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 املستخلص
يعد تاريخ  المشرؽ اإلسالمي مف التواريخ الميمة لما لو مف مكانة  في التاريخ 
اإلسالمي السياسي والحضارؼ عمى حد سواء  إذ قامت بمداف المشرؽ اإلسالمي 
واإلمارات التي ظيرت فييا بدور ميـ في ترسيخ نفوذ الدولة العربية اإلسالمية ونشر 

زجت بحضارات تمؾ البمداف  القصية ومف بيف اإلسالـ والحضارة اإلسالمية التي امت
مدف المشرؽ ىي مدينة آمل طبرستاف فمف خالؿ اإلطالع عمى الدراسات المشرقية لـ 
نجد مف مر  عمييا بدراسة تختص بعممائيا ,  إذ اقتصرت معظـ الدراسات عمى مدينة 

عمماء مدينة طبرستاف , لذا عمدت إلى  إبراز عمماء ىذه المدينة والتميز بينيـ وبيف 
 آمل جيحوف السيما إف كمتا المدينتيف قد تمقب عمماؤىا اآلممي .

The Scientists of Amal  Tebristan city 

Abstract 

The history of the Islamic Orient is an important date for its status 

in both Islamic political and cultural history, as the countries of the 

Islamic Orient and the emirates where they appeared in them have 

played an important role in consolidating the influence of the Arab 

Islamic state and spreading the Islam and the Islamic civilization, 

which were mixed with the civilizations of these far countries, and 

among the Orient cities is the Amal  Tebristan city. Reviewing the 

Oriental studies, the researcher did not find anyone conducted a 

study specialized in its scientists, most studies have limited to 

investigate Amal  Tebristan city only. The present study highlights 

the scientists (scholars) of this city and the distinction between 

them and the scientists (scholars) of the Amal Gihon city, 

especially that the both cities have called their scientists the title of 

"Amali". 
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 المقدمة : 

المشرؽ اإلسالمي مف التواريخ الميمة لما لو مف مكانة في التاريخ اإلسالمي يعد تاريخ 
السياسي والحضارؼ عمى حد سواء إذ قامت بمداف المشرؽ اإلسالمي واإلمارات التي 
ظيرت فييا بدور ميـ في ترسيخ نفوذ الدولة العربية اإلسالمية ونشر اإلسالـ والحضارة 

مؾ البمداف القصية, إذ كانت مدنو مراكز عممية اإلسالمية التي امتزجت بحضارات ت
عامرة بعممائيا ومكتباتيا حيث احتضنت مدف المشرؽ اآلالؼ مف العمماء والمشايخ 

ممف كاف ليـ  الدور الكبير في الحضارة  ,وطمبة العمـ في شتى صنوؼ المعرفة
مى اإلسالمية ومف بيف مدف المشرؽ ىي مدينة آمل طبرستاف فمف خالؿ اإلطالع ع

الدراسات المشرقية لـ نجد مف مر عمييا بدراسة تختص بعممائيا, إذ اقتصرت معظـ 
الدراسات عمى مدينة طبرستاف, لذا عمدت إلى  إبراز عمماء ىذه المدينة والتميز بينيـ 
وبيف عمماء مدينة آمل جيحوف السيما إف كمتا المدينتيف قد تمقب عمماؤىا بمقب اآلممي, 

 المصادر والمراجع. معتمدة عمى عدد مف 
 :(1)جغرافية مدينة آمل طبرستان

آمل بضـ الميـ والالـ اسـ اكبر مدينة بطبرستاف في السيل الف طبرستاف سيل وجبل 
وىي في اإلقميـ الرابع وطوليا سبع وسبعوف درجة وثمث وعرضيا سبع وثالثوف درجة 

 .(2)ونصف وربع
اثنا عشر فرسخا وبيف  (4)والروياف ثمانية عشر فرسخا وبيف آمل (3)وبيف آمل وسارية

صعوبة  (8)وبينيا وبيف زرنج (7)عشروف فرسخا(6)وىي مف جية الجبالف (5)آمل وسالوس
ومف اشير بالد آمل طبرستاف ما يعرؼ ببالد طبرية ومنيا المؤرخ والمفسر  ,(9)ومضايق

 .(11)المشيور دمحم بف جرير الطبرؼ 
فييا انيار وكذلؾ . (11)آمل باف حال العيوف وما عرؼ عف الطبيعة الجغرافية لمدينة 

 .(12)تكثر فييا الحشاش القصيرة والطويمة اذ تغطي مساحات واسعة منيا
 ومف اىـ قرػ آمل طبرستاف ىي :

 .(13)كاورداف : مف قرػ آمل طبرستاف -
  .(14)كشفل : بالفتح ثـ السكوف الفاء والالـ مف قرػ آمل طبرستاف -
 .(15)طبرستاف مامطير : بميدة بناحية آمل -



 أ. د. افتخار عبد احلكيم رجب العكيدي 

 

 علماء مدينة آمل طربستان 

 

) 3 ) 
 

 .(16)ناتل : بميدة بنواحي آمل طبرستاف كثيرة الخضرة والمياه -
  .(17)الالرز : ىي قرية مف آمل طبرستاف -
شالوس )سالوس( بضـ الالـ وسكوف الواو وسيف ميممة وىي قرية كبيرة بنواحي  -

  .(18)آمل طبرستاف
 مدينة آمل طبرستان :

امتازت مدينة آمل بكثرة العمراف , فيي مدينة جميمة فييا حوانيت عديدة وبيا جامعاف 
في العتيق أحاط بكل جامع رواؽ يدير ارحية رقاؽ حسنة وليا مرافق خصائص 
وبيمارستاف ويوجد فييا قنطرة وبيا طرؽ وعرة اذ كاف الجيش الذؼ يقصدىا يعاني مف 

 .(19)ضيق طرقيا ووعرتيا
وفييا  (21)عمماء المدينة كثرت فييا المدارس ومف اشيرىا المدرسة النظامية ونظرا لكثرة

وكذلؾ المدرسة التي بناىا عبد الواحد إسماعيل  ,(21)ؼ درس أبو الفوارس الطبر 
  .(23)وكانت مجالس اإلمالء تقاـ في جامعيا الرئيسي في المدينة, (22)الروياني

لمعديد مف الشخصيات فقد لجأ الييا جماعة أبي امتازت مدينة آمل بميزات جعمتيا ممجأ 
وما , (25)بعد ىزيمتو مف قبل جيش الحسف بف عمي االطروش (24)العباس الصعموؾ

عرؼ عف أىل آمل بأنيـ كانوا يحاربوف بالتبر يعني الفأس, فمذا ىي تيرساف, فعربت , 
  .(26)وقيل طبرستاف والنسبة إلييا طبرؼ 

ما اشتيرت بو , (27)مة ولكنيـ بارعوف في الكالـ والمجاجوعرؼ عنيـ بأنيـ قميمو الحي
 .(28)مدينة آمل ىو صناعة السجادات الطبرية والبسط  الحساف

, بعد إف فرض (29)وقد استبيحت مدينة آمل طبرستاف عمى أياـ السمطاف مسعود الغزنوؼ 
ف عمييـ مبالغ كبيرة قدرت ب إلف الف دينار مف الذىب النيسابورؼ وألف قطعة م

األلبسة الرومية وألف قطعة مف المحفوريات والسجاد وخمسة اآلؼ كساء وغيرىا, ولكف 
أىل آمل لـ يكف بإمكانيـ دفع ذلؾ لذلؾ آمر السمطاف باستباحة المدينة وحدث النيب 

وبعد استباحة , (31)وبقي السمطاف مسعود في آمل مدة أربعيف يوما ,(31)والحرؽ فييا
اشير سافر وفد مف أىل آمل إلى بغداد لتقديـ الشكوػ لمخميفة المدينة ألكثر مف سبعة 

 .(32)العباسي ضد السمطاف مسعود وجيشو وقيل إنيـ ذىبوا إلى مكة لمسبب نفسو
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 علماء مدينة آمل طبرستان : 

خرج العديد مف العمماء والفقياء والمحدثيف مف مدينة آمل وتمقبوا بمقب اآلممي بمد اآللف 
ميـ ىذه النسبة إلى موضعيف احدىما آمل طبرستاف التي خرج منيا المفتوحة وضـ ال

عمماء في كل فف , وأكثر مف ينسب إلييا يعرؼ بالطبرؼ , وأكثر اىل العمـ مف اىل  
والثاني ىو آمل جيحوف ويقوؿ ليا الناس آموية ويقاؿ ليا  .(33)طبرستاف ىـ مف آمل

  .(34)ريةآمل الشط أيضا وآمل المفازة, ألنيا عمى طرؼ الب
 ومن اشهر علماء المدينة هم : 

ابو مرواف الحكـ بف دمحم الطبرؼ مف الفقياء والمحدثيف مف اىل آمل طبرستاف,  -
روػ عف سفياف بف عيينة, روػ عنو أىل طبرستاف, مات سنة بضع عشر 

 .(35)ومائتيف
ابو بكر دمحم بف عمير الطبرؼ, جميس أبي زرعة الرازؼ والمفتي في مجمسو مف  -

اىل آمل طبرستاف, روػ عف عبد هللا بف الزبير الحميدؼ كتاب )الرد عمى 
 .(36)وعف ابي جعفر الجماؿ وسيل بف زنجمة النعماف( و)كتاب التفسير(

ومف اشير مف انتسب الى آمل طبرستاف مف العمماء ىو ابو جعفر دمحم بف  -
سنة اربع جرير بف يزيد الطبرؼ المؤرخ الشيير والمفسر الجميل, ولد في آخر 

وعشريف ومائتيف, كاف إماما في فنوف عديدة وروػ عف العديد في الحديث منيـ 
دمحم بف بشار وابف المثنى واحمد بف منيع وغيرىـ, وروػ عنو ابو بكر الشافعي 

 .(37)وأبو عمرو الحيرؼ 
استوطف الطبرؼ بغداد وأقاـ بيا إلى حيف وفاتو في الخامس والعشريف مف شواؿ 

  .(38)ثمائةستة عشر وثال
وكاف قد رحل في االفاؽ طمبا لمحديث  وصنف التفسير الكامل الذؼ اليوجد لو       
                                                                                                          .(39)نظير

وؿ دمحم )ملسو هيلع هللا ىلص( وكبار الصحابة اذ اشتير الطبرؼ بالتفسير المأثور , وىو ما آثر عف الرس
اذ امتاز بالتحرؼ والدقة في النقل عف  ,(41))رضي هللا عنيـ( ويعد مف اشير التفاسير
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الرسوؿ الكريـ دمحم )ملسو هيلع هللا ىلص( والصحابة والتابعيف ومعارضة أصحاب الرأؼ وىو في ثالثيف 
 .(41)جزءا

القراف الكريـ الذؼ يعرؼ بتفسير الرأؼ وىو ما يعتمد  وىو بيذا خالف التفسير الثاني في
عمى العقل أكثر مف اعتماده عمى النقل, ويخالف التفسير المأثور, واشير مفسرؼ ىذا 

ولـ يتخذ طريقتو المنظمة إال في العصر العباسي  (43)والباطنية (42)النوع ىـ المعتزلة
                                                  .(44)الثاني عمى وجو الخصوص

ونظرا لغزارة عمـ الطبرؼ عرض عميو القضاء والمظالـ إال انو رفض, لو مؤلفات تدؿ 
                                                    .(45)عمى سعة إطالع وغزارة العمـ

والعدد(  ومف ابرز مؤلفاتو كتاب )تاريخ الرسل والمموؾ( وكتاب )القراءات والتنزيل
وكتاب )اختالؼ عمماء األمصار( و)تاريخ الرجاؿ مف الصحابة والتابعيف والخالفيف إلى 

ثـ )لطيف القوؿ في إحكاـ شرائع اإلسالـ( وىو مذىبو الذؼ  رجالو الذيف كتب عنيـ(
اختاره , وىو ثالثة وثمانوف كتابا منيا )كتاب البياف عف أصوؿ اإلحكاـ( وىو رسالة 

التبصير( وىو رسالة إلى أىل آمل طبرستاف يشرح فييا ما يتقمده مف  المطيف و)كتابو
 .(46)أصوؿ الديف وابتدأ بتصنيف )تيذيب اآلثار( وىو مف عجائب كتبو

نزيل بغداد, كاف مف الفقياء  (47)ابو عبد هللا الحسيف بف دمحم الطبرؼ الكشفمي -
ودرس في مسجد عبد هللا بف  الشافعييف, درس عمى يد ابي القاسـ الداركي

المبارؾ قبل موت ابي حامد االسفرائيني , وكاف فاضال صالحا متنقال زاىدا, 
 .(48)مات في شير ربيع اآلخر سنة اربع عشرة وأربعمائة ببغداد

احمد بف الحسيف بف ىاروف االقطع مف أبناء زيد بف الحسف العموؼ الطالبي  -
ىػ في مدينة آمل طبرستاف 333د في سنة القرشي ابو الحسف المؤيد الزيدؼ, ول

ىػ بويع لو ببالد الديمـ 381كاف مف أئمة الزيدية, ودعوتو األولى كانت سنة 
 .(49)ولقب بالسيد المؤيد باهلل ومدة ممكو عشروف سنة

وكاف غزير العمـ لو مصنفات في الفقو والكالـ منيا )االمالي والتجريد في عمـ 
 .(51)ىػ421ات , توفي سنة األثر( وشرحو في اربعة مجمد
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ابو عبد هللا دمحم بف احمد بف دمحم بف إسماعيل بف الحسف بف عطاء بف رستـ  -
مع حممة  ,(52)اآلممي قدـ جرجاف في سنة ثماف وتسعيف وثالثمائة (51)الكاورداني

 .(53)المشايخ الذيف وفدوا عمى األمير شمس المعالي قابوس بف وشمكير
بف الحسف بف عيينة الرازؼ وأبي بكر احمد بف دمحم روػ عف أبي العباس احمد 

بف إسحاؽ السني الحافع, وروػ عنو الرئيس أبو المحاسف سعد بف دمحم بف 
منصور الجولكي, وأبو بكر دمحم بف الحسف الجاجرمي, وأبو الفضل وأبو الحسف 

 .(54)ابنا أبي سعد اإلسماعيمي
مف  ممي المعروؼ بالثومي:ابو يوسف يعقوب بف القاسـ بف دمحم التميمي اآل -

إلى اإلسالـ واسمموا  (55)آمل طبرستاف وىو ابف جعفر الثومي الذؼ دعا الجبل
 .(56)عمى يده فكل مف ىو مف الجبل عمى طريقة السنة ىـ مواليو

اإلماـ القاضي أبو الحسف عمي بف دمحم بف عمي الطبرستاني اآلممي: سمع مف  -
ل في سنة اثنتيف وثالثييف وأربعمائة ومف الحافع عبد هللا بف جعفر الخباز بآم

أبي يعمى الخميمي, وابي جعفر ابف المسممة وابف المأموف ولو قصيدة رثى بيا 
 .(57)اماـ الحرميف

أبو رشيد دمحم بف عمي عبد الواحد الشافعي اآلممي: ولد سنة سبع وثالثيف  -
وحج وأقاـ  ,وأربعمائة وقيل سنة أربع وثالثيف وأربعمائة مف أىل آمل طبرستاف

بمكة وسمع الحديث شيئا يسير وكاف زىدا منعزال عف الناس منشغال بنفسو, قيل 
انو فارؽ أصحابو مف المركب وأقاـ في جزيرة يتعبد ثـ رجع إلى آمل ومات فييا 

 .(58)وقبره مشيور ىناؾ ويزار
أبو الطيب طاىر بف عبد هللا بف طاىر الطبرؼ: قاضي مف أعياف الشافعية ولد  -

ىػ بمدينة آمل طبرستاف واستوطف بغداد وولي القضاء بربع الكرخ 348 سنة
ىػ لو مؤلفات عديدة, أبرزىا )شرح مختصر المزني(, 541وتوفي ببغداد سنة 
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وىو احد عشر جزءا في الفقو وجواب في السماع والغناء والتعميقة الكبرػ في 
 .(59)فروع الشافعية

الطبرؼ: فقيو  (61)ابو عبد هللا عبد الكريـ بف احمد بف الحسف بف دمحم الشالوسي -
عصره بآمل, مدرسيا وفقييا, وكاف واعظا زىدا, وبيتو بيت الزىد والعمـ, سافر 
إلى بغداد ثـ إلى الحجاز وسمع فييا أبا عبد هللا دمحم بف الفضل بف نظيف الفراء 

, إلف العديد (61)هللا بف يوسف الجرجانيالمصرؼ, وسمع منو أبو دمحم بف عبد 
مف الكتب, ومف بينيا كتاب )روضة اإلحكاـ( و)زينة الحكاـ في أدب 

 . (63)توفى سنة خمس وستيف وأربعمائة, (62)القضاء(
أبو معمر:  (64)عبد الكريـ بف شريح بف عبد الكريـ بف احمد بف دمحم الروياني -

حسف الكالـ ورد نيسابور فأقاـ  قاضي آمل طبرستاف إماـ فاضل مناظر فقيو
بيا مدة وسمع بسطاـ أبا الفضل دمحم بف عمي بف احمد السيمكي, وبطبرستاف 
سمع الفضل بف احمد بف دمحم البصرؼ وأبا جعفر بف عمي بف دمحم المناديمي وأبا 

أبا عبد هللا دمحم بف  (65)الحسيف احمد بف الحسيف بف أبي خداش الطبرؼ وبساوه 
 .(66)احمد

بو منصور دمحم بف محمود بف الحسف بف دمحم بف يوسف بف أبي حاتـ ا -
سنة خمس وثالثيف  (67)القزويني: المعروؼ بالطبيب, فقيو ولي القضاء بقزويف

وثالثمائة وابنو فاضل حسف السيرة أحسف الثناء عميو ابو دمحم عبد هللا بف يوسف 
يف وموطنو مف آمل الجرجاني في طبقات الفقياء الشافعيف, كاف أصمو مف قزو 
 .(68)طبرستاف روػ مف أبيو ومف السيد عبد هللا بف دمحم وغيرىما

: سمع منو أبو القاسـ الشيرازؼ (69)أبو إسحاؽ إبراىيـ بف عبد هللا المامطيرؼ  -
  :الحافع ولو شعر منو

       وفارقت روحي قد غدوت مفارقي                            أشابت ىمومي يوـ سرت مفارقي     
        (71)ولما ساءني إذ كنت أنت مرافقي    فمو اف كفي قطعت مف مرافقي              
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أبو عبد هللا االسدؼ الزبيدؼ اآلممي: ولي القضاء والرئاسة بآمل طبرستاف  -
, وكاف يمقب (71)سنتيف , وكاف مف رجاؿ الدىر رأيا وكفاءة وصاىر نظاـ الممؾ

ناصر العمرؼ وأبي دمحم الجويني, وتوفى ولو بناصر السنة, روػ عف أبيو و 
 .(72)بضع وخمسوف سنة 

ابو الفرج دمحم بف محمود بف حسف بف دمحم بف يوسف ابف العالمة أبي حاتـ  -
األنصارؼ القزويني: مف آمل طبرستاف فقيو ديف, صالح, صاحب معاممة, حج 

صولو سنة سبع وتسعيف وأربعمائة وأممى  بمكة مجمسا وضاع ابف لو قبل و 
المدينة فقيل دخل المسجد النبوؼ واخذ يتمرغ في التراب ويتشفع بالنبي دمحم 
ملسو هيلع هللا ىلص في إيجاد ولده والناس حولو فبينما ىو في تمؾ الحاؿ دخل ابنو مف باب 

 .(73)المسجد فصرخ الحاضروف 
أبو المحاسف عبد الواحد بف إسماعيل بف احمد بف دمحم الروياني القاضي: مف  -

أىل آمل طبرستاف ولد في ذؼ الحجة سنة خمس عشر وأربعمائة, كاف مف 
الفقياء وأئمة الشافعية األفاضل لسانا وبيانا, لو الجاه العريض والقبوؿ التاـ في 
تمؾ الديار, سمع أبا منصور دمحم بف عبد الرحمف الطالس وأبا دمحم عبد هللا بف 

 المطيرؼ بسارية, وأبا الحسيف جعفر الخبازؼ بآمل وأبا إسحاؽ إبراىيـ بف دمحم
عبد الغافر بف دمحم الفارسي وابا حفص عمر بف مسرور الماوردؼ بنيسابور وأبا 
عمرو دمحم بف عبد العزيز القنطرؼ بمرو, وأبا عبد هللا دمحم بف بياف بف دمحم 

                                                 .(75)وعميو تفقو( 74)الكازروني بميافارقيف
روػ عنو إسماعيل  بف دمحم الفضل االصبياني وزاىر بف ظاىر الشحامي بمرو 
وأبو سعد سميماف بف دمحم الكرجي ببمد الكرج وأبو دمحم عبد الواحد بف احمد بف 
يوسف التميمي بمكة والمدينة وابو عبد هللا شير دوير بف الحسف الفواكيي 

بف دمحم الحاجب ببغداد وابو بكر احمد بف دمحم بف بشار  بسارية وتركانشاه
الفوشنجي بنيسابور وابف بنتو ىبة هللا بف سعد الطبرؼ بأمل ورستـ بف ىاشـ 
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القاضي بخوار الرؼ وجماعة كثيرة سواىـ , قتل شييدا بآمل يوـ الجمعة في 
  .(76)جامع المدينة في محـر سنة اثنتيف وخمسمائة

: احد عمماء مدينة آمل (77)ىيـ بف عمر الحمبي الناتميأبو الحسف عمي إبرا  -
طبرستاف, وىو أيضا مف التجار المعروفيف, سافر الى مصر والشاـ وخراساف 
واستقر ببغداد وسمع بنيسابور أبا بكر احمد بف عمي بف خمف الشيرازؼ وأبا 
الفضل دمحم بف عبيد الصراـ وغيرىما, توفى بعد شواؿ سنة سبع عشر 

 .(78)وخمسمائة
الطبرؼ: شاب صالح ديف, حرص عمى  (79)ابو جعفر دمحم بف عمي الالرزؼ  -

طمب الحديث, وقدـ بغداد متفقيا, وسكنيا وكاف قد سمع بنيسابور أبا سعد عمي 
عبد هللا بف أبي صادؽ الحيرؼ وأبا بكر عبد الغفار بف دمحم بف الحسيف 

بف إسماعيل الروياني الشيروبي وببمده آمل سمع مف ابي المحاسف عبد الواحد 
  .(81)وغيرىـ

روػ عنو أبو بكر المبارؾ بف كامل الخفاؼ , وكانت وفاتو ببغداد في التاسع 
عشر مف محـر سنة ثماف عشر وخمسمائة بالمارستاف العضدؼ, وروػ عنو 
أيضا أبو دمحم بف عبد العزيز بف الحسيف الالرزؼ قيل انو بكر اباذؼ مف أىل 

 .(81)جرجاف
ف عمي بف ابي القاسـ بف أبي زرعة الطبرؼ: المقرغ المحدث الفقيو أبو الحسي -

الحنبمي الزاىد مف أىل آمل طبرستاف قيل عنو بأنو شيخ صالح خير, كثير 
وسمع ( 82)التديف والذكر, عرؼ عنو الزىد رحل في طمب الحديث إلى اصبياف

 جماعة مف أصحاب أبي نعيـ الحافع كابي سعد المطرب وأبي عمي الحداد
وغيرىما, وسمع ببمده آمل مف أبي المحاسف الروياني الفقيو وابي بكر بف 

  .(83)الخطاب, وتولى القضاء بآمل طبرستاف
وتوفى بالعسيمة بعد انتيائو مف أداء فريضة الحج ودفف بيا سنة تسع وعشريف 

  .(84)وخمسمائة
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ىل أبو المطير اليمذاني: إماـ فاضل فقيو حسف الكالـ فصيح المنطق مف أ  -
آمل طبرستاف, ورد نيسابور وأقاـ بيا, وسمع ببسطاـ أبا الفضل دمحم بف عمي 
بف احمد السيمكي وبطبرستاف أبا القاسـ الفضل بف احمد بف دمحم وأبا الحسيف 
احمد بف الحسيف بف ابي خداش الطبرس وبنيسابور أبا عبد هللا دمحم بف احمد 

يل بف بتوف التفميسي وأبا نصر بف دمحم بف الحسف الكافحي وأبا بكر بف إسماع
دمحم بف دمحم بف احمد الرامشي وغيرىـ وباصبياف  سمع أبا المظفر محمود بف 

 .(85)جعفر الكوسج
فوض لو أمر القضاء بآمل, مات في شير رمضاف سنة إحدػ وثالثيف 

 .(86)وخمسمائة
يا, ابو عبد هللا البحير اباذؼ : ولد بشالوس في سنة سبعيف وأربعمائة كاف فق -

عفيفا, واعظا, كثير الخير, مكثرا مف الحديث الذؼ حرص عمى جمعو , صالحا
وكتابتو سمع بنيسابور أبا عمي نصر هللا بف احمد الخشامي, وابا سعد عمي بف 
عبد هللا صادؽ الحيرؼ, وأبا عبد هللا إسماعيل الفارسي وغيرىـ, وكاف يحضر 

آمل ليتوفى فييا في  مجالس الحديث بمرو ويسمع ويكتب, رجع إلى مدينة
 .(87)محـر سنة ثالث وأربعيف وخمسمائة

سبط اإلماـ أبي  :ابو الفوارس ىبو هللا بف سعد بف طاىر الطبرؼ الفقيو -
المحاسف الروياني, شيخ مف أىل آمل طبرستاف لو معرفة بالمذىب, حافع 

ظامية لكتاب هللا, كثير التالوة, دائـ الذكر, كاف رئيس آمل ثـ درس بالمدرسة الن
بآمل وأممى الحديث ولد سنة سبعيف وأربعمائة سمع مف جده ابي المحاسف 

 .(88)وطاىر بف عبد هللا الخوزؼ الصوفي وأبي عمي الحداد المطرز
ابو جعفر دمحم بف الحسيف الطبرؼ اآلممي: مف اىل آمل طبرستاف كاف نائب  -

ثابت الخجندؼ القاضي بآمل, وكاف شيخا فاضال, تفقو عمى يد أبا بكر دمحم بف 
باصبياف وسمع بجنزه خالو القاضي أبا الحسف عمي بف دمحم بف عمي الطبرؼ, 
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وكانت والدتو تقريبا في سنة خمس وخمسيف وأربعمائة بآمل طبرستاف, ودخل 
  .(89)اصبياف سنة اربع وسبعيف وخمسمائة وتوفى بآمل

أبو زيد دمحم بف الفضل بف عمي بف الحسيف بف عمي بف إبراىيـ بف إسماعيل بف  -
: (91)جعفر بف دمحم بف أبي الفضل بف العباس بف عبد المطمب الياشمي القزارؼ 

شيخ مف أىل العمـ وبيتو, وىو في نفسو فاضل,  (91)مف اىل آمل طبرستاف
واف اإلفادة في الفضل كثير المحفوظ والفوائد, متودد مستفيد, مع انو بمغ أ

والرواية, حرص عمى طمب الحديث وكتابتو ولو شعر مميح, سمع بآمل أبا 
المحاسف عبد الواحد بف إسماعيل بف احمد بف الروياني, وببغداد أبا سعد احمد 
بف عبد الجبار الطبورؼ وطبقتيما, وكاف قد الـز ياقوت الحموؼ إثناء إقامتو 

 .(92)باس القصاببآمل في خانقاه الشيخ ابي الع
حيدر بف عمي بف حيدر العموؼ الحسني اآلممي بياء الديف الطبرؼ القاشي, مف  -

أىل آمل طبرستاف فقيو متكمـ مفسر نشأ بالحمة واستقر ببغداد وصنف كتبا منيا 
)الكشكوؿ في بياف ما جرػ عمى اؿ الرسوؿ( و) التفسير( أربعة كتب رابعيا 

)وأمثمة التوحيد( و) األركاف في فروع شرائع أىل عمى السنة أصحاب التأوؿ, 
اإليماف( و)رافعة الخالؼ في وجو سكوت أمير المؤمنيف عف االختالؼ( 

 .(93)ىػ782وغيرىـ, توفى بعد سنة 
 

 :قائمة الهوامش والمصادر

طبرستاف : وىي بمداف واسعة وعديدة يضميا ىذا االسـ , اذ يضـ المدف التي تقع بيف الرؼ  .1
وقومس والبحر وبالد الديمـ , ومف اىـ مدنيا آمل وجرجاف ودىستاف واستراباذ , ويغمب عمى 
ىذه المدف الجباؿ , وتعرؼ ىذه البالد ايضا  باسـ مازنداف, ابو القاسـ عبيد هللا بف عبد هللا 

الت (  –ىػ (, المسالؾ والممالؾ , )مؤسة الخانجي , مصر 311معروؼ بابف خرداذبة )تال
ىػ (, 626ابو عبد هللا شياب الديف عبد هللا ياقوت الحموؼ الرومي البغدادؼ )ت, 245, ص

 . 14-13/ 4الت ( ,  –معجـ البمداف , )دار الفكر , بيروت 
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بكر الشامي المقدسي المعروؼ بالبشارؼ شمس الديف أبي عبد هللا دمحم بف احمد بف أبي  .2
-, )مطبعة بريل, ليدف2ىػ( , أحسف التقاسيـ في معرفة األقاليـ ,ط381)ت

, دمحم عبد المنعـ 57/ 1, ياقوت الحموؼ , معجـ البمداف , 243(,ص1919
 ,2إحساف عباس, ط ,ىػ ( , الروض المعطار في خبر األقطار, تحقيق911الحميرؼ)ت

 .  6ص (,1984-يروت)مطابع ىيدلبرغ, ب
ىي مدينة بطبرستاف وىي في اإلقميـ الرابع طوليا سبع وسبعوف درجة وخمسوف دقيقة : سارية .3

وعرضيا ثماف وثالثوف درجة وىي مف كور طبرستاف الثماف  وبيا منزؿ العامل في أياـ 
ياف الطاىرية وكاف العامل قبل ذلؾ في آمل وجعميا أيضا الحسف بف زيد ودمحم بف زيد العمو 

دار مقاميما وبيف سارية والبحر ثالثة فراسخ وبيف سارية وآمل ثمانية عشر فرسخا والنسبة 
 .3/171إلييا سارؼ . ياقوت الحموؼ , معجـ البمداف , 

روياف : ضـ أولو وسكوف ثانيو وياء مثناة مف تحت وآخره نوف مدينة كبيرة مف جباؿ  .4
ؿ ىناؾ قالوا أكبر مدف سيل طبرستاف آمل طبرستاف وكورة واسعة وىي أكبر مدينة في الجبا

وأكبر مدف جباليا روياف وروياف في اإلقميـ الرابع طوليا ست وسبعوف درجة وخمس وثالثوف 
دقيقة وعرضيا سبع وثالثوف درجة وعشر دقائق وبني جيالف وروياف اثنا عشر فرسخا وقد 

نما ىي والية برأسيا م فردة واسعة محيط بيا ذكر بعضيـ أف روياف ليست مف طبرستاف وا 
جباؿ عظيمة وممالؾ كثيرة وأنيار مطردة وبساتيف متسعة وعمارات متصمة وكانت فيما 
مضى مف مممكة الديمـ فافتتحيا عمرو بف العالء صاحب الجوسق بالرؼ وبنى فييا مدينة 

 . 114/ 3وجعل ليا منبرا , ياقوت الحموؼ , معجـ البمداف , 
 . 1/149وس مف قرػ آمل , ياقوت الحموؼ , معجـ البمداف , سالوس : ىذه النسبة الى شال .5
جيالف : وىـ مف اىل الجباؿ , و كانوا يزعموف انيـ مف بني ضبة , ووجوىيـ تدؿ عمى   .6

انيـ عرب وزييـ زؼ العرب , يمبسوف السيوؼ بالحمائل , ويعتموف عمى القالنس , وسكنوا 
ص بيف الرؼ واصفياف , عبد الكريـ بف الجبل الذؼ عرؼ عنو الوعورة , يأوػ اليو المصو 

ىػ ( , التدويف في اخبار قزويف , تحقيق, عزيز هللا العطارؼ , 623دمحم الرافعي القزويني )ت
, ياقوت الحموؼ , معجـ البمداف , 1/42( , 1987 –)دار الكتب العممية , بيروت 

 . 494, الحميرؼ , الروض المعطار , ص292, 179/ 3, 2/212
 .1/57موؼ , معجـ البمداف , ياقوت الح .7
ىي المدينة العظمى مف بالد سجستاف وىي كبيرة عامرة األسواؽ وأسواقيا دائرة زرنج :  .8

بالمسجد الجامع وليا أرباض عامرة, وفي كل مكاف منيا أسواؽ عمى غاية العمارة. وليا سور 
خندؽ حصيف وخندؽ دائر بالحصف الذؼ بيا وليا عمى أرباضيا حصوف وخنادؽ وفي ال
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المستدير بسور الحصف ماء نابع ينبع مف مكانو ويقع فيو جمل مف فضوؿ المياه التي في 
وىي حاضرة سجستاف , ياقوت الحموؼ , معجـ البمداف ,  المدينة, ولممدينة خمسة أبواب,

, دمحم بف عبد الوىاب القزويني , حواشي 286/ 1, الحميرؼ , الروض المعطار , 5/285
 –ي سمرقندؼ , )مطبعة لجنة التاليف والنشر والترجمة , القاىرة جيار مقالة لعروض

 . 139( , ص1949
 .5-3الروض المعطار , ص ,الحميرؼ  .9
 . 5الحميرؼ , الروض المعطار , ص .11
 . 488المقدسي , احسف التقاسيـ , ص .11
ىػ ( , تاريخ البييقي , ترجمة , يحيى الخشاب 471ابو الفضل دمحم بف حسيف البييقي , )ت .12

 . 488( ص1982-وصادؽ نشأت , )دار النيضة العربية , بيروت 
 .432/ 4ياقوت الحموؼ , معجـ البمداف ,  .13
 .4/462ياقوت الحموؼ , معجـ البمداف ,  .14
 .5/44ياقوت الحموؼ , معجـ البمداف ,  .15
 .5/251موؼ , معجـ البمداف , ياقوت الح .16
 .1/149ياقوت الحموؼ , معجـ البمداف ,  .17
 .3/311ياقوت الحموؼ , معجـ البمداف ,  .18
 .488-485, البييقي , تاريخ البييقي , ص243المقدسي . احسف التقاسيـ , ص .19
المدرسة النظامية : وىي احدػ المدارس التي  بناىا الوزير السمجوقي  نظاـ الممؾ في  .21

انحاء الدولة العربية االسالمية , ابو الفرج عبد الرحمف بف عمي بف الجوزؼ مختمف 
ىػ ( , المنتظـ في تاريخ المموؾ واالمـ , تح, دمحم ومصطفى عبد القادر عطا , 597)ت
, ابو العباس احمد بف دمحم بف خمكاف 151/ 7( 1992 –, )دار الكتب العممية , بيروت 1ط
انباء ابناء الزماف , تح , احساف عباس , )دار الفكر , ىػ ( , وفيات االعياف و 681)ت

, ناجي معروؼ , عمماء النظاميات ومدارس المشرؽ 211/ 3( , 1994 –بيروت 
 .61(, ص1973 –, ) مطبعة االرشاد , بغداد  1االسالمي , ط

ىػ ( , تاريخ االسالـ ووفيات المشاىير 748شمس الديف دمحم بف احمد بف عثماف الذىبي )ت .21
 . 291/ 37( , 1987 –, )دار الكتاب العربي , بيروت 1العالـ , طوا

 .297/ 1ابف خمكاف , وفيات االعياف ,  .22
-, )دار المالييف , بيروت 5ىػ ( , االعالـ , ط1369خير الديف بف محمود الزركمي , )ت .23

2112 ,)4/175. 
ى األسرة ابو العباس الصمعوؾ : ىو الذؼ خمف حساف بف نوح امير طبرستاف وينتسب إل .24

الصعموكية التي اشتيرت بالمجالس العممية وامتاز افرداىا باألسموب واألداء الحسف في 
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االلقاء والتدريس , إضافة إلى العمـ والزىد والورع , ابو عبدا هلل دمحم بف عبدهللا  الحاكـ 
)دار 1ىػ( .تاريخ نيسابور, جمع وتحقيق: ابومعاوية البيروتي, ط415النيسابورؼ,  )ت

, أبي سعيد عبد الحي ابف الضحاؾ بف 419ـ(ص1999بشائر اإلسالمية , بيروت ػػػػ ال
, 1ىػ ( , زيف اإلخبار , ترجمة , عفاؼ السيد زيداف , ط443محمود الكرديزؼ , )ت 

أبو سعد عبد  , 141( , ص2116 –)الييئة العامة لشؤوف المطابع األميرية , القاىرة 
ىػ ( , األنساب , تقديـ 562السمعاني المروزؼ )ت  الكريـ بف دمحم بف منصور التميمي

, أبو القاسـ 8/316( , 1988 –, )دار الجناف , بيروت 1وتعميق , عبد هللا البارودؼ , ط
ىػ ( , تبييف كذب المفترؼ فيما 571عمي بف الحسيف بف ىبو هللا بف عساكر الدمشقي , )ت

ىػ ( , 1414-اب العربي , بيروت , )دار الكت3نسب إلى اإلماـ أبي الحسف األشعرؼ , ط
ىػ ( , طبقات الشافعية 771, تاج الديف بف عمي بف عبد الكافي السبكي , )ت184ص

 .168/ 3الت( , –, ) دار المعرفة , بيروت 2الكبرػ ط
الحسف بف عمي بف الحسف بف عمر بف عمي بف الحسيف  ىوالحسف بف عمي االطروش :  .25

برستاف  في سنة إحدػ وثالثمائة وكاف يمقب بف عمي بف أبي طالب  استولى عمى ط
بالناصر كاف قد  دخل الديمـ بعد قتل دمحم بف زيد وأقاـ بينيـ نحو ثالثة عشرة سنة يدعوىـ 
إلى اإلسالـ ويقتصر منيـ عمى العشر ويدافع عنيـ ابف حساف ممكيـ فأسمـ منيـ خمق كثير 

عمي حسف السيرة عادال ولـ ير كاف الحسف بف ,  واجتمعوا عميو وبنى في بالدىـ مساجد
قامتو الحق , ابو الحسف عمي بف ابي الكـر دمحم بف دمحم الناس مثمو في عدلو وحسف سيرتو وا 

ىػ (, الكامل في التاريخ , تح , عبد هللا القاضي , )دار 631بف عبد الكريـ الشيباني , )ت 
 . 484-481/ 6ىػ (, 1415-الكتب العممية , بيروت 

 .141ف اإلخبار , صالكريزدؼ , زي .26
 . 45/ 4السمعاني , األنساب ,  .27
 .57/ 1ياقوت الحموؼ , معجـ البمداف ,  .28
السمطاف مسعود بف محمود الغزنوؼ : لمعرفة تفاصيل عيده يمكف الرجوع إلى افتخار عبد  .29

الحكيـ رجب العكيدؼ , السمطاف مسعود بف محمود الغزنوؼ سيرتو ودوره السياسي والعسكرؼ 
( 1999-جامعة االنبار –, رسالة ماجستير مقدمة الى كمية التربية لمبنات  ىػ432-ىػ 421

 . 
, لمعرفة تفاصيل اجتياح مدينة آمل طبرستاف الرجوع الى 494البييقي , تاريخ البييقي , ص .31

 تاريخ البييقي .
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 .499البييقي , تاريخ  البييقي , ص .31
 .494البييقي , تاريخ  البييقي, ص .32
,  ابف األثير , 1/57, ياقوت الحموؼ , معجـ البمداف , 45/ 4السمعاني , األنساب ,  .33

 .1/22( ,  1981 –المباب في تيذيب األنساب , )دار صادر , بيروت 
 . 1/22ابف األثير , الكامل في التاريخ ,  .34
 .  4/45السمعاني , األنساب ,  .35
 .45/ 4السمعاني , األنساب ,  .36
, 2/274ثير , المباب في تيذيب األنساب , , ابف األ279/ 23الذىبي , تاريخ اإلسالـ ,  .37

ىػ(, البداية والنياية , تح,  774أبو الفداء إسماعيل بف عمر بف كثير القرشي الدمشقي )ت
 .165/ 11(, 1988-) دار إحياء التراث , بيروت 1عمي شيرؼ, ط

/ 11, ابف كثير , البداية والنياية , 274/ 2ابف األثير , المباب في  تيذيب األنساب ,  .38
165 . 

 .11/165ابف كثير , البداية والنياية ,  .39
, )مطبعة 7تاريخ اإلسالـ السياسي والديني والثقافي واالجتماعي , طحسف إبراىيـ حسف ,  .41

 .3/346( ,1965-النيضة المصرية , القاىرة 
 341/ 3, حسف , تاريخ اإلسالـ , 69/ 6الزركمي , اإلعالـ ,  .41
فرقة كالمية مبتدعة ظيرت بالبصرة مطمع القرف الثاني اليجرؼ عمى يد واصل بف المعتزلة:  .42

عطاء بعد اف اعتزؿ مجمس شيخو أبي الحسف البصرؼ, وابرز معتقداتيـ , قوليـ في خمق 
القرآف , الحفظي , عبد المطيف بف عبد القادر, تأثير  المعتزلة في الخوارج والشيعة , )دار 

 . 14-13ػػ بال ت(, ص األندلس الخضراء , جدة
إف النصوص الدينية ليا معنياف: أحدىما »ىو وصف يطمق لمفئة التي تقوؿ: الباطنية:  .43

ظاىر يفيمو الناس بواسطة المغة, وبمعرفة أساليب الكالـ, والثاني باطف ال يدركو إال الذيف 
عامة الناس اختصيـ هللا بيذه المعرفة, وىـ َيصُموف إلى إدراؾ ىذه المعاني المحجوبة عف 

 اإلسماعيمية, و أطمقت المفظة  عمى  عدة فرؽ إسالمية, منيا  بتعميـ هللا ليـ مباشرة
,محمود عكاـ , كالمزدكيةرؽ غير إسالمية , وقد تشير أيضا إلى فوالخرمية والقرامطة

 . 3/483(, 1995-الموسوعة اإلسالمية  الميسرة , )دار صحارػ, دمشق 
 .346/ 3حسف  , تاريخ اإلسالـ ,  .44

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%83%D9%8A%D8%A9
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مجير الديف الحنبمي العميمي , اإلنس الجميل بتاريخ القدس والخميل , تح , عدناف يونس عبد  .45
 . 1/11(1999 –المجيد بنائو , )مكتبة دنديس, عماف 

ىػ( , تاريخ مدينة 571ابي القاسـ عمي بف الحسف أبف ىبة هللا بف عبد هللا الشافعي, )ت .46
تح,  محب الديف أبي سعيد عمر بف  دمشق وذكر فضميا وتسمية مف حميا مف األماثل,

 .196/ 52( , 1975-غرامة العمرؼ, ) دار الفكر , بيروت 
 .462/ 4الكشفمي : ىذه النسبة الى كشفل , ياقوت الحموؼ , معجـ البمداف ,  .47
 . 99/ 3, ابف االثير , المباب في تيذيب االنساب , 5/75السمعاني , االنساب ,  .48
ىػ( , إكماؿ تيذيب الكماؿ, تح , أبو  762يج الحنفي )ت حافع عالء الديف مغمطاؼ بف قم .49

-, ) مطبعة الفاروؽ الحديثة 1عبد الرحمف عادؿ بف دمحم و أبو دمحم أسامة بف إبراىيـ, ط
 . 116/ 1, الزركمي , االعالـ , 131/ 1( , 2111

 .1/116الزركمي , اإلعالـ ,  .51
 .432/ 4, معجـ البمداف ,  الكاورداني : ىذه النسبة الى كاورداف , ياقوت الحموؼ  .51
, أبو القاسـ 3/79, ابف األثير , المباب في تيذيب األنساب , 23/ 5السمعاني , األنساب ,  .52

, )عالـ  3تاريخ جرجاف , تح , دمحم عبد المعيد خاف , ط’ حمزة بف يوسف  الجرجاني 
 . 453( ص 1981-الكتب , بيروت 

 .453, الجرجاني , تاريخ جرجاف , ص79/ 3ابف االثير , المباب في تيذيب األنساب ,  .53
, 3/79, ابف األثير , المباب في تيذيب األنساب , 3/116السمعاني , األنساب ,  .54

 .453الجرجاني , تاريخ جرجاف , ص
 .212/ 2الجبل : وىـ أىل جيالف , ياقوت الحموؼ , معجـ البمداف ,  .55
, الجرجاني 3/79يب األنساب , , ابف األثير , المباب في تيذ5/23السمعاني , األنساب ,  .56

 , 435, تاريخ جرجاف , 
 .3/222الزركمي , اإلعالـ,  .57
 .257/ 12, ابف كثير , البداية والنياية , 171/ 36الذىبي , تاريخ اإلسالـ ,  .58
 .95/ 35الذىبي , تاريخ اإلسالـ ,  .59
, , الحميرؼ 214/ 4الشالوسي : ىذه النسبة الى شالوس , ياقوت اؿ معجـ البمداف ,  .61

 .337الروض المعطار , ص
 .2/177, ابف االثير , المباب في تيذيب األنساب , 3/384لسمعاني , االنساب , ا .61
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, 2/177, ابف األثير , المباب في تيذيب األنساب , 3/384لسمعاني , األنساب , ا .62
 .161/ 3الزركمي , اإلعالـ , 

 .2/177األنساب ,  , ابف األثير , المباب في تيذيب3/384السمعاني , األنساب ,  .63
, الحميرؼ , 4/15الروياني : ىذه النسبة الى روياف , ياقوت الحموؼ , معجـ البمداف ,  .64

 .278الروض المعطار , ص
ساوه :وىي قرية  تقع في الطريق ما بيف بالد ىمذاف والرؼ بينيما اثناف وعشروف فرسخا ,  .65

 .1/297الحميرؼ , الروض المعطار , 
)رئاسة ديواف االوقاؼ 1المعجـ الكبير , تح , منيرة ناجي سالـ , ط السمعاني , التحبير في .66

 . 114/ 3, ياقوت الحموؼ , معجـ البمداف , 147/ 1, (1975-, بغداد 
بالفتح ثـ السكوف وكسر الواو وياء مثناة مف تحت ساكنة ونوف مدينة مشيورة بينيا قزويف :   .67

لى أبير اثنا عش ر فرسخا وىي في اإلقميـ الرابع طوليا وبيف الرؼ سبعة وعشروف فرسخا وا 
خمس وسبعوف درجة وعرضيا سبع وثالثوف درجة , وىي ثغر الديمـ, ياقوت الحموؼ , معجـ 

 .465, الحميرؼ , الروض المعطار , ص4/342البمداف , 
 .2/16القزويني , التدويف في إخبار قزويف ,  .68
 .4/14 ,معجـ البمدافالمامطيرؼ : ىذه النسبة الى مامطير , ياقوت الحموؼ ,  .69
 .155/ 3, ابف األثير , المباب في تيذيب األنساب , 5/181 ,السمعاني, األنساب .71
نظاـ الممؾ : ىو قواـ الديف غياث الدولة أبو عمي الحسف بف عمي بف إسحاؽ مف اشير  .71

 ىػ , عرؼ عنو العمـ485ىػ الى اف توفى سنة 455السالجقة ومدبر دولتيـ مف سنة  ورزاء
والحكمة وضاىى الخمفاء في عطائيا , ممؾ طائفة الفقياء بإحسانو وسمؾ سبيل البر معيـ 
سبيال لـ يعيد قبل زمانو ىو اشير مف بنى المدارس التي عرفت باسمو , الذىبي , تذكرة 

, السبكي , طبقات الشافعية , 4/64(, 1998-ب العممية , بيروت , )دار الكت1الحفاظ , ط
4/319. 

 .112/ 32الذىبي , تاريخ اإلسالـ ,  .72
 .52/ 35الذىبي , تاريخ اإلسالـ ,  .73
ميارفاقيف :  بمد معروؼ مف أرض أرمينية, بيف حدود الجزيرة وحدود أرمينية, وبعض الناس  .74

زيرة, وىو في شرقي دجمة عمى مرحمتيف يعدىا مف أرمينية, وبعضيـ يعدىا مف بالد الج
منيا, والمعارؼ المصنوعة بميافارقيف ال نظير ليا وال يعدليا مثميا صنعة.وبينيا وبيف آمد 
خمسة فراسخ, وىي منيعة مسورة حصينة وليست بالكبيرة, وىي كثيرة الناس, والبساتيف تسقى 
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فتحيا عياض بف غنـ عمى مف اآلبار ومف أعيف غير غزار, وداخل مدينتيا عيف ماء , و 
 .567مثل صمح الرىا,الحميرؼ , الروض المعطار , ص

 .4/134, الزركمي , اإلعالـ , 116/ 3السمعاني , األنساب ,  .75
 .3/116السمعاني , األنساب ,  .76
 .251/ 5الناتمي : نسبة الى ناتل , ياقوت الحموؼ , معجـ البمداف ,  .77
 .286/ 3المباب في تيذيب األنساب ,  , ابف األثير ,5/441السمعاني , األنساب ,  .78
 .1/149الالرزؼ : ىذه النسبة إلى الالرز , ياقوت الحموؼ , معجـ البمداف ,  .79
 .664/ 5السمعاني , األنساب ,  .81
 .664/ 5السمعاني , األنساب ,  .81
ليست ىذه الباء بخالصة ولذلؾ يكتبيا بعض الناس بالفاء وىي مكسورة األوؿ, اصبياف :  .82

بف نوح وىو الذؼ بناىا, وقيل سميت اصبياف ألف اصبو بمساف الفرس البمد سميت بأصبياف 
وىاف الفرس, معناه بمد الفرساف. ولـ يكف يحمل لواء الممؾ منيـ إال أىل اصبياف لنجدتيـ 
وكانوا معروفيف بالفروسية والبأس, وىي مف بالد فارس, وىما مدينتاف بينيما مقدار ميميف 

وىي أكبرىما, والثانية تعرؼ شيرستاف وفي كل واحد منيما منبر, إحداىما تعرؼ بالييودية 
والييودية مثاًل شيرستاف في المساحة, وىما أخصب مدف الجباؿ وخراساف الحميرؼ , 

 .43الروض المعطار . ص
شذرات الذىب في , ـ(1678 ىػ/1189)ت أبو الفالح عبد الحي بف احمد بف العماد الحنبمي .83

)دار ابف كثير, دمشق, بيروت ػػػػ 1د وعبدالقادر االرناؤوط , طاخبار مف ذىب, تح: محمو 
1986 , )4/86. 

 .4/64ابف العماد الحنبمي .شذرات الذىب ,  .84
 .1/467السمعاني , التحبير في المعجـ الكبير ,  .85
 .1/467السمعاني , التحبير في المعجـ الكبير ,  .86
 .2/121السمعاني , التحبير في المعجـ الكبير ,  .87
 .291/ 37تاريخ اإلسالـ ,  الذىبي , .88
 .115/ 2السمعاني , األنساب , التحبير في المعجـ الكبير ,  .89
 قزازؼ : ىذه النسبة الى الحرؼ التي اختص بيا آمل طبرستاف وخوارـز .91
 .68/ 1, ياقوت الحموؼ, معجـ البمداف , 492/ 4, 1/348السمعاني , األنساب ,  .91
 .1/68ياقوت الحموؼ , معجـ البمداف ,  .92
 . 291/ 2الزركمي , االعالـ ,  .93


