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ملذيىة بغذاد مه خالل كتاب  ))بغذاد مذيىة  الرتاث العمراوي
 السالم(( ألبه الفقيً اهلمذاوي وأثري يف حتقيق التىمية املستذامة

 أ.د.فاطمة زبار عىيسان
 يمركس إحياء الرتاث العلمي العرب-جامعة بغذاد 

 املستخلص
تأخذ الدراسات التاريخية أىطيتيا في الكتابة العربية اإلسالمية ومن ىذه الدراسات ىي دراسة 
األحوال التراثية في كتاب معين لطؤرخ معروف, لذا فأن دراسة ىذا الكتاب ))بغداد مديظة 

راسة الدالم(( ألبن الفقيو اليطداني شكلت في مظيرىا إحدى الدراسات الطيطة بالظدبة لد
التراث الطعطاري لطديظة بغداد, إال أنيا في مضطونيا تقوم على أساس دراسة مظيج ابن الفقيو 
في كيفية إيراد ىذه األسس الطعطارية ليذا الكتاب الخاص بطديظة بغداد وأثره في تحقيق التظطية 

مي التي الطدتدامة لطا ورد فيو من أسس معطارية ليا أثرىا في تعزيز التراث العربي اإلسال
الزالت بقايا البعض مظيا شاخصة إلى وقتظا الحاضر وتحتاج إلى تفعيل دورىا واإلفادة مظيا 

 في الطجاالت الدياحية بأنواعيا ألنيا شاىد دليل على العصر الذي بظيت وأسدت فيو .
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Take historical studies relevance in Arabic writing Islamic 

Among these studies is the study of conditions heritage in a particular 

book to historian known, so the study of this book ((Baghdad City of 

Peace)) to Ibn al-Faqih Hamadhaani was formed in appearance one 

study are important for the study of the architectural heritage of the city 

of Baghdad, but in substance it is based on the study of Ibn al-Faqih 
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approach in how this revenue architectural foundations of this special 

book of the city of Baghdad. 

Key words: urban heritage, Baghdad, Ibn al-Faqih al-

Hamdani, sustainable development 
 العلمية والمكانة السيرة الفقيه ابن: اوال

 بابن ٌعرف هللا عبد أبو اإلخباري إبراهٌم بن إسحاق بن دمحم بن أحمد بن أحمد
 بن الحسٌن بن وإبراهٌم أبٌه عن روى, البلدان كتاب صاحب, به بحاالن وٌلمب, (1)الفمٌه
وأغفلت اغلب ,اإلخباري سرح أبً بن الحسٌن هللا عبد وأبً, الرازي أٌوب بن ودمحم, دٌزٌل

 أبو عنه وروى: لال جماعة اورده كحالة نمال عن  المصادر سنة والدته ووفاته باستثناء ما
 .(2)وفاته ٌذكر ولم, روزنه بن بكر وأبو الل بن بكر

  بغداد كتاب العمراني في التراث: ثانيا
 وذات غزٌرة مادة فٌه وجدنا(( السالم مدٌنة بغداد)) لكتاب استعراضنا خالل من

 العباسٌة الخالفة مركز بغداد فً والخدمٌة والعمرانٌة الحضارٌة بالحٌاة تتعلك كبٌرة أهمٌة
 : وهً آنذان

 : االلطاعات -1

 بن زهٌر إلطاع: منها االلطاعات من لعدد إشارات كتابه فً الفمٌه ابن أورد
 عبد سوٌمة حد إلى الكندي جدار مابٌن الكوفة باب شارع فً"... عنه ٌمول الذي, (3)المسٌب
 الذي الخزاعً الملن عبد بن هللا عبد إلطاع, (4)"الممابر داخل حد إلى إبراهٌم بن الوهاب
 ٌحٌى بن لدمحم الرشٌد أٌام فً ذلن بعد صار ثم... وااله وما الحبس موضع وكان" لائالا  ٌصفه

 لحطً إلطاع, (5)"األمٌن وأٌام الرشٌد أٌام فً جعفر ألم ذلن جمٌع صار ثم, خالد بن
, (6)"الشام باب إلى الكوفة باب شارع من المحاطبة وإلطاع" عنه ٌمول الذي بة

 وفً" عنه ٌمول الذي (9)جعفر أم إلطاع, (8)المعبدي إلطاع, (7)خالد بن ٌحٌى بن دمحم إلطاع
 .(11)"وحاشٌتها موالٌها ٌنزلها كان إلٌها المنسوبة الزبٌدٌة جعفر أم لطعٌة

 :اإلٌوان -2
 .(11)اإلٌوان هذا هدم ومحاولة كسرى إٌوان إلى أشار

 :األبواب -3
 باب, (12)األبواب باب: وهً آنذان بغداد أبواب إلى الهمدانً الفمٌه ابن أشار

 وإذا"... لائالا  البغدادي الخطٌب وصفه الذي, (15)البصرة باب, (14)البستان باب, (13)األنبار
 باب, (16)..."البصرة باب من دخل والبحرٌن والٌمامة وواسط والبصرة األهواز من احد جاء
 جاء وإذا"... لائالا  البغدادي الخطٌب وصفه كما, (19)خراسان باب, (18)حرب باب, (17)التبن

 الخطٌب عنه ٌمول ,كما (21)الشام باب, (21)"خراسان باب من دخل المشرق من إلجائً
 باب, (23)الشعٌر باب, (22)..."الشام باب من دخل المغرب من جاء وإذا"... البغدادي
, (28)لطربل باب, (27)الحرانً الطاق باب, (26)الطاق باب, (25)الصغٌر باب, (24)الشماسٌة

 البغدادي الخطٌب عنه ٌمول كما, (31)الكوفة باب, (31)الكرخ باب, (29)الربٌع لطٌعة باب
 .  (34)المٌدان باب, (33)المحول باب, (32)..."الكوفة باب من دخل الحجاز من احد جاء فإذا"...

 :والبرن البحار -4
 هو عنه ٌمول كما الحبش بحر: منها كتابه فً والبرن البحار من عدد إلى أشار

 من بخٌر ٌأتً... الفرات ومخرج آمد جبال من دجلة ومخرج"... بغداد مدٌنة نطاق خارج
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 عنه ٌمول الذي الروم بحر, (36)خراسان بحر, (35)..."اآلٌلة مرفأه الذي الحبشة بحر
, (38)الشام بحر, (37)..."الروم بحر وسواحل الشام بجمٌع بغداد إلى ٌسٌر الفرات إن وذلن"...
 إلى واالها وما زلزل بركة موضع وكان" عنها ٌمول كما زلزل بركة إلى أشار فمد البرن أما

 .(39)"مزارع بٌن األنبار مسجد ناحٌة
 :البساتٌن -5

 كان البستان هذا أن إلى مشٌراا  المس بستان منها البساتٌن من عدد كتابه فً وأورد
 عبد بن دمحم بستان, (41)"بغداد تبنى أن لبل البستان هذا"... ٌمول كما, بغداد بناء لبل موجود
 .(41)الزٌات الملن

 :واألحواض اآلبار -6
 حوض إلى أشار فمد األحواض أما, (42)مٌمون بئر منها اآلبار من عدد أورد كما

 .(44)هٌالنة حوض, (43)داود
 :الثغور -7

 .(45)الجزرٌة الثغور إلى إشارة وله
  
 :والخنادق الجسور -8

, (47) الشماسً باب جسر, (46)جعفر أبن جسر منها الجسور من عدد إلى أشار كما
 .(48)الصنٌنات خندق إلى وأشار

 :الحوانٌت -9
 عنها ٌمول كما, (49)الخرسانً الكاغد حوانٌت: منها الحوانٌت من عدد إلى وأشار

 .(51)"الخرسانً الكاغد تباع التً والحوانٌت"...
 :الخانات -11
 من والمهن الصنائع وأصحاب للتجار ملتمى األخرى هً كانت التً الخانات أما

ا  الهمدانً الفمٌه ابن ذكر فمد الباعة : هً آنذان بغداد فً الموجودة الخانات فمن, منها لسما
 من الكوفة سواد من رجل إلى منسوب زٌاد ابن وخان" عنه ٌمول كما, (51)زٌاد ابن خان
 .(53)وردان خان, (52)..." زٌاد أبا ٌكنى كان النبط

 :الدور -11
 إسحاق دار, الدور هذه أبرز ومن, بغداد مدٌنة فً الدور من عدد إلى إشارات وله

 دار, (56)المنصور بنت أسماء دار, (55) األحول خالد أبً بن احمد دار, (54)إبراهٌم بن
, (61)جعفر أبً بن سلٌمان دار, (61)الرلٌك دار, (59)الربٌع دار, (58)الجلودي دار, (57)البطٌخ

, (65)خرج دار, (64)حمزة بن عمارة دار, (63)طاهر بن هللا عبد دار, (62)الحرس سمٌكة دار
: منها مجتمعة واحدة دار من أكثر هنان أن إلى أشار كما, (67)الكندي دار, (66)المطن دار
 ٌونس دور, (71)المعبدٌٌن دور, (71)حبٌب أم لصر دور, (69)الغرٌابً دور, (68)الصحابة دور

 . (72)الحكٌم

 :الدروب -12
 درب, (74) حنٌفة أبو درب, (73)الهزلً بكر أبو درب: منها الدروب من لعدد وأشار

, (79)الحجارة درب, (78)جمٌل درب, (77)النجارٌة درب, (76)األلفاص درب, (75)األساكفة
 درب, (83)الرواسٌن درب, (82)الرلاصٌن درب, (81)الدمشمٌن درب, (81)الحجر درب

 درب, (87)الطٌالسة درب, (86)الصٌاغٌن درب, (85)جعفر أبً بن سلٌمان درب, (84)السماٌٌن
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 درب, (91)مهروٌه درب, (91)المفضل درب, (89)العكً درب, (88)الفارسً هالل ابن عتٌن
 .(94)الناووس درب, (93)طاهر بن هللا عبد دار إلى النافذ درب, (92)النورة

 :األرباض -13
 إبراهٌم ربض: منها بغداد مدٌنة فً األرباض من عدد إلى كتابه فً الفمٌه ابن أشار

 أبو ربض, (97)الجارود السوٌد ابن ربض, (96)حنٌفة أبً ابن ربض, (95)نهٌن بن عثمان بن
 ربض, (111)النحٌم أبو ربض, (99)عون أبً ربض, (98)الطوسً سلٌمان بن الفضل العباس

, (113)صالح بن الترجمان ربض, (112)البرجالنٌة ربض, (111)صبٌح بن موسى نعٌم أبو
 لحطٌة بن حمٌد ربض, (115)الحرسً ربض, (114)البلخً الملن عبد ابن حرب ربض
, (119)سنان بن زراد ربض, (118)الخوارزمٌة ربض, (117)مالن بن حمزة ربض, (116)الطائً
 بن حمٌد بن سعٌد ربض, (112)حمٌد بن سعٌد ربض, (111)زهٌر ربض, (111)رشٌد ربض
 بن عتٌن ربض, (115)مجالد بن سلٌمان ربض, (114)المسٌب بن سعٌد ربض, (113)دعلج
, (118)الجرجانً موسى بن العالء ربض, (117)سهٌل بن عثمان ربض, (116)الفارسً هالل
 بن نوح ربض, (121)المراوزة ربض, (121)الفرس ربض, (119)اسفندٌار بن عمرو ربض
 . (124)جعفر ربض, (123)هللا عبد بن نصر ربض, (122)فرلد

 :الرساتٌك -14
, (125)الفروستٌج رستاق: منها بغداد مدٌنة فً الرساتٌك من عدد إلى أشار كما

 . (127)"الكرخ رستاق من فهو هذا وراء كان وما: "...لائالا  إلٌه مشٌراا , (126)الكرخ رستاق

 :األسوار -15
 من كجزء أسوار لها كانت اإلسالمً العالم فً ن\المد أغلب كون من الرغم على

 بغداد مدٌنة فً األسوار من لعدد بسٌطة إشارات الهمدانً الفمٌه والبن, المدن لهذه الحماٌة
 .(128)السور: منها

 :األسواق -16
 سوق: منها بغداد مدٌن فً األسواق من عدد على كتابه فً الهمدانً الفمٌه ابن أشار

 سوق, (132)الوهاب عبد سوق, (131)الحسٌن بن طاهر سوق, (131)الري سوق, (129)الثالثاء
 لٌخرب التجار علٌها وحول للمهدي الحرسً سعٌد بناها: "...عنه ٌمول كما, (133)العطش
 سوق علٌها فغلب, للري سوق سماها بنائها تمام عند المهدي له ولال, الكرخ

, (137)الهٌثم سوق, (136)الرواسٌن درب إلى النافذة السوق, (135)الكرخ سوق, (134)..."العطش
 بن خالد سوق, (138)"الخرسانٌة لواد بعض معاوٌة بن الهٌثم إلى منسوب: "...عنه ٌمول كما

 أم سوق, (141)..."البرمكً خالد بن ٌحٌى إلى منسوب: "...عنه لائالا , (139)البرمكً ٌحٌى
 . (141)جعفر

 أبً سوٌمة: منها سوق لكلمة تصغٌر وهً الكتاب فً وردت سوٌمة مفردة وهنان
 سوٌمة, (143)"الخراسانً" المطرف بن عمر وهو: "...عنها ٌمول كما, (142)الورد

 سوٌمة, (145)"المهدي مولى الوصٌف الحجاج إلى منسوبة: "...عنها لائالا , (144)الحجاج
 كما (148)خالد سوٌمة, (147)..."للمهدي الحرسً سعٌد بناها:"... عنها لائالا , (146)الحرسً

 فٌها بنى ثم المهدي من إلطاع برمن بن خالد إلى منسوبة الشماسٌة بباب: "...عنها ٌمول
 العباسٌة إلى منسوبة, "...(151)العباس سوٌمة, (149)"الطٌن بمصر المعروف لصره الفضل

 عبد إلى منسوبة السوق, "....(152)إبراهٌم بن الوهاب عبد سوٌمة, (151)..."الرشٌد ابنة
 تدعى لرٌة المدٌم فً كانت, "(154)غالب سوٌمة, (153)..."األمام دمحم بن إبراهٌم بن الوهاب



 جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية

 

 ( 1مج 3العدد )

 2019( كانون االول)

 

  (333(  
 

 سوٌمة, (157)الخزاعً الهٌثم بن مالن بن نصر سوٌمة, (156)لطوطا سوٌمة, (155)..."ورشاال
, (159)شعبة بن الهٌثم سوٌمة, (158) له المهدي من إلطاع, مالن بن نصر إلى منسوبة النصر
 . (161) المنصور مولى ظهٌر بن شعبة بن الهٌثم سوٌمة

 :الشوارع -17
, (162)الشام باب شارع, (161)حنٌفة أبو شارع: هً الشوارع من عدد كتابة فً أورد

 الثالثة شارع, (165)المٌدان باب شارع, (164)الكوفة باب شارع, (163)األنبار شارع
 شارع, (169)الصحابة دور شارع, (168)الزرادٌن شارع, (167)الرلٌك دار شارع, (166)أبواب

 شارع, (172)الشام بباب المتصل الشارع, (171)الحرانً طارق شارع, (171)الخوارزمٌة
 شارع, (175)شبٌب مربعة إلى النافذ الشارع, (174)المٌدان شارع(, 173)المحزم

 .(176)النفاطٌن
 :الطالات -18
 أبن طاق, (178)اللٌث أبن طاق, (177)أسماء طاق: منها الطالات من لعدد أشارة وله

 . (183)بشٌر طالات, (182)سوٌد أبو طاق, (181)مٌناس طاق, (181)الحرانً طاق, (179)علً

 :المباب -19
, (184)الحسٌن لباب: منها بغداد مدٌنة فً موجودة كانت التً المباب من عدد أورد

 لرة بن الحسٌن إلى منسوبة خراسان طرٌمة على بغداد خارج"... عنها ٌمول كما
 .(185)..."الفزاري

 :المصور -21
 لصر, (187)خالد لصر, (186)المنصور بنت أسماء لصر منها: المصور من عدد أورد

 لصر, (192)عبدوٌة لصر, (191)الطٌن لصر, (191)السالم لصر, (189)الذهب لصر, (188)الخلد
 .(194)المهدي بن هللا عبٌد لصر, (193)علً بن عٌسى

 :والمطٌعة المطائع -21
 لطائع, (196)الموالً لطائع, (195)الفرس سوٌمة لطائع: منها كتابه فً إشارات له كما

 . (199)البمٌٌن لطٌعة منها والمطٌعة, (198)السرخسٌة لطائع, (197)الجارود سوٌك أبً

 :المناطر -22
 لنطرة, (211)البردان لنطرة, (211)الجوز أبً لنطرة: منها المناطر من عدد أورد كما

 على لنطرة, (215)العباسً لنطرة, (214)الشون لنطرة, (213)زرٌك بنً لنطرة, (212)الجدٌدة
 .(218)مٌمونة لنطرة, (217)المعبدي لنطرة, (216)المهدي نهر

 :المربعات -23
 لرة ابن مربعة, (219)الفضل بن العباس أبً مربعة: منها المربعات من لعدد وأشار

 .(212)الفرس مربعة, (211)واج بن شبٌب مربعة, (211)
 : المساجد -24

, (214)رغبان ابن مسجد, (213)الهزلً بكر أبً مسجد: منها المساجد من عدد أورد
 مسجد, (216)سامراء أسواق طرق فً الجامع المسجد, (215)المغربً الجامع المسجد

 مسجد, (221)الشرلٌة مسجد, (219)األنبارٌٌن مسجد, (218)الجامع المسجد, (217)الرصافة
 المسجد, (223)رلراط بن عٌسى مسجد, (222)الخزاعً مالن بن هللا عبد مسجد, (221)طاهر
 .(225)الواسطٌٌن مسجد, (224)الكبٌر

 :الممابر -25
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 ممبرة, (226)حرب باب ممبرة: منها بغداد مدٌنة فً الممابر من لعدد وأشار
 ممابر, (231)الداخلٌة ممبرة, (229)الشام باب ممبرة, (228)التٌن باب ممبرة, (227)لرٌشً
 . (233)المسٌب ممابر, (232)الكوفة باب ممابر, (231)الكناسة

 

 الخالصة

 ضخمة مادة طٌاته فً حمل لد الهمدانً الفمٌه ابن كتاب أن نخلص تمدم ومما
 والعمرانٌة الحضارٌة بالحٌاة تتعلك أهمٌة ذات المادة وهذه, السالم مدٌنة بغداد عن وغزٌرة
 الخدمٌة المراكز من وغٌرها واألبواب, واألواوٌن, األلطاعات: فشملت بغداد فً والخدمٌة

 الفمٌه ابن علٌه سار الذي المنهج جزءاا  مضمونها فً شكلت التً, مدٌنة بها عامرة كانت التً
 نهجه نفس على سار ولد, تراجمه ضمن متفرلة فئات شكل على عرضها أساس على ٌموم
 تراجمه ضمن أوردها وإنما واحد عنوان تحت ٌدرجها لم انه أي, العلماء من عدد هذا

 .عفوٌة وبصورة
 

 االحاالت

 
هـ(, الفهرست, تحمٌك رضا تجدد )طهران, 383الفرج دمحم بن إسحاق )الوراق()ت ابن الندٌم:أبو -(1)

هـ( معجم األدباء,  626, ٌالوت الحموي:شهاب الدٌن أبً عبد هللا )1/153م(,1391هـ/1331دانشكاه, 
هـ(, إٌضاح المكنون فً 1333, البغدادي:إسماعٌل باشا )ت 233-4/133)بٌروت, دار أحٌاء, د.ت(, 

, سركٌس:ٌوسف آلٌان, معجم المطبوعات 1/43أسامً الكتب والفنون, )بغداد, المثنى, د.ت(,  الكشف عن
 Encyclopedia Islam ,11/398. 236هـ(, ص1336العربٌة والمعربة, )الماهرة, سركٌس, 

,Brocklman C.Geschte Der Arabischin Literature ,(Leiden,1939),1/405 ,4060 . 
 .81-2/83(, 1395معجم المؤلفٌن, )بٌروت, كحالة:عمر رضا,  -(2)
 .   45م(, ص1399)بغداد, وزارة األعالم,  1ابن الفمٌه الهمدانً: بغداد مدٌنة السالم, ط -(3)
 م. ن:. -(4)
م(, 1331هـ/ 1343هـ(, تارٌخ بغداد )الماهرة 463, الخطٌب البغدادي:الحافظ أبو بكر)ت 49م. ن:  -(5)

1/85. 
 .1/85خطٌب البغدادي, , ال45م. ن: ص -(6)
 .49م. ن:  -(9)
 . 53 –52م. ن:  -(8)
 .4/141, 1/83الخطٌب البغدادي: م. ن,  -(3)
 .49ابن الفمٌه: م. ن,  -(13)
 .1/133, الخطٌب البغدادي, 39 -36م. ن:  -(11)
هـ(, تأرٌخ الرسل والملون, 313جعفر دمحم بن جرٌر )ت  , الطبري:أبو84, وانظر أٌضاً, 84م. ن:  -(12)

 .3/298تحمٌك دمحم أبو الفضل إبراهٌم, ط, )الماهرة, السعادة, د.ت( 
 .42م. ن:  -(13)
 .55م. ن:  -(14)
 .1/92الخطٌب البغدادي: م. ن,  -16, 41م. ن:  -(15)
   م. ن. -(16)
 .64م. ن:  -(19)
 .44م. ن:  -(18)
 .41م. ن:  -(13)
 .1/92تارٌخ بغداد,  -(23)
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 .41م. ن:  - (21)
 .1/92تارٌخ بغداد,  -(22)
 .38ابن الفمٌه: م. ن,  -(23)
 .55م. ن:  -(24)
 .49م. ن:  -(25)
 .55م. ن:  -(26)
 .43م. ن:  -(29)
 .49م. ن:  -(28)
 .43م. ن:  -(23)
 .43م. ن:  -(33)
 
 .41م. ن,  -(31) 
 .1/92تارٌخ بغداد,  -(32)
 .85ابن الفمٌه: م. ن,  -(33)
 .53م. ن:  -(34)
 .1/85, الخطٌب البغدادي:م. ن, 82م. ن:  -(35)
 .84ابن الفمٌه:م. ن,  -(36)
 .81م. ن:  -(39)
 .81م. ن:  -(38)
 .43م. ن:  -(33)
 .1/85, الخطٌب البغدادي: م.ن,45م. ن:  -(43)
 .52ابن الفمٌه:م. ن,  -(41)
 .83م. ن:  -(42)
  .53م. ن:  -(43)
 .58م. ن:  -(44)
 .32م. ن:  -(45)
 .55م. ن:  -(46)
 .55م. ن:  -(49)
 .44م. ن :  -(48)
 .43م. ن:  -(43)
 .43م. ن:  -(53)
 .59م. ن:  -(51)
 .43م. ن:  -(52)
 –نسبة الى وردان بن سنان من لواد المنصور, ٌالوت الحموي ,معجم البلدان, )بٌروت  –58م.ن:  -(53)

 .2/334دار صادر, د.ت( 
 .48م. ن:  -(54)
 .56م. ن:  -(55)
 .55م. ن:  -(56)
 .1/31, الخطٌب البغدادي: م. ن, 44م. ن:  -(59)
 .43ابن الفمٌه:م. ن,  -(58)
 .56م. ن:  -(53)
 .43م. ن :  -(63)
 .49م. ن:  -(61)
 .56م. ن:  -(62)
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 .53م. ن:  -(63)
 .58 -43م. ن:  -(64)
 .56م. ن:  -(65)
 .1/31, الخطٌب البغدادي :م.ن, 44م. ن:  -(66)
 .45ابن الفمٌه:م. ن,  -(69)
 .45م. ن:  -(68)
 .66م. ن:  -(63)
 .56م. ن:  -(93)
 .44م. ن:  -(91)
 .83م. ن:  -(92)
 .45م. ن:  -(93)
 .49م. ن:  -(94)
 .45م. ن:  -(95)
 م. ن. -(96)
 .42م. ن:  -(99)
 .48م. ن:  -(98)
 .43م. ن:  -(93)
 .45م. ن:  -(83)
 .43م. ن:  -(81)
 .45م. ن: -(82)
 .45م. ن:  -(83)
 .53م. ن:  -(84)
 .49م. ن:  -(85)
 .49م. ن:  -(86)
 .43م. ن:  -(89)
 م. ن:  -(88)

45. 
 .43م. ن:  -(83)
 .56م. ن:  -(33)
 .65م. ن:  -(31)
 .42م. ن:  -(32)
 .43م. ن:  -(33)
 . 52م. ن:  -(34)
 .43م. ن:  -(35)
 .43 -48م. ن:  -(36)
 .53م. ن:  -(39)
 .45م. ن:  -(38)
 .53م. ن:  -(33)
 . 48م. ن:  -(133)
 .53م. ن:  -(131)
 .49م. ن:  -(132)
 .45م. ن:  -(133)
 .44م. ن:  -(134)
 .43م. ن:  -(135)
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 .43م. ن:  -(136)
 .43م. ن:  -(139)
 .53 –48م. ن:  -(138)
 .43م. ن:  -(133)
 .48م. ن:  -(113)
 .48م. ن:  -(111)
 .48م. ن:  -(112)
 .43م. ن:  -(113)
 .48م. ن:  -(114)
 .48م. ن:  -(115)
 .45م. ن:  -(116)
 .48م. ن:  -(119)
 .53م. ن:  -(118)
 .48م. ن:  -(113)
 .48م. ن:  -(123)
 .45م. ن:  -(121)
 .53م. ن:  -(122)
 .43م. ن:  -(123)
 .49م. ن:  -(124)
 .44م. ن:  -(125)
 .43م. ن:  -(126)
 .43م. ن:  -(129)
 .33م. ن:  -(128)
 .56م. ن:  -(123)
 م. ن. -(133)
 م. ن. -(131)
 .45م. ن:  -(132)
 .56م. ن:  -(133)
 م. ن. -(134)
 م. ن. -(135)
 .45م. ن:  -(136)
 م. ن. -(139)
 .1/21, الخطٌب البغدادي, م. ن, 3/298م. ن: وأنظر أٌضا الطبري , وانظر أٌضا م.ن ,  -(138)
 .55م. ن:  -(133)
 .3/135, ٌالوت الحموي: م. ن, 1/33م. ن: وانظر أٌضاً الخطٌب البغدادي: م. ن,  -(143)
 .56م. ن:  -(141)
 . 46ابن الفمٌه: م. ن,  -(142)
 .3/231البلدان, , ٌالوت الحموي: معجم 88 -1/89م. ن: وانظر أٌضاً الخطٌب البغدادي: م. ن,  -(143)
 م. ن. -(144)
 م. ن. -(145)
 .46م. ن:  -(146)
 .3/134, ٌالوت الحموي: م. ن, 1/33م. ن: وانظر أٌضاً الخطٌب البغدادي, تأرٌخ بغداد,  -(149)
 . 59ابن الفمٌه:م.ن,  -(148)
 .4/114, 2/269ٌالوت الحموي: م. ن,  -(143)
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 .56م. ن:  -(153)
 .1/35, الخطٌب البغدادي: م. ن, 3/233م. ن: ٌالوت الحموي, م. ن,  -(151)
 .45م. ن:  -(152)
 .1/85م. ن: الخطٌب البغدادي: م. ن:  -(153)
 .43م. ن:  -(154)
 .1/88م. ن: الخطٌب البغدادي: م. ن:  -(155)
 .55ابن الفمٌه:م. ن,  -(156)
 .55م. ن:  -(156)
 .56م. ن:  -(159)
 .3/231ٌالوت الحموي: معجم البلدان: م. ن:  -(158)
 .43ابن الفمٌه: م. ن, -(153)
 م. ن. -(163)
 .43م. ن:  -(161)
 .43م. ن:  -(162)
 .53م. ن:  -(163)
 .45م. ن:  -(164)
 .53م. ن:  -(165)
 .53م. ن:  -(166)
 .43م. ن:  -(169)
 .53م. ن:  -(168)
 .45م. ن:  -(163)
 .45م. ن:  -(193)
 .44م. ن:  -(191)
 . 45م. ن:  -(192)
 .59م. ن:  -(193)
 . 56م. ن:  -(194)
 .49م. ن:  -(195)
 .59م. ن:  -(196)
 .55م. ن:  -(199)
 .48م. ن:  -(198)
 . 44م. ن:  -(193)
 .48م. ن:  -(183)
 .53م. ن:  -(181)
 .64م. ن:  -(182)
 .64م. ن:  -(183)
 .58م. ن:  -(184)
 . 1/39م. ن: وانظر أٌضاً الخطٌب البغدادي: م. ن, و -(185)
 .55ابن الفمٌه:م. ن,  -(186)
 .41م. ن:  -(189)
 .43م. ن:  -(188)
 .43م. ن:  -(183)
 .31م. ن:  -(133)
 .59م. ن:  -(131)
 .64-53م. ن:  -(132)
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 .52 –43م. ن:  -(133)
 .55م. ن:  -(134)
 .56م. ن:  -(135)
 .49م. ن:  -(136)
 .53م. ن:  -(139)
 .43م. ن:  -(138)
 .49م. ن:  -(133)
 .42م. ن:  -(233)
 .53م. ن:  -(231)
 .46م. ن:  -(232)
 .52 – 44م. ن:  -(233)
 .44م. ن:  -(234)
 . 43م. ن:  -(235)
 .58م. ن:  -(236)
 .52م. ن:  -(239)
 .53م. ن :  -(238)
 .48 – 42م. ن:  -(233)
 .42م. ن:  -(213)
 .43 –45م. ن:  -(211)
 .48م. ن: -(212)
 .45م. ن:  -(213)
 .49م. ن:  -(214)
 .83م. ن:  -(215)
 .66م. ن:  -(216)
 .46م. ن:  -(219)
 .43م. ن:  -(218)
 .43م. ن:  -(213)
 .46م. ن:  -(223)
 .43م. ن:  -(221)
 .49م. ن:  -(222)
 .53م. ن:  -(223)
 .49م. ن:  -(224)
 .44م. ن:  -(225)
 .44م. ن:  -(226)
 .43م. ن:  -(229)
 .48م. ن:  -(228)
 .48م. ن:  -(223)
 .45م. ن:  -(233)
 .44م. ن:  -(231)
 م. ن. -(232)
 م. ن. -(233)

 


