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 بسم اهلل الرحمن الرحيم                       
 المقدمة:

الحمد هلل رّب العالمين وصّمى اهلل عمى سّيدنا محّمد النبّي وعمى آل محّمد وسّمم, ونسال اهلل    
 التوفيق وخاتمة السعادة الحمد هلل مبدئ النعم وولّي الحمد. 

جتماعية ة بشت دراسة في احواليا االاّما بعد فأنى ذكرت في بحثي ىذا الذي اسمتو)قري     
من القرى الموجودة قبل االسالم, شانيا  وىياسيمت قرية بشت ,  واالقتصادية والثقافية(, حيث

شان الكثير من القرى القديمة , التي تطورت في العصور االسالمية وخاصة في العصر 
عية , وعمى راس ذلك الحياة العباسي , بنصيب ال يستيان بو في الحياة االقتصادية,  واالجتما

العممية, حيث انجبت الكثير من العمماء الذين اسيموا في رفد الحضارة االسالمية ,فقدمت من 
ابنائيا اعالمًا في الشعر , والمغة, والنحو, والفقو, والتفسير, والحديث, وعمى الرغم من ذلك ظمت 

سة  اكاديمية في الوقت الحاضر , وىذا ولم تفرد ليا درا سات غافمة عنيا, طوال ىذه المدة,الدرا
ية ما شجعنا لمبحث عنيا بشكل منفصل ودقيق, ضمن بحث منفرد  لجوانبيا كافة وخاصة العمم

 واهلل ولي التوفيق. ,منيا
 نطاق البحث:

, وممخصًا بالمغة واليوامشقرات, وخاتمة , وقائمة الحواشي وتضمن البحث مقدمة ,وعدة ف     
ضمنت فقرات البحث التعريف بالقرية, وموقعيا, والتسمية, وخطتيا, وتاريخ حيث تاالنكميزية, 

 فتحيا, والحياة االجتماعية, واالقتصادية, والثقافية.
 مصادر والمراجع:التعريف ب

لقد حاولنا قدر المستطاع االفادة من جميع المصادر , والمراجع الجغرافية, والتاريخية, وكتب     
النساب, والمعاجم المغوية, من اجل توظيف المعمومات الميمة الموجودة الطبقات, والتراجم, وا

فييا, ومن اجل اعطاء صورة واضحة , فقد اعتمد بحثنا عمى جممة من ىذه المصادر والمراجع, 
حث ومنيا كتب التواريخ وسوف نقتصر عمى الميم منيا لمتعريف بمدى اىميتيا, وفائدتيا لمب

الكبير لمبخاري  وكتاب التاريخه(,ٖ٘٘تاريخ لممقدسي)المتوفى: والمنيا كتاب البدء العامة 
ه(,وكتاب تاريخ اصبيان ال ٘ٓٗوكتاب تاريخ نيسابور لمحاكم)المتوفي: ه(,ٕٙ٘)المتوفى:
بكثير من المعمومات التاريخية والجغرافية تنا اسعفه(,اذ ٖٓٗو نعيم األصبياني)المتوفى:مؤلفة أب

 البمدانييو,كتب الجغرافية تاريخية اخرى ال يسعنا ذكرىا, و  ة الى مصادر, اضافعن القرية,  



2 

 

 ألقاليم لممقدسيوكتاب أحسن التقاسيم في معرفة اه(,ٕٜٕالبمدان لميعقوبي)المتوفى:منيا كتاب 
 معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع لمبكري )المتوفى:ه(,وكتاب ٖٓٛ)المتوفى:

ع القرية واىميتيا الجغرافية, واالقتصادية, وكتب التراجم حيث افدنا منيا في معرفة موق ه(,ٛٚٗ
ه(, ومثمو كتاب ٖٕٓويأتي في مقدمتيا كتاب الطبقات الكبرى البن سعد )المتوفى :والطبقات ,

ض عمماء بشت, في معرفة تراجم بع اأفدنا مني ه(,ٜٕٙالكمال البن نقطة)المتوفى:اكمال ا
لرجال ,وفي مقدمتيا كتاب كبيرة في توضيح انساب اكان لكتب االنساب اىمية , كتب االنسابو 

 االنساب لمسمعاني )المتوفىكتاب و ه(, ٖٓٙنساب البن االثير)المتوفى:في تيذب االالمباب 
اىمية كبيرة في اغناء البحث وذلك لما طرحتو ىذه كانت لممراجع الحديثة وغيرىا, و  ه( ,ٕ٘ٙ:

ة غير مفيومة او استنساخ فكرة جديدة برؤيا المراجع من وجيات نظر, او تحميل رواية تاريخي
واسعة لم يتطرق ليا من ذي قبل الباحثين, وبذلك وجدنا فييا الفائدة لمبحث , منيا كتاب المفصل 

 , وغيرىا.لممناوي , وكتاب التوقيت عمى ميمات التعاريفلمشحود في اصول التخريج
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 قرية البشت:                                 
 الموقع:

ولنيسابور , (ٔ)لنيسابورمن نواحي نيسابور, وتشكل كالظير قرية ىـ(:بشت ٚٛٗقال البكري)     
, وىي من (ٖ)نونيسابور من المدن التي دون نير جيحو ,  (ٕ)اثنى عشر رستاقا منها بشت 

ىي كورة من اعمال نيسابور قصبتيا :ىـ(ٕٙٙ, وقال ياقوت الحموي)(ٗ)اميات بالد خراسان
ويبدوا انيا تطورت بشكل كبير حتى وصمت , (٘)ل عمى مائتي وست وعشرين قريةتشتم ريثيثط
 ى ىذا الوصف في عيد ياقوت الحمال

 التسمية:

ت بذلك ال نيا كالظير لنيسابور ىا , وقيل سمي, انشأ(ٙ)بشت سمية بذلك الن بشتاسف الممك    
, ويبدوا انيا منطقة كثيرة الخيرات تستند عمييا نيسابور (ٚ)والظير بالمغة الفارسية يقال لو بشت,

 في غذائيا.

ويقال ليا ايضًا بشت العرب لكثرة أدباءىا وفضالئيا, ينسب الييا جماعة كثيرة في فنون من     
, او انيا في (ٜ)ه(ٚٛٗ) مدينة كبيرة وليست بقرية كما قال عنيا البكري, ويبدوا انيا (ٛ)العمم

ه(, كورة واسعة تضم ٕٙٙعيدة كانت قرية وتطورت حتى اصبحت  في عيد ياقوت الحموي)
وىذا ما يدل عمية كثرة عممائيا وفضالئيا في جوانب الحياة كافة  ,(ٓٔ)ريةمائتي وست وعشرين ق

العممي الكبير, وذلك من خالل كثرة ما ينتسب الييا من العمماء , وليا طابعيا الخاص ونشاطيا 
 في جميع المجاالت. 

,وبيدوا (ٔٔ)ويظير من خالل المعنى المغوي لمبشت وىي الوسائد الكبير الذي ينصب امام البيت  
ا وافر ,(ٕٔ)ويذكر ان الوقعة بين منو جير كالوسادة لنيسابور بظيرىا, ألنياانيا سميت كذلك 

,وىناك قرية اخرى تحمل االسم نفسة (٘ٔ)والنسبة الييا البشتي, (ٗٔ)التركي كانت بيا ,(ٖٔ)سياب
نا من ينتسب لمدينة بشت وقد افردنا في بحث(,ٚٔ),وايضا النسبة الييا البشتي(ٙٔ)في باذغيش
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معتمدين بذلك  , باألخرموضوع بحثنا عمن ينتسب لبشت باذغيش, ولم  نخمط احدىما نيسابور 
 ىم وشيوخيم ووفاتيم, لمعرفة انتسابيم.عمى سكنا

 :قريةخطة ال

القرية بشت التي اصبحت فيما بعد من كبار مدن نيسابور,  طلم تسعفنا المصادر عن خط   
ه(, تمثل كورة كبيرة تضم مائتين وست وعشرون ٕٙٙبحت في عيد ياقوت الحموي )حتى اص

والبمدانيين العرب   سبقة من الباحثين ياقوت الحموي وال منخططيا لم يذكرىا اال ان ,(ٛٔ)قرية
ويبدوا انيا قرية كانت موجدة قبل الفتح االسالمي وتطورت  ,(ٜٔ)لنيسابورواكتفوا بوصفيا كالظير 

, شانيا شان الكثير من القرى خالل العصور االسالمية بشكل كبير وخاصة في العصر العباسي
 . (ٕٓ)االخرى التي نجيل كثير من معالميا

 :هاحتاريخ فت

عنوة في عيد الخميفة الراشدي عمان بن عفان)رضي اهلل عنة(, عمى يد  قرية بشتفتحت ال    
, (ٕٔ), سنة ثالثين لميجرةشمسالقائد عبد اهلل بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد 

ى )رضي اهلل عنة(, وكان يومئذ عمى البصرة , بالنفوذ الحيث كتب اليو الخميفة عثمان بن عفان
خراسان ففتحيا, وبقى عمى ىذه الحالة يغزو ويفتح الى ان استشيد الخميفة عثمان)رضي اهلل 
عنة(,حتى امر امير المؤمنين الخميفة عمي بن ابي طالب )رضي اهلل عنة( عمى خراسان القائد 

 (ٕٕ)يرة بن عمرو بن عائذ المخزوميجعدة بن ىب

 الحياة االجتماعية:

, ويبدوا ان نسبة العرب فييا كبيرة عمى حد قول المؤرخين (ٖٕ)العجماىميا اخالط من العرب و    
, وىذا ان دل عمى شيء (ٕٗ)والرحالة العرب حيث ذكروا انو  يقال ليا عرب خراسان والبمدانيين

انما يدل عمى وجود اعداد كبيرة من العرب الذين سكنوا المنطقة بعد الفتح االسالمي وانشروا في 
 بيوتاتيا وقراىا.
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 لحياة االقتصادية:ا

, (ٕٙ)نيسابور البالغ اربعة االف درىم , وخراجيا جزء من خراج(ٕ٘)اتبمدة كثيرة النعم والخير    
 .(ٕٚ)ية فييادالعيون واالو  مياهلوفرة  والفواكوويبدوا ان المدينة تتميز بكثرة حاصالتيا من البذور 

 الحياة الثقافية:

ت فيما بعد في العصور االسالمية وخاصة العصر انجبت قرية بشت نيسابور والتي تطور    
العباسي كما ذكرنا سابقا الكثير من العمماء والفقياء في مجاالت الفنون كافة رفدوا المكتبة 
االسالمية بعموميم النيرة والتي تتممذوا عمى عمماء كبار , ثم اصبحوا فيما بعد ىم شيوخا ليم 

الفوا وصنفوا ووثقيم العمماء والباحثين, وستناول ابرز  ,ةفي مجاالت العموم كافتالميذ نيموا منيم 
  ىؤالء العمماء مرتبييم حسب الحروف اليجائية. 

 حذيفة البشتي:احمد بن  -(ٔ)

, سمع اسحاق الكوسج , ومحمد (ٕٛ)ىو ابو الحسن احمد بن حذيفة النيسابوري البشتي االديب   
, واسماعيل بن عبد و يحيى بن محمد العنبري , وعن(ٜٕ)بن يحيى , والحسن بن محمد الزعفراني 

 .(ٖٔ)سنة ثالث مائو وستو لميجرة , توفي(ٖٓ)اهلل بن مكيال

 احمد بن الخميل البشتي: -(ٕ)

ىو احمد بن الخميل بن احمد البشتي, روى عن الميث بن محمد , روى عنو ابو زكرياء     
د بن الخميل حدثنا يحيى بن ابي بكر, , قال احم(ٖٖ), وجماعة غيرىم (ٕٖ)يحيى بن محمد العنبري

عن ابي جعفر عن عبداهلل بن ىبيرة بن عبد الرحمن, عن عبد الرحمن بن غنم, عن ابي مالك 
,حديث حسن (ٖٗ("الوضوء شطر االيمان االشعري, عن النبي محمد)صمى اهلل عمية وسمم( قال:

, لم اظفر لو بوفاة (ٖ٘)(ٕٓٛه( في سننو عن السند نفسة رقم الحديث )ٖٕٚابن ماجة )تذكرة 
بع اليجري , حسب وفاة شيخة ابو افي المصادر التي بين ايدينا, ويبدوا انو من اعالم القرن الر 

 .(ٖٙ)زكرياء يحيى بن محمد المتوفى سنة ثالث مائة واربع واربعون لميجرة
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 البشتي:  احمد بن شاذان-(ٖ)

, واحمد (ٖٛ), حدث عن الحسن بن سفيان(ٖٚ)ىو ابو سعيد احمد بن شاذان بن الميند البشتي   
, ويبدوا , لم اقع بوفاتو(ٓٗ), حدث عنو ابو سعيد االدريسي(ٜٖ)بن نصر الخفاف, وابن ابي غيالن

نة ثالث وثالثمائة انو من اعالم القرن الرابع اليجري حسب وفاة شيخة الحسن بن سفيان س
 . (ٔٗ)لميجرة

  اسحاق بن ابراىيم البشتي: -(ٗ)

مام الحافظ المجود الرحال الثقة ابو يعقوب اسحاق بن ابراىيم بن نصر النيسابوري ىو اال   
العالء بن كريب اليمداني  , سمع بدمشق والحجاز والعراق وخراسان من محمد بن(ٕٗ)البشتي
, واسحاق بن ابراىيم بن مخمد بن (ٗٗ), وعبد اهلل بن عمران العابدي المخزومي المكي(ٖٗ)الكوفي

يحيى بن ابي , ومحمد بن (ٙٗ), ومحمد بن ايوب ابو ىريرة الكالبي الواسطي(٘ٗ)تميم عبداهلل بن
, روى عنو محمد بن صالح بن ىاني, (ٛٗ), وقتيبة بن راىوية , وىشام بن عمار(ٚٗ)عمر المدني

وابو الفضل محمد بن ابراىيم الياشمي, ومحمد بن احمد بن يحيى واخرون, وحدث سنة ثالث 
 ,(ٔ٘)ه(ٖٗ٘)ت وىو شيخ ابن حبان ,(ٓ٘)لميجرةويقال حدث سنة ثالث مائة  ,(ٜٗ)وثالث مائة

توفي سنة اثنتين  ,(ٖ٘)مكون من ثالث مجمدات كبيرة ولو مسند ,(ٕ٘)ه(ٛٗٚوثقة الذىبي )ت
   .(ٗ٘)وثالث مائة لميجرة

 جعفر بن محمد البشتي: -(٘)

, ولد (٘٘)نيسابوري البشتيىو ابو محمد جعفر بن محمد بن جعفر بن ابي بكر بن جعفر ال   
, كان شابًا وافر اليمة في طمب الحديث, حسن (ٙ٘)تين وسبعين وخمسمائةنفي صفر سنة اث

, وعبد المنعم الفراوي, من ابي الفتح بن شاتيل, والقزاز المعرفة , مع صغر سنو, اسمعو ابوه
الميتدي, ولو  وسمع ىو بنفسة من خمق كثير, منيم ابي طالب بن يوسف , وابي الغنائم بن
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,توفي (ٛ٘)روى عنو يوسف بن خميل في معجمو, (ٚ٘)رحمة الى الشام ,وروى ببغداد شيئًا يسيراً 
    . (ٜ٘)بحماة راجعًا الى دمشق في ذي الحجة سنة ثمان وتسعين وخمسمائة

 الجنيد بن محمد البشتي: -(ٙ) 

, يقول (ٓٙ)بشتيمحمد بن حمد المعروف بابن ابي عمٍد ال ىو ابو نصر الجنيد بن   
, وابن (ٔٙ)ىـ(: شيخ غزير من كبار المشايخ , سمع الحسن بن عثمان الزيادئٗٙالصريفيني)ت

حدثني عبد الصمد بن محمد, نا الحسن بن الحسين الفقيو, قال:  ,(ٖٙ)وجعفرا الخمدي ,(ٕٙ)يوسف
 تاحوفل منفيس جمي مباب كل عم»: سمعت الجنيد بن محمد, يقول: سمعت جعفرا الخمدي, يقول

لم اوقع لو بوفاة , ويبدوا انو احد اعالم القرن الثالث اليجري, حسب وفاة  ,(ٗٙ)«ذل المجيودب
 (٘ٙ)شيخة الحسن بن عثمان الزيادي سنة اثنتين واربعين ومائتين

 حسان بن مخمد البشتي: -(ٚ)
, ويحيى بن , وسعيد بن منصورالمقرئ, سمع عبد اهلل بن يزيد (ٙٙ)ىو حسان بن مخمد البشتي   

توفي في شعبان  ,(ٛٙ), وابراىيم بن محمد المروزيوى عنو جعفر بن محمد بن سوار, ر (ٚٙ)يحيى
 .(ٜٙ)سنة تسع وخمسين ومائتين

 الحسن بن عمي البشتي:-(ٛ)
ىو ابو عمي الحسن بن عمي بن العالء بن عبدوية بن محمد بن دجرد الفقيو النيسابوري    

كبير القدر , لكنو قميل العقل , يأكل في الطرق , ويسفو, ويطرق  , كان واعظا فاضالً (ٓٚ)البشتي
, (ٔٚ)بقى في حال زري, فكان يؤذيو الصبيان, ويبسط ىو لسانو فييمو عمى االبواب, ثم عمي , 

سمع ابن محمش الزيادي , وابا عبد الرحمن السممي, وعمي بن محمد السقاء, ويحيى بن ابراىيم 
, (ٖٚ), والصيرفي, وطبقتيمالسفرايني, وابن فنجويو, والقاضياسحاق ا , والسراج, وابي(ٕٚ)المزكي

, (ٗٚ)روى عنو ابو االسعد ىبة الرحمن, وشريفة بنت الفراوي, واسماعيل بن ابي صالح المؤذن
, اخبرنا احمد بن ىبة اهلل عن القاسم بن ابي سعيد, انبأتنا (٘ٚ)وعائشة بنت احمد, واخرون غيرىم

ا الحسن بن عمي البشتي, نا يحيى بن ابراىيم المزكي, نا ... عن عروة عن عائشة بنت احمد, ان
الميم اني "عائشة)رضي اهلل عنيا( قالت كان رسول اهلل )صمى اهلل عمية وسمم( يدعو في صالتو :

القبر, واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال, واعوذ بك من فتنة المحيا اعوذ بك من عذاب 
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من المغرم  ما تستعيذ ما اكثرذ بك من المأثم والمغرم: فقيل لو والممات, الميم اني اعو 
, حديث حسن ذكره (ٙٚ)قال)صمى اهلل عمية وسمم(: ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد فأخمف

مسمم في صحيحة باإلسناد نفسو عن عروة بن الزبير عن عائشة)رضي اهلل عنيا(, رقم 
 . (ٛٚ)ن واربع مائة لميجرة, توفي في رمضان سنة ثماني(ٚٚ)(ٜٛ٘الحديث)

 الحسن بن قتيبة البشتي: -(ٜ)

, روى عنو محمد بن (8:), حدث عن جرير بن عبدالحميد (;9)ىو الحسن بن قتيبة البشتي   
, اخبرنا ابو الطبيب محمد بن محمد بن عبد اهلل (8:)عبداهلل بن عبد المبارك الحناط النيسابوري

ن بن قتيبة البشتي, حدثنا جرير بن عبد الحميد, عن ليث بن بن المبارك, حدثنا ابي, حدثنا الحس
رسول اهلل )صمى اهلل عمية ابي سميم, عن نافع عن ابن عمر)رضي اهلل عنيما( قال قال 

,حديث حسن ذكره مسمم (8:):بالقران الى ارض العدو مخافة ان ينالوه ال تسافرواوسمم(:
اوقع لو بوفاة , ويبدوا حسب وفاة شيخة  ,  لم(8:)(ٜٙٛٔىـ( في صحيحة, رقم الحديث)ٕٔٙ)ت

    .(8:)من اعالم القرن الثاني اليجري انوجرير بن عبد الحميد المتوفى سنة سبع وثمانين ومائو, 

 الحسين بن ابي القاسم البشتي: -(ٓٔ)

, (8:)ىو ابو عبد اهلل الحسين بن ابي القاسم يوسف بن الحسن بن يوسف البشتي المؤدب    
, لم اوقع لو بوفاة , ويبدوا انو من اعالم القرن (8:)د بن عبد الجبار االسفراينيروى عن احم

المتوفي سنة عشرة وخمس  ينياالسادس اليجري, حسب وفاة شيخة احمد بن عبد الجبار االسفر 
 .(9:) مائو لميجرة

 حمد بن محمد البشتي: -(ٔٔ)

, سمع ابا (::)قيو االديب البشتيىو ابو سميمان , حمد بن محمد بن ابراىيم ابن خطاب الف   
, وابي بكر (;:)سعيد بن االعرابي بمكة, واسماعيل الصفار ببغداد , واالصم بنيسابور, وطبقتيم

, روى عنو ابو عبد اهلل الحاكم, والشيخ ابو حامد احمد بن عبد الجبار (8;)بن داسو بالبصرة
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, وعمي بن الحسن المقرئلغزنوي االسفرايني, وابو نصر محمد بن محمد بن احمد بن سميمان ا
اليروي صاحب الفقيو السنجري, ومحمد بن عمي بن عبد الممك الفارسي الفسوي, وابو عبيد 

ويقال انو من ولد زيد بن الخطاب بن نفيل العدوي,  ,(8;)الفرسين, وعبد الغفار محمد الفارسي
)واصالح غمط  لحديث(,)وغريب ا ولو تصانيف عديدة منيا)معالم السنن(,,(8;)ولم يثبت ذلك

, تحول (ٖٜ)المحدثين(, وغيرىا, ولو فيم مميح ,وعمم غزير , ومعرفة بالمغة , والمعاني , والفقو
وسئل عن اسمو أحمد أو حمد, فقال:  ,(ٜٗ)الى طمب العمم , ورحل الى العراق, والحجاز, وغيرىا

عمر الزاىد, والفقو عن َأبي وقد أخذ المغة عن َأبي , (ٜ٘)سميت بحمد وكتب الناس أحمد, فتركتو
 ولو مقطعات شعرية منيا:,(ٜٙ)عمي بن َأبي ىريرة, وَأبي بكر القفال الشاشي وغيرىما

 
 ـْكلــــــــما غربة اأْلْنَسان ِفي شّقة النََّوى ... ولكنيا والمَّو ِفي عدم الشَّــ

ْن َكاَن فييا ُأْسَرتي وبي ّني غريٌب بين ُبْسَت وأىِميا ... وا   ا أىميــــــوا 

 ولو:

 فسامح وال َتْســـــــَتْوِف حقَّك كمَّـــــو ... وأبق فمم يستوف قّط كريــــم

 (ٜٚ) وال َتْغُل ِفي شيء من اأْلمر واقَتِصْد ... كال طرفي قْصد اأْلمور سميم

 ومنو:
 ت في دار المداراةما دمت حّيا فدار الّناس كّميــــــــــــــم ... فإّنما أنــــــــــــــــــــــــــ

 (ٜٛ)وال تعمق بغير اهلل فـــــــــــــــــــــــــي نوب ... إّن المييمن كافيك الميمــــــــــــــــــات
 .(ٜٜ)توفي سنة ثالث مائو وثمانين لميجرة

 روح بن محمد البشتي:-(ٕٔ)
محمد بن , روى عن عمي بن (ٓٓٔ)ىو ابو زرعة , روح بن محمد بن احمد البشتي القاضي   

وابو اسحاق ابراىيم بن الحسن بن  ,(ٕٓٔ), وابو يعقوب اسحاق بن سعد النسوي(ٔٓٔ)عمر القصار
, (ٗٓٔ) , روى عنو عيدان بن محمد(ٖٓٔ)بشر, وابو سيل احمد بن محمد بن جمان الجواليقي

ه(:انا ٖٙٗ)ت , قال الخطيب البغدادي(ٙٓٔ), وعبد الرحمن بن محمد(٘ٓٔ)والخطيب البغدادي
روح بن محمد بن احمد , نا ابو سيل احمد بن محمد بن جمان الجواليقي  قاضي ابو زرعةال
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لفظًا, نا ... عن انس قال قال رسول اهلل)صمى اهلل عمية وسمم(:" انصر اخاك ظالمًا او مظمومًا 
,قالوا : يارسول اهلل )صمى اهلل عمية وسمم(, ىذا انصره مظمومًا  فكيف انصره ظالمًا؟ قال)صمى 

ه(, رقم ٖٗ٘حديث حسن ذكره ابن حبان)ت ,(ٚٓٔ( اهلل عمية وسمم(: تأخذ فوق يديو
 .(ٜٓٔ), توفي سنة ثالث وعشرين وأربعمائة لميجرة(ٛٓٔ)(ٙٙٔ٘الحديث)

 سعيد بن شاذان البشتي: -(ٖٔ)
, (ٓٔٔ)ىو ابو عثمان سعيد بن شاذان بن محمد, وىو الذي يعرف بسعيد بن ابي سعيد البشتي   

, ن نوح , وعيسى بن احمد العسقالني, وحم ب(ٔٔٔ)بن رافع , واسحاق بن منصور سمع محمد
, (ٗٔٔ)بن ابي عثمان, وابو سعيد بن ابي بكر (ٖٔٔ), روى عنو ابو القاسم بن يعقوب(ٕٔٔ)وغيرىم

, اخبرنا ابو القاسم بن الحصين , انا ابو طالب بن غيالن ,انا ابو (٘ٔٔ)وابو اسحاق المزكي
, انا سعيد بن شاذان , نا عيسى بن احمد العسقالني.... نا ىشام بن عروة قال اسحاق  المزكي

سمعت عبداهلل بن جعفر يقول, سمعت امير المؤمنين  عمي بن ابي طالب)عمية السالم( يقول 
سمعت رسول اهلل )صمى اهلل عمية وسمم(يقول:" خير نسائيم مريم بنت عمران, وخير نسائنا 

لم اوقع لو بوفاة , ويبدوا انو من اعالم القرن الثالث اليجري حسب وفاة ,(ٙٔٔ)خديجة بنت خويمد:
 .(ٚٔٔ)اسحاق بن منصور المتوفي سنة خمس ومائتين لميجرة شيوخواحد 

 عبيد اهلل بن محمد البشتي: -(ٗٔ)
البشتي, الزاىد, العابد ىو ابو العباس , عبيد اهلل بن محمد بن نافع بن مكرم بن حفص    

, ناسك من الصالحين, المستورين, حج من نيسابور ماشيًا, كانت لو اموال وامالك (ٛٔٔ)الصوفي
, وكان (ٜٔٔ)الى حائط, وال مخدة ال يستنداورثيا من ابائو, فتصدق بيا كميا , وبقى سبعين سنة 

, دخل الشام والرممة, واقام بالقدس شيرًا, ثم دخل مصر وبالد المغرب, وحج من  العبادةكثير 
ثم رحل من مكة الى اليمن , ثم عاد لمحج, وخرج الى طرطوس, ثم انصرف الى المغرب, 

العراق, ودخل البصرة, وخرج في البحر الى عمان, ومنيا انصرف الى فارس واصبيان, ثم 
روى عن ابو , (ٕٓٔ)بشت, وتصدق ببقية أمالكو مدينتوانصرف بعد سبع عشر سنة راجعًا الى 

ا زكريا يحيى بن محمد بن السري الشيرازي صاحب الفسوي, وابعبداهلل الحافظ, احمد بن صالح 
, روى عنو الحاكم النيسابوري في كتابة تاريخ نيسابور, وابو سعد (ٕٔٔ)وغيرىماالكرميني, 
دخل ىيت وبقيو فييا اربعين , (ٖٕٔ),وقيل كانت نفقتو في السنة درىمين وثالثين(ٕٕٔ)الكنجروذي

, وكان زاىدًا مجاب الدعوة (ٕٗٔ)ان يسمكوكحتى وجد الطريق الذي  يومًا لم يذق طعامًا وال شرابًا,
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, صحبو ابو محمد عبد اهلل بن محمد بن المرزبان بن منجويو شيخ دين متعبد في (ٕ٘ٔ)
اهلل الحافظ , اخبرني ابو د , اخبرنا ابو عب(ٕٚٔ)الحاكم: كان من االبدال و, قال عن(ٕٙٔ)نيسابور
نافع الزاىد قراءًة عميو من اصل كتابة, حدثنا ابو زكريا يحيى بن  بن محمد بن عبيد اهللالعباس 

ان اهلل عز محمد الكرميني, حدثنا...عن ابن عباس , عن النبي)صمى اهلل عمية وسمم( قال:" 
وجل قد انزل عمٌي سورة لم ينزليا عمى احد من االنبياء والرسل قبمي" قال رسول اهلل )صمى اهلل 

ى: قسمت الصالة بيني وبين عبادي , فاتحة الكتاب جعمت نصفيا لي , عمية وسمم(:" قال تعال
ه( في صحيحة, ٖٗ٘, حديث حسن ذكره ابن حبان )ت(ٕٛٔ)ونصفيا ليم, وايو بيني وبينيم

, توفي في المحرم سنة اربع وثمانين (ٜٕٔ)(ٙٚٚبالمعنى نفسو وبإسناد مختمف , رقم الحديث)
 . (ٖٓٔ)وثالث مائو لميجرة, ودفن في بيتة

 عمي بن محمد البشتي:-(٘ٔ)
, (ٖٔٔ)ىو ابو الحسن عمي بن محمد بن الحسن بن يوسف بن محمد بن عبد العزيز البشتي    

 نثرالالكاتب صاحب الطريقة االنيقة , والتجنيس االنيس,  والبديع التأسيس, والحذاقة, والنظم و 
ضبو اضاع ادبو, من سعادة , ومن اقوالو : من اصمح فاسدة ارغم حاسدة , ومن اطاع غ(ٕٖٔ)

جدك وقوفك عند حدك , المنية تضحك من االمنية, الرشوة رشا الحاجات, حد العفاف الرضى 
 ومن شعرة:,(ٖٖٔ)بالكفاف

 وُ ـــــــــــِإْن َىزَّ َأْقاَلَمُو َيْوًما ِلُيْعِمَمَيا ... َأْنَساَك ُكلَّ َكِميٍّ َىزَّ َعاِممَ 
ْن أمر َعَمى ِرقٍّ َأَناَ   وُ ـــــــــاُب اأْلََناِم لَ ـــــــــَــــ ُو ... َأَقرَّ َبالرِّقِّ ُكتّ ـــــِممَواِ 

 َوَلُو:
 ِإَذا َتَحدَّْثَت ِفي َقْوٍم ِلُتْؤِنَسُيْم ... ِبَما ُتَحدُِّث ِمْن َماٍض َوِمْن آِت 

  (ٖٗٔ)اَداتِ ــــــــــــــــــــــَــــ ــــــُم ... ُمَوكٌَّل َبُمَعاَداِة اْلُمعــَفاَل َتُعْد ِلَحِديٍث ِإنَّ َطْبَعيُ 
  (ٖ٘ٔ)وأربعمائةتوفي في رجب سنة احدى 

 محمد بن ابراىيم البشتي: -(ٙٔ)
, درس االدب عمى ابي حامد (ٖٙٔ)ىو ابو سعيد محمد بن ابراىيم بن عبد اهلل البشتي االديب   
ومحمد بن عبداهلل  نجي, يروي عن ابي عبد اهلل محمد بن المؤمل , واحمد بن عصام,رز الخا

, ومحمد بن الحسين بن محمد بن (ٖٛٔ), روى عنو ابو القاسم القشيري(ٖٚٔ)الصفار االصبياني
, حدثنا محمد بن الحسين بن محمد بن موسى السممي الصوفي , ثنا (ٜٖٔ)موسى السممي الصوفي
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ثنا سفيان عن  محمد بن ابراىيم بن عبد اهلل البشتي, ثنا احمد بن عصام  ثنا ابو بكر الحنفي,
الجنب , وال  ابي الزبير عن جابر قال قال رسول اهلل )صمى اهلل عمية وسمم(:" ال يضر المرأة

, حديث تفرد بو لم اجده في (ٓٗٔ)ان ال تنقض شعرىا اذا اصاب الماء شؤن الراس الحائض
 .(ٔٗٔ)الصحاح, توفي في جمادي األخرة من سنة سبع وتسعين وثالث مائو

 ابراىيم البشتي: محمد بن -(ٚٔ)
ىو ابو عمرو, محمد بن ابراىيم بن يحيى االديب الشاعر البشتي, كان من قدماء االدباء   

, سمع مسمم بن ابراىيم الفراىيدي, وابا الوليد (ٕٗٔ)بنيسابور, وتخرج بو جماعة في االدب
براىيم الطيالسي, وابا عمر الحوضي , وموسى بن اسماعيل التبوذكي, ومحمد بن ابي غالب ا

, روى عنو موسى بن ىارون , وعبد اهلل بن محمد البغوي, (ٖٗٔ)يان الفقيوفبن محمد بن بن س
وابو عبد اهلل الحكمي, وعمي بن محمد المصري, ومحمد بن العباس بن نجيح البزار , وعبد 

 :قائالً انشد قصيدة في ذكر اصحاب الحديث , (ٗٗٔ)الممك بن الحسن بن عبد اهلل
  زنـــــعمى فما الح نا...ببمدة نيسابوراـــــــــــــــــــــــــــــفإن شيوخ ودع فكر جرجان
  حنــــــــره...كفاك بو عزا إذا كنت ممتــــى ال يقاس بغيــــــــــــــفيحيى بن يحي

 منـــــــــــحاق هلل درة نعتـــــــــــــــم... والرباطي فضميم غير مكتـــــــــــوتابعيم إس
 نــإال ظير المفضال ثم ابن ىاشم...ومسمم أرباب الحديث فال تج أبو

 حنـــم ...  فاثارىم يسعى وتدفع في المــــفمن مثميم في حفظيم ومحميـ
 خنا... ومفخرنا شيخ قوم المشايخ والزمنـــومنا ابن إسحاق الخزيمي شي

 .(٘ٗٔ)نـــــخ مندفـــــــــذا شيولقد كان لإلسالم ركنا ومركـــــــــــًزا... فبقى اهلل قبرا فيو 
 .(ٙٗٔ)توفي سنة خمس وثمانين وثالث مائو

 محمد بن جعفر البشتي: -(ٛٔ)
ىو ابو بكر محمد بن جعفر أحمد بن موسى بن ابي جعفر الفقيو األديب المزكي البشتي,    

بد العزيز روى عن الحسن بن سفيان بن عامر بن ع,(ٚٗٔ)دينا ورعاً  من اعيان المشايخابوه  كان 
, وسمع محمد بن ايوب الرازي, ومحمد بن ابراىيم البوشنجي, وابا مسمم (ٛٗٔ)الشيباني النسوي

روى عنو شمس الدين محمد بن عبد الحكم , (ٜٗٔ)والحسين بن محمد القباني, وجماعةالكجي, 
حاكم , وال(ٔ٘ٔ), وابو الحسن عالء الدين ابن الموفق العطار ابن الطيب الشافعي(ٓ٘ٔ)الحنفي

بن جعفر بن احمد  , قال البييقي عن الحاكم النيسابوري عن ابي بكر محمد(ٕ٘ٔ)النيسابوري
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المزكي, عن محمد بن ابراىيم العبدي... عن جعفر بن محمد عن ابيو عن جابر ان رسول اهلل 

ثم قال ,  (ٖ٘ٔ){ُمْشِفُقونَ  َواَل َيْشَفُعوَن ِإالا ِلَمِن اْرَتَضى َوُهْم ِمْن َخْشَيِتهِ })صمى اهلل عميو وسمم( تال
)قال :"الذين ارتضاهم  الكبائر من امتي ألىل رسول اهلل )صمى اهلل عمية وسمم(:" شفاعتي

حيحة, ص في  ه(ٖٗ٘حديث حسن اخرجو ابن حبان )ت, (ٗ٘ٔ)بشهادة أن ال إله إال اهلل"
ين وثالث , توفي في ذي الحجة سنة ثمان واربع(٘٘ٔ)(ٚٙٗٙ, رقم الحديث)نفسة باإلسناد

   .(ٙ٘ٔ)مائة
 محمد بن عمي البشتي:-(ٜٔ)

ولد في سمخ  ىو ابو بكر محمد بن عمي بن المظفر بن القاسم البشتي, المؤذن بجامع دمشق,   
, سمع الخشوعي , وبياء الدين القاسم ابن (ٚ٘ٔ)المحرم سنة احدى وتسعين وخمسمائة في دمشق
, (ٛ٘ٔ)ل بن عبد اهلل البغدادي, والكندي وجماعةعساكر, وست الكتبة بنت الطراح, وابو عمي حنب

, سمع منو الشرف الدمياطي, وابو محمد  (ٜ٘ٔ)سنن ابي داود عمر بن طبرزدعمى وسمع 
الفارقي, وابو عمي بن الخالل, وابو الفداء بن الخباز, وابو الحسن بن العطار , وابو عبد اهلل بن 

,  توقف بعض المحدثين عن االخذ عنو (ٓٙٔ)مالزراد, ومجد الدين ابن الصيرفي, وجماعة غيرى
 .(ٕٙٔ), توفي في سادس ذي الحجة سنة سبعين وستمائة بدمشق(ٔٙٔ)لكونو جنائزياً 

 محمد بن المؤمل البشتي:ــــ (ٕٓ)
, (ٖٙٔ)ىو ابو صالح محمد بن المؤمل بن محمد بن اسحاق بن ابراىيم النيسابوري البشتي   

حسين السممي, وابا زكريا المزكي, وابا بكر احمد بن الحسن سمع ابا عبد الرحمن محمد بن ال
, خرج الى العراق, (ٗٙٔ)الحيري, وابا سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي, وطبقتيم

وحدث بالري, روى عنو ابو القاسم اسماعيل بن محمد بن الفضل الحافظ, وابو محمد سفيان بن 
عد بن ابي الفضل الشعيبي بمكة, وابو منصور عبد , وابو العالء صابأصبيانابراىيم بن مندة 

 , قال عنو الذىبي(٘ٙٔ)الخالق بن زاىر الشحامي بنيسابور, واحمد بن محمد بن احمد
, اخبرنا احمد بن محمد بن احمد الكسائي, انبأنا ابو صالح (ٙٙٔ)ه(: شيخ صالح عابدٛٗٚ)ت

ري... عن عبداهلل بن عمرو بن محمد بن المؤمل بن محمد البشتي, ثنا احمد بن الحسن الحي
ياعبد اهلل بن عمرو التكن مثل فالن  العاص قال قال لي  رسول اهلل )صمى اهلل عمية وسمم(:"

 . (ٛٙٔ), توفي بأصبيان سنة ثالث وثمانين وأربعمائة(ٚٙٔ)كان يقوم الميل فترك قيام الميل
 موسى بن عبد المؤمن البشتي: -(ٕٔ)
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,روى عن محمد بن عمي بن الخميل, (ٜٙٔ)الرحمةعبد المؤمن محدث واسع  ىو ابو العباس , موسى بن   
,  ... اخبرنا (ٔٚٔ), روى عنو محمد بن ابراىيم بن الفضل المزكي, وابو مصعب(ٓٚٔ)وعبد اهلل بن ىاني العقيمي

قال ايوب االنصاري  محمد بن عمي بن الخميل, نا موسى بن عبد المؤمن البشتي, نا ابو مصعب, نا ... ابو
الث يمتقيان فيعرض ىذا ويعرض قال رسول اهلل )صمى اهلل عمية وسمم(:" ال يحل لمسمم ان ييجر اخاه فوق ث

 , رقم الحديثه( في صحيحةٕٔٙحسن اخرجو مسمم)ت ,حديث(ٕٚٔ), وخيرىما الذي يبدأ بالسالمىذا
سنة ثمان وعشرين وثالث  , لم اظفر لو بوفاة , واعتمادًا عمى وفاة شيخة عبد اهلل بن ىاني(ٖٚٔ)(ٕٛ٘٘)

    , لذا يعد من اعالم القرن الرابع اليجري. (ٗٚٔ)مائو
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 الخاتمة:
)قرية بشت دراسة في احواليا االجتماعية واالقتصادية والثقافية(, بعد البحث المستفيض لــــ 

 توصمنا الى عدة نتائج من اىميا:
 تقع قرية بشت ضمن كور نيسابور, دون نير جيحون. -(ٔ)
 ان اسم قرية بشت جاء كونيا تشكل كالظير او الوسادة  لنيسابور.  -(ٕ)
ان قرية بشت قديمة موجودة قبل االسالم, أنشائيا بشتاسف الممك احد مموك الفرس ,ولم  -(ٖ)

 تكن من المدن والقرى التي اسسيا العرب المسممين بعد الفتح.
تطورت القرية  في العصر العباسي حتى اصبحت مدينة عناء, تمثل كورة واسعة قصبتيا  -(ٗ)

 طريثيث, تشتمل عمى اكثر من مائتين وست وعشرين قرية.
 يسمى من ينتسب الييا بــــ) البشتي(,  واحيانا يردف معو البشتي النيسابوري. -(٘)
نفسة غير بشت نيسابور, وىي قرية بشت اظير البحث ان ىناك قرية اخرى تحمل االسم   -(ٙ)

 باذغيش من اعمال ىراة, ومن ينتسب الييا يسمى البشتي ايضًا.
فتحت القرية عنوة في عيد الخميفة عثمان بن عفان)رضي اهلل عنو(,عمى يد القائد عبد اهلل  -(ٚ)

 بن عامر بن كريز سنة ثالثين لميجرة.
ب والعجم, وان نسبة العرب فييا كبيرة, حيث بينت  الدراسة ان سكانيا خميط من العر  -(ٛ)

 يسمييا البعض بشت العرب لكثرت أدباءىا وفضالئيا من العرب. 
تشكل القرية مصدرا اقتصاديًا  ميما لنيسابور, وخراجيا جزء من خراج نيسابور البالغ  -(ٜ)

 اربعة االف الف درىم.
, االدب , والفقو, والحديث, انجبت عدد كبير من العمماء في جوانب الحياة كافة  -(ٓٔ)

 والتفسير.  
 
 
 
 
 
 



16 

 

 لحواشي:المصادر وا

ىـ(, معجم ما ٚٛٗالبكري: أبو عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز بن محمد البكري األندلسي )المتوفى:  -(ٔ)
-استعجم من أسماء البالد والمواضع, تحقيق السيد مصطفى السّقا ,الطبعة: الثالثة, عالم الكتب,) بيروت

, ياقوت الحموي: أبو عبد اهلل شياب الدين ياقوت بن عبد اهلل الرومي الحموي ٜٕٗ,صٔىـ(,جٖٓٗٔ
-ىـ(, معجم البمدان, تحقيق: فريد عبد العزيز الجندى, الطبعة: الثانية, دار صادر,) بيروتٕٙٙ)المتوفى: 

 .ٕ٘ٗ,صٔم( ,جٜٜ٘ٔ
ه(, أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم, ٖٓٛالمقدسي: أبو عبد اهلل محمد بن أحمد  البشاري)المتوفي: -(ٕ)

 ,ٖٚٔ,صٔه(,جٜٜٔٔ-الطبعة الثالثة, دار صادر, )بيروت 
, ثم عمى ما وراء النير, يمر من حدود وفاننير جيحون: ىو الحد الفاصل ما بين بالد خراسان وبالد  -(ٖ)

 تالن, وطخارستان , وبمخ,الحد الواقع بين بالد بمور وبين حدود شكنان وفان , ويمضي بعدىا حتى حدود خ
ىـ(, حدود العالم من المشرق إلى المغرب, تحقيق: السيد يوسف اليادي, ٕٖٚينظر: مجيول: )توفي: بعد 
 .ٖٕٔ,صٔ, البكري, معجم مااستعجم,ج٘٘,صٔىـ(,جٖٕٗٔ-الدار الثقافية لمنشر, )القاىرة

ح اليعقوبي )المتوفى: بعد أحمد بن إسحاق )أبي يعقوب( بن جعفر بن وىب بن واضاليعقوبي:  -(ٗ)
,بالد خراسان: بالد ٜ٘,صٔىـ(,جٕٕٗٔ-ىـ(, البمدان, الطبعة: األولى, دار الكتب العممية,) بيروتٕٜٕ

كبيرة اول حدودىا مما يمي العراق, واخر حدودىا مما يمي اليند, فتحت في ايام الخميفة عثمان بن عفان)رضي 
 ىـ(, آثار البالد وأخبار العباد,ٕٛٙبن محمود القزويني )المتوفى:  اهلل عنة(,ينظر: القزويني:  زكريا بن محمد

 .ٖٖٔ,صٔ(,جٜٓٛٔ -,دار صادر ,)بيروت كوتنكن -تحقيق وستنفيمد
 .ٕ٘ٗ,صٔمعجم البمدان,ج: ياقوت الحموي -(٘)
بشتاسف: ىو احد مموك الفرس بن بن ليراسف بن كميس بن كيابنة بن كقباق, وىو اول من عرف  -(ٙ)

وين الكتاب , السيما ديوان الرسائل , وكان لو ديوان الخراج , وديوان النفقات , ودان بدين الزرادشتية بسط دوا
ىـ(, تجارب األمم وتعاقب ٕٔٗ, ينظر , مسكويو:  أبو عمي أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويو )المتوفى: 

 .ٙٛ-ٖٛ,صٔم(,جٕٓٓٓ-اليمم, تحقيق: أبو القاسم إمامي, الطبعة: الثانية, مطبعة سروش, )طيران
 .ٕ٘ٗ,صٔياقوت الحموي: معجم البمدان,ج -(ٚ)
ىـ(, ٚٓ٘ابن القيسراني: أبو الفضل محمد بن طاىر بن عمي بن أحمد المقدسي الشيباني, )المتوفى:  -(ٛ)

 -طبعة: ليدن,) بريل األنساب المتفقة في الخط المتماثمو في النقط والضبط, تحقيق: دي يونج,
 .ٕ٘ٗ,صٔقوت الحموي, معجم البمدان,ج,ياٙٔ,صٔم(,ج٘ٙٛٔ

 .ٜٕٗ, ٔالبكري: معجم مااستعجم,ج -(ٜ)
,مفصل في أصول التخريج , الشحود: عمي بن نايف ٕ٘ٗ,صٔمعجم البمدان,ج :ياقوت الحموي -(ٓٔ)

 .ٕٓٗ,صٔودراسة األسانيد,ج
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ر الكبير, ىـ(, شرح السيٖٛٗالسرخسي: شمس األئمة  محمد بن أحمد بن أبي سيل )المتوفى:  -(ٔٔ)
 .ٓٙٗ,صٔبالم(,ج-مٜٔٚٔالطبعة: بدون طبعة, الشركة الشرقية لإلعالنات,)

منو جير: ىو الممك منو جير بن منشخور العاشر  من ولد ابرج , احد مموك الفرس , في زمن  -(ٕٔ)
موسى )عمية السالم(,ولد بالري , وكان ممكو مائو وعشرين سنة, ينظر: المقدسي: المطير بن طاىر 

 -مكتبة الثقافة الدينية, )بور سعيدتحقيق المستشرق )كميمان ىوار( ىـ(, البدء والتاريخ, ٖ٘٘توفى: نحو )الم
 ٙٗٔ,صٖبالت(,ج

وافر سياب: ىو من نسل طوج احد مموك الترك , وىو الذي ينسب اليو االتراك, تغمب عمى ممك  -(ٖٔ)
 .ٙٗٔ,صٖفارس وضرب ودمر ينظر: المقدسي:   البدء والتاريخ,ج

ىـ(, األنساب, ٕٙ٘السمعاني: أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي المروزي )المتوفى:  -(ٗٔ)
نية,)حيدر تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعممي اليماني وغيره, الطبعة: األولى, مجمس دائرة المعارف العثما

 .ٖٕٗ,صٕم(,جٕٜٙٔ -آباد
ىـ(, ٚٓ٘طاىر بن عمي بن أحمد المقدسي الشيباني)المتوفى:  ابن القيسراني:  أبو الفضل محمد بن -(٘ٔ)

-دار الكتب العممية ,) بيروت تحقيق: كمال يوسف الحوت, الطبعة: األولى, المؤتمف والمختمف,
ابو بكر زين الدين محمد بن موسى بن عثمان  اليمداني )المتوفى:  , الحازمي:ٖٗ,صٔه(,جٔٔٗٔ
وافترق مسماه من األمكنة, تحقيق: حمد بن محمد الجاسر, دار اليمامة ىـ(, األماكن أو ما اتفق لفظو ٗٛ٘

 .ٖٕٗ,صٕ, السمعاني, االنساب,جٖٕٔ,صٔه(,ج٘ٔٗٔ-لمبحث والترجمة والنشر,)الم
باذغيس: ناحية تشتمل عمى قرى من اعمال ىراة ومرو الروذ, قصبتيا بون وبامئين , بمدتان متقاربتان  -(ٙٔ)

فييا شجر الفستق, وقيل انيا كانت دار مممكة اليياطمة , وقيل اصميا ,وىي ذات خير ورخص, يكثر 
, ٖٛٔ,صٔمعجم البمدان, ج :بالفارسية باذخيز, ينسب الييا جماعة من اىل العمم , ينظر: ياقوت الحموي

صفّي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق, ابن شمائل القطيعي البغدادي, الحنبمي, )المتوفى: ابن عبد الحق: 
-دار الجيل,)بيروت األولى, , الطبعة:مراصد االطالع عمى أسماء األمكنة والبقاع ,ىـ(ٜٖٚ

 ٜٗٔ,صٔ(,جىـٕٔٗٔ
أبو الحسن عز الدين عمي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد  ابن االثير: -(ٚٔ)

-در ,) بيروتدار صا ىـ(, المباب في تيذيب األنساب,ٖٓٙالشيباني الجزري, )المتوفى: 
, السيوطي: المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر, جالل الدين السيوطي )المتوفى: ٙ٘ٔ,صٔبالت(,ج

 ,ٖٛ,صٔبالت(,ج-ىـ(, لب المباب في تحرير األنساب, دار صادر,)بيروتٜٔٔ
 .ٕ٘ٗ,صٔمعجم البمدان,ج  -(ٛٔ)
وت الحموي: معجم البمدان, , ياقٜٕٗ,صٔالبكري: معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع,ج-(ٜٔ)
 .ٕ٘ٗ,صٔج
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, ياقوت الحموي: معجم البمدان, ٜٕٗ,صٔالبكري: معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع,ج-(ٕٓ)
 .ٕ٘ٗ,صٔج
 .ٜ٘,صٔاليعقوبي  : البمدان,ج-(ٕٔ)
مكان,  ىـ(, آكام المرجان في ذكر المدائن المشيورة في كلٗالمنجم: إسحاق بن الحسين )المتوفى: ق  -(ٕٕ)

,الحميري:  أبو عبد اهلل ٕٚ,صٔم(,جٜٛٛٔتحقيق الدكتور فيمي سعد, الطبعة: األولى, عالم الكتب,)بيروت
ىـ(, الروض المعطار في خبر األقطار, تحقيق: ٜٓٓميرى )المتوفى: م الحمحمد بن عبد اهلل بن عبد المنع
 .ٖٖٔ,صٔم(,جٜٓٛٔ  -مؤسسة ناصر لمثقافة,) بيروت  إحسان عباس, الطبعة: الثانية,

 .ٜٙ,صٔاليعقوبي: البمدان,ج -(ٖٕ)
 .ٙ٘ٔ,صٔ, ابن االثير: المباب في تيذيب االنساب,جٜٙ,صٔالمصدر نفسة,  ج -(ٕٗ)
 .ٙ٘ٔ,صٔالمصدر نفسة,ج -(ٕ٘)
 .ٜٙ,صٔاليعقوبي: البمدان,ج-(ٕٙ)
 .ٜٙ,صٔالمصدر نفسة,ج-(ٕٚ)
محمد بن حمدويو بن ُنعيم بن الحكم الضبي  الحاكم:  أبو عبد اهلل الحاكم محمد بن عبد اهلل بن -(ٕٛ)

ىـ(, تمخيص تاريخ نيسابور, تمخيص: أحمد بن ٘ٓٗالطيماني النيسابوري المعروف بابن البيع )المتوفى: 
 -محمد بن الحسن بن أحمد المعروف بالخميفة النيسابوري ,كتابخانة ابن سينا,) طيران

ىـ(, ٛٗٚحمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز )المتوفى: ,الذىبي: أبو عبد اهلل شمس الدين مٕٗ,صٔبالت(,ج
بشار عّواد معروف, الطبعة: األولى ,دار الغرب شاىير َواألعالم, تحقيق:تاريخ اإلسالم َوَوفيات الم

 .ٙٚٔ,صٖٕم(,جٖٕٓٓ-اإلسالمي,)بالم
 .ٜٛ,صٚالمصدر نفسة,ج -(ٜٕ)
 .ٜٛ,صٚالمصدر نفسة,ج -(ٖٓ)
 .ٜٛ,صٚالمصدر نفسة,ج -(ٖٔ)
ابو زكرياء يحيى بن محمد العنبري: ابو زكرياء يحيى بن محمد العنبري االديب المفسر , نسبو الى  -(ٕٖ)

العنبر بن عمرو جد النيسابوري , توفي سنة ثالث مائة واربع واربعين لميجرة, ينظر:ابن العماد : أبو الفالح 
ىـ(, شذرات الذىب في أخبار من ٜٛٓٔ عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد الَعكري الحنبمي )المتوفى:

 .ٖٖٛ,صٗم(,جٜٙٛٔ -ذىب, تحقيق: محمود األرناؤوط, الطبعة: األولى, دار ابن كثير,) بيروت
, الحازمي: أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان بن حازم  اليمذاني ٕٗ,صٔالحاكم: تاريخ نيسابور,ج -(ٖٖ)
 عبد اهلل بن بردي المطيري الديحاني, الطبعة: األولى, ىـ(, الفيصل في عمم الحديث, تحقيق: سعود بن ٗٛ٘)

 ,الشحود:  ٕ٘ٛ,صٔم(,جٕٚٓٓ -مكتبة الرشد ,)بالم
ىـ(, التاريخ ٕٙ٘البخاري:  أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل بن إبراىيم بن المغيرة البخاري )المتوفى:  -(ٖٗ)

 .ٕٓٗ,صٛبالت(,ج-الكبير, دائرة المعارف العثمانية, حيدر آباد,) الدكن
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ىـ(, سنن ابن ماجو, تحقيق: محمد فؤاد ٖٕٚابن ماجة: أبو عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني )المتوفى: -(ٖ٘)
 .ٕٓٔ,صٔبالت(,ج-عبد الباقي, دار الفكر,) بيروت

 . ٖٖٛ,صٗابن العماد: شذرات الذىب,ج -(ٖٙ)
ىـ(, اإلكمال في رفع ٘ٚٗتوفى: : أبو نصر سعد الممك عمي بن ىبة اهلل بن جعفر )المما كوالابن -(ٖٚ)

-االرتياب عن المؤتمف والمختمف في األسماء والكنى واألنساب, الطبعة: األولى, دار الكتب العممية,)بيروت
 .ٖٖٗ,صٕ,االسمعاني :االنساب,جٖٗٗ, صٔم( ,جٜٜٓٔ

 ىو الحسن بن سفيان النسائي, محدث خراسان في عصرة, روى عن  حبان بن الحسن بن سفيان:-(ٖٛ)
واسع  واالدب, والفقو, حجة, مقدما في الثبت, والكثرة, والفيم, موسى, واسحاق بن راىوية, ثقة, صدوق,

أبو الفداء زين الدين قاسم بن  الرحمة, توفي في رمضان سنة ثالث وثالث مائة لميجرة, ينظر: ابن قمطوبغا:
لثقات ممن لم يقع في الكتب الستة , دراسة وتحقيق: ىـ(, اُٜٚٛقْطُمْوَبَغا السُّْوُدْوِني الجمالي الحنفي )المتوفى: 

مركز النعمان لمبحوث والدراسات اإلسالمية وتحقيق  شادي بن محمد بن سالم آل نعمان, الطبعة: األولى,
 .ٜٖ٘,صٖم(,جٕٔٔٓ -التراث والترجمة,) صنعاء

 .ٕٓٗ,صٔ, الشحود, المفصل,جٖٗٗ,صٔ, االكمال,جما كوالابن  -(ٜٖ)
, ابن حجر: أبو الفضل أحمد بن عمي بن محمد بن أحمد بن حجر ٕ٘ٛ,صٔ: الفيصل,جالحازمي -(ٓٗ)

ىـ(, تبصير المنتبو بتحرير المشتبو, تحقيق: محمد عمي النجار, المكتبة العممية, ٕ٘ٛالعسقالني )المتوفى: 
 .ٓ٘ٔ,صٔبالت( ,ج –)بيروت 

 .ٜٖ٘,صٖالثقات,ج: ابن قمطوبغا -(ٔٗ)
ىـ(, تاريخ دمشق, تحقيق: عمرو ٔٚ٘اسم عمي بن الحسن بن ىبة اهلل )المتوفى: ابن عساكر: أبو الق  -(ٕٗ)

أبو الحجاج  , المزي:٘ٙٔ,صٛم(,جٜٜ٘ٔ -بن غرامة العمروي, دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع,)بالم
ىـ(, ٕٗٚجمال الدين يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكمبي )المتوفى: 

 -ذيب الكمال في أسماء الرجال, تحقيق: د. بشار عواد معروف, الطبعة: األولى, مؤسسة الرسالة,)بيروتتي
 .ٖٖٚ,صٕم(,جٜٓٛٔ

 .ٖٕٗ,صٕٙ,المزي, تيذيب الكمال,ج٘ٙٔ,صٛابن عساكر, تاريخ دمشق,ج-(ٖٗ)
 .ٜ٘ٔ,ص٘الذىبي, تاريخ االسالم,ج -(ٗٗ)
ىـ(, ٔٚٚعبد الوىاب بن تقي الدين )المتوفى:  تاج الدين :,ا السبكئٛٚ,ص٘المصدر نفسة,ج -(٘ٗ)

طبقات الشافعية الكبرى, تحقيق: محمود محمد الطناحي ,وعبد الفتاح محمد الحمو, الطبعة: الثانية, ىجر 
 .ٖٛ,صٕه(,جٖٔٗٔ-لمطباعة والنشر والتوزيع,)بالم

 .ٚٙٙص,٘.,السبكي : طبقات الشافعية الكبرى, ج ٜ٘ٔ,ص٘الذىبي, تاريخ االسالم,ج -(ٙٗ)
 .ٜٖٙ,صٕٙالمزي, تيذيب الكمال,ج -(ٚٗ)
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ىـ(, تذكرة ٛٗٚالذىبي: أبو عبد اهلل, شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز )المتوفى:  -(ٛٗ)
,ابن ناصر الدين: أبي بكر, ٜٙٔ,صٕم(,جٜٜٛٔ -الحفاظ, الطبعة: األولى, دار الكتب العممية,) بيروت

ىـ(, ٕٗٛبن محمد ابن أحمد بن مجاىد القيسي الدمشقي الشافعي )المتوفى:   شمس الدين  محمد بن عبد اهلل
توضيح المشتبو في ضبط أسماء الرواة وأنسابيم وألقابيم وكناىم, تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي, الطبعة: 

 .ٜٚٗ,صٔم(,جٖٜٜٔ-األولى, مؤسسة الرسالة,) بيروت
ىـ(, سير ٛٗٚأحمد بن عثمان بن َقاْيماز )المتوفى : الذىبي: أبو عبد اهلل, شمس الدين محمد بن -(ٜٗ)

تحقيق : مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط, الطبعة : الثالثة , مؤسسة  أعالم النبالء,
 .ٜٖٔ,صٗٔم(,جٜ٘ٛٔ -الرسالة,)بالم

 .ٓ٘ٔ,صٔابن حجر, تبصير المنتبة,ح -(ٓ٘)
جمال الدين عبداهلل الطيب بن عبداهلل بن أحمد بامخرمة أبو محمد , بامخرمة: المؤرخ العالمة  -(ٔ٘)

 .٘ٓٔ,صٔبالت(, ج -المكتبة المصادرة ,)تعز الحميري, النسبة إلى المواضع والبمدان,
 . ٙٛ,صٜالذىبي: سير اعالم النبالء,ج -(ٕ٘)
 .ٜٔ,صٗ, ابن العماد: شذرات الذىب,جٚٛ,صٔٔالمصدر نفسة, ج -(ٖ٘)
ىـ(, العبر في ٛٗٚ,  شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز )المتوفى: أبو عبد اهلل الذىبي: -(ٗ٘)

 -خبر من غبر, تحقيق: أبو ىاجر محمد السعيد بن بسيوني زغمول , دار الكتب العممية,) بيروت
 .٘ٗٗ,صٔبالت(,ج

 .ٗٛ,صٔالحاكم: تاريخ نيسابور,ج -(٘٘)
ه(,مختصر تاريخ ابن  ٛٗٚابن قايماز) المتوفى: الذىبي: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان -(ٙ٘)

 –الدبيثي )المختصر المحتاج إليو(, دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطا ,الكتب العممية,) بيروت 
 .ٗ٘ٔ,صٔبالت(,ج

 .ٗ٘ٔ,صٔالمصدر نفسة,ج -(ٚ٘)
تحقيق:   بشار عواد  ىـ(,  ذيل تاريخ مدينة السالم, ٖٚٙأبو عبد اهلل محمد بن سعيد ) ابن الدبيثي: -(ٛ٘)

 .ٔٙ,صٖم(,جٕٙٓٓ -معروف, الطبعة: األولى, دار الغرب اإلسالمي,)بالم
 .ٕٙ,صٖالمصدر نفسة,ج -(ٜ٘)
الصريفيني: َأبو ِإسحاق ,تقي الدين ِإبراِىيم بن محمد بن اأَلزىر بن َأحمد بن محمد العراقي الحنبمي -(ٓٙ)

يخ نيسابور, تحقيق: خالد حيدر, دار الفكر لمطباعة والنشر ىـ(, المنتخب من كتاب السياق لتار ٔٗٙ)المتوفى: 
 .٘ٛٔ,صٔه(,جٗٔٗٔ-التوزيع,)بالم

الحسن بن عثمان الزيادي: ىو ابو حسان الحسن بن عثمان بن حماد بن حسان بن يزيد , سمع من  -(ٔٙ) 
من العمماء االفاضل , ابراىيم بن سعد , وىيثم بن بشير, وخمقًا كثيرا, روى عنو الكديمي , والباغندي, وكان 

ابن الجوزي: أبو الفرج ,جمال الدين  صالحًا, دينًا, كريمًا, مصنفا ,توفي سنة اثنتين واربعين ومائتين, ينظر:
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ىـ(, المنتظم في تاريخ األمم والمموك, تحقيق: محمد عبد القادر ٜٚ٘عبد الرحمن بن عمي بن محمد )المتوفى: 
 .ٜٖٚ,صٔٔم(,جٕٜٜٔ -: األولى, دار الكتب العممية,) بيروتعطا, مصطفى عبد القادر عطا, الطبعة

 .٘ٛٔ,صٔالصريفيني: المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور,ج -(ٕٙ)
ىـ(, الجامع ٖٙٗالخطيب البغدادي: أبو بكر أحمد بن عمي بن ثابت بن أحمد بن ميدي )المتوفى:  -(ٖٙ)

 .ٓٛٔ,صٕم(,جٖٜٛٔ -ن, مكتبة المعارف,) الرياضألخالق الراوي وآداب السامع, تحقيق: محمود الطحا
 .٘ٛٔ,صٕالمصدر نفسة,ج -(ٗٙ)
 .ٖٖٓ,صٛٔ, الذىبي ,تاريخ االسالم,جٜٖٚ,صٔٔالمنتظم, ج: ابن الجوزي-(٘ٙ)
 .ٕٓٗ,صٔ, الشحود: المفصل,جٖٗٗ,صٔ: االكمال,جما كوالابن  -(ٙٙ)
 .ٕٓٗ,صٔ, الشحود: المفصل,جٖٗٗ,صٔ: االكمال,جما كوالابن  -(ٚٙ)
 .ٕٗٛ,صٔالفيصل,ج: الحازمي -(ٛٙ)
 .ٕٖٗ,صٙ, ياقوت الحموي, معجم البمدان,جٕٗٛ,صٔالمصدر نفسة,ج -(ٜٙ)
 .ٜٜٔ,صٔالصريفيني: المنتخب من كتاب السياق,ج -(ٓٚ)
 .ٖ٘ٗ, ٓٔالذىبي: تاريخ االسالم,ج-(ٔٚ)
 .ٖ٘ٗ, صٓٔالمصدر نفسو,ج-(ٕٚ)
 .ٜٜٔ,صٔالصريفيني: المنتخب من كتاب السياق,ج -(ٖٚ)
 .٘ٚ,صٖالذىبي: تذكرة الحفاظ,ج -(ٗٚ)

 .٘ٚ,صٖالذىبي: تذكرة الحفاظ,ج ,ٜٜٔ,صٔالصريفيني: المنتخب من كتاب السياق,ج -(٘ٚ)
 . ٘ٚ, صٖالمصدر نفسو, ج -(ٙٚ)
مسمم: أبو الحسين مسمم بن الحجاج بن مسمم القشيري النيسابوري)المتوفى:(, الجامع الصحيح المسمى -(ٚٚ)

 -يق وتصحيح محمد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء الكتب العربية, )القاىرةصحيح مسمم, بتحق
 ـ ٕٔٗ,صٔه(,جٖٗٚٔ

 .ٖ٘ٗ, ٓٔالذىبي: تاريخ االسالم,ج ,ٜٜٔ,صٔالصريفيني: المنتخب من كتاب السياق,ج -(ٛٚ)
, الخطيب البغدادي: أبو بكر أحمد بن عمي بن ثابت )المتوفى: ٕٔ,صٔالحاكم: تاريخ نيسابور,ج -(ٜٚ)

ىـ(, المتفق والمفترق ,تحقيق: محمد صادق آيدن الحامدي, الطبعة: األولى, دار القادري لمطباعة والنشر ٖٙٗ
 .ٛ٘ٙ,صٔم(,جٜٜٚٔ -والتوزيع, )دمشق

جرير بن عبد الحميد: ىو جرير بن عبد الحميد, يكنى ابا عبداهلل , ولد سنة سبع ومائة بالكوفة,  -(ٓٛ)
فاكثر ثم نزل الري ومات بيا سنة سبع وثمانين ومائو لميجرة, وكان ثقة ونشاء بيا ,وطمب الحديث, وسمع 

,كثير العمم , ترحل اليو, ينظر: ابن سعد: أبو عبد اهلل محمد بن سعد بن منيع الياشمي بالوالء, البصري, 
لكتب ىـ(, الطبقات الكبرى, تحقيق: محمد عبد القادر عطا, الطبعة: األولى, دار آٖٕالبغدادي )المتوفى: 

, ابن حبان: أبو حاتم, محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ ٕٚٙ,صٚم(,جٜٜٓٔ -العممية,)بيروت 
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ىـ(, الثقات, الطبعة: األولى, دائرة المعارف العثمانية ٖٗ٘بن َمْعبَد, التميمي الدارمي الُبستي )المتوفى: 
 .٘ٗٔ,صٙم(,جٖٜٚٔ –,)بحيدر آباد الدكن 

, ابن الفّراء: أبو القاسم ُعَبْيد اهلل بن عمي بن محمد ٛ٘ٙ,صٔالمتفق والمفترق,ج الخطيب البغدادي: -(ٔٛ)
ىـ(, ٓٛ٘بن محمد بن الحسين بن أبي الفرج بن َأِبي خازم اْبن القاضي َأِبي َيْعَمى البغدادي, الحنبمي )المتوفى: 

تحقيق: شادي بن محمد بن سالم تجريد األسماء والكنى المذكورة في كتاب المتفق والمفترق لمخطيب البغدادي, 
 -آل نعمان, الطبعة: األولى, مركز النعمان لمبحوث والدراسات اإلسالمية وتحقيق التراث والترجمة,) اليمن

 .ٗٗٔ,صٔم(,جٕٔٔٓ
 .ٛ٘ٙ,صٔالخطيب البغدادي: المتفق والمفترق,ج -(ٕٛ)
 .ٜٔٗ, صٖصحيح مسمم,ج  -(ٖٛ)
 .٘ٗٔ,صٙابن حبان: الثقات, ج -(ٗٛ)
ابن نقطة: أبو بكر, معين الدين محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع الحنبمي البغدادي  -(٘ٛ)

ىـ(, إكمال اإلكمال ,تحقيق:عبد القيوم عبد ريب النبي, الطبعة: األولى, جامعة أم القرى,) مكة ٜٕٙ)المتوفى: 
 .ٜٜٔ,صٔه(,جٓٔٗٔ-المكرمة

حمد بن عبد الجبار االسفرايني: ىو ابو حامد, , إٗٙ,صٔابن ناصر الدين: توضيح المشتبة,ج -(ٙٛ)
احمد بن عبد الجبار بن عمي بن مسكان  بن ابي القاسم االسفرايني, االسكافي الفقيو, توفي سنة عشرة وخمس 

 .ٕٙٔ,صٔمائو لميجرة, ينظر: الصريفيني, المنتخب من كتاب السياق,ج
 .ٕٙٔ,صٔالمصدر نفسة,ج -(ٚٛ)
 .ٜٖٚ,صٙ, ابن الجوزي, المنتظم, جٚٛ,صٔر,جالحاكم: تاريخ نيسابو  -(ٛٛ)
 .ٗٚٔ,صٕ,جالعبر في خبر من غبرالذىبي: -(ٜٛ)
 .٘ٙٔ, ٕٚلذىبي: تاريخ االسالم, جا -(ٜٓ)
 .٘ٙٔ, صٕٚالمصدر نفسو,ج -(ٜٔ)
 .٘ٙٔ, ٕٚالمصدر نفسو, ج -(ٕٜ)
 .ٗٚٔ, صٕ, الذىبي: العبر, جٜٖٚ, صٙابن الجوزي: المنتظم, ج -(ٖٜ)
 .ٜٖٚ, صٙي: المنتظم, جابن الجوز  -(ٜٗ)
 .ٕٚٗ,صٗ,جشذرات الذىب ,  ابن العماد:٘ٙٔ,ص ٕٚالذىبي: تاريخ االسالم, ج -(ٜ٘)
 .ٕٚٗ,صٗ,جشذرات الذىب ,  ابن العماد:ٙٙٔ, ص ٕٚالذىبي: تاريخ االسالم, ج -(ٜٙ)
  .ٕٗٔ,ص ٕٚالذىبي: تاريخ االسالم, ج -(ٜٚ)
 .ٕٚٗ,صٗابن العماد: شذرات الذىب,ج -(ٜٛ)
 .ٔٚٗ,صٗالمصدر نفسو,ج -(ٜٜ)



23 

 

ىـ(, كفاية ٖٙٗأبو بكر أحمد بن عمي بن ثابت بن أحمد بن ميدي )المتوفى:  :الخطيب البغدادي -(ٓٓٔ)
 -المنورةالمكتبة العممية,) المدينة  ,أبو عبداهلل السورقي , إبراىيم حمدي المدني , تحقيق:في عمم الرواية

 .ٜٕٓص ,ٕ٘, ابن عساكر: تاريخ دمشق, جٖٕ,صٔبالت(,ج
 .ٚٙ, صٔالمصدر نفسو,  ج -(ٔٓٔ)
 .ٜ٘ٔ, صٔالمصدر نفسو,  ج -(ٕٓٔ)
ىـ(, ٔٛ٘المديني: أبو موسى,  محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد األصبياني )المتوفى:  -(ٖٓٔ)

سن ذكر ابن أبي الدنيا وما وقع عالًيا من حديثو, قدم ليا وعمق عمييا وخرج أحاديثيا: أبو عبيدة مشيور بن ح
 .ٖٓٙ,صٔ,ج م(ٕٔٓٓ-بيروت دار ابن حزم,) آل سممان, الطبعة: األولى,

 .ٖٓٙ, صٔالمصدر نفسو,ج -(ٗٓٔ)
 .ٔ٘, صٕالخطيب البغدادي: الفقيو والمتفقو,ج -(٘ٓٔ)
ىـ(, ٔٛ٘المديني: أبو موسى محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد األصبياني  )المتوفى:   -(ٙٓٔ)

لمعارف, الطبعة: األولى, مخطوط ُنشر في برنامج جوامع الكمم المجاني التابع كتاب المطائف من عموم ا
 .ٛٔٛ, صٔم( ,جٕٗٓٓ-لموقع الشبكة اإلسالمية,)بالم

 .ٜ٘ٗ, صٔالخطيب البغدادي: الفقيو والمتفقو,ج -(ٚٓٔ)
 .ٔٚ٘,صٔٔصحيح ابن حبان,ج -(ٛٓٔ)
 .ٓٚ,صٛابن الجوزي: المنتظم, ج -(ٜٓٔ)
 .ٖٕٗ,صٕ,السمعاني: االنساب, جٚٗ, صٔنيسابور, ج الحاكم: تاريخ -(ٓٔٔ)
اسحاق بن منصور: ىو اسحاق بن منصور السمولي , مولى ليم , مات سنة خمس ومائتين بالكوفة -(ٔٔٔ)

 .ٕٖٚ,صٙىـ (, ينظر: ابن سعد , الطبقات الكبرى,جٕٛٔ-ٜٛٔالعباسي) المأمونفي خالفة 
 .ٖٗٗ, صٔ, االكمال, جما كوالابن  -(ٕٔٔ)
 .ٖٗٗ,صٔالمصدر نفسو, ج -(ٖٔٔ)
 .ٕٗٛ, ٔالحازمي: الفيصل,ج -(ٗٔٔ)
 .ٗٓٔ, ص ٓٚابن عساكر: تاريخ دمشق, ج-(٘ٔٔ)
 .ٗٓٔ, صٓٚالمصدر نفسو,  ج -(ٙٔٔ)
 .ٕٖٚ,صٙ,جابن سعد: الطبقات الكبرى -(ٚٔٔ)
إسحاق  , أبو نعيم األصبياني: أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بنٕٜ, صٔالحاكم : تاريخ نيسابور,ج -(ٛٔٔ)

تحقيق: سيد كسروي حسن, الطبعة: األولى, دار  ىـ(, تاريخ أصبيان,ٖٓٗبن موسى بن ميران )المتوفى: 
 .ٖٖٗ, صٔ, ابن ماكوال:االكمال,جٜ٘,صٕم(,جٜٜٓٔ-الكتب العممية,) بيروت
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خير الدين بن محمود بن محمد بن عمي بن فارس  , الزركمي:ٛ٘٘, صٛالذىبي: تاريخ االسالم,ج -(ٜٔٔ)
-,)بالمدار العمم لمماليين ,الخامسة عشر , الطبعة:األعالم ,ىـ(ٜٖٙٔدمشقي )المتوفى: ال

 .ٕٓٔ,صٗم(,جٕٕٓٓ
, ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن ٕ٘ٙ,صٚٔابو نعيم االصبياني: تاريخ اصبيان,ج  -(ٕٓٔ) 

يق: عبد اهلل بن عبد المحسن ىـ(, البداية والنياية, تحقٗٚٚكثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى: 
 .ٓ٘ٗ,ص٘ٔم(,جٖٕٓٓ -التركي, الطبعة: األولى, دار ىجر لمطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن,)بالم

 .ٛ٘٘, صٛالذىبي: تاريخ االسالم,ج -(ٕٔٔ)
 .ٛ٘٘, صٛالمصدر نفسو, ج -(ٕٕٔ)
 .ٛ٘٘, صٛالمصدر نفسو, ج -(ٖٕٔ)
 .ٛ٘٘, صٛالمصدر نفسو, ج -(ٕٗٔ)
 . ٖٜ,صٔكم: تاريخ نيسابور,جالحا -(ٕ٘ٔ)
 .ٛ٘٘, صٛالذىبي: تاريخ االسالم,ج -(ٕٙٔ)
, االبدال: جمع بدل , وىم طائفة من االولياء, مجابي الدعوة, ٖٜ,صٔالحاكم: تاريخ نيسابور,ج -(ٕٚٔ)

وي ينظر: المناوي: زين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين ابن عمي بن زين العابدين الحدادي ثم المنا
ىـ (, التوقيف عمى ميمات التعاريف, الطبعة األولى, تحقيق: محمد رضوان الداية,  ٖٔٓٔالقاىري) المتوفي: 

 .ٜٕ,صٔه(,جٓٔٗٔ-دار الفكر ,) بيروت 
ىـ(, ٛ٘ٗالبييقي: أبو بكر ,أحمد بن الحسين بن عمي بن موسى الخسروجردي الخراساني )المتوفى:  -(ٕٛٔ)

عمي عبد الحميد حامد, الطبعة: األولى, مكتبة الرشد لمنشر والتوزيع بالرياض شعب اإليمان, تحقيق :عبد ال
 .ٖٚ,صٗم(,جٖٕٓٓ-بالتعاون مع الدار السمفية ببومباي باليند,)الرياض

 .ٗ٘,صٖصحيح ابن حبان,ج -(ٜٕٔ)
 .ٛ٘٘,صٛ, الذىبي: تاريخ االسالم,جٕٜ,صٔالحاكم : تاريخ نيسابور,ج -(ٖٓٔ)
ىـ(, التدوين في ٖٕٙقاسم, عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم, القزويني )المتوفى: الرافعي: أبو ال -(ٖٔٔ)

 ٕٙٛ,صٔم(,جٜٚٛٔ -العممية,)بيروت أخبار قزوين, تحقيق: عزيز اهلل العطاردي, دار الكتب
 .   ٜٖٙ,صٖ, ابن كثير: البداية والنياية ,جٕٙٛ,صٔالمصدر نفسو,ج -(ٕٖٔ)
   .ٜٖٙ,صٔٔالمصدر نفسو ,ج -(ٖٖٔ)
 .  ٖ٘ٗ,صٔٔالمصدر نفسو ,ج -(ٖٗٔ)
 .ٜٖٙ, صٔٔالمصدر نفسو,ج -(ٖ٘ٔ)
 .ٖٗٗ,صٔابن ما كوال: االكمال,ج -(ٖٙٔ)
, محمد بن عبداهلل الصفار االصبياني: ىو ابو ٕٔٗ,صٕابو نعيم االصبياني: تاريخ اصبيان,ج -(ٖٚٔ)

سان , وكان مجاب الدعوة , لم عبد اهلل محمد بن عبداهلل بن احمد الصفار االصبياني, محدث عصرة بخر 
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يرفع بصرة الى السماء , توفي في سنة تسع وثالثين وثالثمائة , ودفن في دارة , ينظر: الحاكم: تاريخ 
 .ٕٔٗ,صٕ, ابو نعيم االصبياني: تاريخ اصبيان,جٙٓٔ,صٔنيسابور, ج

 .ٕ٘ٛ, صٔالحازمي: الفيصل, ج -(ٖٛٔ)
 .ٕٔٗ,صٕجالصبياني: تاريخ اصبيان,ابو نعيم ا -(ٜٖٔ)
 .ٕٔٗ,صٕالمصدر نفسو,ج -(ٓٗٔ)
, ىـ(, إنباه الرواة عمى أنباه النحاةٙٗٙجمال الدين أبو الحسن عمي بن يوسف )المتوفى:  :القفطي -(ٔٗٔ)

 .٘ٙ,صٖه(,جٕٗٗٔ -المكتبة العصرية, )بيروت األولى, الطبعة:
 .ٔٓٔ,صٔالحاكم: تاريخ نيسابور,ج -(ٕٗٔ)
 .ٕٗٛ,صٕخ بغداد, جالخطيب البغدادي: تاري -(ٖٗٔ)
 .ٕٗٛ, صٕالمصدر نفسو, ج -(ٗٗٔ)
 .ٔٓٔ,صٔالحاكم: تاريخ نيسابور,ج -(٘ٗٔ)
 .ٖٛ٘, ٛالذىبي: تاريخ االسالم, ج -(ٙٗٔ)
 .ٜٜ,صٖٔ, ابن عساكر: تاريخ دمشق,جٖٓٔ,صٔالحاكم: تاريخ نيسابور,ج -(ٚٗٔ)
 .ٜٜ, صٖٔالمصدر نفسو, ج -(ٛٗٔ)
 .ٚٓٗص ,٘الذىبي: تاريخ االسالم,ج -(ٜٗٔ)
ه(, من ذيول العبر,تحقيق ٛٗٚالذىبي: أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز )المتوفي: -(ٓ٘ٔ)

 .ٕٔٛ,صٙبالت(,ج-:صالح الدين المنجد, مطبعة حكومة الكويت,)الكويت
: ىـ(, الوافي بالوفيات, تحقيقٗٙٚالصفدي: صالح الدين خميل بن أيبك بن عبد اهلل )المتوفى:  -(ٔ٘ٔ)

 .ٓٔ,صٕٓم(,جٕٓٓٓ -أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى, دار إحياء التراث,) بيروت
 .ٕٚٓ, صٕٓابن كثير: البداية والنياية, ج -(ٕ٘ٔ)
 . ٕٛسورة االنبياء,/ اآلية  -(ٖ٘ٔ)
 .ٕٚٓ, صٕٓابن كثير: البداية والنياية, ج -(ٗ٘ٔ)
 .ٖٙٛ,صٗٔصحيح ابن حبان,ج -(٘٘ٔ)
 .ٕٚٓ, صٕ٘م, جالذىبي: تاريخ االسال -(ٙ٘ٔ)
, الفاسي: أبو الطيب, محمد بن أحمد بن عمي, تقي الدين, ٖ٘ٔ, صٜٗالذىبي: تاريخ االسالم, ج-(ٚ٘ٔ)

ىـ(, ذيل التقييد في رواة السنن واألسانيد, تحقيق: كمال يوسف الحوت, ٕٖٛالمكي الحسني )المتوفى: 
 .ٜٓٔ,صٔم(,جٜٜٓٔ-الطبعة: األولى, دار الكتب العممية,) بيروت

, الفاسي:  ذيل التقييد في رواة السنن ٖ٘ٔ, صٜٗالذىبي: تاريخ االسالم, ج -(ٛ٘ٔ)
 .ٜٓٔ,صٔواألسانيد,ج

 .ٜٓٔ, صٔالمصدر نفسو, ج -(ٜ٘ٔ)
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, الفاسي:  ذيل التقييد في رواة السنن ٖ٘ٔ, صٜٗالذىبي: تاريخ االسالم, ج --(ٓٙٔ)
 .ٜٓٔ,صٔواألسانيد,ج

 .ٖ٘ٔ, صٜٗالذىبي: تاريخ االسالم, ج -(ٔٙٔ)
 .ٔٛ٘,ص ٚ, ابن العماد: شذرات الذىب, جٜٓٔ,صٔذيل التقييد ,جالفاسي: -(ٕٙٔ)
 .ٜٕ٘, صٓٔالذىبي: تاريخ االسالم, ج -(ٖٙٔ)
 زٜٕ٘,صٓٔ, الذىبي: تاريخ االسالم, جٕٙٛ,ص ٔالحازمي: الفيصل, ج -(ٗٙٔ)
بن الحسن بن ىبة اهلل , ابن عساكر: أبو القاسم , ثقة الدين عمي ٖٕٗ,صٕالسمعاني: االنساب,ج -(٘ٙٔ)

 -ىـ(, معجم الشيوخ, تحقيق: وفاء تقي الدين, الطبعة: األولى, دار البشائر,)دمشقٔٚ٘)المتوفى: 
 .ٚٛ,صٔم(,جٕٓٓٓ

 .ٜٕ٘,صٓٔتاريخ االسالم,ج -(ٙٙٔ)
 .ٚٛ,صٔ, ابن عساكر:  معجم الشيوخ, ج -(ٚٙٔ)
 .ٖٕٗ,صٕالسمعاني: االنساب,ج -(ٛٙٔ)
 .ٜ٘, صٔسابور, جالحاكم: تاريخ ني  -(ٜٙٔ)
ىـ(, ٛ٘ٗالبييقي: أبو بكر, أحمد بن الحسين بن عمي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني )المتوفى:  -(ٓٚٔ)

-الزىد الكبير, تحقيق: عامر أحمد حيدر, الطبعة: الثالثة, مؤسسة الكتب الثقافية ,)بيروت 
اهلل بن ىاني بن ايوب بن صدقة ,  ,عبد اهلل بن ىاني العقيمي: ىو ابو محمد ,عبدٕٙٚ,صٔم(,جٜٜٙٔ

بغدادي, قدم مصر , واقام بيا , وحدث , توفي سنة ثمان وعشرين وثالثمائة لميجرة, ينظر: ابن قطموبغا: 
 . ٜٗٔ,ص ٙالثقات,ج

 .ٕٕٕ, صٕالمصدر نفسو, ج -(ٔٚٔ)
معجم أصحاب ىـ(, ٛ٘ٙ: محمد بن عبد اهلل بن أبي بكر القضاعي البمنسي )المتوفى: اآلبارابن  -(ٕٚٔ)

 .٘ٚٔ,صٔم(,جٕٓٓٓ -القاضي أبي عمي الصدفي, الطبعة: األولى, مكتبة الثقافة الدينية,) مصر
 .ٖٜٛ,صٗصحيح مسمم, ج -(ٖٚٔ)
 .ٜٗٔ, صٙالثقات , ج :ابن قمطوبغا -(ٗٚٔ)
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