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 :الممخص
تعد مدينة خجندة وىي من أعمال فرغانة في إقميم ما وراء النير من المدن 
التي عانت من اإلىمال التاريخي من لدن الباحثين بالرغم مما تتمتع بو من 
دور ريادي عمى المستوى الفكري ، إذ نجد في شتى أقاليم العالم من ىو 

نسبتو ليذه المدينة ، والسبب ندرة المعمومات التاريخية شيخ أو تمميذ تعود 
عنيا ، وليذا جاءت الرغبة في البحث عن الجذور التاريخية ليذه المدينة 
من حيث الموقع والتسمية ، فضاًل عن الجوانب االقتصادية التي تعيشيا ، 
وكيف فتحت من قبل المسممين والترجمة ألشير عممائيا وأثرىم في 

 سالمية  األمصار اإل
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Abstract: 

The city of Khujinda is one of the works of Fergana of 

the Islamic cities or the province of the province beyond 

the river, but it suffered from historical neglect as it did 

not receive sufficient attention by researchers despite its 

leading role at the intellectual level, we find in various 

regions of the Islamic world who is teacher or student 

attributed to this city, and it seems that This is due to the 

small what was written about. 

  Hence, this research came to shed light on the historical 

roots Khujinda  in terms of naming and location, as well 

as economic conditions and steps to open Islamically, 

while the last axis of the research to show the progress 

and the translations of scientists and their impact in the 

Islamic lands 
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 المقدمة :
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى عمى خير من ُبعث رحمة لمعالمين     

 وعمى آلو وصحبو أجمعين    وبعد 
كان من أثر الفتح العربي اإلسالمي لبالد ما وراء النير انسياح المسممين في ىذه     

كان ىذه األقاليم البالد والتأثير المتبادل مع شعوبيا ، فضاًل عن دخول السواد األعظم من س
في اإلسالم ، وبالتالي شكمت ىذه البالد وكورىا امتداد سياسي وبشري واقتصادي لقاعدة 
الدولة اإلسالمية في الجزيرة العربية ، ومن المعروف إنَّ الفتح العربي اإلسالمي لتمك البقاع 

 ـ(  ى711أخذ عقود من الزمن ومنيا فتح خجندة أحد أعمال فرغانة التي فتحت سنة )
ولخجندة موقعيا االستراتيجي الذي منحيا سمة التحصين ، فيي تقع عمى نير     

الشاش ومالصقة لمجبل ، كما وأنيا تتمتع بسمات اقتصادية عدة جعمت منيا مدينة تجارية ، 
وما لفت نظر الباحث ليذه المدينة وجود عمماء خجندة وبالعشرات في أغمب األمصار 

 اإلسالمية   
نا جاء البحث في أربعة مباحث ، تناول األول : التسمية والموقع وبين ومن ى    

وصالت خجندة مع المدن المحيطة بيا وبيان موقعيا االستراتيجي والنير الذي يمر وسطيا ، 
 فضاًل عن الجبل المالصق ليا   

والمبحث الثاني : تناول الوضع االقتصادي لممدينة ، مبينين ما يخص الزراعة فييا 
أنواع األشجار وأشير ثمارىا ، فضاًل عن أحوال الزراعة في المناطق المتاخمة ليا من 

والسيما فرغانة ، فضاًل عن استعراض ألىم المعادن والثروات الطبيعية ومنيا الذىب والفضة 
الموجودة في المنطقة ، الى جانب حركة التجارة عبر نير الشاش الذي يمر بالمدينة والذي 

  أنعش اقتصادىا 
والمبحث الثالث : تناولنا فيو عمميات فتح خجندة ، عممًا إن كتب التاريخ لم تذكر من 
التفاصيل التي تساعد في توضيح عممية فتحيا ، بل إنيا لم تركز عمييا بشكل مباشر ومرت 

 عمييا مرور الكرام مما جعل عممية البحث فـي ىذا الجانب يمر عبر مسالك شائكة   
لرابع واألخير وىو األوسع مقارنة بالمباحث السابقة ويتعمق فيما كان المبحث ا

بالجانب الفكري والمتمثل بسير وتراجم عمماء خجندة والمنتشرين في أغمب األمصار 
اإلسالمية في العصر العباسي وما بعده ، عممًا إن عددًا غير قميل من العمماء الذين ُقرن 
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اجم التي وقعت بين أيدينا ونسعى من خالل اسمو بخجندة لم نعثر عمى سيرىم في كتب التر 
ىذا البحث الى بناء تصور موضوعي عن ىذه المدينة وعممائيا باالستناد الى اآلليات 

 المعتمدة في منيج البحث التاريخي     
 المبحث األول : التسمية والموقع

خجندة : بضم أولو وفتح ثانيو ونون ثم دال ميممة ، وتسمى بالفارسية )دل     
   (7)مزندة( ، وتسمى أحيانًا خجند بدون التاء المربوطة

، وىنا يأتي المعنى  (0)وتأتي لفظة خجند من لقب خوجة ومعناه المعمم أو السيد    
المغوي مطابق لواقع حال المدينة من حيث انجازاتيا الفكرية والمتمثمة بالعديد من العمماء 

 ، وىذا ما سوف نبينو من خالل تراجم عممائيا    )الخجندين( حيث ممؤا المعمورة شرقًا وغرباً 
، عممًا أن  (2)وعد أغمب الجغرافيون والبمدانيون مدينة خجندة أنيا من كور خراسان

خراسان والمدن التابعة ليا من حيث المساحة مرتبطة بالواقع السياسي ، إذ أن الواقع السياسي 
 قد اثر في عممية المد والجزر ليذه البقاع من ناحية تبعية ىذه المنطقة وعدميا  

، ويكون طوليا  (1)وىي ضمن مدن سمرقند أيضًا والتي تبعد عنيا سبعة مراحل    
، وىي متاخمة لفرغانة ومن أعماليا وتفصل بينيما مدينة واثكث ذات  (5)عرضياأكثر من 

   (6)الفواكو والزروع الكثيرة
وقد مكنيا موقعيا االستراتيجي لتكون من المدن الخصبة ، فضاًل عن وقوعيا عمى طرق 

 التجارة مما جعميا تمعب دورًا بارزًا في التجارة العالمية  
، وخالل ىذا النير تصدر السفن  (8)بينيما أربعة فراسخ (7)شفيي تقع غربي نير الشا

، ولممدينة نير آخر يكون وسطيا ينحدر إلييا من جنوبيا تسافر فيو المتاجر  (9)الى خجندة
   (77)، أما من جية الشمال فيحدىا جبل شاىق مطل ومالصق ليا ويسمى شاغور (71)والمير

الصقة لمجبل ، فضاًل عن وقوعيا عمى أكثر من وىنا يمكن القول بأن خجندة محصنة فيي م
 نير  

ومن خالل موقعيا عمى طريق التجارة فيي تعد حمقة الوصل بين سمرقند وبالد 
، كذلك الطريق بينيا وبين  (70)الشاش ، إذ إنَّ أىم الطرق الواصمة بينيما تكون عبر خجندة

، وما يميز المدينة أيضًا أن  (72)والتي تبعد عنيا أربعة فراسخ يكون عبر نير الشاش انداز
   (75)، وليس من أعماليا إال كند تبعد عنيا فرسخًا واحداً  (71)ليا قمعة حصينة
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، ومن خطط  (76)وتضم خجندة قرى يسيرة تقع عمى الشاش وقرب نير سيحون
 المدينة في العيد اإلسالمي المسجد الجامع ويقع في وسطيا ودار اإلمارة في الميدان بالربض

   (77)القهندز، أما الحبس فيكون في 
الى جانب ذلك فإن خجندة تعد من أعمال فرغانة ، فيي من المدن الواسعة ذات نعم 
كثيرة وبيا جبال وصحار ومدن عامرة ومياه جوفية غزيرة ، فضاًل عن ذلك تعد فرغانة باب 

   (79)، وينسب إلييا العديد من العمماء (78)تركستان
مجموعة من أىل العمم منيم محمد بن ثابت الخجندي ، وصدر  وينسب الى خجندة

نيا كانت مقصدًا لمعديد من العمماء  (01)الدين محمد بن عبد المطيف الخجندي وغيرىم ، كما وا 
 : (00)ىـ( شعرًا عن أىميا265، ويذكر ابن الفقيو )ت (07)والشعراء

 ولم أَر بمــدة بإزاء شرق     وال غرب بأنزه من خجندة
 الغراء تعجب من رأىا     وىـي بالفارسية دل مزندة ىي

 الجانب االقتصادي المبحث الثاني :
من المعروف إنَّ أسس وركائز ازدىار البمدان واألمصار بعد االستقرار السياسي يتمثل     

الجانب االقتصادي ، فإذا أردنا أن نصف الوضع االقتصادي لخجندة فيذا يعني فرغانة وما 
تحويو من مصادر اقتصادية والمتمثمة في الزراعة والصناعة ، فضاًل عن المعادن النفيسة 

ن المنطقة ، الى جانب ما اشتيرت بو من إنتاج المحاصيل الزراعية السيما الموجودة ضم
الفواكو منيا ، كيف ال يكون ىذا التميز وىي بين عدة أنيار أحدىما يجري وسط خجندة 
واآلخر الشاش الذي يعد أىم الطرق التجارية لممدينة ، إذ تصل المراكب والميرة من خاللو 

 حوليا   الى مناطق الشاش وفرغانة وما
 أواًل. الزراعة :

ُتعد الزراعة الشريان والمصدر األساسي في الجانب االقتصادي السيما في مراحل 
العصور اإلسالمية األولى ، إذ كان من أولويات األمراء الفاتحين بعد استقرار المدينة 

يًا سواًء المفتوحة تطوير الجانب الزراعي واالىتمام بوسائل الري ، فيي تشكل موردًا اقتصاد
لخزينة الدولة بصورة عامة أو لألعمار واإلنفاق عمى المرافق العامة لتمك األمصار ، ومن 
المعروف كان توجو الخمفاء المسممين وعمى مراحل التاريخ المختمفة كان يعتمد نظام زراعي 
يرادات الدولة ، الى جانب اعتماد سياسة  لتطوير ىذا الجانب لما لو من أىمية في دخل وا 
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تمكن الفالح من استثمار أرضو ليدفع ما عميو لمدولة وبحسب إنتاج األرض ، والذي شجع 
المزارعين عمى االىتمام بالزراعة السيما بعد تخمصيم وفق ىذا النظام من سيطرة الداىقين 
ن ظيرت تمك الممارسات فيما بعد لظروف اقتصادية غير مستقرة بسبب تصدع  وظمميم وا 

طة الحاكمة ، إال أن في عموم األمر شيدت بالد ما وراء النير ازدىارًا الوضع السياسي لمسم
   (02)اقتصاديًا السيما في مجال الزراعة لتالقي ظروف سياسية وبيئية أدت الى ذلك

إن وجود ظروف بيئية مناسبة لمزراعة في ىذه المناطق قد ميزىا عن غيرىا من المدن من 
 حيث الكمية والنوعية  
ر الشاش والتي تكون خجندة في غربو ، فضاًل عن وجود نير آخر يأتي فإن وجود ني

، يعني وفرة المياه ناىيك ما تحويو المدينة من مياه جوفية  (01)إلييا من الجنوب ويمر بوسطيا
 في فرغانة وما حوليا ما يؤىل أرضيا ألن تكون صالحة ومميزة لمزراعة  

متنوعة والمتميزة عن غيرىا السيما األعناب فكان مما يميز إنتاجيا الزراعي الفواكو ال
، كما تحوي عمى أصناف عديدة من أنواع النخيل السيما في مدينة  (05)والتفاح والجوز

   (06)جذغل
ىـ( في معرض حديثو عن قرى فرغانة قائاًل :" وليس بما 216ويذكر االصطخري )ت

لكثرة أىميا وانتشار مواشييم  وراء النير أكثر من قرى فرغانة وربما بمغ حد القرية مرحمة
نيا ذات بساتين ممتفة وأنيار جارية ال تنقطع ، كثيرة الخير واسعة الرستاق  (07)وزروعيم " ، وا 

   (08)ومن والياتيا خجندة وىي أنزه بالد ما وراء النير
وغالبًا ما تكثر أشجار الفواكو في الجبال الممتدة ، فيصف ياقوت الحموي     

بالقول : " في الجبال الممتدة تكثر فييا األعناب والجوز والتفاح وسائر ىـ( ذلك 606)ت
الفواكو ، والورد والبنفسج وأنواع الرياحين ، مباح ذلك كمو ال مالك لو وال مانع يمنع األخذ منو 

   (09)، وفي جباليا من الفستق المباح ما ليس ببمد غيره "
غمب أشجار الفواكو المنتشرة عمى الجبال وما ومن خالل النص أعاله يستشف القارئ إن أ    

فييا لم ُتزوع من قبل الناس بل جاءت بشكل طبيعي نتيجة البيئة المتوفرة في المنطقة تمك 
وطبيعة التربة ووجود األمطار من جانب آخر ، فيي من الكثرة ما يجعل بقاءىا دون قطف 

ليا من الزروع والسيما الفواكو ما لمدة أطول وىو ما يعكس بالوقت نفسو إن سكان ىذه المدن 
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يجعميا تكتفي بما لدييا دون المجوء الى ىذه األشجار إال مدينة خجندة ، إذ إنَّ كثرة سكانيا ال 
 يتناسب مع إنتاجيا الزراعي في بعض المواسم مما يجعميا تجمب الزروع من مناطق مجاورة  

الى اآلفاق ، كذلك الكوذنجان ومن الزروع المتميزة شجر الطبرخون الذي ُيحمل بذوره 
، ولخجندة من الفواكو ما يميزىا عمى سائر فواكو النواحي ، فإن  (21)إذ ال يكون إال عندىم

   (27)رمانيا ال يعدل بو إذ يشف حبو لرقة قشره
أما كند وىي من نواحي خجندة والتي تعرف )بكند بأدام( وتعني مدينة الموز نسبة الى 

ر بو القرية ، وىذا الموز يعرف أيضًا بـ)الموز الفريك( ، إذ تقشر بسيولة لوز الباذم الذي تشتي
، وتذكر المصادر إنَّ كند تشتير أيضًا بالكروم ، كما  (20)إذ ما ُفرك باليد كونو خفيف القشر

   (22)أن أىل خجندة والمناطق المحيطة بيا مارسوا تربية المواشي وأىميا األغنام
 والتجاري : ثانيًا. الجانب الصناعي

من المعموم إنَّ المنطقة أو المدينة التي بصدد دراستيا تحوي ثروات طبيعية ضخمة 
مما ساعد عمى انتعاش أوضاعيا االقتصادية ، فإن جباليا تمتاز بوجود كميات من المعادن 

، كذلك فإن المنطقة  (21)كالذىب والفضة والنحاس والرصاص والزئبق والشمع األسود وغيرىا
ورة بين بالد الشاش وخجندة تحتوي عمى مناجم لمذىب والفضة في جبميا ويتصل المحص

   (25)ظير ىذا الجبل بحدود فرغانة السيما منطقة إيالق
وكان لمادة الممح نصيب في الجانب االقتصادي ، فتوجد في المنطقة العديد من 

لسكان من مادة الممح المالحات الكبيرة منيا مممحة الشاش ومممحة خجندة التي تغطي حاجة ا
ىـ( : " إن 561، وعمى مستوى التجارة فيذكر اإلدريسي )ت (26)ومنو ما ُيحمل الى مدن أخرى

  (27)ألىل خجندة بضائع وصنائع وأسواق عدة وأىميا مياسير الحال "
وىذا الرأي يعكس انتعاش خجندة اقتصاديًا من خالل الصناعة والتجارة فإن كثرة األسواق بيا 

بوضوح الى وجود مين مختمفة والتي قد تعتمد عمى الصناعات الموجودة فييا إذ إنيا يشير 
 تضم معادن كثيرة تدخل في الصناعة والتجارة  

الى جانب ذلك فإن وجود المراكب العديدة التي تصميا عبر نير الشاش يكون     
غير معتمدين بشكل  أغمبيا لمتجارة دليل واضح عمى انتعاش التجارة فييا ، ويبدو أن أىميا

رئيسي عمى الزراعة ، فإن زراعة ىذه المدينة في بعض المواسم ال تسد حاجة أىميا ، لذا نجد 
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إن صاحب الروض المعطار يشير الى ذلك بقولو : " إنَّ الزروع في خجندة ال تسد حاجة 
   (28)أىميا فيجمب إلييا من سائر النواحي السيما فرغانة واشروسنة "

فعمى الرغم من عدم سد حاجة سكانيا من الزراعة ، إال أن المصادر تشير بأن أىميا من     
ميسوري الحال ، وىذا يعني أنيم يزاولون التجارة عبر أسواقيا وموقعيا الجغرافي الذي 

 يساعدىا عمى أن تمعب دورًا بارزًا في تجارة المنطقة   
ىـ( بمغ مائة ألف 070جندة سنة )ووردت إشارة في كتب التاريخ إن خراج خ    

 ، وىو دليل عمى وجود أراضي زراعية كثيرة فييا   (29)درىم
 فتح خجندة المبحث الثالث:

في الحقيقة إن المعمومات التاريخية عن خجندة من الناحية السياسية واالجتماعية قميمة     
راجع الى أن المدينة  جدًا ال تتعدى بعض اإلشارات الى عممية الفتح ، وحسب اعتقادي ىذا

تقع ضمن فرغانة التي تم تسميط الضوء عمييا دون غيرىا باعتبارىا المركز ، ومن ىذه 
ىـ( في معرض حديثو عن خراسان قائاًل : " كان سمم بن 079اإلشارات ما ذكره البالذري )ت

أعشى زياد لما ورد خراسان ليزيد بن معاوية أنفذ جيشًا وىو في الصغد الى خجندة وفييم 
 ىمدان فيزموا فقال األعشى : 

 ليت خيمي يوم الخجندة لم تيزم     وغودرت في المكر سمياً 
ثم رجع سمم الى مرو ثم غزا منيا فقطع النير حتى مات يزيد فشخص عن     

   (11)خراسان
ىـ( توجو قتيبة بن مسمم الباىمي نحو فرغانة وسار حتى أتى 91وفي سنة )    

، إال أن قتيبة لم يحسم  (17)ا فمقوه فاقتتموا مرارًا كل ذلك ظفرًا لممسممينخجندة فجمع لو أىمي
، وبعد فتح كاشان وسمرقند واجو  (10)أمر خجندة إذ توجو قبل حسم الموقف فييا الى كاشان

قتيبة جموع ىائمة من الترك فقاتميم عند خجندة فكسرىم مرارًا وظفر بيم وأخذ البالد منيم وغنم 
، ولكن ومن خالل سير األحداث يبدو أن أمر خجندة وفتحيا لم يحسم  (12)كثيرة منيا أمواالً 
 ىـ(  95ىـ( أو )91في سنة )

إذ تذكر بعض المصادر التاريخية حصول مواجيات وفتح خجندة كان سنة     
ىـ( فإن فتحيا لم يتم بشكل نيائي عمى يد قتيبة بن مسمم الباىمي أثناء 711ىـ( أو )712)

   (11)ىـ(95ك سنة )سير المعار 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )3العدد )

 2020 ايلول

 

)0779 ) 
 

ىـ( إن أىل الصغد لما سمعوا 271ىـ( يذكر الطبري )ت711ففي أحداث سنة )    
بقدوم سعيد بن عمرو الحرشي نائب خراسان نحوىم خافوا عمى أنفسيم ألنيم كانوا قد أعانوا 

   (15)ىـ(91الترك أيام المواجية مع قتيبة في أحداث سنة )
بل أىل الصغد كخط دفاعي أول ليم ، إذ بدؤوا مقاومة ويالحظ استخدام خجندة من ق    

 المسممين منيا ، كونيا مدينة محصنة فضاًل عن موقعيا االستراتيجي   
فقد اجتمع عظمائيا عمى أن يخرجوا من بالدىم )الصغد( فذىبوا الى خجندة ، إذ     

لرحمن القشيري وصمت األخبار الى الحرشي إن أىل الصغد قد احتموا بخجندة ، فوجو عبد ا
وزياد بن عبد الرحمن ثم التحق بيم حيث تجمع الجيش اإلسالمي عند باب خجندة 

   (16)المحصنة
وىنا يمكن القول إن من مميزات خجندة إنيا ذات حصين وليا أبواب محصنة مما دفع     

 أىل الصغد الى االحتماء بيا  
غطوه بقصب وتراب كمكيدة وقد حفر أىل خجندة في ربضيم وراء الباب خندقًا و     

، وأرادوا إذا التقوا وانيزموا أمام المسممين كانوا قد عرفوا الطريق وينجوا ىم فيما يقع المسممين 
، وفي تمك األثناء تمكن المسممون من فتح الباب المحصنة لممدينة واقتحموىا  (17)في الخندق

أخرج المسممون منيم أربعين  ، إال أن المتحصنين أخطئوا الطريق فسقوا في الخندق ، وقد
رجاًل ، فحضرىم الحرشي ونصب عمييم المجانيق فطمبوا الصمح من المسممين وسألوىم 

   (18)األمان ، وتم االتفاق عمى أن يخرج أىل الصغد من خجندة الى مدينتيم
وبعدىا استقر الوضع في خجندة بعد فتحيا واستقر أىميا خضعت من يوميا الى السيطرة     
 سالمية بشكل تام  اإل

 المبحث الرابع: عمماء خجندة
إن الجانب الفكري لمدينة خجندة يتمثل بعممائيا وسيرىم وتراجميم ، إذ كان ليذه المدينة     

عمماء منتشرين في أغمب األمصار اإلسالمية ، سنذكر أشير ممن ذكرتيم المصادر 
 التاريخية التي بين أيدينا ومرتبين حسب الحروف األبجدية ، وكاآلتي :

 . إبراهيم بن احمد :1
إبراىيم بن احمد بن محمد بن محمد الخجندي المدني الحنفي برىان الدين أبو     

ىـ( ، سمع ابن صديق والمراغي ، وأجاز لو التنوخي وابن الذىبي ، 779محمد ، ولد سنة )
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ىـ( بالمدينة 857درس وصنف شرحًا عمى األربعين النووية ، ولو نظم وشعر ، توفي سنة )
   (19)ن من العمرالمنورة وقد جاوز السبعي

 . إبراهيم بن محمد :2
إبراىيم بن محمد بن إبراىيم بن احمد بن محمد بن محمد البرىان أبو إسحاق بن الشمس     

ىـ( ، وأخذ 850الخجندي المدني الحنفي سبط أبي اليدى بن التقي الكازروني ، ولد سنة )
لعربية وعمم الكالم من احمد الفقو عن أخيو الشياب احمد والفخر عثمان الطرابمسي ، وفي ا

بن يونس المغربي ، وفي العقائد عن السيد السميودي ، وسمع عمى أبيو وأبي الفرج المراغي 
، دخل القاىرة غيرة مرة ، ولي إمامة الحنفية بالمدينة بعد أخيو احمد ، لو أشعار ومنيا حين 

 وقع الحريق بالمسجد النبوي :
 ى بطيبة أمر ميولقمت : بمصر جاءنا خبر     وقد جر 

 خافت النار إليًا فأنتحت     تتشفـــع الئذة بالرسول
   (51)ىـ( سقط عميو جدار بعد أن صمى صالة الظير897مات سنة )

 . احمد بن طاهر :3
احمد بن طاىر بن احمد بن محمد بن جالل الدين بن الشيخ شرف الدين العالمة     

ىـ بالمدينة المنورة ونشأ بيا ، 811لمحرم سنة من ا 70الخجندي المدني الحنفي ، ولد في 
   (57)ىـ( بنواحي سمرقند881فحفظ القرآن وعمدة األحكام ، توفي قبل سنة )

 . احمد بن محمد بن إبراهيم :4
احمد بن محمد بن إبراىيم بن الجالل احمد بن محمد بن محمد الشياب أبو     

ىـ ، سافر الى 826المحاسن الخجندي المدني الحنفي ، ولد في الثامن من رمضان سنة 
القاىرة ودمشق ، أجاز لو عدد من المالكيين وابن اليمام والعز بن عبد السالم ، درس وخمف 

دينة ، كان خيرًا دينًا فاضاًل ، توفي بالقاىرة في الثاني عشر من أباه في إمامة الحنفية بالم
   (50)ىـ(887رمضان سنة )

 . احمد بن محمد بن ثابت :5
أبو سعيد احمد بن محمد بن ثابت بن الحسن بن عمي الخجندي بن اإلمام أبي     

َعمَّر حتى  ىـ( ، ولي التدريس بالمدرسة النظامية بأصفيان ،112بكر الخجندي ، ولد سنة )
ناطح الثمانين ، كان شيخ جميل القدر بيي المنظر حسن السيرة ، سمع بأصفيان أبا القاسم 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )3العدد )

 2020 ايلول

 

)0707 ) 
 

عمي بن عبد الرحمن بن عميك النيسابوري ، وأبا عمي الحسن بن عمر بن يونس الحافظ ، 
وأبو العالء سميمان بن عبد الرحيم الحسناباذي ، وبيمذان أبا الفتح عبدوس بن عبد اهلل 

   (52)ىـ( بأصفيان527يمذاني وغيرىم ، توفي يوم السبت غرة شعبان سنة )ال
 . احمد بن محمد بن محمد :6

احمد بن محمد بن محمد بن محمد األخوي أبو طاىر جالل الدين الخجندي ،     
ىـ( ، لو رحالت الى 779أديب رحال من عمماء الحنفية ، تفقو وتأدب في خجندة ، ولد سنة )

رى وخوارزم ، إذ أقام اثنا عشرة سنة يقرأ عمى عممائيا ، أدرك الرازي ثم رحل الى سمرقند وبخا
ىـ( ومنيا الى بغداد ، درس في 761دمشق ومنيا الى الحج ثم الى بيت المقدس سنة )

، سمع منو أبو الفتح بن  وواعظاً المستنصرية ثم انتقل الى المدينة المنورة واستقر فييا مجاورًا 
حسين ، ومن تصانيفو ُكتبًا منيا شرح قصيدة البردة وشرح األربعين النووية بن ال أبي بكر
، وكتاب )فردوس المجاىدين( يشتمل عمى ما يتعمق بالجياد من آيات  في عمم الكالمورسالة 

وأحاديث وشرحيا في مجمد ضخم ، و)دراح الروح( أرجوزة في أسماء اهلل وصفاتو نحو ألف 
  (51)ىـ( ودفن مع شيداء ُأحد810بيت ، توفي بالمدينة سنة )

 . احمد بن يعقوب :7
احمد بن يعقوب بن عفير بن الجنيد بن موسى أبو الفضل التميمي الخجندي     

النيسابوري ، سمع ابن أبي مسرة وعمي بن عبد العزيز ، روى عنو أبو عبد اهلل الحاكم وترجم 
ن كتبو ذىبت057لو في تاريخ : جاور مكة سنة     (55)ىـ وا 

 . الحسن بن احمد :8
الحسن بن احمد بن محمود الخجندي السنجاري المعروف بابن الحكاك الرئيس     

صفي الدين ، كان من فضالء سنجار ، ورد الى الشام ومدح السمطان صالح الدين الكبير 
   (56)ىـ(611ولو أشعار ، توفي سنة )

 . سميمان بن إسرائيل :9
ابر بن قطن بن حبيب بن أبي حبيب أبو عبد اهلل سميمان بن إسرائيل بن ج    

براىيم بن الحسين بن ديزيل  الخجندي ، سمع عبد بن حميد الكشي ، وفتح بن عمر الوراق ، وا 
اليمداني وغيرىم ، قدم بغداد وحدث بيا ، روى عنو عمي بن عمر السكري ، توفي سنة 

   (57)ىـ(271)
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 . طاهر بن الجالل :10
بن احمد بن محمد بن محمد عز الدين بن عبد اهلل الجالل  طاىر بن الجالل    

الخجندي أبي محمد ، بمقب بالمحب أو البدر ، ولد يوم االثنين العشرين من جمادى األولى 
ىـ بالمدينة المنورة ، سمع أبيو والزين أبا بكر المراغي ، حفظ القرآن وتفقو عمى 771سنة 
قباًل عمى اآلخرة كثير االستغراق والفكرة تصدى لألمراء ، ، كان إمامًا عالمة بارعًا م (58)والده

ىـ بالمدينة وصمى عميو في الروضة ودفن بالبقيع 817توفي يوم االثنين الثاني من رجب سنة 
   (59)، وكانت جنازتو حافمة

 . عبد اهلل بن إبراهيم :11
نفي ، ولد عبد اهلل بن إبراىيم بن الجالل احمد بن محمد الخجندي المدني الح    

بالمدينة المنورة ونشأ بيا واشتغل عمى أبيو ، دخل القاىرة وأقام بيا وباإلسكندرية مدة وقدرت 
   (61)ىـ(862وفاتو بيا مطعونًا سنة )

 . عبد الرشيد بن المظفر :12
أبو المظفر عبد الرشيد بن المظفر بن عبد الحميد الخجندي التاجر بمصر ، ىو     

رجل تاجر جوال ذو حال ، سافر الى بالد الترك ودخل الصين وبالد اليند وأكثر أقاليم الدنيا 
وآخرين بما وراء النير ، وكان أبيو قاضي حنفي ، كان محبًا  البزوري، تفقو في صغره عمى 

   (67)ىـ(575ي بعد سنة )لمحديث ، توف
 . عبد المطيف بن محمد :13
عبد المطيف بن محمد بن عبد المطيف بن ثابت بن الحسن الخجندي أبو القاسم     

ىـ( ، تولى الرئاسة بأصفيان عمى قاعدة أجداده ، كانت لو 525صدر الدين ، ولد سنة )
أديبًا شاعرًا صدرًا حسن األخالق  المكانة عند السالطين والمموك والعوام ، كان فقييًا فاضالً 

متواضعًا ، سمع من أبي القاسم غانم بن خالد بن عبد الواحد التاجر وأبي الوقت السنجري ، 
قدم بغداد حاجًا في عدد كبير من أتباعو وأشياعو ، ولما عاد من الحج وصل الى ىمذان 

فيان ودفن بيا سنة ودخل الحمام فأصابو فالج في الحمام فمات في الحال وُحمل الى أص
   (60)ىـ(581)

 . عبيد اهلل بن محمد :14
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عبيد اهلل بن محمد بن عبد المطيف بن محمد بن ثابت الخجندي أبو إبراىيم ،     
كان فقييًا فاضاًل أديبًا كاماًل ، سمع الحديث في أصفيان ، قدم بغداد ثالث مرات ، ولو 

   (62)ىـ(581)أشعار ، توفي في أصفيان في جمادى األولى سنة 
 . عالء الدين ثابت بن محمد :15
الصدر عالء الدين ثابت بن محمد بن احمد بن محمد أبو سعد الخجندي ثم     

ىـ( ، سمع أبو الفضل محمود بن محمد بن أبي بكر الشحام ، 518االصبياني ، ولد سنة )
ىـ( 620سنة ) ويروي الصحيح عن أبي الوقت حضورًا ، كان في أصبيان حين دخميا التتار

، فسمم وذىب الى شيزار فقام بيا ، يروي عنو باالجازة القاضي تقي الدين الحنبمي وجماعة ، 
   (61)( سنة89ىـ( في شيزار ولو )627توفي سنة )
 . عمي بن األزهر :16
عمي بن األزىر بن عبد ربو بن الجارود بن مرداس بن ىرمزان الرازي ، سكن     

ن جرير بن عبد الحميد ، والفضيل بن عياض وأبي حمزة ، روى خجندة ، يروي الحديث ع
براىيم بن زياد ، حدث بكند من أعمال خجندة ، وثقو ابن  عنو أبو حاتم والحسن بن العباس وا 

ىـ( : " 207ىـ( وقال عنو : " مستقيم الحديث " ، وقال عنو أبو حاتم )ت251حبان )ت
   (65)ىـ(018صدوق " ، توفي بخجندة سنة )

 . عمر بن محمد بن إبراهيم :17
الشيخ اإلمام أبو حفص عمر بن محمد بن إبراىيم بن خزيمة بن عبد اهلل الواتكتي 
الخجندي ، سكن خجندة وقمد القضاء بيا ، دخل سمرقند مرارًا ، وكان ببخارى ، توفي بخجندة 

   (66)ىـ(500في الخامس من ذي القعدة سنة )
 . عمر بن محمد بن عمر :18
ر بن محمد بن عمر الخبازي الخجندي أبو محمد جالل الدين ، أحد مشايخ عم

الحنفية الكبار ومن عمماء األصول ، أصمو من بمدة يقال ليا : خجندة ، اشتغل ودرس 
، قدم بغداد ثم ارتحل الى دمشق  البخاريبخوارزم ، أخذ من عالء الدين بن عبد العزيز 

، ثم ذىب الى مكة ، ثم رجع الى دمشق ودرس بالمدرسة  والبرانيةودرس بيا بالمدرسة العزية 
الخاتونية حتى وفاتو ، أخذ عنو جماعة من العمماء ومنيم أبو العباس احمد بن مسعود بن 
عبد الرحمن القوني ، وىبة اهلل بن احمد التركستاني ، كان عالمًا عابدًا زاىدًا جامعًا لمفروع 
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: " كان فاضاًل بارعًا مصنفًا في فنون كثيرة " ،  ىـ(771واألصول ، قال عنو ابن كثير )ت
ىـ( : " اإلمام العالمة كان فقييًا بارعًا زاىدًا ناسكًا عارفًا 7189وقال عنو ابن العماد )ت

بالمذاىب " ، لو مصنفات منيا كتاب المغني في أصول الفقو ، توفي في ذي الحجة سنة 
   (67)ىـ( بدمشق697)

 احمد :. محمد بن إبراهيم بن 19
محمد بن إبراىيم بن احمد بن محمد بن محمد بن محمد الشمس والجمال والمحب أبو     

الفتح بن البرىان بن الجالل أبي الطاىر الخجندي األصل المدني الحنفي ، ولد ليمة الجمعة 
ىـ( بالمدينة ونشأ بيا ، حفظ القرآن وأربعي النووي والكنز 871العاشر من ربيع األول سنة )

ول الشاشي وألفية ابن مالك ، وعرض عمى الجمال الكازروني وغيره بل قرأ األربعين وأص
ىـ( بالحرم النبوي وأجاز 802بتماميا في مجمس واحد عمى ابن الجزري في ربيع اآلخر سنة )

ىـ( ، وكذا حضر دروس ابن اليمام 817لو ، اشتغل عمى عمو وأبيو وعميو قرأ البخاري سنة )
دينة ، وأخذ أيضًا عن األمين والمحب األقصرائيين وسمع عمى ثانييما الشفا حين مجاورتو بالم
ىـ( بالروضة ، وقبل ذلك سمع وىو طفل عمى الزين أبي بكر المراغي 857فر رمضان سنة )

في سن الخامسة عشر ، ثم عمى والده أبي الفتح بل وقرأ عميو الشمائل لمترمذي ، ووصفو 
ىـ( ، 825بالفقيو العالم ، دخل القاىرة غير مرة منيا سنة ) بالفقيو الفاضل األصيل ووالده

ودخل حمب التي تمييا وسمع فييا من البرىاني حافظيا اليسير من شرحو عمى البخاري وأجاز 
لو والشام والجزيرة ابن عمر ورجال ، وولي إمام المقام الحنفي بالمدينة حين قام األمين 

استقل بيا حتى وفاتو ، وأخذ عنو بعض الطمبة ،  ىـ( ثم867األقصرائي في إحداثو سنة )
كان فاضاًل أصياًل ناظمًا ناثرًا منجمعًا في آخر عمره عن الناس ، توفي ليمة الجمعة العاشر 

 ىـ( عن ستين سنة ، ودفن عند جده بُأحد ، ومن نظمو : 871من ربيع األول سنة )
 ُمعتبرأمل يطول وفي آجالنا قصر     والدىر ينكى وفي األيام 

 والنفس في غفمة عما يراد بيا     والقمب ـمن قسوة كأنو حجر
 وقولو :

 أضام وأوفى لمعالمين بذمـــة     خفير وحاشى أن يضام لــــو جار
 (68)فيا مصطفى يا بن الذبيحين غارة     إليك ُمتبع الجار من معشر جاروا

 . محمد بن احمد بن طاهر :20
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محمد بن احمد بن طاىر بن احمد بن محمد بن محمد بن محمد الشمس بن جالل 
الدين المدعو جالل بن الزين بن العالمة جالل الدين الخجندي األصل المدني الحنفي ويعرف 

ىـ( بطيبة ونشأ بيا ، حفظ القرآن ، الزم احمد بن يونس المغربي 857بابن جالل ، ولد سنة )
، والفقو في االبتدائي عن عثمان الطرابمسي  االشيطيف عن شياب ، وأخذ العربية مع الصر 

، أرتحل الى القاىرة أكثر من مرة ، ُأجيز اإلفتاء والتدريس وولي المشيخة بمكة وقتًا ، ليس 
، لو أشعار ، توفي في خجندة سنة  مثمو درس وأفاد بالمجد النبوي وغيرهبالمدينة حنفي 

   (69)ىـ(911)
 بن الحسن : . محمد بن ثابت21

، إمام غزير الفضل حسن السيرة ،  (71)محمد بن ثابت بن الحسن أبو بكر الخجندي
، كثير السفر ، عقد  (77)تفقو وبرع في الفقو حتى صار من جممة رؤوساء األئمة حشمة ونعمة

، ثم خرج في أيام نظام الممك الى أصبيان  (70)مجالس التذكير في البمدان ، قدم نيسابور
نيا وفوض إليو المدرسة النظامية واألوقاف ، وقعد لمتدريس والنظر في أصفيان وشيخ واستوط

، سمع الحديث من أبيو ثابت ، وعبد الصمد بن نصر العاصمي ، وأبي  (72)الشافعية فييا
سيل االبيوري وكان أستاذه في الفقو ، روى عنو أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل 

، لو من  (71)محمد بن احمد بن عبد المنعم ، واحمد بن الفضل الصالحي ، وأبو منصور
، توفي  (75)التصانيف كتاب )روضة النظر( ، وكتاب )زواىر الدرر في نقض جواىر النظر(

   (76)ىـ(182في ذي القعدة سنة )
 . محمد بن طاهر بن احمد :22

الخجندي محمد بن طاىر بن احمد بن محمد بن محمد غياث الدين ، ويدعى غيثًا 
ىـ( ، سمع عمى الزين المغربي وغيره ، اشتغل عمى أبيو ، 816المدني الحنفي ، ولد سنة )

   (77)ىـ(812عرف بذكائو وعمو اليمة ، توفي في القاىرة بالطاعون سنة )
 . محمد بن عبد المطيف :23

العالمة صدر الدين محمد بن عبد المطيف بن محمد بن ثابت الخجندي أبو بكر 
ىـ( : لقبو صدر الدين ، فكان من صدور 560اني الشافعي ، قال السمعاني )تاالصبي

العراق ، كان السمطان محمود يصدر عن رأيو ، وكان بالوزراء اشبو بالعمماء ، سمع أبا عمي 
الحداد وغيره ، كان مميح الوعظ ، جوادًا مييبًا ، ولي التدريس في النظامية ، خرج الى 
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رية بين ىمذان والكرج  نام في عافية وأصبح ميتًا في الثامن اصبيان من بغداد فنزل ق
   (78)ىـ ، وُحمل الى أصبيان550والعشرين من شوال سنة 

 . محمود بن احمد :24
محمود بن احمد الخجندي األصل ، الدمشقي المولد والمنشأ ، السنجاري الدار ، كان 

لورع ، لو شعر وكتابة ومجالس وعظ ، كان رجاًل عالمًا بالنحو والمغة والفقو ، كثير الديانة وا
ينشىء لعماد الدين بن زنكي صاحب سنجار ، ثم استعفاه فأعفاه ، ووقف عميو ضيعة من 
أعمال سنجار اسميا الدوانية من بمد القنا فارتزق بيا ، وتصدر لإلفادة والفتيا والوراقة بغير 

   (79)سنجار فدفن بيا ىـ( ، وُحمل الى مقبرة607عوض الى أن توفي بقريتو سنة )
 . يحيى بن إبراهيم :25

يحيى بن إبراىيم بن محمد بن إبراىيم بن جالل الدين الخجندي المدني ، قاضي 
ماميم بيا ، كان عالمًا عاماًل فاضاًل عالي اإلسناد معمرًا ، ولي  الحنفية بالمدينة الشريفة وا 

اإلمامة ، ثم توجو الى القاىرة القضاء بغير سعي ثم ُعزل عنو فمم يطمبو ، ثم ُعزل عن 
فعظمو كافميا وعمماؤىا وأخرج من جوالييا شيئًا ، ثم قدم حمب في ىذه المدة والسمطان سميمان 

ىـ( 952ىـ( ، قال ابن الحنبمي : كنت بصحبتو بالمدينة عابرًا من الحج سنة )967بيا سنة )
في  ي الحنفي رأى النبي وتبركت بو ، وأخبرني يومئذ إن جده الشيخ جالل الدين الخجند

المنام فقال لو : أقم في المدينة فإنك تصمي عمينا صالة ما سمعنا أحدًا يصمييا عمينا غيرك ، 
أو كما قال ، فقال لو الشيخ : ما ىي؟ ، فقال : الميم صِل عمى سيدنا محمد صالة أنت ليا 

   (81)أىل ، الميم صِل عمى سيدنا محمد وعمى آل سيدنا محمد صالة ىو ليا أىل
ت ىذه التراجم ألشير وأغمب ما ورد من عمماء خجندة في كتب السير والتراجم ومما كان      

يالحظ إن جميم اختصوا بعموم الشريعة والفقو والحديث ، فضاًل عن آداب المغة العربية ، في 
حين لم نجد منيم من ذىب باتجاه العموم العقمية كالرياضيات واليندسة والفمك وغيرىا من 

 ية ، والذي يعكس طبيعة توجو عمماءىا   العموم التطبيق
 الخاتمة : 

بعد االنتياء من ىذا البحث الذي كان يدور حول مدينة خجندة توصمنا الى جممة من     
 النتائج كان من أىما اآلتي :
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تقع مدينة خجندة ضمن إقميم ما وراء النير ومن أعمال فرغانة ، والتي تتمتع   7
 قوعيا بين الجبل والنير   بموقع استراتيجي محصن السيما و 

لم تركز المصادر التاريخية عمى فتح مدينة خجندة خالل العيد األموي ، إذ   0
مرت عمميات الفتح ألكثر من مرة ، بسبب طبيعة المنطقة من جية ونوعية عمميات الفتح من 

 ىـ(   711جية أخرى ، حتى بسط االستقرار فييا بعد سنة )
دية ميمة السيما وفرت المعادن النفيسة كالذىب امتازت المدينة بموارد اقتصا  2

والفضة وغيرىا من المعادن ، فضاًل عن وجود زروع وثمار لم تتوفر في غيرىا ، وبسبب 
كثرت سكانيا وتردي بعض المواسم الزراعية فأنيا احتاجت الى جمب محاصيل زراعية من 

ير الشاش وقرب نير مناطق مجاورة لسد حاجة الناس فييا ، كذلك ساعد موقعيا عمى ن
 سيحون من انتعاش التجارة سواء من خالل األسواق التجارية أو حركة المالحة النيرية فييا   

فيما يخص الجانب الفكري والعممي لمدينة خجندة نجد العشرات من العمماء   1
 المشيورين والمنتشرين في األمصار اإلسالمية يعود نسبيم ليذه المدينة  

ن الجوانب الفكرية والعممية لمدينة خجندة في ثنايا في السياق ذاتو فإ  5
المصادر التاريخية اتسمت بالعتمة ، إذ ال نجد إال تراجم العمماء دون اإلشارة الى المدارس أو 

 الجوانب العممية فييا  

ومما يالحظ إنَّ جميع من ترجمنا لو من عممائيا اختصوا في المسائل والعموم   6
نجد منيم من اختص بالعموم العقمية مثل الرياضيات والطب واليندسة  الفقيية والمغوية ، إذ لم

 وغيرىا ، والذي قد يعزو الى توجيات المدينة الديني    

 : االحاالت
ىـ( ، معجم البمدان ، 606ياقوت الحموي ، شياب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي )ت  7

     217، ص 0م( ، ج7957ىـ/7276 -دار صادر ، )بيروت 
    217، ص 0المصدر نفسو ، ج  0

ىـ( ، المسالك والممالك ، تحقيق : دي تحويو ، )ليدن 211ابن خرداذبة ، عبد اهلل بن عبد اهلل )ت  2
    012، ص 7م( ، ج7989 –

ىـ( ، البمدان ، تحقيق : يوسف اليادي ، 265ابن الفقيو ، أبي بكر احمد بن محمد اليمذاني )ت  1
    627، ص 7م( ، ج7996 –، )بالم  7ط

، مطبعة بريل ، )ليدن  0ىـ( ، صورة األرض ، ط267محمد بن عمي )ت ابن حوقل ، أبو القاسم  5
    577، ص 0م( ، ج7928 –
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ىـ( ، حدود العالم من المشرق الى المغرب ، حققو وترجمو عن 275مؤلف مجيول مجيول )ت بعد   6
    727، ص 0ىـ( ، ج7102 –، دار الثقافة لمنشر ، )القاىرة  7الفارسية : يوسف اليادي ، ط

الشاش : ىو نير عظيم من مجموعة أنيار تجمع إليو من حدود الترك فيغزر ويمتد عمى نير   7
خجندة ، ويمر أيضًا بمدينة ساكت حتى يصب في بحيرة الخوارزم ، ينظر : الحميري ، محمد بن عبد المنعم 

ة ، ، مؤسسة ناصر لمثقاف 0ىـ( ، الروض المعطار في خبر األقطار ، تحقيق : إحسان عباس ، ط707)ت
    195، ص 7م( ، ج7987 –)بيروت 

ىـ( ، المسالك 216االصطخري ، أبو إسحاق إبراىيم بن محمد الفارسي المعروف بالكرخي )ت  8
     095، ص 1، جم( 0111 -دار صادر ، )بيروت والممالك ، 

    576، ص 7ياقوت الحموي ، معجم البمدان ، ج  9

     222، ص 7االصطخري ، المسالك والممالك ، ج  71

ىـ( ، أحسن التقاسيم ، تحقيق : غازي 281المقدسي ، محمد بن احمد بن أبي بكر البنا )ت  77
    070، ص 7م( ، ج7981 –طميحات ، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي ، )دمشق 

ىـ( ، البمدان ، دار صادر ،  090اليعقوبي ، أحمد بن يعقوب بن جعفر بن وىب بن واضح )ت  70
   706، ص 7بالت( ، ج –)بيروت 

    017، ص 7ابن خرداذبة ، المسالك والممالك ، ج  72

  095، ص 1االصطخري ، المسالك والممالك ، ج  71

    577، ص 0ابن حوقل ، صورة األرض ، ج  75

سيحون : نير مشيور بما وراء النير فرب خجندة بعد سمرقند ، يجمد في الشتاء ثالثة أشير حتى   76
، ينظر : ابن عبد الحق ، صفي الدين عبد المؤمن البغدادي تجوز عمى جمده القوافل في حدود بالد الترك 

ىـ( ، مراصد االطالع عمى أسماء األمكنة والبقاع ، تحقيق : عمي محمد البجاوي ، دار إحياء الكتب 729)ت
    761، ص 0م( ، ج7911ىـ/7272 –العربية ،)بيروت 

أو القمعة التي تكون    والقيندز : ىو اسم الحصن 577، ص 0ابن حوقل ، صورة األرض ، ج  77
محمد بن مكرم بن منظور االفريقي وسط المدينة ، وىي في لغة أىل ما وراء النير ، ينظر : ابن منظور ، 

،  6جم( ، 7880 –تحقيق : الشدياق ، مطبعة بوالق ، )القاىرة لسان العرب ، ىـ( ، 777المصري )ت
     195ص

               721، ص 0مؤلف مجيول ، حدود العالم ، ج  78

    091، ص 7ياقوت الحموي ، معجم البمدان ، ج  79

    091، ص 2المصدر نفسو ، ج  01

    070، ص 7المقدسي ، أحسن التقاسيم ، ج  07

    518، ص 7ياقوت الحموي ، معجم البمدان ، ج  00
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الدليمي ، محمد حسن ، نظام الغرس والزراعة في بالد ما وراء النير من الفتح حتى نياية القرن   02
 077م ، ص0171ابن رشد ،  –ليجري ، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، جامعة بغداد ، كمية التربية الرابع ا

    

    757، ص 7الحميري ، الروض المعطار ، ج  01

    052، ص 1ياقوت الحموي ، معجم البمدان ، ج  05

   721، ص 7مؤلف مجيول ، حدود العالم ، ج  06

      098، ص 1المسالك والممالك ، ج  07

     707، ص 7ياقوت الحموي ، معجم البمدان ، ج  08

    575، ص 0ابن حوقل ، صورة األرض ، ج  09

،  0؛ ياقوت الحموي ، معجم البمدان ، ج 225، ص 7االصطخري ، المسالك والممالك ، ج  21
    217ص

،  7؛ ابن عبد الحق ، مراصد االطالع ، ج 190، ص 0ياقوت الحموي ، معجم البمدان ، ج  27
    511ص

    577، ص 0حوقل ، صورة األرض ، جابن   20

    052، ص 1ياقوت الحموي ، معجم البمدان ، ج  22

    721، ص 7مؤلف مجيول ، حدود العالم ، ج  21

     097، ص 7ياقوت الحموي ، معجم البمدان ، ج  25

    017، ص 7ابن خرداذبة ، المسالك والممالك ، ج  26

نزىة ىـ( ، 561أبو عبد اهلل محمد بن محمد بن عبد اهلل بن إدريس بن يحيى بن عمي الحسني )ت  27
    515، ص 8، جم(7989–، دار الكتب ، )بيروت 7في اختراق اآلفاق ، طالمشتاق 

    757، ص 7الحميري ، ج  28

    621، ص 7؛ ابن الفقيو ، البمدان ، ج 09، ص 7ابن خرداذبة ، المسالك والممالك ، ج  29

ىـ( ، فتوح البمدان ، مراجعة : رضوان محمد رضوان ، المكتبة 079احمد بن يحيى بن جابر )ت  11
     299، ص 7ىـ( ، ج7279 –التجارية الكبرى ، )القاىرة 

ىـ( ، تاريخ الرسل والمموك ، تحقيق : محمد أبو 271الطبري ، أبو جعفر محمد بن جرير )ت  17
     227، ص 1م( ، ج7979 -)القاىرة ، دار المعارف ،  2الفضل إبراىيم ، ط

ىـ( ، الكامل في التاريخ ، 621ابن األثير ، أبو الحسن عز الدين عمي بن محمد الجزري )ت  10
    791، ص 1م( ، ج7995 –، دار الكتب العممية ، )بيروت  0تحقيق : أبي الفداء عبد اهلل القاضي ، ط

     07، ص 1الطبري ، تاريخ الرسل والمموك ، ج  12
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؛ سبط بن الجوزي ، شمس الدين أبو  059-058، ص 1األثير ، الكامل في التاريخ ، ج ابن  11
ىـ( ، مرآة الزمان في تواريخ األعيان ، تحقيق وتعميق : محمد بركات 651المظفر يوسف قزاوغمي )ت

    9، ص 71ىـ( ، ج7121 -، دار الرسالة العالمية ، )دمشق  7وآخرون ، ط

     00، ص 1تاريخ الرسل والمموك ، ج  15

، مكتبة  7ىـ( ، البداية والنياية ، ط771ابن كثير ، أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي )ت  16
      099، ص 9م( ، ج7950 –المعارف ، )بيروت 

    059، ص 1ابن األثير ، الكامل في التاريخ ، ج  17

    221، ص 9، ج؛ ابن كثير ، البداية والنياية  71، ص 71سبط بن الجوزي ، مرآة الزمان ، ج  18

في اعيان االعيان ، ىـ( ، نظم العقيان 977السيوطي ، أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر )ت  19
     75، ص 7، جبالت(  –تحقيق : فيميب حتي ، المكتبة العممية ، )بيروت 

،  7ىـ( ، التحفة المطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ، ط910السخاوي ، محمد بن عبد الرحمن )ت  51
؛ الضوء الالمع ألىل القرن التاسع ، منشورات  82، ص 7م( ، ج7992 –ر الكتب العممية ، )بيروت دا

    779، ص 7بالت( ، ج –دار مكتبة الحياة ، )بيروت 

    279، ص 7؛ الضوء الالمع ، ج 719، ص 7السخاوي ، التحفة المطيفة ، ج  57

    67، ص 0السخاوي ، الضوء الالمع ، ج  50

ىـ( ، المنتخب من معجم شيوخ 560السمعاني ، أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور )ت  52
 -، دار عالم الكتب ، )الرياض  7السمعاني ، دراسة وتحقيق : موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر ، ط

خ ىـ( ، تاري718؛ الذىبي ، شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان بن قيماز )ت 071، ص 7م( ، ج7996
، دار الكتاب العربي ، )  7اإلسالم ووفيات المشاىير واألعالم ، تحقيق : عمر عبد السالم تدمري ، ط

؛ السبكي ، ابو نصر عبد الوىاب بن عمي بن عبد الكافي  510، ص 77م ( ، ج7987 –بيروت 
،  0احي ، طىـ( ، طبقات الشافعية الكبرى ، تحقيق : عبد الفتاح محمد الحمو ومحمود محمد الطن777)ت

     57، ص 6م( ، ج7990 –ىجر لمطباعة والنشر ، )الجيزة 

ىـ( ، الدرر الكامنة في أعيان المئة 850ابن حجر العسقالني ، احمد بن عمي العسقالني )ت  51
؛ الفاسي ، أبو  087، ص 7م( ، ج7970 –الثامنة ، تحقيق : عبد المعين خان ، )حيدر آباد الدكن 

ىـ( ، ذيل التقييد في رواة السنن واألسانيد ، تحقيق : 820عمي بن تقي الدين )تالطيب محمد بن احمد بن 
؛ السخاوي ،  111، ص 7م( ، ج7991 -، دار الكتب العممية ، )بيروت  7كمال يوسف الحوت ، ط

    791، ص 0الضوء الالمع ، ج

، تحقيق : احمد  ىـ( ، الوافي بالوفيات761الصفدي ، صالح الدين خميل بن أبيك بن عبد اهلل )ت  55
    077،ص 9م(، ج0111–االرناؤوط وتركي مصطفى ، دار إحياء التراث ، )بيروت

     211، ص 77المصدر نفسو ، ج  56
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ىـ( ، تاريخ بغداد وذيولو ، تحقيق : مصطفى 162الخطيب البغدادي ، أبو بكر احمد بن عمي )ت  57
؛ الذىبي ، تاريخ  016، ص 9، ج م(7996 -، دار الكتب العممية ، )بيروت  7عبد القادر عطا ، ط

    780، ص 7اإلسالم ، ج

     0، ص 1السخاوي ، الضوء الالمع ، ج  58

ىـ( ، المنيل الصافي 871ابن تغري بردي ، جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي )ت  59
،  6م( ، ج7956 –والمستوفي بعد الوافي ، تحقيق : احمد يوسف نجاتي ، دار الكتب المصرية ، )القاىرة 

    265ص

      0، ص 5السخاوي ، الضوء الالمع ، ج  61
ىـ(،معجم السفر 576صدر الدين االصبياني،ابو طاىر احمد بن محمد بن احمد السمفي )ت  67

    0799، ص 7بالت(،ج–،تحقيق:عبد اهلل عمر البارودي ،)مكة المكرمة : المكتبة التجارية

ىـ( ، 761كتبي ، محمد بن شاكر بن احمد )ت؛ ال 77، ص 79الصفدي ، الوافي بالوفيات ، ج  60
؛  282، ص 0م( ، ج7972 –، دار صادر ، )بيروت  7فوات الوفيات ، تحقيق : إحسان عباس ، ط

     786، ص 7السبكي ، طبقات الشافعية ، ج

)بيروت : دار الغرب 7تحقيق : بشار عواد معروف ، طالخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ،   62
      067، ص 79؛ الصفدي ، الوافي بالوفيات ، ج 97، ص 77، ج ـ(ى7100اإلسالمي ، 

-، مؤسسة الرسالة )بيروت  7الذىبي ، سير أعالم النبالء ، تحقيق : شعيب االرنؤوط ، ط  61
تحقيق : ىمام عبد الرحيم سعيد ، ؛ المعين في طبقات المحدثين ،  276، ص 76م( ، ج7980ىـ/7110

؛ الصفدي ،  026، ص 71؛ تاريخ اإلسالم ، ج 799، ص 7جىـ( ، 7111 –، دار الفرقان ، )عمان  7ط
؛ ابن  191، ص 7؛ الفاسي ، ذيل التقييد في رواة السنن واألسانيد ، ج 097، ص 71الوافي بالوفيات ، ج

ىـ( ، شذرات الذىب في أخبار من ذىب ، دار 7189اد )تالعماد الحنبمي ، أبو الفالح عبد الحي بن العم
    099، ص 5د ت( ، ج -الكتب العممية ، )بيروت 

، دار  7ىـ( ، الثقات ، تحقيق : شرف الدين احمد ، ط251ابن حبان ، محمد بن حبان البستي )ت  65
ي إيضاح ؛ الخطيب البغدادي ، غنية الممتمس ف 171، ص 8م( ، ج7975ىـ/7295 -الفكر ، )بيروت 

،  7م( ، ج0117 –الممتبس ، تحقيق : يحيى بن عبد اهلل البكري الشمري ، مكتبة الرشد ، )الرياض 
ىـ( ، االكمال في رفع االرتياب عن المؤلف 175؛ ابن ماكوال ، عمي بن ىبة اهلل بن أبي نصر )ت 211ص

؛ أبو  25، ص 6ىـ( ، ج7177 –، دار الكتب العممية ، )بيروت  7والمختمف في األسماء والكنى ، ط
دراسة الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة ، ىـ( ، 879زين الدين قاسم السودوني الجمالي الحنفي )تالفداء ، 

، مركز النعمان لمبحوث والدراسات اإلسالمية وتحقيق  7وتحقيق : شادي بن محمد بن سالم آل نعمان ، ط
    785، ص 7، ج م(0177 -التراث والترجمة ، )صنعاء 

، القند في ذكر عمماء سمرقند ىـ( 527نجم الدين عمر بن محمد بن احمد ابو حفص )تالنسفي ،   66
    752، ص 7، ج م(7999 -تحقيق : يوسف اليادي ، )إيران ، 
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؛ ابن  075، ص 2؛ ابن كثير ، البداية والنياية ، ج 707، ص 75الذىبي ، تاريخ اإلسالم ، ج  67
ىـ( ، توضيح المشتبو في ضبط 811د بن عبد اهلل بن محمد الدمشقي )تناصر الدين ، شمس الدين محم

 –، مؤسسة الرسالة ، )بيروت  7أسماء الرواة وأنسابيم وألقابيم وكناىم ، تحقيق : محمد نعيم العرقوسي ، ط
، الدارس في  ىـ( 907)ت؛ النعيمي ، عبد القادر بن محمد بن عمر الدمشقي  207، ص 7م( ، ج7992
،  7م( ، ج7991 -، )بيروت  7مدارس ، تحقق : إبراىيم شمس الدين ، دار الكتب العممية ، طتاريخ ال

ىـ( ، كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون ، دار 7167؛ حاجي خميفة ، مصطفى عبد اهلل )ت 286ص
     7719، ص 0د ت(، ج –إحياء التراث العربي ، )بيروت 

    015، ص 6السخاوي ، الضوء الالمع ، ج  68

    175، ص 0السخاوي ، التحفة المطيفة ، ج  69

ىـ( ، المنتخب من السياق لتاريخ 617الصريفيني ، إسحاق بن ابراىيم بن محمد بن االزىر)ت  71
م( ، 7989ىـ/7119 -، )بيروت  7نيسابور ، تحقيق : محمد أحمد عبد العزيز ، دار الكتب العممية ، ط

عمي بن النجب بن عثمان بن ؛ ابن الساعي ،  702، ص 1؛ السبكي ، طبقات الشافعية ، ج 77، ص 7ج
تحقيق وتعميق : احمد شوقي بنبين ومحمد سعيد الدر الثمين في أسماء المصنفين ، ىـ( ، 671عبد اهلل )ت
؛ ابن الممقن ، سراج الدين أبو  785، ص 7جم( ، 0119 –، دار الغرب االسالمي )تونس  7حنشي ، ط

ىـ( ، العقد المذىب في طبقات حممة الذىب ، تحقيق : أيمن نصر 811حفص عمر بن عمي الشافعي )ت
؛ اليجراني ، أبو  708، ص 7م( ، ج7997 –، دار الكتب العممية ، )بيروت  7األزىري وسيد ميني ، ط

ىـ( ، قالدة النحر في وفيات أعيان الدىر ، 917محمد الطيب بن عبد اهلل بن احمد بن عمي الحضرمي )ت
؛ كحالة ،  511، ص 2م( ، ج0118 –، دار المنياج ، )جدة  7عة مكري وخالد زواري ، طُعني بو : بوجم

  712، ص 9بالت( ، ج –عمر ، رضا ، معجم المؤلفين دار إحياء التراث العربي ، )بيروت 

   702، ص 1؛ السبكي ، طبقات الشافعية ، ج 77، ص 7الصريفيني ، المنتخب ، ج  77

   77، ص 7الصريفيني ، المنتخب ، ج  70

؛ ابن الممقن ، العقد  702، ص 1؛ السبكي ، طبقات الشافعية ، ج 77، ص 7المصدر نفسو ، ج  72
،  9؛ كحالة ، معجم المؤلفين ، ج 511، ص 2؛ اليجراني ، قالدة النحر ، ج 708، ص 7المذىب ، ج

  712ص

  708، ص 7؛ ابن الممقن ، العقد المذىب ، ج 702، ص 1السبكي ، طبقات الشافعية ، ج  71

   785، ص 7؛ ابن الساعي ، الدر الثمين ، ج 702، ص 1السبكي ، طبقات الشافعية ، ج  75

؛ ابن  785، ص 7؛ ابن الساعي ، الدر الثمين ، ج 702، ص 1السبكي ، طبقات الشافعية ، ج  76
   511، ص 2؛ اليجراني ، قالدة النحر ، ج 708، ص 7الممقن ، العقد المذىب ، ج

    188، ص 0، جالسبكي ، التحفة المطيفة   77

؛ الصفدي ،  086، ص 01؛ سير أعالم النبالء ، ج 51، ص 70الذىبي ، تاريخ اإلسالم ، ج  78
    022، ص 2الوافي بالوفيات ، ج
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ىـ( ، أنباه الرواة عمى أنباه النحاة ، 601القفطي ، أبو الحسن جمال الدين عمي بن يوسف )ت  79
،  0م ( ، ج0111 –) بيروت العصرية ، صيدا ، ، المكتبة  7تحقيق : محمد أبو الفضل إبراىيم ، ط

  061ص

    051، ص 0نجم الدين الغزي ، الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة ، ج  81
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