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 ممخص بالمغة العربية:

جغخافية كاقترادية كسياسية في مختمف مخاحميا التاريخية كالسيسا في ية أىسمجيشتا الخؼ كمخك  احتمت
ـ( ،حيث شيجت ىاتاف السجيشتاف ازدىارًا ٖ٘٘ٔ-ٖٕ٘ٔق/ٙ٘ٚ-ٔ٘ٙعيج السغػؿ االيمخانييغ)

بالحياة العمسية كتذجيع العمساء عمى الترشيف  يػف ظ العيج نطخًا الىتساـ االيمخانعمسيًا كبيخًا في ذل
 ية العمع كالعمساء.أىسب  إلدراكيعالختراصات كالبحث في مختمف ا

 القخآفبخز في ىاتيغ السجيشتيغ عمساء عجة تشػعت تخرراتيع كاختمفت كالسيسا في مجاؿ عمع 
خخػ، كقج ألترػؼ فزاًل عغ عمػـ كالتفديخ كالحجيث كالفقو كالمغة كالتاريخ كالحكسة كعمع الكالـ كا

لع العخبي كالغخبي مسا اشيا محفػضًا في مكتبات العصشف معطسيع مرشفات عجة مازاؿ عجد كبيخ م
 يتيا كقيستيا العمسية.أىسيجؿ عمى 

Abstract:                                                  

The cities of irrigation and irrigation occupied geographical, economic and 

political importance in their various historical stages, especially during the 

era of the Mongol IlKhanids(651-756H\1253-1355M) as these two cities 

witnessed a great scientific prosperity in that era due to the interest of the 

Mongol IlKhans in scientific life and encouraging scholars disciplines in 

order to understand the importance of science and scholars.                                  

In these two cities, several scholars have emerged whose specialties have 

varied and differed, especially in the field of Quranic science, interpretation, 

hadith, jurisprudence, language, history, wisdom, theology and Mysticism as 

well as other sciences.                                                                         
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 : السقدمة
مجف اقميع خخاساف كػنيسا يذكالف ثقاًل سياسيًا كاقتراديًا كعمسيًا، اذ  أىعتعج مجيشتا الخؼ كمخك مغ 

سياسية كعدكخية مختمفة عبخ السخاحل التاريخية الستعاقبة كالسيسا حجاثًا أالسجيشتاف  شيجت ىاتاف
مديصخة عمييا لسا تستمكانو مغ مػقع استخاتيجي ميع فزاًل لالرخاع بيغ القػػ الدياسية التي تشافدت 

 الصبيعية.  خيخاتياذلظ عغ 
الحياة العمسية  فّ ألتي شيجتيا ىاتيغ السجيشتيغ اال حجاث الدياسية كالعدكخية اكعمى الخغع مغ األ

لعمع كالتتمسح لييا لشيل اإعمساء العالع االسالمي كالفكخية قج ازدىختا فييسا نطخًا لشدكح عجد كبيخ مغ 
مجارسيسا  عمسائيا كلعقج حمقاتيع العمسية كمجالديع لمػعع كالتحكيخ فزاًل عغ التجريذ فيعمى يج 

 خخػ.كمؤسداتيسا العمسية األ
 ،يا المغةأىسبخز عمساء مجيشة الخؼ كمخك مسغ نبغػا في عمػـ عجة مغ أسمط البحث الزػء عمى 

كعمع  ،كالترػؼ ،كالحكسة ،كالحجيث ،كالتفديخ ،الكخيع القخآفكعمـػ  ،كالفقو ،كالتاريخ ،كاالدب ،كالشحػ
كاختخنا ترشيف العمساء حدب السجف  ،مسا يجؿ عمى الشذاط العمسي كالثقافي فييسا الكالـ كغيخىا،

الُسخاد دراستيا في البحث، كحدب سشيغ كفاتيع، كػف ترشيفيع حدب العمػـ يجخمشا في مدألة تكخار 
، ، بأكالً عمى التخقيعاعتسجنا في تقديسشا لمبحث كسا ك ، ز في اكثخ مغ عمعالعالع في حاؿ كػنو بخ 

  .كثانيًا، كليذ عمى مباحث كػف اؼ بحث ىػ جدء مغ مبحث
 .(ٔ)م(6155-6551ه/651-156)في عيد السغهل اإليمخانيين ُعمساء ُمدن الري  -اوالا 
 ، خذاب،راز، الياشسية.حه السجف ىيكى

 م(.6555ىـ /156)ت (5)بن الخذاب دمحم -6
و مغ مجيشة خذاب في الخؼ ، لو أصمأحسج بغ سييل الخدرجي اليسشي ، عالع فاضل كُمفدخ ،    

 .(ٖ)العطيع القخآفمشيا : الجر الشطيع في خػاص  مؤلفات
 م(.6551ىـ/156عبد هللا الرازي)ت -5

و مغ الخؼ ، كلج أصمبغ شاىاكر نجع الجيغ بغ دمحم األسجؼ ، مفدخ مترػؼ، أبػ بكخ             
مشيا:بحخ الحقائق كالسعاني في تفديخ الدبع السثاني ، مؤلف  مؤلفاتلو (ٗ) ـ(ٛٙٔٔق/ٗٙ٘سشة )
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(، ٗٔ) ٙ/ٖ،محفػظ في مكتبة العتبة الخضػية بسذيج في ايخاف، رقع الحفع: (٘)في عمع التفديخ
، كمكتبة السكتب اليشجؼ )ضسغ الستحف ٘٘ٗٔ/ٛٔكمكتبة خجابخر ببشتو في اليشج، رقع الحفع: 

، كمكتبة معيج البيخكني لمجراسات الذخقية بصقذشج في ٜ/ٛٙكمتخا، رقع الحفع: البخيصاني( بمشجف في ان
ٕٚٔٛاكزباكدتاف، رقع الحفع: 
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، كمخصاد العباد مغ السبجأ إلى السعاد، مؤلف بالمغة الفارسية، جعمو عمى خسدة أبػاب فييا (ٙ)
يباجة الكتاب، كالثاني في أربعػف فراًل كميا في الدمػؾ، كالػصػؿ، كتخبية الشفذ، الباب األكؿ في د

السبجأ، كالثالث في السعاش، كالخابع في السعاد، كالخامذ في الدمػؾ كالصػائف السختمفة، أتسو في أكؿ 
، محفػظ في مكتبة بػدليانا باكدفػرد في انكمتخا، (ٛ)،(ٚ)ـ(، في بمجة سيػاسٖٕٕٔق/ٕٓٙرجب سشة )
، (ٜ)السمحق الفارسي ٚٔفي انكمتخا، رقع الحفع: ، كمكتبة الستحف البخيصاني بمشجف ٕٛٗٔرقع الحفع: 

كمكتبة مخكد السمظ فيرل لمبحػث كالجراسات االسالمية بالخياض في السسمكة العخبية الدعػدية، رقع 
،  (ٔٔ)،ككذف الحقائق شخح كشد الجقائق، مؤلف في عمع الترػؼ(ٓٔ)ٖٕٚٚٔ-ٕٗٙٚٔالحفع: ب 

راسات االسالمية بالخياض في السسمكة العخبية محفػظ في مكتبة مخكد السمظ فيرل لمبحػث كالج
، كمشارات الدائخيغ الى حزخه هللا كمقامات الصائخيغ، مؤلف (ٕٔ)ؼ-ٖٕٗٓالدعػدية، رقع الحفع: 

، كمكتبة ٖٚٓٓ، محفػظ في مكتبة الجكلة ببخليغ في السانيا، رقع الحفع: (ٖٔ)في عمع الترػؼ
، كمكتبة اكاديسية ليجف بميجف في ىػلشجا، رقع ٕ/ٜٔٔمقاشعة ليبدج بميبدج في السانيا، رقع الحفع: 

، كمكتبة معيج ٕٖ/ٕٜٔ، كمكتبة االكقاؼ بالسػصل في العخاؽ، رقع الحفع: ٕٕٚٗالحفع: 
، كمكتبة ٖٖٚٙ٘حميع(  ٖٖٜالسخصػشات العخبية بالقاىخة في مرخ، رقع الحفع: عغ االزىخ )

معيج السخصػشات العخبية بالقاىخة في  ،كمكتبة ٕٕٚٗالطاىخية بجمذق في سػريا، رقع الحفع: 
ترػؼ، كالسكتبة االزىخية بالقاىخة في  ٖٕٚٙ٘حميع  ٖٖٜعغ االزىخ  ٕٔ٘مرخ، رقع الحفع: 

، (٘ٔ)، كسمػؾ ارباب الشعع، مؤلف في عمع الترػؼ (ٗٔ)ٖٖٚٙ٘[ حميعٖٖٜمرخ، رقع الحفع:  ]
، كرسالة العاشق كالسعذػؽ، (ٙٔ)P ٓٔ/ٙٔمحفػظ في مكتبة خجابخر ببتشو في اليشج، رقع الحفع: 

، ٙ/ٓٙٚ، محفػظ في السكتبة الػششية بباريذ في فخندا، رقع الحفع: (ٚٔ)مؤلف في عمع الترػؼ 
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، (ٜٔ)، كدار عقل،مؤلف في عمع الترػؼ (ٛٔ)ٕٔٙٓكمكتبة جارهللا باستانبػؿ في تخكيا، رقع الحفع: 
، مؤلف  (ٕٔ)، كحدخة السمػؾ(ٕٓ)ٜٕ/ٖٜٙٔمحفػظ في السكتبة الكيرخية بفييشا في الشسدا، رقع الحفع

 ٓٔ) ٖٔ٘ٔ/ٙٔفي عمع الػعع كاالرشاد، محفػظ في مكتبة خجابخر ببتشو في اليشج، رقع الحفع: 
P) (ٕٕ)محفػظ في مكتبة خجابخر ببتشو في اليشج ،  (ٖٕ)، كتحفة الحبيب، مؤلف في عمع الترػؼ ،

 .(ٕ٘)، كفاتو ببغجاد(ٕٗ) (P ٔٔ) ٖٔ٘ٔ/ٙٔرقع الحفع: 
 م(.6516ه/116الرازي)تابه بكر  -1

كأجػبتيا  القخآفمشيا: أسئمة  مؤلفاتشسذ الجيغ دمحم بغ أبي بكخ الخازؼ، عالع صػفي كفكيو ، لو     
، ككتاب شخح (ٕٚ)، ككتاب دقائق الحقائق ، مؤلف في عمع الترػؼ(ٕٙ)، كىي ألف كمائتا سؤاؿ

الحسدهلل الذى الغاية لكسالو "مقامات الحخيخؼ، سساه كشػز البخاعة كلصائف رمػز البخاعة أكلو 
 .(ٕٛ)والنياية لجاللو..."

 م(.6515ىـ/116يهسف ابن زيالق)ت -6
، العباسي، (59)أبػ السحاسغ محيي الجيغ بغ يػسف بغ سالمة بغ إبخاليع بغ مػسى الياشسي   

ـ(،شاعخ مجيج، لو رسائل كاشعار، مغ الفزالء، كاف كاتب ٕٙٓٔق/ٖٓٙالسػصمي، كلج سشة)
 .(ٖٓ)ـ(  ، لسا استػلػا عمييإٕٙٔق/ٓٙٙبالسػصل، قتمو بياالسغػؿ االيمخانييغ سشة)اإلنذاء 

 م(.6511ىـ/111دمحم الرازي)ت بعد  -5
زيغ الجيغ بغ أبي بكخ بغ عبج القادر، ُمفدخ لغػؼ اديب مغ فقياء الحشفية ، أصمو مغ الخؼ،     

كتاب العديد، ككشد الحكسة، مؤلف مشيا: الحىب اإلبخيد في تفديخ ال مؤلفاتزار مرخ كالذاـ،  لو 
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، محفػظ في  (ٖٔ)في عمع الحجيث، كزىخ الخبيع الُسشتخب مغ ربيع األبخار، مؤلف في عمع االدب
، كمكتبة السخصػشات في الكػيت، رقع ٖٙٙٗ/ٕمكتبة شدتخبيتي بجبمغ في ايخلشجا، رقع الحفع: 

بية في الكػيت، رقع الحفع: ، كمكتبة معيج السخصػشات العخ ٖٙٙٗعغ شدتخبيتي  ٜ٘ٙٔالحفع: 
[ ٔٛ، كالسكتبة السكتبة االزىخية بالقاىخة في مرخ، رقع الحفع:  ]ٖٙٙٗعغ شدتخبيتي  ٕٛٛٔ
، كمختار الرحاح، مؤلف في (ٕٖ)ٕٜٖٚ، كالسكتبة الطاىخية، بجمذق في سػريا، رقع الحفع: ٖٕٗٗ

، محفػظ في مكتبة مخكد (ٖٖ) ـ(ٕٔٙٔق/ٓٙٙعمع المغة في المغة، فخغ مغ تأليفو أكؿ رمزاف سشة )
السمظ فيرل لمبحػث كالجراسات االسالمية بالخياض في السسمكة العخبية الدعػدية، رقع الحفع: 

، كالسكتبة ٕٕٖٙ، كمكتبة دار الكتب الػششية في تػنذ، رقع الحفع: رقع التدمدل (ٖٗ)ٕ-ٔٛ٘ٔٔ
السقامات الحخيخية، مؤلف ، كشخح (ٖ٘)٘ٙٙٚ,ٖٜٖٔاالحسجية بجامع الديتػنة في تػنذ، رقع الحفع: 

، ٖٕٕ/ٖ، محفػظ في مكتبة دار الكتب السرخية بالقاىخة في مرخ، رقع الحفع: (ٖٙ)في عمع االدب
، كمكتبة ٕٛ، ٕ٘كمكتبة عارؼ حكست بالسجيشة السشػرة في السسمكة العخبية الدعػدية، رقع الحفع: 

، كمكتبة  ٜٜٓ٘ السرخيةالكتب معيج السخصػشات العخبية بالقاىخة في مرخ، رقع الحفع: عغ دار 
،حجائق الحقائق في مػاعع (ٖٚ)ٕٕٗكمية الجراسات الذخقية بداف بصخسبػرج في ركسيا، رقع الحفع: 

، محفػظ في السكتبة السخكدية بججة في السسمكة العخبية (ٖٛ)الخالئق ، مؤلف في عمع الترػؼ
، كمكتبة Qu ٖٗٓٔيا، رقع الحفع: ، كمكتبة الجكلة ببخليغ في السانٓٔ/ٔٚٚالدعػدية، رقع الحفع: 

، ٜ٘ٓ، كمكتبة جػتا بجػتا في السانيا، رقع الحفع: ٕٚٔاليبدج باليبدج في السانيا، رقع الحفع: 
، كمكتبة: اكاديسية ليجف بميجف في ىػلشجا، رقع ٕٜ٘ٔكالسكتبة الكيرخية بفييشا في الشسدا، رقع الحفع: 

ت( ببخندتػف في الػاليات الستحجة االمخيكية، رقع ، كمكتبة بخندتػف )مجسػعو جاريٕٕٚٛالحفع: 
، كمكتبة مانذدتخ بسانذدتخ في انكمتخا، رقع الحفع: ٔ/ٗٙٓٔ، ثاف ٗٙ٘الحفع: مجسػعو بخيل اكؿ 

، كمكتبة جاريت ٕٜٛ، كمكتبة معيج الجراسات الذخقية بداف بصخسبػرج في ركسيا، رقع الحفع: ٘ٛ
، كمكتبة بػرصة )مجسػعة اكلػ جامع( ٜٗٓٔية، رقع الحفع: ببخندتػف في الػاليات الستحجة االمخيك
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، كفػائج كمػاعع مشقػلة مغ كتاب حجائق الحقائق لمخازؼ، (ٜٖ) ٔٓٔفي تخكيا، رقع الحفع:  ببػرصة
محفػظ في مكتبة مخكد السمظ فيرل لمبحػث كالجراسات االسالمية بالخياض في السسمكة، رقع الحفع: 

في اسئمة كاجػبة مغ غخائب اؼ التشديل ، مؤلف في عمع  ،االنسػذج الجميل(ٓٗ)ٚ-ٜٕٗٙٔ
، محفػظ في مكتبة مخكد البحث العمسي كاحياء التخاث االسالمي بسكة السكخمة في (ٔٗ)التفديخ

( ، ٔٚٚٔٗالجػىخؼ/ ٖٕٚبخقع  األزىخية السكتبة)عغ  ٖٔالسسمكة العخبية الدعػدية، رقع الحفع: 
[ ٜٓٔلسكتبة االزىخية بالقاىخة في مرخ، رقع الحفع:  ]( ، كاٖٙٔ/ٜٓٔبخقع  األزىخية)عغ  ٕٖ

،  كمكتبة مخكد السمظ فيرل لمبحػث (ٕٗ)ٔٚٚٔٗ[ الجػىخؼ ٖٕٚ، ]ٕٜٕٖٛ[ حميع ٜٕ٘، ]ٖٙٔ
-ٕٖٖٔٔكالجراسات االسالمية اسع الجكلة: بالخياض في السسمكة العخبية الدعػدية، رقع الحفع: 

، كمكتبة السخصػشات ٖٗ٘ الطاىخيةعغ  ٖٓٓ، كمكتبة السخصػشات في الكػيت، رقع الحفع: (ٖٗ)ٗ
، كمكتبة الخدانة السمكية الحدشية بالخباط في ٖٗ٘ الطاىخيةـ ؾ عغ  ٗ٘ٗفي الكػيت، رقع الحفع: 

، كمكتبة خدانة القخكييغ بفاس في السغخب، رقع ٔٛٙٔ,ٖ٘ٚ,٘ٛٙٛ,ٕٕٗٚالسغخب، رقع الحفع: 
، كمكتبة معيج ٖٗ٘، كالسكتبة الطاىخية بجمذق في سػريا، رقع الحفع: ٖٜٔرقع التدمدل الحفع: 

،كمكتبة مخكد البحث ٜٖعغ بغجاد كذظ  ٖٔالسخصػشات العخبية بالقاىخة في مرخ، رقع الحفع: 
 العمسي كاحياء التخاث االسالمي اسع الجكلة: بسكة السكخمة في السسمكة العخبية الدعػدية، رقع الحفع:

(، ٖٙٔ/ٜٓٔبخقع  األزىخية)عغ  ٕٖ( ، ٔٚٚٔٗالجػىخؼ/ ٖٕٚبخقع  األزىخية السكتبة)عغ  ٖٔ
)عغ معيج  ٖ٘كمكتبة جامعة اـ القخػ بسكة السكخمة في السسمكة العخبية الدعػدية، رقع الحفع: 

بخقع  األزىخية)عغ  ٖٗ( ، ٖٗٔبخقع  األزىخية السكتبة)عغ  ٖٖ( ، ٖٔبخقع  العخبيةالسخصػشات 
، محفػظ في مكتبة شدتخبيتي بجبمغ في (٘ٗ)، كركضة الفرحاء ، مؤلف في عمع البياف(ٗٗ) (ٖ٘ٔ

، كمكتبة عارؼ حكست بالسجيشة السشػرة في السسمكة العخبية الدعػدية، ٜٜٗٗ/٘ايخلشجا، رقع الحفع: 
، ٜٜٗٗعغ شدتخبيتي  ٜٜٕٙ،كمكتبة السخصػشات في الكػيت، رقع الحفع:  ٖٛ/ٖرقع الحفع: 

، كمكتبة عاشف افشجؼ ٛٓٔجامعو ساف بصخسبػرج بداف بصخسبػرج في ركسيا، رقع الحفع:  مكتبة
، كمكتبة اسعج افشجؼ باستانبػؿ في تخكيا، رقع الحفع: ٕٓٓٛباستانبػؿ في تخكيا، رقع الحفع: 
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، كمكتبة الجامعة ٚٗٔ/ٗ، ٕٔٓ/ٕ، كمكتبة: دار الكتب السرخية بالقاىخة في ، رقع الحفع: ٕٜٕٛ
، كمكتبة مخكد البحث العمسي كاحياء التخاث االسالمي بسكة ٛ٘ٙفي لبشاف، رقع الحفع:  ببيخكت

، كالسكتبة السخكدية بجامعة ٖٔ,٘ٔالسكخمة في السسمكة العخبية الدعػدية، رقع الحفع: الخقع الخاص 
، كتحفة السمػؾ كالدالشيغ ، (ٚٗ)ـ(ٕٛٙٔق/ٙٙٙ، مات سشة )(ٙٗ)اإلسالميةاالماـ دمحم بغ سعػد 

محفػظ في مكتبة مخكد السمظ فيرل لمبحػث كالجراسات االسالمية بالخياض في السسمكة العخبية 
، كمكتبة االكقاؼ بحمب في سػريا، رقع الحفع: (ٛٗ)ؼ-ٔ-ٛٚٔٓالدعػدية، : رقع الحفع: 

، كالسكتبة السخكدية بسكة السكخمة كججة في السسمكة العخبية الدعػدية، رقع الحفع: ٜٔٗ/ٕٖٕٚ
، كمكتبة جػتا بجػتا في ٛٔ٘ٗ-ٚٔ٘ٗكمكتبة الجكلة ببخليغ في السانيا، رقع الحفع:  ،ٕٜٚ-ٖ٘ٚ

، كالسكتبة ٕ٘ٔأ،  ٔ، كمكتبة ىاكبت في السانيا، رقع الحفع: ٛٓٓٔ-ٚٓٓٔالسانيا، رقع الحفع: 
، كمكتبة بخندتػف )مجسػعو جاريت( ببخندتػف في ٖٚٛالػششية بباريذ في فخندا، رقع الحفع: 

، كمكتبة الفاتيكاف ببػلػنيا في الفاتيكاف، رقع الحفع: ٚٔٚٔلستحجة االمخيكية، رقع الحفع: الػاليات ا
، ٗ/ٕٖٙ، كالسكتبة الػششية بالجدائخ في الجدائخ، رقع الحفع: ٖ/ٛ٘ٗ، ٖ/ ٖٖٗ، ٗ/ٖٕٙ، ٕ/ٜٖٕ

 ، كمكتبة الحـخ(ٜٗ) ٕٜ٘كمكتبة معيج الجراسات الذخقية بداف بصخسبػرج في ركسيا، رقع الحفع: 
،ككتاب اليجاية مغ االعتقاد (ٓ٘)ٖٚٓالسكي بسكة السكخمة في السسمكة العخبية الدعػدية، رقع الحفع: 

، ٔ/ٚٔٔلكثخة الشفع بيغ العباد، محفػظ في مكتبة الستحف البخيصاني بمشجف في انكمتخا، رقع الحفع: 
العبجلية بجامع  ، كالسكتبةٕٜٗكمكتبة الستحف االسيػؼ، بداف بصخسبػرج في ركسيا، رقع الحفع: 

(، كالسكتبة الخجيػية بالقاىخة في مرخ، رقع الحفع: ٕٓٗٔ) ٔٙ/ٖالديتػنة في تػنذ، رقع الحفع: 
، كمكتبة بخندتػف ٕٓٔٗ-ٜٕٓٗ(، كمكتبة الجكلة، ببخليغ في السانيا، رقع الحفع: ٗ) ٖٖٔ/ٚ

، كمكتبة ٖ/ٕٕٚٔ، ٕٔ/ٖٕٓٓ، رقع الحفع: األمخيكية الستحجة)مجسػعو جاريت( ببخندتػف الػاليات 
، كمكتبة دار الكتب السرخية بالقاىخة في مرخ، ٚٗالبمجية بالقاىخة في مرخ، رقع الحفع: تػحيج 

، كالسكتبة ٕٖٓرقع  ٕٖٗ/ٔ، كمكتبة رامبػر بخامبػر في اليشج، رقع الحفع: ٜ٘، ٖٕٔ/ٔرقع الحفع: 
[ بخيت ٖٖٚٗ، ]ٖٕ٘ٔٚ[ رافعيٖٜٕ٘، ]ٕٗٗٗ[ ٜٖٔاالزىخية بالقاىخة في مرخ، رقع الحفع:  ]

، كمكتبة مخكد السمظ فيرل لمبحػث كالجراسات االسالمية (ٔ٘)ٚٛٓٔٔمجاميع[  ٜٖٖ، ]ٖٙٚٗٗ
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، ككتاب مخترخ التحبيخ (ٕ٘)ٜٖ٘ٛ-ٖٙ٘ٛبالخياض في السسمكة العخبية الدعػدية، رقع الحفع: ب 
، كالسكتبة العبجلية ٖٖٛٔفي عمع التحكيخ، محفػظ في السكتبة الػششية بباريذ في فخندا، رقع الحفع: 

في تخكيا، رقع الحفع:  ببػرصة بػرصة، كمكتبة ٖٖ٘، ٖٙ/ٖبجامع الديتػنة بتػنذ، رقع الحفع: 
، ككتاب مخترخ في عمع (ٖ٘)ٖٗٙٛ، كالسكتبة الطاىخية بجمذق في سػريا، رقع الحفع: ٗٔترػؼ 

خياض في السسمكة الفقو ، محفػظ في مكتبة مخكد السمظ فيرل لمبحػث كالجراسات االسالمية بال
الكخيع ، مؤلف في عمع  القخآف، ككتاب اسئمة كاجػبة عمى (ٗ٘)ٕٓٚٔٔالعخبية الدعػدية، رقع الحفع: 

التفديخ، محفػظ في مكتبة مخكد البحث العمسي كاحياء التخاث االسالمي بسكة السكخمة في السسمكة 
، ككتاب (٘٘) تفديخ شمعت( ٕٖٙبخقع  السرخية)عغ دار الكتب  ٛٔالعخبية الدعػدية، رقع الحفع: 

التفديخ الذخيف، مؤلف في عمع التفديخ ، محفػظ في مكتبة مخكد البحث العمسي كاحياء التخاث 
 السرخية)عغ دار الكتب  ٕٖٔاالسالمي بسكة السكخمة في السسمكة العخبية الدعػدية، رقع الحفع: 

ف في عمع التفديخ ، محفػظ في مكتبة ، مؤلالقخآف، ككتاب مذكالت (ٙ٘) تفديخ شمعت( ٖٔٙبخقع 
مخكد البحث العمسي كاحياء التخاث االسالمي بسكة السكخمة في السسمكة العخبية الدعػدية، رقع الحفع: 

، ككتاب االمثاؿ كالحكع، محفػظ في (ٚ٘) حميع( ٕٜٕٖٛ/ٜٕ٘بخقع  األزىخية السكتبة)عغ  ٕ٘ٗ
، ككتاب مغاني السعاني، مؤلف في عمع (ٛ٘)ٖٗٛٚ مكتبة ايا صػفيا باستانبػؿ في تخكيا، رقع الحفع:

، كمكتبة معيج ٔٓٔفي مرخ، رقع الحفع: ادب  باإلسكشجريةاالدب، محفػظ في مكتبة البمجية 
 ٜٕٔعغ سػىاج  ٓٛٚ، ٜٕٔالسخصػشات العخبية بالقاىخة في مرخ، رقع الحفع: عغ سػىاج 

، ذكخ فيو أف شمبة العمع  حامده ...""الحسد هلل بجسيع مأكلو:  القخآف، كشخح كتاب غخيب (ٜ٘)ادب
 القخآففأجابيع بيحا السؤلف كسساه تفديخ غخيب  القخآفسألػه أف يجسع ليع تفديخ غخيب  القخآفكحسمة 

، محفػظ في مكتبة كمية اآلداب كالسخصػشات في الكػيت، (ٓٙ) ضع فيو شيئًا مغ اإلعخاب كالسعاني
عغ  ٜٓالعخبية بالقاىخة في مرخ، رقع الحفع: ، كمكتبة معيج السخصػشات ٙٓٔرقع الحفع: ب 
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 ٜٓ، كمكتبة معيج احياء السخصػشات العخبية بالقاىخة في مرخ، رقع الحفع: (ٔٙ)ٗٓٔاحسج الثالث 
، ككتاب الخسػخ في التأكيل كنفي التذبيو كالتعصيل ، مؤلف في عمع (ٕٙ)ٗٓٔعغ احسج الثالث 

ػث كالجراسات االسالمية بالخياض في السسمكة العقائج، محفػظ في مكتبة مخكد السمظ فيرل لمبح
 .(ٖٙ)ٔٓٓ٘ٗالعخبية الدعػدية، رقع الحفع: ب 

 م(.6516ىـ/111عمي الرازي ) -1
 .(ٗٙ)مشيا: تيحيب االسساء كالمغات مؤلفاتعالع فاضل مغ مجيشة الخؼ ، لو    

 م(.6166ه/ 666أبه العباس الياشسي)ت -6
و مغ الياشسية في مجيشة الخؼ، لو أصمشياب الجيغ أحسج بغ عسخ الديمعي العقيمي اليسشي ، عالع     

"الحسد هلل، السشعهت بهصف مشيا: ثسخة الحكيقة كمخشج السدالظ إلى أكضح الصخيقة ، أكلو:  مؤلفات
 .(٘ٙ)"666القدم 

 م(.6166ه/666عسر الرازي )كان حياا سشة  -1
مشيا : جامع الفتاكػ في اقػاؿ االئسة  مؤلفاتبكخ ، فكيو شافعي، لو  عسخ بغ احسج بغ ابي   

 .(ٚٙ)ٛٓٛٔ، محفػظ في السكتبة الػششية بفييشا في الشسدا، رقع الحفع: (ٙٙ)االربعة
 م(.6166ىـ/666مجد الدين بن الخذاب ) -9

و مغ مجيشة أصمأبػ الخكح عيدى بغ عسخ بغ خالج بغ عبج السحدغ، عالع كفكيو شافعي مرخؼ    
ـ(، كلي ككالة بيت الساؿ كالحدبة كاالكقاؼ في مرخ إلى ٕٓٗٔق/ٖٛٙخذاب في الخؼ، كلج سشة)

مشيا :  األربعيغ التداعيات، مؤلف في عمع  مؤلفاتآخخ حياتو، درس كأفتى كصشف، لو 
، كمكتبة ٖٖٖٓ/ٔ، محفػظ في مكتبة شدتخبيتي بجبمغ في ايخلشجا، رقع الحفع: (ٛٙ)الحجيث
 .(ٜٙ)ٖٖٖٓـ ؾ عغ شدتخبتي  ٕٖ٘ٔشات في الكػيت، رقع الحفع: السخصػ 

 م(.6161ىـ/ 661الحدن الرفدي )كان حياا سشة -66
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مشيا : ندىة السالظ كالسسمػؾ في  مؤلفاتالحدغ بغ عبج هللا العباسي الياشسي الرفجؼ، مؤرخ، لو    
 .(ٓٚ)مخترخ سيخة مغ كلي مرخ مغ السمػؾ

 م(.6166ىـ/666عسر الرازي )ت -66
سخاج الجيغ عسخ بغ محسػد بغ ابي بكخ بغ عبج القادر ابغ ابي بكخ ، عالع كفكيو حشفي، كلج     
 .(ٔٚ)مشيا : جدء في مشع االستبجاؿ مؤلفاتـ(، لو ٕٚٗٔق/٘ٗٙسشة)

 م(.6156ىـ/656حسيزة الياشسي )ت -65
، مغ و مغ الياشسية في الخؼ أصمحسيزة بغ أبي نسي دمحم بغ الحدغ بغ عمي الحدشي العمػؼ،   

ـ( مذتخكًا ىػ كأخػه رميثة ، ثع قامت بيشيسا الفتغ كاستسخت ٖٔٓٔق/ٔٓٚأمخاء مكة، تػالىا سشة )
 .(ٕٚ) شػياًل إلى أف قتل حسيزة، غيمةً 

 م(. 6151ه/651عسر الرازي )كان حياا سشة  -61
ة مشيا : مدامخة الشجماف كمؤاند مؤلفاتعسخ بغ دمحم بغ عبج هللا البغجادؼ، عالع شافعي،  لو   

 .(ٗٚ)، ككتاب الحكايات(ٖٚ)ـ(ٕٖٛٔق/ٕٛٚتسو سشة)أاالخػاف في االخبار كاالشعار، 
 م(.6165ىـ/661عبد هللا العبري)ت -66

عبج هللا بغ دمحم الفخغاني الياشسي الحديشي، ُيشعت بالذخيف السختزى، عالع بالحكسة كفقو     
شخح مشياج الػصػؿ الى عمع مشيا :  مؤلفاتالذافعية، قاضي، كثيخ التػاضع مالذًا لمزعفاء، لو 

 .(ٙٚ) ،(٘ٚ)االصػؿ، كشخح شػالع األنػار لمبيزاكؼ ، ككتاب  السرباح ، تػفى بتبخيد
 م(.6161ىـ/666عسر القرشي )ت -65

عسخ بغ عمي بغ عتيق بغ أحسج بغ دمحم بغ عبج العديد الياشسي، عالع صػفي كلج سشة     
 .(ٚٚ)ـ(ٖٖٗٔىػ/ٗٗٚصفخ سشة) ٖٕـ(، كتػفي بغخناشة في ٕٓٚٔق/ٛٙٙ)
 م(.6169ه/656مجد الدين الرازي )ت -61
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، (ٛٚ)مشيا: السخترخ، مؤلف في عمع الكالـ مؤلفاتإسساعيل بغ يحيى، عالع كقاضي كمتكمع ، لو    
 .(ٜٚ)كشخح كتاب مشتيى الدػؿ كاألمل في عمسي األصػؿ كالججؿ

 م(. 6115ىـ /611القظب التحتاني)ت -66
أبػ عبج هللا قصب الجيغ محسػد بغ دمحم الخازؼ ، عالع بالحكسة كالسشصق، قاضي ، مغ أىل الخؼ،     

ـ(، كعمت شيختو كعخؼ بالتحتاني ٖٔٙٔق/ٖٙٚـ( استقخ في دمذق سشة )ٜٕ٘ٔق/ٜٗٙكلج سشة )
مشيا : السحاكسات، مؤلف في  مؤلفاتتسييدًا لو عغ شخز آخخ يكشى قصب الجيغ في دمذق، لو 

، كشخح الكذاؼ عغ حقائق (ٔٛ) ، ككتاب القخائغ الخكشية في فخكع الذافعية(ٓٛ)السشصق  عمع
ككتاب التحخيخ فيسا كقع بيغ الفخزدؽ كالجخيخ اك تحخيخ القػاعج السشصكية في شخح ، (ٕٛ)التشديل

، محفػظ في  مكتبة مخكد السمظ فيرل لمبحػث (ٖٛ)"أن أبيى درر تشغيم ببشان البيان"الذسدية أكلو 
كلصائف  ،(ٗٛ)ٕٖٓٓٓالجراسات االسالمية بالخياض في السسمكة العخبية الدعػدية، رقع الحفع: ك 

، كرسالة في (٘ٛ)"الحسدهلل مفيض الجهد ومبدع نغام الهجهد"األسخار، مؤلف في عمع السشصق، أكلو 
فرػؿ  ، رتبيا عمى مقجمة كسبعة "الحسد هلل مخترع األشياء ومهجدىا ..."الكميات كتحكيقيا أكليا 

، محفػظ في مكتبة مخكد السمظ فيرل لمبحػث كالجراسات االسالمية بالخياض في السسمكة (ٙٛ) كخاتسة
، كالسكتبة السخكدية بجامعة السمظ سعػد بالخياض في (ٚٛ)ٔ-ٕٕٓٗٓالعخبية الدعػدية، رقع الحفع: 

بداف بصخسبػرج في ، كمكتبة كمية الجراسات الذخقية ٖٕٔٙرقع الحفع:  ، السسمكة العخبية الدعػدؼ
، (ٜٛ)،كلػامع األسخار في شخح مصالع األنػار، مؤلف في عمع السشصق(ٛٛ)ٜٖٔركسيا، رقع الحفع: 

محفػظ في مكتبة مخكد السمظ فيرل لمبحػث كالجراسات االسالمية بالخياض في السسمكة العخبية 
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، ٗٚٗ، رقع الحفع: ، كمكتبة كمية اآلداب كالسخصػشات في الكػيت(ٜٓ)ٕٕٕٗالدعػدية، رقع الحفع: 
ككتاب السحاكسات بيغ اإلماـ كالشريخ،  ،(ٜٔ)ٛٛٛكمكتبة دار الكتب الػششية في تػنذ، رقع الحفع:

، محفػظ في مكتبة  مخكد السمظ فيرل لمبحػث (ٕٜ)كشخح الحاكؼ ، مؤلف في فخكع الذافعية
،ككتاب (ٖٜ)ٔ-ٜٕٓٓٔكالجراسات االسالمية بالخياض في السسمكة العخبية الدعػدية، رقع الحفع: 

 رسالة في الشفذ الشاشقة، مؤلف في فخكع الذافعية

، كمكتبة معيج ٚ٘٘ٔ، محفػظ في مكتبة اكاديسية ليجف بميجف في ىػلشجا، رقع الحفع: (ٜٗ)
ج ،  ٖٖٖٙ باإلسكشجرية البمجيةالسخصػشات العخبية بالقاىخة في مرخ، رقع الحفع: عغ مكتبو 

، (ٜ٘)ج ٖٖٖٙ البمجيةعغ  ٔٛٔلقاىخة في مرخ، رقع الحفع: كمكتبة معيج السخصػشات العخبية با
 ةككتاب رسالة اقػػ كاشخؼ في االستجالؿ، مؤلف في عمع السشصق ، محفػظ في مكتبة اآلصفي

، ككتاب رسالة في العمػـ ، محفػظ في مكتبة (ٜٙ)(ٜ/ٖٚ) ٗٗٚٔ/ٕبحيجرآباد في اليشج، رقع الحفع: 
، كمكتبة السخصػشات في الكػيت، رقع الحفع: ٖٙٛٙ/ٖالحفع: شدتخبيتي بجبمغ في ايخلشجا، رقع 

،كحاشية عمى الكذاؼ ، مؤلف في عمع التفديخ ، كصل (ٜٚ)ٖ/ٖٙٛٙعغ شدتخبيتي  ٖمج  ٕ٘ٛٔ
، محفػظ  في  السكتبة السخكدية بالخياض في السسمكة العخبية الدعػدية، رقع (ٜٛ)فيو إلى سػرة شو

، كمكتبة اكاديسية ليجف بميجف ٕٜٚفي السانيا، رقع الحفع:  /ؼ، كمكتبة الجكلة ببخليغٔٙٓ٘الحفع: 
، كمكتبة ٖٚٙ، كمكتبة ايا صػفيا باستشابػؿ في تخكيا، رقع الحفع: ٘ٙٙٔفي ىػلشجا، رقع الحفع: 

، كمكتبة كػبخلي باستشابػؿ في تخكيا، رقع الحفع: ٕٚٔراغب باشا باستشابػؿ في تخكيا، رقع الحفع: 
، كمكتبة: نػر عثسانية باستشابػؿ في ٙٗٔباستشابػؿ في تخكيا، رقع الحفع: ، كمكتبة يشي جامع ٖٜٔ

، كمكتبة: داماد ٛٙٔ/ٔ، كالسكتبة الخجيػية بالقاىخة في مرخ، رقع الحفع: ٙ٘٘تخكيا، رقع الحفع: 
، كمكتبة سميع اغا باستشابػؿ في تخكيا، رقع الحفع: ٕٙٚ-ٕٗٚزاده باستشابػؿ في تخكيا، رقع الحفع: 
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، ككتاب (ٜٜ)ٖٜٛكمكتبة معيج الجراسات الذخقية بداف بصخسبػرغ في ركسيا، رقع الحفع: ، ٜٖٔ
حاشية الديج عمى شخح مصالع االنػار ، مؤلف في عمع السشصق، محفػظ في مكتبة السخصػشات في 

 ٖ٘ٗ، كمكتبة السخصػشات في الكػيت، رقع الحفع: ٜٖ٘ٗ الطاىخيةعغ  ٓٗٙالكػيت، رقع الحفع: 
، ٘ٛٗٗ، كمكتبة: دار الكتب الػششية في تػنذ، رقع الحفع: رقع التدمدل ٜٖ٘ٗ اىخيةالطـ ؾ عغ 

، كمكتبة دار ٜٜٜٚٔ،الخقع التدمدمي: (ٓٓٔ)Barbٖٗكمكتبة الفاتيكاف في الفاتيكاف، رقع الحفع: 
، مؤلف في  جالقػاع، ككتاب تجخيج (ٔٓٔ)٘ٛٗٗالكتب الػششية في تػنذ، رقع الحفع: رقع التدمدل 

،ككتاب مخترخ في الصب، (ٕٓٔ)ٜٙق ، محفػظ في مكتبة صشعاء في اليسغ، رقع الحفع: عمع السشص
مؤلف في عمع الصب، محفػظ في مكتبة دار الكتب الػششية في تػنذ، رقع الحفع: 

، مؤلف في عمع السشصق ، محفػظ في مكتبة (ٗٓٔ)،كتحقيق معشى الترػر كالترجيق (ٖٓٔ)ٕٕٓٗ
، ككتاب شخح (٘ٓٔ)ٖٓٓٙبصذقشج في اكزباكدتاف، رقع الحفع: معيج البيخكني لمجراسات الذخقية 

حكسة االشخاؽ في الفمدفة القجيسة ، مؤلف في عمع الفمدفة، محفػظ في السكتبة السحسػدية بالسجيشة 
 .(ٙٓٔ)ٕٗٗٗالسشػرة في السسمكة العخبية الدعػدية، رقع الحفع: 

 م(. 6116ه/619عبد هللا الياشسي)ت -61
مشيا:  مؤلفاتـ(، لو ٜٕٛٔق/ٜٛٙسغ السرخؼ العقيمي، فكيو ، كلج سشة)ابغ عقيل بغ عبج الخح    

"بالدر العغيم السشير، في شرح كتاب الػجيد ، مؤلف في عمع الفخكع، اخترخه،  كعميو حاشية مدساة 
، ككتاب الحَِّخيَخة، مؤلف ِفي عمع التَّْفِديخ، ككتاب اْلَجاِمع الشفيذ كتيديخ (ٚٓٔ)إشكال الكبير"

َككتاب ِفي َبَياف َمْدَأَلة رفع اْلَيَجْيِغ َككتاب السداعج، َكلو إمالء عمى شخح ألفية اْبغ َمالظ،  االستعجاد،
 .(ٛٓٔ)َكلو ِرَساَلة عمى َقػؿ َأنا ُمؤمغ ِإف َشاَء هللا

 م(.6161ىـ/ 666بن الخذاب)ت أبه القاسم -69
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خذاب في الخؼ، مغ شيػخ و مغ مجيشة أصمدمحم بغ دمحم بغ يػسف بغ دمحم األنرارؼ الغخناشي،    
 ٕٓشيخ، صشف فييع معجسًا كبيخًا في نحػ  ٓٓٗالعمع ، بمغ عجد شيػخو بالمقاء كاإلجازة قخابة 

 .(ٜٓٔ)جدءا
 م(.6655ىـ/665ابراهيم بن الخذاب )ت -56

بجر الجيغ أحسج بغ عيدى بغ عسخ بغ خالج بغ عبج السحدغ بغ نذػاف السخدكمي، فكيو      
، بعج أف ناب في الحكع  ـ( كلي قزاء حمب بالذاـٜٖٗٔق/ٜٛٙكقاضي ،كلج في ربيع االكؿ سشة )

مشيا :  ترشيف في السشاسظ، كشخح قصعة مغ  مؤلفاتبالقاىخة، ثع كلي قزاء السجيشة السشػرة، لو 
، ككتاب العجالة في ذكخ شيػخ الخسالة، محفػظ في السكتبة (ٓٔٔ)شياج، تػفى راجعًا الى القاىخةالس

 .(ٔٔٔ)مجاميع ٕٕ/ٜٖٕالسخكدية بالخياض في السسمكة العخبية الدعػدية، رقع الحفع: 
 م(.6166ىـ /661)كان حياا سشة  دمحم األقدرائي -56

و مغ الخؼ ،  كاف أصمدمحم بغ دمحم بغ فخخ الجيغ، عالع بالتفديخ كالصب، عارؼ بالمغة كاألدب،    
كقج شخط بانييا أف ال ُيجرس فييا إال مغ حفع كتاب الرحاح ،(ٕٔٔ)مجرسًا بسجرسة الدمدمة في كخماف

مشيا : حػاش عمى الكذاؼ، مؤلف  مؤلفاتلمجػىخؼ، ككاف االقدخائي حافطًا لمرحاح فُعيغ ليا ، لو 
 .(ٖٔٔ)في عمع  التفديخ، ككتاب إيزاح اإليزاح ، ككتاب حل السػجد، مؤلف في عمع الصب

 م(. 6119ىـ/ 696احسد بن الخذاب )كان حياا سشة -55
حاديث العػاؿ مغ تيحيب مشيا : األ مؤلفاتاحسج بغ ابخاليع بغ احسج بغ عيدى، محجث ، لو    

 .(ٗٔٔ)الكساؿ
 م(.6196ىـ/696الزىراني)تيهسف  -51

مشيا  مؤلفات، بالقاىخة ، لو (٘ٔٔ)جساؿ الجيغ بغ محسػد بغ دمحم الخازؼ ، فكيو حشفي، شيخ خانقاه    
، محفػظ (ٙٔٔ)ـ(ٖٔٚٔق/ٖٚٚ: كذف الخائق في شخح كشد الجقائق ، فخغ مغ تأليفو بالقاىخة سشة )
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، كمكتبة السخصػشات في الكػيت، (ٚٔٔ)ٜٖٗٗ/ٕفي مكتبة شدتخبيتي بجبمغ في ايخلشجا، رقع الحفع: 
عغ  ٖٗٛٔ، كمكتبة السعيج في الكػيت، رقع الحفع: (ٛٔٔ)ٜٖٗٗعغ شدتخبيتي  ٜٛٗٔرقع الحفع: 
 .(ٜٔٔ)ٜٖٗٗشدتخبيتي 

                                                                                                                 عمي الحسري )كان حياا اواخر القرن الثامن اليجري/ الرابع عذر السيالدي(.    -56
مشيا: مذكاة اليقيغ في اصػؿ  مؤلفاتجساؿ الجيغ بغ محسػد بغ الحدغ الخازؼ ،عالع كمتكمع، لو 

 .(ٕٓٔ)الجيغ
 .(ٕٔٔ)م(6155-6551ه/651-156)في عيد السغهل اإليمخانيين ُعمساء ُمدن مرو -ثانياا 
 مخكز، فيخكاباد، الخبس، فاشاف.، خدخكشاه، حه السجف ىيكى

 م(.6556ىـ/155)ت (ٕٕٔ)عبد الحسيد الخدروشاىي -6
ـ(،فكيو، ٗٛٔٔق/ٓٛ٘شسذ الجيغ عبج الحسيج بغ عيدى التبخيدؼ، الذافعي ، كلج سشة)    

مشيا : مخترخ كتاب  مؤلفاتمحجث ،اصػلي، متكمع ، شبيب، عالع بالحكسة، كلج بخدخك شاه ، لو 
السيحب البي اسحاؽ الذيخازؼ في فخكع الفقو الذافعي، كمخترخ كتاب الذفاء البغ سيشا، كتتسة 
كتاب اآليات البيشات البغ خصيب الخؼ فخخ الجيغ الخازؼ ، تػجو إلى دمذق، كاقاـ بيا إلى أف تػفي 

                                                                                                                                                .(ٕٗٔ()ٖٕٔ) ـ(،كدفغ بجبل قاسيػف ٕٗ٘ٔىػ/ٕ٘ٙشػاؿ سشة        ) ٕ٘في 

  م(.6511ىـ/115)كان حياا  (ٕ٘ٔ)دمحم السروزي  -ٕ
الحاديػث الخسػػؿ البػغ     صػػؿمشيا:مخترػخ جػامع األ مؤلفػاتأبػ جعفخ االستخابادؼ البغػجادؼ ، محػجث، لػو      

 .(ٕٙٔ)ـ(ٖٕٛٔىػ/ٕٛٙتسو سشة )أاالثيخ 
 م(.6166ه/666)ت (656)دمحم الفيروزابادي -1
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 .(ٕٛٔ)مشيا: مييج الغخاـ إلى البمج الحخاـ مؤلفات، عالع ُيذار لو بالبشاف ، لو  مجج الجيغ أبي شاىخ    
 م(.6151ىـ/651ابن الفهطي)ت -6

أبػ الفزل كساؿ الجيغ عبج الخزاؽ بغ أحسج بغ دمحم الرابػني السخكزؼ األصل، الذيباني  
ـ(محجث، حكيع، متكمع ، مؤرخ، ُيعج مغ الفالسفة، اشتغل ٕٗٗٔق/ٕٗٙ، كلج سشة)(ٜٕٔ)البغجادؼ

فخمرو نريخ الجيغ  السحـخ ببغجاد كأسخ في كاقعتيا مع السغػؿ، ٚٔ،كلج في يـػ (ٖٓٔ)بالمغة كاالدب 
،زىاء عذخة (ٕٖٔ)، كقخأ عمى الصػسي الحكسة كاآلداب ، كباشخ خدانة الخصج بسخاغة(ٖٔٔ)صػسيال

ـ( فرار خازف كتب السدتشرخية زمشًا، كأقاـ مجة شػيمة ٕٓٛٔىػ/ٜٚٙأعػاـ، كعاد إلى بغجاد سشة )
ـ( كأحخقت ٖٛٔٔق/ٛٔٚ،كقتل رشيج الجيغ سشة )(ٖٖٔ)في تبخيد، عشج الػزيخ رشيج الجيغ اليسحاني

ككتب ابغ الفػشي، كاف ابغ الفػشي يتقغ الفارسية كلو بيا شعخ، كالفػشي ججه ألمو ندبتو إلى  كتبو
مشيا : مجسع اآلداب في معجع األسساء كاأللقاب ،السجمج الخابع مشو، في أربعة  مؤلفاتبيع الفػط، لو 

أقداـ كىػ كبيخ ججًا في خسديغ مجمجًا ، كدرر األصجاؼ في غخر األكصاؼ ،في عذخيغ مجمجًا ، 
كتمكيح األفياـ في السختمف كالسؤتمف ، مؤلف في عمع التاريخ ، يتحجث فيو مغ نذأة العالع إلى 

جاد عمى يج السغػؿ، كنطع الجرر الشاصعة في شعخاء السئة الدابعة ، مؤلف في عجة احتالؿ بغ
ُمجمجات ، كالحػادث الجامعة كالتجارب الشافعة في السائة الدابعة ، عاد إلى بغجاد كاستقخ فييا الى 

 .(ٖٗٔ)كفاتو

 م(. 6119ه/666)ت (615)دمحم الربزي -5
مشيا: لب المباب، تػفي كىػ كيل كبيخ  مؤلفاتو مغ ربس مخك ، لو أصمدمحم بغ عامخ، فاضل،    

 .(ٖٙٔ)الدغ
 م( 6166ىـ/ 661)كان حياا قبل سشة  (ٖٚٔ)حيدر الفاشي -1
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كحي إلى أمشيا:السعتسج مغ السشقػؿ فيسا  مؤلفاتبياء الجيغ حيجر بغ عمي بغ حيجر، محجث،لو        
  .(ٖٛٔ)ـ(ٖٗٚٔق/ٙٚٚمؤلف في عمع الحجيث ، فخغ مغ كتابتو سشة)(،)الخسػؿ

 م(.6666ه/166دمحم الفيروزابادي)ت  -6
يَخاِزّؼ     ُمَحسَّج بغ َيْعُقػب بغ ُمَحسَّج بغ ِإْبَخاِليع بغ ُمَحسَّج بغ أبي بكخ بغ ِإْدِريذ بغ فزل هللا الذِّ

مشيا : برائخ َذكؼ التَّْسِييد ِفي لصائف اْلكتاب  مؤلفاتـ( ، لو ٕٖٙٔق/ٕٚٚالفيخكزآبادؼ كلج سشة )
اْلَعِديد ، كىػ مجمجاف ، كالالمع ، كاْلسعمع العجاب اْلَجاِمع َبيغ اْلُسحكع كالعباب ، كمشح اْلَباِرؼ ِفي 

خَُّسػؿ ، شخح الُبَخاِرّؼ ، كشػارؽ اأْلَْبَخار ِفي شخح َمَذاِرؽ اأْلَْنَػار ، كتدييل اْلُػُصػؿ ِإَلى َأَحاِديث ال
كْ  اِفِعيَّة ، َكاْلُبمَغة ِفي التَّاِريخ ، كاْلُسْجسل ، َكالخَّ ض َكشخح ُعْسَجة اأْلَْحَكاـ ،َ ككتاب اْلسخقاة ِفي َشَبَقات الذَّ

ْخاَلص ، كالستفق َكاْلَسْقُرػد ِفي عمع  السدمػب ، َكشخح اْلَفاِتَحة ، ككػزة اْلَخاَلص ، َكَتْفِديخ ُسػَرة اإْلِ
ْعخَ  ، َكشخح خْصَبة ( ٜٖٔ) اب ، كمقرػد ذكؼ األلباب في عمع اإلعخاب ، كىػ مجمجاإْلِ

اؼ ،كالقامػس السحيط كالقابػس الػسيط، محفػظ في مكتبة مخكد السمظ فيرل لمبحػث (ٓٗٔ)اْلَكذَّ
كالجراسات االسالمية في الخياض بالسسمكة العخبية الدعػدية، رقع الحفع: 

، كتحبيخ السػشيغ فيسا (ٗٗٔ) الػفية في شبقات الحشفية.كالسخقاة (ٖٗٔ)ٛٛٙٔ(ٕٗٔ)،ٚٛٙٔ،(ٔٗٔ)ٙٛٙٔ
يقاؿ بالديغ كالذيغ، محفػظ في مكتبة مكتبة مخكد السمظ فيرل لمبحػث كالجراسات االسالمية في 

،كالسثمثات المغػية، محفػظ في (٘ٗٔ)ؼ-ٔ-ٓٙٔٓرقع الحفع:  الخياض بالسسمكة العخبية الدعػدية،
كالجراسات االسالمية في الخياض بالسسمكة العخبية الدعػدية، مكتبة مكتبة مخكد السمظ فيرل لمبحػث 

، كرسالة مغ الفيخكزابادؼ الى الكخمدتي، محفػظ في مكتبة مخكد السمظ (ٙٗٔ)ؼ-ٓٙٔٓرقع الحفع: 
-ٕ-ٓٚٗٔفيرل لمبحػث كالجراسات االسالمية في الخياض بالسسمكة العخبية الدعػدية، رقع الحفع: 

فيو حجيث صحيح مغ االبػاب، محفػظ في السكتبة السخكدية في ، كرسالة في ما لع يثبت (ٚٗٔ)ؼ
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، كابتياج الشفػس بحكخ ما فات (ٛٗٔ)/ؼٙٚٔٙالخياض بالسسمكة العخبية الدعػدية ،رقع الحفع: 
، كاألحاديث الزعيفة، (ٜٗٔ)ٕالقامػس، محفػظ في مكتبة السخصػشات بجكلة الكػيت، رقع الحفع: 

، (ٕ٘ٔ)، كتثكيف األسل في تفزيل العدل(ٔ٘ٔ)حاسغ الصائف، كأحاسغ المصائف في م(ٓ٘ٔ)كىػ مجمجاف
، كتخقيق األسل في ترفيق العدل، (ٖ٘ٔ) كتحفة القساعيل فيسغ يدسى مغ السالئكة كالشاس بإسساعيل

، (ٙ٘ٔ)، كعقائج الفيخكز أبادؼ(٘٘ٔ)، كالخكض السدمػؼ، فيسا لو اسساف إلى األلػؼ(ٗ٘ٔ)كىػ مخترخ
 . "،"أشرف ما نظق بو السردع ...ترخ، أكلو كالغخر السثمثة كالجرر السبثثة، كىػ مخ

ذكخ فيو: أنو جسع جسيع ما في كتب )السثمث( كقصخب، كالقداز، كالبصميػسي، كابغ مالظ، كأبي    
، كفرل الجر مغ الخخزة في فزل الدالمة عمى (ٚ٘ٔ)عبج هللا الحشبمي، كإبخاليع بغ زىخ البرخؼ 

 .(ٓٙٔ)، كمشية الدػؿ في دعػات الخسػؿ(ٜ٘ٔ)، كالفزل الػفي في العجؿ األشخفي(ٛ٘ٔ)الِخَبَدة
 الخاتسة :

 بخزىا :أالى جسمة مغ الشتائج السيسة مغ  تػصل البحث
 

ا قػػ سياسية عجة سية جغخافية كذلظ لسػقعيسا السيع لحلظ تكالبت عمييأىساحتمت مجيشتا الخؼ كمخك  -ٔ
 لغخض الديصخة عمييا.

 
السجف االقترادية لغشاىا بالثخكات الصبيعية لحا كانت محط اشساع عجد  أىعتعج ىاتيغ السجيشتيغ مغ  -ٕ

 مغ القػػ الدياسية التي تشافدت فيسا بيشيا بيجؼ الديصخة عمييا.
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 ييغمخانييغ نطخًا الىتساـ االيمخانف ازدىارًا عمسيًا كفكخيًا في عيج السغػؿ االياف السجيشتاشيجت ىات -ٖ

 بالحياة العمسية كدعسيع ليا.
 

كالتفديخ في  القخآفبخز عجد كبيخ مغ عمساء الفقو كالحجيث كالترػؼ كالمغة كعمع الكالـ كعمػـ  -ٗ
 مجيشتي الخؼ كمخك.

 
العمسية كالفكخية كبعزيا مازاؿ  تعجدت مرشفات عمساء مجيشتي الخؼ كمخك كتشػعت في مجاالتيا -٘

يخلشجا، كانكمتخا ، كبػلشجا، محفػظ في عجد كبيخ مغ مكتبات العالع مثل تخكيا، كشقذشج، كاليشج، كا
 يتيا كقيستيا العمسية. أىسيجؿ عمى  كالدعػدية، كفخندا، كغيخىا ،مسا

 
 اليهامش.

اقجـ جشكيدخاف قبل كفاتو عمى تقديع امالؾ االمبخاشػرية السغػلية بيغ ابشائو ، كذلػظ بدػبب سػعة مدػاحتيا كصػعػبة (ٔ)
يعػػخؼ ب )الخانيػػات( ، التػػي كػػاف يحكسيػػا افػػخاد مػػغ االسػػخة الجشكيدخانيػػة اخزػػاعيا إلدارة مخكديػػة كاحػػجة  فطيػػخت مػػا 

حجثو جشكيدخاف فاف أغع مغ اف ىحا التقديع الحؼ نيابة عغ الخاف االعطع السكيع في قخاقػـر عاصسة السغػؿ، كعمى الخ 
الحػاؿ فػي أثشػاء حياتػو االراضي التي اخزعيا السغػؿ لحكسيع ضمت بعج كفاتو ُتعج مسمكة كاحجة متساسكة كسػا لػػ كػاف 

شيمػػة عيػػػد خمفائػػو كذلػػظ التدامػػًا بػػالقػانيغ السغػليػػة التػػػي تعػػج الجكلػػة ممكػػا السػػخة الحػػاكع االعمػػى باسػػخىا،فعشجما تػػػػلى 
،عػػػخش االمبخاشػريػػػة السغػليػػػة قػػػخر احػػػتالؿ الػػػبالد الػاقعػػػة الػػػى الغػػػخب مػػػغ ـ(ٜٕ٘ٔ-ٕٔ٘ٔىػػػػ/ٛ٘ٙ-ٜٗٙ)مشكػخػػػاف

و ىػالكػػػ، كشمػػب مشػو اخزػػاع جسيػع الػػبالد السستػػجة مػغ نيػػخ جيحػػف ،حتػػى اقاصػػي دكلتو،كعيػج بيػػحه السيسػة الػػى اخيػ
مرخ ، كاخزاع كل بالد فارس لحكسو ، كمغ ثع نجح في اخزاع العخاؽ كاسقاط الخالفة العباسػية كعاصػستيا بغػجاد 

ذلػػظ قيػاـ الجكلػػة ، كضػػست االراضػي السفتػحػة الػػى امػالؾ االمبخاشػريػة السغػليػػة  كتختػب عمػى  ـ(ٕٛ٘ٔ/ىػػٙ٘ٙسػشة )
، عاصسة لو. يشطخ : اليسحاني، رشػيج الػجيغ فزػل هللا  اإليمخانية التي اصبح عمى راس الدمصة فييا  كاتخح مغ مخاغة

ـ( ، جػػامع التػػػاريخ )تػػاريخ خمفػػاء جشكيدخػػاف مػػغ ٖٛٔٔىػػػػ / ٛٔٚبػػغ عسػػاد الجكلػػة ابػػي الخيػػخ بػػغ مػفػػق الجكلػػة )ت 
الػى العخبيػة : فػؤاد عبػج السعصػي الرػياد ، راجعػو كقػجـ لػو : يحيػى الخذػاب ، دار اككتاؼ قااف الى تيسػر قااف(، نقمػو 

؛ القمقذشجؼ ، احسج بغ عمػي بػغ احسػج  ٚٔـ ، صٖٜٛٔق/ٗٓٗٔ،  ٔالشيزة العخبية لمصباعة كالشذخ ، بيخكت ، ط
،  ٗال.ت ، جـ(، صبح االعذى في صشاعة االنذا، دار الكتػب العمسيػة، بيػخكت ، بػٛٔٗٔق/ٕٔٛالفدارؼ القاىخؼ)ت

ـ( ، تػػػاريخ الجكلػػة االسػػػالمية فػػي الذػػػخؽ ٙٛٗٔىػػػ/ٜٔٛ؛ الغيػػاثي ، عبػػجهللا بػػػغ فػػتح هللا البغػػػجادؼ )تٖٙٔ، ٖٖٔص
)اسػػػيا الػسػػػصى، ايػػػخاف، العػػػخاؽ، بػػػالد االناضػػػػؿ، بػػػالد الذػػػاـ( السذػػػيػر بػػػػػ )التػػػاريخ الغيػػػاثي(، تحقيػػػق: شػػػارؽ نػػػافع 

؛ قدكيشػػػػػػي ، قاضػػػػػػي احسػػػػػػج غفػػػػػػارؼ ٙٗ،ٚٗـ ،صٕٓٔٓق/ٖٔٗٔ، ٔالحسػػػػػػجاني، دار كمكتبػػػػػػة اليػػػػػػالؿ، بيػػػػػػخكت، ط
؛ زامبػػػاكر ، ا.ؼ ، معجػػػع ٕٕٔـ( ، تػػػاريخ جيػػاف ارا ، كتابفخكشػػػي حػػافع ، شيػػػخاف ، بػػال.ت ، صٙٚ٘ٔىػػػ/ٜ٘ٚ)ت
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االنداب كاالسخات الحاكسة في التاريخ االسالمي ، تخجسة : زكي دمحم كحدغ احسج محسػد ، مصبعػة جامعػة فػؤاد االكؿ 
؛ الرػػػياد ، فػػػؤاد عبػػػج السعصػػػي ، السغػػػػؿ فػػػي التػػػاريخ ، دار الشيزػػػة  ٕٖٙ، ص ٕـ ، جٜٔ٘ٔق/ٖٔٚٔ، القػػػاىخة ،

؛ كؿ ديػرانػػػت ، كيميػػػاـ جػػػيسذ ، قرػػػة الحزػػػارة، تخجسػػػة: زكػػػي نجيػػػب   ٖٙٔ،٘ٙٔالعخبيػػػة ، بيػػػخكت ، بػػػال.ت ، ص
، بيػػػػػخكت، تػػػػػػنذ، محسػػػػػػد كاخػػػػػخيغ ، تقػػػػػجيع: محػػػػػي الػػػػػجيغ صػػػػػابخ ، دار الجيػػػػػل، السشطسػػػػػة العخبيػػػػػة لمثقافػػػػػة كالعمػػػػػ ـػ

؛ شقػػػػػػش ، دمحم سػػػػػييل ، تػػػػػاريخ السغػػػػػػػؿ العطػػػػػاـ كاإليمخػػػػػانييغ ، دار الشفػػػػػػائذ ٜٖٚ، ص ٖٔـ ، جٜٛٛٔق/ٜٓٗٔ
؛ اقباؿ ، عباس ، تاريخ السغػؿ ، تخجسػة : ٘ٚ،ٛٚـ ، صٕٚٓٓق/ٕٛٗٔ،  ٔلمصباعة كالشذخ كالتػزيع، بيخكت ، ط

. ٕٚٓ، ٕٙٓـ ، صٕٓٓٓق/ٕٔٗٔالثقػػافي ، ابػػػ ضبػػي ، عبػػج الػىػػاب عمػػػب ، مخاجعػػة : حدػػغ الشػػابػدة ، السجسػػع 
مجيشة مذيػرة مغ أميات البالد كأعالـ السجف في بػالد فػارس ، كثيػخة الخيػخات كافػخة الغػالت كالثسػخات  الري :إما مديشة 

يػا رازؼ، قجيسة البشاء ، قاؿ ابغ الكمبي: بشاىػا ىػشػشج بعػج كيػػمخث ، كقػاؿ غيػخه: بشاىػا راز بػغ خخاسػاف ألف الشدػبة إلي
مجنيا:خذػػػاب، كالياشػػػسية، كشيػػػخاف، كُكمػػػيغ، كخػػػػار، كدكالب، كركذه، كسػػػػريغ، كشػػػػريغ، كفيػػػخزراـ، كيددابػػػاذ،  أىػػػعك 

يػػاقػت الحسػػػؼ ، شػػياب الػػجيغ أبػػي عبػػج هللا بػػغ عبػػج هللا ككنػػظ، كسػػقشج، كميخقػػاف، كغيخىػػا مػػغ السػػجف الكثيػػخة. يشطػػخ : 
-ٜٖٗ-ٖٔٚ،صٕ، جـ ٜٜ٘ٔق/ٖٗٚٔ، ٕصػػػادر، بيػػػخكت، طمعجػػػع البمػػػجاف، دار ، ـ(ٕٕٛٔىػػػػ/ٕٙٙالخكمػػػي)ت

زكخيػػا ؛القدكيشػػي ، ٖ٘ٗ-ٜٖٛ-ٖ٘ٛ-ٖٙٚ-ٖٖٕ،ص٘،جٛٚٗ-ٖٕٛ-ٔ٘-ٛٗ،صٗ،ج-ٜٕٚ-ٛٚ،صٖ،ج٘ٛٗ
 .ٖ٘ٚ، ص ٔ، بال.ت ، ج ـ(، اثار البالد كاخبار العباد، دار صادر، بيخكتٖٕٛٔىػ/ٕٛٙبغ دمحم بغ محسػد)ت

 .ٖٔٚ،صٕجياقػت الحسػؼ ، معجع البمجاف، خذاب:مغ قخػ الخؼ، معشاىا بالفارسية الساء الصيب. يشطخ: (ٕ)
ـ(،كذف الطشػف عغ اسامي الكتب كالفشػف ، دار احيػاء ٙ٘ٙٔق/ٚٙٓٔحاجي خميفة ، مرصفى بغ عبج هللا )ت (ٖ)

خيخ ؛الدركمي ،  ٖٙٚ،صٔـ ، جٜٔٗٔ-قٖٔٙٔالتخاث العخبي كدار العمـػ الحجيثة كدار الكتب العمسية ، بيخكت ، 
الػػػجيغ بػػػغ محسػػػػد بػػػغ دمحم بػػػغ عمػػػي بػػػغ فػػػارس الجمذػػػقي ، االعالـ)قػػػامػس رجػػػاؿ الشػػػيخ الخجػػػاؿ كالشدػػػاء مػػػغ العػػػخب 

؛ كحالػة، عسػخ بػغ رضػا بػغ دمحم ٕٖٔ،ص٘بػال.ت ،ج، بيػخكت، ٚٔكالسدتعخبيغ كالسدتذخقيغ(، دار العمع لمسالييغ، ط
معجػػػػع السػػػػؤلفيغ ، مكتبػػػػة السثشػػػػى ، دار احيػػػػاء التػػػػخاث العخبػػػػي ، بيػػػػخكت ، بػػػػال.ت راغػػػػب بػػػػغ عبػػػػج الغشػػػػي الجمذػػػػقي، 

  .ٕٛٙ،صٛ،ج
الػػػافي بالػفيػػات، تحقيػػق: احسػػج  ـ(،ٕٖٙٔق/ ٗٙٚالرػػفجؼ، صػػالح الػػجيغ خميػػل بػػغ ايبػػظ بػػغ عبػػج هللا )تيشطػػخ: (ٗ)

الدركمػػػي، ؛ ٕٖٔ،ٖٖٔ، صٚٔ، ج ـٕٓٓٓ-قٕٔٗٔاالرنػػػاؤكط كتخكػػػي مرػػػصفى ، دار احيػػػاء التػػػخاث ، بيػػػخكت ، 
  .ٕٕٔ،صٙ؛ كحالة ، معجع السؤلفيغ ، جٕ٘ٔ، صٗ، جاالعالـ 

؛كحالػػػة ، معجػػػع ٕ٘ٔ، صٗ؛ الدركمػػػي ، االعػػػالـ ، جٕٖٔ،ٖٖٔ، صٚٔ، جالرػػػفجؼ، الػػػػافي بالػفيػػػاتيشطػػػخ: (٘) 
فيػػارس السخصػشػػات اإلسػػالمية فػػي ، )الخياض(الدػػعػديةمخكػػد السمػػظ فيرػػل، خدانػػة التػػخاث،  ؛ٕٕٔ،صٙالسػػؤلفيغ، ج

السكتبات كالخدانات كمخاكد السخصػشات في العالع تذتسل عمى معمػمات عغ أماكغ كجػد السخصػشػات كأرقػاـ حفطيػا 
  .ٖٚ٘، صٖ٘، جـٜٜٗٔ، في السكتبات كالخدائغ العالسية

  .ٖٚ٘، صٖ٘مخكد السمظ فيرل ، خدانة التخاث ، ج (ٙ)
كاف كالخيػػخات كالثسػػخات ، اىميػػا مدػػمسػف كنرػػارػ ، سػػيػاس : مجيشػػة بػػارض الػػخـك ، مذػػيػرة حرػػيشة  ، كثيػػخة الدػػ (ٚ)

؛ صػفي  ٖٚ٘، ص ٔ، جاثػار الػبالد . يشطخ : القدكيشػي ، الشعساف كالسدمسػف تخكساف ، عمى محىب االماـ ابي حشيفة
ـ(، مخاصج االشػالع عمػى ٖٖٛٔىػ/ٜٖٚ، عبج بالسؤمغ بغ عبج الحق ابغ شسائل القصيعي الحشبمي )تالجيغ البغجادؼ 

 .ٛٙٚ، ص ٕ، ج ـٜٜٔٔ-قٕٔٗٔ، ٔالمكشة كالبقاع، دار الجيل، بيخكت ، طاسساء ا
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 . ٘٘ٙٔ، صٕحاجي خميفة ، كذف الطشػف ، ج(ٛ)
  .ٖٗ٘، صٖ٘مخكد السمظ فيرل ، خدانة التخاث ، ج(ٜ)
  .ٓٓٓٔ، صٚٔٔمخكد السمظ فيرل ، خدانة التخاث ، ج(ٓٔ)
؛كحالػػة ، معجػػع ٕ٘ٔ، صٗالدركمػػي ، االعػػالـ ، ج؛ ٕٖٔ،ٖٖٔ، صٚٔجالرػػفجؼ، الػػػافي بالػفيػػات، يشطػػخ: (ٔٔ)

  .ٖٕٛ، صٕٔ؛ مخكد السمظ فيرل ، خدانة التخاث ، جٕٕٔ،صٙالسؤلفيغ، ج
   .ٖٕٛ، صٕٔمخكد السمظ فيرل ، خدانة التخاث ، ج(ٕٔ)
؛كحالػػػة ، معجػػػع ٕ٘ٔ، صٗ؛ الدركمػػػي ، االعػػػالـ ، جٕٖٔ،ٖٖٔ، صٚٔجالرػػػفجؼ، الػػػػافي بالػفيػػػات، يشطػػػخ: (ٖٔ)

  .ٖٙ٘، صٖ٘؛مخكد السمظ فيرل ، خدانة التخاث ، جٕٕٔ،صٙغ، جالسؤلفي
  .ٖٙ٘، صٖ٘مخكد السمظ فيرل ، خدانة التخاث ، ج(ٗٔ)
؛كحالػػة ، معجػػع ٕ٘ٔ، صٗ؛  الدركمػػي ، االعػػالـ ، جٕٖٔ،ٖٖٔ، صٚٔجالرػػفجؼ، الػػػافي بالػفيػػات،  يشطػػخ:(٘ٔ)

  .ٖٓٙ، صٖ٘؛مخكد السمظ فيرل ، خدانة التخاث ، جٕٕٔ،صٙالسؤلفيغ، ج
  .ٖٓٙ، صٖ٘مخكد السمظ فيرل ، خدانة التخاث ، ج(ٔٙ)
؛كحالػػػة ، معجػػػع ٕ٘ٔ، صٗ؛ الدركمػػػي ، االعػػػالـ ، جٕٖٔ،ٖٖٔ، صٚٔجالرػػػفجؼ، الػػػػافي بالػفيػػػات، يشطػػػخ: (ٔٚ)

  .ٖٛ٘، صٖ٘؛مخكد السمظ فيرل ، خدانة التخاث ، جٕٕٔ،صٙالسؤلفيغ، ج
  .ٖٛ٘، صٖ٘مخكد السمظ فيرل ، خدانة التخاث ، ج(ٔٛ)
؛كحالػػػة ، معجػػػع ٕ٘ٔ، صٗ؛ الدركمػػػي ، االعػػػالـ ، جٕٖٔ،ٖٖٔ، صٚٔجالرػػػفجؼ، الػػػػافي بالػفيػػػات، يشطػػػخ: (ٜٔ)

  .ٜٖ٘، صٖ٘؛مخكد السمظ فيرل ، خدانة التخاث ، جٕٕٔ،صٙالسؤلفيغ، ج
  .ٜٖ٘، صٖ٘مخكد السمظ فيرل ، خدانة التخاث ، ج(ٕٓ)
؛كحالػػة ، معجػػػع ٕ٘ٔ، صٗالدركمػػي ، االعػػػالـ ، ج؛ ٕٖٔ،ٖٖٔ، صٚٔجالرػػفجؼ، الػػػػافي بالػفيػػات، يشطػػخ: (ٕٔ)

  .ٖٔٙ، صٖ٘؛مخكد السمظ فيرل ، خدانة التخاث ، جٕٕٔ،صٙالسؤلفيغ، ج
  .ٖٔٙ، صٖ٘مخكد السمظ فيرل ، خدانة التخاث ، ج(ٕٕ)
؛كحالػػة ، معجػػػع ٕ٘ٔ، صٗ؛ الدركمػػي ، االعػػػالـ ، جٕٖٔ،ٖٖٔ، صٚٔجالرػػفجؼ، الػػػػافي بالػفيػػات، يشطػػخ: (ٖٕ)

  .ٕٖٙ، صٖ٘؛مخكد السمظ فيرل ، خدانة التخاث ، جٕٕٔ،صٙجالسؤلفيغ، 
  .ٕٖٙ، صٖ٘مخكد السمظ فيرل ، خدانة التخاث ، ج(ٕٗ)
؛كحالػػة ، معجػػع ٕ٘ٔ، صٗ؛ الدركمػػي ، االعػػالـ ، جٕٖٔ،ٖٖٔ، صٚٔجالرػػفجؼ، الػػػافي بالػفيػػات، يشطػػخ: (  ٕ٘)

  .ٕٕٔ،صٙالسؤلفيغ، ج
  .ٔٛ، صٔحاجي خميفة ، كذف الطشػف ، ج(ٕٙ)
حػػاجي خميفػػة ، ايزػػاح السكشػػػف ذيػػل كذػػف الطشػػػف عػػغ اسػػامي الكتػػب كالفشػػػف ، دار الكتػػب العمسيػػة ، بيػػخكت ، (ٕٚ)

؛البغجادؼ، اسساعيل بغ دمحم اميغ بغ ميخ سميع الباباني، ايزاح السكشػػف فػي الػحيل ٘ٚٗ،ص ٖـ ،جٕٜٜٔ-قٖٔٗٔ
، ة الكميدػػي ، دار احيػػاء التػػخاث العخبػػي ، بيػػخكت عمػػى كذػػف الطشػػػف ، تحقيػػق : دمحم شػػخؼ الػػجيغ بالتقايػػا كرفعػػة بيمكػػ

  .٘ٚٗ، صٖبال.ت ، ج
  .ٖ٘٘،ٖٙ٘، صٗ؛ البغجادؼ، ايزاح السكشػف، جٖ٘٘،ٖٙ٘،صٗحاجي خميفة ، ايزاح السكشػف ،ج(ٕٛ)
  .ٜٖٛ،ص٘الياشسية : مغ مُجف الخؼ. يشطخ:ياقػت الحسػؼ ، معجع البمجاف، ج (ٜٕ)
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ـ(،البجايػػة كالشيايػػة ، ٖٙٗٔىػػػ/ٗٚٚل بػػغ عسػػخ القخشػػي البرػػخؼ ثػػع الجمذػػقي )تابػػغ كثيػػخ ، أبػػػ الفػػجاء اسػػساعي(ٖٓ)
؛الدركمػػػي ،  ٖٕٙ،صٖٔـ ،جٜٛٛٔ-قٜٓٗٔ،  ٔتحقيػػػق : عمػػػي شػػػيخؼ ، دار احيػػػاء التػػػخاث العخبػػػي ، بيػػػخكت ، ط

 .ٜٕ٘،صٛاالعالـ،ج
فػي شبقػات المغػػييغ  ـ(،بغيػة الػعػاة٘ٓ٘ٔق/ٜٔٔيشطخ: الديػشي ، عبج الخحسغ بغ أبي بكخ جالؿ الػجيغ ) ت( ٖٔ)

؛ الدػيػشي ، حدػغ السحاضػخة ٕ٘،ٕٚكالشحاة ، تحقيق : دمحم أبػ الفزل ابخاليع ، السكتبة العرخية ، لبشػاف ، بػال.ت، 
-قٖٚٛٔ،  ٔفػػي تػػاريخ مرػػخ كالقػػاىخة ، تحقيػػق :دمحم أبػػػ الفزػػل ابػػخاليع ، دار احيػػاء الكتػػب العخبيػػة ، مرػػخ ، ط

شػػحرات الػػحىب فػػي ،ـ(ٛٚٙٔىػػػ/ٜٛٓٔمػػي، عبػػج الحػػي بػػغ احسػػج العكػػخؼ)تابػػغ العسػػاد الحشب؛ ٖٚٔ،صٔـ ،جٜٚٙٔ
اليسشػي، دمحم بػغ عمػي بػغ دمحم بػغ عبػج هللا ؛ٓٗٔ،ٜٖٔ،صٚ، بػال.ت ،ج اخبار مغ ذىب ، دار الكتب العمسية، بيخكت

مي ، ؛الدركٚٗٔ،ٜٗٔ، صٕ، بال.ت ،جالذػكاني، البجر الصالع بسحاسغ مغ بعج القخف الدابع، دار السعخفة، بيخكت 
  .ٕٔٔ،صٜ؛ كحالة ، معجع السؤلفيغ، ج٘٘، صٙاالعالـ ، ج

  .ٕٗٔ، صٛٛ، ج٘ٛ٘، صٕ٘مخكد السمظ فيرل ، خدانة التخاث ، ج(ٕٖ)
ابػػغ العسػػػاد الحشبمػػػي، ؛ ٖٚٔ،صٔ؛ الدػػػيػشي ، حدػػغ السحاضػػػخة ،جٕ٘،ٕٚيشطػػخ: الدػػػيػشي ، بغيػػة الػعػػػاة ، ( ٖٖ)
؛ ٘٘، صٙ؛الدركمػي ، االعػػالـ ، جٚٗٔ،ٜٗٔ، صٕ،جاليسشػي، البػػجر الصػالع ؛ٜٖٔ،ٓٗٔ،صٚ،جشػحرات الػحىب ،

  .ٕٔٔ،صٜكحالة ، معجع السؤلفيغ، ج
 .ٖٓٗ، صٕٖمخكد السمظ فيرل ، خدانة التخاث ، ج(ٖٗ)
 .ٙٚٙ، صٜٚمخكد السمظ فيرل ، خدانة التخاث ، ج(ٖ٘)
ابػػػػػػػػغ العسػػػػػػػػاد ؛ ٖٚٔ،صٔضػػػػػػػػخة،ج؛ الدػػػػػػػػيػشي ، حدػػػػػػػػغ السحإ٘،ٕٚيشطػػػػػػػػخ: الدػػػػػػػػيػشي ، بغيػػػػػػػػة الػعػػػػػػػػاة ، ( ٖٙ)

، ٙ؛الدركمػػػي ، االعػػػالـ ، جٚٗٔ،ٜٗٔ، صٕ،جاليسشػػػي، البػػػجر الصػػػالع ؛ٜٖٔ،ٓٗٔ،صٚ،جشػػػحرات الػػػحىب ،الحشبمي
  .ٜٖٔ، صٛٙ؛ مخكد السمظ فيرل ، خدانة التخاث ، جٕٔٔ،صٜ؛ كحالة ، معجع السؤلفيغ، ج٘٘ص

 .ٜٖٔ، صٛٙمخكد السمظ فيرل ، خدانة التخاث ، ج(ٖٚ)
ابػػغ العسػػػاد الحشبمػػػي، ؛ ٖٚٔ،صٔ؛ الدػػػيػشي ، حدػػغ السحاضػػػخة ،جٕ٘،ٕٚيشطػػخ: الدػػػيػشي ، بغيػػة الػعػػػاة ، ( ٖٛ)

؛ ٘٘، صٙ؛الدركمػػي ، االعػػالـ ، جٚٗٔ،ٜٗٔ، صٕ،جاليسشػػي، البػػجر الصػػالع ؛ٜٖٔ،ٓٗٔ،صٚ،جشػػحرات الػػحىب 
  .ٕٔٔ،صٜكحالة ، معجع السؤلفيغ، ج

 .ٔٚٗ، صٗٙمخكد السمظ فيرل ، خدانة التخاث ، ج(ٜٖ)
 .ٜٚٛ، صٚٙمخكد السمظ فيرل ، خدانة التخاث ، ج(ٓٗ)
ابػػغ العسػػػاد الحشبمػػػي، ؛ ٖٚٔ،صٔ؛ الدػػػيػشي ، حدػػغ السحاضػػػخة ،جٕ٘،ٕٚيشطػػخ: الدػػػيػشي ، بغيػػة الػعػػػاة ، ( ٔٗ)

؛ ٘٘، صٙ؛الدركمػػي ، االعػػالـ ، جٚٗٔ،ٜٗٔ، صٕ،جاليسشػػي، البػػجر الصػػالع ؛ٜٖٔ،ٓٗٔ،صٚ،جشػػحرات الػػحىب 
  .ٕٔٔ،صٜفيغ، جكحالة ، معجع السؤل

 .ٕٚٛ، صٕٙمخكد السمظ فيرل ، خدانة التخاث ، ج(ٕٗ)
 .ٕٜٗ، صٔٚمخكد السمظ فيرل ، خدانة التخاث ، ج(ٖٗ)
 .ٗٚٔ، صٖٚمخكد السمظ فيرل ، خدانة التخاث ، ج(ٗٗ)



 

 

153 
 

ابػػػغ العسػػػاد الحشبمػػػي، ؛ ٖٚٔ،صٔ؛ الدػػػيػشي ، حدػػػغ السحاضػػػخة ،جٕ٘،ٕٚيشطػػػخ: الدػػػيػشي ،بغيػػػة الػعػػػاة ، ( ٘ٗ)
؛ ٘٘، صٙ؛الدركمػػي ، االعػػالـ ، جٚٗٔ،ٜٗٔ، صٕ،جاليسشػػي، البػػجر الصػػالع ؛ٜٖٔ،ٓٗٔ،صٚ،جشػػحرات الػػحىب 

  .ٕٔٔ،صٜكحالة ، معجع السؤلفيغ، ج
 .ٓٓ٘، صٖ٘مخكد السمظ فيرل ، خدانة التخاث ، ج(ٙٗ)
ابػػغ العسػػػاد الحشبمػػػي، ؛ ٖٚٔ،صٔ؛ الدػػػيػشي ، حدػػغ السحاضػػػخة ،جٕ٘،ٕٚيشطػػخ: الدػػػيػشي ، بغيػػة الػعػػػاة ، ( ٚٗ)

؛ ٘٘، صٙ؛الدركمػػي ، االعػػالـ ، جٚٗٔ،ٜٗٔ، صٕ،جاليسشػػي، البػػجر الصػػالع ؛ٜٖٔ،ٓٗٔ،صٚ،جشػػحرات الػػحىب 
  .ٕٔٔ،صٜكحالة ، معجع السؤلفيغ، ج

  .ٔٚ، صٕٔمخكد السمظ فيرل ، خدانة التخاث ، ج(ٛٗ)
 .ٚ٘ٚ، صٓ٘مخكد السمظ فيرل ، خدانة التخاث ، ج(ٜٗ)
 .ٜٕٔ، صٙ٘رل ، خدانة التخاث ، جمخكد السمظ في(ٓ٘)
 .ٖٖٜ، صٖٗمخكد السمظ فيرل ، خدانة التخاث ، ج(ٔ٘)
  .ٜٖٓ، صٗٔٔمخكد السمظ فيرل ، خدانة التخاث ، ج(ٕ٘)
  .ٖٙ، صٖ٘مخكد السمظ فيرل ، خدانة التخاث ، ج(ٖ٘)
 .ٛٛٚ، صٗ٘مخكد السمظ فيرل ، خدانة التخاث ، ج(ٗ٘)
  .ٕٚٔ، صٖٙ، جٜٜٚ، صٕٙالتخاث ، جمخكد السمظ فيرل ، خدانة (٘٘)
 .ٕٚٛ، صٕٙمخكد السمظ فيرل ، خدانة التخاث ، ج(ٙ٘)
  .ٜ٘، صٖٙمخكد السمظ فيرل ، خدانة التخاث ، ج(ٚ٘)
 .ٗ٘ٔ، صٙٚمخكد السمظ فيرل ، خدانة التخاث ، ج(ٛ٘)
  .ٕٕٙ-٘٘ٔ، صٙٛ، ص، جٙٚمخكد السمظ فيرل ، خدانة التخاث ، ج(ٜ٘)
  .ٕٚٓٔ، صٕكذف الطشػف ، جحاجي خميفة ، (ٓٙ)
 .ٖٙٙ، صٓٛمخكد السمظ فيرل ، خدانة التخاث ، ج(ٔٙ)
 .ٕٕ٘، صٜٙمخكد السمظ فيرل ، خدانة التخاث ، ج(ٕٙ)
  .ٖٖٙ، صٕٗٔمخكد السمظ فيرل ، خدانة التخاث ، ج(ٖٙ)
  .ٕٜ،صٚكحالة ، معجع السؤلفيغ، ج(ٗٙ)
  .ٕٗ٘، صٔحاجي خميفة ، كذف الطشػف ، ج(٘ٙ)
ىػػػ/ ٕٜٓشػػسذ الػػجيغ أبػػي الخيػػخ دمحم بػػغ عبػػج الػػخحسغ بػػغ دمحم بػػغ أبػػي بكػػخ بػػغ عثسػػاف بػػغ دمحم)ت الدػػخاكؼ ،  (ٙٙ)

؛حػػاجي خميفػػػة ، ٖٚٔ، صٙـ(، الزػػػء الالمػػع الىػػل القػػػخف التاسػػع، دار كمكتبػػة الحيػػاة، بيػػػخكت، بػػال.ت ، جٜٙٗٔ
  .ٖٕٚ،صٚ؛كحالة ، معجع السؤلفيغ، جٕٓ٘،صٔكذف الطشػف ، ج

 .٘ٙٗ، صٚٗمظ فيرل ، خدانة التخاث ، جمخكد الس(ٚٙ)
الػجرر الكامشػة فػي اعيػاف  ـ(،ٛٗٗٔق/ٕ٘ٛابغ حجخ العدقالني ، أبػ الفزل احسج بغ عمي بغ دمحم بغ احسػج)ت(ٛٙ)

 ـٕٜٚٔ-قٕٜٖٔ،  ٕالسائػػة الثامشػػة ، تحقيػػق : دمحم عبػػج السعيػػج خػػاف ، مجمػػذ دائػػخة السعػػارؼ العثسانيػػة ، اليشػػج ، ط
  .ٙٓٔ،ص٘، االعالـ،ج الدركمي ؛ٕٙٓ،صٖ،ج

 .ٜٓٚ، صٔ٘مخكد السمظ فيرل ، خدانة التخاث ، ج(ٜٙ)
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  .ٕٔٗ،صٖكحالة،معجع السؤلفيغ،ج(ٓٚ)
  .ٜٖٔ،صٚ؛كحالة ، معجع السؤلفيغ، جٖٖٔ،صٕ،جابغ العساد الحشبمي، شحرات الحىب (ٔٚ)
  .ٕ٘ٛ،صٕ؛الدركمي ، االعالـ،ج ٛٚ،صٕ،جابغ حجخ العدقالني ، الجرر الكامشة (ٕٚ)
  .ٕٖٔ،صٚ؛كحالة ، معجع السؤلفيغ، جٖٚٗ،صٗحاجي خميفة ، ايزاح السكشػف ،ج(ٖٚ)
  .ٖٚٗ، صٗ؛ البغجادؼ، ايزاح السكشػف، جٖٚٗ،صٗحاجي خميفة ، ايزاح السكشػف ،ج(ٗٚ)
مجيشػػة حرػػػيشة ذات أسػػػػار محكسػػػة ، كىػػي اآلف قرػػػبة بػػػالد آذربيجػػاف ، بيػػػا عػػػجة أنيػػػخ  تبخيػػد : مػػػغ خخاسػػػاف ،( ٘ٚ)

يغ محيصػػػة بيػػػا ، كىػػي مجيشػػػة آىػػػل كثيػػػخة الخيػػخات كاألمػػػػاؿ كالرػػػشاعات، كبقخبيػػػا حسامػػات كثيػػػخة عجيبػػػة الشفػػػع كالبدػػات
) كػػاف حيػػا  يقرػػجىا السخضػػى كالدمشػػى يشتفعػػػف بيػػا. لمسديػػج يشطػػخ : ابػػغ خخداذبػػو ، ابػػػ القاسػػع عبيػػج هللا بػػغ عبػػج هللا

؛  ٖٕٔ، ص ٔـ ،جٜٛٛٔ-ق ٖٚٓٔت ، ليػػجف ، ـ( ، السدػػالظ كالسسالػػظ ، دار صػػادر ، بيػػخك ٖٜٛىػػػ /  ٕٓٛسػػشة
 .ٖٖٙ،ٖٖٖ، ص ٕابغ حػقل ، صػرة االرض، ج

  .ٜٚٔ-ٕٙٔ،صٗ؛الدركمي ، االعالـ،ج ٖٖٗ، صٕ،جابغ حجخ العدقالني ، الجرر الكامشة (ٙٚ)
، البغػػػػجادؼ، ىجيػػػػة العػػػػارفيغ اسػػػػساء السػػػػؤلفيغ كاثػػػػار السرػػػػشفيغ ، دار احيػػػػاء التػػػػخاث العخبػػػػي ، لبشػػػػاف ، بػػػػال.ت (ٚٚ)
  .ٖٓٓ،صٚ؛كحالة،معجع السؤلفيغ،جٜٗٚ،صٔج
  .ٖٓٙٔ، صٕحاجي خميفة ، كذف الطشػف ، ج(ٛٚ)
  .ٖ٘ٛٔ، صٕحاجي خميفة ، كذف الطشػف ، ج(ٜٚ)
ـ(، شبقػات الذػافعية، ٛٗٗٔىػػ/ ٔ٘ٛأبي بكخ بغ احسج بغ دمحم بغ عسخ بغ دمحم تقي الجيغ)تابغ قاضي شيبة ، (ٓٛ)

ابػػػغ حجػػػخ  ؛ ٕ٘ٚ-ٖٔ،صٙـ،جٜٚٛٔ-قٛٓٗٔ، ٔعػػػالع الكتػػػب ، بيػػػخكت ، طتحقيػػػق : عبػػػج هللا انػػػيذ الصبػػػاع ، 
؛ ابغ تغخؼ بخدؼ ، يػسف بغ عبج هللا الطاىخؼ الحشفػي أبػػ السحاسػغ جسػاؿ ٜٖٖ،صٗ،جالعدقالني ، الجرر الكامشة 

 ؛ٚٛ،صٔٔ،ج، بػػػال.ت ـ(، الشجػػػـػ الداىػػػخة فػػػي ممػػػػؾ مرػػػخ كالقػػػاىخة ، دار الكتػػػب ، مرػػػخٜٙٗٔىػػػػ/ٗٚٛالػػػجيغ)ت
؛ ؛الدركمػػػػي ، ٕٚٓ،صٙ،ج؛ابػػػػغ العسػػػػاد الحشبمػػػػي، شػػػػحرات الػػػػحىب ٕٙٙ، صٔخميفػػػػة ، كذػػػػف الطشػػػػػف ، جحػػػػاجي 

  .ٖٛ، صٚاالعالـ ، ج
  .ٕٕٙ،صٕ؛ كحالة ، معجع السؤلفيغ، جٕٖٗٔ، صٕحاجي خميفة ، كذف الطشػف ، ج(ٔٛ)
  .٘ٚٗٔ، صٕحاجي خميفة ، كذف الطشػف ، ج(ٕٛ)
؛ ٜٖٖ،صٗ،جابػغ حجػخ العدػقالني ، الػجرر الكامشػة  ؛ ٕ٘ٚ-ٖٔ،صٙجشبقات الذافعية، ابغ قاضي شيبة ، (ٖٛ)

حػػاجي خميفػػة ،  ؛ ٙٛٛ، صٔحػػاجي خميفػػة ، كذػػف الطشػػػف ،  ج ؛ٚٛ،صٔٔابػػغ تغػػخؼ بػػخدؼ ، الشجػػـػ الداىػػخة ،ج
، ٖ؛  البغػػػػجادؼ ، ايزػػػػاح السكشػػػػػف،جٕٚٓ،صٙ،ج؛ابػػػػغ العسػػػػاد الحشبمػػػػي، شػػػػحرات  ٖٖٕ،صٖايزػػػػاح السكشػػػػػف ،ج

  .ٖٛ، صٚالعالـ ، جالدركمي ، ا؛ ٖٖٕص
-ٓٛٙ-ٕٖٔ، صٗ، جٕٕٙ-٘، صٖ، جٔٛٙ-ٜٙ٘-ٖٓ٘، صٔمخكػػػد السمػػػظ فيرػػػل ، خدانػػػة التػػػخاث ، ج(ٗٛ)

-ٖٜ٘-ٚٙٛ-ٔٛ٘،صٓٔ،جٜٓٔ،صٜ،جٜ٘ٔ-ٙٔ،صٛ،جٓٓٓٔ،صٚ،جٓ٘ٙ،صٙ،جٖٓ٘-ٕٔٛ٘،جٜ٘ٓ
  .ٛ-ٕ،صٕٓٔ،جٖٔٛ،صٛٔ،جٜٜ٘،صٚٔ،جٜ٘ٙ،صٙٔ،جٕٛٔ،صٖٔ،جٖٜٜ-ٕ٘ٙ،صٕٔ،ج-ٖٜٛ

  .ٖٓٗ، صٗ؛ البغجادؼ، ايزاح السكشػف، جٖٓٗ،صٗلسكشػف ،جحاجي خميفة ، ايزاح ا(٘ٛ)
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؛ ٜٖٖ،صٗ،جابػغ حجػخ العدػقالني ، الػجرر الكامشػة  ؛ ٕ٘ٚ-ٖٔ،صٙشبقات الذافعية، جابغ قاضي شيبة ، (ٙٛ)
؛ابػػػػغ العسػػػػاد  ٙٛٛ، صٔحػػػػاجي خميفػػػػة ، كذػػػػف الطشػػػػػف ، ، ج ؛ٚٛ،صٔٔابػػػػغ تغػػػػخؼ بػػػػخدؼ ، الشجػػػػـػ الداىػػػػخة ،ج

  .ٖٛ، صٚ؛ ؛الدركمي ، االعالـ ، جٕٚٓ،صٙ،ج الحشبمي، شحرات الحىب
  .ٜٙ٘، صٕٔ، جٖٕٛ، صٗمخكد السمظ فيرل ، خدانة التخاث ، ج(ٚٛ)
 .ٖٚٛ، صٚ٘مخكد السمظ فيرل ، خدانة التخاث ، ج(ٛٛ)
؛ ٜٖٖ،صٗ،جابػغ حجػخ العدػقالني ، الػجرر الكامشػة  ؛ ٕ٘ٚ-ٖٔ،صٙشبقات الذافعية، جابغ قاضي شيبة ، (ٜٛ)

؛ابػػػػغ العسػػػػاد  ٙٛٛ، صٔحػػػػاجي خميفػػػػة ، كذػػػػف الطشػػػػػف ، ، ج ؛ٚٛ،صٔٔ، الشجػػػػـػ الداىػػػػخة ،ج ابػػػػغ تغػػػػخؼ بػػػػخدؼ
  .ٖٛ، صٚ؛ ؛الدركمي ، االعالـ ، جٕٚٓ،صٙ،جالحشبمي، شحرات الحىب 

  .ٕٚٚ،صٕٓ،جٜٔٔ، صٕٔ، جٕٙٚ-ٖٔٔ، ص٘، جٜٛ٘، صٗمخكد السمظ فيرل ، خدانة التخاث ، ج(ٜٓ)
  .ٖٖٚ، صٓٛ، جٕٜٛ، صٕ٘، جمخكد السمظ فيرل ، خدانة التخاث (ٜٔ)
؛ ٜٖٖ،صٗ،جابػغ حجػخ العدػقالني ، الػجرر الكامشػة  ؛ ٕ٘ٚ-ٖٔ،صٙشبقػات الذػافعية،جابغ قاضػي شػيبة ، (ٕٜ)

؛ابػغ العسػاد الحشبمػي، ٕٙٙ، صٔحػاجي خميفػة ، كذػف الطشػػف ، ج ؛ٚٛ،صٔٔابغ تغخؼ بخدؼ ، الشجػـػ الداىػخة ،ج
  .ٖٛ، صٚ؛الدركمي ، االعالـ ، جٕٚٓ،صٙ،جشحرات الحىب 

  .ٖٗٗ، ص٘ٚ، جٛ٘ٛ، صٕٓمخكد السمظ فيرل ، خدانة التخاث ، ج(ٖٜ)
؛ ٜٖٖ،صٗ،جابغ حجخ العدقالني ، الجرر الكامشة  ؛ ٕ٘ٚ-ٖٔ،صٙشبقات الذافعية، ،جابغ قاضي شيبة ، (ٜٗ)

؛ابػغ العسػاد الحشبمػي، ٕٙٙ، صٔحػاجي خميفػة ، كذػف الطشػػف ، ج ؛ٚٛ،صٔٔابغ تغخؼ بخدؼ ، الشجػـػ الداىػخة ،ج
  .ٖٛ، صٚ؛ ؛الدركمي ، االعالـ ، جٕٚٓ،صٙ،جشحرات الحىب 

 .ٜ٘ٓ، صٛٗمخكد السمظ فيرل ، خدانة التخاث ، ج(ٜ٘)
 .ٜٙٓ، صٛٗمخكد السمظ فيرل ، خدانة التخاث ، ج(ٜٙ)
  .ٕٜٛ-ٚٛٚ، صٕ٘مخكد السمظ فيرل ، خدانة التخاث ، ج(ٜٚ)
؛ ٜٖٖ،صٗ،جابػغ حجػخ العدػقالني ، الػجرر الكامشػة  ؛ ٕ٘ٚ-ٖٔ،صٙعية،جشبقػات الذػافابغ قاضي شػيبة ، (ٜٛ)

؛ابػغ العسػاد الحشبمػي، ٕٙٙ، صٔحػاجي خميفػة ، كذػف الطشػػف ، ج ؛ٚٛ،صٔٔابغ تغخؼ بخدؼ ، الشجػـػ الداىػخة ،ج
  .ٖٛ، صٚ؛ ؛الدركمي ، االعالـ ، جٕٚٓ،صٙ،جشحرات الحىب 

 .ٕٙ٘ص، ٘ٙمخكد السمظ فيرل ، خدانة التخاث ، ج(ٜٜ)
  .ٕٚٚ، صٖٚمخكد السمظ فيرل ، خدانة التخاث ، ج(ٓٓٔ)
  .ٚٔ،صٕٓٔ،جٕٛٚ، صٜٛمخكد السمظ فيرل ، خدانة التخاث ، ج(ٔٓٔ)
  .ٕٔٚ، صٚٚمخكد السمظ فيرل ، خدانة التخاث ، ج(ٕٓٔ)
  .ٙٚٗ، صٜٙمخكد السمظ فيرل ، خدانة التخاث ، ج(ٖٓٔ)
؛ ٜٖٖ،صٗ،جابغ حجخ العدقالني ، الػجرر الكامشػة  ؛ ٕ٘ٚ-ٖٔ،صٙالذافعية،جشبقات ابغ قاضي شيبة ، (ٗٓٔ)

؛ابػػػػػغ العسػػػػػاد ٕٙٙ، صٔحػػػػػاجي خميفػػػػػة ، كذػػػػػف الطشػػػػػػف ، ج ؛ٚٛ،صٔٔابػػػػػغ تغػػػػػخؼ بػػػػػخدؼ ، الشجػػػػػـػ الداىػػػػػخة ،ج
  .ٖٛ، صٚ؛الدركمي ، االعالـ ، جٕٚٓ،صٙ،جشحرات الحىب ،الحشبمي

  .ٕٙص، ٓٓٔمخكد السمظ فيرل ، خدانة التخاث ، ج(٘ٓٔ)
  .ٜٚ، صٖٕٔمخكد السمظ فيرل ، خدانة التخاث ، ج(ٙٓٔ)
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  .ٖٕٓٓ، صٕحاجي خميفة ، كذف الطشػف ، ج(ٚٓٔ)
ـ(،اسػػػػػػػساء الكتػػػػػػػب)الستسع لكذػػػػػػػف ٚٙٙٔىػػػػػػػػ/ٛٚٓٔريػػػػػػػاض زاده ، عبػػػػػػػج المصيػػػػػػػف بػػػػػػػغ دمحم بػػػػػػػغ مرػػػػػػػصفى)ت (ٛٓٔ)

  .٘٘ٔص، ٔ، جـٖٜٛٔ-قٗٓٗٔ،  ٖالطشػف(،تحقيق: دمحم التػنجي ، دار الفكخ ، دمذق ، ط
  .ٓٗ،صٚ؛الدركمي ، االعالـ،جٖٕٗ،صٗ،جابغ حجخ العدقالني ، الجرر الكامشة (ٜٓٔ)
ـ(، كشػز الحىب في ٜٚٗٔىػ/ٗٛٛابغ العجسي ، احسج بغ ابخاليع بغ دمحم بغ خميل مػفق الجيغ ابا ذر سبط )ت(ٓٔٔ)

  .ٚ،صٔيغ،ج؛كحالة،معجع السؤلفٕٚٗ، صٔـ ، جٜٜٙٔ-قٚٔٗٔ، ٔتاريخ حمب، دار القمع ، حمب، ط
  .ٕٕٙ، صٓٙمخكد السمظ فيرل ، خدانة التخاث ، ج(ٔٔٔ)
أبػػػػ اسػػػحق ابػػػخاليع بػػػغ دمحم الفارسػػػي مػػػجف اصػػػصخخ فػػػي اقمػػػيع فػػػارس. يشطػػػخ: االصػػػصخخؼ ،  أىػػػعكخمػػػاف : مػػػغ (ٕٔٔ)

؛  ٕٓٔ،ٕٙٔص ـٕٗٓٓ-قٕ٘ٗٔالسدػػالظ كالسسالػػظ ، دار صػػادر، بيػػخكت ، ليػػجف ، ، ـ( ٜٚ٘ىػػػ/ٖٙٗالكخخػػي)ت
ـ(، صػػػػرة االرض، دار صػػػادر، بيػػػخكت ، ليػػػجف، ٜٚٚىػػػػ/ ٖٚٙابػػػغ حػقػػػل ، دمحم ابػػػػ القاسػػػع البغػػػجادؼ السػصػػػمي )ت

 ٜٜٓىػػ/ٖٓٛشسذ الجيغ أبي عبج هللا دمحم بغ احسػج بػغ أبػي بكػخ)ت؛ السقجسي ،  ٜٓٗ، ص ٕج ـ ،ٖٜٛٔ-قٖٚ٘
-قٔٓٗٔت، كزارة الثقافػػة كاالرشػػاد القػػػمي، دمذػػق، احدػػغ التقاسػػيع فػػي معخفػػة االقػػاليع ، تحقيػػق : غػػازؼ شميسػػا،ـ(

 . ٕٗٗ،ٖٚٗ، صٔ، جـٜٓٛٔ
  .ٔٗ، صٚ؛ الدركمي ، االعالـ ، جٜٓٓٔ،صٕحاجي خميفة ، كذف الطشػف ، ج(ٖٔٔ)
  .ٖٗٔ،صٔ؛كحالة،معجع السؤلفيغ،جٜٜٗ،ص ٕ، جٜٓٔ،ص ٔحاجي خميفة ، ايزاح السكشػف ، ج(ٗٔٔ)
الخػانػػػق : جسػػػع خانقػػػاه ، كمسػػػة بالمغػػػة الفارسػػػية تػػػاتي بسعشػػػى البيػػػت، كىػػػػ السكػػػاف الُسخرػػػز الكػػػل السمػػػظ،  (٘ٔٔ)

ـ(، ككانػػت تُػػجرس فييػػا مبػػادغ الرػػػفية فػػي اغمػػب االحيػػاف، كقيػػل فػػي ٔٔق/٘كالخػانػػق ضيػػخت باالسػػالـ فػػي القػػخف )
ائفة الرػفية بشػاء الخػانػق ،. يشطػخ: السقخيػدؼ معشاىا انيا ىي بيت الجراكير كالرػفية كالفقخاء ، كبحلظ غمبت عمى ش

-؛ العػػاني، نػػػرؼ، العػػخاؽ فػػي العيػػج الجالئػػخؼ، مصبعػػة جامعػػة بغػػجاد، )بغػػجاد ٕٓٛ، صٗ، السػػػاعع كاالعتبػػار ، ج
 .ٜٔٔص،؛ الغالمي، الخبط كالخػانق ٖٔٔـ(، صٜٓٛٔ

الدمػؾ لسعخفة دكؿ السمػؾ ، تحقيق:دمحم  ـ(،ٔٗٗٔىػ/ ٘ٗٛاحسج بغ عمي عبج القادر تقي الجيغ)ت السقخيدؼ ، (ٙٔٔ)
؛ ٖٕ٘، صٛ؛الدركمػػي ، االعػػالـ ، ج ٚٚٚ، صٖ، بػػال.ت، ج ٔعبػػج القػػادر عصػػا، دار الكتػػب العمسيػػة، بيػػخكت، ط

  .ٖٖ٘،ٖٖٗ،صٖٔكحالة،معجع السؤلفيغ،ج
  .ٖٙ٘، صٕ٘مخكد السمظ فيرل ، خدانة التخاث ، ج(ٚٔٔ)
  .ٜٜٚ، ص٘ٚمخكد السمظ فيرل ، خدانة التخاث ، ج(ٛٔٔ)
  .ٕٖٙ، صٙٚمخكد السمظ فيرل ، خدانة التخاث ، ج(ٜٔٔ)
؛ البغػػجادؼ،  ٜٓٛٔ،صٕ؛ حػػاجي خميفػػة ، كذػػف الطشػػػف ، جٜٛٗ،صٗحػػاجي خميفػػة ، ايزػػاح السكشػػػف ،ج(ٕٓٔ)

  .ٖٕٛ،صٚ؛ كحالة ، معجع السؤلفيغ، جٜٛٗ، صٗايزاح السكشػف، ج
كىػػي فػػي اإلقمػػيع الخػػامذ، كُبعػػجىا عػػغ خػػط السغػػخب خسػػذ كثسػػانػف درجػػة، كعػػغ خػػط االسػػتػاء ثسػػاف مػػخك :  (ٕٔٔ)

سػػشة الخميفػػة الثالػػث، البػػاىمي، فػػي خالفػػة كثالثػػػف درجػػة ، كىػػي مػػغ أجػػّل كػػػر خخاسػػاف ، افتتحيػػا حػػاتع بػػغ الشعسػػاف 
أشخاؼ مغ العجع كبيا قػـػ مػغ العػخب مػغ األزد ، كبيػا يشػدؿ كالة خخاسػاف ، كيذػخب أىميػا مػغ  ـ( ، أىميأ٘ٙق/ٖٔ)

 أىػػػػػػػػػػػػػػػػععيػػػػػػػػػػػػػػػػػف األكديػػػػػػػػػػػػػػػػة ، كمػػػػػػػػػػػػػػػػغ مجيشػػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػػخك إلػػػػػػػػػػػػػػػػى مجيشػػػػػػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػػػػػػػخخذ، ثػػػػػػػػػػػػػػػػالث مخاحػػػػػػػػػػػػػػػػل، كمػػػػػػػػػػػػػػػػغ 
مجنيا:فاشػػػاف،كبحيذ،كبخز،كتخكاف،كجخمييغ،كجمفار،كجػبار، كغيخىػػػا مػػػغ السػػػجف الكثيخة.يشطػػػخ : السػػػشجع ، إسػػػحاؽ بػػػغ 
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،  ٔمػػػ( ، آكػػاـ السخجػػاف فػػي ذكػػخ السػػجائغ السذػػيػرة فػػي كػػل مكػػاف  ، عػػالع الكتػػب، بيػػخكت، طٓٔق/ٗ)ت ؽ  الحدػػيغ
-ٖٕ،صٕ،جٖٔٛ-ٕٖٙ-ٕٕٖ،صٔ؛ يػػػػػاقػت الحسػػػػػػػؼ، معجػػػػػع البمػػػػػػجاف،جٗٚ،٘ٚ، ص ٔـ ،جٜٚٛٔ-ىػػػػػػٛٓٗٔ
ٕٜٔ-ٔ٘ٗ-ٔٚ٘،ٔٚٙ. 

تة فخاسػخ، فييػا سػػؽ كعسػارة. يشطػخ: خدخكشاه: قخيػة مػغ قػخػ مخك،كخدخكشػاه أيزػًا ُبميػجة بيشيػا كبػيغ تبخيػد سػ(ٕٕٔ)
  .ٖٔٚ،صٕياقػت الحسػؼ ، معجع البمجاف ، ج

جبل قاسيػف: كىػ جبػل قتػل فيػو قابيػل اخػاه ىابيػل ، يقػع عمػى بػاب دمذػق، كىشػاؾ حجػخ عميػو مثػل أثػخ الػجـ   (ٖٕٔ)
يدعع أىل دمذق انو الحجخ الحؼ رض بو قابيل رأس ىابيل، كعشج الحجخ مغارة يقاؿ ليا مغػارة الػجـ.يشطخ: القدكيشػي ، 

  .ٜٛٔ،صٔجاثار البالد ، 
 -ٜٖٛ -ٖٖٚ -ٜٛٔ، ٓٛٔ، صٔ؛ البغػجادؼ، ايزػاح السكشػػف، جٚٓ٘،صٔج البغجادؼ ، ىجية العارفيغ ،(ٕٗٔ)

  .ٖٓٔ، ص٘؛ كحالة ، معجع السؤلفيغ ،جٔ٘ٙ -ٗٗٙ -ٖ٘ٙ -ٓ٘٘ -ٕٗٔ -ٚٓٔ -ٛٙ،ص ٕ، جٛٔٗ
  .ٜٙ،ص٘مخكز: ُبميجة مغ مجيشة مخك. يشطخ: ياقػت الحسػؼ ، معجع البمجاف ، ج (ٕ٘ٔ)
  .ٗٔ،صٕٔ؛كحالة ، معجع السؤلفيغ، جٚٗٙ-ٖٛٔ،صٕ،جٖٚٛ-ٖٔ٘،صٔالبغجادؼ ، ايزاح السكشػف،ج (ٕٙٔ)
فيخكزابػػػػػػػػاذ : كمعشػػػػػػػػاه أتػػػػػػػػع دكلتػػػػػػػػو، قخيػػػػػػػػة مػػػػػػػػغ قػػػػػػػػخػ مػػػػػػػػخك. يشطػػػػػػػػخ: يػػػػػػػػاقػت الحسػػػػػػػػػؼ ، معجػػػػػػػػع البمػػػػػػػػجاف ، ( ٕٚٔ)
  .ٖٕٛ،صٗ،جٔٛٔ،صٕج
  .ٜٙٔٔ، صٕحاجي خميفة ، كذف الطشػف ، ج(ٕٛٔ)
ـ( ،فػػػات ٕٖٙٔىػػػ/ٗٙٚىػػاركف صػػالح الػػجيغ)تدمحم بػػغ احسػػج بػػغ عبػػج الػػخحسغ بػػغ ابغ شػػاكخ الكتبػػي ، يشطػػخ:(ٜٕٔ)

؛ ابػػغ كثيػػخ ، البجايػػة ٕٕٚ،صٔ،ج ـٖٜٚٔ-قٖٜٖٔ، ٔالػفيػػات، تحقيػػق: احدػػاف عبػػاس، دار صػػادر، بيػػخكت، ط
؛ ابػػػغ تغػػػخؼ بػػػخدؼ ، الشجػػػـػ الداىػػػخة ٖٗٙ، صٕ،ج؛ابػػػغ حجػػػخ العدػػػقالني ، الػػػجرر الكامشػػػة  ٙٓٔ،صٗٔكالشيايػػػة،ج

  .ٜٖٗ، صٖ؛ الدركمي ، االعالـ ، جٓٙ،صٙ،ج؛ابغ العساد الحشبمي،شحرات الحىب  ٕٓٙ،صٜ،ج
  .ٕ٘ٔ،ص٘؛كحالة ، معجع السؤلفيغ، جٖٖٙ -ٕٙٙ -ٚٓٔ، صٔحاجي خميفة ، كذف الطشػف ، ج(ٖٓٔ)
ـ( ، عػػالع بالخياضػػيات كاليشجسػػة ٕٓٓٔق/ٜٚ٘شػػػس سػػشة )دمحم بػػغ دمحم بػػغ الحدػػغ أبػػي جعفػػخ ،كلػػج بسجيشػػة   (ٖٔٔ)

كالسشصق ، محجث، فكيو ، اديب  ، فيمدػؼ ، فيديائي ، فمكي ، شبيب ، مػسػيقي ، ُسػجغ كعشػجما أحتػل ىػالكػػ بغػجاد 
ـ(، أشمق سخاحو كقخبو كاكخمو كجعمو في عػجاد عمسائػو ، ثػع عيشػو اميشػًا عمػى اكقػاؼ السسالػظ التػي ٕٛ٘ٔق/ٙ٘ٙسشة)
ػلى عمييا ، ك استغل الصػسي األمػاؿ التي دفعت لو في انذاء مكتبػة كبيػخة زادت مجمػجاتيا عمػى مئتػي الػف كتػاب است

، كبشػى مخصػػجًا فمكيػػًا كجعػػل فيػو عػػجدًا مػػغ الُعمسػػاء السذػيػريغ ، كعػػيغ مشجسػػيغ لخصػػج الكػاكػب كجعػػل ليػػع اكقافػػًا تقػػـػ 
ـ(. يشطػػخ: اليػػػنيشي ، أبػػػ ٕٗٚٔق/ٕٚٙسػػسيا، مػػات سػػشة)بسعاشػػيع ، ككػػاف ىػػحا السخصػػج فػػي مجيشػػة مخاغػػة كسػػسي با

ـ ، ٕٜٜٔ،  ٕـ( ، ذيػػل مػػخآة الدمػػاف ، دار الكتػػاب األسػػالمي ، القػػاىخة ، طٕٖ٘ٔق/ٕٙٚالفػػتح مػسػػى بػػغ دمحم ) ت
نبيػػل أبػػػ عذػػسة ددمحم مػعػػج اعيػػاف العرػػخ كاعػػػاف الشرػػخ، تحقيػػق: عمػػي أبػػػ زيػػج ك ؛ الرػػفجؼ ،  ٔٛ،  ٜٚ، ص ٖج

  .ٕٕٚ، ص ٗ، ج ـٜٜٛٔ-قٜٔٗٔ، ٔ، دار الفكخ السعاصخ، بيخكت، دمذق، ط كمحسػد سالع دمحم
مخاغػػة : بمػػجة مذػػيػرة عطيسػػة فػػي بػػالد اذربيجػػاف ، كقيػػل سػػسيت بػػحلظ لتسػػخغ خيػػل السدػػمسيغ فػػي مخاعييػػا أثشػػاء ( ٕٖٔ)

يػق: تيدػيخ خمػف ، ـ(، السدػالظ كالسسالػظ ، تحق ٜٜٓىػػ/ٖٓٛالحدغ بغ احسج السيمبي )ت الفتح . يشطخ : العديدؼ ، 
؛ القدكيشػي  ٖٜ، ص ٘؛ يػاقػت الحسػػؼ ، معجػع البمػجاف ، ج ٕٗٔ، ص ٔ، بػال.ت ، ج دار الكتب العمسية ، بيػخكت

 .ٕٙ٘، ص ٔ، اثار البالد ، ج
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فزل هللا رشيج الجكلة اك رشيج الجيغ بغ ابي الخيخ عساد الجكلة بػغ عمػي مػفػق الجكلػة ابػي الفزػل ، كزيػخ مػغ  (ٖٖٔ)
سشة ، تػػلى الػػزارة فػي عيػج محسػػد  ٘ٚبالفمدفة كالصب كالتاريخ ، كاف لو راؼ كدىاء كمخكءة ، عاش نحػ السذتغميغ 

غازاف  ، ثع الخيو  خجابشجه مغ بعجه ، كانذا عػجد مػغ الخػانػق كالسػجارس ، لػو  مؤلفػات عػجة فػي عمػـػ متشػعػة ، اُتيػع 
ـ( ، كحسػػل راسػػو الػػى تبخيػػد  ، ٖٙٔٔىػػػ/ ٙٔٚػه سػػشة )بانػػو اسػػيع فػػي قتػػل اإليمخػػاف اكليجػػاتػ عػػغ شخيػػق الدػػع ، فقتمػػ

احخقت كتبو بعج قتمو ، كبقي مشيا  جامع التػاريخ. لمسديج عغ سيختو يشطخ : اليسحاني، رشيج الجيغ فزل هللا بغ عسػاد 
، نقمػو ـ(، جامع التػاريخ) تاريخ ىػالكػ مػع مقجمػة رشػيج الػجيغ(ٖٛٔٔىػػ / ٛٔٚالجكلة أبي الخيخ بغ مػفق الجكلة )ت 

الى العخبية : دمحم صادؽ نذػات ددمحم مػسػى ىشػجاكؼ كفػؤاد عبػج السعصػي الرػياد ، راجعػو كقػجـ لػو : يحيػى الخذػاب ، 
 ؛   السقخيػدؼ، ٙ٘-٘، مقجمػة كػاتخميخ ، ص ٔ، ج ٕـ، مػجٜٓٙٔ-قٖٓٛٔكزارة الثقافة كاالرشػاد القػػمي ، مرػخ ،

ابغ العساد  الجمذقي ، شحرات ؛  ٕٖٕ،ٖٖٕ، ص ٖ؛ ابغ حجخ العدقالني ، الجرر الكامشة ، ج ٜٛٔ،  ٕ،جالدمػؾ 
 .ٕ٘ٔ، ص ٘؛ الدركمي ، االعالـ، ج ٗٗ، ص ٙ، ج ٙ، ص٘،  جالحىب 

؛ابػغ حجػػخ  ٙٓٔ،صٗٔ؛ ابػغ كثيػخ ، البجايػػة كالشيايػة ،جٕٕٚ،صٔ،ج،فػػػات الػفيػاتابغ شػاكخ الكتبػي يشطػخ:(ٖٗٔ)
؛ابػػػػػػػغ العسػػػػػػػاد  ٕٓٙ،صٜ؛ ابػػػػػػػغ تغػػػػػػػخؼ بػػػػػػػخدؼ ، الشجػػػػػػػـػ الداىػػػػػػػخة ،جٖٗٙ، صٕ،ج، الػػػػػػػجرر الكامشػػػػػػػة  العدػػػػػػػقالني

  .ٜٖٗ، صٖ؛ الدركمي ، االعالـ ، جٓٙ،صٙ،جالحشبمي،شحرات الحىب 
  .ٕٙ،صٖالخبس: ُبميجة تابعة لسجيشة مخك. يشطخ: ياقػت الحسػؼ ، معجع البمجاف ، ج( ٖ٘ٔ)
  .ٚٔٔ، صٓٔ؛ كحالة ، معجع السؤلفيغ ،جٜٕٛ،صٕالبغجادؼ ، ىجية العارفيغ، ج (ٖٙٔ)
فاشاف: بالذيغ الُسعجسة كآخخه نػف، قخية مغ نػاحي مخك ، كقج ندب إلييػا شائفػة مػغ أىػل العمع.يشطػخ: يػاقػت  (ٖٚٔ)

  .ٖٕٔ،صٗ،جٕٕٖ،صٔالحسػؼ ، معجع البمجاف ، ج
؛ االمػػػيغ ، محدػػػغ ، اعيػػػاف الذػػػيعة ، تحقيػػػق: ٛٓ٘،صٗ،جٖٜٗ-ٕٜٔ،صٕالبغػػػجادؼ ، ايزػػػاح السكشػػػػف،ج(ٖٛٔ)

  .ٜٔ، صٗ؛ كحالة ، معجع السؤلفيغ ،جٖٖ-ٕ٘،صٜٕحدغ االميغ ، دار التعارؼ لمسصبػعات ، بيخكت ، ج
  .ٙٓٛٔ، صٕحاجي خميفة ، كذف الطشػف ، ج(ٜٖٔ)
  .ٕٚ، صٔرياض زاده، اسساء الكتب ، ج(ٓٗٔ)
 .ٖٖ٘، صٔخاث ، جمخكد السمظ فيرل ، خدانة الت(ٔٗٔ)
 .ٕٙٗ، صٗمخكد السمظ فيرل ، خدانة التخاث ، ج(ٕٗٔ)
-ٕٗٓ،صٕٔ،جٕٜٚ-ٜٖٗ-ٖٚٛ،صٔٔ،جٖٛٛ-ٖٙٙ، ص٘جمخكػػػػػػػػػػػد السمػػػػػػػػػػػظ فيرػػػػػػػػػػػل،خدانة التػػػػػػػػػػػخاث،(ٖٗٔ)

  .ٕٖٔ،صٚٔٔ،جٕٗ٘،صٜٚ،جٙ٘ٙ-ٕٙ٘،صٕ٘،جٕ٘ٙ-ٕٗٗ-ٜٖٗ-ٖٖٔ،ص٘ٔ،جٜ٘٘
  .ٚ٘ٙٔ، صٕحاجي خميفة ، كذف الطشػف ، ج(ٗٗٔ)
  .ٖٕٓ، صٕٔ؛مخكد السمظ فيرل ، خدانة التخاث ، جٖٗ٘، صٔ، كذف الطشػف ، ج حاجي خميفة(٘ٗٔ)
  .ٕ٘ٓ، صٕٔمخكد السمظ فيرل ، خدانة التخاث ، ج(ٙٗٔ)
  .ٖٕٗ، صٜٕمخكد السمظ فيرل ، خدانة التخاث ، ج(ٚٗٔ)
  .ٖٜٗ، صٙٙمخكد السمظ فيرل ، خدانة التخاث ، ج(ٛٗٔ)
 .ٕ٘، صٖٚ، جمخكد السمظ فيرل ، خدانة التخاث (ٜٗٔ)
  .ٔ، صٔحاجي خميفة ، كذف الطشػف ، ج(ٓ٘ٔ)
  .ٔ، صٔحاجي خميفة ، كذف الطشػف ، ج(ٔ٘ٔ)
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  .ٖٗٗ، صٔحاجي خميفة ، كذف الطشػف ، ج(ٕ٘ٔ)
  .ٕٖٚ، صٔحاجي خميفة ، كذف الطشػف ، ج(ٖ٘ٔ)
  .ٔٓٗ، صٔحاجي خميفة ، كذف الطشػف ، ج(ٗ٘ٔ)
  .ٕٜٓص، ٔحاجي خميفة ، كذف الطشػف ، ج(٘٘ٔ)
  .٘ٗٔٔ، صٕحاجي خميفة ، كذف الطشػف ، ج(ٙ٘ٔ)
  .ٕٔٓٔ، صٕحاجي خميفة ، كذف الطشػف ، ج(ٚ٘ٔ)
  .ٕٓٙٔ، صٕحاجي خميفة ، كذف الطشػف ، ج(ٛ٘ٔ)
  .ٕٕٛٔ، صٕحاجي خميفة ، كذف الطشػف ، ج(ٜ٘ٔ)
  .٘ٛٛٔ، صٕحاجي خميفة ، كذف الطشػف ، ج(ٓٙٔ)
 
 


