ، ٔتيراف، ط

 *كرجي، ابك القاسـ:
تاريخ فقو كفقيا، الناشر، سازماف مطالعة كتدكيف كتب عمكـ انساني  -ٖٗ

 .ٖ٘ٛٔ، ٕداشكاىيا "سمت" قـ، ط
 
 
 
 
 


