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 :الممخص
تعد منطقة المشرؽ اإلسالمي مف البالد التي ظير فييا العديد مف        

العمماء الذيف كاف ليـ دكر في الجانب العممي كالحضارم تاركيف بصمات 
ليـ كاضحة في شتى  مجاالت العمـك كمف ىذه البالد سجستاف ، اذ ظير 

الذيف تنقمكا بيف البالد اإلسالمية لمنيؿ مف العمـك اك فييا جمة مف العمماء 
لنقؿ ما يحممكنو في جعبتيـ مف معرفة فارتئينا تسميط الضكء عمى ىذه 

 البالد كعمى عممائيا.
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Abstract: 

The Islamic mashraq region is considered one of the 

countries in which many scholars who had arole in the 

scientific and civilizational side appeared leaving clear 

imprints for them in various fields of science and from 

this country sistan as there appeared in it agronp of 

scholars who moved between Islamic countries to draw 

from the sciences or to transfer what they carry him with 

knowledge of our country so we are excited about the 

spotlight on this country and on its scientists. 
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 المقدمة
اف منطقة المشرؽ اإلسالمي ليا تاريخ حافؿ كميـ فيك مف التكاريخ الميمة لما لو مف 
تأثير في الجانب السياسي كالحضارم فقد ظير فييا العديد مف االمارات التي بدكرىا عممت 
عمى ترسيخ النفكذ السياسي كاإلدارم كالعسكرم كنشر اإلسالـ في تمؾ البقاع فحصؿ التالقح 

ماعي مع  الحضارات السابقة لتمؾ البالد مما جعميا مف مراكز الحضارة الفكرم كاالجت
اإلسالمية فظير فييا العديد مف العمماء ممف رفدكا الحركة الفكرية كالعممية في شتى مجاالت 
العمكـ كمف ىذه البالد سجستاف  فارتئينا تسميط الضكء عمى عممائيا كدكرىـ العممي كالثقافي 

ر تناكؿ المحكر األكؿ جغرافية سجستاف كالمحكر الثاني تطرقنا فيو الى كقسـ البحث الى محاك 
سكاف سجستاف كعاداتيـ اما المحكر الثالث سمطنا الضكء عمى ابرز العمماء في سجستاف 

 خالؿ فترة الدراسة. 
 -جغرافية سجستان:

 (2)تقع ضمف خطكط فمكية محددة ، فيذكرىا المنجـ (1)ناحيو كبيرة  ككالية كاسعة 
بانيا تبعد عف الغرب اربع كستكف درجة كعف خط االستكاء اثناف كثالثكف درجة ، امػا 

فيذكر انيا تقع ضمف خطكط طكؿ اربع كستكف درجة كربع كعرض اثناف  (3)ياقػػػػػػػػكت الحمكم 
 (4)كثالثكف درجة كسدس الدرجة ، كجاء الخالؼ االخر في مكقعيا ضمف األقاليـ ، فالمنجـ 

يذكرىا ضمف اإلقميـ الثالث. اما  (5)ا ضمف اإلقميـ الرابع ، بينما ياقكت الحمكميذكر كقكعي
) فمشارقيا ارض كابؿ كمغاربيا كرماف ، كجنكبيا مكراف ( 6)حدكدىا االقميمية فيصفيا المقدسي

فيصؼ حدكدىا بقكلو: ) يحيط بيا  (7)كقيقاف كشماليا قيستاف كخراساف ( ، اما ابف حكقؿ 
ؽ مفازة بيف كرماف كارض السند كبيف سجستاف كشئ مف عمؿ الممتاف كمما مما يمي المشر 

يمي المغرب خراساف كشئ مف عمؿ اليند ، كمما يمي الشماؿ ارض اليند  كما يمي الجنكب 
 المفازة بيف سجستاف ككرماف(.

كىي بالد  (8)اما طبيعة ارضيا فيي ذات ممكحة عالية إضافة الى ككنيا ارض رممية 
كالرياح فييا شديدة ال  (9)قع فييا الثمج كما اف ارضيا  سيمية ال يرل فييا جباؿ حارة ال ي

تسكف فييا ابدا عمى مدار السنو فاستغمكا ىذه الخاصية اذ قامكا بنصب طكاحيف تدكر بالرياح 
كعمى الرغـ مف ىذه الميزة الحسنة الى اف ىذه الخاصية لمرياح كانت ليا مساكئ عمى الجانب 

طقة فالطبيعة الرممية ألرضيا جعميا عرضة لنقؿ ىذه الرماؿ مف مكاف اخر بسبب االخر لممن
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الرياح الشديدة لذلؾ عمؿ أىالي سجستاف إليجاد طريقة لمحفاض عمى مدنيـ مف الطمس 
بسبب حركة الرماؿ كلمعالجة ىذه المشكمة ألجؿ الحفاظ عمى مدنيـ احتالكا عمى نقؿ الرماؿ 

ف الشكؾ عمى شكؿ حائط حكؿ المنطقة المراد نقؿ رماليا  الى مكاف آخر بعمؿ سكاتر م
كفتحكا مف اسفمو بابا فتدخمو الرياح فتطير الرماؿ الى األعمى مثؿ الزكبعة لتنتقؿ الى المكاف 

 . ( 13)المطمكب 
يكثر في سجستاف حيكاف القنفذ كاالفاعي لذلؾ ال يقتؿ كال يصطاد في ارضيـ قنفذا 

. لذلؾ يكجد في كؿ بيت قنفذ  (11)فاعي كلكال ذلؾ ليجرت البالد كال سمحفاة ألنيا تقتؿ اال
كمف المكارد المائية فييا نير  (12)فالبيت الذم ال يكجد فيو قنفذ  يككف كثير االفاعي 

كىك نير يخرج مف ظير الغكر كيعبر بالدآ كغفارآ حتى ينتيي الى سجستاف  (13)اليندمند
كيذكر  (14)نيار منيا نير الطعاـ كباشتركد كسناركذكيصب في بحيرة زره كيتفرع منو عدة ا

اف ليا نير ينبع مف جباؿ بامياف كيدخؿ الى سجستاف كىذا النير كثير المياه ال  (15)المقدسي 
كما تكجد فييا بحيرة تعرؼ ببحيرة زره كىي بحيره يتسع فييا الماء كينقص  (16)يزيد كال ينقص 

ثالثكف فرسخا كعرضيا مقدار مرحمة كىي عذبة المياه  عمى قدر زيادة الماء كنقصانة كطكليا
كمف االنيار األخرل نير فره كنيشؾ كىما ينبعاف مف قرب الغكر كيصباف  (17)كثيرة األسماؾ 

 . (18)في نفس البحيرة 
 بالد سجستاف كثيرة المدف كمف مدنيا 

سة كليا خم (19)زرنج : مدينة كبيره ذات سكر كحصف كخندؽ يحيط بيذا الحصف  -1
احدىا الباب الجديد كاألخر الباب العتيؽ ككال البابيف باتجاه  (23)أبكاب مف حديد 

فارس كالباب الثالث يدعى كرككيو يخرج منو الى خراساف اما الباب الرابع فيعرؼ 
بنيشؾ كيخرج منو الى  مدينة بست كالباب الخامس يعرؼ بباب الطعاـ كيخرج منو 

ض كاسع األبنية كثير السكاف كيحيط بو سكر كفيو كلممدينة رب( 21)الى الرساتيؽ 
كليذا الربض ثالثة عشر  (22)حصف دائر كيحيط بو خندؽ حصيف كممتمئ بالماء 

تحتكم المدينة عمى أسكاؽ عامره محيطة بمسجد الجامع الذم بيا كما اف  (23)بابا 
ر بف ربضيا عامرا باألسكاؽ كمف ىذه األسكاؽ المكجكدة سكؽ عمر كالذم بناه عم

كفي داخؿ المدينة ثالثة ( 25)كغمة ىذا السكؽ يكميا تصؿ الى الؼ درىـ  (24)ليث 
انيار منيا نير يدخؿ مف الباب المسمى بالباب العتيؽ كالثاني يدخؿ مف الباب 
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الجديد كالثالث يدخؿ مف باب الطعاـ كعند المسجد الجامع يكجد حكضاف عظيماف 
مف الماء كعمى ما يبدك يتجمع فييما مياه ىذه األنير الصغيرة  كمف ثـ تتكزع عمى 

، يستعمؿ أىميا في  (26)مياه عمى دكر الناس كالبساتيف كالحمامات شكؿ شبكة مف ال
عممية البناء مادة الطيف كال يستخدمكف االخشاب في ذلؾ ألنو يتعرض الى 

  (27)التسكس
مدينة بست : مدينة ليس مف اعماؿ سجستاف اكبر منيا بعد زرنج اال انيا كبئو   -2

نخيؿ كاعناب كارضيا خصبة جدا  كيرتدم أىميا زم اىؿ العراؽ كفييا متاجر كبيا
 . (29)كيكجد فييا منابر عدة كرباطات كثيره عظيمة  (28)كأىميا ميسكرم الحاؿ 

مدينة القرنيف : ليا قرل كرساتيؽ تقع الى اليسار مػػػػػػػػػػػػػػف مدينة بست عمػػػػػػػى فرسخيف  -3
 ( .31) كىي مدينة متكسطة المساحة ليا سكر كأسكاؽ كقرل كرساتيؽ (33)منيا 

مدينة الطاؽ : كىي عمى مرحمة مف زرنج تككف في ظير القادـ مف سجستاف الى  -4
خراساف اذ  تقع عمى يميف المار الى خراساف كىي مدينة صغيره ليا رستاؽ كاسع 

 . (32)كثير الخصب كتكثر فييا االعناب كالفكاكو التي تغطي حاجة اىؿ سجستاف 
نيف كاشمخ بناء كليا سكر مف تراب كفييا مدينة خكاش : كىي اكبر مف مدينة القر  -5

سكؽ عامرة كتبعد عف القرنيف مرحمة اذ تقع عمى يسار الطريؽ الذاىب الى مدينة 
بست، فييا مزارع كعمارات كنخيؿ كاشجار كفكاكو كثيره كمياه جارية كأىميا ميسكرم 

 ( .33)الحاؿ 

و تكثر فييا النخيؿ مدينة فرة : مدينة كبيره ليا رستاؽ يشتمؿ عمى نحك ستيف قري -6
 .( 34)كالفكاكو كىي ذات ارض سيمية كيستخدـ في بناء بيكتيا الطيف 

مدينة جزة : مدينة تتصؿ عمارتيا بعمارة مدينة فرة تقع عمى يميف الطريؽ مف  -7
سجستاف الى خراساف كتحتكم عمى قرل كعمارات كرساتيؽ ، كيستخدـ أىميا فػػػػػػػػي 

 .( 35)البناء الطيف كالحجارة 
مدينة سركاف : مدينة صغيرة اال انيا اكثر المدف عمارة كسكانان كتكثر فييا الفكاكو  -8

 . (36)كاالعناب كالكركـ كتبعد عف مدينة بست بمرحمتيف 
مدينة الزلقاف : تبعد عف مدينة بست بمرحمة كفييا فكاكو كنخيؿ كزركع كاغمبية أىميا  -9

 .( 37)مف الطيف  يحترفكف الحياكة كماؤىا مف مياه جارية كبنائيا
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مدينة ركذاف : كىي مدينة صغيرة كيحيطيا سكر كابنيتيا مف الطيف تقع  -13
بالقرب مف فيركزقند عمى يميف الطريؽ المتجو الى الرخج كفييا فكاكو كاعناب كزركع 

 . (38)كأكثرىا فاكية المنج كفييا مياه جاريو تسقي رساتيقيا 
 سكاف بالد سجستاف . 

لـ تعطى لغيرىا مف البمداف فأىميا مف خيار الناس كمف تتميز سجستاف بمحاسف 
صفاتيـ حسف المجاممة فال يكجد اكثر منيـ في ذلؾ فضال عف  مسارعتيـ في إغاثة 
المميكؼ كاالمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر كلك كاف في ذلؾ تعريض حياتيـ لمخطر كجدع 

لمرأة ال تخرج مف بيتيا ابدآ كاف كمف عاداتيـ اف ا( 39)االنكؼ فضال عف مكاساتيـ لمضعيؼ 
اما رجاؿ سجستاف فيـ عظاـ الخمقة كذك جالدة كيمشكف  (43)إرادة زيارة أىميا فيككف في الميؿ 

في اسكاقيـ كىـ يحممكف السيكؼ كيضعكف عمى رؤكسيـ ثالث عمائـ اك اربع كؿ كاحدة منيا 
ككف شكؿ العمائـ اشبو بمكف ما بيف احمر كاصفر كاخضر كابيض كغير ذلؾ مف األلكاف كي

بالمككؾ كيمفكنيا بطريقة تظير الكاف كؿ كاحده منيا كقماش ىذه العمائـ مف البريسـ يصؿ 
طكليا ثالثة اذرع اك أربعة اذرع كما يكجد في سجستاف كثير مف الخكارج كىـ يظيركف 

ر لنا ياقكت كعف ىذا االمر يذك (41)مذىبيـ عمنان كال يتحاشكف منو كيفتخركف بو عند المعاممة 
حادثة بقكلو :)حدثني رجال مف النجار قاؿ : تقدمت الى رجال مف سجستاف  (42)الحمكم 

ألشترم منو حاجة ... فقاؿ: ) يا اخي انا مف الخكارج ال تجد عندم اال الحؽ كلست ممف 
يبخسؾ حقؾ كاف كنت ال تفيـ حقيقة ما أقكؿ فسؿ عنو فمضيت كسالت عنو متعجبا ( كىؤالء 

ج يمبسكف زم يميزىـ عف باقي الجميكر فيـ مشيكركف كمعركفكف كفييـ عمماء كفقياء الخكار 
 .( 43)كيكثركف مف الصالة كالصـك كالزيادة في العبادات 

ـ( عمى يد القائد عاصـ بف عمرك في عيد 643ق/23فتحت سجستاف في سنة )
ـ( بعد قتاؿ شديد حتى نزلكا 35/655-ـ643ق/23الخميفة عثماف بف عفاف رضي اهلل عنو)

اما في الفترات االحقو  (45)كاستمرت عمى ذلؾ طيمة خالفة عثماف ابف عفاف ( 44)الى الصمح 
 . (46)لخركج أىميا عف الطاعة فتكالت الفتكحات عمييا مرات عدة 

 -عمماء سجستاف:
 م(.864ه/  250سهل بن محمد)ت -1
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كقيؿ اسمو سيؿ بف  ( 47)سيؿ بف محمد بف عثماف بف يزيد الجشعمي السجستاني 
ثـ استكطنكا في  (53)اصؿ اىمو مف تستر  (49)كنيتو أبك حاتـ  (48)محمد بف عثماف بف القاسـ

، نزؿ في مدينة البصرة )العراؽ(  (51)كتكلكا الرئاسة فييا  سجستاف فاصبحكا مف اثرياء أىميا
اال اف المصادر لـ تفصح عف تاريخ قدكمو الى البصرة ، كقد كرث عف ابيو  (52)كسكف فييا

، كاف عبدان صالحان كثير الصدقة  (53)مائة الؼ دينار انفقيا فػػػػػػػي طمب العمـ كعمػػػػػػػػػػى اىمو 
،  (54)ؿ يكـ بدينار كيقرا القراف الكريـ كلو في كؿ أسبكع ختمة تامة كالتالكة كيتصدؽ في ك

، كقرأ القرآف الكريـ عمى يعقكب الحضرمي ككتب  (55)اخذ العربية عف ابي عبيد االصمعي 
، كاف أبك حاتـ حافظان لمقرآف الكريـ حسف الصكت في  (56)الحديث عف طائفة مف المحدثيف 

،كلديو عمـ بالعركض كالمغة كالحديث كالتفسير كيعد  (57)البصرة قراءتو فعمؿ امامان في مسجد 
كلـ يكف حاذقان بالنحك كاذا التقى مع أبك عثماف المازني تشاغؿ  (58)مف الشعراء المتكسطيف

ككاف صادؽ الركاية كعميو اعتمد أبك بكر محمد بف  (59)خكفان مف يسألو المازني عف النحك 
، عمؿ أبك  (61)كممف اخذ عنو ايضان أبك العباس المبرد كغيرىـ (63)دريد في المغة كنقؿ عنو 

كلو تكاليؼ كمصنفات عديدة كمف اشيرىا كتاب القراءات ( 62)حاتـ في جمع الكتب كالتجارة 
، سافر الى بغداد لفترة  (63)كىك مف الكتب التي يفتخر اىؿ البصرة بيا عمى سائر البالد

، كمف كتبو كتكاليفو اعراب  (64)كقفؿ عائدان الى البصرة قصيرة اال انو لـ يستقر فييا طكيالن 
القرآف ، ما يمحؽ فيو العامة ، الطير، البنات، المقصكر، القراءات، االدغاـ، السيكؼ 

 .( 65)كالرماح، خمؽ االنساف، المقصكر كالممدكد، الفصاحة، النحمة، اختالؼ المصاحؼ 
اختمفت المصادر في تاريخ كفاتو فمنيـ يقكؿ تكفي في البصرة في شير رجب       

كآخركف  (67)ـ( 864ق/253كالبعض االخر يجعؿ كفاتو سنة)( 66)ـ(862ق/248سنة)
كما اختمفكا في عمره حيف كفاتو فالبعض يقكؿ تكفي عف  (68)ـ(868ق/255يجعمكنيا سنة)

بعض االخر يذكر اف عمره حيف كفاتو تسعيف كال (69)عمر يناىز ثالث كثمانكف سنة 
 .(73)سنو

 م(.868ه/ 255محمد بن كرام)ت -2
كلد  (72)كىك محمد بف َكراـ بف عراؽ بف حزابو بف البراء  (71)كنيتو أبك عبداهلل     

 (73)بقرية تابعو لمدينة زرنج مف بالد سجستاف فنشأ في ىذه البالد كترعرع بيا 
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سمع الحديث كالتفسير كذكر  (74)، كىك شيخ الطائفة المعركفة بالكرامية مف المرجئة 
، ( 75)انو كاف زاىدان كيرتدم مالبس مف مسؾ ضاف مدبكغ غير مخيط كيعتمر قمنسكة بيضاء

 (76)بدأ في طمب العمـ كارتحؿ الى خراساف فتتممذ عمى يد احمد بف حرب كفي مدينة بمخ 
،  (78)سمع عمي بف حجر كجاؿ بالدان كثيرة (77)يكسؼ الماكياني كبمركسمع مف إبراىيـ بف 

كقد اكثر مف مجالسة احمد بف عبداهلل الجكيبارم كمحمد بف تميـ السعدم كىؤالء ممف ال 
يكثؽ بركايتيـ كىـ متيمكف بكضع مائة الؼ حديث عف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كعف 

 (83)صداقيتو كالثقة في ركايتو ، فيقكؿ عنو الشيرستانيكقد شكؾ في م( 79)الصحابة كالتابعيف 
) أبك عبداهلل محمد بف كراـ ، قميؿ العمـ قد قمش )اخذ( مف كؿ مذىب ضغثان )الضعيؼ 

بقكليـ:) خذؿ حتى التقط   (81)الباطؿ الكالـ المخمط الفاسد(( ، كعنو يذكر الجكزم كالذىبي 
ركاية اخرل بقكلو:) قاؿ ( 82)كما يركم الذىبي  مف المذاىب اردآىا كمف االحاديث اكىاىا( ،

أبك العباس السراج شيدت أبا عبداهلل البخارم كدفع اليو كتاب مف محمد بف كراـ يسألو عف 
احاديث منيا عف الزىرم عف سالـ عف ابيو رفعو الية حكؿ االيماف ال يزيد كال ينقص ، فكتب 

 د كالحبس الطكيؿ(.عمى ظير كتابو مف حدث بيذا استكجب الضرب الشدي
فمف مذىبو اف اهلل جؿ كعمى لو ( 83)عرؼ محمد بف كراـ بالمجسـ كالمبتدع      

كمف األمكر  (84)جسـ كلكف ليس كاألجساـ األخرل الى غير ذلؾ مما ال يميؽ بالذات اإلليية 
األخرل التي ابتدعيا قكلو عف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ بانو ليس حجة عمى خمقو ألف 

فضالن عف قكلو اف االيماف قكؿ بال معرفو كما اف االيماف  (85)لحجو ال تمكت كال تندرس ا
،انتقؿ الى  (87)عميو ىذه البدع(86)قكؿ بالمساف كاف اعتقد الكفر بقمبو فيك مؤمف فانكر العمماء 

مكة كمكث فييا خمس سنيف ثـ عاد الى نيسابكر كبعدىا الى سجستاف كباع فييا كؿ ما 
يممكو ثـ قفؿ راجعان الى نيسابكر فسجنو اميرىا طاىر بف عبداهلل بف طاىر كمكث في السجف 
ثماف سنكات كبعدىا اطمؽ سراحو كارتحؿ الى الشاـ اال انو عاد مف جديد الى نيسابكر 

مسجف لممرة الثانية عمى يد اميرىا الجديد محمد بف عبداهلل بف طاىر فطالت محنتو فتعرض ل
كاستقر ىناؾ الى اف  (88)ـ( كسافر الى بيت المقدس  864ق/ 251كاطمؽ سراحو سنة )

 . (89)ـ(868ق/ 255تكفي سنة)
 م(.877ه/ 264عمر بن الخطاب ) -3
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كقد انتقؿ الى  (91)كنيتو أبك حفص (93)عمر بف الخطاب السجستاني القشيرم 
، ركل عف العديد مف العمماء منيـ اسحؽ بف إبراىيـ بف العالء (93)كاستقر بيا( 92)االىكاز 

، كقد (94)الزبيدم كحساف بف مجشع المصرم كابك الكليد كالعديد مف العمماء في العراؽ كالشاـ 
احمد بف الصقر بف ركل عنو العديد مف طمبة العمـ منيـ إبراىيـ بف فيد بف حكيـ الساجي ك 

، تكفي في (96)، كىك مف الذيف عرفكا باالستقامة كثقة في ركاية الحديث (95)ثكباف كغيرىـ 
 .(97)ـ( كقد قارب التسعيف مف العمر877ق/264مدينة كرماف في شير شكاؿ عاـ )

 
 م(.888ه/275سميمان بن االشعث )ت -4

، ( 98)عمراف االزدمسميماف بف االشعث بف اسحؽ بف بشير بف شداد بف عمرك بف 
ـ( كقدـ الى بغداد عاـ 817ق/ 232، كلد عاـ) ( 99)كنيتو أبك داكد السجستاني 

ـ( طمبان لمعمـ كىك عمى ما يبدك في مقتبؿ العمر اذ بمغ الثامنة عشر مف 835ق/223)
، طاؼ البالد اإلسالمية ككتب عف  العديد مف العمماء ففي بغداد نقؿ عف االماـ (133)عمره

بف حنبؿ كفي دمشؽ عف سميماف بف عبدالرحمف كفي مصر احمد بف صالح كفي احمد 
، كمف تالمذتو أبك عبدالرحمف النسائي (131)البصرة عف ابي الكليد الطيالسي كغيرىـ خمؽ كثير

  (.132)كاحمد بف محمد بف ىاركف الخالؿ كابك بكر بف داكد االصفياني كغيرىـ
بقكلو:) كاف ابف داكد احد أئمة الدنيا  (133)حباف اما رأم العمماء فيو ، اذ كصفو ابف 

فقيان كعممان كحفظان كنسكان ككرعان كاتقانان ممف جمع كصنؼ كذب عف السنف كقمع مف خالفيا 
كصفان لو) قاؿ أبك بكر الخالؿ ... االماـ المقدـ في  (134)كانتحؿ ضدىا(، كنقؿ البغدادم

مكـ كبصرة بمكاضعو احد في زمانو ، رجؿ كرع زمانو  رجؿ لـ يسبقو الى معرفتو بتخريج الع
قائالن:)احد حفاظ الحديث كعممو كعممو ، ككاف في الدرجة  (135)مقداـ(، كما كصفو ابف خمكاف

العالية مف النسؾ كالصالح(، كقيؿ ايضان في حقو)اف الذيف اخرجكا كميزكا الثابت مف المعمـك 
كالخطأ مف الصكاب اربعو البخارم كمسمـ كبعدىا أبك داكد السجستاني كأبك عبدالرحمف 

بقكلو:) رأسان في الحديث ، راسان في الفقو  (137)نبمي كما كصفو ابف العماد الح (136)النسائي (
ذا جاللة كحرمو كصالح ككرع حتى انو كاف تشبو بشيخو احمد بف حنبؿ(، كمف مؤلفاتو 

 (138)القيمة كتاب الرد عمى اىؿ القدر، الناسخ كالمنسكخ، كمف المع كتبو كاشيرىا كتاب السنف
، زار (139)عف الرسكؿ  صمى اهلل عميو كسمـ جمع فيو أربعة االؼ كثمانمائة حديث مما ركم
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بغداد كحدث بكتابو السنف كما عرضو عمى االماـ احمد بف حنبؿ فقرأه كاستحسنو كلـ ينكر 
 . (113)عميو ما جاء فيو 

حينما كاف في بغداد االنتقاؿ الى مدينة  (111)طمب منو األمير أبك احمد المكفؽ 
قطاب لطمبة العمـ مف البالد االسالمية لممدينة فتعمر البصرة كيستقر فييا كي يشكؿ عامؿ است

فخرج مف بغداد في سنة)  (112)البصرة بعد تعرضيا لمخراب مف جراء محنة الزنج
شكاؿ سنة)  16الى اف تكفي في  (113)ـ(  متكجيان الى البصرة فاستقر بيا884ق/271
 .(115)عف عمر يناىز ثالث كسبعكف سنو  (114)ـ( 888ق/275

 م(.893ه/280بن سعيد )عثمان  -5
، كنيتو أبك سعيد (116)عثماف بف سعيد بف خالد بف سعيد الدارمي السجستاني 

، كىك محدث ىراة كاحد االعالـ فييا كقد طاؼ األقاليـ كالبالد في طمب الحديث (117)الدارمي
فالتقى بعممائيا كسمع منيـ اذ زار العراؽ كمصر كالشاـ كالحرميف فاخذ عمـ الحديث عف 
االماـ احمد بف حنبؿ كعمي المديني كاسحؽ بف راىكيو كعمـ الفقو عف ابي يعقكب البكيطي 

، فتعمـ الحديث كعمتو كفاؽ اىؿ زمانو في (118)كاالدب عف ابف االعرابي كغيرىـ مف العمماء 
ذلؾ فكاف متبع لمسنو قكم المناظرة فأحاط بمركيات العمماء كعمكميـ فاصبح مف العمماء 

ككاف أبك سعيد شككو في اعيف المبتدعيف  (119)ؼ كتابو المعركؼ بالمسند الكبير الثقات فصن
فالؼ كتابان في الرد عمى الجيمية كيذكر انو قاـ بطرد محمد بف كراـ )المجسـ ( مف ىراة 

ـ( عف 893ق/283، تكفي أبك سعيد في شير ذم الحجو سنة)  (123)بسب أقكالو المبتدعة
 .(121)عمر يناىز الثمانيف سنة 

 م(.926ه/314احمد بن محمد بن الفضل)ت -6
، انتقؿ ( 122)احمد بف محمد بف الفضؿ بف سعيد بف مكسى أبك الحسف السجستاني 

الى مدينة دمشؽ كلـ تفصح المصادر عف تاريخ دخكلو الييا ، كاخذ عمكمو عف محمد بف 
الدارمي عبداهلل بف ابي عبدالرحمف المقرئ عمي بف خشـر كعبداهلل بف عبدالرحمف 

، كممف ركل عنو محمد الربعي كأبك حاتـ بف حباف كأبك احمد الحاكـ (123)كغيرىـ
، تكفي في جمادم  (125)فيػػػػػػػك مػػػػػػػػػػػػف العمماء الذيف يكثؽ بركايتيـ كيأخذ عنيـ ( 124)كآخركف

 .(126)ـ( 926ق/314األكلى سنة )
 م(.928ه/ 316عبداهلل بن سميمان بن االشعث )ت -7
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عبداهلل بف سميماف بف االشعث بف اسحؽ بف بشير بف شداد بف عمرك بف عمراف أبك 
 (128)ـ( 844ق/233، كلد بإقميـ سجستاف سنة )(127)بكر بف ابي داكد االزدم السجستاني 

كرحؿ مع كالده أبك داكد شرقان كغربان فزار خراساف كاصبياف كالبصرة كبغداد كمكة كالشاـ 
، كممف سمع منيـ احمد بف صالح (129)عمى ايدم نفس العمماء  كمصر كتتممذ مع كالده

كمحمد بف يحيى كعمي بف خشـر كحدث عنيـ أبك احمد بف الحاكـ كأبك حفص بف شاىيف 
، كاف مممان بعمـ االنساب كاالخبار كالعمؿ كالمغازم كابدع في العديد (133)كأبك القاسـ بف حبابو 

ػػػػػػػػػػػػػػر في بغػػػػػػػػػػػداد فصنؼ ،المسند ،كالسنف ،كالتفسير ، استقػػػػ(131)مف العمكـ كالمعرفة 
، تكفػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي شير ذم  (132)،كالقراءات ،كالناسػػػػػػػػػػػػػػخ كالمنسكخ ، نظـ القراف ، المصابيح 

 .  (133)ـ( 928ق /316الحػػػػػػػػػػجة سنة) 
 ( . م941ه/330محمد بن عزير )ت -8

أبك بكر محمد بف عزير العزيزم السجستاني ، كاف اديبا فاضالن متكاضعان كحافظان 
كلـ تذكر المصادر تاريخ دخكلو   (134)متقنان كرجال صالحان، قدـ الى مدينة بغداد كاستقر فييا 

بغداد ، صنؼ كتابو غريب القراف الذم يعد مف الكتب المشيكرة فأجاد فيو كاتقنو كيذكر انو 
يقرأه عمى مسامع ابي بكر محمد االنبارم فيصحح لو بعض األمكر كمف الجدير بالذكر  كاف

 .   (135)ـ( 941ق/333انو انجز مصنفو ىذا في خمسة عشر سنة، تكفي في سنة )
 م(.962ه/315دعمج بن احمد)ت -9

كلد سنة (،136)أبك محمد دعمج بف احمد بف دعمج بف عبدالرحمف السجستاني
، كاف مف الميسكريف حاالن كالمشيكريف بالبر كاالفضاؿ (137)ميا بقميؿـ( اك قب873ق/263)

كلو صدقات جارية كمحبان لمساعدة الناس دكف مقابؿ قاصدان فييا االحساف كطمب الرضى مف 
، تنقؿ بيف (138)اهلل سبحانو كتعالى فضالن عف انفاقو عمى اىؿ العمـ اذ بذؿ امكاالن كثيرة جدان 

ماع الحديث فزار خراساف كبغداد كالبصرة كالككفة كمصر كمكة كغيرىا مف البالد اإلسالمية لس
البقاع اإلسالمية فأجاد السماع كاالخذ عف عممائيا  كمف بينيـ عمي بف عبدالعزيز مف مكة 

،كممف  (139)كىشاـ عمي السيرافي في البصرة كعثماف بف سعيد الدارمي في ىراة كغيرىـ كثير
، تنقؿ بيف العراؽ كنيسابكر (143)ي كأبك عبداهلل الحاكـ كغيرىـركل عنو الحسف كالدار قطن

لفترة ذىابان كايابان كبعدىا استقر في مكة لبرىة مف الزمف ثـ آؿ بو المطاؼ كاالستقرار في 
، كتب لو تمميذه الدار قطني كتابو المسند الكبير الذم لـ يكرد فيو حديث يشؾ في ( 141)بغداد 
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،تكفي في بغداد في شير جمادم االخرة سنة) (142)األمانة صحتو اذ امتاز بالدقة ك 
 .(143)سنة 94ـ( عف عمر يناىز 962ق/351

 م(.973ه/363محمد بن الحسين ) -10
أبك الحسف محمد بف الحسيف بف إبراىيـ بف عاصـ بف عبداهلل اآلبرم السجستاني 

د لألخذ كيعرؼ باآلبرم نسبة الى آبر كىي قرية مف قرل سجستاف ، رحؿ كطاؼ البال
كالعطاء في عمـ الحديث فزار خراساف كالعراؽ كالشاـ كمصر ، فسمع مف أبك العباس بف 
السراج كابف خزيمة كمحمد بف الربيع الجيزم كغيرىـ مف العمماء كحدث عنيـ كصنؼ كتابان 
في مناقب الشافعي كعرؼ ىذا الكتاب بيذا االسـ تكفي في شير رجب سنة 

 .(144)ـ(973ق/363)
 م(.1030ه/422عمار )ت يحيى بن -11

أبك زكريا يحيى بف عمار الشيباني السجستاني ، تميز بالفصاحة كبراعتو في التفسير 
كالسنو فضالن عف حسف مكعظتو ، انتقؿ مف سجستاف الى مدينة ىراة جراء جكر االمراء في 

ف ،فعظـ شانو ككاف ذا صالبو كشدة ضد المبتدعة كالجيمية ، فسر القرآ(145)تمؾ المنطقة
الكريـ مف أكلو الى آخره ، كممف ركل عنيـ كالده كأبك عمي حامد بف محمد الرفاء كعبداهلل بف 

، (146)عدم كغيرىـ ، كممف نقؿ عنو أبك إسماعيؿ األنصارم كأبك نصر الطيسي كغيرىـ 
 بقكلو: (148)، كقد رثاه جماؿ الداكدم (147)ـ(1333ق/422تكفي في ذم القعدة سنة) 

 دىاؾ اليكـ ؟ ُقمُت لُو          انكرت حالي كأني كقُت انكػػػػػػػػػػػػػػاركسائؿه : ما 
 أما ترل األرض مف اقطارىا نقصت       كصار اقطارىا يبكي اقطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار  
 (149)لمكت افضؿ اىِؿ العصر قاطبةن          عمار ديف اليدل يحيى بف عمار 

 الخاتمة :
مف البالد التي تميزت بالعطاء العممي في شتى مجاالت العممية اذ تعد بالد سجستاف  -1

ظير فييا العديد مف العمماء الذيف رفدكا الحركة العممية في البالد اإلسالمية  
 فأصبحت سجستاف مف المراكز الحضارية في المشرؽ اإلسالمي .

كالمؤلفات اثرل عمماء سجستاف المكتبة الحضارية اإلسالمية بالعديد مف المصنفات  -2
 القيمة كالتي ليا قيمتيا العممية .
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مف المالحظ اف عمماء سجستاف لـ يقتصر طمبيـ لمعمـ اك لمتعميـ في سجستاف بؿ  -3
جابكا البالد اإلسالمية طمبان لمعمـ اك لمتعمـ فضالن عف نقؿ العمكـ كالمعرفة التي 

 عممي .اكتسبكىا مف الحمقات العممية عمى ايدم العمماء اثناء تجكاليـ ال
اف اغمب عمماء سجستاف المنسكبكف الييا قد استقركا في البالد العربية اإلسالمية  -4

خارج سجستاف مثؿ بغداد كغيرىا مف المناطؽ اما بسب ظركؼ سياسية المنطقة اك 
 لرغبتيـ الشخصية في االستقرار فييا . 

كىذا ال ينفي  مف المالحظ  اف اغمب العمماء ظير اىتماميـ بالعمـك العقمية كالنقمية -5
 كجكد عمماء اىتمكا بالعمـك األخرل كلـ تتح لنا المصادر رصد مثؿ ىذا االىتماـ.

 -االحاالت:
،عالـ 1ق(، آكاـ المرجاف في ذكر المدائف المشيكرة في كؿ مكاف ،ط4المنجـ، اسحؽ بف الحسيف)ت ؽ (1)

ق(،مراصد 739؛ابف عبدالحؽ ، صفي الديف عبدالمؤمف)ت 83ق/   ـ)،ص1438الكتب،)بيركت،
 . 694،ص2ق/  ـ(ج1412،دار الجيؿ،)بيركت،1االطالع عمى أسماء االمكنة كالبقاع ،ط

 .            83آكاـ المرجاف، ص (2)
، دار صادر،) بيركت،   2ق(، معجـ البمداف ، ط626شياب الديف أبك عبداهلل ياقكت بف عبداهلل ) (3)

 .                    193،ص3ـ(،ج1995ق/
 .               83آكاـ المرجاف، ص (4)
   193،ص3معجـ البمداف ، ج (5)
 .                                                                77،ص4ق(، البدء كالتاريخ، مكتبة الثقافة ،) بكرسعيد، د.ت(،ج355المطير بف طاىر )ت (6)
) بيركت،   ق(، صكرة األرض، دار صادر، 367أبك القاسـ محمد بف حكقؿ)ت (7)

 .                                         411،ص2ـ(،ج1938ق/
ق(، آثار 682؛ القزكيني ، زكريا بف محمد بف محمكد)ت193،ص3ياقكت الحمكم ، معجـ البمداف، ج (8)

؛ ابف عبدالحؽ، مراصد االطالع 231البالد كاخبار العباد ، دار صادر،)بيركت، د.ت(،ص
                                         .              694،ص2،ج

 . 193،ص3ياقكت الحمكم ، معجـ البمداف، ج (9)
 . 231؛ القزكيني، آثار البالد ،ص193، ص3ياقكت الحمكم، معجـ البمداف، ج (13)
ق(، المسالؾ كالممالؾ، دار الغرب اإلسالمي) 487البكرم، أبك عبيد عبداهلل بف عبدالعزيز)ت (11)

؛ ابف الكردم ، سراج الديف أبك 231؛ القزكيني ،آثار البالد ،ص267،ص1ـ(،ج1992بيركت،   ق/
، مكتبة 1ق(،خريدة العجائب كفريدة الغرائب، تح: أنكر محمكد،ط852حفص عمر بف المظفر )ت
؛ الحميرم ، أبك عبداهلل محمد بف 375ـ(،ص2338ق/11428الثقافة اإلسالمية )مصر،
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، مؤسسة ناصر لمثقافة)بيركت ،  2ر ،طق(،الركض المعطار في خبر األقطا711عبداهلل)ت
  335ـ(ص1983ق/1433

،عالـ  1ق(،البمداف ف تح: يكسؼ اليادم، ط365ابف الفقيو ،أبك عبداهلل احمد بف محمد)ت (12)
 .        416ـ(،ص1996، 1416الكتب،)بيركت ،

 .                 191، ص3ياقكت الحمكم، معجـ البمداف، ج    (13)
ق(،المسالؾ كالممالؾ، دار صادر )بيركت ،   346يـ بف محمد)تاالصطخرم، أبك اسحؽ إبراى (14)

ق(، نزىة المشتاؽ في اختراؽ 563؛االدريسي ، محمد بف محمد بف عبداهلل )243ـ(،ص 2334ق/
 .445- 454،ص1ق/  ـ(ج1439،عالـ الكتب ) بيركت،1االفاؽ ، ط

 . 63، ص4المقدسي، البدء كالتاريخ، ج  (15)
 .                 191،ص3ف، جياقكت الحمكم ف معجـ البمدا   (16)
 .                . 315،ص1ياقكت الحمكم ف معجـ البمداف، ج (17)
 .                      244االصطخرم ، المسالؾ كالممالؾ ، ص (18)
ق(، حدكد العالـ مف المشرؽ الى المغرب ، تح: يكسؼ اليادم ، الدار الثقافية لمنشر 372( مجيكؿ )ت19)

 . 453،ص1؛ االدريسي، نزىة المشتاؽ، ج123ـ(صق/  1423)القاىرة ف 
 .                  123؛ مجيكؿ، حدكد العالـ ،ص243( االصطخرم ، المسالؾ كالممالؾ،ص23) 

 .          414،ص2؛ ابف حكقؿ ، صكرة األرض، ج243( االصطخرم، المسالؾ كالممالؾ، ص21)  
 .         414،ص2(  ابف حكقؿ، صكرة األرض، ج22)  
  454،ص1؛ االدريسي، نزىة المشتاؽ، ج241( االصطخرم ، المسالؾ كالممالؾ، ص23)
ق ، ابف كثير ، أبك 266( عمرك بف اليث أبك احمد كلي عمى خراساف كفارس كاصبياف كسجستاف سنة 24)

           .    38،ص11ـ(،ج1986ق/1437ق(، البداية كالنياية ، دار الفكر)بيركت، 774الفداء إسماعيؿ بف عمر )ت
 .             415،ص2؛ ابف حكقؿ ، صكرة األرض، ج241(  االصطخرم، المسالؾ كالممالؾ، ص25)
؛ االدريسي،نزىة 414،ص2؛ابف حكقؿ ، صكرة األرض، ج243(  االصطخرم، المسالؾ كالممالؾ، ص26)

 .                 454،ص1المشتاؽ ،ج
 .                             454،ص1دريسي،نزىة المشتاؽ ،ج؛ اال414،ص2( ابف حكقؿ ، صكرة األرض، ج27)
 .                  415،ص2؛ ابف حكقؿ ، صكرة األرض، ج245( االصطخرم، المسالؾ كالممالؾ، ص28)
 .                    131ق(،المسالؾ كالممالؾ،)المكاف ، د.ت(،ص385( العزيزم ، الحسيف بف احمد)ت29)
 .                                       419،ص2؛ ابف حكقؿ ، صكرة األرض، ج241م، المسالؾ كالممالؾ، ص(   االصطخر 33)
 .                456،ص1( االدريسي،نزىة المشتاؽ ،ج31)
؛ االدريسي،نزىة 423،ص2؛ ابف حكقؿ ، صكرة األرض، ج247( االصطخرم، المسالؾ كالممالؾ، ص32)

                                                                       .   456،ص1المشتاؽ ،ج
                                 .                 454،ص1؛ االدريسي، نزىة المشتاؽ ،ج243االصطخرم، المسالؾ كالممالؾ، ص( 33)
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 . 454،ص1،ج؛ االدريسي، نزىة المشتاؽ 243االصطخرم، المسالؾ كالممالؾ، ص(   34)
 .            456، ص1(  االدريسي، نزىة المشتاؽ، ج35)
.                 423،ص2؛ابف حكقؿ ، صكرة األرض، ج248االصطخرم، المسالؾ كالممالؾ، ص(  36)
. 
 .              421،ص2(  ابف حكقؿ، صكرة األرض، ج37)
        .458،ص1المشتاؽ ،ج؛ االدريسي،نزىة 421،ص2ابف حكقؿ ، صكرة األرض، ج( 38)
 .     232؛القزكيني، آثار البالد كاخبار العباد،ص191نص3( ياقكت الحمكم ، معجـ البمداف ،ج39)
 .               232؛القزكيني، آثار البالد كاخبار العباد،ص191نص3(  ياقكت الحمكم ، معجـ البمداف ،ج43)
 .191نص3(   ياقكت الحمكم ، معجـ البمداف ،ج41)
 .191نص3(  ياقكت الحمكم ، معجـ البمداف ،ج42)
 .191نص3(  ياقكت الحمكم ، معجـ البمداف ،ج43)
ق( الكامؿ  633؛ ابف االثير ،أبك الحسف عمي ، ابف ابي الكـر )ت  83( المنجـ ، اكاـ المرجاف ص 44)

 423، ص 2ـ ( ج1997ق/  1417،دار الكتابة العربي )بيركت  1في التاريخ ،تح : عمر عبد السالـ ،ط 
 1437ق( البداية كالنياية ، دار الفكر )بيركت  774؛ ابف كثير ، أبك الفداء إسماعيؿ ابف عمر )ت 

ق( ،ديكاف المبتدأ كالخبر 838،؛ ابف خمدكف ،أبك زيد عبد الرحمف بف محمد )ت  132ص 7ـ(ج 1986ق/
، دار  2كبر ، تح : خميؿ شحاذه ،طفي تاريخ العرب كالعجـ كالبربر كمف عاصرىـ مف ذكم السمطاف األ

؛ ابف تغرم بردم أبك المحاسف جماؿ الديف يكسؼ )تكفي  566 2ـ ( ج1988ق /  1438الفكر )بيركت 
؛ابف العماد  77ص 1ق (،النجـك الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة ، دار الكتب )مصر ، د.ت( ج 874

ق( ،شذرات الذىب في اخبار مف ذىب ، تح :  1389الحمبمي ، أبك الفالح عبد الحي بف احمد )تكفي 
 .193،ص 1ـ(ج1986ق / 1436، دار ابف كثير )بيركت كدمشؽ ،  1محمكد االرناؤكط ،ط

 .  83( المنجـ ، اكاـ المرجاف ، ص45)
ق( ، فتكح البمداف ، دار اليالؿ )بيركت 279( ينظر في ذلؾ البالذرم ، احمد بف يحيى بف جابر )ت 46) 

ق( ،،تجارب 421كما بعدىا ؛ ابف مسككيو ، أبك عمي احمد ابف محمد )ت 381( ،صـ1988ق / 1483
 284، ص 2ـ ( ج 2333ق/ 1423، سركش )طيراف ، 2األمـ كتعاقب اليمـ ، تح : أبك القاسـ امامي، ط

ص  7: ابف كثير ،البداية كالنياية ، ج 497،  494،  463، ص 2؛ ابف االثير ،الكامؿ في التاريخ ، ج
 .  47، ص 8ج  ، 132

ق( ، عيكف االخبار ، دار الكتب العممية ) بيركت  276( الدينكرم أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ )ت47)
ق( ، 681؛ ابف خمكاف ، أبك العباس شمس الديف احمد بف محمد )ت11، ص1ـ (، ج1998ق/  1418

؛  433،ص 2( ،جـ 1933ق/ 1318، دار صادر )بيركت  2كفيات االعياف ، تح : احساف عباس ، ط
،  1ق ( ،مسالؾ االبصار في ممالؾ االمصار ، ط749ابف فضؿ العمرم ، شياب الديف احمد بف يحيى )ت

 .  28،ص 7ـ( ،ج2333ق / 1423المجمع الثقافي )أبك ظبي 
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ق( ،معجـ االدباء ، تح : 626( ياقكت الحمكم ، شياب الديف أبك عبد اهلل  ياقكت بف عبد اهلل )ت48)
؛ اليعمكرم ،  1436، ص 3ـ( ،ج1993ق / 1414، دار الغرب اإلسالمي )بيركت  1، ط احساف عباس

؛ الفيركز  83ق( ، نكر القبس ، المطبعة )المكاف ، د . ت ( ، ص 673أبك المحاسف يكسؼ بف احمد )ت
ار ، د 1ق (،البمغة في تراجـ أئمة النحك كالمغة ، ط817ابادم ، مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب )ت

 . 151ـ ( ، ص2333ق / 1421سعيد الديف لمطباعة )المكاف ، 
، دار احياء  1ق(، الجرح كالتعديؿ ، ط327( ابف ابي حاتـ ، أبك محمد عبد الرحمف أبك محمد )ت49)

؛ ابف حجر العسقالني ، أبك الفضؿ احمد بف عمي   234، ص 4ـ(، ج1952ق / 1371التراث )بيركت، 
 257، ص 4ـ ( ، ج1938ق / 1326، دائرة المعارؼ النظامية )اليند  1، طق(، تيذيب التيذيب 852)ت

. 
( تستر : أعظـ مدينة في خكزستاف ، كسميت بذلؾ نسبة الى رجؿ مف بني عجالف افتتح ىذم المدينة ، 53)

 .  29، ص 2ياقكت الحمكم ، معجـ البمداف ، ج
 . 1436، ص 3( ياقكت الحمكم ، معجـ البمداف ، ج51)
،دائرة المعارؼ 1ق(،الثقات،ط354ف حباف،أبك حاتـ محمد بف حباف التميمي)ت(اب52)

؛ الساعدم،صفي الديف احمد بف 293،ص8ـ(،ج1973ق/1393العثمانية)اليند،
، دار البشائر )حمب، 5ق(،تح:عبدالفتاح أبك رغده ، خالصة تيذيب تيذيب الكماؿ، ط923عبداهلل)ت

 .158ق/  ـ(، ص1416
 .                 151، البمغة في تراجـ أئمة المغة،ص( الفيركز آبادم 53)
 .            466،ص14؛ابف كثير،البداية كالنياية ،ج431،ص2( ابف خمكاف، كفيات االعياف،ج54)
ق(،اخبار النحكييف البصرييف،تح:طو محمد كمحمد عبدالمنعـ، 368( السيرافي ، الحس بف عبداهلل)55)

ق( مرآة  768؛اليافعي، ابكمحمد عفيؼ الديف عبد اهلل )ت71،صـ(1966ق/1373المطبعو)المكاف،
؛ االدنو  116، ص 2ـ( ج1997ق / 1417، دار الكتب الععممية )بيركت،  1الجناف كعبرة اليقظاف ، ط
، مكتبة العمـك كالحكمة  1ق(، طبقات المفسيريف ، تح : سميماف بف صالح ،ط11كم احمد بف محمد )ت ؽ

 .  34ـ ( ، ص 1997/  1417)السعكدية ، 
ق ( تاريخ 748؛ الذىبي ، شمس الديف )ت 1436، ص 3( ياقكت الحمكم ، معجـ االدباء ، ج56)

ق / 1413دار الكتاب العربي )بيركت ،  2اإلسالـ ككفيات مشاىير االعالـ ، تح : عمر عبد السالـ ، ط
 . 153؛ الفيركز ابادم ، البمغة ، ص 28، ص 18ـ( ،ج 1993

 .1436،ص3لحمكم، معجـ االدباء، ج( ياقكت ا57)
؛ ابف الجزرم  38؛ اليعمكرم ، نكر القبس ، ص 1436، ص 3( ياقكت الحمكم ، معجـ االدباء ، ج 57)

، مكتبة ابف  1ق ( ، غاية النياية في طبقات القراء ، ط833، أبك الخير شمس الديف محمد بف محمد )ت
 .323، ص1ـ(، ج1933ق / 1351تيمية )المكاف، 
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ق( ، نزىة االلباء في طبقات 577( أبك البركات االنبارم ، كماؿ الديف عبد الرحمف بف محمد )ت58)
؛ القفطي ، أبك  146ـ ( ، ص1985ق/  1435، الزرقاء )األردف ،  3االدباء ، تح إبراىيـ السامرائي ، ط

، المكتبة العصرية )  1ق ( ، ابناه الركاد عمى أبناء النحاة ، ط 646الحسف جماؿ الديف عمي بف يكسؼ )ت
ق ( ، 911؛ جالؿ الديف السيكطي ،عبد الرحمف بف ابي بكر )ت59،ص2ـ( ،ج2334ق/ 1424بيركت، 

 .  636، ص 1بغية الكعاة ، تح: محمد أبك الفضؿ ، المكتبة العصرية )لبناف ، د. ت ( ، ج
، دار المعػػرفة)بيركت 2ق(، تح: إبراىيـ رمضاف،ط438( ابف النديـ ، أبك الفرج محمد بف إسحاؽ )ت59)

 .  82ـ(، ص1997ق/ 1417
؛ الذىبي ، سير اعالـ النبالء ، تح : شعيب االرناؤكط  433، ص 2( ابف خمكاف ، كفيات االعياف ، ج63)

؛ ابف كثير ، البداية كالنياية ، 269، ص12ـ(،ج1985ق/  1435، مؤسسة الرسالة ) بيركت  3، ط
 . 466، ص14ج
؛ الصفدم ،  58، ص 2؛ القفطي، انباه الركاة ، ج 1436، ص3معجـ االدباء ،ج( ياقكت الحمكم ، 61)

ق(،الكافي بالكفيات، تح:احمد االرناؤكط كتركي مصطفى،دار احياء 764صالح الديف خميؿ بف ايبؾ)ت
 . 181،ص 11ـ(،ج2333ق/1423التراث )بيركت،

 .151م ،البمغة ، ص؛ الفيركز اباد 1436، ص 3( ياقكت الحمكم ، معحـ االدباء ، ج62)
 .636، ص 1( السيكطي ، بغية الكعاة ، ج63)
؛ القفطي ، انباه الركاة  82؛ بف النديـ ،الفيرست ، ص 11، ص 1( الدينكرم ،،عيكف االخبار ، ج64)

 . 268، ص12؛ الذىبي، سير اعالـ النبالء ،ج 58، ص 2،ج
؛ 58،ص2؛ القفطي، انباه الركاة ،ج82نص؛ ابف النديـ ،الفيرست11،ص1( الدينكرم،عيكف االخبار ف ج65)

 .268،ص12الذىبي، سير اعالـ النبالء، ج
 .28، ص 7؛ ابف فضؿ العمرم ، مسالؾ االبصار ، ج 11، ص 1( الدينكرم ، عيكف االخبار ، ج66)
؛ الذىبي ، العبر في خبر مف غبر ،تح : صالح الديف  11، ص 1( الدينكرم ،عيكف االخبار ، ج67)

؛ السيكطي ، المزىر في عمـك المغة  453، ص 1ـ( ،ج1984ق/ 1418بعة الككيت )الككيت،المنجد ، مط
؛ ابف  394،ص2ـ( ،ج1998ق / 1418، دار الكتب العممية )بيركت  1كانكاعيا ، تح فؤاد عمي ، ط

 . 233، ص 3العماد الحنبمي ، شذرات الذىب ، ج
؛ الذىبي، سير اعالـ 1436، ص3الدباء، ج؛ ياقكت الحمكم، معجـ ا82( ابف النديـ، الفيرست، ص68)

،  1؛ ابف الجزرم ،غاية النياية ،ج 116، ص 2؛ اليافعي ،،مرآة الجناف ، ج 268، ص 11النبالء ، ج
 .394، ص2؛ السيكطي، المزىر في عمـك المغة ، ج 323ص

 . 268، ص12( الذىبي ، سير اعالـ النبالء ، ج 69) 
؛المزىر 636،ص1؛ السيكطي ،  بغية الكعاة، ج 1436، ص 3، ج ( ياقكت الحمكم ، معجـ االدباء73)

 . 394، ص2في عمـك المغة ،ج
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، مجمس  1ق ( ، االنساب ، تح: عبد الرحمف بف يحيى ،ط562( السمعاني ، عبد الكريـ بف محمد)ت71)
؛ ابف االثير ، أبك الحسف عمي  293،ص 6ـ ( ،ج1962ق / 1382دائرة المعارؼ العثمانية )حيدر اباد، 

 .  89، ص3ق( ،المباب في تيذيب االنساب ، دار صادر )بيركت ، د. ت( ، ج633بف ابي الكـر )ت
ق(، االكماؿ في رفع االرتياب عف المؤتمؼ 475(  ابف ماككال ،سعد الممؾ أبك نصر عمي بف ىبةاهلل)72)

ندار الكتب العممية )بيركت، 1كالمختمؼ في األسماء كالكنى كاالنساب ، ط
ق(،تاريخ دمشؽ، 571؛ابف عساكر ، أبك القاسـ عمي بف الحسيف )128،ص7ـ(،ج1993ق/1411

 .127،ص55ـ(نج1995ق/1415امو، دار الفكر)بيركت،تح:عمرك غر 
 .293،ص6(  السمعاني،االنساب،ج73)
ق(، مقاالت اإلسالمييف كاختالؼ المصمييف تح: نعيـ 324( االشعرم، أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ )ت74)

؛ ابف العماد الحنبمي ،شذرات الذىب، 123،ص1ـ(،ج2335ق/1426،المكتبة العصرية)صيدا،1زرزكر،ط
 .247ص،3ج
 .523،ص11؛الذىبي ، سير اعالـ النبالء ،ج265،ص4(  الصفدم ، الكافي بالكفيات، ج75)
درجة بناىا  33درجة كعرضيا  115( بمخ : مدينة مشيكره بخراساف كىي تقع في اإلقميـ الخامس طكليا 76)

 .479،ص1ليراسؼ الممؾ ، ياقكت الحمكم، معجـ البمداف ،ج
مستك مف األرض بعيدة عف الجباؿ كارضيا سبخة كثيرة الرماؿ، ابف (  مرك: مدينة قديمة في 77)

 .476،ص1؛االدريسي ، نزىة المشتاؽ،ج434،ص2حكقؿ،ج
 .61،ص11؛السمعاني،االنساب،ج128،ص7(  ابف ماككال، االكماؿ ،ج78)
داهلل ق(،الضعفاء كالمتركككف، تح:عب597(  ابف الجكزم، أبك الفرج جماؿ الديف عبدالرحمف بف عمي )ت79)

؛الذىبي ،سير اعالـ النبالء 95،ص3ـ(،ج1986ق/1436،دار الكتب العممية )بيركت،1القاضي، ط
 .627،ص2؛ الذىبي، المغني في الضعفاء، تح:نكرالديف عتر، المطبعو)المكاف،د.ت(،ج 523،ص11ج
ق(،الممؿ كالنحؿ، تح:محمد سيد، دار 548(أبك الفتح محمد عبدالكريـ بف ابي بكر )ت83)

 . 23،ص1ـ(،ج1984ق/1434فة)بيركت،المعر 
؛المغني في 312،ص19؛الذىبي، تاريخ اإلسالـ ،ج95،ص3(  ابف الجكزم ،الضعفاء كالمتركككف،ج81)

 .627،ص2الضعفاء ،ج
 .627،ص2؛المغني في الضعفاء ،ج314،ص19(  الذىبي، تاريخ اإلسالـ ،ج82)
 .523،ص11(  الذىبي ، سير اعالـ النبالء،ج83)
؛الذىبي ، ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ، تح: 89،ص3ثير ، المباب في تيذيب االنساب،ج(  ابف اال84)

؛ الصفدم ، الكافي 21،ص4ـ(،ج1963ق/1382، دار المعرفة ) بيركت، 1عمي محمد، ط
،مؤسسة 2ق(،لساف الميزاف،ط852؛ابف حجر العسقالني، أبك الفضؿ احمد بف عمي )265،ص4بالكفيات،ج

 .354،ص5ـ(،ج1971ق/1393ت)بيركت،االعممي لممطبكعا
 .265،ص4(  الصفدم ،الكافي بالكفيات ،ج85)
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؛ابف حجر العسقالني، لساف 313،ص19( )كابف حباف كابف حـز كالبخارم(،الذىبي ،تاريخ اإلسالـ ،ج86)
 .248،ص3؛ابف العماد الحنبمي ، شذرات الذىب ،ج354،ص5الميزاف،ج

 . 354،ص5؛ ابف حجر العسقالني، لساف الميزاف ،ج21،ص4(  الذىبيف ميزاف االعتداؿ ،ج87)
؛ابف االثير ، المباب 128،ص55؛ابف عساكر ،تاريخ دمشؽ،ج61نص11(  السمعاني، االنساب،ج88)

ق(،تاج العركس ،تح: مجمكعو مف المحققيف 1235؛الزبيدم ،محمد بف محمد بف عبدالرزاؽ)ت89،ص3،ج
 .344،ص33، دار اليداية ، )ال مكاف ، د.ت(، ج

؛ الذىبي، سير اعالـ النبالء ، 89،ص3؛ ابف االثير ،المباب ،ج61،ص11(  السمعاني، االنساب ، ج89)
 .24،ص3؛ ابف تغرم بردم ،النجـك الزاىرة ،ج265،ص4؛ الصفدم، الكافي بالكفيات، ج523، ص11ج
اؿ ،تح: بشار ق(،  تيذيب الكماؿ في أسماء الرج742( ابف الزكي، أبك الحجاج يكسؼ بف عبدالرحمف )93)

ق( ، 748؛الذىبي، شمس الديف )ت326،ص21ـ(،ج1983ق/1433عكاد، مؤسسة الرسالة)بيركت،
،دار القبمة لمثقافة 1الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية مف الكيب السنية،تح: محمد عكامو،ط

، ابف حجر العسقالني ،تيذيب 63،ص2؛ ج456ـ(،ص1992ق/1413اإلسالمية)جده،
 .441،ص7التيذيب،ج

 .447،ص8( ابف حباف ، الثقات ،ج91) 
 . 285،ص1( ىي ككرة بيف البصرة كفارس كتقع في اإلقميـ الثالث ، ياقكت الحمكم، معجـ البمداف، ج92)
، ابف 3،ص2؛ الكاشؼ،ج143،ص23؛ الذىبي، تاريخ اإلسالـ،ج447،ص8(  ابف حباف ، الثقات، ج93)

 .441، ص7حجر العسقالني، تيذيب التيذيب،ج
 .326،ص21؛ ابف الزكي، تيذيب الكماؿ، ج447،ص8حباف، الثقات، ج( ابف 94)
 .  326،ص21( ابف الزكي، تيذيب الكماؿ، ج95)
 .447، ص8( ابف حباف، الثقات ،ج96)
؛ ابف حجر 326،ص21؛ ابف الزكي، تيذيب الكماؿ، ج143،ص23( الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ، ج97)

دم، خالصة تذىيب تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، ؛ الساع442،ص7العسقالني ، تيذيب التيذيب،ج
 .282ص

؛ابف الخطيب 282،ص8؛ابف حباف ، الثقات، ج131،ص4( ابف ابي حاتـ ، الجرح كالتعديؿ،ج98)
،دار الغرب اإلسالمي)بيركت ، 1ق(،تاريخ بغداد،تح:بشار عكاد،ط463البغدادم، أبك بكر احمد بف عمي )ت

 .127،ص2رة الحفاظ ،ج،الذىبي تذك75،ص13ـ(ج2332ق/1424
 .456؛ الذىبي، الكاشؼ ،ص356،ص1(  ابف الزكي، تيذيب الكماؿ، ج99)
؛ابف 358،ص23؛ الذىبي، تاريخ اإلسالـ، ج75، ص1(  ابف الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد ، ج133)

 .169،ص4حجر العسقالني، تيذيب التيذيب،ج
 . 218،ص15( الصفدم، الكافي بالكفيات، ج131)
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؛ ابف ابي يعمى ، أبك الحسف محمد بف 75، ص13( ابف الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، ج132)
؛ ابف كثير ، 162،ص1ق(، طبقات الحنابمة، تح: محمد حامد، دار المعرفة)بيركت، د.ت(،ج526محمد)ت

 . 616،ص14البداية كالنياية،ج
 .356،ص11ب، ج؛ ابف الزكي، تيذيب التيذي282،ص8( ابف حياف ف الثقات ،ج133)
 .75، ص13( ابف الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، ج134)
 .434،ص2( ابف خمكاف، كفيات االعياف، ج135)
 .365،ص11( ابف الزكي، تيذيب الكماؿ، ج136)
 .314، ص3( ابف العماد الحنبمي، شذرات الذىب ، ج137)
 .173، ص4( ابف حجر العسقالني، تيذيب التيذيب، ج138)
؛ اليافعي، مرآة 363،ص23؛ الذىبي، تاريخ اإلسالـ ، ج434،ص2مكاف، كفيات االعياف، ج( ابف خ139)

 .141،ص2الجناف، ح
؛ ابف كثير 141،ص2؛ اليافعي، مرآة الجناف، ج75،ص13( اف الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، ج113)

 .73، ص3؛ ابف تغرم بردم، النجـك الزاىرة ، ج617،ص14،البداية كالنياية ، ج
( أبك احمد المكفؽ طمحو بف المتككؿ شقيؽ الخميفة المعتز باهلل ككاف دكر في القضاء عمى تمرد الزنج 111)

ق(، االنباء في تاريخ الخمفاء، تح: قاسـ 583في البصرة ، ابف العمراني، محمد بف عمي بف محمد)ت
 .121،ص1ـ(،ج2331ق/1421، دار االفاؽ العربية )القاىرة، 1السامرائي، ط

 .361، ص23؛ الذىبي ف تاريخ اإلسالـ، ج162،ص1ابف ابي يعمى ، طبقات الحنابمة ، ج (112)
 .75،ص13( ابف الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، ج113)
، 1؛ ابف  ابي يعمى ، طبقات الحنابمة ف ج75،ص13( ابف الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، ج114)

؛الكاشؼ، 361،ص23ىبي، تاريخ اإلسالـ، ج؛ الذ435،ص2ح ابف خمكاف، كفيات االعياف، ج162ص
 .619، ص14ح ابف كثير، االبداية كالنياية ،ج141،ص2؛اليافعي، مرآة الجناف،ج456ص

، 1؛ ابف الجكزم، المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ ، ط162،ص1(ابف ابي يعمى ، طبقات الحنابمة ،ج115)
 .619،ص14ية كالنياية ،ج؛ابف كثير، البدا97،ص5ـ(،ج1943ق/1358دار صادر)بيركت،

؛ سير اعالـ 396،ص23؛ الذىبي، تاريخ اإلسالـ، ج455،ص8( ابف حباف، الثقات، ج116)
ق(، 771؛السبكي، تاج الديف عبدالكىاب بف تقي الديف)ت146،ص2؛تذلكة الحفاظ، ج319،ص13النبالء،ج

 .332،ص2جـ(،1993ق/1413)مصر، 3طبقات الشافعية ،تح: محمكد محمد كعبدالفتاح محمد، ط
 .319،ص13؛ سير اعالـ النبالء، ج396،ص23( الذىبي، تاريخ اإلسالـ ،ج117)
؛الصفدم،الكافي 319،ص13؛ سير اعالـ النبالء، ج396،ص23( الذىبي، تاريخ اإلسالـ ،ج118)

؛ ابف العماد الحنبمي، شذرات 332،ص2؛السبكي،طبقات الشافعية،ج323،ص19بالكفيات، ج
 .333،ص3الذىب،ج



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )3العدد )

 2222 ايلول

 

)2157 ) 
 

؛ اليافعي، مرآة 332،ص2؛ السبكي ، طبقات الشافعية ،ج39،ص23لذىبي، سير عالـ النبالء، ج( ا119)
 .333،ص3، ابف العماد الحنبمي، شذرات الذىب، ج144،ص2الجناف،ج

؛الصفدم، الكافي 146،ص2؛ تذكرة الحفاظ،ج396،ص23( الذىبي، تاريخ اإلسالـ،ج123)
 .323،ص19بالكفيات،ج

؛ العبر في خبر مف غبر 396،ص23؛ الذىبيف تاريخ اإلسالـ، ج455،ص8ج ( ابف حباف، الثقات،121)
 .332،ص2؛ السبكي، طبقات الشافعية ،ج323،ص19؛ الصفدم،  الكافي بالكفيات ،ج433،ص1،ج
ق(، 711؛ ابف منظكر محمد بف مكـر بف عمي)ت443،ص5( ابف عساكر ، تاريخ دمشؽ، ج122)

، دار الفكر)دمشؽ، 1و النحاس، كرياض عبدالحميد، طمختصر تاريخ دمشؽ البف عساكر، تح: ركحي
 .282،ص3ـ(،ج1984ق/1432

؛ سير اعالـ 474،ص23؛ الذىبي ، تاريخ اإلسالـ،ج443،ص5( ابف عساكر ، تاريخ دمشؽ، ج123)
 .149،ص1؛ ميزاف االعتداؿ،ج426،ص14النبالء، ج

؛ ابف حجر 474،ص23ج؛ الذىبي ، تاريخ اإلسالـ،443،ص5( ابف عساكر ، تاريخ دمشؽ، ج124)
 .289،ص1العسقالني، ج

 .57( الذىبي ، المغني في الضعفاء،ص125)
؛ ابف منظكر، مختصر تاريخ دمشؽ ، 443،ص5( ابف عساكر ، تاريخ دمشؽ، ج126)
 .426،ص14؛الذىبي ، تاريخ اإلسالـ،ج282،ص3ج
الذىبي ، تذكرة الحفاظ، ؛ 136،ص11؛ ابف الخطيب البغدادم، ج248( ابف النديـ ، الفيرست، ص127)
 .236،ص2ج
، ابف فضؿ العمرم، 445،ص1؛ العبر في خبر مف غبر،ج236،ص2( الذىبي، تذكرة الحفاظ، ج128)

،؛ ابف العماد الحنبمي، شذرات 221،ص3؛ابف تغرم بردم، النجـك الزاىرة،ج461،ص5مسالؾ االبصار ،ج
 .78،ص4الذىب ،ج

 .435، ص2؛ ابف خمكاف، كفيات االعياف، ج136،ص11،ج( ابف الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد129)
 .236،ص2؛الذىبي، تذكرة الحفاظ،ج51،ص2( ابف ابي يعمى، طبقات الحنابمة، ح133)
(،طبقات المحدثيف باصبياف كالكارديف عمييا ،تح: 369( االصبياني، أبك محمد عبداهلل بف محمد)ت131)

 .533،ص3ـ(، ج1992ق/1412،مؤسسة الرسالة)بيركت، 2عبدالغفكر عبدالحؽ ،ط
؛ ابف ابي 136،ص11؛ ابف الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، ج284( ابف النديـ، الفيرست ، ص132)

 .51،ص2يعمى، طبقات الحنابمة، ج
 .51،ص2؛ ابف ابي يعمى، طبقات الحنابمة، ج136،ص11( ابف الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، ج133)
؛ ابف نقطو الحنبمي، محمد بف 231؛أبك البركات، نزىة االلباء،ص338،ص2( ابف االثير، المباب، ج134)

، جامعة اـ القرل) مكة المكرمة، 1ق(،اكماؿ االكماؿ، تح: عبد القيـك عبد، ط629عبدالغني)ت
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، 15؛ سير اعالـ النبالء، ج317،ص24، ج24؛الذىبي،تاريخ اإلسالـ، ج162، ص2ـ(،ج1993ق/1413
 .171،ص1؛ السيكطي، بغية الكعاة، ج73،ص4ات، ج؛ الصفدم، الكافي بالكفي216ص

؛ سير اعالـ 317، ص24؛ الذىبي، تاريخ اإلسالـ، ج131( أبك البركات، نزىة االلباء، ص135)
 .171،ص1؛السيكطي، بغية الكعاة ، ج73،ص4؛ الصفدم، الكافي بالكفيات، ج216،ص15النبالء،ج

؛ ابف 17،277؛ ابف عساكر ، تاريخ دمشؽ، ج366، ص9( ابف الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، ج136)
؛ الذىبي، تذكرة الحفاظ، 271، ص12؛ ابف خمكاف، كفيات االعياف ، ج143، ص14الجكزم، المنتظـ، ج

 .258، ص15؛ ابف كثير ، البداية النياية، ج65، ص3ج
افعية ، ؛ السبكي، طبقات الش33،ص16؛ سير اعالـ النبالء،ج65، ص3( الذىبي، تذكرة الحفاظ، ج137)
 .291، ص3ج
؛ ابف 143، ص14؛ ابف الجكزم، المنتظـ، ج366، ص9( ابف الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، ج138)

 .258، ص15؛ابف كثير ، البداية النياية، ج271، ص12خمكاف، كفيات االعياف ، ج
 ؛ الذىبي،تاريخ143،ص14؛ ابف الجكزم، المنتظـ، ج366، ص9( ابف الخطيب البغدادم، ج139)

 .291،ص3؛السبكي،طبقات الشافعية،ج53،ص26اإلسالـ،ج
 .277،ص17( ابف عساكر، تاريخ دمشؽ، ج143)
؛ 277، ص17؛ ابف عساكر، تاريخ دمشؽ، ج366،ص9( ابف الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، ج141)

 .143،ص14ابف الجكزم، المنتظـ، ج
؛ 277، ص17اكر، تاريخ دمشؽ، ج؛ ابف عس366،ص9( ابف الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، ج142)

 .258،ص15؛ ابف كثير ، البداية كالنياية،ج143،ص14ابف الجكزم، المنتظـ، ج
ق(، تكممة 521؛ المقدسي، محمد بف عبدالممؾ)ت366،ص9( ابف الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، ج143)

ابف 182(،ص1985ق/1435، المطبعة الكاثكليكية، )بيركت، 1تاريخ الطبرم، تح: البرت يكسؼ، ط
؛ابف خمكاف ، كفيات االعياف، 143،ص14؛ ابف الجكزم، المنتظـ، ج277، ص17عساكر، تاريخ دمشؽ، ج

 .293،ص3؛السبكي، طبقات االشافعية،ج65،ص3؛الذىبي، تذكرة الحفاظ ،ج271،ص2ج
؛ تذكرة الحفاظ، 313، ص26؛ الذىبي، تاريخ اإلسالـ، ج63،ص1( السمعاني، االنساب ، ج144)
 .337، ص4؛ ابف العماد الحنبمي، شذرات الذىب، ج113،ص3ج
 .116،ص5؛ ابف العماد الحنبمي، شذرات الذىب، ج98، ص29( الذىبي، تاريخ اإلسالـ، ج145)
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