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 املستخهص
احسج بغ فزالن لع يكغ ىحا الخجل مذيػرًا، ولكشو كان رسػل الخميفة العباسي السقتجر     

في شخيق رحمتو تشقل بيغ ببالد و م( الى بالد البمغار 902 - 898ىـ / 023 - 282باهلل )ت 
أجل تشفيح أوامخ الخميفة بجسع بعس السال ألجل بشاء مدجج في بالد مغ السذخق اإلسالمي 

تباىي أمام األمع السجاورة ليع ل لظذمغ ممظ البمغار الحي اسمع حجيثًا و  كان بصمب و البمغار ، 
ومكانة ، الن األمع السجاورة ىيبة  ليع  ، والقػل بان خميفة السدمسيغ بشى مدججًا ليع لتكػن 

ليع مغ بحخ اورال الى البحخ األسػد جسيعيع مسالظ ييػدية ، وألجل ىحا بعث الخميفة احسج 
 ممظ البمغار .بغ فزالن مع رسػل 
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Abstract 

    Ahmed bin Fadlan wasn’t a famous man , but he was messenger for 

the Abasisn Al-Muqtder Belallah (282 - 320A.H / 895 - 932A.d) 

successor to the Bulgar state basing by Islamic east for Implementation 

for the successor orders for collecting some money for building a 

mosque in the Bulgar state . It was a request from the Bulgar King who 

became Muslim from short time and he want to blowing before another 

countries , and to say that the Muslims successor build a mosque for 

them for the rank an status because all the countries beside the bulgur 

from the oral sea to the Caspian are Jewish countries , hoe that the 

successor send bin Fadlan with a messenger to the Bulgar King . 

   Key words: Bin Fadlan , Journey ,  Al-Bulgar State  

 

 



 نومان مسري م. ثاير        

 

 بالد البلغار من خالل رحلة بن فضالن 
 

)89 ) 
 

 املقذية : 
مغ السعمػم إن العخب كان ليع الجور األكبخ في اكتذاف ووضع كثيخ مغ الشطخيات     

والقػانيغ واإلضافات الستشػعة في عمع الجغخافية ، ولع يكغ الجغخافيػن العخب كسا ىػ شائع 
مجخد رحالة ركبػا البحار أو الفيافي وانتقمػا بيغ السجن واألمرار ، بل إن األسفار عشجىع كسا 

، إذ أنيع  (5)م( : " كانت مجعاة في كسال العالع ... "5038ىـ/838ابغ خمجون )تيقػل 
تخكػا مغ خالل ىحه األسفار كتبًا ومرػرات وخخائط في العمػم الجغخافية واالجتساعية ، مسا 
يعج ثخوة وتخاثًا عمسيًا تفػقػا بو عمى عمساء الجغخافية في مختمف أنحاء العالع ، الن رحالتيع 

عشج حج معخفة الدبل السؤدية الى األمرار التي يقرجونيا بقرج التجارة وتبادل لع تقف 
الدمع والبزائع ، بل أنيع قرجوا مغ ذلظ أيزًا معخفة شبيعة األقاليع وعػامل السشاخ ونػع 
الدرع والثسخ ، كسا دفعيع شغفيع الى التحخي عغ الحقائق في مختمف البمجان ، وسساع لغتيع 

يذيع وتقجم عمػميع وعاداتيع وتقاليجىع ، فأصبحت الجغخافية أو عمع تقػيع الستشػعة وشخق ع
 البمجان عمسًا لو أىسية بعج أن شػره العخب وأضافػا إليو الكثيخ.

م( ، فقال 5228ىـ/626ومغ أىع ىحه السرادر ىػ )معجع البمجان( لياقػت الحسػي )ت    
: " ىػ أوسع واىع ، بل أكاد أقػل أفزل مرشف مغ نػعو لسؤلف عخبي  عشو كخاتذػفدكي

 . (2)لمعرػر الػسصى "
ومغ أىع وأشيخ الخحالت التي قام بيا العخب السدمسػن الى خارج الجولة العخبية     

اإلسالمية ، السيسا في العيج السبكخ مغ الجولة اإلسالمية ، ىي رحمة بغ فزالن الحي قام 
 م( . 922ىـ/053الي نيخ الفػلغا الخوسي سشة )بخحمة الى أع

ان سبب اختيار ىحا السػضػع ىػ افتقار السكتبة العخبية لسثل ىحه الجراسة ، اذ لع تشقل     
لشا السرادر التاريخية عغ ىحه الذخريات اإلسالمية إال الشدر القميل ومشيع بغ فزالن ، اذ 

ستصاع ان يدودنا بالكثيخ مغ السعمػمات الكيسة عغ قجم لشا ومغ خالل ىحه البعثة جيجًا كبيخًا ا
ىحه الذعػب في ذلظ العرخ ومشيا : العادات والتقاليج ليؤالء الذعػب ، فزاًل عغ 
السعمػمات التي قجميا عغ جغخافية السشصقة التي قان بديارتيا وبجقة متشالية ، وبحلظ قجم بغ 

خقيغ والتي اتدست بجسع ىحه فزالن خجمة جميمة لجسيع الجغخافييغ العخب والسدتذ
 السعمػمات وتجويشيا عغ سكان وجغخافية ىحه السشصقة خالل ذلظ العيج .   
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تشاول البحث مصالب عجة مشيا : السقجمة واالسع والشدب ألحسج بغ فزالن ، ودوافع     
 رحمـة بغ فزالن ، وتذكيل وفـجًا لمخحمة ، ومدار الخحمـة ، ومذاىجات بغ فزالن فـي بخارى 
وخػارزم ، فزاًل عغ بالد التخك ومذاىجتو في بالد الرقالبة وفي بالد الخوس ، ومذاىجاتو 
فـي بالد الخدر ، ودور بغ فزالن فـي تعميع شخائع الجيغ اإلسالمي ، والخخافات واألوىام 
التي شاىجىا بغ فزالن في تمظ السجن ، والجغخافيػن العخب السدمسيغ الحيغ نقمػا عغ بغ 

 وخاتسة ، وقائسة بأىع السرادر والسخاجع السدتخجمة في ىحا البحث . فزالن ، 
 أوالً . امسه وَسبه :

، ثع  (8)مػلى دمحم بغ سميسان (0)بغ حساد (0)ىػ احسج بغ فزالن بغ العباس بغ راشج    
، وىػ مغ العجع  (6)م( 902-898ىـ/023-282مػلى الخميفة العباسي السقتجر باهلل )

نو لع يرمشا عغ حياتو مغ حيث الشذأة والسيالد إال الشدر اليديخ ، وال يعخف السػالي ، إال ا
بالتحجيج تاريخ والدتو أو وفاتو سػى انو عاش في عيج الخميفة العباسي السقتجر باهلل وىػ مغ 

 .  (7)السػالي
 ثاَيًا . دوافع رحهة بٍ فضالٌ : 

في بجاية القخن الخابع اليجخي محس لع تكغ رحمة بغ فزالن الى خارج الجولة االسالمية     
الى الخميفة  (9)الرقالبةممظ  (8)صجفة ساقتيا األقجار ، بل وصػل كتاب السر بغ يمصػار

العباسي السقتجر باهلل ، وكان يدألو فيو أن يبعث لو مسغ يفقيو في الجيغ ويعخفو شخائع 
جسيع مسمكتو ، كسا سألو أن يبشي اإلسالم ، وان يبشي لو مشبخًا ليكيع عميو الجعػة لو في بالده و 

 . (53)لو حرغ يتحرغ فيو مغ السمػك السخالفيغ لو فأجاب لو الخميفة الى ما سأل إليو
عبد هللا بن باشته وكان الخسػل الى السقتجر مغ أصحاب الرقالبة ىػ رجل يقال لو :     

 . (52)، أما الحي قخأ كتاب ممظ الرقالبة ىػ ابغ فزالن (55)الخزري 
 نثًا . تشكيم وفذًا نهزحهة : ثا

 شكل الخميفة وفجًا ليحه الخحمة ، وىػ مكػن مغ أربعة أشخاص وىع : 
 . (50)الروس: الحي يبجو مغ ندبتو الخسي مغ بالد  (50)سهسن الرسي .5

 : ويجل اسسو بػضػح عمى انو مغ صقالبي . (58)بارس الرقالبي .2

: وىػ تخكي مغ دون شظ ، يجيج لغات األتخاك التي يسخ  (56)تكين التركي .0
 ًً  . (58)خهارزمفي  (57)الػفج ببالدىا في شخيق الخحمة ، وكان يعسل حجادًا
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احسج بغ فزالن : الحي كان رئيدًا لمػفج ، وىػ مغ مػالي دمحم بغ سميسان  .0
 . (59)أبػ عمي الكاتب

ء عشيع ، ويبجو انو ال يػجج لو مؤلفًا أدبيًا ولػال ىحه الخحمة لسا عخفشا عغ البمغار أي شي    
 آخخ ، وكان سفيخًا وحدب وسجل أحجاث ىحه الخحمة بسا شاىجه بجقة عالية وأمانة كبيخة .

 رابعًا . يسار انزحهة : 
يػم الخسيذ السرادف إلحجى عذخة  (23)مديشة الدالمخخج الػفج بخئاسة ابغ فزالن مغ     

وكانت  (22)الشهروان، وكانت السحصة األولى ىي  (25)م(925ىـ/039ليمة مغ صفخ سشة )
وقامت بيا ثالثة أيام ، ثع  (20)الدسكرة، وبعج ذلظ سارت الخحمة ووصمت  (20)يػمًا واحجاً 

فأقامػا بيا يػميغ ، ومشيا الى  (26)قرميدين، ثع بعج ذلظ  (28)حمهانوصمت الخحمة الى 
وكانت إقامتيع بيا  (29)ساوة، ثع سارت الخحمة حتى  (28)وقامػا بيا ثالثة أيام (27)هسذان

الخي بعج أن أقامػا بيا  (05)خهروقامػا بيا احج عذخ يػمًا ، ثع  (03)الري يػميغ ، ومشيا الى 
،  (08)سرخس، ثع الى  (00)نيدابهر، ثع  (00)الدمغان، ثع الى  (02)سسشانثالثة أيام ، ثع الى 

استقخوا بيا ثالثة أيام لتخيع الجسال لجخػل  (07)انقذسه، ومشيا الى  (06)مروثع الى 
، وبعج عبػر الشيخ ساروا  (08)جيحهن ، ثع قصعت الخحمة مغ السفازة وعبخوا نيخ  (08)السفازة

 . (00)فأقامػا أيامًا بيا (02)بخارى ، ثع  (05)بيكشد، ثع الى  (03)أمريرالى 
 خايسًا . يشاهذات بٍ فضالٌ يف خبارى وخوارسو :

تحجث ابغ فزالن عغ بخارى السيسا في الجانب السالي ، فيخوي لشا كيف يتعاممػن     
الشاس في بخارى في أمػر البيع والذخاء والدواج ، كسا تحجث عغ العسمة السدتخجمة في ىحا 

،  (00)الغطريفيةالبمج ، فيقػل : " رأيت الجراىع ببخارى ألػانًا شتى مشيا : دراىع يقال ليا : 
وىي نحاس وشبو صفخ يؤخح مشيا عجد بال وزن مئة مشيا بجرىع فزة ، وشخوشيع في ميػر 
ندائيع ، اذا تدوج فالن ابغ فالن فالنة بشت فالن فميا عميو كحا وكحا ألف درىع غصخيفية ، 

، كسا  (08)وكحلظ في شخاء عقارىع وشخاء عبيجىع ... وليع دراىع صفخ يقال ليا : الدسخقشجية "
لشا ابغ فزالن عغ مشاخ بخارى وصعػبة التحخك في فرل الذتاء ، فعميو الخحيل مغ  يخوي 

ىحه السجيشة قبل ىجػم البخد بعج ما سسع مغ أىميا مغ قداوة السشاخ فييا ، فتحجث عشيا : " 
... فمسا سسعت كالمًا ... يححرونشي مغ ىجػم الذتاء رحمشا مغ بخارى ... فكشا نديخ بعس 

 . (06)ػي لشا سيخه كمو مغ البخد وشجتو الى أن قجمشا خػارزم "الشيار وال يدت
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وبعج الػصػل الى خػارزم يخوي لشا بغ فزالن عغ ىحه السجيشة ويحكخ نقػدىا التي     
يتعامل بيا أىميا ، فيي مديفة وإنيا مرشػعة مغ الخصاص والرفخ ، كسا يحكخ اسع عسمة 

ديفة ورصاصيا وزيػفا وصفخا ويدسػن الجرىع ىحا البمج فيقػل : " ورأيت دراىع خػارزم م
، كسا ذكخ لشا الجانب االجتساعي في خػارزم ، إذ  (08)ووزنو أربع دوانيق ونرف " (07)طازجة

يرفيع بأنيع ىع أوحر الشاس مغ حيث أشباعيع وعاداتيع وكالميع ، فيتحجث عشيع ويقػل : 
، كسا تػجج فييا قخية  (09)درازيخ"" وىع أوحر الشاس كالمًا وشبعًا كالميع أشبو برياح ال

، فتكمع بغ فزالن عغ ىؤالء القػم فقال : " .. وبيا قخية عمى يػم يقال ليا  (83)اردكهتدسى 
، كالميع اشبو شيء بشقيخ الزفادع ، وىع يتبخؤون مغ  (85)الكردليةأردكػ ، أىميا يقال ليع : 

 . (80)ة "في دبخ كل صال (82)() عمي بن أبي طالبأميخ السؤمشيغ 
أما بالشدبة لشيخ جيحػن فيتكمع عشو بغ فزالن ويقػل : " ... وجسج نيخ جيحػن مغ      

، ويتصخق بغ فزالن ويتحجث عغ  (80)أولو الى آخخه وكان سسظ الجميج سبعة عذخ شبخًا "
السشاخ في ىحا البمج ويخوي لشا شجة البخد وقداوتو ، وان الذخز إذا أراد أن يكخم صاحبو 

ػل لو : تعال عشجي نارًا شيبة ، ىحا إن أراد أن يبخه ، ويدتسخ ابغ فزالن في مذاىجاتو فيق
ويتكمع عغ عاداتيع وتقاليجىع فيقػل : " وان سأل ال يقف عشج الباب بل يجخل الى الجار 
الػاحج ويجمذ ساعة عشج الشار ، ثع يصمب مشيع الخبد ، وان أعصػه شيئًا يأخحه وال يخخج 

"(88) . 
 سًا . بالد انرتك :ساد
ويدتسخ بغ فزالن في سخد رحمتو ، إذ بعج عبػر نيخ جيحػن ، اخحوا ما يحتاجػنو مغ     

مؤنة لمدفخ مغ شعام وشخاب وجمػد الجسال لعبػر األنيار ، ويرف لشا مشاخ بالد التخك 
الة وقداوة البخد عشجىع بدبب سقػط الثمػج وبذكل مدتسخ ، ويرف أىميا بأنيع كالحسيخ الز

، وأنيع ال يجيشػن بجيغ وال يخجعػن الى عقل وال يعبجون شيئًا ويدسػن كبخاءىع أربابًا ، وال 
، ويبجو  (86)يدتشجػن مغ غائط وال بػل وال يغتدمػن مغ جشابة وال تتدتخ ندائيع مغ الخجال

إن ىؤالء القػم ليذ بسدمسيغ مغ خالل كالم ابغ فزالن ، وعمى الخغع مغ انو يقػل عشيع 
سسعتيع يقػلػن : " ال الو إال هللا دمحم رسػل هللا تقخبًا بيحا القػل الى مغ يجتاز بيع مغ 

" ...  ، وربسا ىع مدمسيغ ولكغ ال يصبقػن اإلسالم فيقػل : (87)السدمسيغ ال اعتقادًا لحلظ "
وإذا ضمع احج مشيع أو جخى عميو أمخ يكخىو رفع رأسو الى الدساء وقال : بيختشكخي وىػ 
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، ويكسل وصف ىؤالء القػم  (88)بالتخكية هللا الػاحج ، الن بيخ واحج وتشكخي هللا بالمغة التخكية "
ذخز مغ التخك ويتحجث عشيع ويقػل : بأنيع ال يعخفػن الدنا ، ويكخىػنو ويعاقب عميو ال

باإلعجام ، ويقػل عشيع : " ... وليذ يعخفػن الدنا ومغ ضيخوا مشو عمى شيء مغ فعمو شقػه 
، ويدتسخ ابغ فزالن في ذكخ تقاليج وعادات ىؤالء القػم ، فيحكخ مغ عاداتيع  (89)بشرفيغ "

االجتساعية ىي الدواج أن يخصب الػاحج مشيع الى اآلخخ بعس حخمو مثل ابشتو أو أختو أو 
، وإذا مات الخجل ولو زوجة وأوالد تدوج االبغ األكبخ بامخأة أبيو إذا  (63)مغ يسمظ أمخهبعس 

، كسا يرفيع بأنيع كخماء مع الزيف ، فيحكخ كخميع لمزيف فيقػل : " وال  (65)لع تكغ أمو
يقجر احج مغ السدمسيغ ان يجتاز ببمجىع حتى يجعل مشيع صجيقًا يشدل عميو ، ويحسل لو مغ 

، وحسل إليو  (62)قبةسالم ثػبًا والمخأتو ... وشيئًا مغ فمفل وزبيب وجػز ... ضخب لو بالد اإل
مغ الغشع عمى قجره حتى يتػلى السدمع ذبحيا ، الن التخك ال يحبحػن وإنسا يزخب الػاحج 

 . (60)مشيع رأس الذاة حتى تسػت "
ويحكخ أنيع إذا احتاج صجيقيع الى مال أعصػه بقجر ما يخيج ، وان مات اخحوا السال مغ     

، ومتى مات التخكي عشج صجيق مدمع قتمػا  (60)أنبل تاجخ في القافمة وعمى قجر أمػاليع "
، وكحلظ أمخ المػاط عشجىع  (68)السدمع ويقػلػن لو : أنت قتمتو بحبظ إياه ولػ لع تحبو لسا مات

، أما إذا مخض احج مشيع وكان لو جػاري وعبيج  (66)مخًا عطيع ال يغتفخ وعقػبتيع القتلأ
خجمػه ولع يقخبو احج مغ أىل بيتو ، ويزخبػن لو خيسة في ناحية مغ البيػت فيػ يدكغ فييا 

، أما  (68)، أما العبج أو الفقيخ رمػا بو في الرحخاء وارتحمػا عشو (67)الى أن يسػت أو يذفى
ا يسػت الخجل يحزخوا لو حفخة تذابو البيت ويزعػا معو قػسو وعجتو وألبدػه مالبدو ، عشجم

وجعمػا في يجه قجحًا مرشػع مغ الخذب فيو نبيح وتخكػه في يجه ، كسا يزعػا معو كل مالو 
، كسا ذكخ عشيع بأنيع يشتفػن  (73)، وحتى مػاشي الخجل السيت تقتل جسيعيا (69)في ذلظ القبخ

اسبمتيع ، والذيخ اليخم يشتف لحيتو ويتخك شيئًا مشيا تحت ذقشو وانو يذبو  لحاىع إال
، وان ثيابو تقصع وسخًا الن تقاليجىع ال يشدع الػاحج مشيع الثػب حتى يشتثخ  (75)التيس
 . (72)قصعاً 
ثع سارت الخحمة مغ مكان الى آخخ ، ومغ نيخ الى نيخ حتى وصمت الى بمج مغ األتخاك     

الكاشغخد ، وقج تع تححيخىع مشيع وذلظ ألنيع شخ األتخاك وأقحرىع وأشجىع عمى القتل يقال لو : 
، وأنيع يأكمػن القسل ، ومشيع مغ يدعع أن لو اثشي عذخ ربًا : لمذتاء والريف رب ، ورب 
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لمسصخ ، ورب لمخيع ، ورب لمذجخ ، ورب لمشاس ، ولمجواب رب ، ولمساء رب ، ولميل رب ، 
، كسا أن  (70)سػت رب ، ولألرض رب ، والخب الحي في الدساء ىػ أكبخىعولمشيار رب ، ولم

 . (78)الكراكي، ومشيع مغ يعبج  (70)ىشاك مغ يعبج الحيات وشائفة تعبج الدسظ
 : (76)سابعًا . يشاهذات بٍ فضالٌ يف انصقانبة )انبهغار(

وصػليع يػم  بعج وصػل بغ فزالن الى ممظ الرقالبة وىػ ما قرجتو الخحمة ، وكان    
، وبعج قخاءة الكتاب عمى ممظ  (77)م(922ىـ/053األحج الثشتي عذخة ليمة مغ السحخم سشة )

الرقالبة ، بجا يدخد لشا ما شاىجه في ىحا البمج ، فتحجث عغ شبيعة تشاول الصعام في القرخ 
جاءت  السمكي ، وىػ أن ال يسج أحجًا يجه الى األكل حتى يتشاول السمظ لقسة ، ثع بعج ذلظ

، كسا يخوي ابغ فزالن عغ ما شاىجه في اختالف  (78)مائجة أخخى قجمت الى أفخاد الػفج
الميل والشيار وبذكل كبيخ فيقػل : " رأيت الشيار عشجىع شػياًل ججًا ، إذ انو يصػل عشيع مجة 
 مغ الدشة يقرخ الميل ثع يصػل الميل ويقرخ الشيار ... وراقبت الدساء فمع أَر مغ الكػاكب
إال عجدًا يديخًا ... ورأيت القسخ ال يتػسط الدساء بل يصمع في أرجائيا ساعة ، ثع يصمع الفجخ 

، وكسا يقػل ابغ فزالن : انيع حجثػني أن ىشاك بمجة بسديخة ثالثة أشيخ  (79)فيغيب القسخ "
، كحلظ الذسذ في ىحا البمج )البمغار( تختمف عشج الصمػع  (83)الميل عشجىع اقل مغ ساعة

والغخوب ، فيتحجث عشيا : " ... عشج شمػع الذسذ يحسخ كل شيء فيو مغ األرض والجبال 
وكل شيء يشطخ اإلندان إليو ، وحيغ تصمع الذسذ كأنيا غسامة كبخى فال تدال الحسخة حتى 

 . (85)تتكبج الدساء
ومغ عاداتيع وتقاليجىع إنيع يتبخكػن بعػاء الكالب ججًا ويعتبخونيا سشة خربة وبخكة     

وسالمة ، ويػاصل حجيثو يحكخ فيو ما راءه في ىحا البمج فيحكخ : " ورأيت الحيات عشجىع 
 (82)كثيخة حتى الغرغ مغ الذجخ لتمتف عميو العذخات مشيا واألكثخ وال يقتمػنيا وال تؤذييع "

. 
ويتكمع عغ األشجار ومشيا الثسار : " ومغ ىحه الثسار الخمان أممدي لحتو عجيبة وكحلظ     

التفاح األخزخ شجيج الخزخة فيرفو انو حامس وحسػضتو اشج مغ الخل وكحلظ البشجق ، 
كسا يرف لشا إن ىشاك أشجارًا تكػن مفخشة الصػل وساقو اجخد مغ الػرق وليا رؤوس تذبو 

حتيا إناء فتجخي بعج ثقبيا مغ ساقيا فيشدل ماء يذبو العدل إن أكثخ رؤوس الشخل يجعمػن ت
، " وإن ليذ ليع مػاضع يجسعػن فييا شعاميع ،  (80)اإلندان مشو اسكخ كسا يدكخ لخسخ "
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وإنسا يحفخون في األرض آبارًا ويجعمػن الصعام فيو مسا يتدبب بتمفو بعج عجة أيام ، وليذ 
، أنسا يدتخجمػن دىغ الدسظ فيكػن كل الصعام فيو زفخة ،  وال دىغ (80)ليع زيت وال شيخج

 . (88)والمحع ىػ أكل السػالي ، أما الجػاري فيأكمػن الذعيخ "
وعشجىع كثخة الرػاعق ، ومغ تقاليجىع إذا وقعت الراعقة عمى بيت ال يقخبػه ويتخكػه     

عشو : " إن ىحا البيت  عمى حالو وجسيع ما فيو مغ رجال وأمػال حتى يتمفو الدمان فيقػلػن 
 . (86)مغزػب عميو "

أما إذا قتل الخجل مشيع الخجل عسجًا أقادوه بو ، وإذا قتمو خصا صشعػا لو صشجوقًا مغ     
الخذب وجعمػه في ىحا الرشجوق وسسخوه عميو وجعمػا معو ثالثة أرغفة وماء ونربػا لو 

يريبو السصخ والذسذ لعل هللا ثالث خذبات وعمقػه ، قالػا : نجعمو بيغ الدساء واألرض 
 . (87)يخحسو فيبقى معمقًا حتى يبميو الدمان وتيب بو الخياح

وإذا رأوا إندان لو معخفة باألشياء قالػا عشو : ىحا حقو أن يخجم ربشا أخحوه وجعمػا في     
 . (88)عشقو حباًل وعمقػه في شجخه حتى يتقصع

فبال وعميو سالحو انتيبػه واخحوا سالحو وثيابو  وإذا ساروا في شخيق وأراد احجىع البػل ،    
وجسيع ما معو ، أما إذا ندع سالحو وجعمو في ناحية أخخى وبال لع يعخضػا لو ، كسا يحكخ 
إنيع يدبحػن معًا في الشيخ نداء ورجال جسيعًا عخاة ، ال يدتتخ بعزيع مغ بعس وال يدنػن 

 (89)جاه ورجميو بالفأس مغ رقبتو الى فخحيوبػحو وال سبب ومغ زنا مشيع كائغ مغ كان قصعػا ي
 . (95)ويقتمػن الدارق كسا يقتمػن الداني (93)، ويعمقػن كل قصعة مشو ومشيا عمى شجخة

وذكخ شكل حيػان عشجىع غخيب لع يكغ بغ فزالن قج رآه مغ قبل ، فيتكمع عشو ويقػل :     
س جسل وذنبو ذنب ثػر وبجنو بجن " إن بيا حيػانًا فػق الحسل في الكبخ وفػق الثػر رأسو رأ

بغل وحػافخه مثل أضالف الثػر لو وسط رأسو قخن واحج غميظ مدتجيخ ... وذكخ بعس أىل 
 . (92)البمج انو الكخكجن "

 ثايًُا . يشاهذات ابٍ فضالٌ نبالد انزوص :
وندلػا  (90)يبجأ بغ فزالن يدخد ما يخاه في بالد الخوس ، فيحكخ : أنيع وافػا في تجارتيع    

، فمع أرى مثل أجداميع فيع كالشخل شقخ حسخ ، رجاليع يمبدػن كداء  (90)نهر اتلعمى 
يذتسل بو عمى احج شكيو ويخخج احج يجيو مشو ، ومع كل واحج مشيع فأس وسيف وسكيغ يكاد 

)ال يفارقو أبجا ، وسيػفيع صفائح مذصبة إفخنجية ومغ حج ضفخ الػاحج مشيع الى عشقو  (98ًً
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، كسا يبجأ بػصف ىؤالء القػم بأنيع أقحر خمق هللا ،  (96)وصػر وغيخ ذلظمخزخ شجخ 
وإنيع ال يدتشجػن مغ غائط وال بػل وال يغتدمػن مغ جشابة وال يغدمػن أيجييع مغ شعام ، 

، ويجتسعػن في البيت الػاحج العذخة والعذخون واألقل  (97)ويرفيع أنيع مثل الحسيخ الزالة
يجمذ عميو ومعيع الجػاري ، ويقػل عشيع : يشكح الػاحج جاريتو  واألكثخ ولكل واحج سخيخ

ورفيقو يشطخ إليو ، ويدتسخ بػصفيع ووصف قحارتيع بأنيع يغدمػن وجػىيع ورؤوسيع بأقحر 
ماء ، فالجارية تػافي كل يػم بالغجاة ومعيع قرعة كبيخة فييا ماء فجفعيا الى مػالىا فيغدل 

ويبرق فييا وال يجع شيئًا مغ القحارة إال فعمو في ذلظ الساء فييا يجيو ووجيو وشعخه ثع يستخط 
، فإذا انتيى حػلت الجارية القرعة الى الحي بجانبو ففعل مثل ما فعل قبمو وأكثخ مغ 

، كسا إن كل امخأة مشيع يػجج عمى ثجييا حمقة مذجودة أما مغ حجيج وأما مغ فزة  (98)واحج
 . (99)أو نحاس أو ذىب حدب قجر مال زوجيا

وأيزًا مغ تقاليجىع إذا مخض الػاحج ضخبػا لو خيسة بعيجة عشيع ، وجعمػا معو شعامًا     
، أما  (533)وشخابًا ، وال يقخبػنو وال يكمسػنو السيسا إذا كان ضعيفًا أو مسمػكًا وان مات احخقػه

تقصع مغ إذا امدكػا سارقًا أو لرًا ربصػه عمى شجخة غميطة وعمقػه فييا ويبقى معمقًا حتى ي
 . (532)بالخياح واألمصار (535)السكث
كسا ذكخ مخاسيع الػفاة عشجما يسػت رجل مشيع ، فالخجل الفقيخ يعسمػن لو سفيشة صغيخة     

ويجعمػنو فييا ويحخقػنيا ، أما الغشي فيجعمػن مالو ثالثة أثالث ، فثمث ألىمو وثمث يقصعػن 
،  (530)لو بو ثيابًا وثمث يشبحون بو نبيحًا يذخبػنو يػم تقتل جاريتو نفديا وتحخق مع مػالىا

ويقػل عشيع : إنيع مدتيتخون بالشبيح يذخبػنو لياًل ونيارًا ، وىشاك امخأة عجػز يقػلػن عشيا : 
ممظ السػت ، وىي وضيفتيا تقتل الجػاري بعج مػت سيجىا ، فيدألػن جػاريو مغ مشكع تخيج 

 . (530)السػت معو
جل مغ صشاديج ومغ عاداتيع وتقاليجىع إن ممظ الخوس يكػن معو في قرخه أربعسائة ر     

أصحابو وأىل ثقة عشجه ، وىؤالء األربعسائة يجمدػن تحت سخيخه ، وسخيخه عطيع مخصع 
بشفيذ الجػاىخ ، ويجمذ معو أربعػن جارية لفخاشو ، وقج يصىء الػاحجة مشيغَّ أمام أصحابو 
 ، وىػ ال يشدل عغ سخيخه ، فإذا أراد قزاء حاجة قزاىا في شذت ، وإذا أراد الخكػب قجمػا
دابتو الى الدخيخ فخكبيا مشو ، وإذا أراد الشدول قجم دابتو حتى يكػن ندولو عميو ، ولو نائب 

 . (536)الجيػش ويػاقع األعجاء ويخمفو في رعيتو (538)يدهس
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 : (537)تاسعًا . بالد اخلشر
أما بالد الخدر وممكيا يدسى خاقان ، وىػ ال يطيخ إال في كل أربعة اشيخ متشدىًا ،     
ال لو : خاقان الكبيخ ، ويقال لشائبو : خاقان بو ، وميستو قيادة الجير ، ويدػسيا ويجبخ ويق

أمخ السسمكة ويقػم بيا ، وىػ يجخل كل يػم الى خاقان األكبخ متػاضعًا وخاشعًا لو وال يجخل 
ييا عميو إال حافيًا ، ومغ عاداتيع وتقاليجىع إن السمظ األكبخ إذا مات أن يبشى لو دار كبيخة ف

عذخون بيت ويحفخ لو في كل بيت مشيا قبخ ، وتكدخ الحجارة حتى تريخ مثل الكحل 
وتفخش فيو وتصخح الشػرة فػق ذلظ ، وتحت الجار نيخ ، والشيخ كبيخ يجخي ويجعمػن القبخ 

، وإذا دفغ ضخبت  (538)فػق ذلظ الشيخ حتى ال يرل إليو شيصان وال إندان وال دود وال حػام
فشػنو ، حتى ال يجري أيغ قبخه مغ تمظ البيػت ، أما قبخه يدسى الجشة ، وتفخش أعشاق الحيغ يج

 . (539)بيػتو بالجيباج والحىب
كسا أن لسمظ الخدر أن يكػن لو خسذ وعذخون امخأة ، كل امخأة مشيغَّ ابشة ممظ مغ     

فائقات الجسال ، السمػك الحيغ يجاورنو يأخحونيا شػعًا أو كخىًا ، ولو مغ الجػاري ستػن كميغَّ 
ومجة ممكيع أربعػن سشة وإذا جاوزىا قتمػه الخعية وقالػا عشو : قج نقز عقمو واضصخب 

 . (553)رأيو
وإذا بعث سخية لع تػل الجبخ بػجو وال سبب ، فان انيدمت قتل كل مغ يشرخف إليو، أما     

يخىع وىػ يشطخون، القػاد وخميفتو فستى انيدمػا احزخ نداءىع وأوالدىع فػىبيع بحزختيع لغ
وكحلظ أمػاليع ودوابيع ومتاعيع وسالحيع ، وربسا قصع كل واحج مشيع قصعتيغ وصمبيع وعمق 

 . (555)أعشاقيع عمى الذجخ
ولسمظ الخدر مجيشة عطيسة عمى نيخ اتل ، والسجيشة تتكػن مغ شصخان ، شصخ يدكشو     

غالمًا مغ غمسان السمظ يقال لو  ، وىشاك (552)السدمسػن والذصخ اآلخخ يدكشو السمظ وأصحابو
: خد ، وىػ مدمع ، وأحكام السدمسيغ مغ تجارات وأمػر أخخى مخدود عمى ذلظ الغالم السدمع 

 . (550)، وال يشطخ في أمػرىع وال يقزي بيشيع غيخه
 عاشزًا . دور ابٍ فضالٌ يف تعهيى شزائع انذيٍ اإلساليي :

خصاء في شعائخ اإلسالم وعقائجه ، فسشيا ما أشار ابغ فزالن في رحمتو الى بعس األ    
ذكخ في مجيشة الرقالبة كػنيع كانػا حجيثي اإلسالم ، ومغ ىحه األمػر ىػ انو عشجما كان 
يخصب لو عمى السشابخ يقػل الخصيب : الميع أصمح السمظ يمصػار ممظ بمغار ، قال لو : " إن 
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قج  غعد وجل ، وىحا مػالك أميخ السؤمشي هللا ىػ السمظ وال يدسى عمى السشبخ بيحا االسع غيخه
رضي لشفدو أن يقال عمى مشابخه في الذخق والغخب : الميع أصمح عبجك وخميفتظ جعفخ 

:  اإلمام السقتجر باهلل أميخ السؤمشيغ ، وكحا مغ كان قبمو مغ آبائو الخمفاء ، وقج قال الشبي 
 أنا عبد فقمها : عبد هللا ورسهلهال تطروني كسا أطرت الشرارى عيدى بن مريم ، فإنسا " 
، وبعج ذلظ سألو السمظ وكيف يخصب لي؟ ، فأجابو يخصب لظ باسسظ واسع أبيظ ،  (550)"

 (558)فقال لو : وان كان أبي كافخًا ، وأراد مشو أن يدسي نفدو باسع الخميفة تيسشًا وتباركًا باسسو
. 

لسؤذن وقال لو : " إن مػالك أميخ وكحلظ كان السؤذن يثشي اإلقامة إذا أذن ، فػجو ا    
السؤمشيغ يفخد في داره اإلقامة ، فقال لمسؤذن : اقبل ما يقػل لظ وال تخالفو فأقام السؤذن عمى 

 . (556)ذلظ "
ومغ عاداتيع وتقاليجىع انو إذا ولج البغ الخجل مػلػد أخحه ججه مغ أبيو وقال : أنا أحق     

، وإذا مات الخجل يكػن الػريث األخ وليذ االبغ ، بو مغ أبيو في حزشو حتى يريخ رجاًل 
 . (557)لحلظ عخف ابغ فزالن السمظ إن ىحا غيخ جائد ، وعخفو كيف تكػن السػاريث

 حادي عشز . خزافات وأوهاو :
تحجث بغ فزالن عغ بعس األوىام أو الخخافة مثاًل : الخخافة التي تحجثت عغ رجل     

ا البمج )الرقالبة( ، والخبخ يقػل : إن قػمًا مغ التجار عطيع الخمقة ججًا وىػ ليذ مغ ىح
خخجػا الى نيخ اتل وشاىجوا ذلظ ثع اخبخوا السمظ بسا شاىجوه ، فخكب السمظ حتى صار الى 
الشيخ فذاىج ىحا الخجل ، فإذا ىػ ذراعو اثشا عذخ ذراعًا ولو رأس كأكبخ ما يكػن مغ القجور 

صابع تكػن أكثخ مغ شبخ ، ويقػل عشو : شكمو مفدع وانف أكثخ مغ شبخ وعيشان عطيستان وأ
، وقيل  (558)ال يتكمع معيع عشجما تكمع معو ، قيل : إن ىحا الخجل ىػ مغ قػم يأجػج ومأجػج

: إنيع قػم مثل البيائع يشكح بعزيع بعزًا ، يخخج هللا عد وجل ليع كل يػم سسكة مغ البحخ 
ويكفي عيالو ، فان اخح فػق ما يقشعو اشتكى فيجيء الػاحج مشيع فيجد مشيا قجر ما يكفيو 

، وقيـل : إذا نطخ الى  (559)بصشو وكحلظ عيالو وتحكـخ الخواية إن بيشيع وبيغ ىؤالء القػم البحخ
صبي إال مات والى حامل إال اسقصت حسميا ، وان تسكغ مغ إندان عرخه بيجه حتى 

 . (523)يقتمو
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رواية غيخ مشصكية وال يقبميا العقل ، كػن إن فيحه الخواية التي ندبت الى بغ فزالن    
ىؤالء القػم ما يخخجػن إال قبل قيام الداعة وبإذن هللا سبحانو وتعالى ، وال احج يعخف مكانيع 
وىحا مغ الغيبيات التي لع يصمع هللا سبحانو وتعالى عمى مكان وجػدىع ، فزاًل عغ كػنيا 

 السدمسيغ سػاء في السذخق او السغخب . مغ الخخافات التي نقميا لشا كثيخ مغ الخحالة
 اثُا عشز . اجلغزافيوٌ انعزب املسهًوٌ انذيٍ َقهوا عٍ ابٍ فضالٌ :

أشار بعس الجغخافيػن العخب السدمسػن الحيغ نقمػا في كتاباتيع وبذكل صخيح عغ رحمة     
، الحي ذكخ فيو إنفاذ السقتجر  (525)م(8221هـ/626ياقهت الحسهي )تابغ فزالن ومشيع : 

، وليذ ياقػت الحسػي  (522)باهلل الى بالد البمغار والخوس والخدر واتل وخػارزم وباشغخد
في كتابو " آثار   (520)م(8211هـ/612القزويشي )تالػحيج الحي يذيخ الى بغ فزالن بل 

 البالد وأخبار العباد " وفي ثالثة مػاضع وىي :
متو :"رأيت جيحػن وقج جسج سبعة عذخ شبخًا وهللا قال ابغ فزالن في رح .5

 اعمع ".

حكى احسج بغ فزالن إن رسػل السقتجر باهلل الى ممظ الرقالبة لسا اسمع  .2
 فقال : " عشج ذكخ باشغخت وقعشا ... الخ " .

حكى احسج بغ فزالن لسا أرسمو السقتجر باهلل الى ممظ الرقالبة وقج اسمع  .0
الرقالبة عادات عجيبة مشيا ما قال : " دخمشا عميو وىػ جالذ حسل إليو الخمع ، وذكخ عغ 

عمى سخيخ مغذى بالجيباج ، وزوجتو الى جانبو ، واألمخاء والسمػك عمى يسيشو ، وأوالده بيغ 
 . (520)يجيو ، فجعا بالسائجة فقجمت إليو وعمييا لحع مذػي ... "

ى تجار البمغار في تجارة جمػد عشجما أشار ال (528)م(158هـ/143ابن الفكيه )توكحلظ     
الثعالب الدػد والدسػر لجى الػيدػ وىي تقع عمى بعج ثالثة أشيخ مغ بالد البمغار فيقػل : " 
ووجػد الثعالب بأنػاعيا في تمظ السجيشة في غاباتيا بصبيعة الحال ... تجارة جمػد الثعالب 

الى أرضيع لذخاء تمظ الجمػد  الدػد والدسػر لجى الػيدػ التي تجعل التجار البمغار يخخجػن 
 . (526)، كسا يقػل ابغ فزالن "

إذن ليذ ياقػت الحسػي ىػ الػحيج الحي نقل عغ بغ فزالن في كتاباتيع ، بل القدويشي     
وابغ الفكيو في كتابو " البمجان " ، واستخجمو برخاحة مخجعًا مغ مخاجعيع وسسػه باسسو 

 لى أوربا . ويعتخفػن بشقميع عشو مغ خالل رحمتو ا
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 اخلامتة : 
تزسغ البحث دراسة عغ رحمة ابغ فزالن الى بالد البمغار وبأمخ الخميفة السقتجر باهلل     

بعج وصػل كتاب ممظ البمغار يصمب فيو أن يخسل لو مغ يفقيو ويعمسو شخائع الجيغ اإلسالمي 
رحمة شػيمة وشاقة  ، لحلظ أرسل الخميفة العباسي وفجًا بخئاسة ابغ فزالن ، وسار الػفج في

الى أصقاع مغ العالع كانت مجيػلة ومتػحذة ، وىحه الخسالة ىي مبتػرة الشياية ، وال نعخف 
شخيق رجػع الخحمة بدبب ضياع الجدء األخيخ مغ الخحمة ، أما أىع الشتائج التي تػصل إلييا 

 الباحث ىي :  
مكتاب والسدتذخقيغ األوربييغ لقج احتمت رحمة بغ فزالن أىسية كبيخة واستثشائية بالشدبة ل .5

 مغ خالل كتاباتيع عغ أوربا في تمظ الفتخة .

وصف بغ فزالن وصفًا مثيخًا لكبائل الفايكشج السذيػرة والتي تشحجر مغ شعػب الجول  .2
 االسكشجنافية كالدػيج والشخوج والجنسارك في عرخ الػثشية .

سسة ىحه الذعػب في تحجث بغ فزالن وبذكل دقيق عغ الجيل والػثشية التي كانت  .0
 أوربا في تمظ الفتخة .

كسا وصف بغ فزالن مغ خالل رحمتو وصفًا دقيقًا الشاحية الجغخافية لمسشاشق التي زارىا  .0
 . 

ذكخ بغ فزالن مغ خالل ىحه الخحمة عادات وتقاليج ىحه الذعػب في أوربا وىي ما  .8
 تدسى بالفتخة السطمسة مغ تاريخ أوربا . 

 زالن عغ أوربا مخجعًا أساسيًا لكل مغ أراد دراستيا . ال تدال كتابات ابغ ف .6

تعج رحمة بغ فزالن ىي أول رحمة في القخن الخابع اليجخي الى أوربا ، قام بيا رحالة  .7
 مدمع في تمظ الفتخة . 

يعج بغ فزالن شاىجًا دقيقًا لسا شاىجه في أوربا وكتب عشيا مغ خالل رسالتو عغ ىحه  .8
 الخحمة . 

ثقافة ديشية رفيعة وأدب جع ، وأسمػب جسيل ، وورع وخمق وصجق تسيد بغ فزالن ب .9
 حجيث . 

اتدست شخرية بغ فزالن الى حبو لشذخ الجيغ اإلسالمي الحشيف وشخائعو عمى الخغع  .53
مغ إنشا ال نعخف الكثيخ عغ حياتو وعغ نذأتو ، إال أن ذاع صيتو بيغ السدمسيغ وغيخ السدمسيغ بدبب رحمتو 

 .  الى أوربا 

 :االحاالت
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 –، دار القمع ، )بيخوت  5م( ، السقجمة ، ط5038ىـ/838أبػ زيج عبج الخحسغ بغ دمحم )ت .5
 .  86م( ، ص5983

اغشاشيػس يػلياتػفتر ، تاريخ االدب الجغخافي العخبي ، تخجسة : صالح الجيغ عثسان ىاشع ،  .2
 .  008، ص 5م( ، ج5968 –)القاىخة 

،  2م( ، معجع البمجان ، ط5228ىـ/626ياقػت الحسػي ، شياب الجيغ أبػ عبج هللا الخومي )ت .0
 .  87، ص 5ىـ( ، ج5998 –دار صادر ، )بيخوت 

 .  022، ص 5السرجر نفدو ، ج .0

: ىػ قائج جيػش الخميفة السكتفي باهلل ، امتمظ االقاليع ، قتل مغ آل شػلػن بزعة  دمحم بن سميسان .8
حبذ شائفة مشيع ، وكتب بالفتح الى الخميفة السكتفي ، وقيل : إنو ىع بالسزي الى السكتفي عذخ رجاًل ، 

أعشي ىارون ، فامتشع عميو امخاءه ، وشجعػه فأبى ، فقتمػه غيمة ، ولع يسشع دمحم بغ سميسان فإنو أرعج وأبخى ، 
م( ، 930ىـ/292و سشة )وخيف عيمتو عمى بالد مرخ ، فكاتب وزيخ الخميفة السكتفي القػاد فكبس عمي

م( ، العبخ في خبخ مغ غبخ ، 5007ىـ/708الحىبي ، شسذ الجيغ أبػ عبج هللا دمحم بغ احسج بغ قيساز )ت
 025، ص 5بالت( ، ج –تحقيق : أبػ ىاجخ دمحم الدعيج بغ بديػني زغمػل ، دار الكتب العمسية ، )بيخوت 

. 

عفخ السقتجر باهلل احسج بغ السعتزج باهلل بغ أبي دمحم أميخ السؤمشيغ الخاضي بغ ج السقتدر باهلل : .6
احسج السػفق بغ جعفخ الستػكل بغ دمحم السعترع بغ عبج هللا السأمػن بغ ىارون الخشيج بغ دمحم السيجي بغ 
عبج هللا السشرػر بغ دمحم بغ عمي بغ عبج هللا بغ العباس بغ عبج السصمب العباسي ، قتل سشة 

صيب البغجادي ، أبػ بكخ احسج بغ عمي بغ ثابت بغ احسج بغ ميجي م( ، يشطخ : الخ902ىـ/023)
، دار الكتب العمسية ،  5م( ، تاريخ بغجاد وذيػلو ، تحقيق : مرصفى عبج القادر عصا ، ط5373ىـ/060)ت

 . 620، ص 20م( ، ج5996ىـ/5057 –)بيخوت 

م( ، 2332 –، )بيخوت  ، دار العمع لمسالييغ 58الدركمي ، خيخ الجيغ بغ محسػد ، االعالم ، ط .7
 .  598، ص 5ج

م( ، رحمة ابغ فزالن الى 922ىـ/053ابغ فزالن ، أحسج بغ فزالن بغ راشج بغ حساد )ت بعج  .8
 .   09، ص 5م( ، ج2330 –، دار الدػيجي ، )أبػ ضبي  5بالد التخك والخوس والرقالبة ، ط

مجيشة ضاربة في الذسال شجيجة البخد ال يكاد الثمج إن يشقمع عغ أرضيا  ىي بالبمغار الرقالبة : .9
 . 088، ص 5صيفًا وال شتاءًا ، يشطخ : ياقػت الحسػي ، معجع البمجان ، ج

 .  09ابغ فزالن ، الخحمة ، ص .53

 : لع نعثخ لو عمى تخجسة في السرادر التي بيغ أيجيشا .  عبد هللا بن باشته الخزري  .55

 . 09الخحمة ، ص .52

 لع نعثخ لو عمى تخجسة في السرادر التي بيغ أيجيشا . سهسن الرسي : .50
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ىع امة عطيسة مغ التخك ، بالدىع متاخسة لبالد الرقالبة ، يشطخ : القدويشي ، زكخيا بغ  الروس : .50
،  5بالت( ، ج –م( ، آثار البالد وأخبار العباد ، دار صادر ، )بيخوت 5280ىـ/682دمحم بغ محسػد )ت

 . 886ص

 لع نعثخ لو عمى تخجسة في السرادر التي بيغ أيجيشا . الرقالبي : بارس .58

 لع نعثخ لو عمى تخجسة في السرادر التي بيغ أيجيشا .  تكين التركي : .56

 .  02، ص 5ابغ فزالن ، الخحمة ، ج .57

ناحية مذيػرة ذات مجن وقخى ، جامعة االشتات والخيخات ، وأنػاع السجات ، بيا نيخ  خهارزم : .58
 .  228، ص 5طخ : القدويشي ، آثار البالد ، ججيحػن ، يش

 .  02، ص 5ابغ فزالن ، الخحمة ، ج .59

واسسيا األول عشج الشاس الدوراء ... وسسيت مجيشة الدالم الن دجمة كان يقال ليا  مديشة الدالم : .23
دي : وادي الدالم ، فمسا بشيت عميو سسيت بو ، يشطخ : البكخي ، أبػ عبيج عبج هللا بغ دمحم األنجل

 .  006، ص 5م( ، ج5992 –م( ، السدالظ والسسالظ ، دار الغخب اإلسالمي ، )بيخوت 5390ىـ/087)ت

 .  00ابغ فزالن ، الخحمة ، ص .25

بالعخاق معمػم ، بفتح أولو وإسكان ثانيو وفتح الخاء السيسمة وبكدخىا أيزًا ، يشطخ :  الشهروان : .22
م( ، 5982ىـ/5030 –، عالع الكتب ، )بيخوت  0اقع ، طمغ أسساء البالد والسػ  عالبكخي ، معجع ما استعج

 .  5006، ص 0ج

 .  00ابغ فزالن ، الخحمة ، ص .20

مجيشة قجيسة بيا مشازل السمػك مغ الفخس ، وأبشية عجيبة وآثار ، ومشيا الى مجيشـة جمػالء  الدسكرة : .20
م( 993ىـ/083السيمبي )تيشطخ : العديدي ، الحدغ بغ احسج  –( كيمػمتخ 8الفخسخ يداوي ) –ستة فخاسخ 

 . 558، ص 5بالت( ، ج –، السدالظ والسسالظ ، جسعو وعمق عميو ووضع حػاشيو : تيديخ خمف ، )بالم 

مجيشة جميمة كبيخة ، وأىميا أخالط مغ العخب والعجع مغ الفخس واألكخاد ، افتتحت زمغ  حمهان : .28
( ، يشطخ : اليعقػبي ، احسج بغ إسحاق بغ جعفخ بغ وىب بغ واضح الخميفة عسخ بغ الخصاب )

 . 78، ص 5م( ، ج2335ىـ/5022 –، دار الكتب العمسية ، )بيخوت  5م( ، البمجان ، ط930ىـ/292)ت

بالفتح ثع الدكػن وكدخ السيع وياء مثشاة مغ تحت وسيغ مكدػرة وياء أخخى ساكشة  قرميدين : .26
بمج معخوف قخب الجيشػر ، بيغ ىسحان وحمػان عمى جادة الصخق ، يشطخ :  ونػن ، ىػ بقخب كخمان شاىان

م( ، 5008ىـ/709ابغ عبج الحق ، عبج السؤمغ بغ شسائل القصيعي الحشبمي صفي الجيغ البغجادي )ت
،  0م( ، ج5992ىـ/5052 –، دار الجيل ، )بيخوت  5مخاصج االشالع عمى أسساء األمكشة والبقاع ، ط

 .  5385ص

( ، مجيشة مذيػرة مغ مجن الجبال ، قيل : بشاىا ىسحان بغ فمػج بغ سام بغ نػح ) : هسذان .27
 .  080، ص 5وكانت اكبخ مجيشة بأرض الجبال ، يشطخ : القدويشي ، آثار البالد ، ج
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 .  00، ص 5ابغ فزالن ، الخحمة ، ج .28

مجيشة حدشة بيغ الخي وىسحان ، بيشيا وبيغ كل ىسحان والخي ثالثػن فخسخًا ، وبقخبيا مجيشة  ساوة : .29
 .  579، ص 0يقال ليا : آوة ، يشطخ : ياقػت الحسػي ، معجع البمجان ، ج

بفتح أولو وتذجيج ثانيو ، مجيشة مذيػرة مغ أميات البالد وأعالم السجن ، كثيخة الخيخات ،  الري : .03
لجبال عمى شخيق الدابمة ، كانت اكبخ مغ أصفيان بكثيخ ، يشطخ : ابغ عبج الحق ، مخاصج قربة بالد ا
 .  685، ص 2االشالع ، ج

بفتح أولو وتدكيغ ثانيو وأخخه راء ميسمة ، وىػ عشج عخب الدػاحل كالخميج يشج مغ البحخ ،  خهر : .05
 . 033، ص 2، ج واصمو ىػر فعخب فقيل : خػر ، يشطخ : ياقػت الحسػي ، معجع البمجان

بفتح أولو وتكخيخ الشػن ، فعالن مغ الدسغ ، مػضع في البادية ، يشطخ : ياقػت الحسػي  سسشان : .02
 .  285، ص 0، معجع البمجان ، ج

بمج كبيخ بيغ الخي ونيدابػر ، وىػ قربة قػمذ ، وىي كثيخة الفػاكو ، يشطخ : ياقػت  الدمغان : .00
  . 000، ص 2الحسػي ، معجع البمجان ، ج

بمج واسع كثيخ الكػر ، فسغ كػر نيدابػر : الصبديغ وقػىدتان وندا ، يشطخ : اليعقػبي  نيدابهر : .00
 .  98، ص 5، البمجان ، ج

مجيشة قجيسة مغ نػاحي خخاسان كبيخة واسعة ، وىي بيغ نيدابػر ومخو في وسط الصخيق  سرخس : .08
 .  238، ص 0، يشطخ : ياقػت الحسػي ، معجع البمجان ، ج

بفتح أولو وإسكان ثانيو بعجه واو ، مجيشة بفارس معخوفة ، يشطخ : البكخي ، معجع ما  :مرو  .06
 .  5256، ص 0استعجع ، ج

 .  08، ص 5ىي شخيق مفازة آمل ، يشطخ : ابغ فزالن ، الخحمة ، ج قذسهان : .07

بيغ آمل آمل السفازة بيشيا وبيغ مخو رمااًل صعبة السدالظ ، ومفازة أشبو بالسيالظ ، و  السفازة : .08
 .  88، ص 5وخػارزم نحػ اثشتي عذخة مخحمة ، يشطخ : ياقػت الحسػي ، معجع البمجان ، ج

،  8يخاد بو ما وراء الشيخ بخخاسان ، يشطخ : ياقػت الحسػي ، معجع البمجان ، ج نهر جيحهن : .09
 .  08ص

رسي الكخخي مػقع يجاور بيكشج ، يشطخ : االصصخخي ، أبػ إسحاق إبخاليع بغ دمحم الفا امرير : .03
 .  036م( ، ص2330 –م( ، السدالظ والسسالظ ، دار صادر ، )بيخوت 907ىـ/006)ت

بالكدخ وفتـح الكاف وسكـػن الشػن ، بمج بيغ بخارى وجيحػن عمى مخحمة مغ بخارى ،  بيكشد : .05
 . 800، ص 5يشطخ : ياقػت الحسػي ، معجع البمجان ، ج

خط السغخب سبع وثسانػن درجة ، وىـي بمجة واسعة  ىي في اإلقميع الخامذ ، وبعجىا عغ بخارى : .02
، افتتحيا سعيج بغ عثسان بغ عفان زمغ معاوية بغ أبي سفيان ، ومغ بخارى الى اليشج سبعة مخاحل ، يشطخ 

،  5ىـ( ، آكام السخجان في ذكخ البمجان السذيػرة في كل مكان ، ط0: السشجع ، إسحاق بغ الحديغ )ت ق
 . 80، ص 5م( ، ج5988ىـ/5038 –عالع الكتب ، )بيخوت 
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 2029( انون االولك)

 

  (530(  
 

 . 06ابغ فزالن ، الخحمة ، ص .00

: لع نعثخ ليا عمى تخجسة في السرادر التي بيغ أيجيشا ، ولكغ يبجو أنيا عسمة يتعامل  الغطريفية .00
 بيا في بخارى . 

 .  08ابغ فزالن ، الخحمة ، ص .08

 .  08السرجر نفدو ، ص .06

 يبجو انيا كمسة غيخ عخبية ، ولع نعثخ ليا عمى تخجسة في معاجع المغة التي بيغ ايجيشا . طازجة : .07

 .  09ابغ فزالن ، الخحمة ، ص .08

 .  09السرجر نفدو ، ص .09

 لع نعثخ ليا عمى تخجسة في السرادر التي بيغ أيجيشا . : اردكه .83

 لع نعثخ ليا عمى تخجسة في السرادر التي بيغ أيجيشا .الكردلية :  .85

ىػ عمي بغ أبي شالب بغ عبج مشاف بغ عبج السصمب بغ ىاشع بغ عبج  ( :مام عمي )اإل .82
مشاف ، أميخ السؤمشيغ أبػ الحدغ القخشي الياشسي ، يشطخ : الحىبي ، سيخ أعالم الشبالء ، دار الحجيث ، 

 .  098، ص 2م( ، ج2336ىـ/5027 –)القاىخة 

 .  83ابغ فزالن ، الخحمة ، ص .80

 .  85السرجر نفدو ، ص .80

 .  82السرجر نفدو ، ص .88

 .  62السرجر نفدو ، ص .86

 .  62السرجر نفدو ، ص .87

 .  62السرجر نفدو ، ص .88

 .  60السرجر نفدو ، ص .89

 . 60السرجر نفدو ، ص .63

 . 60السرجر نفدو ، ص .65

وقبب )الخجل( إذا عسل قبة وتعشي البيت ، وذو الكبة لقب حشطمة بغ ثعمبة بغ سيار العجمي  قبة : .62
، سسي بو ألنو نرب قبة برحخاء ذي قار ، يشطخ : الدبيجي ، دمحم بغ دمحم بغ عبج الخزاق الحديشي أبػ 

مجسػعة مغ م( ، تاج العخوس مغ جػاىخ القامػس ، تحقيق : 5793ىـ/5238الفيس السمقب بالسختزى )ت
 .   852، ص 0بالت( ، ج –السحققيغ ، دار اليجاية ، )بالم 

 .  60ابغ فزالن ، الخحمة ، ص .60

 .  60السرجر نفدو ، ص .60

 .  68السرجر نفدو ، ص .68

 .  68السرجر نفدو ، ص .66
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)538 ) 
 

 .  66السرجر نفدو ، ص .67

 .  66السرجر نفدو ، ص .68

 .  66السرجر نفدو ، ص .69

 .  67السرجر نفدو ، ص .73

معخوف مغ الزباء والسعد والػعػل ، ومثل مغ أمثاليع : استتيدت العشد أي صارت  التيس : .75
م( ، جسيخة 900ىـ/025كاليذ في جخأتيا وحخكتيا ، يشطخ : االزدي ، أبػ بكخ دمحم بغ الحدغ بغ دريج )ت

؛  099، ص 5م( ، ج5987 –، دار العمع لمسالييغ ، )بيخوت  5المغة ، تحقيق : رمدي مشيخ البعمبكي ، ط
م( ، لدان العخب ، 5055ىـ/755ابغ مشطػر ، أبػ الفزل جسال الجيغ دمحم بغ مكخم بغ عمي األفخيقي )ت

 .  00، ص 6م( ، ج5990ىـ/5050 –، دار صادر ، )بيخوت  0ط

 .  69ابغ فزالن ، الخحمة ، ص .72

 .  70-70السرجر نفدو ، ص .70

 .  70السرجر نفدو ، ص .70

جسع كخاكي ، يشطخ : الفارابي ، أبػ نرخ إسساعيل بغ حساد كخك ، الكخكي ، شائخ وال الكراكي : .78
م( ، الرحاح تاج المغة وصحاح العخبية ، تحقيق : احسج عبج الغفػر عصار ، 5332ىـ/090الجػىخي )ت

 . 5638، ص 0م( ، ج5987ىـ/5037 –، دار العمع لمسالييغ ، )بيخوت  0ط

. ومغ البمغار الى أول الخوم نحػ عذخة مجيشة البمغار ، وىي مجيشة في الذسال .. الرقالبة : .76
،  5مخاحل ، ومشيا الى كػيابة مجيشة الخوس عذخون يػمًا ، يشطخ : ياقػت الحسػي ، معجع البمجان ، ج

 . 088ص

 .  78ابغ فزالن ، الخحمة ، ص .77

 .  77السرجر نفدو ، ص .78

 .  80السرجر نفدو ، ص .79

 .  80السرجر نفدو ، ص .83

 .  80السرجر نفدو ، ص .85

 .  88السرجر نفدو ، ص .82

 .  86-88السرجر نفدو ، ص .80

الجىغ االبيس ، ويقال لمعريخ والشبيح ، يشطخ : السصخزي ، ناصخ بغ عبج الديج ابي  شيرج : .80
م( ، السغخب ، دار الكتاب العخبي ، 5250ىـ/653السكارم بغ عمي ابػ الفتػح بخىان الجيغ الخػارزمي )ت

 .  207، ص 5بالت( ، ج –)بيخوت 

 .  87فزالن ، الخحمة ، ص ابغ .88

 .  88السرجر نفدو ، ص .86

 .  88السرجر نفدو ، ص .87
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  (536(  
 

 .  88السرجر نفدو ، ص .88

 .  89-88السرجر نفدو ، ص .89

 .  89السرجر نفدو ، ص .93

 .  89السرجر نفدو ، ص .95

 .  97السرجر نفدو ، ص .92

 .  533السرجر نفدو ، ص .90

و بججمة في بالد الخدر ، ويسخ بكدخ أولو وثانيو والم بػزن إول ، اسع نيخ عطيع شبي نهر اتل : .90
ببالد الخوس والبمغار ، وقيل : اتل قربة بالد الخدر ، والشيخ مدسى بيا ، يشطخ : ياقػت الحسػي ، معجع 

 .  87، ص 5البمجان ، ج

 .  532ابغ فزالن ، الخحمة ، ص .98

 .  532السرجر نفدو ، ص .96

 .  530السرجر نفدو ، ص .97

 .  530السرجر نفدو ، ص .98

 .  530ص السرجر نفدو ، .99

 .  538-530السرجر نفدو ، ص .533

السقام ، مكث يسكث مكثًا ومكػثًا وىػ ماكث ، وقج قالػا : رجل مكيث إذا أقام بالسكان ،  السكث : .535
 .  005، ص 5يشطخ : االزدي ، جسيخة المغة ، ج

 .  538ابغ فزالن ، الخحمة ، ص .532

 .  537السرجر نفدو ، ص .530

 .  536السرجر نفدو ، ص .530

والدياسة ، فعل الدائذ ، يقال : ىػ يدػس الجواب إذا قام عمييا وراضيا ، والػالي  يدهس : .538
م( ، تيحيب المغة ، 983ىـ/073يدػس رعيتو ، يشطخ : اليخوي ، دمحم بغ احسج بغ األزىخي أبػ مشرػر )ت

  .  95، ص 50م( ، ج2335 –، دار إحياء التخاث العخبي ، )بيخوت  5تحقيق : دمحم عػض مخعب ، ط

 .  555ابغ فزالن ، الخحمة ، ص .536

بالد واسعة عطيسة في حجود الدشج ، وممكيا األعطع عمى ديغ الييػدية ... وفي بالدىع  الخزر : .537
 .   522، ص 5السدارع والبداتيغ والفػاكو ، وليا مجائغ كثيخة ، يشطخ : السشجع ، آكام السخجان ، ج

 .  556ابغ فزالن ، الخحمة ، ص .538

 .  556السرجر نفدو ، ص .539

 .  557السرجر نفدو ، ص .553

 .  557السرجر نفدو ، ص .555
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)537 ) 
 

 .  557السرجر نفدو ، ص .552

 .  558-557السرجر نفدو ، ص .550

م( السدشج الرحيح 870ىـ/265مدمع ، أبػ الحديغ مدمع بغ الحجاج القذيخي الشيدابػري )ت .550
د عبج الباقي ، دار احياء التخاث العخبي ، تحقيق : دمحم فؤا السخترخ بشقل العجل عغ العجل الى رسػل هللا 

 ، باب الشبي عغ ابتجاء اىل الكتاب .  2567، رقع الحجيث :  5737، ص 0بالت( ، ج –، )بيخوت 

 .  79ابغ فزالن ، الخحمة ، ص .558

 .  85السرجر نفدو ، ص .556

 .  87السرجر نفدو ، ص .557

 .  98السرجر نفدو ، ص .558

 .  96السرجر نفدو ، ص .559

  . 96السرجر نفدو ، ص .523

ىػ أبػ عبج هللا ياقػت بغ عبج هللا الخومي الجشذ والسػلج الحسػي السػلى  ياقهت الحسهي : .525
البغجادي الجار ، السمقب بذياب الجيغ ، اسخ مغ بالده صغيخًا ، وابتاعو ببغجاد رجل تاجخ يعخف بعدكخ بغ 

اله عدكخ ال يحدغ الخط أبي نرخ إبخاليع الحسػي وجعمو في الكتاب ليشتفع بو مغ ضبط تجائخه ، وكان مػ 
وال يعمع سػى التجارة ، وكان ساكشًا ببغجاد وتدوج بيا وأولج عجة أوالد ، ولسا كبخ ياقػت السحكػر قخأ شيئًا مغ 
الشحػ والمغة ، اعتقو مػاله ، فشدخ باألجخة ، وكان ذكيًا ، ... لو كتاب األدباء في أربعة أسفار ، وكتاب 

وكتاب معجع البمجان ، واألنداب ، وكتاب السبجأ والسال في التاريخ ، وكتاب  الذعخاء الستأخخيغ والقجماء ،
م( ، يشطخ : ابغ خمكان ، أبػ 5228ىـ/626الجول ، وكتاب السذتخك وضعًا والسختمف صعقًا ، تػفي سشة )

م( ، وفيات 5282ىـ/685العباس شسذ الجيغ احسج بغ دمحم بغ إبخاليع بغ أبي بكخ البخمكي االربمي )ت
؛ الحىبي ، سيخ  527، ص 6م( ، ج5933 –األعيان ، تحقيق : إحدان عباس ، دار صادر ، )بيخوت 

 .  202، ص 56اعالم الشبالء ، ج

،  0ج – 067، ص 2ج – 086،  002،  87، ص 5ياقػت الحسػي ، معجع البمجان ، ج .522
 .   097،  79ص

ألنراري الشجاري ، مؤرخ جغخافي مغ زكخيا بغ دمحم بغ دمحم ، مغ ساللة انذ بغ مالظ ا القزويشي : .520
ورحل الى الذام والعخاق ، فػلى قزاء واسط والحمة في أيام  –بيغ رشت وشيخان  –القزاة ، ولج بقدويغ 

السدتعرع العباسي ، وصشف كتبًا مشيا : آثار البالد وأخبار العباد في مجمجيغ ، وخصط مرخ ، وعجائب 
م( ، يشطخ : الدركمي ، األعالم 5280ىـ/682ية والتخكية ، تػفي سشة )السخمػقات تخجع الى الفارسية واأللسان

 .    06، ص 0، ج

 .  658،  826، ص 5القدويشي ، آثار البالد ، ج .520
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احسج بغ دمحم بغ إسحاق بغ إبخاليع اليسحاني أبػ بكخ ، جغخافي أديب ، لو كتاب  ابن الفكيه : .528
صشف بعج مػتو السعتزج ، وكتاب ذكخ الذعخاء السحجثيغ البمجان نحػ ألف ورقة ، ومخترخ كتاب البمجان ، 

 .   238، ص 5م( ، يشطخ : الدركمي ، األعالم ، ج985ىـ/003والبغاء مشيع والسفحسيغ ، تػفي سشة )

 .  06، ص 5ابغ الفكيو ، البمجان ، ج .526

 


