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 ديه بينج

 الفكري ودورها
Penj Dea and Its Mental Role 

 حمادي فياض محمود.د.م.أ
 التاريخ قسم      

  األساسية التربية كمية  
 ديالى جامعة     

 
الممخص 

كاف لمفتكحات اإلسالمية التي قاـ بيا العرب المسممكف في مشارؽ ارض 
كمغاربيا اثر كبير في انتشار اإلسالـ كالمغة العربية في جميع المناطؽ التي دخميا 
المسممكف ، ككاف مف بيف أىـ الجيات التي فتحيا العرب المسممكف بالد المشرؽ ، 

كالسيما خراساف الني تعد مف بيف أىـ المناطؽ المفتكحة ، حيث ركز العرب 
المسممكف عمييا تركيزان كبيرا بحكـ مكقعيا كسعت مدنيا ، كلككنيا أصبحت بعد الفتح 
القاعدة األساسية التي ينطمؽ منيا المسممكف في فتكحاتيـ لبالد ما كراء النير ، كاف 

ىذه المنطقة أصبحت مركزان أساسيان لعممية االستيطاف العربي ، كالسيما في مرك 
كقراىا ، كبنج ديو كغيرىا مف المدف ، كمف ىنا جاءت فكرة البحث في تمؾ القرل 
المغمكرة كالتي لـ تتناكليا أيادم الباحثيف مف اجؿ معرفة آثر ىذا االختالط ما بيف 

السكاف المحمييف كالسكاف القادميف ، كالذم نتج عنو بشرؽ حضارة جديدة كاف 
 . لرجاليا دكر فعاؿ في نشر اإلسالـ كالذكد عنو 
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 المقدمة
 االكليف سيد محمد سيدنا عمى كالسالـ كالصالة العالميف رب هلل الحمد

 . المياميف الغر كصحابتو الطاىريف الطيبيف آلو كعمى كأالخريف
 البمداف فتح في شرعكا العربية البالد تحرير مف المسممكف العرب تمكف اف بعد     
 االثر الفتكحات ليذه فكاف ، كمغاربيا االرض مشارؽ في االسالمي الديف كنشر
 كنتج فييا العرب استيطاف بعد السيما البالد تمؾ الى االسالمية الثقافة نقؿ في الكبير
 الحنيؼ الديف تعاليـ نشر في فعاؿ كبشكؿ ساىمت جديدة ثقافة ظيكر ذلؾ عف
 العرب اسس التي البمداف تمؾ بيف مف ككاف ،عمييا االسالـ حث التي العمـك كبقية

 كمرك كىراة كنيسابكر بمخ امثاؿ الميمة كمدنيا ،خراساف حضاريا مركزا المسممكف
 قرل عمى البحث ىذا في التركيز كتـ خراساف  ارباع تسميتيا عمى اصطمح التي
 خالؿ مف العربي االستيطاف عممية في االساسية الذركة شكمت التي الركذ مرك

 ليـ يكسعكا اف عمى اىميا صالحكا المسمميف اف الى اشارت التي التاريخية النصكص
 احمد االستاذ كيشير المنطقة تمؾ في بالتزايد العرب اعداد اخذ حتى منازليـ في

 في المسجميف عدا نسمة الؼ كخمسيف مائتيف بمغت اعدادىـ اف الى العمي صالح
 العرب استكطف التي القرل تمؾ في كالتقصي البحث فكرة جاءت ىنا كمف الديكاف
 عمى فاقتصرنا المناطؽ تمؾ في العربي التأثير في لمبحث المحمييف السكاف مع فييا
 كاستنادا( الخمسة القرل)ديو بنج قرل كىي الباحثيف ايادم الييا تمتد لـ مغمكرة مدنا
 العرب كاستيطاف كاىميتيا الركذ بمرك كالتعريؼ مقدمة الى البحث تقسيـ تـ ذلؾ الى
 كالنتيجة االستيطاف ىذا اىمية لنكضح كعممائيا كمدنيا ديو ببنج التعريؼ ثـ فييا
 ادل الذم الحضارم كالتفاعؿ القرل لتؾ السكاني االندماج عممية عنو اسفرت التي
 كانتشار االسالـ تعاليـ نشر في فعاؿ كبشكؿ ساىمكا كبار عمماء بزكغ الى بدكره
. االنسانية المعرفة في كبير دكر ليا كاف التي العمـك كبقية العربية المغة

 
 
 

 : الروذ مرو
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 إضافتيـ ألف ، المرح كادم: فمعناه ، الكادم كالركذ المرح بالفارسية كالمرك      
ف المستعمؿ، ىك كىذا ، مركركذم إلييا كالنسبة مقمكبة  بيف ناحية (1)ركذم ينسب كا 
 محمد بف حسيف منيـ  العمماء مف كثير الييا انتسب كقد. (2)كاسعة كغزنة الغكر

 عبد بف منيع بف أحمد (4)المركذم جناد بف يحيى بف إبراىيـ بف محمد. (3)المركذم
 محمد بف أحمد (6)المركذل زىير أبك اسحاؽ بف محمد (5)المركذم جعفر أبك الرحمف

 ام البمدم السمعاني سمى كقد ، الكثير كغيرىـ( 7)المركذل اهلل عبد بف  الحجاج بف
 مدينة مكقع عف" شيئا نذكر اف المناسب مف فبات ،( 8)الركذ مرك الى يرجع الذم
 . فييا العربي كاالستيطاف كاىميتيا مرك
  فييا العرب كاستيطاف كأىميتيا  مرك مدينة مكقع
 بقى التقسيـ ىذا اف عمما (9)لخرساف األربعة الرئيسة األقساـ بيف مف مرك تعد     
 ارض في مرك مدينة كتقع ، (10)االقميـ ليذا االسالمي العربي الفتح بعد حتى سائرا

  (11)جياتيا جميع مف الجباؿ تحدىا ال كانيا كما جباؿ فييا يكجد ال مستكية
 طيبة نفيسة قصبة بانيا )المقدسي قاؿ حتى مياىيا كعذكبة بمطافتيا ككصفت
 الركذ بمرك يمر ثـ ىراة شرقي شماؿ في الغكر جباؿ مف ينحدر نير فييا (12)(ظريفة
 كتقع  (14)خراساف ارباع اجؿ ىي كمرك (13)الشاىجاف مرك الى شماأل منيا كيدكر
 التجارة في كبيرة اىمية المكقع ىذا اكسبيا (15)ببغداد خراساف يربط الذم الطريؽ عمى
 . (16)المركية بأثياب يتاجركف اىميا كاف حيث
 فييا كاالستقرار فتحيا الى المسمميف العرب انظار لفتت فقد المدينة ىذه كالىمية    

 كالي قبؿ مف قيس بف االحنؼ افتتحيا الركذ مرك اف ذلؾ الى اليعقكبي كيشير
 (17)عنو اهلل رضي عفاف بف عثماف خالفة في كريز بف عامر بف اهلل عبد البصرة
 المقاتمة فييا تجتمع كنقطة خراساف في العربية لالدارة أساسيان  مركزان  اصبحت لذلؾ
 ارضان  اصبحت مرك اف لنا يبدك تقدـ كمما ، ( 18)النير كراء ما الجياد اعتادكا الذيف

 سفياف ابي بف معاكية زمف فعال حصؿ ما كىذا العربي االستيطاف لعممية خصبة
  اليشكرم احمد بف أمير بدكره كلى الذم ، ىػ45 سنة البصرة ابيو بف زياد كلى عندما
 كبيرة أعداد استيطاف الى اليعقكبي كيشير ،( 19)العرب فييا اسكف مف اكؿ ككاف مرك
 مرك اىؿ صالحكا المسمميف اف الركايات بعض كتذكر  (20)مرك في كتميـ االزد مف
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 مف العديد اسماء اف الطبرم كيذكر ، (21)(منازليـ في لممسمميف يكسعكا اف) عمى
 كبنك كخزاعة ،لطي منسكبة قرل منيا كالمعركؼ  ، عربية بأسماء تسمت القرل
 في مسجميف ليس مرك سكنكا العرب مف كبيرة اعدادا ىناؾ كاف (22)كندة ، نصر
 المياجريف أعداد اف العمي االحمد صالح االستاذ يذكر ما كحسب ، (23)الجند ديكاف
 في المسجميف غير عدا ىذا نسمة الؼ كخمسكف مئتيف بمغت اف الى باالزدياد اخذ

 قرل في ممحكظ بشكؿ االسالـ انتشار الكبيرة اليجرة ىذه نتيجة ككاف ، (24)الديكاف
 كأدل ،( 25)سكاء حد عمى كاالسالمية العربية العمـك حيث مف شأف ليا كصار مرك

 السكاف كبيف بينيـ سكاني اندماج عممية الى المناطؽ تمؾ في العرب استقرار
 اخرل حضارة لتنتج الحضارم التفاعؿ عممية سيؿ مما الزكاج طريؽ عف المحمييف

 جديد مجتمع كظيكر العربية انتشار في كبير كبشكؿ ساىـ االختالط ىذا اف حيث
 المعرفة في فعاؿ دكر ليـ كاف عمماء بزكغ طريؽ عف لرايتو حامال باالسالـ مؤمف

 : سنبينو ما كىذا االنسانية
 ديه بنج
 قرل خمس كذلؾ كىي قرل الخمس بالفارسية معناه النكف بسككف ديو بنج    

 بالخمس العمارة اتصمت حتى عمرت خراساف نكاحي مف ثـ الركذ نكاحي مف متقاربة
 مدف أعمر مف كىي (26)مفردة كاحدة كؿ كانت أف بعد كالمحاؿ كصارت قرل

 القرل مف خمس كىي ديو، بنج ليا كيقاؿ قرل، خمس إلى النسبة ىذه (27)خراساف
: كىي (28)مجتمعة

 أيفاف-1
 بف الرحمف  عبد الفتح أبك الييا انتسب كقد (30)ايغاف تسمى كقد (29)ايفاف سميت    
. ( 31)االيغاني عثماف بف عمي  بف محمد

 مرست-2
 (32)ديو ببنج الخمس القرل إحدل ساكنة ميممة كسيف كثانيو أكلو بفتح مرست   

 ديو بنج أىؿ مف المرستي أحمد بف شرؼ بف عمي بف عثماف سعيد أبك إلييا ينسب
 اهلل عبد بف محمد مسعكد كأبي حسيف القاضي أستاذه مف سمع فاضال فقييا كاف

 . (33) ديو ببنج 256 سنة تكفي أف إلى العبادة إلى كانقطع كغيرىما الحافظ



 2012 /ديالى مجلة                                             والخمسون الرابع العدد
 

 656 

 مدك-3
 آخر الياء آخرىا كفي الكاك، بعدىا الميممة، الداؿ كضـ الميـ، بفتح : المدكيي    

 ديو، بنج: ليا يقاؿ التي الخمس القرل إحدل كىي مدك إلى النسبة ىذه الحركؼ،
 جماعة، عف بيا ككتب المحدثيف، مف جماعة منيا خرج ،( 34)بخراساف معركفة بمدة
 الرحمف عبد بف يكسؼ بف محمد بف أحمد بف محمد بف اهلل عبيد القاسـ أبك: منيا

.  (35)العاممي  المدكيي
  كريكاف-4

 بمدة ديو، بنج: ليا يقاؿ التي الخمس القرل إحدل كىي كريكاف إلى النسبة ىذه   
. ( 36)بخراساف معركفة

 بيكنة-5
             بنج مف القرل إلحدل اسـ كالنكف الكاك كفتح السككف ثـ بالفتح بيكنة    
 شمر بف اهلل عبد بف الرحمف عبد بف اهلل عبد بف أحمد نصر أبك إلييا ينسب (37)ديو

 ،(38)ىػ445 سنة كمات عمره آخر في كاختؿ   شاعرا أديبا فاضال إماما كاف البيكني
 شمر بف الرحمف عبد بف اهلل عبد بف أحمد ككذلؾ . (39)اآلخر ربيع في تكفي: كقاؿ

 . (41()40) نقطة ابف حكاه عمره آخر في اختمط كقاؿ السمعاني عنو ركل  البيكني
 إثراء في كفعاؿ كبير دكر ليـ كاف العمماء مف العديد المدف ىذه أنجبت كقد    

 األقطار مختمؼ الى رحمكا لككنيـ التأريخ السيما العمـك مف لمعديد اإلنسانية المعرفة
 :  اآلتي أشيرىـ مف ككاف العمـ طمب اجؿ مف المغرب اك المشرؽ في كانت سكل
 : الخمقرم المحاسف أبك-1  
 محمد بف محمد بف سعيد بف محمد بف سعيد عمرك أبي بف اهلل عبد المحاسف أبك   
. (42)ديو بنج أىؿ مف الخمقرم مكسى بف اهلل عبد بف مكسى بف سيؿ بف مكسى بف

 ، كحـز ، رأم ذا ككاف كالحساب، بالتاريخ كمعرفة بالفضؿ، المشيكريف مف ككاف
 الشيرازم الكارث عبد بف اهلل ىبة القاسـ أبا سمع، يعنيو ال لما تاركان  ككاف ، كعقؿ

 بركايتو (44)الخطيب بكر ألبي " الحديث أصحاب شرؼ " منو كسمع الخاؼ، ( 43)
. (45) كخمسمئة كأربعيف ثالث سنة في ديو بنج في تكفي  عنو

 : الخمقرم القاسـ أبك-2
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 الخمقرم الحنيفي اهلل عبد بف محمد بف الو عبد بف محمد بف اهلل عبد القاسـ أبك    
، كاسع عمـ ذك ككاف ، المشيكريف (47)الحديث اصحاب مف. (46)ديو بنج أىؿ مف

 سمعت. (48) البغكم الدباس صالح أبي بف عمي بف محمد سعيد أبا القاضي سمع
 ديو ببنج كتكفي ، كأربعمئة سبعيف سنة حدكد في كالدتو ككانت ، (49)بمرست منو
 50)كخمسمئة كأربعيف خمس سنة الحجة ذم مف عشر السابع الصبح كقت األحد يـك

)   .
 : الخمقرم الفضؿ أبك-3

 مف الشرافي الخمقرم الشراؼ بف عمي بف الحسف بف الرحمف عبد الفضؿ أبك    
 قراءة في عمره أفنى مسنان  الظاىر جميؿ الشيبة، مميح شيخان  كاف ديو بنج أىؿ

 القرآف ختمت كقاؿ مصحفان، كسبعيف سبعان  بيده كتبت (51)المصاحؼ ككتابة القرآف،
 سنة عشريف سافرت كقاؿ ختمة، ألؼ عشر أربعة عمرم مف األخير األربعيف في

 ،(52) ىراة طريؽ في منزليف غير القرآف، فيو ختمت إال نزلتو منزالن  أعرؼ فما أتجر
 أبي بف أحمد جعفر أبا ديو ببنج سمع. نكبتيف القرآف فييما ختمت فإني  (53)كبمخ
 (55()54)الحنفي  اهلل عبد بف محمد بف اهلل عبد القاسـ كأبا الصكفي، متكيو بف أحمد
 سنة ديو بنج في الفضؿ ابك كتكفي ، كغيرىـ الجرجاني احمد بف القاسـ اهلل عبد كابك
 .  (56)كمائة كاربعيف اربع

 : األيغاني الفتح أبك-4
 أىؿ مف العثماني األيغاني عثماف بف عمي بف محمد بف الرحمف عبد الفتح أبك   
 مف ، (58)الترمذم عيسى ألبي الجامع سمع شيخ.(57)قراىا إحدل كأيغاف ديو بنج

 ككانت  منو سمعت  الدباس صالح أبي بف عمي ابف محمد سعيد أبي القاضي
 كأربعيف سبع أك ست سنة في تكفي ، كأربعمئة سبعيف سنة حدكد في كالدتو

 . (59) كخمسمئة
 :    الخمقرم حامد أبك - 5

 بف الحسيف ابف أحمد بف مسعكد الحسف أبي بف محمد بف الرحمف عبد حامد أبك    
 معمر عفيؼ صالح شيخ( 60)ديو بنج  أىؿ مف الخمقرم الحاجياف المسعكدم محمد
 بف محمد سعيد أبي القاضي عف الترمذم، عيسى ألبي " الجامع " كتاب بركاية تفرد
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 الكتاب    ذلؾ مف " العمـ " كتاب منو سمعت  الدباس البغكم صالح أبي بف عمي
 " عميو قرأت كخمسيف ثماف سنة ديو بنج كافيت لما ثـ كأربعيف خمسمائة سنة

 كبالغ الحديث فيـ محمد اسمو كلد لو كنشأ " الجامع " كتاب مف المخرجة " األربعيف
 كديار ،(62)كالسكاحؿ ، (61)كالثغكر كالشاـ كالجباؿ، العراؽ، إلى كرحؿ طمبو في

 . (63) عنيـ ككتب الشيكخ كأدرؾ كاإلسكندرية، مصر
 الشبكم اهلل عبد أبك-6 

 الحمقرم المرستي شبكيو بف محمد بف القاسـ أبي بف الخالؽ عبد اهلل عبد أبك    
 سعيد أبا القاضي سمع ، كالكرع العمـ اىؿ مف كىك ، (64)ديو بنج أىؿ مف الشبكم
 " كتاب مف " العمـ " كتاب منو سمعت، الدباس البغكم صالح أبي بف عمي بف محمد
 كمات  كأربعمئة  سبعيف سنة حدكد في كالدتو ككانت الترمذم، عيسى ألبي " الجامع
. (65)كخمسمئة كاربعيف تسع سنة بمرست

 العجمي سعد أبك-7
 الكالمستي المرستي الشرافي  العجمي أحمد بف شراؼ بف عمي بف عثماف سعد أبك   
 كالصالة الكضكء في محتاطان  كرعان  زاىدان، فاضالن، إمامان  كاف، ( 66)ديو بنج مف

 ابف محمد بف الحسيف اإلماـ القاضي عمى تفقو"، مصيبا مفتيان  ككاف ، كالتنظيؼ
 أستاذه سمع،منزلو كلـز بالعبادة كاشتغؿ ، الفقو في كبرع ، (67)المركالركذم أحمد

 كأبا الحافظ الرازم البجمي اهلل عبد بف محمد بف أحمد مسعكد كأبا الحسيف، القاضي
 ،( 68)العيار سعيد عثماف كأبا البغكم، الخميمي إبراىيـ بف محمد بف أحمد حامد

 أحدان  يغتاب أف يمكنو أحدَد  كال أحدان، يغتاب يكف كلـ ، اإلجازة إلي كتب ( 69)كغيرىـ
 في ديو ببنج كتكفي ، كأربعمئة كثالثيف خمس سنة في كالدتو ككانت مجمسو، في

.  (70) كخمسمئة كعشريف ست سنة شعباف
 
 البمدم اهلل عبد أبك-8

  الركذ مرك بمد أىؿ مف الصكفي البمدم محمد بف الحسف بف محمد اهلل عبد أبك    
 أبا القاضي سمع ، كالتقكل الخير اىؿ مف كرع، صالح شيخ ، (71)ديو بنج سكف
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 ككانت  بمرست عنو كتبت الدباس، البغكم صالح أبي بف عمي بف محمد سعيد
 .  (72) كخمسمئة خمس سنة بيا كتكفي، كأربعمئة ثمانيف سنة قبؿ كالدتو

 الثابتي الفتح أبك-9
 مف الخمقرم الثابتي الرحمف عبد بف أحمد بف الرحمف عبد بف محمد الفتح أبك   
   (74)نيسابكر إلى سافر السيرة، حسف ظريفان، صكفيان، متفقيان، كاف. ( 73)ديو بنج أىؿ

 عف الكثير كاحدة صحبة كسمعنا أكالن  بنيسابكر لقيتو ، (75)كطبرستاف كبمخ، كمرك،
 الخازف بدكالب الغز عقكبة في كقتؿ ، يسيران  شيئان   (76)بمازندراف عنو كتبت ، شيكخنا

 ثماف سنة اآلخرة جمادل في كطنو إلى مرك مف منصرفان  ككاف بالنار العقكبة في
.  (77) كخمسمئة كأربعيف

 الحمدكيي الفتح أبك- 10
                       بنج أىؿ مف الحمدكيي اهلل عبد بف الرحمف عبد بف محمد الفتح أبك     
 حسف الثياب كغسؿ الكضكء في محتاطا نظيفا فقييا ككاف ،  (79)مرك سكف( 78)ديو

 المظفر الفتح أبا ديو ببنج سمع اهلل رحمو كالدم اإلماـ عمى تفقو الذكر كثير السمت
) كببغشكر الحافظ (80)الشيرازم الكارث عبد بف اهلل ىبة القاسـ كأبا الرازم منصكر بف

 الشيركم بكر أبا كبنيسابكر الدباس صالح أبي ابف عمي بف محمد سعيد أبا (81
 بكر ألبي الجامع كتاب منو سمعت ما جممة كمف ديو ببنج منو سمعت كغيرىـ
 عف الجراحي محمد أبي عف صالح أبي ابف سعيد أبي عف بركايتو الترمذم عيسى

 بركايتو (82)البمخي عقيؿ بف محمد اهلل عبد ألبي الصالحيف شمائؿ ككتاب المحبكبي
 عبد محمد أبي عف االستراباذم الحسف أبي الحاكـ عف سعيد أبي القاضي عف

 كستيف سبع سنة في كالدتو ككانت عنو األنصارم (83) شريح أبي ابف الرحمف
 جمادل مف  التاسعة األحد ليمة بمرك كتكفي الخمس القرل إحدل بمدكة كأربعمئة
 .  (84)سنجذاف بأقصى كدفف كخمسمئة كخمسيف تسع سنة اآلخرة

 
 : الدزقي حفص أبك-11
 الدزؽ اىؿ مف الدزقي الحسف أبي بف محمد بف عمي بف محمد حفص أبك    

 أبي السيد عمى بمرك تفقو، مسنان  فقييان، صالحان، شيخان، كاف، ديو بنج مف السفمى
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 عنو ككتب الحديث، منو كسمع ،  (85)الحسني الربكسي يعمى أبي ابف عمي القاسـ
 ثالث سنة رمضاف شير في كالدتو ككانت، السفمى بالدزؽ منو سمعت. األمالي
 جمادل مف عشر الحادم األربعاء يـك بيا كتكفي. السفمى بالدزؽ كأربعمئة كخمسيف
. (86) كخمسمئة كأربعيف إحدل سنة اآلخرة

 المدكم الفتح أبك-12
 كاف ديو بنج أىؿ مف المدكم فخمج بف محمد بف اهلل فضؿ بف محمد الفتح أبك    

 رحمو كالدم اإلماـ عمى تفقو ( 87)كالصالح الخير، في راغبان  فاضالن، صالحان، فقييان،
 صالح أبي ابف عمي بف محمد سعيد أبي القاضي مف الحديث كسمع بمرك، اهلل

 ألبي " الجامع " كتاب مف أكراقان  ديو بنج مف بمرست عنو كتبت، ( 88)البغكم الدباس
 بيا كتكفي ، ديو ببنج كأربعمئة ثماف سنة المحـر في كالدتو ككانت، الترمذم عيسى

.  (89)كخمسمئة كأربعيف إحدل سنة مف اآلخرة جمادل في
 البراني بكر أبك-13
 البراني الفكارس أبي ابف عمي بف القاسـ أبي بف محمد بف محمد بكر أبك    

  (90)ببخارل األصحاب قرل إحدل البرانية أىؿ مف األديب الحميمي أخك البخارم
 كالكقائع الفتاكم في بيا إليو يرجع ككاف ديو بنج سكف السيرة سديد صالحا فقييا كاف

 أجزاء منو سمعت (91) البراني اهلل عبد أبا  سمع الخالفية المسائؿ في كيتكمـ الشرعية
 اهلل عبد أبي بف يحيى عف كالده عف البجيرم حفص ألبي السفينة كتاب مف منتخبة
 أحمد العباس أبي عف (92) العاصمي نصر بف الصمد عبد الفضؿ أبي عف المركزم

 الحميـ عبد أخيو عف الكتاب جميع كسمعت جده عف بجير بف عمر بف محمد بف
 .  (93) كخمسمئة كأربعيف اثنتيف سنة في بمرست كتكفي الحميمي القاسـ أبي ابف
 
 

 : البيكني نصر أبك-14
 الخمقرم   شمر بف اهلل عبد بف الرحمف عبد بف اهلل عبد بف أحمد نصر أبك    

، ( 94)ديو بنج ليا  يقاؿ التي الخمس القرل إحدل بيكنة أىؿ مف البيكني، القاضي
 ، (95)المييني أسعد عمى تفقو، كأربعمئة كستيف ست سنة شعباف مف العشريف في كلد



 2012 /ديالى مجلة                                             والخمسون الرابع العدد
 

 661 

 حامد أبي اإلسالـ حجة عمى أيضان ( 97)بطكس كتفقو ، (96)السمعاني بكر كأبي
 (98)البغكم عمي بف محمد سعيد كأبا الشيرازم الكارث عبد بف اهلل ىبة كسمع الغزالي،

 كالمغة، باألدب عارفان  ، مبرزان  ، مناظران  ، متفننان  فاضال إماما كاف السمعاني كقاؿ ،
 كسرعة االعتقاد، حسف مع طرفان، منيا كحصؿ األكائؿ، عمـك في نظر الشعر، مميح

 جمع مف " كالعمماء العمـ فضيمة " كتاب منو سمعت ، الصالة عمى كالمكاظبة الدمعة
 كخؼ كاختمط عمره آخر في اختؿ قد   ككاف عنو، بركايتو الشيرازم اهلل ىبة

. (100)ديو ببنج كخمسمئة كأربعيف أربع سنة اآلخر ربيع شير في تكفي ، (99)دماغو
 :  البندىي سعيد أبك- 15
 مسعكد ابف الحسيف بف أحمد بف مسعكد بف محمد بف الرحمف عبد بف محمد    

 ،  ديو بنج مف أصمو ، الشافعي المغكم البنجدييي بخطو يكتب ككاف المسعكدم
 ، الشاـ ثـ ، بغداد كرد ، كالكرع كالديف كاألدب الفضؿ أىؿ مف’’ السيكطي كذكره

 الدنيا عميو كأقبمت ،  (101)أيكب بف الصالح عند تاـ كقبكؿ ، نافقة سكؽ لو كحصؿ
 : غيره كقاؿ   ( 102)’’ السميساطي بخانقاه ككقفيا ، لغيره تحصؿ لـ كتبان  فحصؿ

 شجاع أبي مف بخراساف سمع ، أديب ، بالمغة عالـ ، جكاؿ ، صكفي ، محدث فقيو
 مف كلو ،  بكر بني كديار بالشاـ كأممى كحدث ، كببغداد ، كغيره (103) البسطامي
.  (104)المقدسي الحسف أبك الحافظ عنو ركل مجمديف في المقامات شرح : التصانيؼ

 : المدكم القاسـ ابك-16
             اهلل ىبة عنو ركل ، الُمدكم أحمد بف محمد ابف اهلل عبيد القاسـ أبك     

.  (105) الشيرازم
 

 : الدزقي جعفر ابك-17
 الدزؽ أىؿ مف الدزقي الحسف أبي بف محمد بف عمي بف محمد جعفر أبك     
 شيخا كاف ديو بنج عند قرية ىي شيكخو معجـ في السمعاني قاؿ (106) السفمى
 كسمع الحسيني الدبكسي يعمي أبي بف عمي القاسـ أبي السيد عمى بمرك تفقو صالحا

) كخمسمائة كأربعيف إحدل سنة اآلخرة جمادم مف عشر الحادم في بالدزؽ تكفي منو

107)   .
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 الزاغكلي الفضؿ ابك-18
 منيا ممؾ سنة مائة عمر سجستاف صاحب الفضؿ أبك السمطاف خمؼ بف نصر    

 ستيف سنة كتكفي سنجر لمسمطاف مطيعا السيرة حسف عادال ككاف سنة ثمانيف
.  (108) كخمسمائة

 الثابتي محمد بف أسعد- 19
 ديو بنج أىؿ مف الثابتي سعد أبك عمي بف سعد أبي بف أحمد بف محمد بف أسعد    
. ( 109)كخمسمائة كأربعيف خمس سنة كلد
 المركركذم عيسى أبك- 20

 عبد أبي ابف أحمد بف عمي بف محمد بف عمي بف أحمد بف عيسى بف محمد     
 مركالركذ أعماؿ مف ديو بنج أىؿ مف المركركذم عيسى أبك العبدرم القرشي اهلل
 ديو ببنج كخمسمائة كستيف سبع سنة مكلده ، كالمعرفة الفضؿ بيت مف فاضؿ فقيو
 ككاف معو كلده كقتؿ فقتمو اغتالو الينكد غممانو بعض أف بمغني (110)النجار ابف قاؿ
 . (111)كفاتو تاريخ يعيف كلـ كأظرفيـ الشباب أجمؿ مف
 البستي العز ابك-21
 أبي ابف بالبستي المعركؼ االسفزارم محمد بف عمي بف محمد العز كأبك    

 الميجة فصيح المشاىير أحد ككاف ، خراساف ببالد كنشأ (112)بإسفزار كلد الحسف،
 ككاف ، منو كالما أحمى كال كجيا أحسف الصكفية مقدمي في يكف لـ ، الكالـ حمك
 سكف ، كالرفع الخفض كلقي كالحجاز العراؽ إلى سافر ، يممؾ لما بذكال النفس جكاد
 عمراف بف مكسى المظفر أبا بنيسابكر سمع ، بيا كتكفي ديو بنج عمره آخر في

 أبا كبمكة (114) الطيكرم الجبار عبد بف المبارؾ الحسيف أبا كببغداد ،( 113)االنصارم
 سمفة بف أحمد طاىر أبا فارقيف كبميا عطيةالقيركاني بف عمي الحسف

 سنةأربعيف كتكفي ، ديو ببنج ثـ ، ( 116)بنيسابكر منو سمعت كغيرىـ (115)االصفياني
.  (117) ديو ببنج كخمسمائة

 الدزقي بكر ابك-22
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                    أبي بابف المعركؼ الدزقي خمؼ بف محمد بف أحمد بكر أبك    
 كعبد   كغيره ، (119)المابرسامي خشـر بف عمي سمع ، حفص دزؽ مف (118) شعيب
 .  (120)السنجي  زرعة أبك ذكره ىكذا   الحديث كتب حفص دزؽ مف الدزقي المجيد

 الزاغكلي االرزم الحسيف بف محمد اهلل عبد أبك-23
 سكف القرية، ىذه  مف ، (121)الزاغكلي االرزم الحسيف بف محمد اهلل عبد أبك    
 عمى بمرك تفقو ،  (122) بيا كأختط كارنجاف نكس ليا يقاؿ قرية إلى انتقؿ ثـ مرك

 فاضال صالحا ككاف تعالى اهلل رحميما (123)اليركم الكريـ عبد بف كالمكفؽ كالدم
 كجمعو بطمبو اشتغؿ كطرقو، بالحديث عارفا باليسير، قانعا العيش خشف السيرة سديد
 مجمدة أربعمائة بمغت لعميا مجمكعا كجمع كالكتب االدب في كنظر ، عمره طكؿ
 ، كنيسابكر ىراة إلى سافر قد ككاف ، كرتبيا العمـك فييا جمع االكابد، قيد سماىا
 كأبا (124) الحنفي إبراىيـ بف أحمد بف نصر الفتح أبا بيراة سمع،الحديث بيا كسمع
 الربيع بف محمد سعد كأبا (125) السجزم إسحاؽ بف شعيب بف عيسى اهلل عبد

 محمد كأبا الحافظ الطبسي الحسف بف اهلل عبد محمد أبا الركذ كبمرك ،  (126)الجبمي
 بف عمي بف محمد سعيد كأبا كالدم االماـ كبمرك الفراء، البغكم مسعكد بف الحسيف
فادتو بقراءتو كسمعت عنو كتبت سكاىـ، كثيرة كجماعة ، (127) الدىاف محمد  الكثير كا 
 مكلده عف سألتو السف، كبر مع كالنسخ العمـ طمب عمى حريصا  ككاف الشيكخ، عف
 ثمانيف سنة قبؿ زاغكؿ أعني القرية بيذه ككلد أعرؼ، ال: فقاؿ مرة غير

 .  (128)كأربعمائة
            

 
 

Abstract 
     The Islamic opening which the Arab Muslims did in the 

Eastern parts had a great role in the spread of Islam and the 

Arabic Language in all these areas , which Muslims entered . 

The most important part which the Arab Muslims opened in the 

east was Khurasan which was considered as the most important 

part that the Arab concentrated on because of its situation and its 
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wide towns . After opening , it became the basic base that 

Muslims set out for population and inhabitation especially in its 

towns and country sides like Penj Dea and other town . The 

importance of investigation of these towns and country sides 

came from the people who came to these towns on their original 

people . This communication resulted in new civilization which 

people had an active role in the spread of Islam .     
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 .281ص ، المعارؼ دار ، الحاجرم

 44ص ، البمداف .17
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 1ح، ـ1970 ،بيركت ،االرشاد دار، االكائؿ العباسيكف، عمر فاركؽ:فكزم .18
 .43ص ،

 .506ص ، 1ج ، البمداف فتكح :  البالذرم .19

 279ص ، البمداف .20
 .502ص ، 3ج ،البمداف فتكح:البالذرم .21

 .302ص ، 2ج ،التاريخ .22

 304،ص2ج،التاريخ:الطبرم .23

 الحرية دار ،حكميـ كمقكمات الساسانييف في نظرات،احمد صالح:العمي .24
 50ص ، بغداد

 العش يكسؼ العربية الى نقمو ،العربية الدكلة تاريخ ،يكليكس:كلياكزف .25
 .416ص ، ـ1965،

 ،( ىػ562ت )سعد أبك ، التميمي منصكر بف محمد بف الكريـ عبد:المركزم .26
 ديكاف رئاسة ، 1ط،  سالـ ناجي منيرة : تحقيؽ ، الكبير المعجـ في التحبير
 معجـ:ياقكت ؛ 361ص ، 1ج ـ1975- ىػ1395 بغداد - األكقاؼ
 دار الناشر ، األنساب تيذيب في المباب: االثير ابف 498ص ،1ج، البمداف
 أبك: خمكاف ابف ؛ 361ص ،1ج ،  ،ـ1980 - ىػ1400 بيركت ، صادر
 كفيات ،( ىػ681ت )بكر أبك بف محمد بف أحمد الديف شمس العباس
 ، صادر ،دار( ط د)، عباس إحساف : تحقيؽ الزماف، أبناء كأنباء األعياف

 عبد بف عمي بف الديف تاج :السبكي    391ص ، 4ج( ،ت ال - بيركت)
 محمكد. د : تحقيؽ الكبرل الشافعية طبقات ،( ىػ1032ت)ألسبكي، الكافي
 - كالتكزيع كالنشر لمطباعة ىجر ،(2 ط)، الطناحي محمد

 محمد:الذىبي ؛ 398،ص2ج األنساب،: السمعاني ؛ 20،ص6ىػ،ج1413
 مؤسسة االرنأكط شعيب تحقيؽ ، النبالء أعالـ سير( ،ىػ748)عثماف بف

ر ابف،  61ص ،21،ج(ـ1990-ىػ1410 - بيركت )، الرسالة جَد  حَد
 المشتبو بتحرير المنتبو تبصير ،( ىػ 852 ت ، )عمي بف احمد :العسقالني

 العممية المكتبة  البجاكم محمد عمي مراجعة- النجار عمي محمد تحقيؽ، 
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 الرحمف عبد الديف جالؿ السيكطي ،1350،ص4 ج ،لبناف – بيركت- 
 أبك محمد تحقيؽ ، كالنحاة المغكييف طبقات في الكعاة بغية( ، ىػ911 ت،)

 ابف،158ص1ج ، لبناف ، صيدا ،العصرية المكتبة ، إبراىيـ الفضؿ
، 187ص4ج،ذىب مف اخبار في الذىب شذرات:العماد

 498،ص1ج، البمداف معجـ:ياقكت .27
 398،ص2ج ،االنساب:السمعاني .28

 398،ص2ج ،االنساب:السمعاني .29

 سعد أبك ، السمعاني التميمي منصكر بف محمد بف الكريـ عبد : المركزم .30
 رئاسة ، سالـ ناجي منيرة : تحقيؽ، الكبير المعجـ في التحبير( ، ىػ562ت)

  .409،ص1ج،ـ1975- ىػ1395 ، بغداد 1 ط ، األكقاؼ ديكاف

  409،ص1ج،الكبير المعجـ قي التحبير:المركزم .31

 106،ص5ج، البمداف معجـ:ياقكت .32

 106،ص5ج، البمداف معجـ:ياقكت .33

 398،ص2ج ،االنساب:السمعاني .34

 233،ص5ج ،االنساب:السمعاني .35
 399ص2ج، ،االنساب:السمعاني .36

 517،ص1ج  ،البمداف معجـ: ياقكت .37

 اإلسالـ تاريخ:  الذىبي  442،ص2الكبير،ج المعجـ في التحبير:المركزم .38
   العربي الكتاب دار تدمرم، ألسالـ عبد عمر: تحقيؽ المشاىير، ككفيات

. 174،ص37ج(، ت ال-بيركت)
 ميزاف ذيؿ( ، ىػ 806ت ،)الحسيف بف الرحيـ عبد الفضؿ أبك :العراقي .39

 الكتب دار ، عبدالمكجكد أحمد عادؿ ،معكض محمد عمي االعتدالتحقيؽ
 . 34،ص1ج،ـ1995 - ىػ 1416 بيركت ، العممية

 الممقب الحنبمي شجاع بف بكر ابي بف الغني عبد بف محمد بكر ابك ىك .40
 في كالراحميف الحديث في المكثريف مف كاف ،المحدث البغدادم الديف معيف
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 خمكاف ابف ،كمصر كالشاـ كالجزيرة الجبؿ كبالد خراساف الى ذىب تحصيمو
. 392،ص4ج ،االعياف كفيات:

  34،ص1ج ،االعتداؿ ميزاف ذيؿ :العراقي .41
. 361،ص1ج،الكبير المعجـ في التحبير : المركزم .42
 الشيرازم القاسـ أبك، الجكاؿ المفيد الحافظ عمي بف الكارث عبد بف اهلل ىبة .43

، مشيكر كخطو الكثير كسمع البالد طاؼ، فاضؿ صكفي عفيؼ شيخ ىك
 1 ط معيرات،  زكريا تحقيؽ ، الحفاظ تذكرة :الذىبي ؛( الفكائد كثير ككاف
  المراكشي ؛ 12،ص4،ج(1998- ىػ 1419بيركت )العممية ألكتب ،دار

 السفر ، األكسي األنصارم الممؾ عبد بف محمد بف محمد اهلل عبد أبك:
: تحقيؽ ، كالصمة المكصكؿ لكتابي كالتكممة الذيؿ كتاب مف الخامس
 1965 - لبناف - بيركت 1 ط ،  الثقافة دار  عباس إحساف

. 165،ص1ج،
 الخطيب :الكياؿ ابف.7ص1ج الصحابة، معرفة في  الغابة اسد: األثير ابف .44

 الككاكب( ىػ 732 ت)، ، الحافظ البغدادم ثابت بف عمي بف أحمد بكر أبك
 بيركت )المأمكف دار ،1 ط ، ( ت د)الثقات، الركاة مف معرفة في النيرات

،   313؛ص1ج( ،ـ1981- 
. 361،ص1ج ، الكبير المعجـ في التحبير : المركزم .45
. 375،ص1ج ، الكبير المعجـ في التحبير : المركزم .46
 الباعث ، محمد أحمد:شاكر، كسمـ عميو اهلل صمى النبي قكؿ ىك الحديث .47

- لبناف ( ،)ت د )كثير ابف لمحافظ الحديث عمـك اختصار شرح في الحثيث
. 1،ص1ج( ،1951

 صالح، أبي بف عمي بف محمد سعيد أبك المسند، المعمر الفقيو الشيخ .48
 أحمد بف كعمي البغكم، محمد بف مسعكد مف أيضا كسمع. الدباس البغكم،

 الشيرازم، اهلل عبد بف محمد الفتح كأبك عثماف، ابنو: عنو حدث االستراباذم
 أعالـ سير:الذىبي ، عمي أبي بف محمد الفتح كأبك المقرئ، ياسر بف كأحمد
 لبناف بيركت )، الرسالة مؤسسة االرنأكط شعيب، تحقيؽ     النبالء



 2012 /ديالى مجلة                                             والخمسون الرابع العدد
 

 669 

 بف محمد الديف شمس: الديف ناصر ابف ،5،ص19 ،ج(ـ1990-ىػ1410
 ضبط في المشتبو تكضيح ،(ىػ842ت )الدمشقي القيسي محمد بف اهلل عبد

 ط العرقسكسي، نعيـ محمد : تحقيؽ ، ككناىـ كألقابيـ كأنسابيـ الركاة أسماء
 . 255،ص1ج( ،ـ1993 - بيركت – )الرسالة مؤسسة ص النشر دار ،1

 ديو ببنج الخمس القرل إحدل ساكنة ميممة كسيف كثانيو أكلو بفتح مرست .49
. 106،ص5البمداف،ج معجـ:  ياقكت

. 375،ص1ج ، الكبير المعجـ في التحبير : المركزم .50
 385،ص1ج ، الكبير المعجـ في التحبير : المركزم .51
 مف بيا محيط ربض ليا عامرة مدينة كىي بكشنج، بقرب خراساف في بمد .52

 كعمى قنطرة، كعميو المدينة باب عمى جار كالنير مياه، كداخميا جكانبيا،
 خبر في المطار الركض:  الحميرم كبساتيف جارية مياه أبكابيا سائر

. 594،ص1ج ،األقطار
 افريدكف بف ايرج بف منكجير بناىا. خراساف بالد أميات مف عظيمة مدينة .53

. 133،ص1ج،العباد كأخبار البالد آثار: القزكيني،
  الدكرقي السمذم القاسـ أبك زياد بف عمي بف اهلل عبد بف محمد بف اهلل عبد .54

 بف كأحمد شيركيو بف محمد بف اهلل عبد عف راىكيو بف إسحاؽ مسند ركل
، النصركم حمداف بف الرحمف عبد سعد أبك عنو حدث نصر  بف إبراىيـ

 لمعرفة التقييد ،(ىػ629ت)بكر، أبك البغدادم الغني عبد بف محمد: البغدادم
 العممية الكتب دار الحكت، يكسؼ كماؿ تحقيؽ كالمسانيد، السنف ركاة
. 322،ص1ج ،(1408 -بيركت)

 385،ص1ج ، الكبير المعجـ في التحبير : المركزم .55
 391،ص1ج ، الكبير المعجـ في التحبير : المركزم .56
 409،ص1ج ، الكبير المعجـ في التحبير : المركزم .57
 الضرير الترمذم السممي الضحاؾ بف مكسى بف سكرة بف عيسى بف محمد .58

 العدني عمر أبي بف يحيى بف محمد مف بالحجاز سمع  اإلماـ عيسى أبك
 تحقيؽ  الثقات،( ىػ 354 )ألبستي   أحمد بف حباف بف محمد ، حباف ابف
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 ،9ج (، ـ 1975 - 1395 المؾ)، 1 ط احمد، الديف شرؼ السيد
. 96ص ،1ج ،كالمسانيد السنف ركاة لمعرفة التقييد:  البغدادم ؛153ص

 409ص ،1ج ، الكبير المعجـ في التحبير : المركزم .59
 سير : الذىبي ؛ 409ص ،1ج ، الكبير المعجـ في التحبير : المركزم .60

. 299ص ،15ج ،النبالء اعالـ
عُ  " كىي كالُفُركج الثُّثُغكرُ  .61  عبد بف محمد بف محمد:الزبيدم، القِضتَداؿِض  مَدكاضِض

 دار ( ،ت ال) العركس تاج( ، ىػ1205ت ،)الفيض ابك الحسيني الرزاؽ
. 1256ص ،1ج ( ، مؾ ال ،) اليداية

 بف اهلل عبد بف اهلل عبد بف محمد  : الجياني ،السفف بو تسرم الذم المكاف .62
 بف سعد تحقيؽ( ،ىػ672 ت ، )الكالمى بتثميث األعالـ إكماؿ الطائي مالؾ

 - المكرمة مكة ، ـ1984 ىػ1404 ، القرل أـ جامعة ، الغامدم حمداف
. 548ص ،2ج ،السعكدية المممكة

 409ص ،1ج ، الكبير المعجـ في التحبير : المركزم .63
 409ص ،1ج ، الكبير المعجـ في التحبير : المركزم .64
. 436،ص1ج ، الكبير المعجـ في التحبير : المركزم .65
 436،ص1ج ، الكبير المعجـ في التحبير : المركزم .66
 سنة المتكفى المركركذم، أحمد بف محمد بف الحسيف عمي أبك القاضي .67

 عبد ،العماد ابف 89. 526ص17ج ،النبالء اعالـ سير:الذىبي ، ىػ 462
 مف إخبار في الذىب شذرات:،الحنبمي العكرم محمد بف أحمد بف الحي
 كثير بف دار  األرناؤكط محمكد األرنؤكط، القادر عبد تحقيؽ، ذىب

. 309،ص3ج ،دمشؽ ىػ1406
 لتسميع الطكافيف أحد النيسابكرم الصكفي العيار سعيد أبي بف عثماف أبك .68

 ابف البخارم صحيح بكتاب كغزنة كخراساف كأصبياف بدمشؽ حدث الحديث
 الشافعي هلل عبدا بف اهلل ىبة بف  الحسف بف عمي القاسـ أبك:عساكر

 مف حميا مف كتسمية فضميا كذكر دمشؽ مدينة   تاريخ ،(ىػ571ت،)
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 دار ،(ط د )العمرم غرامة بف عمر سعيد أبك الديف محب، تحقيؽ األماثؿ،
 . 3،ص21ج ،( 1995 بيركت )الفكر

 547،ص1ج ، الكبير المعجـ في التحبير : المركزم .69
 547،ص1ج ، الكبير المعجـ في التحبير : المركزم .70
. 107،ص20ج ، الكبير المعجـ في التحبير : المركزم .71
. 3ص21ج ،نفسو المصدر .72
. 139،ص20ج ، الكبير المعجـ في التحبير : المركزم .73
 كالفكاكو الخيرات كثيرة كعمارة، حسنة فضائؿ ذات خراساف، مدف مف مدينة .74

 العمماء مجمع كانت كانيا الشرؽ، كعتبة المسرات، ألنكاع جامعة كالثمرات،
. 193،ص1ج ،العباد كأخبار البالد آثار: القزكيني،الفضالء كمعدف

 كقرل مدف ذات الخزر بحر بقرب كخراساف العراؽ بيف ناحية .75
. 86ص1ج،العباد كاخبار البالد آثار: القزكيني،كثيرة

 لكالية اسـ نكف كآخره كراء ميممة كداؿ ساكنة نكف الزام بعد مازندراف .76
 41،ص5ج ،البمداف معجـ :ياقكت ،طبرستاف

. 139،ص2 ، نفسو المصدر .77
 139،ص2ج ، الكبير المعجـ في التحبير : المركزم .78
. مخبران  كأطيبيا منظران  كأحسنيا خيران، كأكثرىا كأقدميا خراساف مدف أشير مف .79

 ، العباد كأخبار البالد آثار: القزكيني  منيا أقدـ كقيندزىا القرنيف، ذك بناىا
. 861،ص1ج

 الشيرازم القاسـ أبك، الجكاؿ المفيد الحافظ عمي بف الكارث عبد بف اهلل ىبة .80
 تذكرة :الذىبي الفكائد كثير ككاف، مشيكر كخطو الكثير كسمع البالد طاؼ
 ىػ 1419بيركت )العممية ألكتب ،دار 1 ط معيرات،  زكريا تحقيؽ ، الحفاظ

 ضبط في المشتبو تكضيح: الديف ناصر ابف. 12ص4،ج(1998  ،-
. 303ص1ج،ككناىـ كألقابيـ كأنسابيـ الركاة أسماء

، الثكرم الحسيف أبك االبداؿ سيد إلييا ينسب الركذ، كمرك ىراة بيف مدينة .81
. 133ص1ج ، العباد كأخبار البالد آثار: القزكيني
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 عف يركل نيسابكر أىؿ مف اهلل عبد أبك ميسرة بف خكيمد بف عقيؿ بف محمد .82
 خزيمة بف عنو حدث كمائتيف خمسيف سنة بعد مات بمده كأىؿ نعيـ أبى

 أحاديث عشرة بمقدار بالعراؽ حدث أخطأ ربما نيسابكر بمده أىؿ مف كغيره
. 139ص9ج  الثقات، : حباف ابف مقبكلة

 تذكرة: الذىبي ،األنصارم شريح أبي ابف الرحمف عبد محمد أبي .83
.  350ص5ج الكبرل، الشافعية طبقات: ألسبكي، 102ص2ج،الحفاظ

 139ص2ج ، الكبير المعجـ في التحبير : المركزم .84
 أبك منو كسمع الحسني، الربكسي يعمى أبي ابف عمي القاسـ أبي السيد .85

 التحبير : المركزم الدزقي الحسف أبي بف محمد بف عمي بف محمد حفص
 139ص2ج ، الكبير المعجـ في

 192ص2ج ، الكبير المعجـ في التحبير : المركزم .86
 206ص2 ، الكبير المعجـ في التحبير : المركزم .87
 سعد أبك قاؿ بغشكر أىؿ مف الدباس البغكم صالح أبي بف عمي بف محمد .88

 ركل مف آخر ككاف بالكثير حدث حتى عمر فاضال عالما كاف السمعاني
 السنف ركاة لمعرفة التقييد: البغدادم الترمذم عيسى أبي جامع الدنيا في

. 93ص1ج كالمسانيد،
 206ص2 ، الكبير المعجـ في التحبير : المركزم .89
 232ص2 ، نفسو المصدر .90
 الكرنبي بف جعفر أبي أستاذ كىك الزاىد البراثي جعفر أبي بف اهلل عبد أبك .91

 األصفياء كطبقات ، األكلياء حمية اهلل عبد بف أحمد نعيـ أبك :األصبياني
 137ص10 ،ج1405   بيركت - العربي الكتاب دار، 4ط(، ىػ460ت،)

( ىػ463 ت )الخطيب ثابت بف عمي بف أحمد بكر أبك : البغدادم الخطيب
 ،( ت ال بيركت  )العممية الكتب دار  ،(ط د)،  ، (ت د)، بغداد تاريخ

 .   177ص 14ج
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 : السبكي ،األكدني بكر أبا سمع يقكؿ العاصمى نصر بف الصمد عبد .92
 المشتبو تكضيح: الديف ناصر ابف. 18ص3ج ، الكبرل الشافعية طبقات

. 126ص1ج ،ككناىـ كألقابيـ كأنسابيـ الركاة أسماء ضبط في
 206ص2 ، الكبير المعجـ في التحبير : المركزم .93
 االعتداؿ ميزاف ذيؿ:العراقي،20ص6ج،النبالء اعالـ سير:الذىبي .94

. 34ص1ج،
 الشافعي المييني نصر أبي بف أسعد الفتح أبك العالمة الكبير اإلماـ .95

 مف أخبار في الذىب شذرات: العماد ابف،57ص4ج ،الحفاظ تذكرة:الذىبي،
. 98ص4ج ،ذىب

. 48ص1ج ،كالمسانيد السنف ركاة لمعرفة التقييد:البغدادم .96
 كطكس. فرسخان  عشر ستة عمى كقيؿ مرحمتيف، عمى نيسابكر مف مدينة .97

 األسكاؽ كثيرة المباني حسنة كبيرة مدينة كىي نكقاف، ليا يقاؿ العظمى
ميرم منابر بيا مدف كليا الجيات رائقة األمكنة عامرة األرزاؽ شاممة :   الحِض

. 398ص1ج  ،األقطار خبر في المعطار الركض
 عالما كاف ، بغشكر أىؿ مف الدباس البغكم صالح أبي بف عمي بف محمد .98

. 92ص1ج ،كالمسانيد السنف ركاة لمعرفة التقييد:  البغدادم فاضال
ر ابف .99 جَد (  ىػ 852ت)، العسقالني حجر بف عمي بف احمد: العسقالني حَد

 عمي مراجعة - النجار عمي محمد تحقيؽ ىػ المشتبو بتحرير المنتبو تبصير
. 174ص1ج،،لبناف – بيركت - العممية المكتبة  البجاكم محمد

 ميزاف ذيؿ:العراقي،442،ص2ج ،الكبير المعجـ في التحبير : المركزم .100
. 34ص1ج،االعتداؿ

 بيت كفاتح المسمميف سمطاف الناصر الممؾ شادم بف ايكب بف يكسؼ .101
 فضميا كذكر دمشؽ مدينة   تاريخ: عساكر ابف . الساحؿ ك المقدس
 216ص74ج األماثؿ، مف حميا مف كتسمية

. 158ص1ج، كالنحاة المغكييف طبقات في الكعاة بغية : السيكطي .102
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:  البغدادم . البمخي البسطامي اهلل عبد بف محمد بف عمر شجاع أبك .103
.  174ص1ج ،كالمسانيد السنف ركاة لمعرفة التقييد

. 159ص1ج،.كالنحاة المغكييف طبقات في الكعاة بغية: السيكطي .104
ر ابف .105 جَد  1350ص4ج ،المشتبو بتحرير المنتبو تبصير:  العسقالني حَد
 الكبير المعجـ في التحبير : المركزم ،كسفمى عميا الى الدزؽ قسمت كقد .106

. 207              ص1ج،
 187ص4ج ،ذىب مف أخبار في الذىب شذرات :العماد ابف .107
 الحسف أبي عف باإلجازة حدث السمجكقي ممكشاه بف سنجر الحارث أبك .108

. 444ص3ج،اإلكماؿ تكممة : البغدادم ، المديني أحمد بف عمي
 89ص3ج،اإلكماؿ تكممة: البغدادم .109
 42ص7ج، االكماؿ تكممة: البغدادم .110
 الشيير البقاء، أبك الديف تقي الفتكحي، العزيز عبد بف أحمد بف محمد .111

 األعالـ الزركمي، الديف خير:كمي الزر .مصرم حنبمي فقيو: النجار بابف
. 6ص6ج(،1984   بيركت، )لممالييف، العمـ دار ( ،6 ط-) 39 ،

 97ص8ج ،الكبرل الشافعية طبقات:السبكي .112
 مف مدينة كراء كألؼ كزام كتكسر تضـ كالفاء السيف كسككف اليمزة بفتح .113

 بف أحمد بف منصكر القاسـ أبك إلييا ينسب ىراة جية مف سجستاف نكاحي
 مشايخ عامة سمع المنياجي االسفزارم عصاـ بف نصر بف الفضؿ

 178ص1ج،البمداف معجـ:ياقكت،كقتو
 إسحاؽ أبك الديف تقي :الصيرفيني الصكفي عمراف بف مكسى المظفر أبي .114

، نيسابكر لتاريخ السياؽ كتاب مف المنتخب(، ىػ641 ت )محمد بف إبراىيـ
 بيركت ، التكزيع كالنشر لمطباعة الفكر دار ، حيدر خالد تحقيؽ
. 245ص1ج،ىػ1414

 بف محمد: البخارم . الصيرفى أحمد بف الجبار عبد بف المبارؾ الحسيف أبى .115
: تحقيؽ ، الكبير ،التاريخ(ىػ256ت)، البخارم هلل عبدا أبك إبراىيـ بف إسماعيؿ

. 376ص4ج ، الفكر ،دار( ط د)، الندكب ىاشـ السيد
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 عساكر ابف ،الحافظ االصبياني سمفة بف أحمد بف محمد بف أحمد طاىر أبك .116
 الركاة أسماء ضبط في المشتبو تكضيح: ناصر ابف،327ص1ج ،دمشؽ تاريخ

. 77ص5 ج ، ككناىـ كألقابيـ كأنسابيـ
 146ص1 األنساب،ج : السمعاني .117
 كالفكاكو الخيرات كثيرة كعمارة، حسنة فضائؿ ذات خراساف، مدف مف مدينة .118

 كانيا  بيا ينزؿ القفؿ يزؿ كلـ الشرؽ، كعتبة المسرات، ألنكاع جامعة كالثمرات،
 كأخبار البالد آثار: القزكيني الفضالء كمعدف العمماء مجمع كانت
. 193ص1ج،العباد

 475ص2ج ، نفسو المصدر .119
 ابك اهلل عبد بف ماىاف بف ىالؿ بف عطاء بف الرحمف عبد بف خشـر بف عمي .120

 ابف ، 471ص ، 8ج ، الثقات : حباف ابف ينظر .الحافي بشر عـ بف الحسف
 421ص ، 20ج ،الكماؿ تيذيب : المزم ، 164ص ، 5ج : الجكزم

. 552ص11ج،النبالء اعالـ سير:الذىبي،
 475ص2ج ، نفسو المصدر .121
. 80ص2ج نفسو المصدر .122
. 122ص3ج ، االنساب : السمعاني .123
ر ابف، 396ص18ج،النبالء اعالـ سير:الذىبي .124 جَد  المنتبو تبصير: العسقالني حَد

 ضبط في المشتبو تكضيح : الديف ناصر ابف، 745ص2ج ، المشتبو بتحرير
. 83ص5ج ،ككناىـ كألقابيـ كأنسابيـ الركاة أسماء

 ، المسنديف بقية الزاىد الحنفي إبراىيـ بف أحمد بف نصر الفتح أبك ىراة مسند .125
. 40ص4ج ،الحفاظ تذكرة:الذىبي

  الشافعية طبقات: السبكي ،السجزم إسحاؽ بف شعيب بف عيسى اهلل عبد أبك .126
. 99ص6ج، الكبرل

 صحيح المميحي عمر أبي عف ركل اليركم الجبمي الربيع بف محمد سعد أبك .127
 ابف كخمسمائة عشريف سنة حدكد تكفي الترمذم عيسى أبي كجامع البخارم
. 257ص1ج االنساب، تيذيب في المباب :االثير

. 402ص1ج ،الكبير المعجـ في التحبير : المركزم .128
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 122ص3ج ، االنساب : السمعاني .129
 

 المصادر قائمة
   محمد بن  عمي الحسن أبي األثير بن الدين عز, األثير ابن : االثير ابن 

( ,  هـ630ت)الجزري,
 إحياء دار ،1 ،ط الرافعي أحمد عادؿ: تحقيؽ الصحابة، معرفة في  الغابة أسد-1

(  . ـ 1996 - ىػ 1417 - لبناف  بيركت – )العربي التراث
. ـ1980 - ىػ1400 بيركت ، صادر دار الناشر ، األنساب تيذيب في المباب- 2

  اهلل عبد بن أحمد نعيم أبو :األصبهاني
 - العربي الكتاب دار، 4ط(، ىػ460ت ،)األصفياء كطبقات ، األكلياء حمية-3

 ،1405   بيركت
(  هـ346ت )محمد بن اسحاق ابو:االصطخري

 1961 العمـ دار، العاؿ عبد جابر محمد :تحقيؽ ، كالممالؾ المسالؾ-4
(  هـ279ت )يحيى بن احمد :البالذري

، 1983 بيركت العممية الكتب دار ،رضكاف محمد رضكاف تحقيؽ ، البمداف فتكح-5
 ,(هـ256ت), البخاري هلل عبدا أبو إبراهيم بن إسماعيل بن محمد: البخاري

 الفكر ،دار( ط د)، الندكب ىاشـ السيد: تحقيؽ ، الكبير التاريخ-6
(  629ت)بكر, أبو  الغني عبد بن محمد: البغدادي

 الكتب دار الحكت، يكسؼ كماؿ تحقيؽ ،كالمسانيد السنف ركاة لمعرفة التقييد- 7
( 1408 بيركت )العممية

 القرل أـ جامعة ،     النبى رب عبد القيـك عبد. د : تحقيؽ،  اإلكماؿ تكممة-8
 1410 – المكرمة مكة- 1ط

( هـ225ت )بحر بن عمرو عثمان ابو:الجاحظ
 المعارؼ دار ،الحاجرم طو:تحقيؽ ،البخالء-9

 الفرج أبو الجوزي بن محمد بن عمي بن الرحمن عبد: الجوزي ابن :الجوزي ابن
( هـ597ت),
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( 1358   ، بيركت – )صادر دار ، 1 ط ، كاألمـ الممكؾ تاريخ في المنتظـ- 10
 .

 الطائي مالك بن اهلل عبد بن اهلل عبد بن محمد : الجياني
 الغامدم حمداف بف سعد تحقيؽ( ،ىػ672 ت ، )الكالمى بتثميث األعالـ إكماؿ-11 
 السعكدية المممكة - المكرمة مكة ، ـ1984 ىػ1404 ، القرل أـ جامعة، 

( هـ 354 )ألبستي   أحمد بن حبان بن محمد , حبان ابن
 (، ـ 1975 ق 1395 المؾ)، 1 ط احمد، الديف شرؼ السيد تحقيؽ  الثقات،-12
(  هـ 852ت), العسقالني حجر بن عمي بن احمد: العسقالني َحَجر ابن
 عمي مراجعة - النجار عمي محمد تحقيؽ ىػ المشتبو بتحرير المنتبو تبصير- 13

  لبناف – بيركت - العممية المكتبة  البجاكم محمد
 الرازي محمد أبو إدريس بن محمد  حاتم أبو بن الرحمن عبد : حاتم أبي ابن

  ,(هـ327ت), التميمي
 بيركت ،) العربي  التراث إحياء دار  ، 1 ط ، (ت د) ، كالتعديؿ الجرح-14

( 1952-ىػ1271
( هـ900ت,) الِحميري المنعم عبد بن محمد:  الحميري

 مطابع لمثقافة ناصر مؤسسة ،  - ، (ط د)األقطار، خبر في المطار الركض-15
 ( ـ 1980 بيركتس –) 2 ط السراج دار

( هـ463 ت )الخطيب ثابت بن عمي بن أحمد بكر أبو : البغدادي الخطيب
 ،( ت ال بيركت  )العممية الكتب دار  ،(ط د)،  ، (ت د)، بغداد تاريخ- 16
(  هـ681-ت),  بكر أبو بن محمد بن أحمد الدين شمس العباس أبو: خمكان ابن
 صادر ،دار( ط د)، عباس إحساف : تحقيؽ الزماف، أبناء كأنباء األعياف كفيات-17
( ت ال بيركت– )

(  هـ748)عثمان بن محمد:الذهبي
 لبناف بيركت )، الرسالة مؤسسة االرنأكط شعيب، تحقيؽ النبالء أعالـ سير-18

 ،(ـ1990-ىػ1410
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 الكتاب دار تدمرم، ألسالـ عبد عمر: تحقيؽ المشاىير، ككفيات اإلسالـ تاريخ-19
( ت بيركت،ال –)العربي

 1419بيركت )العممية ألكتب ،دار 1 ط معيرات،  زكريا تحقيؽ ، الحفاظ تذكرة-20
( 1998  ، -ىػ

(  هـ1205ت ,)الفيض ابو الحسيني الرزاق عبد بن محمد بن محمد:الزبيدي
 ( . مؾ ال ،) اليداية دار ( ،ت ال) العركس تاج- 21

( هـ1032ت)ألسبكي, الكافي عبد بن عمي بن الدين تاج: ألسبكي
 ىجر ،(2 ط)، الطناحي محمد محمكد. د : تحقيؽ الكبرل الشافعية طبقات- 22

( . ىػ1413 المؾ –)كالتكزيع كالنشر لمطباعة
 ,(هـ1182ت ,)التميمي منصور ابن محمد بن الكريم عبد سعيد أبو : السمعاني

 - بيركت – )الفكر دار  ، (ط د )، الباركدم عمر اهلل عبد: تحقيؽ األنساب،-23 
 (. ـ1998

( ,  هـ911 ت ,)الرحمن عبد الدين جالل السيوطي
 ، إبراىيـ الفضؿ أبك محمد تحقيؽ ، كالنحاة المغكييف طبقات في الكعاة بغية-24

 . لبناف ، صيدا ،العصرية المكتبة
( هـ310)ت0,جرير بن محمد:الطبري

. 1966 المعارؼ دار ،ابراىيـ الفضؿ بف محمد تحقيؽ،كالممكؾ الرسؿ تاريخ-25
(  هـ 806 ت ,)الحسين بن الرحيم عبد الفضل أبو :العراقي

 دار ، عبدالمكجكد أحمد عادؿ ،معكض محمد عمي االعتدالتحقيؽ ميزاف ذيؿ- 26
. ـ1995 - ىػ 1416 بيركت ، العممية الكتب

 الشافعي هلل عبدا بن اهلل هبة بن  الحسن بن عمي القاسم أبو:عساكر ابن
 (.هـ571ت,)

 محب، تحقيؽ األماثؿ، مف حميا مف كتسمية فضميا كذكر دمشؽ مدينة تاريخ- 27
( .   1995 بيركت )الفكر دار ،(ط د )العمرم غرامة بف عمر سعيد أبك الديف
: الحنبمي العكري محمد بن أحمد بن الحي عبد ,العماد ابن
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 محمكد األرنؤكط، القادر عبد تحقيؽ، ذىب مف إخبار في الذىب شذرات-28
 .  دمشؽ ىػ1406 كثير بف دار  األرناؤكط

(  559ت )محمود بن زكريا :القزويني
  1969 بيركت صادر دار ،العباد كاخبار البالد آثار- 29
 (هـ732ت ,)الحافظ البغدادي ثابت بن عمي بن أحمد بكر أبو الخطيب :الكيال ابن
 ػ المأمكف دار ،1 ط ، ( ت د)الثقات، الركاة مف معرفة في النيرات الككاكب-30
 ( . ـ1981 بيركت)

 إبراهيم إسحاق أبو الدين تقي :الصيرفيني الصوفي عمران بن موسى المظفر أبي
(, هـ641 ت )محمد بن
 الفكر دار ، حيدر خالد تحقيؽ، نيسابكر لتاريخ السياؽ كتاب مف المنتخب- 31

. ىػ1414 بيركت ، التكزيع كالنشر لمطباعة
 , األوسي األنصاري الممك عبد بن محمد بن محمد اهلل عبد أبو  :المراكشي

: تحقيؽ ، كالصمة المكصكؿ لكتابي كالتكممة الذيؿ كتاب مف الخامس السفر- 32
 1965  لبناف - بيركت 1 ط ،  الثقافة دار  عباس إحساف

(   هـ562 ت )سعد أبو , التميمي منصور بن محمد بن الكريم عبد:المروزي
 ديكاف رئاسة ، 1ط،  سالـ ناجي منيرة : تحقيؽ ، الكبير المعجـ في التحبير-33

 . ـ1975- ىػ1395 بغداد - األكقاؼ
( هـ803ت)فمح, بن هلل عبدا بن محمد إبراهيم الدين بن برهان مفمح ابن
  الرشد مكتبة ، (ت ال )احمد، اإلماـ أصحاب ذكر في االرشد المقصد-34
 (. ـ1990-ىػ1410 السعكدية الرياض)،

(,  هـ375 )احمد بن محمد:المقدسي
 1980 دمشؽ،طميحات غازم:تحقيؽ،االقاليـ معرفة في التقاسيـ احسف-35
  ,(هـ475ت), مأكوال بن نصر أبو بن اهلل هبة بن عمي: مأكوال ابن
 ،(ت ال)، كالكنى األسماء في كالمختمؼ المؤتمؼ عف االرتياب رفع في اإلكماؿ-36
 بيركت – العممية الكتب دار : ، 1411 ، 1ط  ،

( هـ284 )واضح بن احمد:اليعقوبي
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، ـ1957 ،النجؼ ،الحيدرية المطبعة ، البمداف-37
 البمدان, اهلل,معجم عبد أبو الحموي اهلل عبد بن: ياقوت

( ت ال  بيركت –) الفكر دار ، (ط د- )38
 : المراجع

 لخير الدين الزركمي, األعالم , :  كمي الزر
  (، 1984بيركت،  ، )دار العمـ لممالييف، ، ( 6 ط -)39

, احمد صالح:العمي
 بغداد الحرية دار ،حكميـ كمقكمات الساسانييف في نظرات-40

   عمر فاروق:فوزي
 ـ1970 ،بيركت ،االرشاد دار، االكائؿ العباسيكف-41

  يوليوس:ولهاوزن
 ـ1965 ،العش يكسؼ العربية الى نقمو ،العربية الدكلة تاريخ-42


