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 :الممخص
تظير أىمية الدسكرة في الجانب  الفكرم كالعممي ، ككنيا تقع عمى طريؽ 
خراساف كىك مف الطرؽ الميمة التي تربط مدينة بغداد مركز الخالفة 

القكافؿ المختمفة العباسية باألقاليـ االسالمية االخرل ، فالدسكرة تنزؿ بيا 
مف جميع االقاليـ المشرقية نتيجة ىذا المكقع الجغرافي الميـ الذم تقع 

 ضمنو .
كالدسكرة التي ىي محكر دراستنا قرية في طريؽ خراساف قريبة مف  

شيرباف اك قضاء المقدادية، كىي دسكرة الممؾ، كاف ىرمز بف سابكر بف 
ؾ الف اسـ الدسكرة كناحية اك أردشير ابف بابؾ يكثر المقاـ بيا فسميت بذل

قرية اطمؽ عمى اكثر مف مكاف منيا دسكرة في البصرة كدسكرة في بغداد 
 كدسكرة بخكزستاف .

أشتير طريؽ خراساف  في العصر العباسي كثيرا كظير اىتماـ الدكلة بو   
جميان مف خالؿ الخانات كاالستراحات كحياض الماء التي تقع عميو كذلؾ 

ؿ الحج ، كسمي بذلؾ بسبب كثرة الحاج الذيف يمركف بو ألنو  طريؽ قكاف
أضافة الى الرحالت العممية كالتجارية التي تمر مف خاللو كالتي تنزؿ عند 
مدينة الدسكرة مف أجؿ الراحة كالمبيت كاخذ الحيطة كالحذر مف قطاع 

 الطرؽ.
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Abstract: 

The importance of Aldskarh in the intellectual and 

scientific side, it is located on the Khorasan road, which 

is one of the important roads linking the city of Baghdad, 

the center of the Abbasid Caliphate with other Islamic 

provinces, Valdskrh landing different convoys from all 

the provinces of the East as a result of this important 

geographical location within which. 

     And Aldskarh which is the focus of our village in the 

way of Khorasan near Shahrban or Muqdadiya district, 

which is the king's office, was Hormuz bin Sabur bin 

Ardashir son of Babak frequent place so I called it 

because the name Aldskarh as a district or village was 

called on more than one place, including Dskrh in Basra 

and Dskrh in Baghdad and Dzakra Khuzestan 

The Khorasan road was famous in the Abbasid era very 

much and the state's interest in it was evident through the 

khans, rest houses and water basins that are located on it 

because it is the route of Hajj caravans, and so named 

because of the frequent pilgrims who pass it in addition 

to the scientific and commercial trips that pass through it 

and the city descends For comfort and overnight and take 

care of the bandits 
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 الدسكرة في المفهوم المغوي واالصطالحي والفتح االسالمي لها :
  -المفهوم المغوي :  

معظـ المصادر المغكية  عمى معنى  الدسكرة  في المغة كىك  "بناء كالقصر  اتفقت        
مكضع اخر بأنيا  كقد ذكرت في  .(ٔ)فيو منازؿ كبيكت لمخدـ كالحشـ كحكلو بيكت لألعاجـ " 

كذكرت . (ٖ)بأنيا مجتمع البساتيف كالرياضككذلؾ جاء معنى الدسكرة  .(ٕ)األرض المستكية 
 .(ٗ)الدسكرة عمى انيا الصكمعة 

  -المفهوم االصطالحي:
كقد ذكر اغمب  الجغرافيكف الدسكرة ككصفكىا كصفان دقيقان كمنيـ مف مر بيا فشاىدىا       

في  . (٘)( ـَِٗ/ ىػ َِٗ) سنة بيا أبف رستو المتكفى بعينو كدكف بذلؾ مشاىداتو، كقد مر
ا" مدينة كبيرة كبيا قصر مف بناء االكاسرة ، حكلو سكر فكجدى .(ٙ)طريؽ النيركاف دير تيرمة

 مف البناء لو باب كاحد مما يمي المغرب ."   شيءمشرؼ ، كليس فيو 
الدسكرة بقكلو "  كمف أراد مف بغداد  . (ٚ)( ـ َْٗ/قِِٗكذكرىا اليعقكبي المتكفى سنة )

إلى حمكاف  أخذ مف جسر النيركاف ذات اليسار فصار إلى دسكرة الممؾ ، كبيا منازؿ لممكؾ 
 الفرس عجيبة البناء جميمة حسنة."

الدسكرة مف  الطساسييج التي تسقى .  (ٛ)( ـ ُِٗ/ قََّجعؿ ابف خرداذبو المتكفى )ك     
 جمة كتامرا .مف الجانب الشرقي مف نير د

ثـ ذكرىا عندما احصى المسافة لمف يريد اف يسمؾ الطريؽ مف بغداد مدينة السالـ الى        
مف بغداد الى النيركاف اربعة فراسخ، ثـ الى دير بارما  اقاصي اقميـ خراساف أذ اكرد لنا " 

 .(ٜ)اسخ " اربعة فراسخ، ثـ الى الٌدسكرة ثمانية فراسخ، ثـ الى جمكال سبعة فر 
اثناء رحمتو الى بالد البمغار  .(ٓٔ) (ـِِٗ/ قَُّالمتكفى سنة ) حدثنا ابف فضالفك       

ق  (  أذ يذكر " فرحمنا مف مدينة ْٕٖ -ْٕٔالتي ارسمو بيا الخميفة المقتدر باهلل العباسي)  
السالـ  يكـ الخميس إلحدل عشرة ليمة خمت مف صفر سنة تسع كثالثمائة  فأقمنا بالنيركاف 

 ما كاحدا، كرحمنا مجديف حتى كافينا الدسكرة فأقمنا بيا ثالثة أياـ "يك 
ق كسماىا َّْفي رحمتو سنة.( ٔٔ)الرحالة مسعر بف ميميؿ الخزرجي  كمر بيا       

يشؾ  دستجرد ، "كقاؿ اف فييا أبنية عجيبة كجكاسؽ كايكانات كميا مف الصخر الميندـ ال
 الناظر أنيا صخرة كاحدة منقكرة" .
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فقد كصؼ " الٌدسكرة مدينة . (ٕٔ)(ـٔٓٗ/ قّْٔ) كاما االصطخرم  المتكفى سنة        
نما ىي مزرعة، يقاؿ إف  بيا نخيؿ كزركع عامرة، كخارجيا حصف مف طيف، داخمو فارغ، كا 

 الممؾ  كاف يقيـ ىناؾ بعض فصكؿ السنة، فسميت دسكرة الممؾ لذلؾ"
انيا" مدينة  صغيرة سكقيا   .( ٖٔ)(ـٖٓٗ /قّٕٓككصفيا المقدسي المتكفى سنة )      

ـٌ بآزاج جمكال حكليا أشجار غير حصينة" .  كاحد طكيؿ الجامع أسفمو غا
"الدسكرة قديمة بيا منازؿ  .( ٗٔ)(ـُٗٗ/ قَّٖكذكرىا الميمبي العزيزم المتكفى سنة )    

 ممكؾ الفرس كأبنية عجيبة كآثار قديمة، كمنيا إلى مدينة جمكال ستة فراسخ "
مدينة صغيرة بيا نخيؿ  ."( ٘ٔ)( ـُُْٔ/ قَٔٓككصفيا االدريسي المتكفى سنة )     

كزركع كىي عامرة كبخارجيا حصف مف طيف داخمو فارغ كىي مزرعة يقاؿ إف الممؾ كاف يقيـ 
 في بعض فصكؿ السنة فسميت بذلؾ دسكرة الممؾ ". بيا

الدسكرة، كىي قريتاف، .  (ٙٔ)(ـُُٔٔ/ قِٔٓكصؼ السمعاني المتكفى سنة )كقد         
إحداىما عمى طريؽ خراساف، يقاؿ ليا دسكرة الممؾ، كىي قرية كبيرة تنزليا القكافؿ، نزلت بيا 

جاؿ بحثنا كدراستنا كالثانية  قرية أخرل في التكجو كاالنصراؼ كبٌت بيا ليمتيف، كىذه ىي م
 مف أعماؿ نير الممؾ ببغداد، عمى خمسة فراسخ، يقاؿ ليا الدسكرة أيضا.

نيا " أالدسكرة بقكلو  (ٚٔ)( ـُِِٖقِٔٔصؼ لنا ياقكت الحمكم المتكفى سنة )ك         
بف قرية في طريؽ خراساف قريبة مف شيرباف، كىي دسكرة الممؾ، كاف ىرمز بف سابكر 

 أردشير بف بابؾ يكثر المقاـ بيا فسميت بذلؾ".
كيظير أف المجتمع العربي قبؿ االسالـ  قد عرؼ لفظة "الدسكرة"، بدليؿ كركدىا في       

 أنيا بناء كالقصر حكلو بيكت كمنازؿ لمخدـ كالحشـ. عمماءالكقد ذكر بعض  الحديث.
: القرية كيظير أنيـ  أخذكىا مف الفارسية، فيي فييا كخصصو بعضيـ بالممكؾ. كقاؿ قـك

  (ٛٔ)مدينة كضيعة كبيرة.
فيما يخص الدسكرة   دارمإلاحد الباحثيف عف ىذا التغير في المصطمح أكقد عمؽ         

كتحكليا مف مدينة في كافة المعاجـ الجغرافية المتقدمة الى قرية، أذ يرجع ذلؾ التدىكر الذم 
ت الحمكم الذيف اتفقكا عمى مصطمح القرية الذم اصاب الدسكرة في اياـ السمعاني ك ياقك 

( ٛٔ)اكرداه ، الى سيطرة الغز االتراؾ عمى البالد باجمعيا كمف ضمنيا الدسكرة ك الياركنية 

 (ٕٓ)ـ .َُْٖق/ َْْسنة ( ٜٔ)كباجسرا
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كمف المفيد اف نذكر ىنا اف المصادر الجغرافية ذكرت اف ىناؾ اكثر مف دسكرة كاقعة        
يـ كبالد معينة منيا قرية مف اعماؿ نير الممؾ ذكرىا السمعاني كياقكت الحمكم في ضمف اقال

. كالدسكرة قرية مقابؿ جٌبؿ، مف اعالميا أباف بف أبي حمزة جٌد محمد  (ٕٔ)تعريؼ الدسكرة .
                                                                                                      (         ٕٕ)بف عبد الممؾ بف أباف بف أبي حمزة ابف الزيات الكزير، كالدسكرة أيضا: قرية بخكزستاف .

دسكرة الممؾ التي ذكرت ضمف اقميـ ديالى الكاقعة عمى  كلكف ما ييمنا في بحثنا ىذا ىك
 (ٕ٘)لمف يسمؾ طريؽ النيركاف . (ٕٗ)الى ىمذاف(ٖٕ)طريؽ خراساف لمذاىب مف المدائف 

( ٕٙ.)كصكؿ القائد عتبة بف غزكاف كقد بنيت الكثير مف الدساكر اياـ الساسانييف ، فعند       

فييا مدينة عامرة  اال بعض الخرائب  لمنازؿ كقصكر قديمة مف   الى منطقة البصرة لـ يجدك
 (ٕٚ)بقايا  الدساكر ، فاطمقكا عمييا حينئذ الخريبة .

  -الفتح االسالمي لمدسكرة:
اف  (ٕٛ)ق(.ِٕٗمدسكرة  فذكر البالذرم المتكفى سنة )لاما عف الفتح االسالمي        

قتؿ دىقانيا النو غش المسمميف  (ٜٕ)الدسكرة قد فتحت بعد مكقعة جمكالء كاف ىاشـ بف عتبو.
 كخانيـ .
نو يطابؽ مكضع دستجرد التي مر بيا الرحالة ـ أكيتبيف مف مكضع الدسكرة اليك      

كيقاؿ اف ىرقؿ ( ٜٕ)الخزرجي حيث ابتنى فيو خسركا  ابركيز قصران فخمان . مسعر بف ميميؿ
( كىذا القصر بقيت خرائبو عمى ما يظير الى ـِٖٔممؾ الركـ نيبو كاحرقو عف اخره سنة )

 ( ٖٓ)القرف الرابع اليجرم .
م كالبد مف االشارة الى اف خرائب دستكرد أك دستو جرد التي تسمى اليكـ الزنداف أ      

السجف نقالن عف الرحالة ) ىرتسفيمد( ، أذ كاف السكر المحيط بالمدينة كالمشيد مف االجر قائمان 
كاما اليكـ فمـ يبقى مف ىذا السكر غير جزء طكلو خمسمائة   كمو اياـ الجغرافي ابف رستو ،

                                                                                                                             (  ٖٔ)متر ، مع اثني عشر برجا في حالة حسنة ،كاربعة ميدمة .
كخالصة القكؿ في ىذا الجانب أف سكر دستكرد قد يككف امتف االسكار المشيدة  في اسيا مع 

رستو استثناء سكر نبكخذ نصر، اما داخؿ القصر فكاف خمكا مف الخرائب منذ أياـ ابف 
سرىا كمعيا القصر عمى يد ىرقؿ الذم أتخريب المدينة ب  ق( كىذا ما يفسرَِٗالمتكفى )

 (ٕٖ)راد اف ينتقـ بيذه الطريقة .أ

 الرحالت العممية لمعمماء :
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كماؿ      اتخذ العمماء فترة االستقرار السياسي في العالـ اإلسالمي الرحمة كسيمة لمعمـ ، كا 
إقميمو كبيئتو ، كيتعمـ عمـ أىمو كبمده ، كميما بمغت مكانة العمماء المعرفة فيتثقؼ بثقافة 

، كالتي يؿ إلى المراكز العممية المعركفةالمذيف تتممذ عمى أيدييـ يعد عممو غير تاـ إال بالرح
كانت متعددة في اقاليـ العالـ اإلسالمي آنذاؾ ، كمنيا مدينة بغداد دار السالـ كنيسابكر كمرك 

، ة لمكقعيا الميـ عمى طريؽ خراسافل كبالعكس أذ البد مف المركر بالدسكر كسمرقند كبخار 
يمانان منيـ بأف طمب العمـ ال ني ، اية لولقد كاف العمماء تراكدىـ فكرة إف العمـ ال كطف لو كا 

كالعالـ ميما بمغ عممو كارتفع شأنو فسيجد عند غيره معارؼ كفكائد أك زكائد قد ال تككف 
 . (ٖٖ)عنده

لذلؾ عدت الرحمة في طمب العمـ شرطان أساسيان كميمان مف شركط المعرفة ، فمف خالليا       
يتـ التكاصؿ الحضارم كالفكرم بيف أبناء األمة اإلسالمية ، فيي كسيمة ميمة مف الكسائؿ 
المحفزة إلحياء كازدىار الحياة الفكرية في مدف العالـ اإلسالمي كافة ، كقد كجو اهلل تعالى 

كا كىافَّةن فىمىٍكالى أنظار ال مىا كىافى اٍلميٍؤًمنيكفى ًليىٍنًفري مسمميف إلى ذلؾ في محكـ كتابو الكريـ بقكلو :] كى
عيكا ًإلى  ـٍ ًإذىا رىجى كا قىٍكمىيي ًلييٍنًذري ـٍ طىاًئفىةه ًليىتىفىقَّييكا ًفي الدِّيًف كى ـٍ نىفىرى ًمٍف كيؿِّ ًفٍرقىةو ًمٍنيي ـٍ لىعىمَّيي ٍيًي

] كفى يىٍحذىري
، كجاء عف رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو كألو كسمـ( في تشجيع الرحمة في طمب  (ٖٗ)

 . ( ٖ٘")العمـ بقكلو : " إذا جاء المكت طالب العمـ كىك عمى ىذا الحاؿ مات كىك شييد 
كبذلؾ نرل اىتماـ المسممكف بتدكيف الحديث النبكم الشريؼ اىتمامان كبيران كال نكاد نقرأ      

ذ الثقاة مف الركاة بعضيـ عف  كنجدىا مقركنة برحالت عديدة ، إذ يأخسيرة لمحدث إال
، ألسفار، فقد تميز أئمة العمـ في اإلسالـ كالسيما أئمة الحديث بكثرة الترحاؿ كمالزمة ابعض

متبعيف بذلؾ سنف الصحابة كالتابعيف ليـ ، فكاف الكاحد منيـ يبمغو الحديث بطريؽ الثقاة فال 
، ميما يكف طكؿ يأخذ الحديث عمف ركاه بال كاسطة حؿ األياـ كالميالي حتىيكتًفي بيذا بؿ ير 

 .  (ٖٙ) المسافة كالمشقة التي قد يتحمميا لكي يسمع منو
ككانت حركة األمصار العممية تكاد تدكر عميو ، كىذا ما نراه جميان لدل كبار عمماء العالـ     

ـ( ، كمسمـ ٖٗٔىػ/ِٔٓمثاؿ البخارم )تأ، اإلسالمي الذيف نقمكا الحديث كاىتمكا بو كجمعكه 
ـ( كغيرىـ الكثير شدكا الرحاؿ إلى مناطؽ ِٖٗىػ/ِٕٗـ( ، كالترمذم )تْٕٖىػ/ُِٔ)ت

مختمفة مف العالـ اإلسالمي كالحجاز كبغداد كالشاـ كمصر ، فاإلماـ أبك عبد اهلل محمد بف 
إلى الصحيح كقدرىا ستمائة في البخارم أستقا األحاديث التي ضميا عإسماعيؿ بف إبراىيـ الج
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ألؼ حديث كجمعيا في أثناء طكافو في البمداف اإلسالمية ، فقد زار خراساف كالعراؽ كالشاـ ، 
، كاستمرت رحالتو في سبيؿ طمب الحديث ستة عشر  ( ٖٚ)كسمع مف نحك ألؼ شيخ

 .(ٖٛ)عامان 
كبذلؾ أصبحت الرحمة العممية إحدل مناىج المحدثيف في طمب العمـ ، كقد أشار أحد     

أئمة الصكفية الزىاد كىك إبراىيـ بف ادىـ إلى : " أف اهلل يرفع البالد مف ىذه األمة برحمة 
بعضيـ إلى فضؿ الرحمة في اكتساب العمـ كالتزكد بو ، فينقؿ  كأشار، (ٜٖ) أصحاب الحديث "

مفاده : " لك أف رجالن سافر مف أقصى  ـ( قكالن لمشعبيََُٕىػ/ّْٔعبد البر )ت لنا ابف
 .(ٓٗ")الشاـ إلى أقصى اليمف ليسمع كممة حكمة ما رأيت أف سفره ضاع 

ىذا فضالن عف أىميتيا في استكماؿ المعرفة ، فكمما زاد عدد الشيكخ الذيف يمتقي بيـ     
ـ( َُْٓىػ/َٖٖفة كالى ذلؾ أشار ابف خمدكف )تالعالـ زادت معمكماتو في العمـ كالمعر 

بالقكؿ : " أف الرحمة في طمب العمكـ كلقاء المشيخة مزيد كماؿ في التعميـ كالسبب في ذلؾ 
أف البشر يأخذكف معارفيـ كأخالقيـ كما يتحمكف بو مف المذاىب كالفضائؿ تارة عممان كتعميمان 

لقاء كتارة محاكاة كتمقينان بالمباشرة إال  أف حصكؿ الممكات عف المباشرة كالتمقيف أشد كا 
كىناؾ . (ٔٗ) استحكامان كأقكل رسكخان فعمى قدر كثرة الشيكخ يككف حصكؿ الممكات كرسكخيا "

عمماء الدسكرة الذيف ساحكا كارتحمكا في البالد كالذيف سمعكا كاسمعكا الحديث  الكثير مف 
 الؿ التالقح الحضارم العممي فيما بينيـ .كترككا اثرا كبيرا في بمداف المشرؽ االسالمي مف خ

 الرحمة االولى : رحمة عمماء الدسكرة الى مدن المشرق االسالمي.
عمميان بالغان في بمداف اقاليـ  ير مف العمماء ممف كاف ليـ اثران انجبت الدسكرة الكث         

في سبيؿ تدكيف أذ رحمكا كارتحمكا  المتأخرةالمشرؽ االسالمي خاصة في العصكر العباسية 
الحديث كسماعو كعقد الحمقات العممية كلقاء مع عمماء اخريف كاف ليـ سمعة ذاعت في تمؾ 

 البالد الكاسعة كمف ىؤالء العمماء كالمحدثيف ممف اشتير بركاية الحديث النبكم الشريؼ .
    ( ٕٗ).  ه(ٖٓٗابوطالب الدسكري الصوفي المتوفى )   -ُ

الٌطٌيب كأبا نصر بف اإلسماعيمٌي، . ركل عنو أبك ىك يحيى بف عمٌي بف محمد بف 
اف. ٍرجى مٌي، كعبد الكريـ بف محمد الٌشيرازٌم. ، سمع بجي مف أبي أحمد  (ٖٗ)مسعكد البىجى

كيتضح مف خالؿ المدف التي ذكرت  (ٗٗ)الًغٍطريفٌي، كعمٌي بف الحسف بف بندار األٍسًتراباذٌم.
 بشكؿ عاـ . انو ارتحؿ الييا مف اجؿ السماع كطمب العمـ
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  (٘ٗ).  الدسكري الضرير عبداهلل ابو  -ِ
اًرٌم درس اٍلًفٍقو عمى أبي عبد اهلل الدَّامغىاًني. شىاًعر  (ٙٗ)أٍحمد بف عىًطيَّة  قىاؿى اٍبف البيخى

ٌمد بف عبد اٍلبىاًقي بف أىٍحمد  ميحى حسف لىوي معرفىة بالنحك كالمغة يركم عىنوي أىبيك البركات السفعمي كى
كىافى اٍلمقرم مد ح اإًلمىاـ اٍلقىاًئـ ًبأىٍمر اهلل كاٍبنو اٍلميٍقتىًدم ًبأىٍمر اهلل كىاٍبنو المستظير ًبالمَّو كى

لو ًفيًو مدايح كىًثيرىة فى  (ٚٗ)خصيصا ًبسيؼ الدكلو صدقو اٍبف مزيد . كىأحد ندمائو كجمسائو كى
 اٍلميطىابقىة كالمجانسة  كلو شعر حسف منو   .  

بعد السرل ييٍبًدم خفكؽ جناحيف    ىاج كىأىنِّي  اٍلقمب ًحيف ذكرتكـ           كى
لـ يسمحكا بالكصؿ كىيؼى جناحيف . ٍرؼ مف اٍليكل     كى  سىيٍعمىـي مف يخطي ًبصى

كمف خالؿ ما ذكر يتضح انو ارتحؿ الى مدينة الدامغاف مف اجؿ الدراسة ىناؾ عمى 
 اجؿ عممائيا

اشتير بركاية الحديث  (ٛٗ).و العباس الدسكريأحمد بن عبيدة بن أحمد البغدادي، أب  -ّ
النبكم الشريؼ، سافر عف بغداد قديمان، كسمع في رحمتو أبا القاسـ عبد الكريـ بف ىكازف 

 (ٜٗ)القشيرم، كحدث عنو. سمع منو أبك سعد محمد بف محمد النكقاني.
مف أىؿ الدسكرة  أبو بكر الدسكري ُيوُسف بن َصالح بن ُيوُسف َأُبو اْلَقاِسم النَّْحِويّ   -ْ

مَّد بف اٍلقىاًسـ اأٍلىٍنبىاًرم  رىاسىاف كىافى أديبا راكية لألشعار ركل عىف أىبىكم بكر ميحى عمى طىًريؽ خي
كف  مٌي بف ىىاري مَّد بف عرفو نفطكيو كأبك اٍلحسف عى ٍبرىاًىيـ بف ميحى ٌمد بف يحيى الصكلي كىاً  ميحى كى

ٍعفىر جحظة كىأبي اٍلقى  اًىد بف المنجـ كىأحمد بف جى احب اٍبف ميجى اًسـ بف عقيؿ اٍلكراؽ صى
اًفظ كىأىبيك عبد  مَّد بف عبد اهلل البيع اٍلحى اًكـ أىبيك عبد اهلل ميحى نوي اٍلحى اٍلميٍقًرئ كىغىيرىـ كركل عى
مَّد اٍبف ًإٍبرىاًىيـ  سىٍيف بف ميكسىى الٌسمًمٌي كىأىبيك بكر أىٍحمد بف ميحى مَّد بف اٍلحي الرٍَّحمىف ميحى

دى  ًكٌم كمحبكب بف عبد الرٍَّحمىف الصَّ ٌمد بف اٍلعىبَّاس العصيمي اٍليىرى ميحى ًفي اٍلمركًزم كى
   (ٓ٘)المحبكبي .

الشَّاًفًعي  الشَّاِفِعي  عبد اْلَواِحد بن َأْحمد بن اْلُحَسْين بن اْلحصين الدسكري َأُبو سعد    -ٓ
يىتو  كىافى مىٍحميكدنا ًفي كالى اؽ الشيرازم كىكلي الٌنظر ًفي المخزف كى تفقو عمى الشٍَّيخ أبي ًإٍسحى
مفضالن عمى أىؿ اٍلعمـ ميقبال عمى مف يرد ًمٍنييـ مف الغرباء حج كىأٍنفؽ بالحرميف مىاال 

اج عطشكا فىسىأىليكهي أىف الحا عمى المجاكريف كىحكي أىف اٍلحجَّ قىاؿى  صى يىٍستىٍسًقي لىييـ فىتقدـ كى
سمع مف  َـّ استسقى فسقي النَّاس كى المَّييَـّ ًإنَّؾ تعمـ أىف ىىذىا بدف لـ يعصؾ قٌط ًفي لىذَّة ث
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سىٍيف  ٌمد بف اٍلحي ميحى ٍكىىًرم كى مٌي اٍلجى مَّد بف اٍلمىٍذىىب كىاٍلحسف بف عى مٌي بف ميحى اٍلحسف بف عى
الخازرم كىغىيرىـ كىحدث باليسير.

(٘ٔ)   
اًلحو الدٍَّسكىًرمُّ مف عمماء الدسكرة ممف كاف لو قدرة عمى قكؿ الشعر    -ٔ ييكسيؼي ٍبفي صى

 : : أىٍنشىدىًني اٍبفي أىًبي النٍَّجـو  كسماعو مف األخريف اذ  ذكر  قىاؿى
ٍف كيٍنتى الى تيًحيطي ًبكيمِّوٍ  ٍيرى مىا اٍستىطىٍعتى ًإلىى النَّاًس ... كىاً   اٍصنىًع اٍلخى

تى  ٍيًر ... ًإذىا كيٍنتى تىاًركنا أًلىقىمٍِّو.فىمى  (ٕ٘)ى تىٍصنىعي اٍلكىًثيرى ًمفى اٍلخى
لـ تشر المصادر الى ترجمو لو سكل ما جاء بو ياقكت  الحافظ النشتيري الدسكري:     -ٕ

عندما ذكره عرضا اثناء تعريفو لدسكرة ، كذكر في معرض حديثو عنو اف    الحمكم 
  (ٖ٘)مف حفاظ الحديث . الحافظ ىك لقب لو كليس ىك

 ه (.ٖٙٙ  عبد الواحد المعروف بابن الفقيه الدسكري )  ابو منصور   -ٖ
كىك عبد الكاحد بف أبراىيـ بف الحسف بف نصر اهلل بف عبد الكاحد المعركؼ بابف        
 البكاب ابف طريقة عمى كخطو بو اشتير مميحان كاف اديبان فاضالن ، يكتب خطان  (ٗ٘)الفقيو .

 حيف شعره كمف ، القكؿ في ممكنان  العبارة حسف ، بميغان   فصيحان   شاعران  كذلؾ ككاف (٘٘).
 ( ٙ٘). قائالن  اليو فكتب يعطو كلـ فدافعو ، لو بستاف مف قصبان  الخطباء احد مف طمب
  كاألدب العمـ في بسطة كزاده                رفعتو اهلل أداـ الخطيب اف      
  القصب مف شربا طالبا فظنني            قصبا لو بستاف شرب مف طمبت     
  الكذب في الباع طكيؿ كالنا          مطالن  كيكسعني مدحان  اكسعو فظمت    
  كالتعب التسكيؼ سكل طمبت مما                 بفائدة احصؿ كلـ افترقنا ثـ     
 كقد  يسخر بي كاف أـ بو سخرت قد ىؿ            أصدقو القكؿ كخير أدرم فمست    
ٍبد"  (ٚ٘)( .ـُّْٕ/ قْٕٗ) المتكفى الذىبي عند ترجمتواءت ج  ٍبف ًإٍبرىاًىيـ ٍبف الكاحدً  عى

سىف ٍبد ٍبف المَّو نصر ٍبف اٍلحى  بابف المعركؼ الشٍَّيبانٌي، الحصيف، ابف. منصكر أىبيك.الكاحد عى
 الشٍِّعر مميحى  الخطِّ، بديعى  كاتبا، أديبا، ككاف. كفضيمةو  رئاسةو  بيتً  مف كىك ، الدسكرم الفقيو
 ".   بخطِّو الكثير كتىب
(.     هٕٖٗأو هٖٔٗ) الدَّْسَكِريّ  اْلَعطَّار المَّه َعْبد ْبن بكرون ْبن َأْحَمد ، العباس بوأ  -ٗ

مَّد سمع  الخطيب عنو كنقؿ المخمص، طىاًىر كىأىبىا المصيصي، الياشمي أىٍحمىدى  ٍبف ميحى
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ٍنوي  كتبت"   فيو كقاؿ كغيره(  ّٓ)البغدادم  كذلؾ خراساف، ًإلىى رحمتي ًفي الممؾ بدسكرة عى
 .بأسا ًبوً  عممت كما مائة، كأربع عشرة خمس سنة رجب ًفي
 كالو عميو اهلل صمى) اهلل لرسكؿ قكالن  منو سمعت اني قائالن  البغدادم الخطيب يركم ثـ        

نىا يقكؿ أذ( كسمـ كفى  ٍبفي  أىٍحمىدي  أىٍخبىرى ، بىٍكري دَّثىنىا: قىاؿى  الدٍَّسكىًرمُّ مَّدي  اٍلقىاًضي حى   اٍليىاًشًميُّ  أىٍحمىدى  ٍبفي  ميحى
دَّثىنىا: قىاؿى  ًبالدٍَّسكىرىًة، ، مَّدً  ٍبفي  أىٍحمىدي  حى ٍمزىةى  ٍبفً  يىٍحيىى ٍبفً  ميحى ٍضرىًميُّ  حى : قىاؿى  ًلٍييىا، بىٍيتً  أىٍىؿً  ًمفٍ  اٍلحى

دَّثىًني ك، ابفً  عىفً  أىًبيًو، عىفٍ  أىًبي، حى ، يىٍعًني عىٍمرو ، ٍبفً  عىٍمًرك عىفٍ  األىٍكزىاًعيَّ  عىفٍ  أىًبيًو، عىفٍ  شيعىٍيبو
دًِّه، مَّى المَّوً  رىسيكؿى  سىًمٍعتي : قىاؿى  جى مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى   كالو عى سى  نيكري  فىًإنَّوي  الشٍَّيبى  تىٍنًتفيكا ال"  يىقيكؿي  كى

ٍبدو  ًمفٍ  كما اإًلٍسالـً   ". اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  نيكرنا لىوي  كىانىتٍ  ًإال اإًلٍسالـً  ًفي شىٍيبىةن  يىًشيبي  عى
دَّثىنىاهي  ،ىكىذىا البغدادم الخطيب يقكؿ ثـ      ، اٍبفي  حى كفو ا اٍليىاًشًميُّ  كىىىذىا بىٍكري  اٍبفً  عىفً  يىٍرًكم ًإنَّمى
ا ٍكصى طىبىقىًتًو، جى كىافى  كى ًعيفنا كى  (ٛ٘). ضى

  (ٜ٘). (ٖٓٛت ) الهاشمي أحمد بن محمد  الفضل بوأ -َُ
 عمي بف صالح بف الممؾ عبد بف محمد بف أحمد بف يعقكب بف محمد بف محمد كىك

 الممؾ بدسكرة القضاء كلي ،  الياشمي الفضؿ أبك المطمب عبد بف العباس بف اهلل عبد بف
 بف كمحمد الغضائرم، الحميد عبد بف عمي عف بيا كحدث بغداد، ككرد خراساف، طريؽ في

 بف كأحمد الحمبي، الكراؽ عثماف بف كسعيد الحراني، عركبة كأبي الحمصي، الترخمي سعيد
 (ٓٙ).الدمشقي جكصا بف عمير بف كأحمد المشغراني، طالب بف الحسيف

كمف خالؿ ما ذكرناه مف عمماء الدسكرة ممف رحمكا في طمب العمـ كاالفادة مف اشير عمماء   
ارتاينا اف نأخذ منيـ ممف كاف لو اثر في مدف المشرؽ االسالمي العصر في تمؾ الحقبة 

كجاء ذكره صراحة في المصادر التاريخية المعتمدة كتركنا بعض منيـ ظنا منا انيـ ليسكا مف 
غير دسكرة الممؾ كىذا مف االسباب  أخرل دسكرة الممؾ عمى طريؽ خراساف كربما مف دساكر

اك الصعكبات التي تكاجو الباحث عند دراسة مدف المشرؽ االسالمي أذ تتشابو اسماء المدف 
 في بعض االحياف.  

 .  ) الوافدين اليها(الرحمة الثانية: رحمة عمماء مدن المشرق االسالمي الى الدسكرة         
يزت بو الدسكرة ككقكعيا عمى طريؽ خراساف الميـ أذ نتيجة لممكقع الجغرافي الذم تم      

تمر بيا جميع القكافؿ التجارية كقكافؿ الحج كمف الطبيعي اف يككف ضمف ىذه القكافؿ الكثير 
مف العمماء كطمبة العمـ ممف يرحمكف لمطمب العمـ ليس لغيره كممف يجمعكف ما بيف طمب 
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ستراحة كالمقاء مع لالف الرحاؿ في الدسكرة غمب االحياف فيحطك أك الحج في االعمـ كالتجارة 
العمماء كتدكيف الحديث كالسماع كالتففو بالديف كممف ذكر صراحة انو نزؿ في الدسكرة كحدث 

 بيا كسمع ىك.
 في كذلؾ بكركف ابف حكؿ الدسكرة أىؿ بعض سأؿ انو لنا ذكر  أذ الخطيب البغدادي

 مفاده شريؼ نبكم حديث ركل انو أذ ثالث  أك سنتيف منذ مات فىقىالىك( قّْْ) سنة المحـر
، نيكري  فىًإنَّوي  الشٍَّيبى  تىٍنًتفيكا ال) ا اإًلٍسالـً مى ٍبدو  ًمفٍ  كى  يىٍكـى  نيكرنا لىوي  كىانىتٍ  ًإال اإًلٍسالـً  ًفي شىٍيبىةن  يىًشيبي  عى

كقد شؾ الخطيب البغدادم في ذلؾ كيتضح مف خالؿ كالمو انو زار الدسكرة  ( ٔٙ)(.اٍلًقيىامىةً 
اثناء رحالتو العممية كىك يساؿ كيتاكد مف عممائيا الذيف كاف ليـ دكر في ركاية كتدكيف 

 ( ٕٙ)الحديث النبكم الشريؼ .
 التكجو في بيا ق( انو نزؿِٔٓالمتكفى )السمعاني ذكر لنا   المضمكف نفسوكفي 

 اهلل عبد بف بكركف بف أحمد العباس أبك ليمتيف، كذكر مف عممائيا بيا كبات  اؼكاالنصر 
 بف محمد طاىر كأبا المصيصي الياشمي أحمد بف محمد القاضي سمع الدسكرل، العطار

 بدسكرة عنو كتبت: الخطيب ثابت بف عمى بف أحمد بكر أبك قاؿ المخمص، الرحمف عبد
 بو عممت كما كأربعمائة، عشرة خمس سنة مف رجب في كذلؾ خراساف إلى رحمتي في الممؾ
سنة  مف المحـر في بكركف  ابف عف خراساف بطريؽ الدسكرة أىؿ بعض سألت قاؿ ثـ بأسا،
 بف اهلل ىبة الخطاب كأبك ذلؾ في شؾ ثالث أك سنتيف منذ مات فقاؿ كأربعمائة كثالثيف أربع
 السيرة حسف صالح شيخ خراساف، بطريؽ الدسكرة أىؿ مف الدسكرل، العزيز عبد بف محمد
 أكؿ بالدسكرة يسيرا شيئا عنو كتبت قريتو، أىؿ عند كالخيرية كالعفاؼ بالصالح مذككر سديد
 ( ٖٙ)بسنة  بعدىا أك قبميا أك كخمسمائة كثالثيف خمس سنة حدكد في كتكفى العراؽ، كردت ما
 المضمكف نفسوكمف خالؿ ما اكرده السمعاني نجد انو اتفؽ مع الخطيب البغدادم في   

خر نرل اف السمعاني كاف يزكر كيحط رحالو في أالركاية التاريخية ىذا مف جانب كمف جانب 
ننا نعمـ اف السمعاني مف عائمة عممية تسكف ألالدسكرة سكاء في مقدمو مف خراساف اك ركاحو 

 خراساف أم انو خراساني المسكف .مدينة مرك في 
 يـك السالـ مدينة مف في رحمتو الى بالد البمغار أذ يقكؿ فرحمنا ابن فضالنكذكر لنا 

 كاحدا، يكما بالنيركاف فأقمنا  كثالثمئة تسع سنة صفر مف خمت ليمة عشرة إلحدل الخميس
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 عمى نمكم ال قاصديف رحمنا ثـ أياـ، ثالثة بيا فأقمنا  الدسكرة كافينا حتى  مجديف كرحمنا
 ( ٗٙ)حمكاف . إلى صرنا حتى شيء

كمف خالؿ ما ذكره ابف فضالف يتبيف لنا انو مر بالدسكرة كاقاـ فييا ثالث لياؿ كمف 
خالؿ ىذه االقامة البد كاف تعرؼ عمى عمماء ىذه المدينة ككجيائيا كدار حديث بينيـ كربما 

عمى  الكقت نفسويـ اقامو في الدسكرة ايضا في التقى بعمماء اخريف مف مناطؽ اخرل كانت ل
 الرغـ مف عدـ ذكره اياىـ .

 قصر كبيا كبيرة مدينة" فكجدىا ديرتيرمة النيركاف طريؽ في  رستو أبف بيا مر كقد
 يمي مما كاحد باب لو البناء مف شيء فيو كليس ، مشرؼ سكر حكلو ، االكاسرة بناء مف

كمف خالؿ الكصؼ الذم كصفو لنا ابف رستو لدسكرة يبدك انو تكقؼ بيا كشاىد  (٘ٙ).المغرب 
 جميع معالميا مف السكر كاالبكاب .

 دستو جرد كسماىا قَّْسنة رحمتو في الخزرجي مهمهل بن مسعر الرحالة بيا كمر
 أنيا الناظر يشؾ ال الميندـ الصخر مف كميا كايكانات كجكاسؽ عجيبة أبنية فييا اف" كقاؿ

 .(ٙٙ) ""منقكرة كاحدة صخرة
 النتائج :
أظيرت الدراسة اف لمدينة الدسكرة أىمية كبيرة قبؿ االسالـ كبعده ، كذلؾ ألف  ممكؾ        

الفرس مف االكاسرة كانكا يقيمكف فييا بعض الكقت مف السنة كىذا كاضح مف خالؿ االبنية 
الكقت الحاضر، ثـ ارتقائيا في كالقصكر الفخمة المشيدة فييا كاالسكار الشاخصة الى 

العصكر االسالمية خاصة  في العصر العباسي ،أذ اشتيرت ككنيا محطة لمركر القكافؿ منيا 
كالنزكؿ بيا مف أجؿ االستراحة كالمبيت ، مما ىيئ ليا بيئة عممية مف جراء  االلتقاء الثقافي 

مرتباتيـ العممية ،مخرجة كالعممي الذم يتـ بيف افراد ىذه القكافؿ عمى مختمؼ أجناسيـ ك 
لكككبة مف العمماء كالفقياء كالمحدثيف الذيف مألت االفاؽ عمكميـ كشيرتيـ ، عمى الرغـ مف 

 اغفاؿ بعض المصادر لترجمة ككفيات البعض منيـ .
 المصادر والمراجع قائمة 
 القرآن الكريم     

،مسالمؾ الممالؾ ، ـ( ٕٓٗىػ/ّْٔاالصطخرم ، أبك إسحاؽ بف محمد الكرخي )ت -ُ
 ـ . ََِْدار صادر، بيركت عاـ النشر: 
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ـ( تيذيب المغة ، تحقيؽ : محمد عكض َٖٗىػ/َّٕاألزىرم ، محمد بف أحمد )ت -ِ
 ـ( .ََُِ –مرعب ، مط دار إحياء التراث العربي ، )بيركت 

ة ـ( ،النيايَُِٗىػ/َٔٔابف األثير ، مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد )ت -ّ
في غريب الحديث كاألثر ، تحقيؽ : طاىر أحمد الزاكم كمحمكد محمد الطناجي ، مط 

 ـ( .ُٖٕٗىػ/ُّٗٗ –المكتبة العممية ، )بيركت 
ابف األثير ، الحسف بف أبي الكـر محمد بف محمد بف عبد الكريـ   -ْ

 ـ( ،المباب في تيذيب االنساب ، دار صادر ، بيركت ،بال ت .ُِِّىػ/َّٔ)ت
ـ(، فتكح البمداف ، دار كمكتبة اليالؿ ، ِٖٗىػ/ِٕٗالذرم ، أحمد بف يحيى )تالب -ٓ

 ـ(ُٖٖٗ –)بيركت 
أبف برم ، عبد اهلل بف بىٌرم بف عبد الجبار المقدسي األصؿ المصرم، أبك محمد،   -ٔ

تحقيؽ د ابراىيـ السامرائي ،نشر مؤسسة ‘ق(، في التعريب كالمعرب ِٖٓابف أبي الكحش،)ت
 يركت ،بال ت .الرسالة ، ب

الجكيني ، الدرة المضيئة فيما كقع في الخالؼ بيف الشافعية كالحنفية ، تحقيؽ : عبد   -ٕ
 ـ(.ُٖٔٗ –، مط دار إحياء تراث اإلسالمي ، )قطر  ُالعظيـ الديب ، ط

ـ( ،صكرة األرض ، ٕٕٗىػ/ّٕٔابف حكقؿ ، أبك القاسـ محمد بف عمي النصيبي )ت -ٖ
 ـ( .ُّٖٗ –مط دار صادر ، )بيركت 

ـ( ،شمس العمكـ كدكاء كالـ العرب مف ُُٕٕىػ/ّٕٓالحميرم ، نشكاف بف سعيد )ت -ٗ
، مط دار الفكر المعاصر ، )بيركت  ُالكمكـ ، تحقيؽ : حسيف عبد اهلل العمرم كآخركف ، ط

 ـ( .ُٗٗٗىػ/َُِْ –
ؾ كالممالؾ ـ( ،المسالُِٗىػ/ََّابف خرداذبة ، أبك القاسـ عبيد اهلل بف عبد اهلل )ت -َُ

 ـ( .ُٖٖٗ –، مط دار صادر ، )بيركت 
ـ( ،تاريخ ََُٕىػ/ّْٔالخطيب البغدادم ، أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت )ت -ُُ

 –، مط دار الغرب اإلسالمي ، )بيركت  ُبغداد ، تحقيؽ : بشار عكاد معركؼ ، ط
 ـ( .ََِِىػ،/ُِِْ

ـ( ،كفيات ُِِٖىػ/ُٖٔ)تابف خمكاف ، أبك العباس شمس الديف أحمد بف محمد  -ُِ
 ـ(.ُٖٔٗ –األعياف كأنباء أبناء الزماف ، تحقيؽ : أحساف عباس ، مط دار الثقافة ، )بالـ 
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ق( ، ذيؿ تاريخ مدينة السالـ ، ّٕٔابف الدبيثي ، ابك عبد اهلل محمد بف سعيد ، )ت -ُّ
 ـ.ََِٔ-قُِْٕ، نشر دار الغرب االسالمي ،  ُتح د.بشار عكاد معركؼ ، ط

ـ( ،الرسالة الثانية ، ٗٗٗىػ/َّٗأبك دلؼ ، مسعر بف الميميؿ الخزرجي الينبكعي ) -ُْ
نشر كتحقيؽ : بطرس بكلفاككؼ كأنس خالدكؼ ، ترجمة كتعميؽ : محمد منير مرسي ، عالـ 

 بالت( . –الكتب ، مط خيمرت ، )القاىرة 
ؿ ، تحقيؽ : ـ(األخبار الطكآٖٗىػ/ِِٖالدينكرم ، أبك حنيفة أحمد بف داكد )ت -ُٓ

، مط دار إحياء الكتب العربية ،  ُعبد المنعـ عامر ، مراجعة : جماؿ الديف الشياؿ ، ط
 ـ( .َُٔٗ –)القاىرة 

ـ( ،تاريخ ُّْٕىػ/ْٖٕالذىبي ، شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد )ت -ُٔ
ط دار ، تحقيؽ : عمر عبد السالـ تدمرم ، م ِاإلسالـ ككفيات المشاىير كاألعالـ ، ط

 ـ( .ُّٗٗىػ/ُُّْ –الكتاب العربي ، )بيركت 
ـ( ،األعالؽ النفيسة ، نشر دم َِٗىػ/َِٗابف رستة ، أبك عمي أحمد بف عمر )ت -ُٕ

 ـ( .ُُٖٗ –غكيو ، نسخة مصكرة باألكفيست ، مكتبة المثنى ، عف طبعة )ليدف 
عركس مف ـ( ،تاج الَُٕٗىػ/َُِٓالزبيدم ، محمد بف محمد بف عبد الرزاؽ )ت -ُٖ

 بالت( . –جكاىر القامكس ، تحقيؽ : مجمكعة مف المحققيف ، مط دار اليداية ، )بالـ 
ـ( ْْٖىػ/َِّابف سعد ، أبك عبد اهلل محمد بف سعد بف منيع الياشمي )ت -ُٗ

، مط دار الكتب العممية ، )بيركت  ُ،الطبقات الكبرل ، تحقيؽ : محمد عبد القادر عطا ، ط
 ـ( .َُٗٗىػ/َُُْ –

ـ( ،األنساب ُُٔٔىػ/ِٔٓالسمعاني ، عبد الكريـ بف محمد بف منصكر التميمي )ت -َِ
، مجمس دائرة المعارؼ العثمانية ، )حيدر  ُ، تحقيؽ : عبد الرحمف بف يحيى المعممي ، ط

 ـ(ُِٔٗىػ/ُِّٖ –آباد الدكف 
ـ( ،طبقات ُّٗٔىػ/ُٕٕالسبكي ، تاج الديف أبي نصر عبد الكىاب بف عمي )ت -ُِ
 –شافعية الكبرل ، تحقيؽ : محمد الحمك كآخركف ، مط دار أحياء الكتب العربية ، )بالـ ال

 بالت( .
 ـ .ََِْ، نشر دار العمـ المالييف ،  ٓالشكعة ، مصطفى ، مناىج التأليؼ ، ط -ِِ
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ـ( ،كتاب الجيـ ، تحقيؽ : ُِٖىػ/َِٔالشيباني ، أبك عمرك إسحاؽ بف مرار )ت -ِّ
راجعو : محمد خمؼ أحمد ، الييئة العامة لشؤكف المطابع األميرية ،  إبراىيـ االبيارم ،

 ـ( .ُْٕٗىػ/ُّْٗ -)القاىرة 
ـ( ،المنتخب مف كتاب ُِّْىػ/ُْٔالصريفيني ، أبك إسحاؽ إبراىيـ بف محمد )ت -ِْ

 ـ( .ُّٗٗ –، مط دار الفكر ، )بيركت  ُالسياؽ لتاريخ نيسابكر ، تحقيؽ : خالد حيدر ، ط
ـ ( ،الكافي بالكفيات ، ُّّٔىػ/ْٕٔم ، صالح الديف خميؿ بف أيبؾ )تالصفد -ِٓ

 –تحقيؽ : أحمد االرناؤكط كتركي مصطفى ، مط دار إحياء التراث ، )بيركت 
 ـ( .َََِىػ/َُِْ

ق( ، اداب ُِْابك عبد الرحمف السممي ، محمد بف الحسيف بف محمد ، )ت -ِٔ
دار الصحابة لمتراث ، طنط ، مصر ، ، نشر  ُالصحبة ، تحؽ مجدم فتحي السيد ، ط 

 ـ . َُٗٗ –ق َُُْ
ق( ، جامع بياف العمـ كفضمو ، ّْٔابف عبد البر ، يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد ) -ِٕ

دار ابف حـز ،  –، مؤسسة الرياف  ُتحؽ ، ابك عبد الرحمف فكاز احمد زمرلي ، ط
 ـ .ََِّ -قُِْْ

ق( تحؽ عبد الرحمف محمد َٖٔالرحيـ ، )تالعراقي ، ابك الفضؿ زيف الديف عبد  -ِٖ
 ـُٗٔٗق/ُّٖٗ، نشر محمد عبد المحسف الكتبي ، المكتبة السمفية ،  ُعثماف ، ط

، نشر دار الساقي ،  ْعمي ، جكاد ، المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ االسالـ ، ط -ِٗ
 ـ . ََُِ-ُِِْ

ريخ دمشؽ ، تحقيؽ ـ( ،تإُُٓىػ/ُٕٓابف عساكر ، أبك القاسـ عمي بف الحسف )ت -َّ
 -: عمر بف غرامة العمركم ، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، )بالـ  

 ـ( .ُٓٗٗىػ/ُُْٓ
ـ( ، كتاب العيف ، ٖٕٔىػ/َُٕالفراىيدم ، أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد )ت -ُّ

براىيـ السامرائي ، مط دار كمكتبة اليالؿ ، )بالـ   ( .بالت –تحقيؽ : ميدم المخزكمي كا 
ـ( ،رحمة ابف ِِٗىػ/َُّابف فضالف ، أحمد بف فضالف بف راشد بف حماد )ت بعد  -ِّ

 ـ( ََِّ –ار السكيدم ، )أبك ظبي ، مط د ُفضالف الى بالد الترؾ كالركس كالصقالبة ، ط



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )2العدد )

 2028حزيران 

 

)ُّٔٓ ) 
 

ق( ، الحكادث الجامعة ِّٕابف الفكطي ، كماؿ الديف ابي الفضؿ عبد الرزاؽ ،)ت -ّّ
،نشر دار الكتب العممية ، بيركت ُحقيؽ ميدم النجـ ، طفي المائة السابعة ،ت

 ـ.ََِّق/ُِْْ،
ـ( ،الجكاىػر المضية ُّّٕىػ/ٕٕٓالقرشي ، عبد القادر بف محمد بف نصر اهلل )ت -ّْ

 بالت( .  -في طبقات الحنفية ، مكتبة مير محمد خاف ، )كراتشي 
ثقات ممف لـ يقع في الكتب (، الٕٖٗابف قظمكبغا ، أبك الفداء زيف الديف قاسـ ،)ت  -ّٓ

الستة ، دراسة كتحقيؽ: شادم بف محمد بف سالـ آؿ نعماف ، الناشر: مركز النعماف لمبحكث 
 -ىػ  ُِّْكالدراسات اإلسالمية كتحقيؽ التراث كالترجمة صنعاء، اليمف ،الطبعة: األكلى، 

 ـ . َُُِ
بف ىاركف بف شاكر الكتبي ، محمد بف شاكر بف أحمد بف عبد الرحمف بف شاكر   -ّٔ

ىػ(، فكات الكفيات،المحقؽ: إحساف عباس ،الناشر: دار ْٕٔالممقب بصالح الديف )المتكفى: 
 .ُّٕٗ – ُبيركتالجزء:  -صادر 

كريستنسف ، آرثر ،إيراف في عيد الساسانييف ، ترجمة : أحمد الخشاب ، مراجعة :  -ّٕ
 ـ( .ُِٖٗ –عبد الكىاب عزاـ ، مط دار النيضة العربية ، )بيركت 

ق( ، كتاب الجامع ُّٓمعمر بف راشد ، معمر بف ابي عمرك راشدم االسدم ، )ت -ّٖ
 ق.َُّْ، نشر المجمس االعمى باكستاف ،  ِ، تح حبيب الرحمف االعظمي ، ط

ـ( ،حدكد العالـ مف المشرؽ إلى المغرب ، تحقيؽ : ِٖٗىػ/ِّٕمؤلؼ مجيكؿ ، )ت -ّٗ
 ىػ( . ُِّْ –ثقافية لمنشر ، )القاىرة السيد يكسؼ اليادم ، مط الدار ال

ـ( ،أحسف التقاسيـ في معرفة ٖٓٗىػ/ّٕٓالمقدسي ، أبك عبد اهلل محمد بف أحمد )ت -َْ
 بالت( . –األقاليـ ، مط بريؿ ، )ليدف 

ىػ( ،آكاـ المرجاف في ذكر المدائف المشيكرة ْالمنجـ ، إسحاؽ بف الحسيف )ت ؽ  -ُْ
 ىػ( .َُْٖ –لكتب ، )بيركت ، مط عالـ ا ُفي كؿ مكاف ، ط

ق( ، المسالؾ كالممالؾ اك التاريخ َّٖالميمبي العزيزم ، الحسف بف احمد ،)ت -ِْ
 العزيزم ،تحقيؽ تيسير خمؼ ،بال ط ، بال مط .

مجيد ،تحسيف حميد ، دراسات في تاريخ ديالى ، مطبعة المركزية ،جامعة ديالى ،  -ّْ
ََِّ. 
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ق( ، ذيؿ تاريخ ّْٔظ ، محب الديف ابي عبد اهلل ، )تابف النجار ، االماـ الحاف -ْْ
-قُُْٕ، دار الكتب العممية ، بيركت ،  ُبغداد ، تح مصطفى عبد القادر عطا ، ط

 ـ.ُٕٗٗ
ق(، ّٕٓالنسفي ، عمر بف محمد بف أحمد بف إسماعيؿ، أبك حفص، نجـ الديف ،) -ْٓ

 ق.ُُُّمثنى ببغداد ،طمبة الطمبة ،بال ط ، الناشر: المطبعة العامرة، مكتبة ال
ـ( ،البمداف ، دار الكتب العممية ، َْٗىػ/ِِٗاليعقكبي ، أحمد بف إسحاؽ )ت -ْٔ

 ىػ( .ُِِْ –)بيركت 
معجـ  ـ(،ُِِٖىػ/ِٔٔياقكت الحمكم ، شياب الديف أبك عبد اهلل الركمي )ت-ْٕ

 ـ(.ُٓٗٗ –، دار صادر ، )بيركت  ِالبمداف ، ط
 : االحاالت   
؛ النسفي ، ِِٗ، ص َُ؛ األزىرم ، تيذيب المغة ، جِْٔ،ص ٓالفراىيدم ، كتاب العيف ، ج  -ُ

؛ ابف األثير ََِٗ،ص  ْ؛ الحميرم ، شمس العمـك كدكاء كالـ العرب مف الكمـك ،جُّٗطمبة الطمبة ،ص
 .َُٗ،ص ُ؛مجيد ،  دراسات في تاريخ ديالى ، جُُٕ، صِ، النياية في غريب الحديث كاألثر،ج

 .ِّٓ،ص ُالشيباني ، كتاب الجيـ ،ج  -ِ
 .ٖٖابف برم ، في التعريب كالمعرب ،ص  -ّ
 .ِّٗ،صُُالزبيدم ، تاج العركس ،ج  -ْ
 .ُٔٔ-ُّٔابف رستو ، االعالؽ النفيسة ، ص -ٓ
 .كال في كتب الديارات دير تيرمة : لـ اجد تعريؼ ليذا الدير في المعاجـ الجغرافية -ٔ
 .ّٕ،ص البمداف ، اليعقكبي -ٕ
 .ّّٖ؛ ابف الفقيو ، البمداف ، ص ٔ،مسالؾ الممالؾ ،صابف خرداذبو  -ٖ
 .ُٖابف خرداذبو ،مسالؾ الممالؾ ،ص  -ٗ

 .ّْكالصقالبة، ص  كالركس الترؾ بالد إلى فضالف ابف ابف فضالف ،رحمة -َُ
 .ِٔابك دلؼ  ، الرسالة الثانية ،ص -ُُ
؛    ِْٔ،ص ُبف حكقؿ ، صكرة االرض ،جأ،ُٔاألصطخرم ، المسالؾ كالممالؾ ، ص -ُِ

 .ٗٔٔ،صِاالدريسي ،نزىة المشتاؽ في اختراؽ االفاؽ ،ج
 .ُُِالمقدسي ، احسف التقاسيـ في معرفة االقاليـ ،ص -ُّ
 .ُُٓالميمبي العزيزم ، الكتاب العزيزم أك المسالؾ كالممالؾ ،ص -ُْ
 .ٗٔٔ،صِاألدريسي ،نزىة المشتاؽ ،ج -ُٓ
 .ّْٗ-ّْٖ،صٓالسمعاني ،االنساب ،ج  -ُٔ
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 .ْٓٓ،صِياقكت الحمكم ، معجـ البمداف ،ج -ُٕ
 .ِٖٗ، ٗجكاد عمي ، المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ االسالـ ،ج -ُٖ
 بغداد قرل مف: أيضا كالياركنٌيةذات نعمة كفيرة كبيا نخؿ كثير .  الياركنية : مدينة صغيرة نزىة -ُٗ
مؤلؼ مجيكؿ ،  .الياركنية بقنطرة تعرؼ ذكر ليا البناء العجيبة القنطرة بيا خراساف طريؽ في شيراباف قرب

 .َُٕ،ص  ُ؛ ياقكت الحمكم ، معجـ البمداف ،جُٕٓحدكد العالـ ،ص
باجسرا: بميدة شرقي بغداد بينيا كبيف حمكاف ، عامرة كبيرة نزىة كىي اياـ الجغرافي ابف عبد الحؽ  -َِ

 .ُْٕ،ص  ُخراب . مراصد االطالع ، ج
 .ُُٗ،صُمجيد ، دراسات في تاريخ ديالى ،ج -ُِ
 .ْٓٓ،صِ؛ ياقكت الحمكم ، معجـ البمداف ،جّْٗ،ص  ٓ،ج  نسابألالسمعاني ، ا -ِِ
 .ْٓٓ،صِياقكت الحمكم ، معجـ البمداف ،ج -ِّ
 عمى بغداد مف كىى بغداد الى ابنيتيا عاٌمة فنقؿ عظيمة كانت قد جاىمٌية صغيرة مدينة المدائف : -ِْ

 ليس كجٌص  آجرٌ  مف معقكد عظيـ ايكاف كىك ىذا يكمنا الى كسرل ايكاف كبيا األكاسرة مسكف ككانت مرحمة
 . ٖٔمنو ،ينظر االصطخرم ، مسالؾ الممالؾ ، ص اكبر ايكاف كاسرةلأل
 خط كعف درجة، كسبعكف ثالث المغرب، خط عف كبعدىا .الرابع اإلقميـ في ىمذاف : كىي -ِٓ

 كعشريف ىجرية ، ثالث سنة افتتحت كالككر األقاليـ كثيرة كاسعة، بالد كىمذاف .درجة كثالثكف ست االستكاء،
 نياكند إلى ىمذاف كصيفا كمف شتاء تجرم كأكدية عيكف مف أىميا كشرب البصرة ماؿ ببيت ماليا كبقي

 .ٓٔالمنجـ ، اكاـ المرجاف ، ص  ، الفرس اجتماع فييا كاف جميمة، مدينة كىي مرحمتاف،
 . َُٗمجيد ،دراسات في  تاريخ ديالى ، ص -ِٔ
اًبرً  عتبة  بف غزكاف : ٍبفً  -ِٕ ٍيدً  ٍبفً  نىًسيبً  ٍبفً  كىٍىبً  ٍبفً  جى اًرث ٍبف مالؾ ٍبف زى  ٍبف مازف ٍبف عكؼ ٍبف اٍلحى

فىةى  ٍبفً  ًعٍكًرمىةى  ٍبف مىٍنصيكر ٍبد أىبىا كيكنى. مضر ٍبف عيالف بف قيس ٍبفً  خىصى  كسمعت: سعد ابف اهلل ، قىاؿى  عى
ـ قديـ كىك. جميالن  طكاالن  رجالن  ككاف. غزكاف أىبىا يكنيو بعضيـ ٍسالى  اليجرة في الحبشة أرض إلى كىاجر اإٍلً
ابً  ًمفٍ  المذككريف الرماة مف ىكك . الثانية مَّى - المَّوً  رىسيكؿً  أىٍصحى مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى ابف سعد ، الطبقات  . كى

 .ّٕ،صّالكبرل،ج
 .ِّْ،صُ؛ ياقكت الحمكم ،معجـ البمداف ،جُِّالدينكرم ، االخبار الطكاؿ ،ص -ِٖ
 .َِٔالبالذرم ،فتكح البمداف ،ص -ِٗ
قَّاصً  أىًبي ٍبفً  عيٍتبىةى  ٍبفً  ىىاًشـً  ٍبفي  ىىاًشـي  -َّ ٍبدً  ٍبفً  أيىىٍيبً  ٍبفً  كى لىدو  أيُـّ  كىأيمُّوي ،   زيٍىرىةى  ٍبفً  مىنىاؼً  عى لىدى  كى  ىىاًشـي  فىكى
ك أيُـّ  كىأيمُّوي ،  ىىاًشمنا ىىاًشـو  ٍبفي  قَّاصو  أىًبي ٍبفً  سىٍعدً  ًبٍنتي  عىٍمرو قىدٍ . كى كىل كى اًمرً  عىفٍ ،  ىىاًشـه  رى ٍيًرهً ،  سىٍعدو  ٍبفً  عى ،  كىغى

كىل ٍنوي  كىرى ٍمرىةى  أىبيك عى ٍبدي ،  ضى ا .  ابف سعد ، الطبقات الكبرل ،ج،  نيمىٍيرو  ٍبفي  المَّوً  كىعى  .ُّٕ، ص  ُكىغىٍيريىيمى
 .ِْْ،صِياقكت الحمكم ، معجـ البمداف ،ج -ُّ
 .ُُٗ،ص ُمجيد ، دراسات في تاريخ ديالى ،ج -ِّ
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 ، الكيالني ؛ ّٓص ، كالحنفية الشافعية بيف الخالؼ في كقع فيما المضيئة الدرة ، الجكيني -ّّ
 . ِٓص ، التاريخية خراساف

 .  ُِِ:  اآلية ، التكبة سكرة  -ّْ
 كصفكة حياني بكرم:  تحقيؽ ، العماؿ كنز ،( ىػٕٓٗت) عمي بف الديف عالء ، اليندم المتقي  -ّٓ
 . ُّٖص ، َُج ،( بالت – بيركت) ، الرسالة مؤسسة مط ، السقا
 – بكمبام) ، السمفية الدار ، ِط ، البخارم اإلماـ سيرة ، السالـ عبد ، المباركفكرم -ّٔ

 ، العربي الكتاب دار مط ، المحدثيف أعالـ ، محمد بف محمد ، شيبة أبك ؛ ُٓص ،( ـُٕٖٗ/ىػَُْٕ
 العمـ دار مط ، ِط ، العرب العمماء عند التأليؼ مناىج ، مصطفى ، الشكعة ؛ َِص ،( بالت – مصر)

 .   ْٕص ،( ـُْٕٗ – بيركت) ، لممالييف
 ، ِج ،( ـُٖٗٗ/ىػُُْٗ – بيركت) ، العممية الكتب دار مط ، ُط ، الحفاظ تذكرة ، الذىبي  -ّٕ
 .  ْٓص ، التاريخية خراساف ، الكيالني ؛ ْْْص ، التأليؼ مناىج ، الشكعة ؛ َُْص
 . َُٗص ، ْج ، األعياف كفيات ، خمكاف ابف  -ّٖ
 أطمؽ لما كاإليضاح التقييد ،( ىػَٖٔت) الحسيف بف الرحيـ عبد الديف زيف الفضؿ أبك ، العراقي  -ّٗ

 ، العممية الكتب دار مط ، ِط ، شاىيف اهلل عبد محمد:  حكاشيو كضع ، صالح ابف مقدمة مف كأغمؽ
 . ُٓٗص ،( ـُٗٗٗ – بيركت)

 عالمان  كاف ، ىمذاف مف كعداده حمير مف كىك ، الشعبي عبد بف شراحيؿ بف عامر ىك:  الشعبي  -َْ
 ، الخطاب )رضي اهلل عنو (  بف عمر خالفة مف خمت سنيف لست كلد ، جمكالء سبي مف كأمو ، ككفي كىك

 إسحاؽ أبك عنو ركل ، الصحابة مف كالكثير( السالـ عمييـ) كالحسيف كالحسف طالب أبي بف عمي كسمع
 الخطيب ؛ َِٔ-ِٗٓص ، ٔج ، الكبرل الطبقات ، سعد ابف:  ينظر ، بريدة بف اهلل كعبد السبيعي
 .  ُّْص ، ُْج ، بغداد تاريخ ، البغدادم

 ، زمرلي احمد فكاز الرحمف عبد أبك:  كتحقيؽ دراسة ، كفضمو العمـ بياف جامع ، البر عبد ابف  -ُْ
 . ٓٗص ،( ـََِّ/ىػُِْْ – بالـ) ، حـز ابف دار ، الرياف مؤسسة مط ،ُط

 ُِٗ،صُ،ج ديالى تاريخ ،دراسات في  مجيد -ِْ
 ثـ معاكية، كالية في عثماف بف سعيد جرجاف بمد أفتتح. الديمـ نير عمى جرجاف مدينة جرجاف :  -ّْ

مركاف  بف الممؾ عبد بف سميماف كالية في  الميٌمب بف يزيد افتتحيا حتى اإلسالـ عف أىميا كارتدٌ  انغمقت
 كبو الحرير، ثياب كأصناؼ الخمنج كغيره مف الخشب جيد يعمؿ كفيو درىـ، ألؼ آالؼ عشرة البمد كخراج
  ّٗ -ِٗينظر ياقكت الحمكم ، معجـ البمداف ،ص.الكثير  النخؿ جرجاف كبأرض. العظاـ البخاتي اإلبؿ

 
/ األشير اف اال استاراباذ فيقكلكف كالراء التاء بيف اخرل الفا فيو يمحقكف كقد أستراباذ الى النسبة ىذه -ْْ
 جماعة عف بيا فكتبت أياـ عشرة مف قريبا بيا أقمت كجرجاف سارية بيف مازندراف بالد مف بمدة كىي ىذا
 األستراباذم[ ُ] محمد بف[ ُ] محمد ابف الرحمف عبد سعد ابى تصنيؼ مف أستراباذ تاريخ ككتبت منيـ
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 البمدة ىذه محدثي مف كثيرة جماعة التاريخ ىذا كفي الداؿ مع األلؼ في ذكرتو كقد باإلدريسي، المعركؼ
 االنساب ، السمعاني.  زيد بف عدم بف محمد بف الممؾ عبد نعيـ أبك مشاىيرىـ كمف ذكرىـ، عف استغنينا

 .ُٗٗ ،ص ُ،ج
 لتاريخ السياؽ كتاب مف المنتخب الصريفيني، ؛َْٗ،صٗ،ج االسالـ تاريخ ، الذىبي  -ْٓ

 ُّٓنيسابكر،ص
 مدينة الدامغاف: ميميؿ بف مسعر قاؿ قكمس، قصبة كىك كنيسابكر، الرمٌ  بيف كبير بمد دامغاف : -ْٔ
 ماؤه يخرج عجيب، كسركمٌ  لمماء مقسـ كبيا نيارا، كال ليال بيا تنقطع ال كالرياح نياية، كفاكيتيا الفكاكو كثيرة
 عمى قسـ يزيد ال رستاقا كعشريف لمائة قسما كعشريف مائة عمى عنو انحدر إذا ينقسـ ثـ الجبؿ في مغارة مف

 كال مثمو البمداف سائر في رأيت ما جٌدا مستطرؼ كىك القسمة، ىذه غير عمى تأليفو يمكف كال صاحبو،
 جامع ألنو فيو يشؾ ال دما تنبع عيف فييا الجٌماليف بقرية تعرؼ قرية كىناؾ: قاؿ منو، أحسف شاىدت

 بغنجاف أيضا القرية ىذه كتعرؼ متفننا، صمبا يابسا حجرا لكقتو صار الزيبؽ فيو ألقي إذا كميا، الدـ ألكصاؼ
 كال كأمالح زاجات معادف كبيا العراؽ، إلى يحمؿ أحمر حسف جيد القكمسي، لو يقاؿ تفاح فييا كبالدامغاف،

 ُّٔ سنة في المدينة ىذه إلى جئت مرحمتاف، بسطاـ كبيف كبينيا الصالح، الذىب معادف كفييا فييا، كباريت
 يكـ المالحدة قمعة كردككه كبيف كبينيا بيا، أقـ لـ ألني ذكره مما شيئا فييا أر كلـ خراساف، إلى بيا مجتازا
: منيـ العمـ، أىؿ مف كافرة جماعة الدامغاف إلى نسب كقد الجباؿ، كسط في يراىا بالدامغاف كالكاقؼ كاحد،
 عبد أبك القضاة كقاضي سيار، بف أحمد عنو ركل عيينة، ابف عف ركل الدامغاني، الٌزٌراد إسحاؽ ابف إبراىيـ

 كسمع ببغداد الضميرم اهلل عبد أبي عمى تفقو المذىب، حنفيٌ  الدامغاني بف محمد بف عميٌ  بف محمد اهلل
 بالدامغاف كالدتو ككانت كغيره، األنماطي اهلل عبد عنو ركل الصكرٌم، عميٌ  بف محمد اهلل عبد أبي مف الحديث

ينظر ياقكت الحمكم ، معجـ البمداف  .كلده مف كاحد غير ببغداد القضاة قضاء كلي كقد ،ََْ سنة
 .ّّْ،صِ،ج
دىقة صدقة بف مزيد : -ْٕ  بياء ابف الٌدكلة سيؼ األمير مىٍزيىد، ٍبف عميٌ  ٍبف دبيس ٍبف منصكر ٍبف صى

 .السيفية الحمة ىػ صاحب َُٓ: المتكفى] الٌناشرٌم، األىسىدٌم، الٌدكلة
 إلى الحاؿي  بينيما كأٍفضىت ممكشاه، ٍبف محمد الٌسمطاف نافىرى  كسطكة، بأس ذا ككاف العرب، ممؾ: لىوي  ييقاؿ كىافى 

دىقة فقتيؿ النٍعمانية، عند فتالقيا الحرب، مىادىل سمخ الجمعة يـك المعركة في صى  إلى رأسو كحمؿ اآلخرة، جي
 سنة صدقة اختطفيا كالحمة كسبعيف، ثالث سنة في جٌده ككفاة كسبعيف، تسع سنة أىًبيوً  كفاة ككانت .بىٍغدىاد
 .ِٔ،ص  ُُينظر الذىبي ، تاريخ االسالـ ، ج .الناس كسكنيا كأربعمائة كتسعيف سخم
 ِِٗ،ص ِابف الدبيثي ، ذيؿ تاريخ مدينة السالـ ،ج -ْٖ
 بف مكسى بف عمي اإلماـ قبر نكقاف مدينة كبظاىر كأعمرىا، خراساف مدف أجؿ مف نكقاف : كىي -ْٗ

 معدف كبنكقاف معتكفكف، قـك كفيو حصف، مكسى بف عمي قبر كعمى الرشيد، ىركف قبر أيضا كبو جعفر،
 .ُٓٓكالٌدىنج . ينظر العزيزم ،المسالؾ كالممالؾ ،ص الفيركز كمعادف البٌراـ
 ٖٗ،ص ِٗ ج الصفدم ، الكافي بالكفيات ، -َٓ
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 ُٓٔ،صُٗالصفدم ، الكافي بالكفيات ،ج -ُٓ
 .ٗٗابك عبد الرحمف السممي ، اداب الصحبة ،ص -ِٓ
 .ْٓٓ ،صِ،ج البمداف معجـ ، الحمكم ياقكت -ّٓ
 ، النجار ابف ؛ُْٔ،صُٗبالكفيات،ج الكافي ، ؛الصفدمُّْ،صِ،ج الكفيات فكات ، الكتبي -ْٓ
 .َُٖ،ص بغداد تاريخ ذيؿ
 في يكجد لـ المشيكر؛ الكاتب البكاب بابف المعركؼ ىالؿ بف عمي الحسف أبك:  الكاتب البكاب ابف -ٓٓ

ف قاربو، كال مثمو كتب مف المتأخريف كال المتقدميف  مف الطريقة ىذه نقؿ مف أكؿ مقمة ابف عمي أبك كاف كا 
 البكاب ابف لكف الحسف، نياية في أيضان  كخطو السبؽ فضيمة بذلؾ كلو الصكرة ىذه في كأبرزىا الككفييف، خط
 عمي أبا ليس المشيكر المنسكب الخط صاحب إف كقيؿ. كبيجة طالكة ككساىا كنقحيا طريقتو ىذب

نما المذككر،  خمكاف ابف ينظر. عمي أبي أخيو ترجمة في مذككر كىك - الحسف اهلل عبد أبك أخكه ىك كا 
 .ّّْ-ِّْ ،صّ،ج االعياف ،كفيات

 .َُْ-َُّ،ص الجامعة ،الحكادث الفكطي ابف -ٔٓ
 .ُِٓص ،ُْ،ج االسالـ تاريخ ، الذىبي -ٕٓ
 .ّْٖ، ص  ٓالسمعاني ، االنساب ،ج -ٖٓ
 .  َْٗ،صٗ،ج االسالـ تاريخ ، الذىبي -ٗٓ
 .ُّٓنيسابكر،ص لتاريخ السياؽ كتاب مف المنتخب الصريفيني، -َٔ
 .    ُٓٓ،ص ُُمعمر بف راشد ، كتاب الجامع لمعمر بف راشد ،ج -ُٔ
  .ِٗ،ص ٓالخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،ج -ِٔ
 . ْٗ-ْٖ، ص ٓالسمعاني ، االنساب ، ج -ّٔ
 .ّْابف فضالف ، رحمة ابف فضالف الى بالد الترؾ كالركس كالصقالبة ، ص -ْٔ
 .ُٔٔ-ُّٔص ، النفيسة االعالؽ ، رستو ابف -ٓٔ
 .ِٔ،ص الثانية الرسالة ،  دلؼ ابك
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