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 «مجع ودراست وحتقيق" ه(234املستغفري )ث
 لطيف خلف حممذ الذليمي. د.م.أ

 كليت الرتبيت للعلوم اإلنسانيت  –جامعت األنبار 
 املستخلص

أمتاز المشرق اإلسبلمي باالزدىار الحضاري والفكري، الذي بمغ أوجو في مطمع 
القرن اليجري الثالث. الذي شيد تطورًا في التدوين التاريخي، وظيور العديد من المؤرخين في 
شتى الميادين وأخذ ىؤالء يتبارون، ويتنافسون في التدوين سواء في التراجم واألنساب أو 

حاولنا البحث  موضوع الدراسة، أذ ،(ىـٕٖٗأبو العباس المستغفري الحافظ )ت الحوداث،
، الذي يعد من المصادر الميمة في «تاريخ نسف » والتقصي عن كتابو المفقود الموسوم بــ

أحداث مفصمة عن دراسة األنساب بصورة عامة ومدينة نسف بصورة خاصة ألنو شمل 
وىذه محاولة إلحياء كتاب قد  .تناثرة من بطون الكتبرواياتو الم. وجمع المدينة وعممائيا

 أندثر، وأصبح في طيات النسيان، وانسجامًا مع الدعوات في أعادة أحياء تراثنا المجيد.
Missed Texts from Nassf History Book For Abu Al-Abbas Jaffer Bin 

Mohammed AL Musstagfry (432 AH) (Collecting, Studying, and 
Editing ) 

Assist. Prof. Dr. Latef Khalif Mohammed Al-Duleimy 
Al- Anbar University - College of Education For Humanity Sciences  

Abstract 

The Islamic orient distinguished by cultural and intellectual prosperity 
which was culminated during early third Hijiri century. It witnessed a development 
in historical notation, emerging many historians in various areas who began 
competing notation both in translation, affinities or incidents,  Abu Al-Abbas Al-
Musstagfry Al-Hafidh (432 AH) the topic of study. If we try to research and 
conduct his missing entitle book (Nassf History) that is considered one of the 
important sources in studying affinities, in general, and Nassf city in particular 
because it included details events about the city and its scientists. Collect his 
scattered sayings from the cores of books. This is an attempt the wiped out book 
and became forgotten, in line with the calls on the revival of glorious heritage. 
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 :املقذمت
وصحبو  المرسمين وعمى آلو الحمد هلل رب العالمين والصبلة والسبلم عمى أشرف

 وبعد: .أجمعين
، الذي بمغ أوجو في مطمع سبلمي باالزدىار الحضاري والفكريأمتاز المشرق اإل

القرن اليجري الثالث. الذي شيد تطورًا في التدوين التاريخي، وظيور العديد من المؤرخين في 
أو  ، ويتنافسون في التدوين سواء في التراجم واألنسابتى الميادين وأخذ ىؤالء يتبارونش

ي المشرق االسبلمي في ذلك الحوداث، وساعدت االوضاع السياسية التي كانت سائدة ف
فة بغداد، وتكوين امارات أذ أن ىذه الببلد حاولت االستقبلل عن حاضرة الخبل ،النيوض
، حرص امرائيا عمى تشجيع العمم والمعرفة، واستمالت العمماء والمثقفين الى أماراتيم، مستقمة

نيوض حركة فكرية نشطة، أتسمت بالتنافس بين ىؤالء االمراء من اجل اظيار  مما أدى الى
في تمك اماراتيم بشكل متفوق عن بقية منافسييا، لذلك نمحظ ظيور العديد من المؤرخين 

العباس المستغفري الحافظ وكان من أشير ىؤالء العمماء، أبو  .الببلد ومن مختمف األجناس
تاريخ » حاولنا البحث والتقصي عن كتابو المفقود الموسوم بــ موضوع الدراسة، أذ ،ه(ٕٖٗ)ت

، الذي يعد من المصادر الميمة في دراسة األنساب بصورة عامة ومدينة نسف بصورة «نسف
خاصة ألنو شمل أحداث مفصمة عن المدينة وعممائيا. وجمع رواياتو المتناثرة من بطون 

صبح في طيات النسيان، فكان التوجو الى ، وأوىذه محاولة إلحياء كتاب قد أدثر الكتب.
، وجعمو كتاب تنتفع منو المكتبة العربية االسبلمية، وىنا يكمن الجد والمثابرة، وأنسجامًا جمعو

 مع الدعوات في أعادة أحياء تراثنا المجيد.
أقتضت عممية البحث والتتبع التاريخي، لكتاب تاريخ نسف ألبو العباس المستغفري، 

قسمين خصص األول: عن عصر  سة عمى مبحثين. ضمن المبحث االولأن تقسم الدرا
وذكرنا شيوخو وتبلمذتو، واراء العمماء  ومولد، وأسرة، ، وحياتو من أسم وكنية ولقب،المؤلف

ما القسم الثاني من المبحث االول، أ ، وختمنا تاريخ حياتو بوفاتو.مؤلفاتوفيو، ثم عرجنا الى 
بالكتاب، ونسبتو الى المؤلف، ثم قمت بدراسة منيج ابو العباس نبذة تعريفية فقد أحتوى عمى 

 المستغفري من خبلل الروايات التي قمت بجمعيا.
 ٕٚفقد خصص لمنصوص كتاب تاريخ نسف والتي بمغت ما يقارب ) المبحث الثاني:

 رواية(، ورتبتيا كما ىو متبع في منيج المؤلف، من حيث النسبة الى المدن المشرقية. وحفاظاً 
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في  .ا ىي دون تغير أو أضافة عمى النصعمى أصل الكتاب قمت بترتيب النصوص كم
واعقبت  حين قمت بالتعريف بالمدن، وأشير االعبلم الواردة في ىذه النصوص في اليامش.

 البحث بخاتمة تناولت فييا النتائج الي توصمت الييا من خبلل الدراسة.
 الجيد المتواضعأسال اهلل تعالى أن اكون قد وفقت في ىذا 

اس املستغفري املبحث األول:
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ذاواًل:ذعصرهذوحياته:

 عصره: -
، فقد ظيرت ر اتَّسم بعدم االستقرار السياسيعاش ابو العباس المستغفري، في عص

اإلسبلمي والتي في مطمع القرن اليجري الثالث، بعض االمارات التي حكمت مدن المشرق 
بغداد، وأسست ليا امارات في مناطق نفوذىا، وكان  استقمت عن حاضرة الخبلفة العباسية،

ليذا االستقبلل رغم انو ضعف مركز الخبلفة العباسية، سياسيا، اال انو لعب دورًا ميما في 
ضاىي ، اذ تعددت مراكز الثقافة وأصبحت تالفكرية في ببلد المشرق االسبلميتنشيط الحركة 

 .ٕوتنافس في ذلك حاضرة الخبلفة بغداد
عدد من  ، اال وظير لناالفكرية في العصر العباسي الثانيوما ان نشطت الحركة 

أذ  .انحاء الدولة العربية االسبلمية ، فيي لم تكن بمعزل عن بقيةالمؤرخين في ببلد المشرق
المدن الخاضعة ليم  وجعل حرص حكام تمك االمارات عمى استقطاب العمماء الى ببلطيم،

ييم وولتيم بعض المناصب واغدقت االموال عم مراكز فكرية وعممية في المشرق االسبلمي.
الذين صنفوا مؤلفات في التراجم واشتير من بين ىؤالء كوكبة من المؤرخين  .االدارية

 عند دراسة تاريخ المشرق االسبلمي. واصبحت لمؤلفاتيم اىمية خاصة، الحوداث،و 
بمغت اوج  ير بالذكر أن الحياة الفكرية التي شيدتيا مدن المشرق االسبلمي،ومن الجد

ازدىارىا العممي في القرنين اليجريين الثالث والرابع، ولم تتأثر كثيرًا باألوضاع السياسية 
المضطربة، أذ أن ظيور االمارات المنفصمة في المشرق أثر في ازدىار الحياة العممية، فكان 

 ، ولم يقتصر عمى الجانب السياسي،متواصل ،ٖه(ٜٕ٘-ٕ٘ٓاىريين )دعم االمراء الط
وأنما حرصوا عمى تقدم الجانب العممي في إقميم خراسان وبقية مدن المشرق  فحسب،

 اإلسبلمي.
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حرص  ،ٗه(ٖٜٖ -ٕٚٗكما أن يعقوب بن ليث الصفار مؤسس االمارة الصفارية )
 والحضاري.عمى بناء امارة مستقمة ليا كيانيا السياسي 

ازدىا  ،٘ه(ٜٖٛ- ٕٔٙوازدىرت الحركة الفكرية في عيد االمارة  السامانية )
وشجعوا  ممحوظا، فقد أستغل امرائيا اسوء االحوال السياسية المضطربة التي شيدىا العصر،

جبلال » ، بقولو:ٙالعمم والمعرفة، فيم كما وصفيم المؤرخ المقدسي أحسن المموك سيرة ونظرا وا 
شير رمضان  بيل األرض وليم مجالس عشّيات جمعمو، ال يكّمفون أىل العمم تقلمعمم واى

لممناظرة بين يدي السمطان فيبدأ ىو فيسأل مسألة ثم يتكّممون عمييا وميميم الى مذىب ابى 
وأصبحت عاصمتيم بخارى مركزًا ىامًا من مراكز العمم والمعرفة في عموم المشرق «. حنيفة

 .ٚالعمماء واالدباء والشعراءاالسبلمي، واشتير منيا 
، فقد كان دورًا في نشر العمم والمعرفة ٛه(٘ٛ٘- ٖٜٖ) وكان لئلمارة الغزنوية

السمطان محمود الغزنوي من محبي العمماء، كما جعل من قصره في غزنو مركزًا من مراكز 
تشجيع أذ استمر  الثقافة في االمارة الغزنوية، واشتيرت غزنو في عيده بعمميا وحضارتيا،

، فحظيت ، من خبلل مساجدىا ومدارسياولعبت دورًا مميزا .المراء الغزنويين لمعمم والعمماءا
فقد جمع السمطان محمود  بالتقدم الحضاري الذي لم تحظى بو في أي عصر من عصورىا،

. كما ان السمطان محمود الغزنوي من محبي ٜبلط قصره ما يقارب اربعمائة عالمالغزنوي في ب
واستمرت الحركة الفكرية في ببلد المشرق، مطمع  .ٓٔالمعرفة وقد صنفت التصانيف لوم و العم

 القرن اليجري الخامس، بالتطور واالزىار عبر العصور التي اعقبتيا.
 حياتو: -

 اسمو وكنيتو ونسبو وشهرتو: 
يـُكـَنَّى: َأُبو ، ٔٔوُىَو َجْعَفر بن ُمَحمَّد بن المعتز بن ُمَحمَّد بن المستغفر النََّسِفيّ 

. أما اسم الشيرة لو فيو المستغفري وىذه النسبة إلى المستغفر، وىو اسم لبعض ٕٔاْلَعبَّاس
ن الفتح بن إدريس المطوعي أجداده، ومنيم والده محمد بن المعتز بن محمد بن المستغفر ب

 التي أقتبست من كتابو ذكرةونمحظ أن العديد من المصادر  .ٖٔ، من أىل نسفالجبلب
. وىذا يشير الى شيرة ابيو فحمل ٗٔ«ذكره المستغفري»، و«وقال المستغفري» ، فقالت:شيرتو

 .٘ٔ. ولعل السبب الذي وقف وراء شيرة ابيو كونو من الحفاظ الثقاتأبناؤه وأحفاده النسبة إليو
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 مولده:
ولد َبْعد الَخْمِسْيَن َوَثبَلِث ماَئٍة  ه( أن المستغفريٛٗٚ)ت ذكر اإلمام الذىبي

، بان مولده كان سنة خمسين وثبلثمائة. وكبل الروايتين  ٚٔفي حين أكد مؤرخ آخر .ِٙٔبَيِسْيرٍ 
 تؤكد ان مولده في عام خمسين وثبلثمائة.

 اسرتو:
لم نجد اشارات واضحة في المصادر عن اسرتو سوى ما ذكر عن ابيو كونو من 

نو روى عن أبا حفص أحمد بن محمد العجمّي، وأن وفاتو كانت في شير الحفاظ الثقات، وا
ربيع اآلخر سنة أربع وسبعين وثبلثمائة وروى عنو ابنو ابو العباس المستغفري صاحب تاريخ 

موضع عنايتنا. وكان لو ابن اسمو: أبو ذر محمد ابن جعفر المستغفري، خطيب  –نسف 
وبذلك يمكن  .ٛٔبيو، وكان من أىل العمم  والمعرفةنسف، روى عن ابيو، وولى الخطابة بعد أ

 القول بإنو ولد من أسرة عممية شجعتو عمى طمب العمم والمعرفة.
 شيوخو:

 :يرىمومن أش اخذ المستغفري عممو من مشايخ عصره في ذلك الحين،
 .ٜٔه(ٕٖٖ)ت َأُبو اْلحسن اْلَيَمان بن الّطيب بن َخِميس بن عمر الكرمجيني -
 أبو الفضل الشعبي ابن عبد اهلل بن منصور بن نصر بن فارس اآلفرانى الممقب بالشاه -

 . ٕٓوكان من العمماء المحدثين ه(،ٖٖٛ)ت
ه(، ٖٗٙابو سيل ىارون بن أحمد بن ىارون بن ُبْندار بن الحريش، اإلْسِتراباذي )ت -

 .ٕٔحدث بجرجان وخراسان وبخارى وسمرقند مات ببخارى
عتز بن محمد بن المستغفر بن الفتح بن إدريس المطوعي أبو عمى محمد بن الم -

-موضوع الدراسة-ه(، وىو والد ابو العباس المستغفري ٖٗٚالجبلب المستغفري )ت 
 . ٕٕكان من الحفاظ

 .ٖٕه( َوَكاَن الِثَقاتَٖٗٚأُبو ِإْسَحاق ِإْبَراِىيم بن ُلْقَمان السوادي َوُيَقال سواني )ت -
بن الحسن ابن محمد بن عمر  بن حزم بن مالك بن  أبو القاسم عبيد اهلل بن عمى  -

 . ٕٗه(، الفقيو المحدثٖٙٚ)ت  كامل  القاضي الداوديّ 
 .ٕ٘ه(ٖ٘ٚ)ت ابو عمي محمد بن ىاشم ابن منصور بن يونس المودودي -
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ابو بكر احمد بن محمد بن إسماعيل بن إسحاق بن إبراىيم بن إسرائيل بن مستاجر  -
 .ٕٙبخارا، كان رئيس العمماء ه( من أىلٖٗٛ)ت األفرخشى البخاري

ه( ٖ٘ٛأبو الحسن محمد بن بكر بن محمد بن جعفر بن راىب الراىبي )ت  -
 .ٕٚالفرائضي النسفي

ه(، َٜٖٛأُبو اْلَيْيَثم ُمَحمَّد بن اْلَمكِّّي بن ُمَحمَّد بن اْلَمكِّّي بن زراع اْلكشمييني )ت -
ِحيح َوُىَو آخر من حدث ِبِو  المحدِّث الثَِّقُة، َوَكاَنت الرحمة ِإَلْيِو ِفي َسماع كتاب الصَّ

 .ٕٛبمرو
 .ٜٕه(ٓٔٗ)ت ابو ابراىيم اسماعيل بن احمد بن عمى بن طاىر الجوبقي النسفي -
ابو نصر احمد بن اسماعيل بن محمد بن ىارون بن اسماعيل بن ببلل السكاك   -

 .ٖٓه(ٕٔٗالكسيوي )ت 
اهلل بن موسى بن الحسن السبلمي البغدادي وىو أبو روح عبد الحي بن عبد  ابو -

 .ٖٔه(ٕٔٗ)ت الحسين بن إبراىيم ابن كريد السبلمي البغدخزرقندي
َأُبو عبد اهلل ُمَحمَّد بن َأْحمد بن ُمَحمَّد بن ُسَمْيَمان بن َكاِمل الُبَخاِرّي اْلَحاِفظ ويمقب  -

 .ٕٖبغنجار
أبو طاىر أحمد بن محمد بن أحمد بن يوسف اليروي دخل نسف سنة إحدى وسبعين  -

 . ٖٖائةوثبلثم
 .ٖٗابو طاىر عمى بن احمد بن الفضل الراميرمزّي األربقى، المحدث -

 تالميذه: 
 تتممذ عمى يد ابو العباس المستغفري عدد من التبلميذ من أشيرىم:

أبو محمد عبد اهلل ابن محمد بن عبد اهلل بن محمد بن عبد اهلل بن زر بن كرمان  -
 .ٖ٘الشيخ األديب ه(،ٖٓٚ)ت الخواريّ 

 ابو الحسن خمف بن محمد بن إسماعيل البوزجاني الفقيو من اىل سمرقند )ت -
 .ٖٙه(ٚٓٗ

)ت  ابو القاسم عمى بن احمد بن محمد بن إسحاق بن إبراىيم التركاتى البخاري -
 .ٖٚه(، كان عمى التركات من جية ديوان السمطان عمى ما قيل فنسب الييآٔٗ
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بن معبد  بن صاحب بن منذر بن أبو تراب إسماعيل بن طاىر بن يوسف ابن عمرو  -
 . ٖٛالحافظ المحدث ه( ٖٓٗكار بن رّج  النسفي، الجوبقى )ت

 غداديزى المعروف بانخشبى، الحافظابو محمد عبد العزيز ابن محمد بن محمد األست -
 .ٜٖه(ٙ٘ٗ)ت 

أبو نصر أحمد بن جعفر ابن ىرمز بن عيسى بن جبريل بن محمود الكاسني، الممقب  -
 .ٓٗالمحدث ه(،ٕٙٗ)ت  بشعبة

)ت  أبو القاسم واصل بن حمزة بن عمى بن أحمد بن نصر الصوفي الخنبونى -
 .ٔٗه(، المحدث الصالح الثقةٚٙٗ

 السمرقندي اإلمام أبو عمرو عثمان بن عمر بن الحسين بن عمى بن عمرو القطواني، -
 .ٕٗه(ٕٛٗ)ت

 . ٖٗكان خطيب نسف أبو ذر محمد بن جعفر المستغفري، -
 اراء العمماء فيو:

 -ضمنت العديد من المؤلفات إشارات واضحة الى ذكر ابو العباس المستغفري 
كونو من المؤرخين في عصره، ولو باع في عمم الحديث وفنونا اخرى مما  -موضوع الدراسة 

جعل أن يذكره العديد من المؤلفين والمصنفين الذين اخذوا عنو مما يبيح لمقارئ ان ىذا العالم 
عنو واشادوا بفضمو وعممو وامانتو، فيو عندىم فقيو اولئك الذين اخذوا كان موضع ثقة وتقدير 

، ىي التي جعمتيم يكثرون ألبو العباس المستغفري، وىذه األقوال التي ذكروىا ومحدث ومؤرخ
. ويأخذون عنو فيما ألَّفوا من كتب النقل من  كتابو المفقود وبعبارات واضحة وصريحة اليو،

الذي جعمنا نخصص لو موضوع ىذه الدراسة ومن الذين أشادوا وىذا ىو السبب الجوىري 
 بفضمو وعممو ىم:

أحد اْلحفاظ َوُىَو أعرف ِبَأْىل ِببَلده َواهلل اْلُموفق » ه(، قال عنو:٘ٚٗابن ماكوال )ت -
َواب  .ٗٗ«لمصَّ

خطيب نسف، كان فقييا فاضبل، »ه(، قال عنو: ٕٙ٘الحافظ اإلمام السمعاني )ت -
تقان، جمع الجموع وصنف التصانيف  ومحدثا مكثرا  صدوقا، يرجع إلى فيم ومعرفة وا 
 .٘ٗ«وأحسن فييا
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خطيب نسف َكاَن َفِقييا َفاضبل ومحدثا مكثرا َصُدوًقا »ه(: ٖٓٙالمؤرخ ابن األثير )ت -
 .ٙٗ«َحاِفًظا َلُو تصانيف أحسن ِفيَيا

 .ٚٗ«كان محدِّث ما وراء الّنير في عصره» ه(:ٛٗٚاإلمام الذىبي )ت -
الحافظ العبلمة المحدث، أبو العباس جعفر بن محمد بن المعتز بن » عنو: وقال -

 .ٛٗ«محمد بن المستغفر بن الفتح النسفي صاحب التصانيف
 .ٜٗ«َكاَن ُمْحدَِّث َما َوَراء النَّير ِفي َزَماِنوِ » َوقال عنو: -
 .ٓ٘«اْلَحاِفظ، َصاحب َتاِريخ نسف» قال عنو: ه(،ٕٗٛ)ت ابن ناصر الدين -
كان فقيًيا، محدثا،  لم يكن بما وراء النير في عصره مثمو.»ه(: ُٜٚٛقطُموبغا )تابن  -

 .ٔ٘«ولو مصنفات فاضبًل، مكثرا، حافظا، صدوقا.
والسمعاني وابن األثير  وىذه اآلراء واألحكام التي أوردىا المؤرخون مثل ابن ماكوال، -

أىمية كبيرة في توضيح ليا  واإلمام الذىبي وغيرىم ممن ورد انفًا، نقبل عن مواردىم،
أحوال ابو العباس المستغفري العممية واألخبلقية. ففي الجانب العممي يتَّضح مما 
أورده الحافظ السمعاني أنو كان عالمًا وعارفًا بعدد من عموم الشرعية وىي عمم 

وعارفًا بالتاريخ. وكان فقييًا. وأكَّد اإلمام الذىبي عمى  القراءات والتفسير والحديث،
ايتو بالتاليف وبراعتو فييا، وقد أكَّد الذين جاؤا بعده عمى ما ذىبت المصادر عن

المبكرة إليو ونقل ما أوردتو فقال بما قالوا من براعتو في التاليف وثقتو وصدقو. ولذلك 
فِإنَّ عالمًا عمى ىذه المنزلة الرفيعة من العمم والتقوى حريٌّ بأن يكون موضع ثقة 

حتفظوا بنصوص من لذلك أخذوا عن كتبو ونقموا عنو بكل امانو، واالعمماء بما ألَّف؛ و 
 غاية في األىمية أخذوىا عنو.  ،كتابو تاريخ نسف

 مؤلفاتو:
ألَّف ابو العباس المستغفري عددًا من الكتب، وفي عّدة موضوعات، في التاريخ والفقو 

 واآلداب، وذكرت لو المصادر عدة مؤلفات وىي: 
 .ٕ٘الُقْرآنِكَتاب "َفَضاِئل  -
 .ِٖ٘كَتاب "الدََّعوات" -
 .َٗ٘صمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم"-ِكَتاب "ُخطَب النَِّبّي  -
  .ِ٘٘كَتاب "الطِّّب" -
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 .ِٙ٘كَتاب داَلِئل النُُّبوَّة -
 . ِٚ٘كَتاب "الشََّماِئل" -
َحاَبة" -  . َٛ٘مْعِرَفة الصَّ
 . ِٜ٘كَتاب "َتاريخ َنَسف" -
 .ِٓٙكَتاب "َتاريخ ِكْش" -
عمى كتاب المختمف والمؤتمف عن ابي محمد عبد الغني األزدي مما كتاب الزيادات  -

زادىا عميو ابو العباس جعفر بن محمد بن المعتز بن محمد المستغفري ابو العباس 
 .  ٔٙالنسفي وغيره

 :وفاتو
)رحمو اهلل( في مدينة بَنَسف َسَنة اْثَنتَْيِن َوَثبَلِثْيَن َوَأْرَبِع  توفي ابو العباس المستغفري

 .ٕٙتفق عميو كل المؤرخين الذين ترجموا لو وىذا ما ماَئٍة َعْن َثَماِنْيَن َسَنًة، َرِحَمُو اهلُل.
ذثانيًا:ذكتابذتاروخذندف:

ظير التدوين التاريخي العممي، عند العرب المسممين منذ بداية تدوين سير ومغازي 
معتمدين  ، وعمى ىذا األساس بدأ وتطور التدوين التاريخي عند العرب المسممين،النبي 

 .ٖٙأسموب التدوين عمى الحوادث األول: أسموب التدوين عمى التراجم، والثاني: ،عمى منيجين
، تدوين التاريخ ،وحظي العصر العباسي العصور اإلسبلمية تطورًا ممحوظا شيدت

بظيور العديد من المؤرخين ،وكان المشرق االسبلمي لو نصيب وافر من ىؤالء فمم يكونوا 
مية في مطمع القرن بمعزل عن حركة التدوين التاريخي التي شيدتيا الدولة العربية االسبل

لمشرق االسبلمي، ه(، من مؤرخين إٖٗاس المستغفري )ت. كان ابو العباليجري الثالث
، والذي يعد من ٗٙوىو  تاريخ كبير في مجمدتين ضخمتين ،الذي دون كتابًا في تاريخ نسف

، وصمت إلينا نقول ليست بالقميمة منو، احتفظت بيا المصادر التي كانت الكتب المفقودة
 وفيات مؤرخييا بعده.

 أسم الكتاب: 
ذكرت المصادر ألبو العباس المستغفري، كما أوردنا انفًا، حوالي عشرة كتب، اتفقت 

، وكان تاريخ نسف من بين تمك اسمًا ومضموناً  ،اتيا أغمب المصادر التي ترجمت لوعمى عنو 
، وسنبين ما ذكرتو المصادر حول اسم الكتاب، ونسبتو الى أبو -موضوع دراستنا  –الكتب 
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كون أن الكتاب مفقود اال أن ما توصمنا إليو من نتائج حول اسم الكتاب، العباس المستغفري، 
 يثبت لنا وباألدلة العممية صحة نسبتو الصريحة الى مؤلفو دون أدنى شك.

 وفقا لمتسمسل الزمني كاالتي: جاءت الروايات التاريخية التي ذكرتو،
وليذا البمد » األنسابفقد ذكر في كتابو  ٘ٙه(ٕٙ٘)ت رواية الحافظ اإلمام السمعاني -

 «.تاريخ كبير في مجمدتين ضخمتين جمعيما، أبو العباس المستغفري الحافظ النسفي
وقد جمع لرجاليا أبو العباس جعفر بن » في موضع اخر قولو: ٙٙكما أورد  السمعاني

محمد بن المعتز المستغفري النسفي الحافظ كتابا مشبعا يشتمل عمى ثمانين طاقة أو 
 «.أكثر

، في ترجمتو ألَُبو َطْمَحة ٚٙه(: فقد ذكر في كتابو إكمال اإلكمالٜٕٙة ان نقطة )رواي -
ثمَّ َرَأْيتو بعد » َمْنُصور بن ُمَحمَّد بن َعمّي بن قريَنة بن ُسَوْيد الدْىَقان النََّسِفّي، فقال:

 «.َذِلك ِفي كتاب َتاِريخ نسف تصنيف َجْعَفر بن ُمَحمَّد المستغفري ُنْسَخة َصِحيَحة
 : فقد ذكر في كتابو المباب في تيذيب االنساب:ٛٙه(ٖٓٙرواية المؤرخ ابن األثير )ت -

 «.من جمع أبي اْلَعبَّاس المستغفريَتاِريخ نسف »
 ترجمتو لممستغفري في كتابو تاريخه(: ذكر في ٛٗٚرواية اإلمام الذىبي )ت -

مستغفرّي الحافظ أبو العّباس ال» في ترجمتو لممستغفري قولو: ٓٚوغيره ٜٙاالسبلم
 «. ىـ، مؤّلف "تاريخ َنَسف ٕٖٗالنََّسفّي. المتوفى: 

، باب ِفي ذكر ٔٚىـ(: فقد ذكر في مقدمة كتابو الوافي بالوفياتٗٙٚرواية الصفدي )ت -
َشْيء من َأسَماء كتب التواريخ، اْلُمَؤّلَفة لمن تقدم من َأْرَباب َىَذا اْلَفّن، َتاِريخ اْلمشرق 

 «.َتاِريخ نسف ِلْمَحاِفِظ المستغفري النََّسِفيّ » وببلده، قولو:
، في ترجمتو ٕٚأذ اورد في كتابو توضيح المشتبو ه(:ٕٗٛ)ت رواية ابن ناصر الدين -

َأُبو اْلَعبَّاس َجْعَفر بن ُمَحمَّد بن المعتز بن ُمَحمَّد بن المستغفر » لممستغفري أنو:
 .«نسف" َتاِريخَحاِفظ، َصاحب "المستغفري النََّسِفّي الْ 

ذكر في كتابو تاج التراجم، في ترجمتو لممستغفري  ه(:ٜٚٛرواية ابن ُقطُموبغا )ت -
 «.من مصنفاتو: "تاريخ نسف: » ٖٚأنو
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من خبلل النصوص التي أوردناىا يتبَّين أنَّ المصادر اتفقت عمى نسبة كتاب تاريخ  -
م كتبيم. وليس نسف ألبو العباس المستغفري وأن الكتاب مازال بين ايدييم عند تدويني

 ىناك خبلف يدور حول اسم الكتاب ونسبتو لمؤلفو.
 موضوع الكتاب: 

 أن النصوص المتبقية من كتاب تاريخ نسف تؤكد ان موضوع الكتاب في االنساب.
االول: ما يذكر فيو أصول القبائل وكيف تفرعت كنسب  وتختص كتب األنساب، بأسموبين،

عدنان يذكر فيو أبناء عدنان ثم أبناؤىم، وىكذا. واما االسموب الثاني يطمق عمى جمع النسب 
المفظية كاألسدى والمقدسي والنجار ونحو ذلك ويضبط كل منيا ويبين معناىا ويذكر بعض 

الثاني ىو الترتيب الذي اعتمده ابو  . واالسموبٗٚمن عرف بيا من عمماء ومشايخ وغيرىم
 العباس المستغفري في تنظيم كتابو تاريخ نسف، بحسب ما تبقى لنا من كتابو المفقود.
، صورة يعتبر كتاب تاريخ نسف كتاب في االنساب والنصوص التي بين أيدينا منو

 . مصغرة تعكس الكتاب االصل
 ترتيب الكتاب:

كيفية ترتيب كتاب تاريخ  صورة واضحة عنتي جمعناىا أعطتنا أن النصوص ال
وبما أن الكتاب مفقود ،فقد اعتمدنا عمى ما ذكرتو المصادر التي أخذت  نسف من قبل مؤلفو.

 عنو فيما بعد. والتي بينت لنا طريقة ترتيب ابو العباس المستغفري لكتابو.
من خبلل النصوص المتبقية، نجد أن كتاب تاريخ نسف، ال يقتصر عمى ذكر 
االنساب فقط بل ضم العديد من التراجم المفصمة عن عمماء وأدباء وقضاة وممن تولى 
الوظائف االدارية في وقتو. ويؤكد قولنا ىذا المصادر التي اعتمدتو في تدوين مؤلفاتيم سواء 

النقل عنو، وصرحت باسم الكتاب الصريح واسم مؤلفو، ومنيا  باألنساب او التراجم، أذ اكثرت
 ،٘ٚ«ىكذا ذكره ابو العباس المستغفري في تاريخ نسف وقال»عمى سبيل المثال ال الحصر: 

 أو ،ٚٚ«وقال المستغفري في تاريخ نسف» أو ،ٙٚ«ذكر ىذا كمو ابو العباس المستغفري» أو
األمثمة التي تؤكد حقيقة ما ذىبنا اليو من وغيره من  .ٛٚ«ذكره المستغفري ِفي َتاِريخ نسف»

نسبة الكتاب الى مؤلفو. ولم يتعَّد المستغفري في تراجمو مدينة نسف فأعبلميا في األنواع 
المذكورة، وىم المعنيون عنده، وىم الذين أوقف كتابو ليم. وجاء ىذا من حبو لمدينتو ومواكبة 

 .فكرية والثقافية السائدة في عصرهلمحركة ال
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 هج ابو العباس المستغفري في كتاب تاريخ نسف:من
متبعًا في  أتبع ابو العباس المستغفري منيجًا واضحًا في تدوين كتابو تاريخ نسف،

ذلك منيج من سبقو في تدوين كتب االنساب، ولعل أشير من دون في ىذا الميدان ومنذ وقت 
 مبكر ىم:

 . ٜٚ«القبائل ومؤتمفيامختمف »ه(، صاحب كتاب ٕ٘ٗابن حبيب البغدادي )ت  -
 .ٓٛ«المختمف من المؤتمف»وكتابو  ه(،ٕٓٛ)ت ابن طيفور المروزي -
المؤتمف والمختمف في اسماء في »ولو كتاب  ه(،ٖٓٚ)ت  الحسن بن بشر اآلمدي -

 .  ٔٛ«اسماء الشعراء
 .ٕٛ«المؤتمف والمختمف»ه(، وكتابو ٖ٘ٛ)ت  األمام الحافظ الدارقطني -
 .ٖٛ«مشتبو النسبة»ولو كتاب  ىـ(،ٖٓٗأبي الوليد الفرضي )   -
المؤتمف »ولو كتاب  ىـ(،ٜٓٗأبو محمد عبد الغني بن سعيد األزدي )ت    -

 .ٗٛ«مشتبو النسبة»  ولو أيضا: «والمختمف
 .٘ٛ«مؤتمف والمختمف» وكتابو، ىـ(:ٕٔٗ)ت أبي سعيد أحمد الماليني -
 .ٙٛ«المؤتمف والمختمف» ،ه(: ولو كتابٙٔٗ)ت ابن الطحان -
 ،ه(: ولو كتابٛٔٗف بابن الوزير )تبن الحسين المغربي المعرو الحسين بن عمي  -

 . ٚٛ«اإليناس بعمم األنساب»
اصبح لدينا تصور واضح عن  ،وبصورة مختصرة وبعد أن عرضنا اىم كتب األنساب، -

 ومدى أىمية التدوين في األنساب. –تاريخ نسف  –أىمية كتابنا 
، «تاريخ نسف»المستغفري في كتابو أما المنيج العام الذي سار عميو ابو العباس  -

فيمكن أن نوجز مبلمحو وفق ما توفر لدينا من روايات تاريخية عن كتابو والتي بمغت 
رواية(، التي مكنتنا من رسم صورة واضحة عن اصل الكتاب وعن  ٕٚما يقارب )

المنيج الذي سار عميو، سيما أن الروايات التي احتفظت بيا المصادر التي نقمت 
جاءت دون تصرف فقد حرص المؤرخين عمى ايرادىا كاممة، ومما يدعم ىذا عنو، 

 والتي وردت عمى النحو األتي: القول، االحاالت التي استخدميا كل من نقل عنو.
 .ٛٛ«ىكذا ذكره ابو العباس المستغفري في تاريخ نسف وقال» -
 .ٜٛ«ذكره المستغفري وقال» -
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 .ٜٓ«ذكره المستغفري في تاريخو لنسف» -
 .ٜٔ«مستغفري ِفي تَاِريخ نسفذكره ال» -
 .ٕٜ«َقاَل َجْعَفر بن ُمَحمَّد بن المعتز المستغفري ِفي َتاِريخ نسف» -
وردت اغمب الروايات في المصادر بيذه االشارات، التي توثق قولنا، بان النصوص  -

 نقمت دون تصرف.
 أما مبلمح منيجو فيي كاالتي:

بذكر نسبة المترجم لو الى مدينتو، وىذا ما سار  تفرد منيج أبو العباس المستغفري -
 :فقد قال ،االسبانيكثى عميو في جميع كتابو، ومثال ذلك: ما ذكره عند ذكره في نسبة،

عمى مرحمة كبيرة، منيا ابو نصر  ىذه النسبة الى اسبانيكث وىي من مدن أسبيجاب»
 .ٖٜ«احمد بن زاىر بن حاتم ابن رستم األديب األسبانيكثى

كما  حرص ابو العباس المستغفري عمى ضبط أسم المدينة لمترجم لو ضبطًا لغويًا، -
 ومن االمثمة عمى ذلك، عند ذكره، يورده باكثر من صيغة، وما قيل فيو.

بضم الخاء وسكون الشين المعجمتين وكسر الميم وسكون النون » ، قال:الُخْشِمْنَجكثى
ثة، ىذه النسبة إلى قرية من قرى كس إحدى وفتح الجيم والكاف، وفي آخرىا الثاء المثم
 . ٜٗ«ببلد ما وراء النير، يقال ليا خشمنجكث

اعتمد ابو العباس المستغفري في منيجو عمى ذكر عمماء ومشايخ المدينة التي   -
ومشاىيرىا، واحيانًا يتوسع بتعريف العالم المنتسب الى المدينة، ومثال  ينتسبون الييا،

وىو اسم لبعض أجداد المنتسب إليو وىو أبو » :لشَّْنجيا ما قالو في نسبة، ذلك،
طاىر محمد بن عمى بن محمد بن  أحمد بن  شجاع بن إسحاق بن محمد ابن شيخ 
الشجاعي الشنجى البخاري، وجده محمد ىو بانوش الرّفاء، غير أنو اشتير 
بالشجاعي، كان يروى عن أبى عمى إسماعيل بن محمد  بن أحمد  ابن حاجب 

ي وأبى الحسن محمد بن عمى بن محمد العموّي اليمدانّي وغيرىما ، سمع منو الكشان
 .  ٜ٘«ونافمتو أبو رجاء قتيبة بن محمد العثماني وغيرىما

أحمد بن القاسم » الُسميمانى ،أذ اورد في نسبة عني بذكر شيوخ وتبلميذ المترجم لو، -
بن سميمان بن محمد األعين المعروف بالسميماني، نسب إلى جده، حدث عن عبد 
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الرحمن ابن صالح والحسن بن حماد سجادة، روى عنو محمد بن مخمد وأبو الحسين 
 .ٜٙ«عبد الباقي بن قانع الحافظ

 عمى ذكر سنة الوفاة لكل من ينتسب الى المدينة من حرص ابو العباس المستغفري، -
من القدماء » فقال: ،الورغجنى ما ذكره في نسبة، ،عمماء ومشايخ وغيرىم، ومثال ذلك

 ...وأبو عمى الحسين ابن الصديق بن الفتح بن الحجاج الورغجنى، شيخ صدوق ثقة، 
 .ٜٚ«مات في سنة ست وستين وثبلثمائة

، ذكر سنوات الوالدة لبعض المترجم ليم، فقال في نسبة ونمتمس في منيجو ايضاً  -
 . ٜٛ«كانت والدة أبى نصر الكبلباذي في سنة ستين وثبلثمائة» :الكبلباذي

، ومنيا عمى سبيل المثال ما ذكره كر الوظائف االدارية لممترجم ليمأتبع في منيجو ذ -
أبو نصر منصور بن محمد بن أحمد بن » ، فقال:لَحربىا في كل من انتسب الى،

حرب الحربي البخاري المحتسب، نسب إلى جده األعمى، كان عمى عمل القضاء 
 .ٜٜ«بفرغانة، ثم ولى االحتساب ببخارا

 ، فقال:الَسبلمىأىتم بذكر شعر بعض المترجم ليم، ومثال ذلك، ما ورد في نسبة الى  -
أنشدنى أبو نصر عبد العزيز بن  -يعنى أبا سيل السبلمي -وجدت في كتابو بخطو»

 عمر بن نباتة السعدي من قبمو لنفسو في صباه:
 ولما أثقمت  لمرواح حموليم
 وقفنا فمن باك يكفكف دمعو

 

 فمم يبق إال شامت وغيور 
 .ٓٓٔ«وممتزم قمبا يكاد يطير

 

أما منيجو بذكر الموارد: لم ييتم كثيرًا بذكر موارده، واغمب روايات كتابو كانت بدون  -
. ومثال ذلك، يشير الى المصادر التي نقل عنيا ذكر سمسمة رواة، اال انو في الروايات

سمعت أبا بكر أحمد بن عبد الرحمن » فقال: ،الَحَدثىما أورده لمن أنتسب الى 
 .ٔٓٔ«الشيرازي يقول

المنيجية التي سار عمييا ابو العباس  ومن خبلل ىذا العرض المقتضب يتبن لنا
 في تدوين كتابو. المستغفري
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 ه(:243املبحث الثاني: نصوص من كتاب تاريخ نسف ألبو العباس املستغفري )ث
األجري

102

ذ:

احيد األجير غير منسوب أراه انو كان أجيز طفيل بن زيد التميمي في بيتو أدرك 
 ٗٓٔحين قدم نسف، روى عنو ابو يعمى عبد المؤمن بن خمف ٖٓٔمحمد بن إسماعيل البخاري

حكايات عن  طفيل بن زيد، منيا ما وجدت بخط ابى يعمى عمى ظير كتاب الجامع اّلذي 
، سمعت احيد األجير يقول: سمعت جدك طفيل بن زيد ٘ٓٔكان عنده بخط حماد بن شاكر

يقول: ينبغي ثبلث تسبيحات  ٙٓٔيقول قمت لمحمد بن إسماعيل كان البيكندي محمد بن سبلم
سجود، فقال محمد: عندي حديث: إذا وضع رأسو لمسجود يعنى في الركوع وال -في الصبلة

 .ٚٓٔواستمكن جاز
. حدثنا بكتاب ٛٓٔبكر بن محمد بن جعفر بن راىب بن إسماعيل أبو عمرو المؤذن

الجامع عن حماد بن شاكر وروى عن محمود بن عنبر بن نعم سمعنا منو الجامع في سنة 
رحمو اهلل قارئا لمقرآن آناء الميل  سبعين وثبلثمائة ومات في سنة ثمانين وثبلثمائة وكان

 .ٜٓٔوالنيار شديدا عمى أىل البدع
 ٔٔٔ. روى عن محمد بن إسماعيلٓٔٔحماد بن شاكر بن سوية أبو محمد الوراق

الجامع ثقة مامون رحل إلى الشام وروى عن جماعة من الشاميين والغرباء وروى عن أبي 
عشرة وثبلثمائة حدثني عنو بكر عيسى الترمذي وعيسى بن احمد العسقبلني مات سنة إحدى 

 .ٕٔٔبن محمد بن جعفر بالجامع من أولو إلى آخره وأبو أحمد قاضي بخارى
األخديؽثي

113

ذ:

ىو شاب فرغاني دخل نسف مرارا فكتب  ٗٔٔنوح ابن ابى زينب واسمو نصر الفرغاني
فكتب عنو  ٙٔٔعمى طمب الحديث حتى رحل الى ابى الفضل السميماني ٘ٔٔعنى وأنا حرضتو

وعن ابى عبد اهلل محمد بن ابى بكر الحافظ وعن شيوخ بخارا ثم ارتحل عنيا ودخل العراق 
 .ٚٔٔالحديث ولم أقف عمى خبره بعد ذلكفي طمب 

االدبانيؽثى
118

ذ:

بضم  األلف وسكون السين الميممة وفتح الباء المنقوطة بواحدة وكسر النون وسكون/ 
الياء المنقوطة باثنتين من تحتيا وفتح الكاف وفي آخرىا الثاء المثمثة، ىذه النسبة الى 

عمى مرحمة كبيرة، منيا ابو نصر احمد بن زاىر بن  ٜٔٔاسبانيكث وىي من مدن أسبيجاب
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ألسبانيكثى، كان فاضبل ثقة مائبل الى الخيرات، يروى عن عبد اهلل بن حاتم ابن رستم األديب ا
، وقال: سكن ٕٓٔمحمد بن يعقوب البخاري األستاذ، روى عنو ابو سعد اإلدريسي الحافظ

ومات بيا بعد الستين والثبلثمائة وأبو عمى الحسين بن محمد بن زاىر بن حاتم  ٕٔٔسمرقند
وانصرف الى ر السابق ذكره، تفقو بسمرقند الفقيو األسبانيكثى ىو ابن أخي ابى نص

قالو ابو سعد اإلدريسي، ثم قال: وكان  -، وكان يتجر الى سمرقنداسبانيكث، وكان فقييا
يختمف إلينا ويكتب عنا، وكان فاضبل حاذقا بالحساب والفرائض، وانصرف من سمرقند الى 

عن صديق بن سعيد  ٕٕٔباراباسبانيكث ومات بيا بأخرة بعد التسعين والثبلثمائة، كان كتب ب
وغيرىما، كتبنا عنو بسمرقند  ٕ٘ٔالمروزي عن ابى احمد الحزام ٕٗٔوباسفيجاب ٖٕٔالصوناخى

وأبو الحسن سعيد بن حاتم بن عدي الفقيو األسبانيكثي، من ساكني سمرقند، الشيخ الفاضل 
وولد بيا الورع، سكن سمرقند مدة طويمة وتفقو بيا عمى ابى الحسن الرحبّي الفقيو الشافعّي 

قبل الثمانين والثبلثمائة وانصرف منيا الى اسبانيكث  ٕٙٔابنو الحسن ثم خرج الى ببلد الترك
ومات بيا في تمك األيام، وكان يروى عن عبد اهلل بن محمد بن محمود السمرقندي شيخ من 

عبد الرحمن بن محمد اإلدريسي الحافظ وظفر بن الميث ساكني أسبيجاب، سمع منو ابو سعد 
بن فّل الثغري األسبانيكثى من ببلد أسفيجاب، يروى عن محمد بن أسمم القاضي، كان فقييا 
ال بأس بروايتو عن الثقات، مات بعد العشرين والثبلثمائة وأبو بكر محمد بن سفيان 

مدة وكان من أورع الحكام وأفضميم ، كان عمى حكومة نسف ٕٚٔاألسبانيكثى الفقيو الشافعيّ 
 .ٕٛٔوأنزىيم

وكان درس الفقو عمى ابى بكر احمد بن الحسن الفارسي وكان من اجمة أصحاب 
الشافعّي رحمو اهلل وكان قميل الحديث لم يحدث ببمدنا، وقال: سمعت الحاكم ابا محمد  عبد 

يقول: سمعت ابا الحسن عمى بن زكريا الفقيو المفتى  اهلل بن ابى شجاع األسبانيكثى
كن أحد من أصحاب ابى بكر يقول: لم ي وكان من أصحاب ابى بكر الفارسي ٜٕٔبالشاش
أخذ منو فقيو وكبلمو وتدقيقو كما أخذ ابو بكر األسبانيكثى ولو أن إنسانا  سمعو  الفارسي

ي سنة خمس أو ست وسبعين يتكمم من وراء جدار ما شك انو ابو بكر الفارسي، مات ف
 .ٖٔٔ،ٖٓٔوثبلثمائة بالسغد
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اإلدرتاباذي
132

ذ:

ىارون األستراباذي دخل نسف في رجب سنة تسع وخمسين وثبلثمائة وعقد لو مجمس 
عمى باب المقصورة كل يوم بعد صبلة الظير وكان يشيد مجمسو عامة أىل العمم  ٖٖٔاإلمبلء

من الفريقين وأوالد أرباب النعم شيدت انا مجالسو وأنا يومئذ ابن عشر سنين مع أخوي وعمى 
عبد الممك بن المعتز ومع غمماننا ومؤدبنا ابى عمى منصور بن محمد ابن إسماعيل وىو أول 

، شيدت من مجالسو أكثر من عشرة مجالس وال اروى منيا اال ثبلثة شيخ سمعت منو الحديث
مجالس التي احفظ تمك األحاديث التي امبلىا بأعيانيا وتركت باقي المجالس ألنيا ضاعت 

براىيم ابن  ٖٗٔمن عمى ومن المؤدب فقرئ عميو أحاديث ابى خميفة عن ابى الوليد الطيالسي وا 
من فوائده في المسجد الجامع وفي دار ابى القاسم بشار وغيرىما وأخبار مكة وشيء كثير 

عبد اهلل بن احمد بن إدريس فيو اّلذي كان حممو من بخارا من أجل ابنو ابى نصر ثم احترق 
في صفر سنة اربع  في الفتنة ٖ٘ٔعامة ما سمعوا وحصموا من سماعاتو في خان البزازين

في أيدي الناس، ومات ىارون  وسبعين وثبلثمائة ولم يبق من المسموعات منو اال القميل
ببخارا وقت الظير يوم الثبلثاء ألربع عشرة ليمة خمت من شير رمضان سنة اربع وستين 
وثبلثمائة وأخوه ابو أحمد محمد بن احمد بن ىارون بن بندار بن الحريش ابن الحكم 

بنو ، روى عنو اٖٙٔاألستراباذي أخو ىارون كان أكبر منو سنا، روى عن ابى شعيب الحراني
احمد بن محمد، ومات في سنة ثبلث وأربعين وثبلثمائة وأبو نعيم محمد بن بندار بن إبراىيم 
بن عمرو بن عيسى األستراباذي الفقيو من أىل أستراباذ، جمع بين الفقو ومعرفة الحديث، 
كان رفيق ابى احمد بن عدي الحافظ الى الشام ومصر، روى عن ابى خميفة الفضل بن 

ابن احمد بن موسى الجواليقّي وغيرىما، روى عنو عبدوس بن عمى الجرجاني  الحباب وعبدان
بسمرقند وأبو الحسين احمد بن محمد بن الحسن بن حمويو بن ابران األستراباذي المعروف 

في محمة مسجد دينار في سكة الفرس ثم انتقل الى  ٖٚٔبابن ابى نعيم، كان مولده بجرجان
صر، روى عن أبيو وأبى النضر محمد بن عبد اهلل بن بخارا وكان يتجر من بخارا الى م

المنذر وبكر بن محمد بن حمدان وأبى جعفر محمد بن محمد بن جميل وأبى بكر محمد بن 
احمد بن خنب، ومات في جمادى اآلخرة سنة تسع وثمانين وثبلثمائة ولو نيف وستون سنة 

مد بن عدي بن زيد األستراباذي وأبو نعيم عبد الممك بن احمد بن نعيم بن عبد الممك بن مح
حفيد ابى نعيم السابق ذكره، ولى قضاء جرجان سنة اربعمائة، واله األمير قابوس بن 
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وكان يحكم الى سمخ ذي الحجة سنة احدى و أربعمائة. ثم استأذن في الرجوع  ٖٛٔوشمكير
وفى في الخامس الى أستراباذ فأذن لو وأمره ان يخمف عميو ابنو ابا الحسن ثم جاءنا نعيو انو ت

ىكذا ذكره حمزة بن يوسف، روى عن جده نعيم بن  -من ذي الحجة سنة احدى وأربعمائة 
ابى نعيم األستراباذي وأبى احمد بن عدي الحافظ وابن ماجة القزويني وجده ابو الحسن نعيم 
بن عبد الممك بن محمد بن عدي بن زيد األستراباذي، سكن جرجان ولو بيا عقار، وقف عمى 

الده من بعده في محمة دينار، يروى عن بكر بن سيل الدمياطّي المصري سمع منو بمكة أو 
وعن ابى مسمم إبراىيم بن عبد اهلل الكجي وعبد اهلل بن احمد بن حنبل وأحمد بن إبراىيم بن 
ممحان وطبقتيم، روى عنو جماعة، ومات عن اثنتين وثمانين سنة في ذي العقدة سنة اربع 

 .ٜٖٔة بأسترآباذئوخمسين وثبلثما
االِنَشِؿِيثـىذ

140

ذ:

شيد مجمسى حيث أجمست في مسجد الزىاد يوما واحدا وكان أول جموسي فيو في 
 .ٔٗٔشوال سنة ست وسبعين وثبلثمائة

الَبِشتانى
142

ذ:

 ُىَو من َقْرَية بشتان روى َعن اْلَمكِّّي بن ِإْبَرِىيمُ  بشر بن عمَران النََّسِفّي البشتاني،
 .ٖٗٔوعصام بن ُيوُسف روى َعنُو َأُبو عبد اهلل ُمَحمَّد بن عصَمة البشتاني اْلمكتب

بوذوي
144

ذ:

ُمَحمَّد بن َأْحمد بن َأْحمد بن اْلخطاب اليوذي روى َعن طفيل بن زيد التَِّميِمي َوَداُود 
َوُتوفِّي سنة ِسّت َوَثبَلِثيَن َوَكاَن َفِقييا َفاضبل ورعا من ُعَمَماء َأْصَحاب الرَّْأي َقاَل  بن أبي َداُود،

َباب البوذي ِبَضم اْلَباء َوُسُكون اْلَواو َوبعدَىا ذال ُمْعجَمة َقاَل  يَوَثبَلث ماَئة َوذكره َأُبو سعد ف
َىِذه النِّْسَبة ِإَلى بوذي َوقيل بوذه َوقيل فى النِّْسَبة ِإَلْيَيا بوذوي وىى َقْرَية من قرى نسف َوَقاَل 

 .َ٘ٗٔحمَّد بن ِإْسَماِعيل شيخ سنجارروى َعنُو مُ 
التدوانّي

146

ذ:

وكتب بيا عن أىميا وقبل خروجو كان كتب عنى، مات شابا قبل ان  ٚٗٔتفقو ببمخ
وثبلثمائة  -يحدث بقرية تديانة يوم األحد لسبع خمون من شير ربيع األول سنة اثنتين وتسعين

التدياني الكاتب من قرية تديانة بن الحسن بن حمد بن توبة بن حريس  -وأبو محمد القاسم
روى عن ابى العباس الوليد بن احمد الزوزنى المذكر وغيره، وكان يزعم انو سمع من خمف 
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بن محمد الخيام وشيوخ بخارا فإذا طمب بكتاب السماع اخرج أجزاء غير مسموعة لو وادعى 
 .ٛٗٔانو سمع من خمف وغيره

دوق، وكان يروى عن الوليد بن أستحب مجانبة حديثو ألني جربتو فوجدتو غير ص
احمد الزوزنى من غير سماع، وكان كتب عنو كتبو ولم يقرأ عميو فمعمو أجازىا إياه فكان 

بين السماع واإلجازة سألتو عن سنو فقال ولدت سنة يقول: حدثنا الوليد بن احمد، فمم يفرق 
بلة لثمان بقين من شوال ومات ليمة الجمعة ودفن يوم الجمعة قبل الص اربع وثبلثين وثبلثمائة

 .ٜٗٔسنة إحدى وعشرين وأربعمائة، عاش ثمانيا وثمانين سنة أو نحوىا، ولم يكن لو إسناد
التِِّرِمِذّي

150

ذ:

َلْيَمة االثنين ِلَثبلَث َعْشَرَة َلْيَمًة َمَضْت ِمْن  ِبالتِّْرِمذِ  َٔ٘ٔماَت َأُبو ِعيَسى التِّْرِمِذّي اْلَحاِفظُ 
 .َٕ٘ٔرَجٍب َسَنَة ِتْسٍع وسبعين ومئتين

التوبيّن
153

ذ:

عمى أوالده، وتاريخ الصك  ٗ٘ٔرأيت صك جعفر بن محمد الدىقان بايقافو سنك ديزه
في سنة ثمان وسبعين ومائتين فعممت أن وفاتو كانت بعد ىذا التاريخ وأبو محمد جعفر ابن 
محمد بن حمدان بن موسى الفقيو المفتى التوبني يروى عن أبى بكر محمد بن أحمد بن خنب 

بن يزداذ الرازّي وأبى عبد اهلل محمد بن موسى الضرير الرازّي وأبى بكر محمد ابن عبد اهلل 
وأبى بكر أحمد بن سعد  الزاىد وأبى صالح خمف بن محمد الخيام وأبى يعمى عبد المؤمن بن 

وجماعة من أىل خراسان والعراق، حج سنة سبع  ٘٘ٔخمف النسفي والفقيو أبى جعفر اليندواني
عفر وستين وثبلثمائة ومات في ذي القعدة سنة سبع وتسعين وثبلثمائة، واألمير أبو عمى ج

بن أبى بكر محمد بن محمد بن جعفر التوبني ابن السابق ذكره، سمع أبا الفوارس أحمد بن 
محمد بن حمزة كتاب الموطأ وأبا سيل ىارون بن أحمد األستراباذي، وسئل أن يحدث بما 
سمع فامتنع عن ذلك وقال: ال أرى نفسي أىبل لذلك، قرأ عميو أبو سممة السنى أحاديث ألبيو 

 .ٙ٘ٔبجيد جييد
بمشيدى سمع منو ابني أبو ذر ومات ليمة األربعاء ودفن قبل الظير من يومو الرابع 

 .ٚ٘ٔمن ذي الحجة سنة ست عشرة وأربعمائة، وكان مولده في سنة ثمان وأربعين وثبلثمائة
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اجُلِوَبِؼّى
158

ذ:

بن صاحب بن منذر بن  ن طاىر بن يوسف ابن عمرو بن معبدوأبو تراب إسماعيل ب
كار بن رّج  النسفي، الجوبقى سمع أبا الفضل أحمد بن عمى السميماني الحافظ وطبقتيم وكان 

 .ٜ٘ٔممن يفيم الحديث
غفير بن جرير اْلحداد جد ُمَحمَّد بن ِإْسَحاق سمع ُمَحمَّد بن ِإْسَماِعيل َيْعِني الُبَخاِرّي 

 .ٓٙٔثمَّ روى ِبِإْسَناِدِه َعنُو ِحَكاَية
، سمع ِإْبَراِىيم بن معقل َوُمَحّمد بن بن غفير بن ُشَعْيب النََّسِفيّ  حسان بن َعميّ وَ 

، ُٔٙٔموَسى بن اْلُيذْيل اْلمسند َوالتَّْفِسير َوَعامة مصنفاتو ُىَو جد اأْلََخَوْيِن الجوبقيين َوَقاَل ايضا
نََّسِفّي َأُبو ُمَحمَّد َصُدوق عبد اهلل بن َأْحمد بن اْلحسن بن حسان بن َعمّي بن غفير بن ُشَعْيب ال

الميجة َحدثَنا َعن بكر اْبن ُمَحمَّد بن حمَدان َوعمي بن ُمْحَتاج َوعبد اْلُمؤمن بن خمف بن طفيل 
 .َٕٙٔماَت َلْيَمة ااِلْثَنْيِن لسبع خمون من ُجَماَدى األولى سنة خمس َوِتْسعين َيْعِني وثبلثمائة

اجُلَوِوَباِرّى
163

ذ:

ي، وحم لقب، من سكة جويبار. قمت وىي محمة بنسف اجتزت اسمو محمد بن السر 
شيخ صالح كان يغسل الموتى، لقي محمد بن إسماعيل البخاري، وروى عن إبراىيم بن  بيا،

معقل ومحمد بن موسى بن اليذيل، سمع منو عبد اهلل بن أحمد بن محتاج وأبو بكر أحمد بن 
عبد العزيز، وحدثنا عنو أبو مروان عبد الممك ابن سعيد بن إبراىيم بحديث قد رويناه في أول 

إسماعيل بن محمد بن صاحب الفقيو الجويباري،  -اسمو محمد وأبو إبراىيم ىذا الكتاب فيمن
بخارى األصل وظني أنو من ىذه المحمة أعنى محمة بنسف، يروى عن عبد الصمد ابن 
الفضل البمخي وأبى شياب معمر بن محمد البمخي وغيرىما، وكان يجمس في المسجد الجامع 

، وابنو أبو عبد اهلل وبعدىما ٗٙٔص الزاىد الفردىيجمس عميو أبو حفعمى الدكان اّلذي كان 
أبو عمى الحسين بن فارس الفقيو الكسى، روى عنو عيسى بن الحسين، مات بعد سنة عشرين 
سماعيل بن محمد بن عمرو الجويباري المقيم ببمخ، سمع أستاذه أبا الحسن بن  وثبلثمائة وا 

، ثم ٘ٙٔببمخ واعتقد مذىب االعتزالمندوست وأبا جعفر اليندواني، دخل بغداد بعد ما تفقو 
بنفيو ومنع منو رفده، فخرج  ٙٙٔدخل نسف وأظير ىذا المذىب، فأمر الشيخ أبو بكر القبلنسى

زمانا، ومات بيا في شيور سنة ثمان وسبعين  -إلى بمخ بعد ما ىتك اهلل ستره فأقام بيا
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كرتو كما ذكرت أقرانو وثبلثمائة، لم يكتب الحديث ولم يعرفو، وكان حقو أن ال يذكر، ولكن ذ
 .ٚٙٔلتعرف أقرانو
احَلداِدى

168

ذ:

، ودفن يوم السبت لسبع عشرة ليمة خمت من ٜٙٔسمع منى وسمعت منو، ومات بنزده
 .ٓٚٔذي القعدة سنة ست وأربعمائة

احَلَدثى
171

ذ:

سمعت أبا بكر أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي يقول وقعت بيني وبين أبى عبد اهلل 
ىما  ، فكنت أقول:ٖٚٔوعمر بن زرارة ٕٚٔمنازعة في عمرو بن زرارةالبيع الحافظ بنيسابور 

فقمت لو ما  ٗٚٔاثنان، وكان يقول: ىما واحد، فتحاكمنا إلى الشيخ أبى أحمد الحافظ الكرابيسي
قول الشيخ فيمن يقول عمرو بن زرارة وعمر بن زرارة واحد؟ قال فقال أبو أحمد: من ىذا 

 الطبل  اّلذي ال يفصل بينيما؟
نان، عمرو بن زرارة بن واقد نيسابوري كنيتو أبو محمد، وعمر بن زرارة الحدثى ىما اث

من أىل الحديثة حدث ببغداد كنيتو أبو حفص، فخجل أبو عبد اهلل من ذلك وتشور، فقمت في 
 ذلك أبياتا وىي قولي فيو:

 قل لمن يزعم جيبل
 ثم ال يفصل عمرا
 حافظا تدعى ولكن

 

 انو كابن حرارة 
 زرارةمن عمير بن 

 أنت عدل لمغراره
 

قال فبمغت األبيات الشيخ أبا أحمد فقال لي اعف عنو بشفاعتي وال تذكرىا بعد ىذا، 
أو كما قال. قدم بغداد وحدث بيا عن شريك بن عبد اهلل وأبى المميح الرقى ومسروح بن عبد 

بن ومحمد  ٘ٚٔالرحمن والمسيب بن شريك وعيسى بن عبد اهلل يونس وأبى معاوية الضرير
 .ٚٚٔ، روى عنو أبو القاسم بن محمد البغويٙٚٔسممة الحراني

احَلربى
178

ذ:

وأما أبو نصر منصور بن محمد بن أحمد بن حرب الحربي البخاري المحتسب، نسب 
، روى عن ، ثم ولى االحتساب ببخاراٜٚٔإلى جده األعمى، كان عمى عمل القضاء بفرغانة

محمد بن يوسف بن عاصم وعبد اهلل بن منيح بن سيف وأبى نعيم عبد الممك بن محمد 
األستراباذي وأحمد بن سميمان بن زبان الدمشقّي وعبد اهلل  بن الحسن ابن جمعة الدمشقّي 
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وأبى العباس أحمد بن محمد بن عقدة الحافظ  ٓٛٔوأبى عبد اهلل الحسين بن إسماعيل المحاممي
د عبد اهلل بن محمد بن الحسن الشرقي وجماعة كثيرة من أىل الشام ومصر والعراق وأبى محم

 .ٔٛٔوخراسان، وكان كثير الحديث صاحب غرائب وكان يتشيع
مات ببخارا يوم الثبلثاء السابع عشر من جمادى اآلخرة سنة إحدى وثمانين 

 .ٕٛٔوثبلثمائة
اخَلِرُعونى

183

ذ:

، دخل نسف مرارا في صغره وكبره، وكان أبو عمران موسى بن الحارث الخرعونى
، وكان يتعمم منى األدب، رحل إلى ٗٛٔيختمف معى في كتاب األدب، إلى أبى عمى المؤدب

بمخ، وسمع من أبى نصر بن شداد وغيره، يروى عنو اليوم أبو بكر محمد بن عبد اهلل النجار 
 .٘ٛٔخطيب سمرقند، شاب

اخُلِشِؿـَِجؽثى
186

ذ:

معجمتين وكسر الميم وسكون النون وفتح الجيم والكاف، بضم الخاء وسكون الشين ال
وفي آخرىا الثاء المثمثة، ىذه النسبة إلى قرية من قرى كس إحدى ببلد ما وراء النير، يقال 

بن ميكال بن جعفر بن حم  -ليا خشمنجكث، منيا يحيى بن ىارون بن أحمد بن أحمد
ديث عن أىل السنة مناطحة أىل الميكالى الخشمنجكثى الصرام، شاب صالح فتى يكتب الح

في الرحمة األخيرة تفسير الكمبي وكتاب  ٚٛٔالبدعة، دخل نسف مرتين أو ثبلثا، سمع منى
، وسمع الحديث من أبى عبد اهلل وأبى الحسين ٛٛٔالدالئل والمعجزات من تأليفي وغيرىما

وأبى جعفر محمد بن أحمد المقري وأبى  محمد وأحمد ابني عبد اهلل بن إدريس األستراباذيين
 .ٜٓٔ. ومات في جمادى األولى سنة عشرين وأربعمائةٜٛٔالفضل منصور بن نصر الكاغذي

ـِدوزى اخَلِشَي
191

ذ:

بفتح الخاء وسكون الشين المعجمتين وفتح الياء المنقوطة من تحتيا بنقطتين وسكون 
ى قرية من قرى نسف يقال ليا النون وياء أخرى بين الدال الميممة والزاى، ىذه النسبة إل

خشينديزه، منيا إسماعيل بن ميران الخشينديزى، ختن أبى الحسن العامري، كان سمع زىد 
 .ٖٜٔكمو أو بعضو من أحمد بن حامد بن طاىر المقرئ ٕٜٔأبى معاذ

ذ
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اخُلوِزواني
194

ذ:

وفتح الياء المنقوطة من تحتيا باثنتين وفي آخرىا  بضم الخاء المعجمة وكسر الزاى
النون، ىذه النسبة إلى خوزيان، وىي قصر من رستاق غوبدين بنواحي نسف مما وراء النير، 
منيا أبو العباس الميدي بن سمعان بن حامد الزاىد الخوزيانى األباعرى، من كتبو شجاع، 

كمم بكبلم الزىاد، ولم يكن عنده من ، وكان يتٜ٘ٔكان يقيم بقصر خوزيان من رستاق غوبدين
الحديث شيء، مات يوم األربعاء ودفن يوم الخميس قبل الزوال الثالث عشر من شعبان سنة 

 .ٜٙٔثمان وتسعين وثبلثمائة، وأنا صميت عميو
الّدارى

197

ذ:

مات شابا قبل أن يحدث في رجب سنة ست وتسعين وثبلثمائة، وسنة فوق الثبلثين، 
 .ٜٛٔاحداكنت عمقت عنو حديثا و 

الَزاِميين
199

ذ:

، سمع ببمده ٕٔٓصاحب أبى يعمى الموصمي ٕٓٓوحصل لي اإلجازة عن ابن المرجى
زامين أبا الفضل إلياس بن خالد بن حكيم الزامينى، وبمرو أبا الفضل محمد بن الحسين 

أبا عمى زاىر بن أحمد السرخسي،  ٕٕٓالحدادي وأبا الييثم المثنى بن محمد األزدي، وبسرخس
ا القاسم نصر بن أحمد بن محمد بن الخميل المرجى وغيرىم، مات ببخارى في وبالموصل أب

 .ٖٕٓأول سنة خمس عشرة وأربعمائة
الداماني

204

ذ:

في سنة خمس وعشرين  ٕ٘ٓكان عمى يدي نوح بن أسد بن سامان أن فتح أسبيجاب
ومات أخوه أبو العباس يحيى بن أسد يوم الخميس  ٕٕٚأبو محمد نوح سنةومائتين. ومات 

لخمس بقين من ربيع اآلخر سنة إحدى وأربعين ومائتين. ومات أبو الفضل إلياس بن أسد 
سنة اثنتين وأربعين ومائتين. ومات أبو نصر أحمد بن أسد والد األمير أبى إبراىيم  ٕٙٓبيراة

ت أبو الحسن نصر بن أحمد بن إسماعيل بن أحمد بفرغانة في سنة خمسين ومائتين. وما
ثنين لسبع بقين من جمادى أسد أخو إسماعيل بن أحمد ليمة االثنين بعد المغرب ودفن يوم اال

سنة تسع وسبعين ومائتين. ومات أبو إبراىيم إسماعيل بن أحمد في صفر سنة خمس  اآلخرة
. وقتل أبو نصر يننة أربع وثبلثين ومائتوتسعين ومائتين وكانت والدتو بفرغانة في شوال س

عمى شط جيحون ليمة األحد لسبع بقين من  ٕٚٓأحمد بن إسماعيل الشييد، قتمو غممانو بفربر
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جمادى اآلخرة سنة إحدى وثبلثمائة. ومات أبو الحسن نصر ابن أحمد بن إسماعيل بن أحمد 
بلثين بن أسد ليمة الخميس لثبلث بقين من رجب سنة إحدى وثبلثين وثبلثمائة، وكانت واليتو ث

نصر بن أحمد بن إسماعيل بن أحمد يوم  سنة وشيرا وأربعة أيام. ومات أبو محمد نوح بن
 .ٕٛٓلخمس بقين من ربيع اآلخر سنة ثبلث وأربعين وثبلثمائة االثنين

ومات أبو الفوارس عبد الممك بن نوح بن نصر يوم األربعاء ألربع خمون من شوال 
صور ابن نوح في شوال سنة خمس وستين سنة خمسين وثبلثمائة. ومات أبو صالح من

 . ٜٕٓوثبلثمائة
في العشر األوائل من رجب وصمى عميو  ٕٓٔبن نوح مات أبو القاسم نوح بن منصور

بالسيمة يوم الخميس لثمان خمون من رجب سنة سبع وثمانين وثبلثمائة، وكانت واليتو إحدى 
منصور بن نوح عمى كور ما ، وبويع البنو أبى الحارث ماوعشرين سنة وتسعة أشير إال أيا

 .ٕٔٔوراء النير
الُدؾيؿانى

212

ذ:

دخل نسف في شير رمضان سنة خمس وأربعمائة فكتب عنى وكتبت عنو حديثين 
في رجب سنة ثبلث عشرة وأربعمائة وأحمد بن القاسم بن سميمان بن  ٖٕٔوحكاية، مات ببيكند

محمد األعين المعروف بالسميماني، نسب إلى جده، حدث عن عبد الرحمن ابن صالح 
والحسن بن حماد سجادة، روى عنو محمد بن مخمد وأبو الحسين عبد الباقي بن قانع 

 .ٕٗٔالحافظ
ث وىم جماعة من الشيعة نسبوا إلى وأما السميمانية إحدى طوائف الزيدية الثبل

سميمان بن جرير، وكان يعتقد أن امامة شورى، وأنيا تصح بعقد رجمين من خيار المسممين، 
وأنيا تصمح في المفضول مع وجود األفضل، وأثبت إمامة أبى بكر وعمر رضى اهلل عنيما 

 يبمغ درجة وزعم أن األمة أخطأت في البيعة ليما مع وجود عمى رضى اهلل عنو خطأ ال
الفسق، وأقدم عمى عثمان فأكفره وطمحة والزبير وعائشة، وقد شيد النبي صمى اهلل عميو وسمم 

 .ٕ٘ٔلمعشرة بالجنة، ومن أكفر أىل الجنة فيو كافر
الَدالمى

216

ذ:

أنشدنى أبو نصر عبد العزيز بن  -يعنى أبا سيل السبلمي -وجدت في كتابو بخطو
 سو في صباه:من قبمو لنف ٕٚٔعمر بن نباتة السعدي
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 ولوا أثقلت  للرواح حوىلهن
 وقفنا فون باك يكفكف دهعه

 

 فلن يبق إال شاهت وغيىر 

 وهلتزم قلبا يكاد يطير
 

 أنشدنى أحمد بن يعقوب بن إسحاق لمعباس بن األحنف:
 أييا الراقدون حولي أعينوني
 حدثوني عن النيار حديثا

 

 عمى الميل حسبة واقتدارا 
 النياراوأوصفوه فقد نسيت 

 

 قال: وأنشدنى ابن نباتة لنفسو:
 في كل يوم لنا يا دىر معركة
 حظي من العيش أكل كمو غصص

 

 ىام الجواد وفي أرقابيا قمق 
 .ٕٛٔمن المذاق وشرب كمو شرق

 

الدؿرقـدي
219

ذ:

َأْحمد بن ِإْسَمِعيل بن َعامر َأُبو بكر السَّمرَقْنِدي َرِئيس َسَمْرَقْند روى َعن َأبى ِعيَسى 
نزل فى َدارَنا َأيَّام جدي أبي بكر بن المستغفري َوحدث بَيا  ٕٕٓالتِّْرِمِذّي َوَسِعيد بن خشنام

 .َٕٕٔئة َرحَمو اهلل َتَعاَلىَوَكاَن كثير الَحِديث َماَت ببخارى فى سنة ِإْحَدى َوعْشرين َوَثبَلث ما
الِدريجانى

222

ذ:

أبو عبد اهلل السيرجانى قدم عمينا مرارا وأقام معنا سنين، وكتب عن شيوخنا وعنى 
كثيرا، وكتبت عنو، كان ممن يفيم ويحفظ وىو اليوم مقيم بنيسابور، وتوفى بسمرقند في سنة 

، سكن بغداد ورحل إلى ثمان وعشرين وأربعمائة وأبو عمى الحسن بن الصوفي السيرجانى
الشام والحجاز، وكان حريصا عمى طمب العمم والحديث زاىدا متقمبل، غير أنو ما كان ثقة في 
النقل صدوقا في القول، أجمع أىل بغداد وحفاظيا عمى ذلك، وكان أبو بكر محمد بن أحمد 

لزاد، وال بن عبد الباقي بن الخاصة الحافظ يقول: أعرف من قطع بأذنو بتبوك بقميل من ا
و عمى السيرجانى، أكثر عن يسمع منو شيء ،وليس بشيء في الحديث، وأشار إلى أنو أب

 .ٕٕٗ، وخطو عمى كتبوٖٕٕأبى بكر أحمد بن عمى بن ثابت الخطيب الحافظ
ومنيم أبو بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن عمى بن عمران السيرجانى الكرماني 

ل سنة أربع وأربعمائة فكتب عنا وكتبنا عنو، ثم لقيتو الحنبمي، قدم عمينا في أواخر ربيع األو 
 . ٕٕ٘ببخارى في أواخر سنة تسع وأول سنة عشر وأربعمائة

ذ

ذ
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الشَّاِهدي
226

ذ:

بفتح الشين المعجمة وفي آخرىا الدال الميممة، ىذه النسبة إلى شاىد، وىو اسم 
لبعض أجداد المنتسب إليو، وىو أبو إسحاق إبراىيم بن عبد الوىاب بن أحمد بن خمف بن 
شاىد بن الحسن بن ىاشم النسفي الشاىدى، من أىل نسف، سمع أباه عبد الوىاب الشاىدى 

جرى، وأبا الفوارس أحمد بن محمد بن جمعة النسفي وأبا نصر الميث بن نصر الكا
إلى نسف  نتي عشرة وأربعمائة، وحمل تابوتومات بكس في جمادى األولى سنة اث ،ٕٕٚوغيرىم

 .ٕٕٛفدفن بيا
الشَّـِجي

229

ذ:

بفتح الشين المعجمة وسكون النون وفي آخرىا الجيم، ىذه النسبة إلى شنج، ،وىو اسم 
أحمد بن  شجاع بن  طاىر محمد بن عمى بن محمد بن أبولبعض أجداد المنتسب إليو وىو 

إسحاق بن محمد ابن شيخ الشجاعي الشنجى البخاري، وجده محمد ىو بانوش الرّفاء، غير 
ابن حاجب  يروى عن أبى عمى إسماعيل بن محمد بن أحمدأنو اشتير بالشجاعي، كان 

، سمع منو ونافمتو غيرىمامحمد العموّي اليمدانّي و  وأبى الحسن محمد بن عمى بن ٖٕٓالكشاني
 .ٖٕٔ، ومات بعد سنة خمس عشرة وأربعمائةىماأبو رجاء قتيبة بن محمد العثماني وغير 

الشُّوَرباني
232

ذ:

ىا النون، ىذه النسبة بضم الشين المعجمة وسكون الواو وفتح الراء والباء وفي آخر 
بد الرحمن ر ع، وىي قرية من قرى كس من أعمال ما وراء النير، منيا أبو بكإلى شوربان

 .ٖٖٕالنيسابورىّ  ن، روى عن عمى بن الحسيمحمود الكسى الشوربانى
الشريكثي

234

ذذ:

، روى عن أبي عيسى الترمذي الجامع محمد بن سبرة أبو محمد الشيركثي نصر بن
 .ٖٕ٘شيخ ثقة سمع منو أبو يعمى عبد المؤمن بن خمف الجامع وأىل البمد

الصُّؽوكي
236

ذ:

ِلؤَلْبَواِب، َعاِرفًا ِبَحِدْيِث َأْىِل بمِدِه، ُتُوفَِّي ِفي ُجَماَدى اأُلوَلى َسَنَة َأْرَبٍع َكاَن َحاِفظًا ُمَؤلِّفًا 
 .َٖٕٚوَأْرَبِعْيَن َوَثبَلِث ماَئةٍ 

ذ
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ذ:238الطَّاِلِبيُّذ

الطالبي  وأما أبو يعمر  محمد بن محمد بن أحمد بن طالب بن عمى بن الحسن،
، كانت لو سماعات من محمد بن طالب وأبى الضرير من أىل النسف  ينسب إلى جده طالب

يعمى عبد المؤمن بن خمف  النسفيين والمشايخ، قد ذىبت عنو، تغير واختمط في آخر عمره، 
ومات في شعبان سنة ست وثمانين وثبلثمائة بنسف وأبو الحسن عمى بن محمد بن العباس 

ومحمد بن  بن خمف سمع أبا يعمى عبد المؤمن الطالبي، من ولد أحمد بن طالب بن عمى،
ولم أسمع منو إال ثبلثة  ،وثمانين وثبلثمائة زكريا والمشايخ، ومات في شير رمضان سنة ست

 .ٜٖٕأحاديث
العبؼى

240

ذذ:

بفتح العين الميممة وكسر الباء الموحدة أو فتحيا وفي آخرىا القاف، ىذه النسبة إلى 
عبق، وىو اسم لبعض أجداد المنتسب إليو، وىو أبو إسحاق إسماعيل بن عمر بن حفص بن 
عبد اهلل بن عبق ابن أسد العبقى البخاري، من أىل بخارى، روى عن أبى بكر أحمد بن سعد 

محمد عبد اهلل بن محمد بن إبراىيم السدوسي البغدادي وأبى صالح  بن بكار الشمسى وأبى
خمف ابن محمد الخيام وأبى جعفر محمد بن عبد اهلل الفقيو البمخي اليندواني وىارون ابن 
أحمد األستراباذي، سألتو عن سنو فقال: ولدت في سنة سبع وثبلثين وثبلثمائة، ومات ببخارى 

 .ٕٔٗة، عاش ثمانين سنةفي شيور سنة سبع عشرة وأربعمائ
الَػِرخوزِدوزجى

242

ذ:

، منيم عمى بن نجاح الفرخوزديزجى، قال: عة من القدماء من أىل ىذه القريةوجما
سحاق بن عمر بن عمر من قرية فرخوزديزه، سمع أحم بن ميسر الزاىد، د بن حامد المقرئ وا 

 .ٖٕٗسمع منو أبو الرجاء الزاىد
الَػَرِنَؽدى

244

ذ:

 .ٕٙٗمن شير ربيع األول سنة أربعمائة في العشر األواخر ٕ٘ٗإنو مات
ذ247الَػـؽدى

 لبعضيم: ٕٛٗأنشدنا تمام المقرئ النسفي
 إذا ما قرأت عمى محسن
 وعشرك من مقرئ حاذق

 

 قرانا أفادك من خيره 
 .ٜٕٗفخير من األلف من غيره
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، منيا أبو خرج منيا جماعة كثيرة من أىل العمم يقال لكل واحد منيم: القنطري
منصور جعفر بن صادق بن جنيد القنطري ،ىو من رأس القنطرة، يروى عن خمف ابن عامر 
البخاري وأبى عصمة سيل بن المتوكل، خرج حاجا إلى بيت اهلل الحرام في سنة ثبلث 
وتسعين ومائتين، وكتب بمرو عن أبى عاصم عمرو بن عاصم وأبى بكر أحمد بن محمد 

وأبى الييثم المثنى بن أحمد  األزدي وأبى عبد اهلل أحمد بن  المروزي صاحب أبى عصمة
صاحب أبى عمار الحسين بن حريث، وبنيسابور عن أبى بكر محمد  ٕٓ٘خشنام الدندانقانى

ابن إسحاق بن خزيمة، ومات جعفر بن صادق يوم السبت لعشر بقين من شير ربيع اآلخر 
 .ٕٔ٘براىيم بن إسحاق بن أيوب القنطريسنة خمس عشرة وثبلثمائة وأبو محمد عبد اهلل ابن إ

ىو ثقة جميل من عمماء نسف من رأس القنطرة، يروى عن أبى زرعة الرازّي، روى 
عنو محمد بن زكريا، وتوفى في ذي القعدة سنة ثبلث وثبلثمائة وأبو أحمد القاسم بن محمد 

م الشيخ بن أحمد بن معروف القنطري النسفي، كان عمى عمل القضاء بنسف زمانا في أيا
زمانا، يروى عن  ٕٕ٘أبى بكر محمد بن إبراىيم القبلنسي، وكان عمى عمل القضاء بصغانيان

محمد بن يعقوب األصم ولم يترك السماع منو إال قميبل في آخر عمره، وروى عن أبى يعمى 
عبد المؤمن بن خمف وأبى الحسن محمد بن عمر بن محمد البحري وأبى أحمد بكر بن محمد 

صيرفي وأبى جعفر محمد بن محمد بن عبد اهلل الحمال فمن دونيم من شيوخ بن حمدان ال
خراسان وما وراء النير، وكان فقييا أديبا شاعرا محدثا متفننا في فنون العمم، مات ضحوة يوم 
السبت لثبلث خمون من شير ربيع اآلخر سنة ثمان وثمانين وثبلثمائة، وكان سبب موتو أنو 

 -ب الدواء يوم الخميس فاعتل يوم الجمعة ومات ضحوة يوم السبتافتصد يوم األربعاء وشر 
 .ٖٕ٘رحمو اهلل وتجاوز عنو

الؽاِمؾي
254

ذ:

 أبو يعمى الكاممي كتب الحديث في كبر سنو عنى وعن جعفر بن محمد الفقيو التوبني
وأبى جعفر محمد ابن عمى بن الحسين وأبى مروان عبد الممك بن سعيد بن إبراىيم وأبى 
الحسن محمد بن المكّي وأبى محمد عبد اهلل بن أحمد بن الحسين الجوبقى وغيرىم من 
أصحاب الشيخ أبى يعمى، مات ليمة الثبلثاء، ودفن من يومو السابع والعشرين من جمادى 

 .ٕ٘٘أربعمائة، وقد بمغ من السن ستا وسبعين سنة أو نحوىااآلخرة سنة أربع عشرة و 
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الُؽِبـَدوى
256

ذ:

وكسر الباء الموحدة  اْلحداد وسكون النون  -وقيل بفتحيا وىو األصح -بضم الكاف
وفتح الدال الميممة، ىذه النسبة إلى كبندة معقل، وىي قرية من قرى نسف، منيا أبو إسحاق 

الكبندوى، يروى عن أبى عبيد القاسم بن سبلم وغيره من القدماء، إبراىيم ابن األشرس الضبّي 
قديم الموت وأبو الميث نصر بن المنذر بن جرير النسفي الكبندوى، رحل إلى خراسان والعراق 
والحجاز والشام والمصر، وغرق في البحر، سمع قتيبة بن سعيد وأبا مصعب أحمد بن أبى 

في ، مات غريقا في البحر ومحمد بن رمح التجيبير الدمشقّي بكر الزىري وىشام بن عما
 .ٕٚ٘الرحمة، كتب عنو الغرباء

الَؽرُمِجيـى
258

ذ:

ورأيت لو كتاب المسند لوىب ابن منبو تاريخ كتابتو في سنة  -ٜٕ٘يعنى الطيب -روى
 .ٕٓٙثبلث وعشرين وثبلثمائة

َحدثَنا َعن  ، ُىَو من َقْرَية كرمجينبن ُخَنْيس بن عمر َأُبو اْلحسن اْلَيَمان بن الّطيب
ة من سنة اْثَنتَْيِن َوَثبَلِثيَن  عبد اهلل َوَداُود اْبني نصر بن ُسَيْيل البزدويين َماَت ِفي ِذي اْلحجَّ

 .ٕٔٙوثبلثمائة
الؽعيب

262

ذ:

وأبو القاسم عبد اهلل بن أحمد بن محمود الكعبي البمخي، رأس المعتزلة ورئيسيم، دخل 
اىيم، ونزل برباط الجواليق، وعقد لو مجمس نسف في أيام رئاسة أبى عثمان سعيد بن إبر 

 .ٖٕٙاإلمبلء، روى عنو محمد بن زكريا بن الحسين النسفي
أن أبا يعمى بن خمف امتنع من زيارتو ولما دخل عميو الكعبي مسمما وزائرا لم يقم لو 

 .ٕٗٙأبو يعمى وال كممو
الَؽالباذى

265

ذ:

 .ٕٙٙكانت والدة أبى نصر الكبلباذي في سنة ستين وثبلثمائة
الَؽيخارانى

267

ذ:

بفتح الكاف وسكون الياء المنقوطة من تحتيا باثنتين وفتح الخاء المنقوطة والراء بين 
كيخاران، وىي قرية من قرى اليمن، والمشيور بيذا  األلفين وفي آخرىا النون، ىذه النسبة إلى

ضع عطاء بن يعقوب الكيخاراني، من أىل اليمن، مولى بنى سباع، وكيخاران مو  ،االنتساب
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باليمن نسب إليو، يروى عن أم الدرداء وأبى الدرداء أيضا، روى عنو الزىري والقاسم بن أبى 
بزة، ومن زعم أنو سمع معاذ بن جبل فقد وىم، أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد البسطامي في 
ا داره بنيسابور أنا أبو بكر أحمد  بن عمى بن خمف الشيرازي أنا أحمد بن عبد اهلل الفارسي أن

أحمد ابن عبد اهلل بن محمد بن يوسف سمعت جدي محمد بن يوسف الفربري يقول سمعت 
محمد بن أبى حاتم البخاري سمعت أبا بكر المديني بالشاش زمن عبد اهلل بن أبى عرابة 
يقول: كنا عند إسحاق بن راىويو وأبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل البخاري في المجمس، فمر 

ديث النبي صمى اهلل عميو وسمم، وكان دون صاحب النبي صمى اهلل إسحاق بحديث من أحا
 عميو وسمم عطاء الكيخاراني، فقال إسحاق: يا أبا عبد اهلل! أي شيء كيخاران؟ قال:

 -قرية باليمن، كان معاوية بن أبى سفيان بعث ىذا الرجل، وكان يسميو أبو بكر
مع منو عطاء حديثين، فقال لو إسحاق: فمر بكيخاران، فس -يعنى المديني وأنسبتو إلى اليمن

، «وضع في الميزان أثقل من خمق حسنما من شيء ي» .عبد اهلل كأنك شيدت اليوم! يا أبا
تفرد بو القاسم ابن أبى بزة فجمع حديثو عن عطاء الكيخاراني، وكيخاران قرية من رستاق 

 . ٕٛٙمرو
ادلِدوـى

269

ذ:

يعنى بنسف، روى  -المديني من المدينة الداخمة أبو الفضل جعفر بن محمد الصديقى
عن عبد اهلل بن محمد بن عبد العزيز البغوي ويحيى بن محمد بن صاعد ومحمد ابن محمد 
بن سميمان الباغندي وجماعة من أىل العراق وخراسان، وكان يحفظ من الحكايات واألشعار 

محمد بن زكريا بن الحسين  والنتف والممح عن أىل العراق وغيرىم ما ال يحصى، روى عنو
وأحمد بن يعقوب بن يوسف وأحمد بن عبد العزيز المكّي وغيرىم، مات قبل أبيو وأبو محمد 

 .ٕٓٚحماد ابن شاكر بن سورة بن ونوسان الوراق المديني النسفي
من المدينة الداخمة، ثقة جميل، روى عن محمد بن إسماعيل البخاري الجامع، وروى 
عن أبى عيسى الترمذي وعيسى بن أحمد العسقبلني ومحمد بن الفضيل العابد البمخيين، 
ارتحل إلى الشام والعراق، وروى عن أىل بمده والغرباء، سمع منو أبو يعمى عبد المؤمن بن 

ى عنو محمد بن زكريا بن الحسين وأىل بمده والغرباء، مات في يوم خمف النسفي الجامع، ورو 
 .ٕٔٚاالثنين لسبع بقين من ذي القعدة سنة إحدى عشرة وثبلثمائة
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ادُلرودى
272

ذ:

بفتح الميم وضم الراء وكسر الدال الميممتين بينيما الواو، ىذه النسبة إلى مروة، وىو 
اسم لبعض أجداد المنتسب إليو، منيم أبو الفضل محمد بن أبى سعيد عثمان بن إسحاق بن 
شعيب بن الفضل ابن عاصم بن مرودة المرودى النسفي، من أىل نسف، كان شيخا ثقة، 

د بن عنبر بن نعيم النسفي وذىب عنو سماعو، وكان عنده عن وىو آخر من روى عن محمو 
محمود نحو تسعين حديثا، وكانت والدتو في سنة سبع وتسعين ومائتين، ومات في ذي القعدة 

 .ٖٕٚسنة ست وثمانين وثبلثمائة، سمع منو الصغار والكبار
ادلدّبحي

274

ذ:

عبيد محمد ابن أبو عمى األعرج المسبحي كان عمى عمل المظالم بنسف، وكان أبو 
 .ٕ٘ٚمحمد بن سميمان خميفتو في الحكم في حال شبابو

الـبيل
276

ذ:

وجدت في كتاب عبد اهلل بن أحمد بن محتاج بخطو: ثنا محمد بن عمى بن الحسين 
البمخي بنسف سنة أربع وثبلثين ثنا األمير إسماعيل بن أسد يقول سمعت أبى يقول: كنا عند 

؟ قال: كنا أبوي عاصمين عند ابن جريج، وكنت نبيبلم النبيل فقيل لو: لم سميت أبى عاص
أين أبو عاصم النبيل؟ فسميت نبيبل، وأخبركم عن نفسي بشيء  أتجمل في الثياب، فقال يوما:

طريف، تزوجت بامرأة بنيت بيا، فمما دخمت عمييا وأنفى كبير وأردت أن أقبميا فمنعني أنفى 
ددت أنفى عمى وجييا فقالت: نح ركبتك عن عن التقبيل، فمما أردت لم يمكني تقبيميا، فش

وحفيده أبو عمى محمد بن الضحاك بن  ليا: ليست ىي بركبة، إنما ىو أنفوجيي! فقمت 
عمرو ابن أبى عاصم النبيل ]الشيباني، أصمو من البصرة، ونشأ بأصبيان وكتب بيا الحديث، 

بن أبى عاصم النبيل،  وانتقل إلى بغداد وسكنيا إلى حين وفاتو، سمع عمو أحمد ابن عمرو
وأسيد بن عاصم وعمران بن عبد الرحيم األصبيانيين وأحمد بن يحيى بن مالك السوسي 
وأحمد بن عبد العزيز بن معاوية اليمامي وسيل بن عبد اهلل بن الفرخان الزاىد، روى عنو أبو 

حافظ، الصيداء ناجية بن حيان القاضي وعبد اهلل بن موسى الياشمي ومحمد بن المظفر ال
وروى جعفر بن محمد بن بصير الخمدى عنو كتاب اآلحاد والمثاني بروايتو عن عمو أحمد 

عبد  سنة ثبلث وثبلثمائة وأبو الحسين بن عمرو بن أبى عاصم، وتوفى في شير ربيع األول
 .ٕٚٚاهلل ابن محمد بن الحسن بن أيوب الكاتب، المعروف بالنبيل، حدث عن عمى ابن المد
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الـوقدى
278

ذ:

وأحمد  ٜٕٚأكثر ما فيو موضوعات محمد بن تميم الفاريابين أرغب في سماعو ألولم 
 .ٕٓٛبن عبد اهلل الجويباري

الـيازكى
281

ذ:

النسفي كتاب  الحسين  أحمد بن محمد بن الخميل ابو نصر النيازكى، روى عن ابى
األدب لمبخارّي، وروى عن محمد بن الفتح بن حامد وابى إسحاق محمود بن إسحاق القواس 

 .ٕٕٛوأبى سعيد الييثم بن كميب وأبى بكر محمد بن أحمد بن حبيب وغيرىم
الورغجـى

283

ذ:

بفتح الواو والراء وسكون الغين المعجمة وفتح الجيم وفي آخرىا النون، ىذه النسبة إلى 
ىي من قرى نسف فيما أظن، منيا أسمم بن ميمون النحوّي األديب الورغجنى، من ورغجن، و 

ورغجن المسممين كان صاحب العروض والمغة من القدماء وأبو عمى الحسين ابن الصديق بن 
الفتح بن الحجاج الورغجنى، شيخ صدوق ثقة، سمع أبا عبد اهلل محمد بن عقيل البمخي وأبا 

وأبا الحسن عمى بن الحسن المؤدب وغيرىم، روى عنو جعفر بن  القاسم أحمد بن حم الصفار
محمد ابن حمدان الفقيو التونسي وأبو طاىر محمد بن  محمد بن  إبراىيم القبلنسي وجماعة، 

 .ٕٗٛمات في سنة ست وستين وثبلثمائة
الوصايف

285

ذ:

 .ٕٚٛسمعو منو ٕٙٛعندي أجزاء بخطو من تفسير إبراىيم بن معقل
اليانى

288

ذ:

النون، ىذه النسبة إلى يانة وىو  المنقوطة من تحتيا باثنتين وفي آخرىالياء  بفتح ا
اسم لجد المنتسب إليو، وىو أبو بكر عبد بن أبى العباس محمد بن محمود بن مجاىد بن 
خمف بن يانة بن كبلب المؤذن الزاىد اليانى النسفي، كان من عباد اهلل الصالحين المجاب 

اإلمام وعيسى بن أحمد العسقبلني وأبى عيسى محمد بن دعاؤىم، يروى عن أحمد بن سيار 
التميمي وغيرىم، روى عنو أبو يعمى عبد المؤمن بن  الترمذي وأبى زيد الطفيل بن زيد عيسى

 ٜٕٛخمف النسفي ومحمد بن زكريا ابن الحسين النسفي، ومات في سنة ست وعشرين وثبلثمائة
ود بن مجاىد بن خمف بن يانة بن وأبو الحسن عمى بن عبد الرحمن بن إبراىيم بن محم
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جيحون، سمع أبا عمرو سعيد بن القاسم  ٜٕٓكبلب المحمودي اليانى، كان عمى حكومة آمل
، وأبا جعفر محمد بن إبراىيم الفرجائى بسمرقند، تفقو بسمرقند ٜٕٔبن العبلء البرذعي  بطراز

عمقت عنو أحاديث  ، وكنتعمى عبد الرحمن بن القاسم القزاز، وببخارا عمى أبى بكر األودنى
 .ٖٜٕمات في ذي الحجة سنة ست وتسعين وثبلثمائة .ٕٜٕمن أحاديث أبى عمرو البرذعي

اليغـوى
294

ذ:

ومن جممة المنتسبين أبو إسحاق إبراىيم بن محفوظ ابن عمى بن إسرافيل بن الميث 
، من أىل ىذه القرية، كان أديبا محدثا، سمع الحديث من أبى بكر محمد بن أحمد ٜٕ٘اليغنوى

 .ٜٕٙخنب وأبى عبد اهلل محمد بن موسى بن عمى بن عيسى الرازّي ومن دونيمابن 
 اخلامتت

التي رصدت لجمع ودراسة نصوص  بمنة من اهلل وفضمو تم أنجاز ىذه الدراسة،
، وما ليذا الكتاب من أىمية عممية في تاريخ نسف ألبو العباس المستغفريمفقودة من كتاب 

عممائيا، أذ لو قدر ليذا الكتاب أن يحافظ عمى بقائو، لكان دراسة تاريخ ىذه المدينة وأشير 
من المصادر التي غنى عنيا في دراسة مدن المشرق االسبلمي، كونو يعد موسوعة في 
االنساب والتراجم، وثبت لي ذلك من خبلل اعتماد العديد من المؤرخين عميو الذين اكثروا 

 النقل عنو في مؤلفاتيم.
لكريم ما تعرضت لو مدن المشرق االسبلمي من حروب وال يخفى عمى القارئ ا

ومنازعات بين مختمف االمارات التي تعاقبت عمى الحكم في تمك الببلد وما اصابيا من خراب 
ادى الى ضياع جيود الكثير من العمماء والمفكرين، وكان من بينيم مؤرخنا الذي  ودمار،

 نحن في صدد دراستو.
قمت بتقسيم الدراسة الى  وجمعيا، لكتاب المفقودة،وبعد التتبع التاريخي لنصوص ا

مبحثين: خصص األول لعصر المؤلف وحياتو، ونبذة عن كتابو، والتعريف بو، ونسبتو لو، 
كما اعطينا صورة تقريبية عن منيجو في الكتاب، فقد أعتبرت النصوص المتبقية صورة  

ص عمى نسبتيا الى المدن، لمكتاب االصل. وبعد دراسة ليست بالسيمة قمت بترتيب النصو 
مع الحفاظ التام والدقيق عمى النصوص دون أي تغير فييا، اال اني ذيمتيا بيوامش تعرف 

 بالمدن وأشير االعبلم الواردة.
 ومن اهلل التوفيق
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 :اهلوامش
                                                 

ىـ(، االنساب ،تح :عبد الرحمن بن يحيى المعممي ٕٙ٘السمعاني ، عبد الكريم بن محمد بن منصور ) ٔ
،  ٖٔم ، ج ٕٜٙٔ -ىـ  ٕٖٛٔ،   مجمس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد،  ٔاليماني واخرون ، ط

بغداد  –ن األوقاف ، رئاسة ديوا ٕ.السمعاني ، التحبير في المعجم الكبير ، تح: منيرة ناجي سالم، طٔٙص
. السمعاني ، المنتخب من معجم شيوخ السمعاني،تح : موفق بن عبد ٔٛٔ، ص ٕم ، جٜ٘ٚٔ -ىـٜٖ٘ٔ، 

. ابن نقطة ،محمد بن ٖ٘٘ٔم ،ص ٜٜٙٔ -ىـ  ٚٔٗٔ،دار عالم الكتب، الرياض، ٔاهلل بن عبد القادر،ط
لكتاب اإلكمال البن ماكوال(، تح: ىـ( ، إكمال اإلكمال )تكممة ٜٕٙعبد الغني بن أبي بكر بن شجاع،)ت 

.الذىبي ، ٕٕٙ، ص ٗ، جٓٔٗٔمكة المكرمة،  -، الناشر: جامعة أم القرى ٔعبد القيوم عبد ريب النبي،ط
ىـ(،تاريخ اإلسبلم َوَوفيات المشاىير َواألعبلم ، ٛٗٚشمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان )ت 

 .ٙٔ٘، ص ٜم ،ج ٖٕٓٓالغرب اإلسبلمي،  ، ، دار ٔتح: بشار عّواد معروف ، ط
 .ٕ، ص ٕ، مكتبة النيضة المصرية ، القاىرة ، ج ٔأمين ، احمد ، ظير اإلسبلم ،ط (ٕ)
نسبة الى االمارة الطاىرية التي اشتق اسميا من مؤسسيا طاىر بن الحسين بن مصعب بن زريق،  (ٖ)

ه(، وكان ٜٗٔ-ٓٚٔاحدى مدن خراسان ،في عيد الخميفة العباسي ىارون الرشيد) وتولى ابوه والية بوشنج
ه(، فقد ارسمو عمى راس جيش من ٕٛٔ -ٜٛٔطاىر بن الحسين يتمتع بحظوة لدى الخميفة المأمون )

ه(،وتكمن من الحاق اليزيمة بالجيش العباسي وقتل الخميفة ٜٛٔ -ٜٗٔخراسان لمقاتمة اخيو االمين ،)
بغداد .وعندما استقر امر الخبلفة لممأمون ،ولى طاىر بن الحسين والية خراسان وبقية واليات االمين في 

ىـ(، المحبر ،تح:إيمزة ٕ٘ٗالمشرق.وتعاقب ابنائو عمى حكم االمارة. البغدادي ،محمد بن حبيب بن أمية )ت
اهلل بن مسمم )ت  . ابن قتيبة ،أبو محمد عبدٖٜٗ،ٖ٘ٚليختن شتيتر، ،دار اآلفاق الجديدة، بيروت ،ص

. ٖ٘ٛم،ص ٕٜٜٔ،  الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، ٕىـ(، المعارف  ،تح: ثروت عكاشة، طٕٙٚ
ىـ(،األخبار الطوال، تح: عبد المنعم عامر و جمال الدين ٕٕٛالدينوري ،أبو حنيفة أحمد بن داود )ت 

. ٓٓٗ-ٜٖٗم،ص  ٜٓٙٔشركاه ، القاىرة، ،دار إحياء الكتب العربي ، عيسى البابي الحمبي و ٔالشيال، ط
بيروت،،  –، دار الكتب العممية ٔىـ( ،تاريخ الرسل و والمموك،طٖٓٔالطبري ،محمد بن جرير )ت 

 . ٕٔٔ،ص ٘،جٚٓٗٔ
ه( في اقميم سجستان .وينتسبون الى مؤسسيا ٖٜٖ -ٕٚٗ( االمارة الصفارية: وىم اسرة حكمت من سنة )ٗ)

غمب عمى امير سجستان، ولمع اسمو عندما تمكن من ىزيمة الخوارج عدة يعقوب بن ليث الصفار ،الذي ت
ه ، وامتذ نفوذه الى ٕٚٗمرات ،في سجستان ، وبعدىا طمب منو اىل سجستان ان يتولى حكم االمارة سنة

ه ، حاز يعقوب بن ليث الصفار عمى رضا ٕٛ٘مناطق واسعة من مدن المشرق االسبلمي .وفي سنة 
ه(،فضم اليو والية بمخ وطخارستان ،واستمرت امارتو بتعاقب ٜٕٚ- ٕٚ٘عتمد عمى اهلل )الخميفة العباسي الم

ىـ(، ٕٚٚابنائو عمى الحكم  الى ان تم القضاء عمييا من قبل الغزنوين. الفسوي ،يعقوب بن سفيان )ت 
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م،  ٜٔٛٔ -ىـ ٔٓٗٔ،مؤسسة الرسالة، بيروت، ٕالمعرفة والتاريخ، تح: أكرم ضياء العمري ، ط
. ابن  ٗٔٙ -ٔٓٙ، صٜٗ٘، صٗٔ٘- ٘ٓ٘، ص ٘.الطبري ، تاريخ الرسل والمموك ،جٔٔص،ٔج

، ٕىـ(، تجارب األمم وتعاقب اليمم ، تح :أبو القاسم إمامي ، طٕٔٗمسكويو ،أبو عمي أحمد بن محمد )ت 
. ابن الجوزي ، عبد الرحمن بن عمي بن ٕٗ، ٜ، ص ٘،جٜٖٔ، ص ٗم ، ج ٕٓٓٓسروش، طيران، 

 .ٖٙ،صٙ،جٖٛ٘ٔ، دار صادر ،بيروت، ٔتظم في تاريخ المموك واألمم ،طمحمد ، المن
( االمارة السامانية :نسبة الى جدىم اسد بن سامان ،ويعد اسماعيل بن احمد بن الساماني مؤسس االمارة ٘)

السامانية ، وحقق انتصارات عمى الصفاريين وضم اراضييم الى مناطق نفوذه ،وقد نال اسماعيل الساماني  
ا الخميفة العباسي المعتضد باهلل )( وعينو الوالي الشرعي لببلد ما وراء النير وخراسان وشيدت االمارة رض

السامانية في عيده استقرارًا سياسيا وحضاريا ممحوظ ،ازدىرت فيو الحركة الفكرية خبلليا .وبعد وفاة اسماعيل 
لغزنويين . النرشخي ، ابو بكر محمد بن تعاقب عمى حكم االمارة عدد من ابنائو .وانتيى حكمو عمى يد ا

ه(، تاريخ بخارى ، ترجمة : أمين عبد المجيد البدوي ونصر اهلل مبشر الطرازي ، دار ٖٛٗجعفر )ت
، ٔىـ(، تاريخ ابن الوردي ،طٜٗٚ. ابن الوردي ، عمر بن مظفر)ت ٕٖٗ، ص ٜ٘ٙٔالمعارف ، مصر ، 

 .ٕٕٛ، ص ٔم ، ج ٜٜٙٔ -ىـ ٚٔٗٔدار الكتب العممية ، لبنان، بيروت، ، 
 .ٖٓٗ-ٜٖٖ، ليدن ،صٖابو عبداهلل محمد بن احمد البشاري،احسن التقاسيم في معرفة االقاليم ، ط (ٙ)
ىـ(، يتيمة الدىر في محاسن أىل ٜٕٗالثعالبي ،أبو منصور عبد الممك بن محمد بن إسماعيل )ت ( ٚ)

، ص  ٗم ، جٖٜٛٔ-هٖٓٗٔوت ،لبنان، ، دار الكتب العممية ، بير ٔالعصر، تح: مفيد محمد قمحية ، ط
ٔٓٔ. 

( االمارة الغزنوية : نسبة الى مدينة غزنة تقع التي بين خراسان واليند .وكانت مركز حكم الغزنوين، ٛ)
ويرجع  تاسسييا الى القائد سبكتكين ،الذي تولى حكم غزنو من السامانيين ، واستطاع سبكتكين من مد نفوذه 

ه،مقابل قمعو لبلضطرابات في ٖٗٛن ، الذي واله عميو نوح بن سامان ،سنةفي المشرق وضم اقميم خراسا
ببلد ما وراء النير،ولكن سبكتكين اتجو الى اليند بفتوحاتو ، وتحالف سبكتكين مع نصر بن نوح الساماني في 

االمارة قتال البوييين الذين حاولوا السيطرة عمى اقميم خراسان ، واستطاع سبكتكين مع ابنو محمود و قوات 
السامانية ،من القضاء عمى ىؤالء ،واعادوا مدينة نيسابور الى السامانيين ،واستمر االمارة الغزنوية بالحكم لدة 
طويمة حققوا انجازات عظيمة، في كافة المجاالت الى ان انتيت امارتيم باستيبلء الغوريون عمى مناطق 

ىـ(،البداية والنياية ، تح : عمي شيري، ٗٚٚر )ت نفوذىم. ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثي
.ابن تغري بردي ، أبو المحاسن جمال ٖٗٙ،  ٘ٔم ،ج ٜٛٛٔ -، ىـ ٛٓٗٔ،دار إحياء التراث العربي،  ٔط

ىـ(، النجوم الزاىرة فى مموك مصر والقاىرة ،وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دار الكتب، ٗٚٛالدين )ت 
 .ٓ٘،ص ٘مصر،، ج
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.ابن خمكان ، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراىيم ٜ٘، ص ٗالبي ، يتيمة الدىر ،ج( الثعٜ)
بيروت ،  –ىـ(، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ، تح: إحسان عباس ،، دار صادر ٔٛٙ)ت 

 .ٙٛٗ، ص ٚٔ. الذىبي ، سير اعبلم النببلء ، جٜ٘ٔ، صٕ،،جٜٓٓٔ
 .ٙٛٙ، ص٘ٔاية ، جابن كثير ، البداية والني (ٓٔ)
( نسبة الى نسف وىي مدينة من مدن ببلد المشرق، ليا ربض وسور واربعة ابواب باب النجارية وباب ٔٔ)

سمرقند وباب كّش وباب غوبذين ولنسف قرى كثيرة كثيرة ونواح وليا منبران سوى منبر المدينة والغالب عمى 
بعض السنة فيسقون بساتينيم ومباقميم ومباطخيم باآلبار  قراىا المباخس والخصب والسعة ونيرىا ينقطع فى

حّتى يعود الماء فى النير واّما أشروسنة فاسم االقميم كما اّن السغد اسم االقميم وليس ثّم مدينة بيذا االسم 
والغالب عمييا الجبال حدود اشروسنة غربّييا حدود سمرقند شمالّييا الشاش وبعض فرغانة جنوبّييا بعض 

كّش والصغانيان وشومان وواشجرد وراشت شرقّييا بعض فرغانة ومدنيا ارسيانيكت وكركث حدود 
وغزق،وغكث وساباط وزامين وديزك ونوجكت وخرقانة ومدينتيا اّلتى يسكنيا الوالة ىى بونجكت وبناؤىا طين 

المدينة الداخمة  وخشب وىى مدينة داخميا مدينة اخرى عمى كّل منيما سور ولممدينة الداخمة بابان ويجرى فى
فتحيا كان عمى نير كبير عميو فييا رحى ويشتمل حائطيا عمى دور وبساتين وقصور وكروم. اولى محاوالت 

يد القائد سعيد بن عثمان والذي صال اىميا عمى دفع الجزية ولم يحقق الفتح العربية بصور نيائية  اال عمىيد 
اإلصطخري ،أبو  ه . ٜٔوالت عدة تم فنحيا في سنة ه وبعد محاٜٛالقائد قتيبة بن مسمم الباىمي سنة 

ىـ(، المسالك والممالك لبلصطخري أو مسالك الممالك ، دار صادر، ٖٙٗاسحاق إبراىيم بن محمد )ت 
ىـ( ، صورة ٖٚٙ.ابن حوقل  ، أبو القاسم محمد البغدادي الموصمي )ت ٕٖٙ -ٕٖ٘م ،ص ٕٗٓٓبيروت، 

محمد بن عبد اهلل )ت  .االدريسي،ٖٓ٘، ص ٕم،ج ٖٜٛٔاألرض ،دار صادر، أفست ليدن، بيروت ،
.ياقوت ٕٜٗ، ص ٔج  ىـ، ٜٓٗٔ، عالم الكتب، بيروت ، ٔىـ( ، نزىة المشتاق في اختراق اآلفاق ، طٓٙ٘

م ، ج  ٜٜ٘ٔ،دار صادر، بيروت،  ٕىـ( ، معجم البمدان ،طٕٙٙالحموي ، شياب الدين أبو عبد اهلل )ت 
 .ٕ٘ٛ، ص ٘
. ٔٛٔ، ص ٕ.السمعاني ، التحبير في المعجم الكبير، جٔٙ، ص ٖٔالنساب ،ج( السمعاني ، إٔ)

،  ٗ. ابن نقطة ، إكمال اإلكمال ، جٖ٘٘ٔالسمعاني ، المنتخب من معجم شيوخ السمعاني، ص 
، ٖبيروت ،ج  –ه(، دار صادر ٖٓٙ.ابن األثير ، عز الدين عمي بن أبي الكرم محمد )ت ٕٕٙص
ىـ( ، تيذيب الكمال في أسماء الرجال، تح: ٕٗٚرحمن بن يوسف)ت .المزي، يوسف بن عبد الٕٛٓص

.الذىبي ، تاريخ  ٕٕ٘، ص  ٕٙ، جٜٓٛٔ – ٓٓٗٔبيروت،  -، مؤسسة الرسالة ٔبشار عواد معروف،ط
م ، ج  ٕٙٓٓ –ه  ٕٚٗٔ.الذىبي ، سير أعبلم النببلء ، دار الحديث القاىرة ، ٙٔ٘، ص ٜاإلسبلم ،ج

العبر في خبر من غبر ، تح :أبو ىاجر محمد السعيد بن بسيوني زغمول  . الذىبي ،ٜٕٔ – ٕٚٔ، ص ٖٔ
.الذىبي ، المعين في طبقات المحدثين ، تح : ىمام عبد الرحيم ٕٙٙ،  ٕبيروت ، ج –، دار الكتب العممية 

. ابن العماد الحنبمي ،عبد الحي بن ٕٙٔه، ج صٗٓٗٔاألردن ،  –عمان  -، دار الفرقان  ٔسعيد ،ط
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ىـ(، شذرات الذىب في أخبار من ذىب، تح : محمود األرناؤوطو عبد القادر ٜٛٓٔمحمد )ت أحمد بن 
 .ٚ٘ٔ، ص ٘م ، ج ٜٙٛٔ -ىـ  ٙٓٗٔ،دار ابن كثير، دمشق ، بيروت،  ٔاألرناؤوط، ط

 .ٕٛٓ، ص ٖ.ابن األثير ، المباب في تيذيب األنساب ، ج ٕٔٗ، ص ٕٔالسمعاني ، األنساب ، ج( ٖٔ)
.ابن ٕٗٔ، ص ٕ.ابن األثير ، المباب في تيذيب األنساب ، ج ٕٕٓ، ص ٔاألنساب ، جالسمعاني ، ( ٗٔ)

 . ٕٕٓ، ص ابن نقطة ، التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد .ٜٖٗ، ص ٔنقطة ، إكمال األكمال ، ج
 . ٕٕٓ، ص ٔالسمعاني ، األنساب ، ج (٘ٔ)
 . ٕٛٔ، ص  ٖٔ( الذىبي ، سير أعبلم النببلء ،جٙٔ)
ىـ(، تاج التراجم ، تح: محمد خير ٜٚٛابن قطموبغا ، أبو الفداء زين الدين أبو العدل قاسم )ت  (ٚٔ)

 .ٚٗٔم ص ٕٜٜٔ-ىـ  ٖٔٗٔدمشق،  -،،دار القمم  ٔرمضان يوسف،ط
. ابن ماكوال، أبو نصر عمي بن ىبة اهلل بن جعفر )ت  ٕٕٓ، ص ٔالسمعاني ، األنساب ، ج (ٛٔ)

، دار  ٔرتياب عن المؤتمف ، والمختمف في األسماء والكنى واألنساب ،طىـ( ، اإلكمال في رفع اال٘ٚٗ
 .ٕٚٓ، ص ٚم،جٜٜٓٔ-ىـٔٔٗٔالكتب العممية ،بيروت، لبنان ، 

 .ٜٗ،صٖ. ابن األثير، المباب في تيذيب األنساب ،جٛٛ-ٚٛ، ص ٔٔ(السمعاني ، األنساب ،جٜٔ)
 .ٓٛ، ص ٔ( السمعاني، األنساب ،جٕٓ)
ىـ(، تمخيص تاريخ نيسابور ، عّربو عن ٘ٓٗعبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن محمد )ت  ( ابن البيع ،أبؤٕ)

. الجرجاني، أبو القاسم حمزة بن ٕٔٔالفرسية: بيمن كريمي ، طيران ،كتابخانة ابن سينا ، طيران ، ص
 -ىـ  ٚٓٗٔ، عالم الكتب ، بيروت، ٗىـ(، تاريخ جرجان،تح: محمد عبد المعيد خان،طٕٚٗيوسف )ت 

 .ٖٕٗ، ص ٛ.الذىبي ، تاريخ االسبلم ، ج ٘ٛٗ، ص ٔم،ج ٜٚٛٔ
 .ٕٛٓ، ص ٖألثير ، المباب في تيذيب األنساب، ج . ابن ا ٕٔٗ، ص ٕٔ( السمعاني ، األنساب ، جٕٕ)
 .ٖٔٚ،صٖ( ابن نقطة ،إكمال اإلكمال ،جٖٕ)
 .ٜٕ٘ -ٜٕٗ، ص ٘السمعاني ،األنساب ،ج( ٕٗ)
 .ٙٚٗ-٘ٚٗص، ٕٔالسمعاني ،األنساب ، ج( ٕ٘)
 . ٖٕٖ، اصٔالسمعاني ، األنساب ، ج (ٕٙ)
. ابن ٔٔ، صٕ.ابم األثير ، المباب في تيذيب األنساب ، ج٘٘، ص  ٙ( السمعاني ،األنساب ، جٕٚ)

ىـ(، تبصير المنتبو بتحرير ٕ٘ٛحجر العسقبلني، أبو الفضل أحمد بن عمي بن محمد بن أحمد بن )ت 
 .  ٔ٘ٙ، صٕالنجار،مراجعة: عمي محمد البجاوي، المكتبة العممية، بيروت ، لبنان، المشتبو،تح: محمد عمي 

.الذىبي ، سير ٖ٘ٙ، صٛ.الذىبي ، تاريخ االسبلم ، جٓ٘ٙ، ص ٕابن نقطة ، إكمال اإلكمال ،ج (ٕٛ)
 .ٓٗٗ، صٕٔأعبلم النببلء، ج

 .ٕٖٛ- ٖٔٛ، ص ص ٖالسمعاني ، األنساب ، ج( ٖٓ)
 .ٙٓٔ- ٘ٓٔ، ص ٔٔاألنساب ،ج السمعاني ،  (ٖٔ)
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 .ٕٓٚ،ص  ٕالسمعاني ، األنساب ، ج (ٕٖ)
ىـ(، المعجم في مشتبو أسامي المحدثين، تح: نظر ٘ٓٗ( اليروي أبو الفضل عبيداهلل بن عبد اهلل )ت ٖٖ)

 .ٕٔٔه، صٔٔٗٔالرياض،  –، مكتبة الرشد  ٔمحمد الفاريابي،ط
،القند في ذكر عمماء سمرقند، تح : يوسف اليادي ،إيران  ( النسفي ، نجم الدين عمر بن محمد بن أحمدٖٗ)
 .ولم أجد لو سنة وفاة فيما توفر لدي من مصادر.ٕٖم،ص ٜٜٜٔ -ىـ ٕٓٗٔ،
 ولم أجد لو سنة وفاة فيما توفر لدي من مصادر. .ٔ٘ٔ، ص ٔالسمعاني ، األنساب ،ج  (ٖ٘)
 .ٕٚٔ، ص ٘( السمعاني ، األنساب ،جٖٙ)
 .ٖ٘٘، ص ٕاب ،ج( السمعاني ، األنسٖٚ)
 .ٖٛ، ص ٖ( السمعاني ، األنساب ،ج ٖٛ)
 .ٖٖٛ، ص ٖ( السمعاني ، األنساب ، جٜٖ)
 .ٕ٘ٓ، ص ٔ( السمعاني  ،األنساب ،جٓٗ)
 .ٕٔ- ٕٓ، صٔٔ( السمعاني ،األنساب ،جٔٗ)
 .ٜٕٓ-ٕٛٓ،ص ٘( السمعاني ،األنساب ،جٕٗ)
 .ٕٙٗ، ص ٓٔ( السمعاني ،األنساب ،جٖٗ)
 .لم اقف عمى ترجمتو فيما توفر لدي من مصادر.ٕٕٗ، ص ٕٔاألنساب ، ج ( السمعاني ، ٗٗ)
ىـ(، تيذيب مستمر األوىام عمى ذوي ٘ٚٗ( ابن ماكوال ، أبو نصر عمي بن ىبة اهلل بن جعفر بن )ت ٘ٗ)

 .ٓٗٔ، صٓٔٗٔبيروت،  -، دار الكتب العممية ٔالمعرفة وأولي األفيام،تح :سيد كسروي حسن، ط
 .ٕٕٗ، ص  ٕٔألنساب ، ج( السمعاني ،اٙٗ)
 .ٕٛٓ، ص ٖ( ابن األثير ، المباب في تيذيب األنساب ،ج ٚٗ)
 .ٙٔ٘، ص  ٜ( الذىبي ، تاريخ األسبلم ، ج ٛٗ)
 .ٕٓٓ، ص ٖ( الذىبي ، تذكرة الحفاظ ، جٜٗ)
 .ٕٛٔ، ص  ٖٔ( الذىبي ، سير اعبلم النببلء ، جٓ٘)
توضيح المشتبو في ضبط أسماء الرواة وأنسابيم ىـ(، ٕٗٛ( ابن ناصر الدين ،محمد بن عبد اهلل )ت ٔ٘)

 .ٙٚ، ص ٜم، جٖٜٜٔ،مؤسسة الرسالة ، بيروت،  ٔوألقابيم وكناىم ، تح : محمد نعيم العرقسوسي ، ط
 .ٚٗٔ( ابن ُقطُموبغا ، تاج التراجم ، صٕ٘)
ِد )ت  ( الكتاب مطبوع ، ينظر : الُمْسَتْغِفِريُّ ٖ٘) ،تح  ٔىـ(، فضائل القرآن،طٕٖٗ،َأُبو الَعبَّاِس َجْعَفُر بُن ُمَحمَّ

 م. جزئين. ٕٛٓٓ: أحمد بن فارس السموم، دار ابن حزم ، 
. الذىبي ، سير ٕٓٓ، ص ٖ. الذىبي ، تذكرة الحفاظ ، جٙٔ٘، ص  ٜ(الذىبي ، تاريخ األسبلم ، ج ٗ٘)

 د..  الكتاب مفقو ٕٛٔ، ص  ٖٔاعبلم النببلء ، ج
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. الذىبي ، سير ٕٓٓ، ص ٖ. الذىبي ، تذكرة الحفاظ ، جٙٔ٘، ص  ٜ( الذىبي ، تاريخ األسبلم ، ج ٘٘)
 .الكتاب مفقود. ٕٛٔ، ص  ٖٔاعبلم النببلء ، ج

. الذىبي ، سير ٕٓٓ، ص ٖ. الذىبي ، تذكرة الحفاظ ، جٙٔ٘، ص  ٜ( الذىبي ، تاريخ األسبلم ، ج ٙ٘)
 الكتاب مفقود. .ٕٛٔ، ص  ٖٔاعبلم النببلء ، ج

، دار النوادر، ٔ( الكتاب مطبوع ،ينظر المستغفري ، دالئل النبوة ،تح: أحمد بن فارس السموم ،طٚ٘)
 م.جزئين.ٕٓٔٓ

. الذىبي ، سير ٕٓٓ، ص ٖ. الذىبي ، تذكرة الحفاظ ، جٙٔ٘، ص  ٜ( الذىبي ، تاريخ األسبلم ، ج ٛ٘)
 . الكتاب مفقود.ٙٚ، ص ٜتوضيح المشتبو ، ج . ابن ناصر الدين ،ٕٛٔ، ص  ٖٔاعبلم النببلء ، ج

. ٕٛٓ، ص ٖ. ابن األثير ، المباب في تيذيب األنساب ،ج ٕٕٗ، ص  ٕٔ( السمعاني ،األنساب ، جٜ٘)
. الذىبي ، سير اعبلم ٕٓٓ، ص ٖ. الذىبي ، تذكرة الحفاظ ، جٙٔ٘، ص  ٜالذىبي ، تاريخ األسبلم ، ج 

. ابن ُقطُموبغا ، تاج ٙٚ، ص ٜالدين ، توضيح المشتبو ، ج( ابن ناصر ٔ.)ٕٛٔ، ص  ٖٔالنببلء ، ج
 . الكتاب مفقود.ٚٗٔالتراجم ، ص

. ٕٛٓ، ص ٖ. ابن األثير ، المباب في تيذيب األنساب ،ج ٕٕٗ، ص  ٕٔ( السمعاني ،األنساب ، جٓٙ)
ر اعبلم . الذىبي ، سيٕٓٓ، ص ٖ. الذىبي ، تذكرة الحفاظ ، جٙٔ٘، ص  ٜالذىبي ، تاريخ األسبلم ، ج 

. ابن ُقطُموبغا ، تاج التراجم ٙٚ، ص ٜ. ابن ناصر الدين ، توضيح المشتبو ، جٕٛٔ، ص  ٖٔالنببلء ، ج
 .الكتاب مفقود : موضوع الدراسة اذ عمدنا الى جمع نصوصو ودراستيا .ٚٗٔ، ص

. ٕٛٓ، ص ٖ. ابن األثير ، المباب في تيذيب األنساب ،ج ٕٕٗ، ص  ٕٔ( السمعاني ،األنساب ، جٔٙ)
. الذىبي ، سير اعبلم ٕٓٓ، ص ٖ. الذىبي ، تذكرة الحفاظ ، جٙٔ٘، ص  ٜالذىبي ، تاريخ األسبلم ، ج 

 . الكتاب مفقود.ٕٛٔ، ص  ٖٔالنببلء ، ج
( الكتاب مطبوع ، ينظر : المستغفري ، الزيادات عمى كتاب المختمف والمؤتمف عن ابي محمد عبد ٕٙ)

لعباس جعفر بن محمد بن المعتز بن محمد المستغفري ابو العباس الغني األزدي مما زادىا عميو ابو ا
 صفحة. ٜٔٔم،عدد صفحاتو ٕٙٓٓ-ه ٕٙٗٔالنسفي، تح : طارق محمد الطواري واشرف عمي عمي ، 

. ٕٛٓ، ص ٖ. ابن األثير ، المباب في تيذيب األنساب ،ج ٕٕٗ، ص  ٕٔ( السمعاني ،األنساب ، جٖٙ)
. الذىبي ، سير اعبلم ٕٓٓ، ص ٖ. الذىبي ، تذكرة الحفاظ ، جٙٔ٘، ص  ٜالذىبي ، تاريخ األسبلم ، ج 

 .ٕٛٔ، ص  ٖٔالنببلء ، ج
حسين،  –. نصار ٖ٘، صٜٔٛٔ( جب ـ ىاممتون، عمم التاريخ، ترجمة صالح احمد العمي، بيروت، ٗٙ)

عبد  . ىرنشو ، عمم التاريخ ، ترجمةٜٗ، صٜٓٛٔ، بيروت، ٕنشأة التدوين في التاريخ عند العرب، ط
 . ٖ٘، ص  ٖٜٚٔالحميد العبادي ، القاىرة ، 

 .ٔٙ، ص ٖٔ( السمعاني ، األنساب ، ج٘ٙ)
 .ٔٙ، صٔ( جٙٙ)
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 .ٜٗ، ص ٖٔ( االنساب ، ج ٚٙ)
 .ٕٕٙ، ص ٗ( جٛٙ)
 .ٜٕ، ص ٔ( جٜٙ)
 . ٙٔ٘، ص ٜ( جٓٚ)
 .ٕٛٔ، ص ٖٔ. الذىبي ، سير أعبلم النببلء، ج ٕٔٓ، ص ٖ( الذىبي ، تذكرة الحفاظ ، ج ٔٚ)
 .ٚ٘،ص ٔ( جٕٚ)
 .ٙٚ، ص  ٜ( ج ٖٚ)
 .ٚٗٔ( صٗٚ)
 . مقدمة الكتاب. ٖ( السمعاني ، األنساب ، ص٘ٚ)
 .ٜ٘، صٔ( السمعاني ، األنساب ، جٙٚ)
 .ٜ٘ٔ، صٔ( السمعاني ،األنساب ، جٚٚ)
 .ٕٕٓ، ص ٔ( السمعاني ، األنساب ، جٛٚ)
 .ٕٗٔ، صٕ( ابن األثير ، المباب في تيذيب األنساب ، جٜٚ)
ىـ(، تاريخ بغداد ، تح :بشار عواد ٖٙٗالخطيب البغدادي ، أبو بكر أحمد بن عمي بن ثابت) ت( ٓٛ)

.والكتاب مطبوع بجزء  ٖٛ، ص  ٖم،ج ٕٕٓٓ -ىـ ٕٕٗٔبيروت،  –، دار الغرب اإلسبلمي  ٔمعروف ،ط
 واحد.

براىيم ىـ(،الفيرست، تح:إٖٛٗ( ابن النديم ، أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق )ت ٔٛ)
.الصفدي، صبلح الدين ٓٛٔم ،ص ٜٜٚٔ -ىـ  ٚٔٗٔ،دار المعرفة بيروت ، لبنان،ٕرمضان،ط
 -ىـٕٓٗٔىـ(، الوافي بالوفيات ،تح: أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى،دار إحياء التراث ، بيروتٗٙٚخميل)ت
 .والكتاب مفقود.ٚ،ص ٚم ، جٕٓٓٓ

 .والكتاب مطبوع.ٖٔٔ،صٔٔبالوفيات ، ج. الصفدي ، الوافي ٜٛٔ(ابن النديم ، الفيرست ،صٕٛ)
ىـ( ،فيرسة ابن خير ،تح: محمد فؤاد ٘ٚ٘( ابن خير اإلشبيمي، أبو بكر محمد بن خير بن عمر)ت ٖٛ)

 .والكتاب مطبوع.ٚٛٔ،ص ٔم،جٜٜٛٔ-ىـٜٔٗٔ، دار الكتب العممية ، بيروت ، ٔمنصورط
 .ٙٛٔ،صٔ( ابن خير األشبيمي ، فيرسة ابن خير،جٗٛ)
 .٘ٛٔ،صٔر األشبيمي ، فيرسة ابن خير،ج( ابن خي٘ٛ)
ىـ(، فتح المغيث ٕٜٓ. السخاوي ،شمس الدين محمد ) تٛٚٔ، صٔ( ابن خير،، فيرسة ابن خير،جٙٛ)

،  ٗم،جٖٕٓٓ -ىـ ٕٗٗٔ، مكتبة السنة ،مصر،  ٔبشرح الفية الحديث لمعراقي،تح: عمي حسين عمي،ط
 .ٖٕٓص
 .السخاوي ، اإلعبلن بالتوبيخ لمن ذم التاريخٚٛٔ،صٔ( ابن خير األشبيمي ، فيرسة ابن خير،جٚٛ)

 .ٖٕٔ، صٔ،موقع: الوراق، ج
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،  ٕٔ.الصفدي ، الوافي بالوفيات ، جٛ،صٔ( ابن ماكوال ، اإلكمال في رفع االرتياب ،جٛٛ)
 .والكتاب مطبوع.ٕٙٚص
 .ٜ٘ٔ، ص ٔ( السمعاني ، االنساب ،جٜٛ)
 .ٖٛٙ، ص ٔ( السمعاني ، االنساب ،جٜٓ)
 ،...الخ.ٜٓ، ٜٛ،ٔٛ،صٗ.جٕ٘ٗ،ص ٖ.وينظر:،جٖٖٛ، ص ٖي ، االنساب ،ج( السمعانٜٔ)
 .ٕٗٔ،ص ٕ( ابن األثير ، المباب في تيذيب األنساب ،جٕٜ)
 ،...الخ.ٜٖٗ، ص  ٔ.وينظر : جٜٖٗ،صٔ( ابن نقطة ، إكمال اإلكمال ،جٖٜ)
 الخ.،...ٕٗ،ٛٔ،ٙٔ.وكذلك،صٕٓ-ٜٔ( ينظر بحثنا : نصوص مفقودة من كتاب تاريخ نسف ، صٜٗ)
 ،...الخ.ٖٗ،ٖٖ،ٛٔ.وكذلك ،صٕٖ( ينظر بحثنا : نصوص مفقودة من كتاب تاريخ نسف ،صٜ٘)
 ...الخ.٘ٗ،ٖٖ، ٖٕ. وكذلك ،ص ٓٗ( ينظر بحثنا : نصوص مفقودة من كتاب تاريخ نسف ،صٜٙ)
 .ٖٗ،ٗٗ،ٕٕ،ٛٔ.وكذلك ،صٖٚ( ينظر بحثنا : نصوص مفقودة من كتاب تاريخ نسف ،صٜٚ)
 ،...الخٖٛ، ٕٙ، ٕٓ.وكذلك، صٜٗوص مفقودة من كتاب تاريخ نسف ، ص(ينظر بحثنا : نصٜٛ)
 .ٛٗ.وكذلك، صٙٗ( ينظر بحثنا : نصوص مفقودة من كتاب تاريخ نسف ، صٜٜ)
 ،...الخ.ٚٗ، ٖٗ، ٕٛ.وكذلك ، صٕٖ( ينظر بحثنا : نصوص مفقودة من كتاب تاريخ نسف ،صٓٓٔ)
 .ٕٗ.وكذلك ، صٖٛ،ص ( ينظر بحثنا : نصوص مفقودة من كتاب تاريخ نسفٔٓٔ)
 .ٖٔ، ٕٔ، ٕٓ.وكذلك ، صٕٖ( ينظر بحثنا : نصوص مفقودة من كتاب تاريخ نسف ، صٕٓٔ)
(لم ينسب الييا مدينة بحسب قول المستغفري صاحب كتاب تاريخ نسف كما كان منيجو مع بقية المدن ٖٓٔ)

 التي اوردىا.
ِإْسَماِعيل بن ِإْبَراِىيم بن اْلُمغيَرة اْلجْعِفّي روى َعن عبيد اهلل بن (  اإلمام الُبَخاِرّي: َأُبو َعْبد اهلل ُمَحمَّد بن ٗٓٔ)

ُموَسى وأبى َعاِصم والمكي بن ِإْبَراِىيم َماَت َلْيَمة عيد اْلفطر سنة ِسّت َوخمسين َوِماَئَتْيِن وقبره بخرتنك عمى 
من ِخَيار النَّاس ِممَّن جمع وصنف ورحل  فرسخين من َسَمْرَقْند َودفن من اْلَغد َيْوم اْلفطر َيْوم السبت َوَكانَ 

َوحفظ وذاكر وحث َعَمْيِو َوَكُثرت عنايتو باألخبار َوحفظو لآلثار َمَع عممو بالتاريخ َوَمْعِرَفة َأيَّام النَّاس اإلمام 
ىـ(، الثقات ٖٗ٘في عمم الحديث صاحب الجامع الصحيح والتاريخ،. ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد)ت 

، دائرة المعارف العثمانية ٔمراقبة: الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية،ط ، تحت
. الربعي ، أبو سميمان محمد بن عبد ٗٔٔ -ٖٔٔ، ص ٜ، ج ٖٜٚٔ/   ى ٖٜٖٔبحيدر آباد الدكن اليند ، 

، دار ٔسميمان الحمد، طه( ، تاريخ مولد العمماء ووفياتيم ، تح: عبد اهلل أحمد ٜٖٚاهلل بن أحمد )ت 
. ابن البيع ،أبو عبد اهلل الحاكم محمد بن عبد اهلل بن محمد ٗٙ٘، ص ٕه ،جٓٔٗٔالعاصمة ، الرياض ، 

ىـ(، تاريخ نيسابور، تمخيص: أحمد بن محمد بن الحسن بن أحمد المعروف بالخميفة النيسابوري، ٘ٓٗ)ت 
. الذىبي ، تاريخ بغداد ، ٜٕابن سينا ، طيران، ص: عّربو عن الفرسية: بيمن كريمي ، طيران، ، كتابخانة 
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ىـ(، االشارات الى معرفة ٔٔٙ. اليروي عمي بن أبي بكر بن عمي ، أبو الحسن )ت ٖٚ٘-ٕٕٖ،ص ٕج
 .ٗٛىـ، ص  ٖٕٗٔ، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة ،  ٔالزيارات ،ط

ماس بن زيد بن الحارث أبو يعمى ( عبد المؤمن بن خمف بن طفيل بن زيد ابن طفيل بن شريك بن ش٘ٓٔ)
، َوَأِبي التميمي النسفي ، ُوِلَد َسَنَة ِتْسٍع َوَخْمِسْيَن َوماَئَتْيِن. َوَسِمَع ِمْن َجدِّه الطَُّفْيل بِن َزْيٍد َوَأِبي َحاِتٍم ا لرَّاِزيِّ

ْسَحاَق بن ِإْبَراِىْيَم الدََّبِري، َوُيوْ  ُسَف بِن َيِزْيَد الَقَراِطْيِسّي، َوَعِميِّ بِن َعْبِد الَعِزْيِز َيْحَيى بن َأِبي مسرَّة الَمكِّّي، َواِ 
فييا بدمشق أبا الَبَغِوّي َوَطَبَقِتِيم. َوَكاَن ِمَن الُفَقَياء الَقاِئمين ِبالظَّاِىر ِبفقو ُمَحمَّد بِن َداُوَد ِبَبْغَداَد. لو رحمة سمع 

ن خمف ومحمد بن العباس بن الوليد بن الدرفس العباس عبد اهلل بن عتاب بن الزفتي ومحمد بن عمي ب
براىيم بن  وبغيرىا محمد بن سميمان الشيزري وبكر بن سيل الدمياطي وأبا عبد اهلل أحمد بن خميد بحمب وا 
عبد اهلل القصار الكوفي وىاشم بن يونس القصار المصري ويحيى بن عثمان بن صالح وعبيد بن محمد 

غوي بمكة روى عنو أبو الحسن محمد بن احمد بن ، وأبو عمي منصور بن الكشوري وعمي بن عبد العزيز الب
عبد اهلل الخالدي وابو الفضل أحمد بن أبي عمران اليروي وأبو الحسن عمي بن بندار الطبري وأبو عمي 

َسف. ابن عساكر ، الحسن بن محمد بن  البمخي. توفي ِفي ُجَماَدى اآلِخَرة َسَنَة ِستٍّ َوَأْرَبِعْيَن َوَثبَلِث ماَئٍة بنَ 
. ٕٕٗ، ص  ٘ٔ. ابن منظور، مختصر تاريخ دمشق البن عساكر،جٜٙٔ، ص ٖٚتاريخ دمشق ، ج

. ابن ناصر الدين ، ٔٚ،صٕٔ.الذىبي ، سير أعبلم النببلء ،ج ٖٙٛ،صٚالذىبي ،تاريخ اإلسبلم ت ،ج
 .ٙ٘ٙ، صٔتوضيح المشتبو ،ج

ي.روى عن محمد بن إسماعيل الجامع ثقة مامون ( حماد بن شاكر بن سوية أبو محمد الوراق النسفٙٓٔ)
( َعْنُو.رحل إلى الشام وروى عن جماعة من الشاميين والغرباء وروى عن أبي  َوُىَو َأَحُد ُرَواِة )َصِحْيِح الُبَخاِريِّ
عيسى الترمذي وعيسى بن احمد العسقبلني مات سنة إحدى عشرة وثبلثمائة . ابن نقطة ،التقييد لمعرفة رواة 

. الذىبي ، سير أعبلم النببلء ٜٖٕ،صٚ. الذىبي ،تاريخ اإلسبلم ،جٕٛ٘ -ٕٚ٘نن والمسانيد ،ص الس
 .ٕٚ-ٔٚ،ص ٕٔ،ج
( ُمَحمَّد بن َسبلم البيكندي َأُبو عبد اهلل مولى بنى سميم يروي َعن بن ُعَيْيَنة وأبى اأْلَْحَوص َوَكاَن فقيو، ٚٓٔ)

د بن ِإْبَراِىيم اْلبْكِرّي بتستر َماَت َيْوم اأْلََحد لسبع مضين من صفر سنة روى َعْنُو ُمَحمَّد ْبن ِإْسَماِعيل َوُمَحمّ 
.الكبلباذي ، أحمد بن محمد بن الحسين بن ٘ٚ، ص  ٜخمس َوعْشرين َوِماَئَتْيِن.ابن حبان ، الثقات ، ج 

: عبد اهلل  ىـ(، اليداية واإلرشاد في معرفة أىل الثقة والسداد، ، تحٜٖٛالحسن، أبو نصر البخاري )ت 
 .ٖ٘ٙ، ص  ٕ، جٚٓٗٔبيروت،،  –، دار المعرفة ٔالميثي، ط

،  ٔ.ويقارن ابن االثير ، المباب في تيذيب األنساب ، جٛٔٔ، ص  ٔ( السمعاني ، االنساب ، ج ٛٓٔ)
 .ٚٗٔ،ص ٙ.الذىبي ، تاريخ االسبلم ، جٖٓص 

. والتي  ٕٕٓرواة السنن والمسانيد، ص ( لم اجد لو ترجمة سوى التي ذكرىا ابن نقطة ، التقييد لمعرفةٜٓٔ)
 نقميا عن المستغفري في تاريخ نسف .

 .ٕٕٓ( ابن نقطة ، التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد، صٓٔٔ)
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 ( ورد سابقا تعريفو .ٕٔٔ)
 ( يقصد البخارئٖٔ)
 .ٕٛ٘( ابن نقطة ، التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد،صٗٔٔ)
ي نسبة الى مدينة اخسيكبث بببلد ما وراء النير عمى شاطئ نير الشاشوىي من ببلد ( َأْخِسيَكُثب : وى٘ٔٔ)

فرغانة وكانت من انزه ببلدىا وأحسنيا، خرج منيا جماعة من العمماء قديما وحديثا .السمعاني ، االنساب 
 .ٕٔٔ، صٔياقوت الحموي ، معجم البمدان ، ج  .ٕٖٔ، ص ٔ،ج
.نقبل عن المستغفري في تاريخ نسف.و لم اجد ترجمو مفصمة ٖٖٔص،  ٔ( السمعاني ، االنساب ، جٙٔٔ)

 -ه ٖٓ٘لو في المصادر التي توفرت لدي ، اال انو كان من المعاصرين لممستغفري والذي عاش مابين )
 ه(، اذن نستطيع القول بانو توفي في القرن الخامس اليجري.ٕٖٗ

 بحث(( يعني المستغفري صاحب كتاب تاريخ نسف .)موضوع الٚٔٔ)
 ( لم أجد لو ترجمة لو في المصادر التي توفرت لدي .ٛٔٔ)
 .ٖٖٔ، ص  ٔ( السمعاني ، االنساب ، ج ٜٔٔ)
( نسبة الى ُأْسَباِنيَكث مدينة بما وراء النير من مدن أسبيجاب بينيما مرحمة كبيرة.ياقوت الحموي ، ٕٓٔ)

 .ٔٚٔ، ص ٔمعجم البمدان ، ج
النير يكثر فييا البساتين والمياه وابنيتيا طين وليا اسواق مشحونة ( أسبيجاب :مدينة من مدن ببلد ٕٔٔ)

وىى خصبة كثيرة الغبّلت والمنافع وليس بما وراء النير مدينة ال خراج عمييا ااّل اسبيجاب وحوليا مدن وقرى 
ىـ(، ٕٖٚ. مجيول )توفي: بعد ٖٓٓكثيرة. تقع عمى حد تركستان .األصطخري ، المسالك والممالك ، ص

د العالم من المشرق إلى المغرب ، محقق ومترجم الكتاب )عن الفارسية( : السيد يوسف اليادي، الدار حدو 
. االدريسي ، نزىة المشتاق ، ٕٕٙ.المقدسي،احسن التقاسيم ، صٖٗٔه ،صٖٕٗٔالثقافية لمنشر، القاىرة، 

 .ٗٓٚ، ص ٕج
محمد ْبن عبد اهلل بن إدريس ْبن حسن ْبن َمتََّوية، ( وىو الَحاِفُظ اإِلَماُم َعْبد الرَّْحَمن ْبن محمد ْبن ٕٕٔ)

الحافظ أبو سْعد اإلدريسّي اإلْسَتراباذّي، ُمَحدُِّث َسَمْرَقْند. لو رحبلت في طمب العمم، وصنَّف مؤلفات منيا: " 
َوْيو تاريخ َسَمْرَقْند " " وتاريخ أسْتراباذ " وغير َذِلَك وسمع أبا العّباس األّصم، وأبا ُنعيم محمد بْ  ن الَحَسن ْبن َحمَّ

اإلسْتراباذّي، وأبا سيل ىارون ْبن أحمد ْبن ىارون، وعبد اهلل ْبن عدّي الحافظ، وغيرىم.روى َعْنُو أبو عمّي 
الّشاشّي، وأبو َعْبد اهلل الّخبازّي، َوَأُبو َمْسُعود أْحَمد ْبن ُمَحمَّد الَبَجمي، َوَأُبو سعد محمد بن عبد الرحمن 

ي، َوَأُبو العبلء محمد ْبن عمّي الواسطّي، وأحمد ْبن محمد الَعِتيقّي، وعمي ْبن المحّسن التَّنوخّي، الَكْنَجُروذِ 
وآخرون. َماَت ِبَسَمْرَقْنَد ِفي َسَنِة َخْمٍس َوَأْرَبع ماَئة، وىو يبمغ من العمر الثََّماِنْيَن عامًا.الذىبي ،تاريخ اإلسبلم 

 . األ ان الكتابين في عداد المفقودات .ٕٖ، ص ٖٔنببلء ،ج. الذىبي ،سير أعبلم ال٘ٛ، ص ٜ، ج
( سمرقند : وىي من مدن ببلد ما وراء النير ، تقع ضمن حدود مدينة تركستان في اسيا الصغرى ، ٖٕٔ)

وىي من أجّل البمدان وأعظميا، وأشدىا امتناعا، افتتحيا القائد قتيبة بن مسمم، في زمن الخميفة اإلموي الوليد 
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الممك، وصالح ممكيا ، فييا نير عظيم يأتي في ببلد الترك يقال لو اسف. اليعقوبي ، أحمد بن بن عبد 
. المنجم ،إسحاق بن ٕٗٔىـ ،ص ٕٕٗٔ، دار الكتب العممية، بيروت ،  ٔه(، البمدان ، طٕٜٕإسحاق )ت

عالم الكتب،  ، ٔىـ( ، آكام المرجان في ذكر المدائن المشيورة في كل مكان ، ط ٗالحسين )المتوفى: ق 
ىـ( ، معجم ما ٚٛٗ. البكري ،أبو عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز بن محمد )ت ٗٛىـ ، ص ٛٓٗٔبيروت ، 

 .٘٘ٚ- ٗ٘ٚ، ص  ٖىـ ، ج  ٖٓٗٔ،عالم الكتب، بيروت ، ٖاستعجم من أسماء الببلد والمواضع،ط
أيضا، بالفاء، وقد ذكر في  ( باَراب :وىو اسم لناحية كبيرة واسعة وراء نير جيحون، ويقال: فارابٕٗٔ)

لييا ينسب أبو نصر إسماعيل بن حّماد الجوىري صاحب كتاب الصحاح في المغة، وخالو إسحاق  موضعو، وا 
بن ابراىيم صاحب ديوان األدب المغويان، وأبو زكرياء يحيى بن أحمد األديب البارابي أحد أئمة المغة. ياقوت 

 .ٖٛٔ، ص  ٔالحموي، معجم البمدان ، ج
( وىو اإِلَماُم المحدِّث، َأُبو اْلفضل صديق بن سعيد الصوناخي الفارابي ،وَىِذه النِّْسَبة ِإَلى صوناخ َوِىي ٕ٘ٔ)

من قرى فاراب َوَراء نير سيحون سمع بسمرقند ُمَحمَّد بن نصر اْلمروِزي وببخارى َصالح بن ُمَحمَّد جزرة 
. ابن االثير ،المباب في ٖٓ٘، صٛاألنساب ،ج َوَمات بفاراب بعد سنة خمسين وثبلثمائة. السمعاني ،

. الذىبي ، سير أعبلم النببلء ٘ٙٔ، ص ٛ. الذىبي ، تاريخ اإلسبلم ج ٕٔ٘،صٕتيذيب األنساب ، ج
ىـ( ، الكشف ٔٗٛ، ص . الطرابمسي ،برىان الدين الحمبي أبو الوفا إبراىيم بن محمد بن خميل )ت ٕٔ،

،عالم الكتب ، مكتبة النيضة العربية ٔي السامرائي ، طالحثيث عمن رمي بوضع الحديث ،تح : صبح
 –.. ابن حجر العسقبلني، لسان الميزان ، تح: دائرة المعرف النظامية ٖٙٔ،صٜٚٛٔ – ٚٓٗٔ،بيروت ، 
 . ٜٛٔ، ص  ٖم ، ج ٜٔٚٔىـ /ٜٖٓٔلبنان،  –، مؤسسة األعممي لممطبوعات بيروت  ٕاليند ، ط

ة من ِببَلد ماوراء النير ما وراء النير في حدود تركستانمن ثغور الّتْرك خرج ( َأْسِفيَجاب:وىي بمدة َكِبيرَ ٕٙٔ)
ِمْنَيا جَماَعة َكِثيَرة من اْلعمَماء ِمْنُيم َأُبو َعمّي اْلحسن بن َمْنُصور بن عبد اهلل اْبن َأْحمد اْلُمَؤدب اْلُمْقِرئ 

ىـ(،الكتاب ٖٓٛة. العزيزي ،الحسن بن أحمد الميمبي )ت اإلسفيجابي َماَت بعد الثََّماِنيَن والثمثمائة َولم يكن ِثقَ 
. ياقوت الحموي ، ٔٙٔالعزيزي أو المسالك والممالك،جمعو وعمق عميو ووضع حواشيو: تيسير خمف ،ص

 . ٙ٘.ابن االثير ، المباب في تيذيب االنساب، صٜٚٔ، ص  ٔمعجم البمدان ، ج
( أبو أحمد محمد بن أحمد بن عمى بن الحسن  الحزام المروزي، من أىل مرو، خرج إلى ما ببلد وراء ٕٚٔ)

النير، وسكن سمرقند مدة، ثم انتقل إلى أسفيجاب، وبيا مات، حدث عن جماعة من المراوزة مثل عبد اهلل بن 
ب السنجى وعمى بن محمد محمود السعدي وحماد بن أحمد بن حماد القاضي والحسين ابن محمد بن مصع

بن يحيى بن خالد ومحمد بن أيوب المروزي، روى عنو الحسن بن منصور المقري اإلسفيجابي والحسين بن 
محمد ابن زاىر األسبانيكثى وجماعة كثيرة سواىما، وتوفى باسفيجاب بعد الخمسين والثبلثمائة. ابن ماكوال ، 

 .ٙٗٔ، ص  ٗاني ، االنساب ، ج. السمعٛٔٗ، ص  ٕاإلكمال في رفع االرتياب ، ج
( ببلد الّترك: وىي ببلد عظيمة واسعة. تتصل بالبحر الشامي  بالشمال، وببلد التغزغز في الشرق. ٕٛٔ)

ومدائنيم المشيورة ست عشرة مدينة، وىم أىل قوة وبئس، وليم مناظر وأجسام. ، ويكثرون، والصيد .وببلدىم 
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. ٕٗٔرض، يدخمونيا من شدة البرد. المنجم ، آكام المرجان ، ص كثيرة البرد والثمج . وليم أسراب في األ
 .ٕٗ-ٖٕ،صٕياقوت الحموي ، معجم البمدان ،ج 

َوَكاَن َقِميل الَحِديث، َوَكاَن  ( َأُبو بكر ُمَحمَّد بن ُسْفَيان األسبانيكثى: َوَكاَن من جمَمة ُفَقَياء الشافعىٜٕٔ)
 ٖقاضى نسف ، َماَت سنة خمس َأو ِسّت َوسبعين وثبلثمائة بالسغد.السبكي ، طبقات الشافعية الكبرى ،ج

 .ٙٙٔ،ص
،  ٖ. السبكي ، ويقارن :طبقات الشافعية الكبرى ، ج ٜ٘ٔ -ٖٜٔ، صٔ( السمعاني ، االنساب ، جٖٓٔ)

 .ٙٙٔص 
ن مدن ببلد ما وراء النير ،تعرف اليوم ، بطشقند القديمة ،وتعرف ( الشاش : وىي مدينة مٖٔٔ)

ايضاً بنكثخرج منيا العمماء ونسب إلييا خمق من الرواة والفصحاء فيي بما وراء النير ثّم ما وراء نير سيحون 
ال متاخمة لببلد الترك وأىميا شافعّية المذىب، ونشر ىذا المذىب أبو بكر محمد بن عمي بن إسماعيل القفّ 

ه، وكان أوحد ٖٙٙالشاشي فإّنو فارقيا وتفّقو ثّم عاد إلييا فصار أىل تمك الببلد عمى مذىبو، ومات سنة 
.الحميري ، الروض المعطار ، ٜٖٓ- ٖٛٓ، ص ٖمن عمماء الفقو والتفسير والمغة . ياقوت الحموي ، ج 

 .ٖٖ٘ص 
رق تقع بين بخارى و سمرقند ،ال يوجد ( السغد : وتكتب الصغد ، ايضًا ، وىي ببلد في نواحي المشٕٖٔ)

مكان أكثر حسنا منيا. ذات مياه جارية وأشجار كثيرة وىواء طيب . ابن الفقيو، أبو عبد اهلل أحمد بن محمد 
م  ٜٜٙٔ -ىـ  ٙٔٗٔ، عالم الكتب، بيروت ،  ٔ( ، البمدان ،تح: يوسف اليادي ، طٖ٘ٙبن )ت 

،  ٖ.ياقوت الحموي ، معجم البمدان ، جٕٚٔالمغرب ،ص . مجيول، حدود العالم من المشرق الى ٕٖٙ،ص
 .ٕٕٕص
 .ٙٙٔ،ص ٖ.ويقارن: السبكي ، طبقات الشافعية الكبرى ،جٜ٘ٔ، صٔ( السمعاني ، االنساب ، جٖٖٔ)
( نسبة الى أستراباذ وقد تكتب في وسطيا الفا اخرى بين التاء والراء فيقولون استاراباذ اال ان األشير، ٖٗٔ)

من ببلد مازندران بين سارية وجرجان ، تقع في  نواحي خراسان،منيا جماعة من العمماء  ىذا .وىي بمدة
اشيرىم  سعد عبد الرحمن األستراباذي المعروف باإلدريسي والذي الف كتاب لمدينتو واسماه تاريخ أستراباذ. 

،المباب في . ابن االثير ٗٚٔ، ص ٔ.ياقوت الحموي معجم البمدان ، جٜٜٔ، صٔالسمعاني ،األنساب ج
 .ٔ٘، صٔتيذيب األنساب ،ج

( وىو مجمس يعقده العالم او الشيخ وحولو تبلمذتو ، فيتحدث العالم بما فتح اهلل سبحانو وتعالى عميو ٖ٘ٔ)
من العمم ويكتبو التبلميذ ، ويعقد في يوم من ايام االسبوع او يوم الجمعة او اكثر من يوم فيصير كتابًا ، 

الي ، وكذلك كان السمف من الفقياء والمحدثين وأىل العربية وغيرىا في عموميم، ويسمونو اإلمبلء و األم
ويفضل بعض العمماء اين يكون اإلمبلء في المسجد ويوم الجمعة لشرفيما. الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد 

لمعارف ، ىـ(،الجامع ألخبلق الراوي وآداب السامع،تح: د. محمود الطحان،مكتبة اٖٙٗبن عمي بن ثابت )ت 
 .ٖٛٔ-ٕ٘، صٕالرياض،ج
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( وىو ِىَشام بن عبد اْلممك َأُبو اْلَوِليد الطََّياِلِسّي من اىل البصرة ،من المحدثين الثقات، َماَت سنة سبع ٖٙٔ)
ىـ(، التاريخ َٕٙ٘وعْشرين َوِماَئَتْيِن َيْوم اْلُجُمَعة َوَكاَن من عقبلء النَّاس. البخاري ، محمد بن إسماعيل )ت 

،ص ٛالدكن، طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان، ج  –ر، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الكبي
ىـ(،معرفة الثقات من رجال أىل العمم والحديث ومن الضعفاء وذكر ٕٔٙ. العجمى ،أبو الحسن أحمد)ت ٜ٘ٔ

السعودية ،  –مدينة المنورة ال -، مكتبة الدار  ٔمذاىبيم وأخبارىم، تح عبد العميم عبد العظيم البستوي، ط
. أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، ٖٖٓ، ص ٕ،جٜ٘ٛٔ – ٘ٓٗٔ

 -، طبعة مجمس دائرة المعارف العثمانية ٔىـ(، الجرح والتعديل ،طٕٖٚالحنظمي، الرازي ابن أبي حاتم )ت 
.ابن ٘ٙ، ص ٜم، ج ٕٜ٘ٔىـ  ٕٔٚٔوت ،، اليند،دار إحياء التراث العربي ، بير  –بحيدر آباد الدكن 
ت ىـ( ، تسمية شيوخ ٜٗ.الجياني ،أبو عمي الحسين بن محمد الغساني )تٔٚ٘، ص ٚحبان ، الثقات ، ج

 ٜٜٛٔ -ىـ  ٛٔٗٔ، دار الكتب العممية ،  ٔأبي داود،تح: أبو ىاجر محمد السعيد بن بسيوني زغمول ، ط
ىـ( ، طبقات الحنابمة، تح: محمد حامد الفقي، دار ٕٙ٘. ابن أبي يعمى ، محمد بن محمد )ت ٜٕٔم،ص

 .ٜٕٓ،صٕٚ. الصفدي ،الوافي بالوفيات جٖٜٖ،ص ٔالمعرفة ،بيروت، ج
( خان البزازين: وىو مكان في محبلت لبيع المنسوجات. الحنفي ، عبداهلل بن محمد الغازي المكي ٖٚٔ)

تعميقو المسمى: بإتمام الكبلم ،، تح :عبدالممك بن ىـ( ،إفادة األنام بذ كر أخبار بمد اهلل الحرام،مع ٖ٘ٙٔ)ت
 .ٖ٘ٙ، ص ٕعبداهلل بن دىيش ،ج

سمع موسى بن أعين وزىير بن معاوية.مسمم ، مسمم بن  ٔ( ابو الحسن أحمد بن أبي شعيب الحرانٖٛٔ)
،عمادة البحث العممي ٔىـ(، الكنى واألسماء ،تح: عبد الرحيم محمد أحمد القشقري ،طٕٔٙالحجاج )ت 

 .ٕٕٚ،ص  ٔم ،جٜٗٛٔىـ/ٗٓٗٔالجامعة اإلسبلمية، المدينة المنورة، المممكة العربية السعودية ، ب
(جرجان :مدينة عمى نير الديمم. أفتتح بمد جرجان القائد سعيد بن عثمان بن العاص في والية معاوية، ٜٖٔ)

سميمان بن عبد الممك بن مروان  ثم انغمقت وارتّد أىميا عن اإلسبلم حتى افتتحيا يزيد بن الميّمب  في والية
.البكري ٕٜ.وخراج البمد عشرة آالف ألف درىم، وفيو يعمل جيد الخشب من الخمنج . اليعقوبي، البمدان ،ص 

ىـ(، ٗٛ٘.اليمداني ،أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان الحازمي )ت ٖ٘ٚ،صٕ،معجم ما استعجم ،ج
ة، تح: حمد بن محمد الجاسر، دار اليمامة لمبحث األماكن أو ما اتفق لفظو وافترق مسماه من األمكن

 .ٕٕ٘ىـ، ص  ٘ٔٗٔوالترجمة والنشر، 
( قابوس بن وشمكير بن زيار الديممي الممقب بشمس المعالي: من المموك، وكان صاحب جرجان ٓٗٔ)

وطبرستان، وكان أبوه وشمكير وعمو مرداويج مموك الري واصبيان وتمك النواحي، ألن أول من ممك من 
ديمم ليمى بن النعمان فاستولى عمى نيسابور في أيام نصر بن أحمد الساماني، وقام بعده أسفار بن شيرويو، ال

وكان مرداويج بن زيار أحد قواده، فخرج عميو فحاربو فظفر بو مرداويج فقتمو، سنة َثبَلث َوَأْرَبعِماَئة بعد ان 
نو منوجير َمْوِضعو طمبوه من جرجان ثمَّ أتفق َمَع ابيو َواْنقطع شدد عمى َأْصَحابو َفاْجتمُعوا وحضروه َوَأَقاُموا ابْ 

َقاُبوس ِفي قمعة يعبد المَِّو، فعاودوا منوجير ِفي َقتمو َفسكت َفَمَضْوا َوأخُذوا َجِميع َما ِعْند َقاُبوس من ممبوس 
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تي ىي اآلن تربتو َفَماَت بالبرد، وقيل انو قد دفن في تابوت زجاج ممموء من الصبر وعّمق في القبة ال
ىذا القبر العالي لؤلمير شمس المعالي األمير بن األمير قابوس بن »بالسبلسل  وعمى باب القّبة مكتوب: 

وذلك بظاىر جرجان ، َوَكاَن كثير اْلَفَضاِئل َشِديد اأْلَْخذ َقِميل اْلَعفو يْدِري النُُّجوم َوَغيرَىا.ابن « وشمكير
ىـ( ، تجارب األمم وتعاقب اليمم ،تح: أبو القاسم ٕٔٗبن يعقوب )ت  مسكويو ، أبو عمي أحمد بن محمد

. ابن العمراني، محمد بن عمي بن محمد )ت ٖٓ٘،صٕٗ،ص ٚم ،ج ٕٓٓٓ، سروش، طيران،ٕإمامي ،ط
 -ىـ  ٕٔٗٔ، دار اآلفاق العربية، القاىرة ، ٔىـ(، اإلنباء في تاريخ الخمفاء،تح: قاسم السامرائي ،طٓٛ٘

،دار ٔن الجوزي، عبد الرحمن بن عمي بن محمد ، المنتظم في تاريخ المموك واألمم،ط.اب٘ٛٔم،ص ٕٔٓٓ
ىـ(، تاريخ ابن الوردي ، ٜٗٚ.ابن الوردي ، عمر بن مظفر بن )ت ٕٗٙ،صٚ،جٖٛ٘ٔصادر ، بيروت ، 

.ابن كثير ، أبو الفداء ٖ٘ٔ، صٔم، جٜٜٙٔ -ىـ ٚٔٗٔ،دار الكتب العممية ، لبنان، بيروت،  ٔط
 -، ىـ ٛٓٗٔ، دار إحياء التراث العربي ، ٔىـ(، البداية والنياية ، تح:عمي شيري ،طٗٚٚت إسماعيل )

. الثعالبي ، يتيمة الدىر ، ٖٖٕ،صٗ. ابن تغري بردي ، النجوم الزاىرة ، جٔٓٗ،ص ٔٔم ،ج ٜٛٛٔ
 ، دار الغرب اإلسبلمي، بيروت، ٔ. ياقوت الحموي ، معجم األدباء ، تح: إحسان عباس ، طٚٙ،ص ٗج

 .ٕٔٛٔ،ص ٘م، ج ٖٜٜٔ -ىـ  ٗٔٗٔ
 .ٕ٘ٓ -ٕٕٓ، ص  ٔ( السمعاني ، االنساب ، جٔٗٔ)
(  نسبة الى انشميثن وىي احدى قرى نسف، بفتح األلف وسكون النون وفتح الشين المعجمة وكسر ٕٗٔ)

من  الميم وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتيا وبعدىا الثاء المثمثة وفي آخرىا النون،  فييا جماعة
العمماء منيم ابو الحسن حميد بن نعيم الفقيو األنشميثنى، كان رجبل صالحا، سمع أسد بن حمدويو 

،  ٔالنسفي.وابو الحسن حميد بن نعيم الفقيو ىو الذي ذكره المستغفري في النص. السمعاني ، االنساب ،ج
ّي الدين عبد المؤمن . ا بن عبد الحق صفٕ٘ٙ، صٔ.ياقوت الحموي، معجم البمدان ، ج  ٖٛٙ – ٖٚٙص
،  ٔه،جٕٔٗٔ، دار الجيل، بيروت، ٔىـ(، مراصد االطبلع عمى أسماء األمكنة والبقاع ،طٜٖٚ)ت 
 .ٕٗٔص
 .ٖٛٙ، ص ٔ( السمعاني ، االنساب ، جٖٗٔ)
، ص ٕ( ىذه النسبة الى بشتان وىي قرية من قرى نسف في ببلد ما وراء النير.السمعاني ، األنساب ،ٗٗٔ)

.ابن األثير ، المباب في تيذيب االنساب ، ٕٙٗ- ٕ٘ٗ، ص ٔموي ، معجم البمدان ، ج.ياقوت الحٕٓٗ
 .٘٘ٔص
 ٘. ويقارن ، ابن ناصر الدين ، توضيح المشتبو ، ج ٜٖٗ، ص  ٔ( ابن نقطة ، إكمال اإلكمال ، ج٘ٗٔ)

 .ٜٖٗ، ص ٗ.البغدادي ، تكممة االكمال ،جٕٚٗ، ص
 .ٕ٘ٗ،ص ٘حموي ، معجم البمدان ،ج( نسبة الى قرية من قرى نسف .ياقوت الٙٗٔ)
 .ٚ، ص ٕ( الحنفي ، الجواىر المضيئة ، جٚٗٔ)
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( نسبة الى َتْدَياَنُة، وىي قرية من قرى نسف. ومن عممائيا إبراىيم بن نبيان التدياني من ىذه ٛٗٔ)
.ياقوت الحموي، ٜٕ-ٕٛ، ص ٖالقرية.وىو الذي ذكره المستغفري في النص . السمعاني ، االنساب ،ج 

 .ٜٕ، ص ٕعجم البمدان ، جم
( َبْمُخ: مدينة مشيورة بخراسان، وىي في اإلقميم الخامس، وبمخ من أجّل مدن خراسان وأكثرىا خيرا ٜٗٔ)

لييا ينسب جيحون، ويقال لو نير بمخ، وبيا  لى خوارزم، وا  وأوسعيا غّمة، تحمل غّمتيا إلى جميع خراسان وا 
ينة واألسواق دائرة بو. وفتحيا عبد اهلل بن سمرة في خبلفة أسواق وصناعات، ومسجد جامعيا في وسط المد

.ياقوت الحموي ٕٛمعاوية بن أبي سفيان رضي اهلل عنيما. الحنفي، آكام المرجان فى ذكر المدائن ،ص
ىـ(،خريدة العجائب وفريدة ٜٚ٘. األصبياني، محمد بن محمد صفي الدين )ت ٜٚٗ،ص ٔ،معجم البمدان ،ج

 .ٜٙ. الحميري ،الروض المعطار ،ص ٖٗٚالغرائب ، ببل .ت ، ص
 .ٜٕ، صٖ( السمعاني ، االنساب ، ج ٓ٘ٔ)
 .ٖٓ- ٜٕ، صٖ( السمعاني ، االنساب ، جٔ٘ٔ)
، ص  ٖ( نسبة الى مدينة قديمة عمى طرف نير بمخ اّلذي يقال لو جيحون .السمعاني ، األنساب ، ج ٕ٘ٔ)

ٗٔ-ٗٗ. 
الضحاك ، وقيل: ُمَحمَّد بن عيسى بن يزيد بن سورة بن ( ُمَحمَّد بن عيسى بن سورة بن ُموَسى بن ٖ٘ٔ)

السكن السممي، َأُبو عيسى التِّْرِمِذّي الضرير الحافظ، صاحب "الجامع "وغيره من المصنفات. أحد األئمة 
.ابن فضل اهلل العمري ، أحمد بن يحيى )ت ٕٓ٘، ص ٕٙالحفاظ المشيورين. المزي ، تيذيب الكمال ، ج

 .ٕٗٗ،  ٘ىـ ، ج ٖٕٗٔ، المجمع الثقافي، أبو ظبي،  ٔبصار في ممالك األمصار، ط ىـ(، مسالك األٜٗٚ
 .ٕٕ٘، ص ٕٙ( المزي ، تيذيب الكمال ، جٗ٘ٔ)
 ٖ( نسبة الى ُتوَبُن  وىي قرية من قرى نسف من ببلد ما وراء النير .السمعاني ، االنساب ، ج٘٘ٔ)

،  ٔثير ،المباب في تيذيب االنساب ،ج. ابن األ٘٘، ص ٕ.ياقوت الحموي، معجم البمدان ،جٔٓٔ،ص
  .ٕٕٚ- ٕٕٙص
 .ٙٗٔ، ص  ٕ( َوِىي محّمة من مَحال َسَمْرَقْند .ابن األثير ، المباب في تيذيب األنساب ، ج ٙ٘ٔ)
،ِإَمام َكِبير من أىل َبمخ ،َكاَن  ( ُمَحمَّد بن عبد اهلل بن ُمَحمَّد بن عمر َأُبو َجْعَفر اْلَفِقيو اْلَبْمِخي اليندوانيٚ٘ٔ)

ِغير لفقيو تفقو عمى أستاذه أبي بكر ُمَحمَّد بن أبي سعيد اْلَمْعُروف باألعمش َواأْلَْعَمش  ُيَقال َلُو ابو حنيَفة الصَّ
اني َوَأُبو تمميذ أبي بكر اإلسكاف واإلسكاف تمميذ ُمَحمَّد بن َسمَمة َوُمَحّمد بن َسمَمة تمميذ أبي ُسَمْيَمان اْلجوزجَ 

ُسَمْيَمان اْلجوزَجاني تمميذ ُمَحمَّد بن اْلحسن َوُمَحّمد بن اْلحسن تمميذ أبي حنيَفة حدث ببمخ َوَما َوَراء النَّير 
ة سنة اْثَنَتْيِن َوِستِّيَن َوَثبَلث  َوأْفتى بالمشكبلت َوشرح المعضبلت وكشف الغوامض َماَت ببخارى فى ِذي اْلحجَّ

. ابن ُقطُموبغا ، تاج التراجم، ٛٙ،ص ٕاْثَنَتْيِن َوِستِّيَن سنة .الحنفي ، الجواىر المضية ،ج ماَئة َوُىَو اْبن
 .ٕٗٙ،ص



ذلطيفذخؾفذحمؿدذالدليؿيأ.م.د.ذ

ذ

بيذألذنصوصذمػؼودةذمنذكتابذتاروخذندف

ذذه(432اْلَعبَّاسذَجِعَػرذبنذُمَحؿَّدذادلدتغػريذ)ت

ذ

) ٕٕٖ ) 
 

                                                                                                                                        

،  ٔ.ويقارن : ابن ناصر الدين ، توضيح المشتبو ، جٕٓٔ، ص  ٖ( السمعاني ، االنساب ، ج ٛ٘ٔ)
 .٘ٙٙص
 .ٕٓٔ، ص ٖ( السمعاني ، االنساب ، جٜ٘ٔ)
اع فيو الخضر والفواكو ، يسمى بالفارسية جوبو، فعرب َفقيل جوبق ، ( نسبة الى موضع بمرو يبٓٙٔ)

والنسبة إلييا جوبقي ، وبنسف َموِضع ُيَقال َلُو جوبق يْنسب ِإَلى َىِذه النِّْسَبة جَماَعة ِمْنُيم َأُبو بكر َتِميم بن 
زَّاق األديب ه(.السمعاني ، االنساب ، ٖٓ٘) َعمّي الجوبقي شيخ َصالح سمع َأَبا ُمَحمَّد كامكار اْبن عبد الرَّ

.ابن األثير ، المباب في تيذيب االنساب ، ٛٚٔ، ص ٕ. ياقوت الحموي ، معجم البمدان ، جٖٓٛ، ص ٖج
 .ٖٖٓص
،  ٔ.ويقارن :ابن حجر العسقبلني ، لسان الميزان،جٖٖٛ، ص ٖ( السمعاني ، االنساب ، جٔٙٔ)

 .ٕٔٗص
 .ٖ٘ٚ، ص ٗيقارن : البغدادي ، تكممة االكمال ، ج.و ٖ٘ٚ،صٗ( ابن نقطة ، إكمال اإلكمال ،ج ٕٙٔ)
 .ٖ٘ٚ،ص ٗ.ويقارن :البغدادي ،تكممة اإلكمال ،جٖ٘ٚ،صٗ( ابن نقطة ، إكمال اإلكمال ،ج ٖٙٔ)
 .ٖ٘ٚ،ص ٗ.ويقارن : البغدادي ،تكممة اإلكمال ،جٖٙٚ،صٗ( ابن نقطة ، إكمال اإلكمال ،ج ٗٙٔ)
ع ِمْنَيا ِإَلى َقْرَية من قرى ىراة َواْسمَيا جويبار يْنسب ِإَلْيَيا اْلكذَّاب الخبيت ( َىِذه النِّْسَبة ِإَلى عدَّة َمَواضِ ٘ٙٔ)

َأُبو َعمّي َأْحمد بن عبد اهلل بن َخاِلد بن ُموَسى بن َفارس بن مرداس التَِّميِمي الجويباري ،َوِمْنَيا ِإَلى َقْرَية من 
. ٜٔٔ،ص ٕسكَّة ِبَمِديَنة نسف .ياقوت الحموي ،معجم البمدان ، قرى َسَمْرَقْند َوِمْنَيا ِإَلى سكَّة جويبار َوِىي

 .ٖٖٔابن ألثير ، المباب في تيذيب االنساب ،ص
 -( َىِذه النِّْسَبة ِإَلى فردد َوِىي َقْرَية من قرى َسَمْرَقْند ومنيا َأُبو ِإْسَحاق ِإْبَراِىيم بن َمْنُصور بن سريح ٙٙٔ)

.ابن األثير ،المباب في تيذيب ٕٚٗ،ص ٗاقوت الحموي ،معجم البمدان ،جالفرددي. ي –َوقيل اْبن ُشَرْيح 
 (.ٕ٘ٓٔ،ص ٖ. ابن عبد الحق ،مراصد االطبلع ،جٕٓٗ،ص ٕاألنساب ،ج

( االعتزال : لغة اعتزال الشئ وتعزلو بمعنى تنحى عنو . اما اصطبلحا:ىو نسبة الى المعتزلة وىم ٚٙٔ)
ه(، تميزت بتقديم العقل عمى النقل ،ومن ٖٔٔن عطاء )تفرقة تتنسب الى اسبلم ومؤسسيا ىو واصل ب

اسمائيا القدرية ، و الوعدية ،والعدلية، سموا معتزلة العتزال مؤسسيا واصل بن عطاء مجمس الحسن 
البصري بعد خبلفو معو حول حكم فاسق. وازدىرت في عيد الخميفة العباسي المأمون حيث اعتنق االعتزال 

ود صاحب فكرة فتنة خمق القران . الفراىيدي، أبو عبد الرحمن الخميل بن أحمد بن ،وكان القاضي احمد بن دا
 ٔىـ(، كتاب العين،تح: ميدي المخزومي و إبراىيم السامرائي، دار ومكتبة اليبلل،جٓٚٔعمرو بن تميم )ت 

بلم ىـ(،معجم مقاييس المغة،تح: عبد السٜٖ٘.الرازي ،أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني )ت ٖٖ٘، ص
.األسفراييني ،عبد القاىر بن طاىر بن ٖٚٓ، ص ٗم،جٜٜٚٔ -ىـ ٜٜٖٔمحمد ىارون،، دار الفكر،، 

،، دار اآلفاق الجديدة ، بيروت،  ٕىـ(،الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية،طٜٕٗمحمد بن عبد اهلل )ت 
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النحل،مؤسسة الحمبي ىـ( ، الممل و ٛٗ٘.الشيرستاني ،أبو الفتح محمد بن عبد الكريم )ت ٖٜ،صٜٚٚٔ
 .ٛٚ-ٖٗ، ص ٔ،ج
ُد ْبُن اْلَفْتِح َأُبو َبْكٍر اْلَقبَلِنِسيُّ ، كان من المحدثين الثقات . روى عن عباس بن عبد اهلل الترقفي، ٛٙٔ) ( ُمَحمَّ

وعبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثي، وأحمد بن عبيد بن ناصح، وموسى بن ىارون الطوسي، ومحمد 
السبلم المروزي، وغيرىم .و روى عنو محمد بن المظفر، وأبو الحسن الدارقطني، وأبو  بن خمف بن عبد

ه(. معجم الشيوخ البن جميع الصيداوي ٖٖٖحفص بن شاىين، وأحمد بن الفرج بن حجاج. توفي في سنة )
 .ٜٚ،ص ٙٙ. ابن عساكر ،تاريخ دمشق ،جٕٓٛ،ص ٗ(. الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،جٖٛٔ)ص: 

 .ٖٙٗ -ٖ٘ٗ، ٔ.ويقارن:ابن حجر العسقبلني ، جٕٙٗ-ٕ٘ٗ،ص ٖالسمعاني ،األنساب ، ج( ٜٙٔ)
لى قرية بقومس، أما النسبة إلى عمل الحديد فجماعة كثيرة، منيم ٓٚٔ) ( نسبة إلى صنعة الحدادة  وا 

نصر  والمشيور بالنسبة إلييا محمد بن زياد القومسي الحدادي، وأبو عبد اهلل طاىر بن محمد ابن أحمد بن
بن الحسين بن شييد المطوعي الصوفي البخاري المعروف بالحدادي الواعظ صاحب التصانيف في الزىد 
والتذكير منيا كتاب عيون المجالس وسرور الدارس، من أىل بخارا، وكان بعض أجداده يعمل في الحديد، 

ف في النص سكن قرية بزده من أعمال نخشب .وىو الذي قصده المستغفري صاحب كتاب تاريخ نس
ىـ(، األماكن أو ٗٛ٘. اليمداني ،أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان )ت ٔٛ، ٗ.السمعاني ، االنساب ،ج

ما اتفق لفظو وافترق مسماه من األمكنة ،تح: حمد بن محمد الجاسر، دار اليمامة لمبحث والترجمة والنشر، 
،  ٗقطة ، إكمال اإلكمال ،ج.ابن نٕٕٙ، ص ٕ.ياقوت الحموي ، معجم البمدان ، جٕٕٓىـ،ص ٘ٔٗٔ

 .ٕٕٙص
 ( لم اجد ليا تعريف فيما توفر لي من مصادر.ٔٚٔ)
 .ٔٛ،ص ٗ( السمعاني ،األنساب ،جٕٚٔ)
( نِّْسَبة ِإَلى بمدة عمى اْلُفَرات ، والمشيور بيذه النسبة يقال لو ،الحدثى، والحدثانى، والحديثى ٖٚٔ)

. ابن األثير ٖٕٓ، ص ٕ، معجم البمدان ، ج  .ياقوت الحمويٛٛ،ص ٗأيضا.السمعاني ،األنساب ،ج
 .ٖٛٗ،ص ٔ،المباب في تيذيب األنساب ،ج

( َعْمرو بن ُزَراَرة بن َواقد اْلكبلِبي َأُبو ُمَحمَّد النَّْيَساُبوِري المقرىء اْلَحاِفظ، من الِثَقات، َماَت سنة َثبَلث ٗٚٔ)
. ابن قانع، أبو الحسين عبد الباقي بن مرزوق)ت ٕٖٖ،ص َٙوَثبَلِثيَن َوِماَئَتْيِن. البخاري ،التاريخ الكبير،ج

،ج ٛٔٗٔ، مكتبة الغرباء األثرية ، المدينة المنورة، ٔىـ(، معجم الصحابة، صبلح بن سالم المصراتي،طٖٔ٘
 .ٕٕٔ،ص ٕ
( ُعَمر ْبن زرارة الحدثي ثقة من مدينة ِفي الثغر، يقال ليا: الحدث، كانت سنة وفاتو في حدود بضع ٘ٚٔ)

. ابن حجر العسقبلني ،تيذيب التيذيب ٖٚ،ص ٖٔوثبلثين ومائتين . الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ،ج
 .ٖٙ،ص ٛ،ج
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( محمد بن محمد: ين أحمد بن إسحاق. الحافظ الحاكم الكبير. النيسابوري الكرابيسي أبو أحمد. ٙٚٔ)
لبصرة وحمب والثغور. وروى عنو صاحب التصانيف. سمع بنيسابور وبغداد والكوفة وطبرية ودمشق ومكة وا

جماعة. كف بصره سنة سبعين. وكان حافظ عصره. ولو ثبلث وتسعون سنة. وصنف عمى صحيحي 
البخاري ومسمم، وعمى جامع الترمذي، ولو كتاب األسماء والكنى، وكتاب العمل، والمخرج عمى كتاب المزني، 

وقمد قضاء الشاش، وحكم بيا أربع سنين، ثم  وكتاب الشروط، وكان بيا عارفًا. وصنف الشيوخ واألبواب.
،ص ٗقضا طوس. وتوفي في شير ربيع األول سنة ثمان وسبعين وثبلثمائة. الذىبي ،تاريخ اإلسبلم ،ج

ىـ( ، ٗٙٚ. الصفدي ، صبلح الدين خميل بن أيبك )ت ٖٖٙ،ص ٕٔ.الذىبي ،سير أعبلم النببلء ، جٖٔٓ
، دار الكتب العممية، بيروت ، لبنان،، ٔد القادر عطا،طنكث اليميان في نكت العميان،تح: مصطفى عب

 .ٕٚ٘م ،ص:  ٕٚٓٓ -ىـ  ٕٛٗٔ
( وىو ُمَحمَّد ْبن خازم َأُبو ُمَعاوية الضرير صاحب الشيباني واألعمش، الكوِفي السعدي التميمي موالىم ٚٚٔ)

حدثت األعمش َعْن ىشام َعْن َسِعيد  ولد سنة ثبلث عشرة ومائة، وَقاَل لي يحيى ْبن َمِعين َقاَل َأُبو ُمَعاوية أنا
العبلف َعْن مجاىد ِفي إطعام اْلُمْسِمم السغبان فدلسو َعْني، مات سنة خمس وتسعين ومائة.خميفة بن خياط 

 -ىـ  ٗٔٗٔىـ(، الطبقات، تح: سييل زكار، دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع، ٕٓٗ،أبو عمرو خميفة )ت 
 .ٗٚ، صٔاريخ الكبير، ج ..البخاري ، التٜٕٓم،ص ٖٜٜٔ

( ُمَحمَّد ْبن سممة الحراني َأُبو َعْبد المَّو َسِمَع ُمَحمَّد ْبن ِإْسَحاق وىشام ْبن حسان، يقال مولى باىمة،وىو ٛٚٔ)
. أبي خيثمة ٚٓٔ، ص ٔمحّدث َحرَّان ، مات آخر سنة إحدى وتسعين ومائة. البخاري ن التاريخ الكبير ، ج

، ٔ(،التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة تح، صبلح بن فتحي ىبلل،طىـٜٕٚ،أبو بكر أحمد )ت 
.الذىبي ، تاريخ االسبلم ، ٜٖٕ،ص ٖم،ج ٕٙٓٓ -ىـ  ٕٚٗٔالقاىرة،  -الفاروق الحديثة لمطباعة والنشر 

 .ٜ٘ٔٔ، ص ٗج
 .ٜٓ-ٜٛ، ص ٗ( السمعاني ، االنساب ، جٜٚٔ)
َلى جد َفَأما اْلمحمة َفِيَي الحربية غربي َبْغَداد بَيا َجامع ، واما الجد فيو ( َىِذه النِّْسَبة ِإَلى محّمة ِببَ ٓٛٔ) ْغَداد َواِ 

َىِذه النِّْسَبة ِإَلى َحْرب بن مظة بن سميم بن حكم  -اْلَحْرِبّي ِبَضم اْلَحاء َوفتح الرَّاء َوِفي آخرَىا اْلَباء اْلُمَوحَدة 
لَ  ى َحْرب بن قاسط بن بيراء بطن من قضاعة . ياقوت الحموي، معجم بن سعد اْلَعِشيَرة بن َمالك بن أدد َواِ 

. الحميري ، الروض ٖٙ٘، ٖٗ٘،صٔ.ابن االثير، المباب في تيذيب األنساب ،جٖٕٚ، ص ٕالبمدان ، ج 
 .ٖٜٔالمعطار ،ص

رة ( من مدن خراسان وىي مدينة جميمة القدر عظيمة األمر عامرة كبيرة ذات نعم وفيرة. وبيا جبال كثئٛٔ)
وصحار ومدن ومياه جارية، وىي باب ببلد تركستان اذ انيا متاخمة لحدودىا. وفي جباليا معادن الذىب 
والفضة بكثرة، وكذلك النحاس والرصاص والنوشادر والزئبق والشمع األسود وكان مموك فرغانة قديما من 

.مجيول ، حدود ٕ٘ٔبمدان ،ص مموك األطراف ويدعونيم الدىاقين، وكان بيا أربعون منبرا. اليعقوبي ، ال
 .ٖٕ٘، ص ٗ.ياقوت الحموي ، معجم البمدان ، ج ٖٓٔالعالم من المشرق الى المغرب ،ص 
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ِد ْبِن ِإْسَماِعيل بن سعيد بن أبان المحاممي سمع ٕٛٔ) ( اْلَقاِضي َأُبو َعْبِد المَِّو اْلُحَسْين بن ِإْسَماِعيل بن ُمَحمَّ
حمد بن ِإْسَماِعيل البخاري، وزياد بن َأيُّوَب، غيرىم .روى عنو وأبو الفضل يوسف بن ُموَسى اْلَقطَّان، ، وم

الزىري، وأبو اْلَحَسن الدارقطني، وأبو حفص بن شاىين، وغيرىم. وكان فاضبل، صادقا، دينا، وولي قضاء 
الخطيب الكوفة ستين سنة.ولد ِفي سنة خمس وثبلثين ومائتين، َقاَل: ومات ِفي سنة ثبلثين وثبلث مائة. 

. الصيداوي ،أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن )ت ٖٙ٘، ص ٛالبغدادي، تاريخ بغداد ،ج
، مؤسسة الرسالة ، دار اإليمان ، بيروت ، ٔىـ(، معجم الشيوخ ،تح: عمر عبد السبلم تدمري،طٕٓٗ

 .ٖٕ٘، ص٘ٓٗٔطرابمس، 
 .٘ٔٔ، ص ٗ( السمعاني ، االنساب ، جٖٛٔ)
 .ٙٔٔ، ص ٗالنساب ، ج( السمعاني ، اٗٛٔ)
. ابن ألثير ، المباب في ٜٖ٘،ص ٕ( َوِىي َقْرَية من قرى َسَمْرَقْند . ياقوت الحموي ، معجم البمدان ، ج٘ٛٔ)

 .ٖٗٗ، ص ٔتيذيب األنساب ،ج
يروي َعن جرير بن َحاِزم  ( ُحَسْين بن ُمَحمَّد َأُبو عمى اْلُمَؤدب اْلَبْغَداِدّي التَِّميِمي َأصمو من مرو الروذٙٛٔ)

َوُمَحّمد بن مطرف روى َعنُو ِإْبَراِىيم بن سعيد اْلَجْوَىِري .توفي سنة ثبلث عشرة ومئتين. ابن حبان ، الثقات ، 
 .ٖٚٗ، ص ٙ.المزي  ، تيذيب الكمال ،ج٘ٛٔ، ص ٛج
 .ٖٜ -ٕٜ، ص ٘( السمعاني ، االنساب ،جٚٛٔ)
ا َوَراء النَّير ُيَقال َلَيا خشمنجكث . ياقوت الحموي ، معجم البمدان ، ( َقْرَية من قرى كس ِإْحَدى مدن مَ ٛٛٔ)
 .ٙٗٗ -٘ٗٗ، ص ٔ. ابن األثير ، المباب في تيذيب األنساب ،جٖٖٚ، ص ٕج
 ( المقصود المستغفري صاحب كتاب تاريخ نسف .ٜٛٔ)
 ( وىذان الكتابان ىما لممستغفري صاحب كتاب تاريخ نسف )موضوع الدراسة(.ٜٓٔ)
( َوَأُبو اْلفضل َمْنُصور بن نصر بن عبد الرَِّحيم بن َمّت، أبو الفضل السََّمرَقْنِدّي الكاَغِدّي، محدث ٜٔٔ)

. الذىبي ، تاريخ ٕٖٕ،صٔه. ابن نقطة ،إكمال اإلكمال ،جَٖٕٗسَمْرقند. ُتُوّفي في ذي القعدة، سنة 
 .ٜٓٔ،ص ٖٔ.الذىبي ، سير أعبلم النببلء ،جٜٖٗ، ص ٜاإلسبلم ،ج

 .ٙٗٔ-٘ٗٔ، ص ٘( السمعاني ، االنساب ، جٕٜٔ)
. ابن األثير ، المباب في تيذيب االنساب ، ٖٗٚ، صٕ( وينظر: ياقوت الحموي ، معجم البمدان ، ج ٖٜٔ)
 .ٛٗٗ، ص  ٔج
( َخاِلد ْبن ُسَمْيَمان َأُبو مَعاذ اْلَبْمِخي ، من المحدثين الضعفاء .توفي سنة تسع وتسعين ومائة. ابن حبان ٜٗٔ)
، دار الوعي ،حمب ، ٔالمجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ، تح : محمود إبراىيم زايد ،ط ،

ىـ( ، الكامل في ضعفاء الرجال ،تح: ٖ٘ٙ. الجرجاني ،أبو أحمد بن عدي )ت ٕٛٚ، ص ٔىـ ،جٜٖٙٔ
. أبو ٔٛٗ، ص ٖم، جٜٜٚٔىـٛٔٗٔ، الكتب العممية ، بيروت ، لبنان ،  ٔعادل أحمد عبد اخرون ، ط

ىـ( ، اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث ،تح: محمد سعيد ٙٗٗيعمى الخميمي، خميل بن عبد اهلل بن أحمد )ت 
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. الذىبي ، تاريخ اإلسبلم ،ج، ص ٖٜٓ،ص  ٖ، جٜٓٗٔالرياض ،  –،مكتبة الرشد  ٔعمر إدريس، ط
 .٘٘٘، ص ٕ. الحنفي ، الجواىر المضية في طبقات الحنفية ، جٔٓٔٔ

 .ٚٗٔ، ص ٘معاني ، االنساب ، ج( السٜ٘ٔ)
. ياقوت الحموي ، معجم البمدان  ٓٚٗ، صٔ( وينظر : ابن األثير ، المباب في تيذيب األنساب ،ج ٜٙٔ)

 .ٓٙٗ، ص ٕ، ج 
 .ٛٛ، صٓٔ( وىي قرية من قرى نسف عمى فرسخين منيا . السمعاني ، األنساب ، ج ٜٚٔ)
 
( َىِذه التسمية يسمى بيا َأْشَياء ِمْنَيا الى َقْرَية عمى خمسة فراسخ من ىراة ُيَقال َلَيا َدار واشكيذبان ، ٜٛٔ)

وليا يقول الشاعر:يا قرية الدار ىل لي فيك من دار. و منيا نسبة إلى الجد َوِمْنَيا ِإَلى عبد الدَّار بن قصي 
سب ِإَلْيِو عبد الحميد بن عبد اهلل بن كثير الدَّاِرّي اْلَمكِّّي اْلقرِشي من عبد الدَّار،. َوأْكثر َما ُيَقال ِفيِو اْلَعبَدِري ينْ 
،  ٔ. ابن األثير ، المباب في تيذيب األنساب ، ج ٕٙٛ – ٕٔٛ، ص ٘السمعاني ، األنساب ، ج 

د ،، دار ىـ( ، آثار الببلد وأخبار العبإٛٙ. القزويني ، زكريا بن محمد بن محمود )ت ٘ٛٗ -ٗٛٗص
 .ٛٛٔصادر ، بيروت ، ص

 .ٕ٘ٛ، ص ٘( السمعاني ، االنساب ، ج ٜٜٔ)
من َأعمال -َوُيَقال ِباْلِجيم عوض النُّون  -( َىِذه النِّْسَبة ِإَلى بميَدة بنواحي َسَمْرَقْند ُيَقال َلَيا زامين ٕٓٓ)

فيل الزَّاِىد الزاميني. السمعاني ، االنساب ، ج أسروشنة يحمل ِمْنَيا الطرنجبين يْنسب ِإَلْيَيا جَماَعة ِمْنُيم إْسَرا
.ياقوت الحموي ، معجم البمدان ، ٗ٘،صٕ. ابن األثير ،المباب في تيذيب األنساب جٖٕ٘- -ٖٕٗ، ص ٙ
 .ٕٛٔ، ص ٖج
ى،،َرَوى ٕٔٓ) َعْن: ( ابن الُمَرّجى ىو : َأُبو القاسم المْوِصمّي نصر ْبن أْحَمد ْبن ُمَحمَّد ْبن الخميل بن الُمَرجَّ

َأِبي َيْعَمى الَمُوِصمّي، فيو آخر من َرَوى ِفي الدُّنيا َعْنُو، وُعمِّر دىًرا طويبل. توفي قريبا من سنة تسعين 
 .ٕٛٙ، ص ٛوثبلثمائة. الذىبي ، تاريخ اإلسبلم ، ج 

، ِثَقٌة ُمتََّفٌق ( َأُبو َيْعَمى َأْحَمُد بُن َعِميِّ بِن الُمثَنَّى بِن َيْحَيى بِن ِعْيَسى بِن ِىبَلٍل ٕٕٓ) ، الَمْوِصِميُّ التَِّمْيِميُّ
َفُيَو َأْكَبُر ِمَن  َعَمْيِو، ُمَحدُِّث الَمْوِصِل، َوَصاِحُب "الُمْسَنِد" َو"الُمْعَجم". ُوِلَد ِفي ثَالِث َشوَّاٍل، َسَنَة َعْشٍر َوماَئَتْيِن،

، ٕاَئٍة. ابو يعمى الخميمي ، اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث ،جالنََّساِئيِّ ِبَخْمِس ِسِنْيَن، توفي َسَنَة ِستٍّ َوَثبَلِثمِ 
.الذىبي ،سير ٚٓٔ.الذىبي ،المعين في طبقات المحدثين ، ص ٔ٘ٔ. ابن نقطة ، التقييد ، صٕٓٙص 

 .ٚٓٔ، ص ٔٔأعبلم النببلء ، ج
وىى فى ارض سيمة وليس ليا ( َىِذه النِّْسَبة ِإَلى َمِديَنة سرخس من ِببَلد ُخَراَسان بين نيسابور ومرو ٖٕٓ)

ماء جار ااّل نير يجرى في بعض السنة وماؤىم آبار ، وىى قميمة القرى ، واشتير ِبالنِّْسَبِة ِإَلْيَيا كثير من 
. المباب في تيذيب ٖٕٚ-ٕٕٚ.االصطخري ، المسالك والممالك ، صٖٔٙاْلعمَماء. ابن الفقيو ، ص 

 .ٕٔٔ،ص ٕاألنساب ،ج
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،  ٕ.ويقارن ابن االثير، المباب في تيذيب األنساب ، جٕٖ٘، ص ٙنساب ، ج ( السمعاني ، االٕٗٓ)
 .ٕ٘ص
( َىِذه ِنْسَبة جَماَعة االمراء السامانية في ببلد َما َوَراء النَّير وخراسان وينسب َكَذِلك َأْيضا موالييم ، ٕ٘ٓ)

لى أقربائو وأوالده والمشيور منيم األمير أبو إبراىيم إسماعيل بن أحمد بن أسد بن سامان ، ومن  نسب إليو وا 
. ابن األثير ،المباب في تيذيب ٕٗ،صٚمن مواليو وأتباعو يقال ليم: السامانية. السمعاني ، األنساب ، ،ج

 .ٕٔ٘.اليمداني ، األماكن ،، صٜٗ،ص ٕاألنساب ، ج
خراسان،  ىـ ،ثم صحب المأمون في إحدى زياراتو الى ٕٗٓ( والي سمرقند في خبلفة المأمون ، سنة ٕٙٓ)

ه( ، فأقام إلى أن توفي فييا. وخمفو ٖٕٚوعاد معو إلى بغداد، فمزم خدمتو إلى أن واله ما وراء النير )سنة 
ىـ( ، تاريخ بييق / ٘ٙ٘أخوه  أحمد بن أسد  . البييقي ،أبو الحسن ظيير الدين عمي بن زيد بن محمد )ت 

 .ٖٛ، ص ٖغري بردي ، النجوم الزاىرة ، ج.ابن تٚٚٔىـ  ، ص ٕ٘ٗٔ، دار اقرأ، دمشق ،  ٔتعريب ، ،ط
( ىراة َوِىي ِإْحَدى مدن ُخَراَسان اْلَمْشُيوَرة ، فتحيا خميد بن عبد اهلل الحنفي، من جية عبد اهلل بن عامر ٕٚٓ)

رضى اهلل عنو، خرج منيا جماعة من العمماء واألئمة في كل فن. مجيول ،  -ابن كريز زمن عثمان بن عفان
 .ٚٚص آكام المرجان ،

 .ٖٙٛ، ص ٖ. ابن األثير ،المباب في تيذيب األنساب ،جٖٓٗ، ص ٖٔاألنساب لمسمعاني ،ج
ا َيِمي ُبَخارى. السمعاني ، االنساب ، جٕٛٓ) ،  ٓٔ( َىِذه النِّْسَبة ِإَلى فربر َوِىي َبْمَدة عمى طرف جيحون ِممَّ

 .ٛٔٗ، صٕ. ابن األثير ، المباب في تيذيب األنساب ، ج ٔٚٔ-ٓٚٔص
 .ٕٛ- ٕٙ، ص ٚ( السمعاني ، االنساب ، جٜٕٓ)
 .ٕٛ- ٕٙ، ص ٚ( السمعاني ، االنساب ، جٕٓٔ)
بِن َأَسِد  ( َأُبو الَقاِسِم ُنْوُح بُن َمْنُصْوِر بِن ُنْوِح بِن َعْبِد الَمِمِك بِن َنْصِر بِن َأْحَمَد بِن ِإْسَماِعْيَل بِن َأْحَمدَ ٕٔٔ)

ْرَقْنَد ، َماَت في رجب َسْبٍع َوَثَماِنْيَن َوَثبَلِث ماَئٍة، َوَكاَنْتمدة حكمو اْثَنَتْيِن وعشرين بِن َساَماَن، امير ُبَخاَرى َوَسمَ 
ْمَطاُن َمْحُمْوُد بُن ُسُبْكِتِكين، َفالَتَقاُىْم َفَيزَمُيْم ِإَلى ُبَخاَرى، َوانقرضْت دولة السامانية . الذىبي سنة. َفَقَصَدُىم السُّ

 .٘٘ٗ، صٕٔ،سير أعبلم النببلء ،ج
 .ٕٛ- ٕٙ، ص ٚ( السمعاني ، االنساب ، جٕٕٔ)
( َىِذه النِّْسَبة ِإَلى ُسَمْيَمان َوُىَو اْسم لَبعض أجداد المنتسب ِإَلْيِو ِمْنُيم َأُبو اْلفضل َأْحمد بن َعمّي بن ٖٕٔ)

َمْيَماِني اْلَحاِفظ البيكندي نسب إِ  َلى جده أبي أمو َحاِمد بن َأْحمد اْبن َعْمرو بن َأْحمد بن ِإْبَراِىيم اْبن ُيوُسف السُّ
ُسَمْيَمان البيكندي َرحل ِفي طمب اْلعمم ِإَلى اآْلَفاق َولم يكن َلُو َنِظير ِفي َزَمانو ِإْسَناًدا وحفظا وضبطا. ابن 

 .ٖٖٔ-ٕٖٔ، ص ٕاألثير ، المباب في تيذيب األنساب ،ج
ارى، وكانت بمدة كبيرة حسنة كثيرة العمماء بيا من ( ِبيَكْند:بمدة بين بخارى وجيحون، عمى مرحمة من بخٕٗٔ)

الرباطات ما ال أعمم ببمد من البمدان مما وراء النير أكثر منيا، فقد بمغ  عددىا نحو ألف رباط، وليا سور 
حصين ومسجد جامع قد تنّوق في بنائو وزخرف محرابو، وفييا القباب التي توضع عمى المقابر مما يجمب 
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فميس بما وراء النير محراب مثمو وال أحسن زخرفة منو. الَببَلُذري ،أحمد بن يحيى بن جابر من بخارى إلييا، 
.مجيول ،حدود العالم من ٘ٓٗم، ص ٜٛٛٔىـ(، فتوح البمدان،، دار ومكتبة اليبلل، بيروت، ٜٕٚ)ت 

. ابن عبد الحق ،مراصد ٖٖ٘،ص ٔ.ياقوت الحموي ، معجم البمدان،جٕٙٔالمشرق الى المغرب ،ص 
 .ٕٗٗ، ص ٔالطبلع ،جا
، َصاحٕ٘ٔ) ، َمْواَلُىم الَبْغَداِديُّ ُب ( الَقاِضي َأُبو الُحَسْيِن َعْبُد الَباِقي بُن َقاِنِع بِن َمْرُزوِق بِن َواثٍق اأُلَمِويُّ

ُدْوُق المحدث ،ُوِلَد سنة خمس وستين ومائتي َحاَبِة اإِلَماُم الَحاِفُظ الَباِرُع الصَّ ن.سمع الحارث كَتاِب ُمعَجِم الصَّ
ْسَماِعْيل بن الَفْضِل الَبْمِخّي، َوِبْشر بَن ُمْوَسى، َوُعَبْيد بن َشِرْيك الَبزَّار، وغيرىم .َوَكاَن َواسِ  ع بن أبي أسامةَواِ 

ٍل سنة إحدى وخمسين الرِّْحَمة، حدَّث َعْنُو: الدَّاَرُقْطِنّي، َوَأُبو الَحَسِن بُن َرْزُقَوْيو، َوَعَدٌد َكِثْير. ُتُوفَِّي ِفي َشوَّا
.ابن ماكوال ،اإلكمال في رفع االرتياب ٖ٘ٚ، ص ٕٔوثبلث مائة. الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ت ،ج

 .ٜٚ، ص ٕٔ. الذىبي ، سير أعبلم النببلء ،جٖٖ،ص  ٛ.الذىبي ،تاريخ اإلسبلم ت ، جٔٚ، ص ٚ،ج
 .ٜٜٔ، ص  ٚ( السمعاني ، االنساب ، جٕٙٔ)
َحاَبة َفمن ٕٚٔ) ( َىِذه النِّْسَبة ِإَلى رجل َوَمْوِضع أما الرجل َفُيَو سبلمان بطن من قضاعة َوِفيِيْم َكْثَرة من الصَّ

بعدىْم ِمْنُيم ُخَمْيد بن سعد السبَلِمي من سبلمان قضاعة َوأما اْلموضع َفُيَو َمِديَنة السَّبَلم ِبَبْغَداد َواْلَمْشُيور 
ة َأُبو اْلُحَسْين عبد اهلل بن ُموَسى بن اْلُحَسْين بن ِإْبَراِىيم السبَلِمي الشَّاِعر َلُو شعر حسن. السمعاني ِبَيِذِه النِّْسبَ 

.ابن األثير ،المباب في تيذيب ٖٖٕ، ص ٖ. ياقوت الحموي ، معجم البمدان ،جٖٕٖ، ص ٚ، االنساب ، ج 
 .ٔٙٔ، ص ٕاألنساب ،ج

بو نصر عبد اْلَعِزيز اْبن ُمَحمَّد بن نباتة، من فحول شعراء اْلَعْصر وآحادىم ( اْبن نباتة السَّْعِدّي ىو: إٛٔ)
وصدور مجيدييم وأفرادىم الَّذين أخُذوا برقاب القوافي وممكوا رق اْلمَعاِني ، توّفي الشَّاِعر ِبَبْغَداد ِفي َيْوم اأْلََحد 

. ٚٗٗ،ص ٕخيزران. الثعالبي ، يتيمة الدىر ،جالثَّاِلث من َشوَّال سنة خمس وأربعمئة َودفن ِفي َمْقبَرة ال
ىـ(، ذيل تاريخ مولد العمماء ووفياتيم تح: عبد اهلل أحمد ٙٙٗالكتاني ،عبد العزيز بن أحمد بن محمد )ت 

، ٚ..ابن األثير ،الكامل في التاريخ ،جٖٗٔ، صٜٓٗٔ، دار العاصمة ،الرياض، ٔسميمان الحمد ،ط
 .ٜٜ٘ص
 .ٕٖٚ، ص ٚ، ج( السمعاني ، االنساب ٜٕٔ)
 (نسبة الى سمرقند .وقد ورد تعريفيا سابقًا. ٕٕٓ)
( وىو َأُبو َمْسُعود سعيد ْبن خشنام بن محمد السمرقندي مولى بني ىاشم . ابن أبي يعمى ، طبقات ٕٕٔ)

 .ٜٕٖ، صٔالحنابمة ،ج
 .ٔٙ، ص ٔ( الحنفي ، الجواىر المضيئة ، ج ٕٕٕ)
ا َيِمي َفارس خرج ِمْنَيا جَماَعة من اْلعمَماء ِمْنُيم َأُبو عبد ٖٕٕ) ( نْسَبة ِإَلى سيرجان َمِديَنة من ِببَلد كرمان ِممَّ

ِث ِباْلَحِدياهلل ُمَحمَّد بن ِإْبَراِىيم اْبن َعْبَداِن بن ُمَحمَّد بن اْلَمْرُزَبان السيرجاني اْلكْرَماِني َكاَن َحاِفًظا فيما َعاِرًفا 
َرحل ِفي طمبو َوسمع َأَبا عبد اهلل بن مندة َواْلَحاِكم َأَبا عبد اهلل َوَغيرىَما ،َوُتوفِّي بسمرقند سنة َثَمان َوعْشرين 
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، ص  ٕ.ابن األثير ، المباب في تيذيب األنساب ، جٖٔٗ، ص  َٚوَأْرَبعِماَئة. السمعاني ، األنساب ، ج 
ٔٙٙ. 

بن ثابت بن أحمد بن ميدي بن ثابت البغدادي، المعروف بالخطيب،  ( الحافظ أبو بكر أحمد بن عميٕٕٗ)
صاحب تاريخ بغداد وغيره من المصنفات؛ كان من الحفاظ المتقنين العمماء المتبحرين، وصنف قريبًا من مائة 
مصنف، وفضمو أشير من أن يوصف وأخذ الفقو عن أبي الحسن المحاممي والقاضي أبي الطيب الطبري 

ن فقييا فغمب عميو الحديث والتاريخ.ولد في جمادى اآلخرة سنة اثنتين وتسعين وثمثمائة، يوم وغيرىما، وكا
الخميس لست قين من الشير، وتوفي يوم االثنين سابع ذي الحجة سنة ثبلث وستين وأربعمائة ببغداد، رحمو 

صاحب  -ألندلسي اهلل تعالى، والعجب أنو كان في وقتو حافظ المشرق، وأبو عمر يوسف بن عبد البر ا
. ابن ٖٗٛ،ص ٔحافظ المغرب، وماتا في سنة واحدة. ياقوت الحموي ،معجم األدباء ،ج -كتاب االستيعاب 

 .ٖٜ-ٕٜ، ص ٔ.ابن خمكان ، وفيات األعيان ، جٖٓٔ،صٔنقطة ،إكمال اإلكمال،ج
 .ٕٖٗ، ص ٚ( السمعاني ، االنساب ، جٕٕ٘)
 .ٖٖٗ،ص  ٚ( السمعاني ، االنساب ، جٕٕٙ)
 ( نِّْسَبة ِإَلى َشاىد َوُىَو اْسم لَبعض أجداد المنتسب ِإَلْيِو َوُىَو َأُبو ِإْسَحاق ِإْبَراِىيم بن عبد اْلَوىَّاب بن َأْحمدٕٕٚ)

بن خمف بن َشاىد النََّسِفّي الشاىدي سمع َأَباُه عبد اْلَوىَّاب َوَأبا الفوارس َأْحمد بن ُمَحمَّد بن ُجُمَعة النََّسِفّي 
 .ٓٛٔ، ص ٕ.ابن األثير ، المباب في تيذيب األنساب ،جٗٗ، ص  ٛ.السمعاني ، األنساب  ، ج  َوَغيرىَما

 .ٗٗ،ص ٛ( السمعاني ، االنساب ، ج ٕٕٛ)
 .٘ٗ، ص ٛ( السمعاني ، االنساب ، جٜٕٕ)
 .ٕٕٔ، ص ٕ( وينظر : ابن األثير ، المباب في تيذيب األنساب ، جٖٕٓ)
ِد بِن َأْحَمَد بِن َحاجٍب الُكَشاني السََّمْرَقْنِديُّ ، حدث بصحيح البخاري وىو ( وىو : ِإْسَماِعْيُل بُن ُمحَ ٖٕٔ) مَّ

آخر من حدث بكتاب الجامع الصحيح لمبخاري وكان شيخا فاضبل ، توفي سنة إحدى وتسعين يعني 
يد ،ص: . ابن نقطة ،التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانٕٛٚ، ص ٕوثبلثمائة. ابن نقطة إكمال اإلكمال ، ج

 .ٖٗٗ، ص  ٕٔ.الذىبي ، سير أعبلم النببلء ، ج ٜٛٙ، ص ٛ.الذىبي ، تاريخ االسبلم ، ج ٖٕٓ
 .ٓٙٔ- ٜ٘ٔ، ص ٛ( السمعاني ، االنساب ، جٕٖٕ)
 .ٕٗٔ،ص  ٕ( وينظر: ابن األثير ، المباب في تيذيب األنساب ، جٖٖٕ)
، المباب في تيذيب األنساب ، ج .ويقارن ابن االثير ٗٚٔ-ٖٚٔ، ص  ٛ( السمعاني ، االنساب ، جٖٕٗ)
 .ٕٗٔ، ص ٕ
،  ٛ( نِّْسَبة ِإَلى شيركث َوِىي َقْرَية من قرى نسف من ببلد من وراء النير. السمعاني ، االنساب ، ج ٖٕ٘)

 .ٕٕٗ،ص  ٕ. ابن األثير ، المباب في تيذيب األنساب ، جٖٕٓص
 .٘ٙٗ( ابن نقطة ، التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ،ص: ٖٕٙ)
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ِد بِن ٖٕٚ) كوكي. الحافظ الكبير ،َحدََّث َعْن: ُمَحمَّ ُد بُن َزَكِريَّا بِن ُحَسْيٍن النََّسِفيُّ الصُّ ( وىو َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ
، َوَطَبَقِتِيم. ُتُوفِّ  ِد بِن ِإْبَراِىْيَم الُبْوَشْنِجيِّ ٍد َجَزَرَة، َوُمَحمَّ ، َوَصاِلِح بِن ُمَحمَّ َي ِفي ُجَماَدى اأُلوَلى َنْصٍر الَمْرَوِزيِّ

، ص ٖ. الذىبي، تذكرة الحفاظ ،جٚٓٛ، ص َٚسَنَة َأْرَبٍع َوَأْرَبِعْيَن َوَثبَلِث ماَئٍة. الذىبي ، تاريخ اإلسبلم ،ج
 .ٕٚٚ، ص ٕٔ.الذىبي ، سير أعبلم النببلء ،جٜ٘
 .ٕٚٚ، ص ٕٔ( الذىبي ، سير اعبلم النببلء ، ج ٖٕٛ)
َلى َطالب َفَأما َأُبو َطالب َفُيَو َعم النَِّبي صمى اهلل َعَمْيِو َوسمم َوُيَقال لكل َواِحد ( نِّْسَبة ِإَلى أبي طَ ٜٖٕ) الب َواِ 

، ص  ٕمن َأْواَلد َعمّي وجعفر َوعقيل َرِضي اهلل َعْنُيم طالبي. ابن األثير ، المباب في تيذيب األنساب ، ج
ٕٜٙ. 

 .ٜ – ٛ، ص ٜ( السمعاني ، االنساب ، ج ٕٓٗ)
 .ٖٚٔ، صٕوينظر : ابن األثير ، المباب في تيذيب االنساب ، ج ( ٕٔٗ)
 .ٕٛٓ، ص  ٜ( السمعاني ، االنساب ، جٕٕٗ)
،  َٓٔقْرَية من قرى نسف من ببلد ما وراء النير . السمعاني ، األنساب ، ج   ( نِّْسَبة ِإَلى فرخوزديزةٖٕٗ)

، ٕ. ابن األثير ،المباب في تيذيب األنساب ،جٕٗ٘، ص  ٔ. ياقوت الحموي ، معجم البمدان ، ج ٙٚٔص 
 .ٜٔٗص 

 .ٚٚٔ، ص  ٓٔ( السمعاني ، االنساب ، ج ٕٗٗ)
َسَمْرَقْند َوُيَقال َلَيا افرنكد َأْيضا ، فرنكد عمى خمسة فراسخ من ( نِّْسَبة ِإَلى فرنكد َوِىي من قرى صغد ٕ٘ٗ)

.ابن األثير، المباب في تيذيب ٜٛٔ، ص  ٓٔسمرقند، وىي من ببلد إشتيخن . السمعاني ، األنساب ، ج 
 .ٕ٘ٗ،صٕاألنساب ، ج

رنكدي.  من شيوخو، عبد اهلل ( يقصد بو : َأُبو ُمَحمَّد بكر بن َمْسُعود بن اْلحسن اْبن الزراد الصغدي الفٕٙٗ)
بن حماد األيمي وعبد الصمد بن الفضل البمخي وأبى حفص عمر بن حفص الباىمي وغالب بن حزبيل وسعد 
بن حسام  السمرقنديين، و يعرف بالقضاعي، توفي في العشر األواخر من شير ربيع األول سنة أربعمائة. 

 .ٕ٘ٗ،صٕثير، المباب في تيذيب األنساب ، ج.ابن األٜٜٔ -ٜٛٔ، ص  ٓٔالسمعاني ، األنساب ، ج 
 .ٜٜٔ، ص  ٓٔ( السمعاني ، االنساب ، ج ٕٚٗ)
( نِّْسَبة ِإَلى فنكد َوِىي من قرى نسف يْنسب ِإَلْيَيا َأُبو َجْعَفر ُمَحمَّد اْبن َمْنُصور بن إْسَرافيل المقرىء، ٕٛٗ)

لمباب في تيذيب األنساب ، .ابن األثير، إٓ٘، ص  ٓٔالفنكدي . السمعاني ، األنساب ، ج 
 .ٕٗٗ،صٕج
 ٓٔ(  تمام بن محمد بن عبد اهلل المقرئ من قرية فنكد التابعة لمدينة نسف. السمعاني ، األنساب ، ج ٜٕٗ)

 .ٕٗٗ،صٕ.ابن األثير، المباب في تيذيب األنساب ، جٕٓ٘، ص 
 .ٕٓ٘، ص  ٓٔ( السمعاني ، االنساب ، جٕٓ٘)
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انى، كان محدثا فاضبل، من الدندانقان، وىي بميدة عمى عشرة فراسخ من ( أحمد بن خشنام  الدندانقٕٔ٘)
 .ٖٖٛ-ٖٔٛ،ص ٘مرو،من ببلد ما وراء النير. السمعاني ، األنساب ،ج

 .ٕٓ٘، ص  ٓٔ( السمعاني ، االنساب ، ج ٕٕ٘)
جيحون ( النسبة إلى صاغان وىي قرية بمرو يقال ليا چاغان عند نسفان ، وىي ِببَلد ما َوَراء نير ٖٕ٘)

ُيَقال َلَيا صغانيان َوُيَقال َلَيا بالعجمية جغانيان وقد يقرن بكوه فيقال كوه و چاغان فعرب وقيل:صاغان، َوِىي 
كورة َعِظيَمة َكِثيَرة الَماء َوالشَّجر وينسب ِإَلْيَيا الصغاني. مجيول ، حدود العالم من المشرق الى المغرب ، 

.،ابن  ٛٓٗ،ص ٖ. ياقوت الحموي ، معجم البمدان ،جٕٕ٘،ص ٛ. السمعاني ، األنساب ،ج ٜٕٔص 
 .ٕٕٗ،صٕاألثير، المباب في تيذيب األنساب ،ج

 .ٕٗٛابن عبد الحق ،مراصد االطبلع ،ج، ص 
 .ٖٓ٘ – ٕٓ٘، ص  ٓٔ( السمعاني ، االنساب ، جٕٗ٘)
مَّد بن ُسَمْيَمان أبي َكاِمل بن َحاِتم ( َىِذه النِّْسَبة ِإَلى َكاِمل َوُىَو جد أبي يعمى َحْمَزة بن ُمَحمَّد بن ُمحَ ٕ٘٘)

الكاممي َوُىَو اْبن أبي عبيد بن أبي َعْمرو بن أبي َكاِمل النََّسِفّي سمع من المستغفري صاحب كتاب تاريخ 
.السمعاني ، نسف،َوَغيره َوَمات ِفي ُجَماَدى اآْلِخَره سنة َأربع عشَرة َوَأْرَبعِماَئة َولو ِسّت َوَسْبُعوَن سنة َأو َنْحوَىا 

 .ٛٚ،صٖ. ابن األثير، المباب في تيذيب األنساب ،جٖٓ-ٜٕ،ص ٔٔاألنساب ،ج
 . ٖٓ، ص ٔٔ( السمعاني ، االنساب ، ج ٕٙ٘)
 .ٔٛ،صٖ( وينظر: ابن األثير، المباب في تيذيب األنساب ،جٕٚ٘)
 .ٕٕٔ، ص  ٔٔ( السمعاني ، االنساب ، ج ٕٛ٘)
 ٔٔمن قرى نسف من ببلد ما وراء النير. السمعاني ، األنساب ،ج (وىي نِّْسَبة ِإَلى كرمجين َقْرَيةٜٕ٘)

 .ٜٗ،صٖ. ابن األثير، المباب في تيذيب األنساب ،جٚٛ،ص
 (ورد تعريفو سابقًا.ٕٓٙ)
 .ٛٛ، ص  ٔٔ( السمعاني ، االنساب ، ج ٕٔٙ)
 .ٕٕٗ، ص ٕ.ويقارن : البغدادي ، تكممة االكمال ، جٕٕٗ، ص ٕ( ابن نقطة ، إكمال اإلكمال ، ج ٕٕٙ)
( َىِذه النِّْسَبة ِإَلى َخْمَسة رجال أحدىم َكْعب بن ربيَعة بن َعامر بن صعصعة ِمْنُيم َأُبو ُأميَّة أنس بن ٖٕٙ)

َمالك الكعبي َلُو ُصْحَبة َوقيل َلُو اْلقشيِري الثَّاِني َكْعب بن َعْوف بن أنعم بن ُمَراد ِمْنُيم جديع بن َنِذير اْلمَراِدي 
َخاِدًما لمنَِّبي صمى اهلل َعَمْيِو َوسمم َوشيد فتح مصر َوُىَو جد أبي ظْبَيان عبد الرَّْحَمن اْبن َمالك بن  الكعبي َكانَ 

جديع َمْشُيور من أىل مصر َوالثَّاِلث َكْعب بن َعْمرو بن ربيَعة من ُخَزاَعة ِمْنُيم اْلَقاِسم بن مكرم بن ُمَحمَّد بن 
ًدا َوالرَّاِبع َأُبو اْلميِري بن عبد الرَّْحَمن بن عَ  ْمرو بن خويمد بن َخِميل بن منقذ اْلُخَزاِعّي الكعبي سمع َأَباُه ُمَحمَّ

اَلتو َأن اْلَقاِسم عبد اهلل بن َأْحمد بن َمْحُمود الكعبي اْلَبْمِخي َرأس َطاِئَفة من اْلُمْعَتزَلة ُيَقال َلُيم اْلَكْعِبيَّة َومن مقَ 
َراَدة َوَأن َجِميع َأفعالو َواقَعة ِمْنُو ِبَغْير ِإَراَدة َواَل َمِشيَئة ِمْنُو َلَيا َواْلَخاِمس َأُبو ُمَحمَّد عبد اهلل اهلل َتَعاَلى َلْيَس َلُو إِ 

بن ُمَحمَّد اْبن ُموَسى بن َكْعب الكعبي نسب ِإَلى جده سمع ُمَحمَّد بن َأيُّوب الرَّاِزّي َوعمي بن عبد اْلَعِزيز 
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َأُبو سعيد َأْحمد بن ُمَحمَّد الكعبي سمع َيْعُقوب بن ُيوُسف األخرم َوَغيره َوسمع ِمْنُو اْلَحاِكم َأُبو  َوَغيرىَما َوَأُخوهُ 
. ابن ٖٕٔ - ٕٔٔ، ص ٔٔعبد اهلل َوُتوفِّي ِفي صفر سنة َأربع َوَأْرَبعين وثبلثمائة. السمعاني ، األنساب ، ج

ريزي ، تقي الدين أحمد بن عمي بن عبد القادر)ت . المقٔٓٔ، ص ٖاألثير، المباب في تيذيب األنساب ،ج
،  ٔىـ، ج  ٛٔٗٔ، دار الكتب العممية، بيروت ، ٔىـ( ،المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار، ط٘ٗٛ
 .ٖٚٚص
 .ٚٚٗ، صٔٔ.الذىبي ، سير اعبلم النببلء،جٕٕٔ، ص  ٔٔ( السمعاني ، االنساب ، جٕٗٙ)
 . ٖٕٔ، ص ٔٔ( السمعاني ، االنساب ، جٕ٘ٙ)
( نِّْسَبة ِإَلى محمتين ِإْحَداىَما ببخارى يْنسب ِإَلْيَيا، والثَّانِي ىي محّمة بنيسابور ُيَقال َلَيا كبلباذ َأْيضا ومن ٕٙٙ)

. ابن ٕٛٔٔ - ٜٚٔ، ص ٔٔالمحتمل َأنََّيا ِبَضم اْلَكاف وتعرب َفُيَقال َلَيا جبلباذ .السمعاني ، األنساب ، ج
 . ٕٕٔ-ٕٔٔ، ص ٖاألنساب ،جاألثير، المباب في تيذيب 

 .ٓٛٔ، ص  ٔٔ( السمعاني ، االنساب ، جٕٚٙ)
وقال : من قرى مرو . اال  (  نسب المستغفري  صاحب كتاب تاريخ نسف ،الَكيخارانى الى قرية كيخارا1) 

نََّما ِىَي من اْليمن ، وىو  ان السمعاني وابن األثير قاال ان ذلك ليس ِبَصِحيح َفِإن َىِذه اْلقْرَية اَل تعرف بمرو َواِ 
،  ٖ. ابن االثير ، المباب في تيذيب األنساب ، جٜٗٔ، ص  ٔٔاالرجح . ينظر: السمعاني ، االنساب ، ج

 .ٕ٘ٔص 
.ويقارن مع ابن االثير ، المباب في تيذيب األنساب ٜٗٔ -ٖٜٔ، ص  ٔٔ، االنساب ، ج ( السمعانيٕٛٙ)

 .ٕ٘ٔ، ص  ٖ، ج
 .ٗٛٔ، ص  ٖ( ينظر: ابن األثير ، المباب في تيذيب االنساب ، ج ٜٕٙ)
 .ٜ٘ٔ -ٛ٘ٔ، ص  ٕٔ( السمعاني ، االنساب ، جٕٓٚ)
 .ٜ٘ٔ، ص ٕٔ( السمعاني ، االنساب ، ج ٕٔٚ)
 .ٜٜٔ، ص ٖاألثير ، المباب في تيذيب االنساب ، ج( ينظر: ابن ٕٕٚ)
 .ٕٙٓ، ص  ٕٔ( السمعاني ، االنساب ، جٖٕٚ)
( نِّْسَبة ِإَلى اْلجد َوعرف ِبِو ُمَحمَّد بن عبيد اهلل بن َأْحمد بن ِإْدِريس المسبحي َصاحب التَّاِريخ يعرف ٕٗٚ)

. ابن ٖٕٚ -ٖٕٙ، صٕٔنساب ، جبمختار المسبحي َصاحب َتاِريخ المغاربة ومصر .السمعاني ، األ
 .ٕٚٓ،ص  ٖاألثير ،المباب في تيذيب األنساب ،ج

 .ٖٕٚ، ص ٕٔ( السمعاني ، االنساب ، جٕ٘ٚ)
نََّما لقب ِبِو أِلَنَُّو ٕٙٚ) اك بن ُمسمم الشَّْيَباِنّي اْلَبْصِرّي َواِ  حَّ اك بن مخمد بن الضَّ حَّ ( وىو : لقب أبي َعاِصم الضَّ

اك بن مخمد يتجمل ِفي ِثَيابو َفَقاَل اْبن  َكاَن ُىَو َورجل آخر حَّ يكنى َأَبا َعاِصم َأْيضا ِعْند اْبن جريج َوَكاَن الضَّ
ِحيح َوَغيره  َوَأُبو جريج َيْوًما َأْين َأُبو َعاِصم النَِّبيل َفَبقَي َعَمْيِو َوُىَو َمْشُيور ِثَقة روى َعنُو الُبَخاِرّي ِفي الصَّ
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، ٖٔمَّد بن اْلحسن بن َأيُّوب اْلَكاِتب اْلَمْعُروف بالنبيل السمعاني ، األنساب ، جاْلحسن عبد اهلل بن ُمحَ 
 .ٜٕٙ،ص  ٖ. ابن األثير ،المباب في تيذيب األنساب ،جٜٕ -ٕٚص
 . ٜٕ - ٕٛ، ص ٖٔ( السمعاني ، االنساب ، ج ٕٚٚ)
، ٖٔلنير .السمعاني ، األنساب ، ج( وىي نِّْسَبة ِإَلى نوقد ُقَرْيش َوِىي من قرى نسف من ببلد ما وراء إٛٚ)

 ٖ.ابن األثير ،المباب في تيذيب األنساب ،جٕٖٔ، ص  ٘. ياقوت الحموي ، معجم البمدان ، ج ٕٚٓص
 .ٕٖٖ،ص 

( وىو : ُمَحمَّد بن َتِميم الفاريابي يعرف بالسعدي َكذَّاب غير ثقة، ويقال ىناك، ببخارى  ثبلثة من ٜٕٚ)
ول اهلل صمى اهلل عميو وعمى آلو وسمم محمد بن تميم الفاريابي والحسن بن الكذابين الذين يكذبون عمى رس

شبل الكرميسي وجابر بن عبد اهلل اليمامي كان يروي عن الحسن البصري فأخرجو أبو الييثم خالد بن أحمد 
وفى: األمير من بخارى. أبو نعيم أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن ميران األصبياني )المت

. ٘ٗٔ، صٜٗٛٔ – ٘ٓٗٔ،دار الثقافة ، الدار البيضاء،  ٔىـ(، الضعفاء، تح: فاروق حمادة،طٖٓٗ
،دار القادري لمطباعة والنشر  ٔالخطيب البغدادي، المتفق والمفترق ، تح : محمد صادق آيدن الحامدي، ط

 .ٖٔٙ، ص  ٔم،ج  ٜٜٚٔ -ىـ  ٚٔٗٔوالتوزيع، دمشق، 
 .ٜٕٓ، ص  ٖٔ، ج( السمعاني ، االنساب ٕٓٛ)
. ياقوت ٜٕٕ، صٖٔ( نِّْسَبة ِإَلى َقْرَية َكِبيَرة َبين كس ونسف ُيَقال َلَيا نيازى .السمعاني ، األنساب ، جٕٔٛ)

 .ٜٖٖ،ص  ٖ.ابن األثير ،المباب في تيذيب األنساب ،جٜٕٖ، ص  ٘الحموي ، معجم البمدان ، ج 
 .ٜٕٕ، صٖٔ( السمعاني ، االنساب ، ج ٕٕٛ)
ْسَبة ِإَلى ورغجن َوِىي من قرى نسف . ِمْنَيا أسمم بن َمْيُمون النَّْحِوّي األديب اْلَعُروِضي الورغجني ( نِّ ٖٕٛ)

. ابن األثير ،المباب في تيذيب األنساب ٖ٘ٔ، صَٖٔوَجَماَعة سواُه نسبوا َكَذِلك.السمعاني ، األنساب ، ج
 .ٖٔٙ،ص  ٖ،ج
 .ٖٙٔ -ٖ٘ٔ، ص ٖٔ( السمعاني ، االنساب ، جٕٗٛ)
( َىِذه النِّْسَبة ِإَلى وصاف َوُىَو اْسم جَماَعة ِمْنُيم وصاف بن َعامر اْلعجِمّي َواسم وصاف َمالك يْنسب ٕ٘ٛ)

اِفي ،َوُىَو َأْيضا ِنْسَبة ِإَلى سكَّة وصاف بنسف يْنسب  ِإَلْيِو عبيد اهلل بن اْلَوِليد بن عبد الرَّْحَمن بن قيس اْلَوصَّ
اِفي.السمعاني ، االنساب ، جِإَلْيَيا َأُبو اْلَعبَّا . ياقوت ٖٙٗ، ص ٖٔس عبد اهلل بن ُمَحمَّد بن فرنكديك اْلَوصَّ

 .ٖٛٙ،ص  ٖ.ابن األثير ،المباب في تيذيب األنساب ،جٖٛٚ، ص  ٘الحموي ، معجم البمدان ، ج 
ْيضًا: َنْخَشب. ابن الحجاج: اإِلَماُم، ( الَقاِضي َأُبو ِإْسَحاَق النَّسِفي َقاِضي َمِدْيَنة َنَسف الَِّتي ُيَقال َلَيا أَ ٕٙٛ)

اٍر، َوَأَبا ُكَرْيب َوَأْحَمد بن َمِنْيٍع، وغيرىم، َوَلُو ِرحَمٌة  الَحاِفُظ، الَفِقْيُو من شيوخو، ُقَتْيَبة بن َسِعْيٍد، ، َوِىَشام بن َعمَّ
ٍد الَخيَّام، َوَعْبد الُمْؤِمِن بن َخَمٍف، في طمب العمم.ومن تبلمذتو:، َعِمّي بن ِإْبَراِىْيَم الطََّغاِمي، َوَخَمف بن  ُمَحمَّ

 َوُمَحمَّد بن َزَكِريَّا، َوَوَلده َسِعْيد بن ِإْبَراِىْيَم.وكان من  الِثقَات الحفاظ.َلُو مصنفات منيا ،"الُمْسَند الَكِبْير"،
ِة َسَنَة َخْمٍس َو"التَّْفِسْير"، َوَغْيُر َذِلَك. َوَحدََّث بَصِحْيح الُبَخاِرّي َعْنُو، َوَكا َن َفِقْييًا مجتيًدا، توفي  ِفي ِذي الِحجَّ
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. ابن منظور ، جمال الدين محمد بن مكرم بن ٕٕ٘، ص َٚوِتْسِعْيَن َوماَئَتْيِن. ابن عساكر ، تاريخ دمشق ،ج
، دار الفكر  ٔه( ، مختصر تاريخ دمشق البن عساكر ، تح : روحية النحاس  واخرون ، ط ٔٔٚعمى)ت

.الذىبي تاريخ اإلسبلم ٖٙٔ،صٗم ،جٜٗٛٔ -ىـ  ٕٓٗٔسوريا ،  -والتوزيع والنشر، دمشق لمطباعة 
 .ٜٙٗ، ص  ٓٔ. الذىبي ، سير أعبلم النببلء ، جٜٗٔ،صٙ،ج
 .ٖٚٗ، ص  ٖٔ( السمعاني ، االنساب ، جٕٚٛ)
ْحُمود بن ُمَجاِىد بن خمف اْبن ( نِّْسَبة ِإَلى يانة َوُىَو اْسم لجد أبي بكر عبد بن أبي اْلَعبَّاس ُمَحمَّد بن مَ ٕٛٛ)

اِلحين يروي َعن َأْحمد بن سيار اإِلَمام  يانة بن كبلب اْلُمَؤّذن الياني الزَّاِىد النََّسِفّي َكاَن من عباد اهلل الصَّ
، االنساب  َوِعيَسى بن َأْحمد اْلَعْسَقبَلِني َوأبي ِعيَسى التِّْرِمِذّي ، َوَمات سنة ِسّت َوعْشرين وثبلثمائة .السمعاني

.الحميري ، الروض المعطار ، ٙٓٗ،ص  ٖ.ابن األثير ،المباب في تيذيب األنساب ،جٜٚٗ، ص ٖٔ، ج
 .٘ٔٙ، ص ٔج
 .ٗٗٗ، ص  ٔ.ويقارن :البغدادي ، تكممة االكمال ، جٜٚٗ، ص  ٖٔ( السمعاني ، االنساب ، جٜٕٛ)
، وحوليا ربض. وىي مستقر ( وىي :مدينة عظيمة، قصبة طبرستان، ذات خندق لكن ليس ليا سورٜٕٓ)

مموك طبرستان، يجتمع بيا التجار، ذات تجارات كثيرة. وفييا عمماء كثر في شتى العموم. وبيا مياه جارية 
كثيرة جدا. ترتفع منيا الثياب الكتان والفرش الطبرية والحصر الطبرية، وخشب العثق  الذي ال مثيل لو في 

ي تتخمل نسيجيا خيوط الذىب. وصنع بيا اآلالت الخشبية كالمبلعق جميع أرجاء العالم. وكذلك المناديل الت
. ٗ٘ٔواألمشاط ذات القراب، والموازين وما شابو ذلك. مجيول ،حدود العالم من المشرق الى المغرب ،ص

. المروزي ، أبو معين الدين ناصر خسرو الحكيم ٓ٘ٔالعزيزي ، الكتاب العزيزي أو المسالك والممالك،ص
. ٖٙ، صٖٜٛٔ، دار الكتاب الجديد ،بيروت ،  ٖسفر نامو ، تح : يحيى الخشاب ، طىـ(، ٔٛٗ)ت 

 . ٕٕ،ص  ٔ.ابن األثير ،المباب في تيذيب األنساب ،جٙٔ٘، ص ٖٔالسمعاني ، االنساب ، ج
( وىي بمدة عمى حد ثغر الترك، خرج منيا جماعة من األئمة والعمماء حديثا وقديما، وكانوا من ٜٕٔ)

ّي رحمو اهلل، وىي عند إسبيجاب ، وفي أصبيان سكة معروفة يقال ليا سكة طراز ألن أصحاب الشافع
. ياقوت ٚ٘، ص ٜالتجار الذين كانوا يجيئون من طراز ينزلونيا فنسبت إلييم. السمعاني ، االنساب ، ج

 . ٕٚٚ،ص  ٕ.ابن األثير ،المباب في تيذيب األنساب ،جٕٗ، ص  ٗالحموي ، معجم البمدان ، ج 
 .ٗٗٗ، ص ٔ.ويقارن مع ابن نقطة ، االكمال اإلكمال ، ج ٜٚٗ، ص  ٖٔ، االنساب، جالسمعاني (ٕٜٕ)
 .ٓٛٗ، ص  ٖٔ( السمعاني ، االنساب ، جٖٜٕ)
.ابن األثير ،المباب ٙٔ٘، ص ٖٔ( نِّْسَبة ِإَلى يغنى َوِىي من قرى نخشب .السمعاني ، االنساب ، جٜٕٗ)

 . ٘ٔٗ،ص  ٖفي تيذيب األنساب ،ج
( مات بغوبدين ليمة األحد الرابع من شير رمضان سنة ثماني عشرة وأربعمائة. النسفي ،القند في ذكر ٜٕ٘)

 .ٙعمماء سمرقند،ص
 .ٙٔ٘، ص  ٖٔ( السمعاني ، االنساب ، جٜٕٙ)


