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 الملخص 
 في وأىميتو الحديثي اىتماما كبيرا بتأكيد الرواة والعمماء ودورىـ في سرد انمعأولى اإلماـ الس    
 ومنيـ. اإلسالمية العربية الدولة أنحاء جميع في ونشره اإلسالـ مبادغ لتعزيز الديني وسياقو الفقو
ث ولدوا أو حيث حي مدنيـ في اآلخريف أسماء وينشر والقبمية القبمية انتماءاتيـ حسب ذكرىـ مف

عاشوا وماتوا ، وبقية الحداثييف والعمماء والفقياء ، وسجموا ذكرىـ في الميف في التي يعمموف وفقا 
لسياقات رائعة لجميع الميف الزراعية والصناعية والتجارية ، في جميع أنحاء. وجاءت النسب إلى 

حقوقييف وفرزىـ مف الكذابيف والمواقف في عمـ الميف لإلبالغ عف مواطني أصحاب الحداثة وال
الحديث والفقو اإلسالمي وفمسفة الشوائب ونسبة الميف إلى صورة رائعة أظيرت قدرة مف السماني 
عمى عالمية ىذه الميف في أنواع مختمفة. كما سمط الضوء عمى حركة الجالية االقتصادية 

رية ، وممارسة الحداثة والعمماء مف مختمف الميف اإلسالمية ، المالية والزراعية والصناعية والتجا
 .التي كانت تتحرؾ في أسواؽ المدف والمراكز اإلسالمية

Section One: 

   Imam Al-Samaani took great interest in confirming the narrators and 

scientists and their role in narrating the Hadith and its importance in 

jurisprudence and its religious contexts to promote the principles of Islam 

and spread it throughout the Islamic Arab state. Of whom are mentioned 

according to their tribal and tribal affiliations and publish the names of 

others in their cities where they were born or where they lived and died, 

and the rest of the modernists, scholars and jurists, and record their 

mention in the professions in which they work according to wonderful 

contexts for all agricultural, industrial and commercial occupations, 

Throughout. And the ratios to the professions came to report the 

trustworthy citizens of the modernists and jurists and sorting them from 

the liars and situations in the science of Al Hadith and Islamic 

jurisprudence and philosophy of impurities and the ratio to the professions 

a wonderful image showed the ability of the Samani on the universality of 

these professions in different types. It also highlighted the movement of 

the Islamic economic community, financial, agricultural, industrial and 

commercial, and the practice of modernists, scholars and scholars of 

various professions that were moving in the markets of Islamic cities and 

centers. 

 المقدمة 
كانت القبيمة ىي الوحدة االجتماعية والتنظيمية التي تربط افراد القبيمة الواحدة بعضيـ في      

القبيمة واالعتزاز  إلىوعشائرىا بمشيختيا . ولذلؾ اىتـ افراد القبيمة بانتسابيـ  بعض في افخاذىا
بيا واالرتباط بفخر في أصوليا واالنتماء الييا . وقد ظير ذلؾ جميا في انخراط افراد القبيمة مع 
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حررة مشيختيا في النظـ السياسية والعسكرية . فكانت القبيمة تدخل في الجيوش العربية الفاتحة والم
 (اعتزازًا بتواجدىا وافتخارًا  بانسابيا وتأكيدًا لوجودىا في استالـ العطاء )الرواتببكامل افرادىا 

وفي مناطق سكانيا في احياء المدف وارباعيا . ولما كانت الفتوحات اإلسالمية تتطمب سكنى 
واىتمت بوجودىا بقوة تاكيدًا  عمى انسابيا حافظتالقبيمة الواحدة في مدف مختمفة وامصار متعددة 

الصوليا ووحدتيا العربية واعتزازًا بيويتيا القومية ومف ىنا ظيرت كتب االنساب لتقرير مواطف 
عمماء القبيمة ومحدثييا وفقيائيا بعد سكناىـ في مدف الفتوح واالنتشار في كافة القرػ واالحياء 

دورىـ العممي في نشر الديف اإلسالمي وتقرير ل واالرباع ومالحقة نشاطيـ الثقافي والفكرؼ تأكيداً 
 الدينية .وجودىـ وحركتيـ 

ومف ىنا ظيرت كتب االنساب التي شكمت مادة أساسية لمالحقة عمماء الحديث والفقو        
خاصة وصحة مروياتيـ وسالمة اتجاىيـ الديني وتسجيل مواطف الضعف والقوة فيما كانو 

لمزبير بف  (فكاف ىناؾ عمى سبيل المثاؿ الالحصر )نسب قريشيتحدثوف بو في مروياتيـ القيمة 
 ىػ(  456ىػ( وجميرة انساب العرب البف حـز )ت 256بكار )ت

ذكر  إلىيقتصر تدويف المحدثيف وفق جداوؿ ابائيـ واجدادىـ مف قبائميـ بل تجاوز ذلؾ ولـ      
البف البيع الحاكـ (ذلؾ )تاريخ نيسابورالمدف التي كانوا قد ولدوا فييا وتوفوا بيا مثل  إلىانتسابيـ 

 ىػ(   463لمخطيب البغدادؼ )ت (ىػ( )وتاريخ بغداد 405)النيسابورؼ 
الميف التي كاف العمماء والمحدثيف يمتينونيا  إلىثـ تطورت منيجية االنتساب في عمـ الرجاؿ     

في التفريق الثقات والمدلسيف والوضاعيف وجمعوا بيف نسبيـ  لزيادة الحيطة فيما يقع مف اشكاؿ
فكاف قبائميـ ومدنيـ ومينيـ بشكل متميز الستخراج الحديث الصحيح مف الموضوع والكاذب . إلى

خير مثاؿ لذلؾ كتاب االنساب لآلماـ السمعاني أبو سعيد عبد الكريـ بف دمحم التميمي المروزؼ 
ماء وفقر حروؼ المعجـ سواء اكاف ذلؾ وفق ابائيـ او مدنيـ ىػ( الذؼ جمع نسب العم 562)ت 

او مينيـ المتنوعة فاصبح سفرًا رائعًا في عمـ الرجاؿ وتدويف اخبارىـ ونشاطيـ العممي والثقافي 
ىؤالء المحدثيف والفقياء وفق مينيـ التي كانوا يمتينوىا مما كاف سببًا لنا في استخراج واستنباط 

 ة منذ القرف األوؿ لميجرة وحتى القرف السادس لميجرة .في ازمنتيـ المتعاقب
 المهن الزراعية  بحث األول الم
                       زيار اسـ لمف يحفع الباز وىو مفاالباز والب إلىىذه النسبة  :لبازيارؼ ا –1

 أحمدإبراىيـ بف  التي يصطاد بيا ويتعيده والمشيور بيذه النسبة أبو إسحاؽ الجوارح
 .(1) نصر بف دمحم الكاتب البازيارؼ المعروؼ بابف البازيار مف اىل بغداد بف

                 بقال وبيعو والمشيور بيذه القاضي أبو بكر دمحم بف الطيب  إلىىذه  النسبة  :الباقالني – 2
 .(2بف دمحم   الباقالني البصرؼ المتكمـ مف اىل البصرة )
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              يبرد الماء في الكيزاف والجرار والمشيور بيذه النسبة سالـ بف  ىذه النسبة  لمف :البراد – 3
 .(3عبد هللا البراد )

 اسـ يخرج الدىف   مف البزر او بيعو واشتير بو جماعة مف االئمة والعمماء قديما :البزار – 4
 .(4عمر دينار البزار )"او حديثا" منيـ أبو               

قاؿ أبو حاتـ دمحم بف حباف البستي في كتابو الثقات البردؼ مف اىل المدينة كاف                 :البردؼ – 5
 .(5يبيع التمر البردؼ فنسب اليو وكاف راويا لموليد بف مسمـ )

 بيعو والمشيور بيذه أبو سممة  إلىالبر  وىو الحنطة وىذه النسبة  إلىىذه النسبة  : البرؼ  – 6
 .(6عثماف بف مقسـ البرؼ   الكندؼ مولى مف اىل الكوفى )              

                حب يعصر منو الدىف لمسراج ويقاؿ لمف يبيع ىذا البزر وىو  إلىىذه النسبة  :البزرؼ  – 7
              أبو عبدهللا الحسيف بف دمحم بف عمي الصيرفي الدىف البزرؼ والمشيور بيذه

 .(7البغدادؼ المعروؼ بابف   البزرؼ ) االصـ
                البزور وعندنا يقاؿ لمف يبيع البزورالبزور وىي جمع  إلىىذه النسبة  :البزورؼ  – 8

بف عبد الرحمف بف مرزوؽ  أحمدواشتير بيذه النسبة أبو عبدهللا  لمبقوؿ وغيرىا 
  (8) المعروؼ بابف ابي عوف مف اىل بغداد البزورؼ 

               ىذه الكممة انما   يقاؿ  بوستاف باف يعني الذؼ يحفع البستاف والكـر وعرؼ  :البستنياف – 9
  (9بف اسد البستنياف الحافع ) أحمدبيذا جماعة منيـ أبو  بكر دمحم بف 

لىلبعض اجداد المنتسب البدو و  البطة وىو لقب إلىىذه النسبة  :لبطيا – 10             بيع البط  ا 
 البطي البغدادؼ شيخ أحمدوالمشيور بيذه النسبة أبو الفتح دمحم  بف عبد الباقي بف 

ذلؾ  إلىمف اجداده كاف يبيع البط فنسب متميز مف اىل بغداد ولعل واحد  صالح
(10)  

         البقر وحفظيا ولعل بعض اجداد المنتسب الييا يعمميا منيـ  إلى ىذه النسبة: البقار -11   
 (11)ار الرممي مف اىل الرممة بف إسماعيل بف حياف البقحسيف عبدهللا الأبو 

            والمشيور رقة  مف الفواكو اليابسة وغيرىا ىذه الحرفة لمف يبيع األشياء المتف :البقاؿ –12
 ( 12بالنسبة الييا أبو سعد بف المرزباف البقاؿ  مولى حذيفة بف اليماف )

دمحم بف  وبيعو  وزراعتو .اشتير بيذه جماعة منيـ أبو جعفرالبقل  إلىىذه النسبة : قميبال –13 
 (13عبدهللا بف عبدهللا الواحد )

        بيعو او  إلىالبموط وىو شجر يحمل شيئا الكمو الزىاد فنسب  إلىىذه  :البموطي –14
 المعروؼ  واشتير بيذه النسبة أبو الفرج دمحم بف الطيب بف دمحم الحافع وحممو اجتتنائو 

 (14بالبموطي )



 أ.م.د ظفار قحطان عبد الستار علي مجلة آداب الفراهيدي            األنسابالمهن عند السمعاني في كتابه 
 م8102( أيلول 53العدد ) القسم األول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

118 

                  البف وىو شيء مف الكوامخ والمشيور بيذه أبو ىاروف موسى  إلىىذه النسبة  :البني –15
   (.15بف زياد البني الكوفي مف اىل  الكوفة )

يا ومنيـ                 ياؽ وىو شيء ينقع مف السموـ ويدمغعمل التر  إلىىذه النسبة  :الترياقي –16
 (16سالمة بف ناىض المقدسي الترياقي )

بيع التمر وكاف جماعة يبيعونو والمشيور بو داود بف                إلىىذه النسبة  :التمار –17
 (17صالح التمار مولى األنصار )

الثوـ وبيعيا اف شاء هللا والمنتسب ليذه أبو نصر الفتح بف                  إلىىذه النسبة  :الثومي –18
 (18خمف بف ماىؾ الثومي مف اىل بغداد )

              الجبف وىو شيء يعمل مف المبف والمشيور بيا خطيب بخارا  إلىىذه النسبة  :الجبني  -19
 (19أبو إبراىيـ إسحاؽ بف دمحم الجبني )

            الجذع وبيعو او عممو وتسويقو واالشير بيذه النسبة الجذوعي  إلىىذه النسبة  :الجذاع –20
     مؤدب عمي بف عبد السالـ  أحمدوىو أبو بالجذاع  شتيرمؤدب اال أحمدغير اف أبا 

 (20المعروؼ بالجذاع )
               بعض  الجذوع وىو جمع جذع ولعل والد المنتسب الييا او إلىىذه النسبة  :الجذوعي –21

اجداده كاف يبيع الجذوع والمشيور بيذه النسبة أبو عبدهللا دمحم بف دمحم بف إسماعيل 
سكف بغداد  بف شداد االنصارؼ القاضي البصرؼ المعروؼ بالجذوعي وىو بصرؼ 

(21) 
 كوفيالجزارة وىي نحر االبل والمشيور بيا يحي بف الجزار المرني  إلى ىذه النسبة :الجزار -22

(22) 
                  عد الجوز فيما اظف والمشيور بيذه النسبة أبو عبدهللا دمحم بف إلىىذه النسبة  :الجواز -23

 (23هللا بف إسحاؽ الجواز الطوسي )عبد
          ىذه النسبة لمبقاؿ ببغداد ومف يبيع األشياء التي تتعمق بالبزور والبقاليف :الحرفي –24

دمحم بف           (والمشيور بيذه النسبة أبو القاسـ عبد الرحمف بف عبيد هللا بف )عبدهللا بف
بف دينار بف مسمـ بف آسمـ الحسيف بف عبدالل بف عبدهللا بف إسحاؽ بف الفرات 

 (24الحرفي مف اىل بغداد ) السمار
شتير بيذه أبو العواـ فائد بف كيساف               مف يحرز الطعاـ والتمر وا إلىىذه النسبة  :الّحراز – 25

 (25الّحراز )



 أ.م.د ظفار قحطان عبد الستار علي مجلة آداب الفراهيدي            األنسابالمهن عند السمعاني في كتابه 
 م8102( أيلول 53العدد ) القسم األول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

119 

الحماـ التي ىي الطيور واقتنائيا وببغداد                إلى أحداىماشيئيف  إلىوىذه النسبة  :الحمامي – 26
النجـ  بالد منيـ أبو إلىجماعة يقاؿ ليـ أصحاب الحماـ التي يطيرونيا ويرسمونيا 

 (26بدر الكبير مولى المعتضد )بدر الحمامي وىو 
               (بيع الحيواف وىذا يختص ببيع الدجاج والطيور )ببغداد إلىىذه النسبة  :الحيواني – 27

 (27والمنتسب الييا أبو الحسف سعد هللا بف نصر بف سعيد الحيواني الدجاجي )
الخبز وخبزه وبيعو واشتير بيا جماعة كثيرة منيـ أبو إسحاؽ              إلىىذه النسبة  :الخبّاز – 28

دمحم بف عبد هللا بف يزداذ المذكر المطوعي الخباز الرازؼ مف اىل الرؼ  (إبراىيـ )بف
(28) 

    ا يخيط مف الشجر مف األوراؽ وىذه مف          بيع الخيط وىو م إلىىذه النسبة  :الخياط – 29
     فانيـ يضربوف بعصييـ آغصاف آشجار السدر حتى يتساقط منيا         عادات العرب

االعراب ينادوف في البادية اذا انزلت الورؽ فيمفونيا جماليـ وكنت كثيرا ما اسمع 
 الكوفة ط والمشيور بيذه عيسى بف ابي عيسى الخياط مف اىلالحجيج ياشارؼ الخي

(29 )        
الخردؿ وىو نوع مف البزور واشتير بيذه النسبة الو القاسـ                إلىىذه النسبة  :الخردلي – 30

  (30الفضل بف دمحم بف عمي بف يزيد الخردلي الوراؽ البغدادؼ )
ىذه الفظة انما تستعمل لمف يبيع السمؾ في جميع بالد االندلس قاؿ ذلؾ           :الخّناؽ – 31

 ي والمشيور بيذه النسبة عثماف بف ابي مروافصاحبنا أبو دمحم بف ابي حبيب االشبيم
 (31واسمو ناصح )

يوسف ىذه الحرفة لمف يعمل الدبس او بيعو والمشيور بيذه أبو عمي الحسف بف  :الدباس – 32
                            (32البصرؼ ) الدباس

 بف عمي بف عميج والمشيور بيا أبو الغانـ دمحم بيع الدجا إلىىذه النسبة  :جاجيالد – 33
 (33الدجاجي مف اىل باب الطاؽ )الدجاجي 

           الدقيق وعممو وبيعو واشتير بيا جماعة منيـ أبو القاسـ عيسى  إلىىذه النسبة  :الدقاؽ – 34
 (34)ؽ بف إبراىيـ عيسى الدقا

وعرؼ بيذه                دوشاب وىو الدبس بالعربية وبيعو او عممو  إلىىذه النسبة  :الّدوشابي – 35
  (35بف دمحم الدوشابي اليراس ) أحمدالشريف أبو ىاشـ عيسى بف 

الدوغ وىو المبف الحامض نزع منو السمف وعرؼ بيا جماعة             إلىىذه النسبة  :الدّوغي – 36
  (36بف يوسف الدّوغي البيّع مف اىل جرجاف ) أحمدمنيـ أبو صادؽ 
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يع الدىف والمشيور بو أبو االزىر صالح بف درىـ الدىاف             يقاؿ لمف يبىذا  :الّدىاف – 37
 (37مف آىل البصرة )

بيع الرؤس المشوية ويقاؿ بالواو الرواس والمشيور بيا                إلىىذه النسبة  :الرآس – 38
 (38سفياف بف زياد الرآس مف اىل البصرة )

الرز وىو األرز وىو اسـ لمف يبيع الرز والمشيور بيذه أبو               إلىىذه النسبة  :زازالرّ  –39
 (39بف دمحم بف عموية الرزاز الجرجاني ) أحمدالعباس 

الرماف وبيعو وبواسطة قصر معروؼ يقاؿ لو قصر الرماف                إلىىذه النسبة  :الّرماني – 40
 (40يى بف دينار الرماني )يحؿ بو والمشيور بيا أبو ىاشـ كاف أبو ىاشـ ينز 

          أحمدالريحاف وبيعيا والمشيور بيا أبو عبدهللا الحسيف بف  إلىىذه النسبة  :الريحاني – 41
 (41دمحم الريحاني ) ابف 

كاف يبيع الزبيب والمشيور               بيع الزبيب ولعل واحدا مف ابائو إلىىذه النسبة  :الزبيبي – 42
 (42بيا أبو إسحاؽ إبراىيـ بف عبد هللا العسكرؼ الزبيبي )

          بيع دىف البنفسج او االدىاف الطيبة  إلىزنبق وظني انو نسبة  إلىىذه النسبة  :الزنبقي – 43
الزنبقي جعفر زنبق والمشيور بيا عمرو بف دمحم بف  والزنبق الزّمارة وتكنى الخمر او

(43) 
ىذا اسـ لمف يحفع الجماؿ ويراعييا .واشتير بيا أبو الحسف عمي بف أيوب بف            :السارباف -44

   الحسيف بف أيوب أستاذ القمي المعروؼ بابف السارباف مف اىل شيراز سكف بغداد
 ىػ 430ىػ ومات ببغداد في سنة  347ا وكاف مولده بشيراز في سنة رافضيا غالي وكاف

(44) 
        السدر وىو ورؽ شجر النبق تغسل الشعور في الحمامات  إلىىذه النسبة  :السدرؼ  – 45

           (45) أحمدابو زكريا يحيى بف عبد الممؾ بف ويقاؿ لمف يبيعو ويطبخو السدرؼ  ببغداد
السذاب وىو نوع مف البقوؿ وبيعو زمنو أبو حفص عمر  إلىىذه النسبة  :السذاؼ – 46
 (46 بف عيسى ابف سعيد الجوىرؼ )دمحم بف

بيع السعتر وىو شيء مف البقوؿ يجف ويدؽ ويذر عمى             إلىىذه النسبة  :السعترؼ  – 47
            جيرمي المعروؼ بالسعترؼ مف اىلوسف بف يعقوب الناألطعمة ويؤكل .ابو يعقوب ي

 (47البصرة )
ىذه النسبة لمف يسقي الناس الماء .منو أبو دمحم عبدهللا بف دمحم بف عبد هللا               :السقا – 48 

 (48بف عثماف مف اىل واسط )
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       الخبز األبيض الذؼ تعممو االكاسرة السمذ وىو نوع مف  إلىىذه النسبة  :السمذؼ – 49
بنيسابور والمموؾ منو أبو دمحم عبد هللا بف دمحم بف عمي السمذؼ .ورد مع عبدهللا بف طاىر 

                                                                                     (49نيسابور)و فسكف فبقي االسـ عمى الدرنمف الحنطة .  ذ.وكاف يتخذ ليـ السم
بف دمحم بف            أحمدالسمسـ وبيعو وعصره منو أبو الفضل  إلىىذه النسبة  :السمسي – 50

 (50دمحم البمخي مف اىل بمخ )
بيع الّسويق وىو دقيق الشعير والمشيور بيا أبو منصور               إلىىذه النسبي  :الّسواؽ – 51

 (51دمحم بف دمحم بف عثماف الخطيب )
فيو            حفالشارب ويقاؿ ببغداد لمّسقا الشارب وىذا مما تم إلىىذه النسبة  :الشاربي  –52

           أحمدوالماء ومنو أبو بكر العامة الف الشارب ىو الذؼ يشرب ال الذؼ يحمل الشراب 
 (52الشارب ) بف دمحم بف بشر بف عمي بف دمحم بف جعفر المقرغ الشاربي المعروؼ بابف 

           وسيميا بالس شبيف وىو شجر الصنوبر والغالب عمى جباؿ  إلىىذه النسبة  :الشبيني – 53
بف  أحمدوالمشيور بيا  سنشا المراكب وبو عيشيـ يعني اىل بالالشبيف ومنيا ي

 (53بكر               البالسي الشبيني )
 .(54بيع الشحـ وأبو سممة عثماف الّشحاـ العدوؼ ) إلىىذه النسبة  :الّشحاـ – 54
بيع الشعير والمشيور بيا أبو قتيبة سمـ بف قتيبة الشعيرؼ                 إلىىذه النسبة  :الّشعيرؼ  – 55

 (55البصرؼ )
الّشوؾ وحممو وتحصيمو وببغداد قنطرة يقاؿ ليا قنطرة الشوؾ              إلىىذه النسبة  :الّشوكي – 56

ابف عـ الحسيف بف دمحم والمشيور بيذه النسبة أبو الحسف عمي بف سمماف الّشوكي 
 .(56الوني )

وىودىف السمسـ وببغداد يقاؿ لمف يبيع بيع دىف الشيرج  إلىىذه النسبة  :الشيرجاني – 57 
جماعة منيـ أبو إسحاؽ إبراىيـ بف إسحاؽ بف    والشيرجاني والمشيور بياالشيرج 

  (57الحنبمي ) إبراىيـ بف يعقوب الشيرجي الخضيب
            أحمدىذه النسبة لمف يصيد الطير والسمؾ والوحوش والمشيور بيا أبو دمحم  :الصّياد –58

 (58بف يوسف بف وصيف الّصياد )
         صاحب الرحى والذؼ يطحف الحب والمشيور بيا أبو موسى إلىوىي نسبة  :الطحاف – 59

 (59حبيب بف صالح الطحاف )
                أحمدالعدس وىو شيء مف الحبوب والمشيور بيا أبو الحسف  إلىىذه النسبة  :العدسيّ  – 60

  (60بف عبدهللا بف عبدؾ الوراؽ العدسي )
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ىذه المفظة لمف يبيع العسل ويشتاره والمشيور بيا أبو عبدهللا دمحم بف موسى               :الّعساؿ – 61
 (61العساؿ )

عصر الدىف مف البزر السمسـ وجماعة مف آىل العمـ            إلىىذه النسبة  :العّصار – 62
 (62والمحدثيف اشتيروا بيا منيـ القاسـ بف عيسى العّصار دمشقي )

بيع العصيدة واشتير بيا أبو عثماف إسماعيل بف عبد           إلىىذه النسبة  :العصايدؼ – 63
 (63العصايدؼ ) أحمدالرحمف بف سعيد بف 

العصفر وبيعو وشرائو وىوشئ تصبغ بو الثياب والمشيور               إلىىذه النسبة  :العصفرؼ  – 64
 (64بيا أبو عمرو خميفة بف خياط العصفرؼ )

يبيع             العنب وبيعو ومنيـ أبو إسحاؽ إبراىيـ بف عمراف العنبي  إلىىذه النسبة  :العنبيّ –65
  (65العنب والفاكية )

          العود وىو خشبة تمقى عمى النار ليتفرع كريح المسؾ  إلىىذه النسبة  :العودؼ – 66
 (66بف ىاروف العودؼ ) أحمدوالمشيور بيا . دمحم بف 

ىذه النسبة لمف يبيع عمف الدواب او يجمعو مف الصحارؼ ويبيعو واشتير             :العاّلؼ–67
ابو بكر الحسف بف عمي بف             بيا بعض اجداد المنتسب اختص بيذه الصنعة منيـ ،

 (67بف بشار بف زياد الشاعر المعروؼ بالعالؼ ) أحمد
                  الفاكية وبيعيا واشتير بيا ابو عمار زياد بف ميموف الفاكيي إلىىذه النسبة  :الفاكيي – 68

 (68صاحب الفاكية )
                 لو االشياء مف الفواكو اليابسة ويقاؿ الحرفة وىي لمف يبيع  إلىىذه النسبة  :الفامي – 69

 الفامي أحمدبيا جماعة منيـ ابو الحسف عمي بف دمحم بف  البقاؿ واشتير
 (69)  النيسابورؼ 

بيع القرظ وىو نبات يدبغ لو االدـ عرؼ بذلؾ ابو عبدهللا                إلىىذه النسبة  :القراظ – 70
 (70دينار القراظ )

حب                  إلىىكذا رأيت في تاريخ اصبياف مقيدا مضبوطا ولعمو نسب  :القرطمي – 71
دمحم  القرطـ وبيعو وىو كالكتاف واشتير بيا ابو مسمـ وقيل ابو دمحم عبد الرحمف بف

 (71بف عمرو بف يحيى القرطمي المؤذف مف اىل اصبياف )
لىبيع المحـ و  إلىىذه النسبة  :القصاب –72 الذؼ يذبح الشاه ويبيع لحميا والمشيور                 ا 

 (72بيا الحسف بف عبيد هللا القصاب )
القصب وبيعو واشتير بيا ابو نصر مذكور بف سميماف                  إلىىذه النسبة  :القصباني –73

 (73القصباني المخرمي مف اىل بغداد )
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مشيور بيا ىو ابو سعيد يحيى بف سعيد بف              بيع القطف وال إلىىذه النسبة  :القطاف – 74
 (74فروخ االحوؿ القطاف مولى بني تميـ مف ائمة اىل البصرة )

بيع القمح وشرائو وىو الحنطة ويقاؿ لمحنطة بديار مصر              إلىىذه النسبة  :القماح – 75
بف سعيد بف  أحمد"القمح " والمشيور بيا جماعة منيـ ابو الفضل العباس بف 

 (75مقاتل القماح مولى الجعافرة مف اىل مصر )
مف يبيع القند وىو السكر والمشيور بيا حبيب القناد شيخ مف               إلىىذه النسبة  :القناد – 76

 (76اىل البصرة )
    قند وىو شئ مف الحالوة معموؿ مف السكر .اختص بيا جماعة          إلىىذه النسبة  :القندؼ –77

 منيـ ابو القاسـ عبد الممؾ بف دمحم بف عبدهللا بف بشراف .وبف دمحم بف بشر بف
 (77االموؼ القرشي القندؼ الواعع وىو مف اىل بغداد )ميراف 

ويبيعو     الحمص يقمي اشتير بيا ابراىيـ بف الحجاج بف منير الحمصي القال كاف  :القال – 78
 (78ثقة مرضيا ) وكاف

بيع االكارع والرؤس اشتير بيا اىل بيت مرو مف رواة الحديث  إلىىذه النسبة  :الكراعي –79
 .(79المروزؼ)منيـ ،ابو الحسف دمحم بف عمي بف الحسيف بف ميدؼ الكراعي 

ىذه المفظة لمف يكيل الطعاـ واشتير بيا جماعة منيـ ابو القاسـ ظفر بف دمحم بف  :الكياؿ –80
 (80مرو )ابي دمحم الكياؿ الصوفي مف اىل 

بيع المحـ وشيباف المحاـ مف القدماء في الجاىمية قيل لو             إلىظة ىذه المف :المحاـ –81
 (81المحاـ لكثرة مف كاف يقتل )

بيع الموز والمشيور بيا ابو القاسـ عبد الرحمف بف دمحم              إلىىذه النسبة  :المواز –82
 (82الدمياطي ) بف الحسف المواز المصرؼ المعافرؼ 

ىذه النسبة لمف يبيع السمؾ المالح يقاؿ لو المالحاني واشتير بيا ابو دمحم                 :المالحاني –83
 (83اسماعيل بف اسحاؽ بف عبد هللا بف راىب المالحاني الكوفي مف اىل الكوفة )

لىالمخبز وىو موضع يخبز فيو الرغفاف و  إلىىذه النسبة  :المخبزؼ  –84 الساعة               ا 
ابو               أحمدموضع ببغداد داخل دار الخميفة يقاؿ لو المخبز والمشيور بيا ابو الفرج 
 (84الفتح عبد الوىاب ابنا عثماف بف الفضل بف جعفر المخبزؼ مف اىل بغداد )

مط                 بيع المخمط وىو الفاكية اليابسة مف كل جنس اذا خ إلىىذه النسبة  :المخمطي – 85
بف  أحمدبعضيا ببعض فيقاؿ لمف يبيع ىذا )المخمطي( والمشيور بيا ابو عبدهللا 

 (85الدباس المخمطي مف اىل بغداد ) أحمدالحسف بف 
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المرار وىو نوع مف الحباؿ المتخذة مف القنب وىو جمد الكتاف           إلىىذه النسبة  :المرارؼ –86
بيا ابو سعيد حاتـ بف عقيل بف الميتدؼ بف اسحاؽ  بيعو وعممو والمشيور  إلى

 (86المرارؼ المؤلؤؼ )
موضع الطبخ او الشئ المطبوخ والمشيور بيا ابو دمحم                إلىىذه النسبة  :المطبخي – 87

 (87سيل بف نصر بف ابراىيـ بف ميسرة المطبخي مف اىل بغداد )
ىذه المفظة لمف يحفر القنى واشتير بيا ابو الحسف عمي بف ابراىيـ بف دمحم                :المقني – 88

 (88بف القاسـ المقني المقرغ الزاىد مف اىل الموصل )
الممح وبيعو والمشيور بيا ابو الحسف عمي بف دمحم بف                 إلىىذه النسبة  :المميحي –89

 (89اعر مف اىل بغداد )الفتح بف ابي مصعب الممحي الش
بف               أحمدبف دمحم  أحمدمف ينقي الحنطة منيا ابو العباس  إلىىذه النسبة  :المنقي –90

 (90ابي سعيد الطحاف المنقي مف اىل بغداد )
                    النخالة وىي ما يستخرج مف الدقيق ولعل كاف يبيعيا فنسب            إلىىذه النسبة  :النخالي –91

جعفر بف عبدهللا بف دمحم بف جعفر بف دمحم بف ميراف النخالي  بف اسعد وىوالييا 
   (91) السرخسي مف اىل سرخس

           النشاستج وىو شئ يؤخذ مف الحنطة ويقاؿ لو النشا  إلىىذه النسبة  :النشاستجي –92  
عبدهللا دمحم بف حرب الواسطي                  اليو نشائي ونشاستجي والمشيور بيا ابو النسبة

 (92النشاستجي مف اىل واسط )
ؤىا              النفط وىونوع مف الدىف الذؼ اذا وقع فيو النار يشق اطفا إلىىذه النسبة  :النفاط –93

 (93والمشيور بيا ابو السمح ابراىيـ بف طمق بف السمح النفاط المخمي )
بيع النواة وجرت عادة آىل المدينة انيـ يبيعوف النواة ويعمقونو                إلىىذه النسبة  :النوا –94

 (94بيا الجماؿ والمشيور بيا كثير النوا وعمي بف دمحم بف العصب النوا )
 لصناعيةالمهن ا :المبحث الثاني

والمشيور              بيعو واليو ينسب درب االجر ايضا عمل االجر و  إلىىذه النسبة  :االجرؼ  -1
 (95)بيا مف القدماء ابو بكر دمحم بف خالد بف يزيد اآلجرؼ 

ىذه المفظة لمف يعمل االبريسـ والثياب منو وبيعيا ويشتغل بيا .وفييـ               :االبريسمي -2
بف دمحم بف الحسيف االبريسمي وىو ابف ابي بكر مف اىل  أحمدكثرة منيـ ابو نصر 

 (96وابوه مف اثرػ التجار )نيسابور وكاف 
بيع االبر وعمميا وىي جمع ابرة وىي التي يخاط بيا            إلىىذه النسبة  :اآلبرؼ  -3

 (97والمشيور بيا ابو القاسـ عمر بف منصور بف دمحم اآلبرؼ .بغدادؼ )
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بف عبدهللا االرزؼ .وبعضيـ يقوؿ الرزؼ بحذؼ اليمزة وىو منسوب المشيور بيا دمحم  :االرزؼ  -4
 (98طبخ الرز او االرز ) إلى

الموالؾ والشمشكات والمشيور بيا جماعة منيـ             ىذه النسبة لمف يعمل  :االسكاؼ -5
 (99سعد بف طريف االسكافي مف اىل الكوفة )

الغمق وعممو ولعل بعض اجداد المنتسب يعممو وىو ابو                       إلىىذه النسبة  :االغالقي -6
                    بف عبيد هللا بف الحسيف بف اآلمدؼ المعروؼ بابف االغالقي مف  أحمدالحسف 

 .(100اىل واسط )
ىذا  المنتسب كاف يعمل ىذه المفظة لمف يعمل آكاؼ البيائـ ولعل واحدا مف اجداد :اآلكاؼ -7

 (101العمل وأبو عمر حفص بف حميد اآلكاؼ الزاىد المروزؼ )
عمل االمشاط وبيعيا وىي جمع مشط والمشيور بيا أبو                إلىىذه النسبة  :االمشاطي -8

 (102ياد االمشاطي مف اىل البصرة )يحيى زكريا بف ز 
برؼ األشياء والمشيور بيا أبو معشر يوسف بف يزيد البراء          إلىىذه النسبة  :البراء -9

البصرة كاف يبرؼ المغازؿ بيا .وسمعت أبا القاسـ عمى بف الحسيف  العطار مف اىل
كاف عطار  الدمشقي الحافع يقوؿ كاف يبرؼ العود وىو الخشب الذؼ يبخر بو النو 

(103) 
            ثياب  والمشيور بيا موسى بف ىاروف البرد وىو نوع مف ال إلىىذه النسبة  :البردؼ –10  

 .(104قيل لو البردؼ لبرودة لبسيا ) البردؼ   وانما
عمل البوارؼ التي تبسط في الدور ويجمس عمييا ويقاؿ بالعراؽ               إلىىذه النسبة  :البوراني -11

لو البورائي أيضا المشيور بيا أبو عمي الحسف بف ربيع البوراني البجمي مف اىل              
 .(105الكوفة )

 .(106شعث بف سوار الكوفي )عمل التابوت والمشيور بيا ا إلىة النسبىذه  :التابوتي – 12
عمل الترسة وىي الجحفة والدرؽ وبيعيا والمشيور بيا واقد                    إلىىذه النسبة  :التراس –13

 (107التراس )
بف إبراىيـ                 أحمدالتنور وعمميا وبيعيا والمشيور بيا أبو معاذ  إلىىذه النسبة  :التنورؼ  – 14

 .(108الحمرؼ الجرجاني يعرؼ بالتنورؼ مف اىل جرجاف )
خياطة جمود الثعالب وعمل الفراء منيا . وفييـ كثرة ويقاؿ لو                 إلىىذه النسبة  :الثعالبي – 15

الفراء أيضا اشتير جماعة مف المحدثيف والفضالء بو منيـ أبو بكر دمحم بف بكر                
 .(109بف الفضل بف موسى الثعالبي الفقيو مف اىل مصر )
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واشتير بيا أبو حمدوف الثقاب ويقاؿ الآلؿ                لمف يثقب حب المؤلؤ  المفظةىذه  :الثقاب – 16
 .(110والقصاص .ومنيـ أبو دمحم الطيب بف إسماعيل بف إبراىيـ الذىمي )

عمل الجرار وىي جمع جرة يعني الخشـ الذؼ يشرب منو                   إلىىذه النسبة  :الجرار – 17
 (111ار بصرؼ مف اىل باىمة )د بف كيساف الجر خالوالمشيور بيا أبو العواـ 

العمل بالجص وتبييض الجدراف والمشيور بيا زياد بف ابي                   إلىىذه النسبة  :الجصاص – 18
 .(112زياد الجصاص )

الجعبة وعمميا وىي شيء يعمل ليوضع فييا السياـ والمشيور                 إلىىذه النسبة  :الجعاب – 19
 .(113بف حماد الجعاب ) أحمدبيا 

الجمود وىي جمع جمد وىو مف بيعيا او عمميا والمشيور بيا                  إلىىذه النسبة  :الجمودؼ – 20
 .(114بف دمحم الجمودؼ مف اىل نيسابور ) أحمدأبو الفضل دمحم بف 

أبو بكر دمحم                   الجوارب وعمميا والمشيور باالنتساب الييا إلىىذه النسبة  :الجواربي – 21
 (115ي )ببف صالح بف خمف الجوار 

الجوالق وقد ينسب الييا الييا بزيادة الياء ايضأ وىذه النسبة                 إلىىذه النسبة  :الجواليقي -22
عصمو                شيء واحد وىو عمل الجوالق او بيعو والمشيور بيا  إلىاصح وكالىما 

 .(116 بف عمر بف سعيد الجواليقي البخارؼ )بف دمحم أحمد
               إلىىذه اسـ لمف يجمي األشياء الجديدة كالمرآة والسيف وغيرىا وقد ينسب  :الجالء  –23

بف يحيى الجالء البغدادؼ نزيل                 أحمدغير ذلؾ واشتير بيذه المينة عبدهللا بف 
 .(117الشاـ )

         ىذه المفظة معروفة مف الحياكة اشتير بيذا االسـ مف القدماء أبو حمزة مجمع         :الحائؾ – 24
 (118بف سمعاف الحائؾ )

بكر                عمل الحبل وفتمو وبيعو واشتير بيا جماعة منيـ القاضي  إلىىذه المينة  :الحّباؿ – 25
 .(119بف عبدهللا بف دمحم الحباؿ الرازؼ )

والمشيور بيا سيف بف أسمـ الكوفي                ثياب يقاؿ ليا الحبرة  إلىىذه النسبة  :الحبرؼ  – 26
 .(120الحبرؼ )

بيع الحديد وشرائو وعممو وجماعة مف اىل العمـ اشتيروا بيذا                 إلىىذه النسبة  :الحداد – 27
شياء الحديدية والمشيور بيا              االسـ الف واحدا مف ابائيـ واجدادىـ كانوا يعمموف األ

 .(121بف جعفر الكناني الفقيو )(دمحم –)ابف  أحمدأبو بكر دمحم بف 
عبد الرحمف                حذو النعل وعمميا وىـ جماعة منيـ عبدهللا بف  إلىىذه النسبة   :الّحذاء – 28

 .(122بف معاوية الحذاء الواسطي يمقب حمدوف )



 أ.م.د ظفار قحطان عبد الستار علي مجلة آداب الفراهيدي            األنسابالمهن عند السمعاني في كتابه 
 م8102( أيلول 53العدد ) القسم األول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

127 

ىذه المفضة لمف يحـز الكاغذ  بما وراء النير ويشد الحـز مف الكاغذ بعضيا                    :الّحزاـ – 29
بف عمي بف الحسف الحزاـ                      أحمددمحم بف  أحمدبعض واشتير بيا أبو  إلى

 .(123المروزؼ مف اىل مرو )
المشيور بيذه المينة أبو دمحم عبد                    عمل الحموا وبيعيا و  إلىىذه النسبة  :الحموائي – 30

 (124بف نصر بف صالح الحموائي الممقب بشمس االئمة ) أحمدالعزيز بف 
    حمج القطف والمشيور بيا أبو مغيث الحسيف بف منصور  إلىىذه النسبة  :الّحالج – 31

،يعني يخبر عف اسرار  حالج حالج اآلسرارالحالج وقيل أبو عبدهللا وقيل لو ال
 ( 125الناس)

خرز األشياء مف الجمود كالقرب والسطائح والسيور وغيرىا                   إلىىذه النسبة  :الّخراز – 32
 .(126والمشيور بيا مقاتل بف دواؿ الخراز وىو مقاتل بف حياف )

وىو الذؼ يخرط الخشب ويعمل منو األشياء المخروطة والمشيور بيذه النسبة                    :الّخراط – 33
 .(127أبو صخر حميد بف زياد الخراط )

ويقاؿ لو الخزفي آيضا واشتير                  عمل االواني الخزفية اوبيعيا  إلىىذه المينة :الّخزاؼ – 34
 .(128ر دمحم بف عمي الراشدؼ)بالخزؼ والمشيور بيا االماـ ابو بك

عمل الخص وىو شئ يعمل مف القصب والمشيور بيا                      إلىىذه النسبة  :الخصاص – 35
 .(129ىاروف الخصاص )

ىذه الحرفة لعمل الخفاؼ التي تمبس والمشيور بيا ابو مخمد عطاء بف مسمـ                     :الخفاؼ – 36
 .(130حمب ) الخفاؼ مف اىل

 لبصرةامف اىل ابو الخميل يزيع بف حساف الخصاؼ والمشيور بيذه الحرفة  :الخصاؼ – 37
(131)  

الخمر )وىي خمار(وىو شئ تجعمو النساء عمى رؤوسيف   يقاؿ  إلىىذه النسبة  :الخمرؼ  – 38
 .(132ليا المقنعة والمشيور بيا ابو عمي بف العباس المقانعي الخمرؼ )

ينسج الخوص وىو لمف يعمل المراوح مف سعف النخيل                   ىذه المينة لمف  :الخواص – 39
 .(133والمكتمل والمشيور بيذه الحرفة سمـ بف ميموف الخواص )

يقاؿ لمف يخيط الثياب الخياط والمشيور بيا ابو عبدهللا صالح بف راشد الخياط               :الخياط – 40
 .(134البصرة ) مف اىل

دباغة الجمد والمشيور بيا ابو حبيب يزيد بف ابي صالح الدباغ               إلىىذه المينة  :الدباغ – 41
 .(135مف اىل البصرة )
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صنعة الديباج وشرائو وبيعو اما ىـ وقد عمموا ذلؾ او احد                      إلىىذه النسبة  :الديباجي – 42
ـ منيـ ابو الطيب دمحم بف جعفر بف دمحم بف الميمب                    مف ابائيـ واجدادى

 .(136الديباجي )
            الذىب وىو تخميصو مف النار واخراج الغش منو وبعضيـ كاف  إلىىذه النسبة  :الذىبي – 43

  بف دمحم رشتو والمشيور بيذه النسبة ابو الحسيف عثماف يعمل خيوط الذىب التي ليا ز 
 (137) الذىبي

الرخاـ وىو حجر آبيض يعمل منو بالط واواف والمشيور                    إلىىذه النسبة  :الرخامي – 44
 .(138بيذه النسبة ابو العباس الفضل بف يعقوب الرخامي مف اىل بغداد )

الرقـ عمى الثياب التوزية التي تجمب مف فارس والمشيور بيا                 إلىىذه النسبة  :الرقاـ – 45
 .(139بف حفص التسترؼ الرقاـ ) أحمددمحم بف  ابو حفص 

صنعة الرماح ولعل بعض اجداد المنتسب الييا يعمل ذلؾ وأبو                  إلىىذه النسبة  :الرماح – 46
 .(140رماح مف اىل مصر )بف دمحم بف عبد الوارث ال أحمدجعفر 

ىذا االسـ لمف يعمل الزجاج والمشيور بيا أبو إسحاؽ إبراىيـ بف السرؼ بف                    :الزّجاج – 47
 .(141)اج سيل النحوؼ الزجّ 

صنعة الدروع والسالح منيـ أبو الطيب دمحم بف جعفر بف                   إلىىذه النسبة  :الّزراد – 48
 .(142الّزرادمف اىل منبج )إسحاؽ 

الزؽ وبيعو وعممو واصالحو واشتير بيذه الصنعة أبو بكر                 إلىىذه النسبة  :الزقاؽ – 49
 .(143دمحم بف عبدهللا الزقاؽ )

            الزنجفر وعممو وىو شيء أحمر ينقش بو األشياء اشتير إلىىذه النسبة  :الزنجفرؼ  – 50
 (144)بف عبد الممؾ الزنجفرؼ  أحمدبيذه النسبة أبو عبدهللا دمحم بف عبيد هللا بف 

تقاؿ ليا السابرية والمشيور بيا أبو دمحم                     نوع مف الثياب  إلىىذه النسبة  :السابرؼ  – 51
 .(145إسماعيل بف سميع الحنفي الكوفي بياع السابرؼ مف اىل الكوفة )

البصرة تعمل منو                   إلىالساج وىو خشب يحمل مف البحر  إلىىذه النسبة  :الساجي – 52
حديثا منيـ أبو يعمي زكريا بف يحيى بف عممو او بيعو جماعة قديما و  إلىب األشياء تنس

 .(146خالد الساجي البصرؼ مف اىل البصرة نزؿ بغداد )
واشتير بيا جماعة منيـ أبو بكر دمحم بف                  ىذه النسبة لمف يسبؾ األشياء . :السباؾ – 53

 .(147المستممي المعروؼ بابف السباؾ مف اىل جرجاف ) أحمدإبراىيـ بف 
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ىذه النسبة لمف يحمل استار الكعبة الييا ،واشتير بيا أبو المسؾ عنبر بف                     :السترؼ  – 54
لحسف وعرؼ بعنبر السترؼ                    اأيضا أبا عبدهللا النجمي الحبشي السترؼ ويكنى 

 (148مكة .) إلىالنو كاف يحمل استار الكعبة مف بغداد 
         السحوؿ وىي قرية فيما اظف باليمف والييا تنسب الثياب                إلىىذه النسبة  :السحولي – 55

                         بحير بف سعد السحولي الحمصي السحولية يعني البيض .اشتير بيذه الصنعة
 .(149لعمو عرؼ بيذه لبيعو ىذه الثياب السحولية )

                    الضأنيةعمل السختياف وبيعيا وىي الجمود  إلىىذه النسبة  :السختياني – 56
سنة توفي والمشيور بيا أبو بكر أيوب بف ابي تميمو السختياني مف اىل البصرة 

 (150) ىػ(.131)
ومنو أبو                 ،ل السرج وىو الذؼ يوضع عمى الفرسعم إلىىذا منسوب  :السراج – 57

نيسابور كاف مف  أبو العباس دمحم بف إسحاؽ بف إبراىيـ السراج الثقفي مولى ثقيف مف اىل
 (151)اجداده مف يعمل السروج وكاف محدث عصره بخراساف 

والمشيور بيا أبو القاسـ الحسيف بف إسحاؽ                     النسبة لمف يعمل الّسوطىذه  :الّسوطي – 58
 .(152بف إبراىيـ بف إسماعيل بف دمحم بف اباف البغدادؼ )

               عمل السمة وبيعيا وىوشئ يعمل مف الحمفاء والخوص  إلىىذه النسبة  :الساّلؿ –59
بف  أحمدبف  أحمدكاف يعمميا وأبو عبدهللا دمحم بف دمحم بف  ولعل بعض اجداد المنتسب اليو

السالؿ الوراؽ مف اىل كرخ بغداد .وكاف لو دكاف عند باب النوبي يبيع الحبر وينسخ ويكتب 
 .(153الرقاع )

تقطع الجمود الدقاؽ                     عمل السيور وىي جمع السير وىي اف إلىىذه النسبة  :السيورؼ  – 60
ويخاط بيا السروج والمشيور بيا أبو عمي الحسيف بف دمحم بف عمي بف إبراىيـ السيورؼ 

(154). 
بف                أحمدالّشب وىو نبت يدبغ بو الجمد والمشيور بيذه النسبة  إلىىذه النسبة  :الّشّبي –61

 .(155القاسـ بف دمحم الشّبي )
ىذه النسبة لمف يشعب القصعة الخشبية والمشيور بيذه الحرفة أبو عبدهللا                   :الّشعّاب –62

 .(156دمحم بف ميـز الّشعاب العبدؼ البصرؼ )
ىذه المفضة لمف يشق الخشب واشتير بو جماعة منيـ .ابو جعفر دمحم بف                    :اّلشّقاؽ –63

 .(157) إسحاؽ بف ميراف الّشقاؽ
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عمل الصابوف وبيت كبير بنيسابور الصابونية لعل بعض                     إلىىذه النسبة  :الصابوني –64
بف إسماعيل بف  أبو عثماف إسماعيل بف عبد الرحمفاجدادىـ عمل الصابوف فعرفوا بو منيـ 

 .(158إبراىيـ بف عابد الصابوني )
اسحاؽ                   عمل الصياغة وىو صوغ الذىب والمشيور بيذه أبو إلىىذه النسبة  :الصايغ –65

 .(159إبراىيـ بف ميموف الصايغ )
ىذا االسـ لمف يصبغ الثياب باأللواف وأبو خريـ يوسف بف ميموف الصباغ                     :الصباغ –66

(160). 
                     أحمدالصندوؽ وعممو والمشيور بيذه المينة ابو العباس  إلىىذه النسبة   :الصندوقي –67

بالصندوقي  بف اسحاؽ بف عبدهللا النيسابورؼ المعروؼ أحمدبف ابي الحسيف دمحم بف 
(161.) 
صقاؿ االشياء الحديدية كالسيف والمرأة والدروع وغيرىا                  إلىىذه النسبة  :الصيقل –68

  (162بو جماعة منيـ ابو سيل نصر بف ابي عبدالممؾ واسمو عبد الكريـ ) واشتير
ىذه المفظة لمف يعمل السيوؼ واشتير بو ابو جعفر دمحم بف عيسى بف الطباع                   :الطباع –69

 (163مف اىل بغداد )
                يستعمميا والمشيور بيا ابو بكر  ىذه المينة لمف يعمل الثياب المطرزة او :الطرازؼ  –70

 .(164المقرغ ) أحمدبف عثماف بف  أحمد بف دمحم
ابو الحسيف عبد الصمد بف عمي                    الطست وعممو والمشيور بيا  إلىىذه النسبة  :الطستي – 71

 .(165بف دمحم بف مكـر الطستي الوكيل )
عمل الطوابيق وىي اآلجر الكبير الذؼ يفرش في صحف                     إلىىذه المينة  :الطوابيقي – 72

الدار وعمميا واشتير بيا جماعة منيـ ابو جعفر دمحم بف جعفر بف عآلف الوراؽ الشروطي 
 .(166المعروؼ بالطوابيقي )

                   الطيالسة وىي التي تكوف فوؽ العمامة والمشيور  عمل  إلىىذه المينة  :الطياليسي – 73
 .(167بيا ابو داود سميماف بف داود بف الجارود الطياليسي )

ىذه الحرفة المعمومة اشتير بيا جماعة مف المحدثيف منيـ ابو الفتح المفضل                 :الطياف – 74
 .(168بف الحسيف بف عمي بف الصقر الصواؼ الموصمي )

العاج وىو ما يعمل مف عظـ الفيل والمشيور بيذه ابو الحسف                إلى نسبةىذه ال :العاجي – 75
 .(169بف مالؾ العاجي ) أحمددمحم بف 
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              عمل اآلبراد بنيسابور وىي نوع مف الثياب وبيا سكة يقاؿ ليا إلىىذه المينة  :العدني – 76
عدني ومنيا                 نسبة الييابراد ويغسميا ويدقيا والسكة عدف تجوباف بيا مف يقصر اآل

 .(170بف ابراىيـ العدني ) أحمدابو سعيد دمحم بف ابراىيـ بف 
العفص وىو شئ يخمط بشئ آخر وتسود بو اآلشياء                     إلىىذه المينة  :العصفي – 77

 .(171بف دمحم بالوية العصفي ) أحمدوالمشيوربيا ابو حامد 
               أحمدالفراء وعممو والمشيور بيا ابو الغانـ دمحم بف دمحم بف  إلىىذه المينة  :الفراء – 78

 .(172بف منصور المقرغ البصرؼ يعرؼ بابف الفراء )
                ىذه المينة لمف يعمل الخص وىو الحائط مف القصب عمى الشطوط والمشيور :الفراد – 79

 .(173عمر الفراد مف اىل بغداد ) بيا ابو بكر لبيد بف الحسف بف
                    إلىالفضارة وىو أناء يؤكل فيو الطعاـ ونسب جماعة  إلىىذه النسبة  :الفضائرؼ  – 80

عمميا او واحد مف ابائيـ منيـ ابو الحسف عمي بف عبد الحميد بف عبد هللا                      
 .(174حمب ) بف سميماف بف دمحم الفضائرؼ مف اىل

ىذه المينة لمف يعمل اآلواني الخزفية ويقاؿ ليا الفاخورؼ أيضا اشتير                    :الفاخراني – 81
 .(175بيا جماعة منيـ حمو الفاخراني اليمذاني مف اىل ىمذاف )

          الفمؾ وىي جمع فمكة وىي التي تعمل في المغازؿ والمشيور  إلىىذه النسبة  :الفمكي – 82
 .(176بيا ابو الحسف عمي بف دمحم بف حمزة بف دمحم بف دمحم الفمكي االصبياني)

              (الفوط وىي جمع فوطة وىي نوع مف الثياب )اف شاءهللا إلىىذه النسبة  :الفوطي – 83
 .(177والمشيور بيا إبراىيـ بف ثابت بف دمحم الفوطي الواسطي )

عمل القباب التي ىي كاليوادج وهللا اعمـ والمشيور بيا أبو                 إلىىذه النسبة  :القباب –84
 . (178مف اىل اصبياف ) بف دمحم بف خورؾ القّباب(بكر عبدهللا )بف دمحم

والمشيور بيا .ابو طاىر          ،مف يعمل القرابة وىي انية زجاجيةىذه النسبة ل :القّراب – 85
بف دمحم بف تغمب بف النعماف بف قيس بف سيف الدارمي                أحمدعطاء بف عبدهللا بف 
 .(179القّراب مف اىل ىراة )

عثماف وقيل أبو                    عمل القراطيس وبيعيا والمشيور بيا أبو  إلىىذه النسبة :القراطيسي – 86
 .(180أبو عمر سعيد بف بحر القراطيسي مف اىل بغداد )

              القصار وىو الذؼ يقصر الثياب ولعل بعض اجداد المنتسب  إلىىذه النسبة  :القصارؼ  – 87
اليو يستعمل ىذا الشغل ومثل ىذه الحرفة اختص بيا اىل خوارـز وآمل                     

الخوارزمي  بف دمحم بف إبراىيـ بف عمي القصارؼ  أحمدأبو طاىر طبرستاف والمشيور بيا 
  (                     181) غزنة إلىسكف بغداد وكاف رسوال مف حضرة الخالفة 
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    واشتير بو أبو بكر دمحم بف عمي بف إسماعيل عمل االقفاؿ  إلىىذه النسبة  :القفاؿ – 88 
 .(182عصره بال مدافعة )شاش اماـ   وكاف يقاؿ لو القفاؿ الكبير ،الشاشي مف اىلالقفاؿ 

واشتير بيذه الحرفة أبو                     القماطر وىي جمع القمطر ، إلىىذه النسبة  :القماطرؼ  – 89
 .(183الحسف دمحم بف جعفر بف حمداف القماطرؼ مف اىل بغداد )

           القنديل وعمميا والمشيور بيا أبو عبدهللا دمحم بف الحسيف بف           إلىىذه النسبة  :القنديمي – 90
شيرويو العّصار االستر اباذؼ يعرؼ بالقنديمي مف اىل استراباذ وكاف مشيورا بالستر 

 .(184والصالح اال انو كاف آميا )
بف حبيب               الرمح والمعروؼ بيذه النسبة أبو عمي قّرة قناة وىي إلىىذه النسبة  :القنوؼ  – 91

 .(185عممو ) إلىبف يزيد بف مطر القشيرؼ القنوؼ منسوب 
       بيع القوارير .وىي عمل القارورة وبيعيا واشتير بيا  إلىىذه النسبة  :القواريرؼ  – 92

ابوه وقيل كاف جماعة منيـ .ابو القاسـ الجنيد بف دمحم بف الجنيد الخّزازويقاؿ لو القواريرؼ 
 .(186)قواريريا وكاف ىو خزازا واصمو مف نياوند اال اف مولده ومنشاه ببغداد 

المنتسب الييا لعمل القّسي وبيعيا والمشيور بيا أبو سيل الحسف بف ابي                 :القّواس – 93
 .(187الحسناء القواس العنزؼ مف اىل البصرة )

وىو الحبل الذؼ يربط بو السفينة                القمسي إلى –ظني آنيا  –ىذه النسبة  :القالس – 94
 (188والمشيور بيا أبو بكر دمحم بف ىاروف القالس )

القالنس جمع قمنسوة وعمميا .ولعل بعض اجداد المنتسب                  إلىىذه النسبة  :القالنسي – 95
سي                  بف مصعب القالن أحمدمصعب بف  أحمداليو كانت صنعتو القالنس منيـ ،أبو 

 (189) الصوفي واصمو مف مرو ومولده ومنشاه بغداد كاف احد الزىاد والنساؾ
 .(190القير وعممو والمشيور بيا أبو الفضل المقرؼ القيار ) إلىىذه النسبة  :القيار –96
في المشرؽ                  عمل الكاغذ الذؼ يكتب عميو وبيعو وىو اليعمل إلىىذه النسبة  :الكاغذؼ –97

 (191اال بسمرقند والمشيور بيا أبو توبو سعيد بف ىاشـ الكاغذؼ السمرقندؼ )
عو والمشيور بيا أبو زكريا يحيى               يكافور وىو مف الطيب وب إلىىذه النسبة  :الكافورؼ  –98

             ار بغدادؼ بف شعيب الكافورؼ الصورؼ حمبي المولد والنج أحمدبف عبد الممؾ بف 
 .(192والمقاـ ) المنشأ

الكتاف وىونوع مف الثياب وعممو والمشيور بو دمحم بف                    إلىىذه النسبة  :الكتاني – 99
  (193الحسيف الكتاني )

الكج وىو الجص اشتير بيا أبو مسمـ إبراىيـ بف عبدهللا بف                 إلىىذه النسبة  :الّكجي – 100
               مسمـ بف ماعز بف كش الصرؼ الكجي الكشي مف اىل البصرة انما لقب بالكشي
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النو كاف يبني دارا بالبصرة فكاف يقوؿ ىاتوا الكج واكثر مف ذكره فمقب بالكجي البصرؼ  
 (194ارسية الجص )ويقاؿ الكشي والكج بالف

نصر                 الخزفية واشتير بيا جماعة منيـ ،أبوىذه النسبة لمف يعمل الكيزاف  :الكّواز – 101
 (195عامر بف دمحم بف المتعمر الكوازؼ البصرؼ مف اىل البصرة )

وبيعو واشتير بيا أبو بكر دمحم بف                   (الكحل )وعممو إلىىذه النسبة  :الكحمي  –102
 .(196بف عمي االديب النيسابورؼ الكحمي مف اىل نيسابور ) أحمد

                الكمس وىو الجص والكاّلس الجصاص عرؼ بيا أبو الحسف إلىىذه النسبة  :الكاّلس – 103
بف الحسف الحراّني المعروؼ بالكاّلس مف اىل                   أحمدعمي بف الحسف بف 

 (197حراف )
الحسيف المجاـ بف  أحمدوبيعو والمشيور بيا أبو عمل المجاـ  إلىىذه النسبة  :المجاـ – 104

 .                    (198االردبيمي )
ب الدواب واشتير بيا وجيو بف               اىذه النسبة لمف يعمل االكاؼ .وبيعو وثي :اؼالمكّ  – 105

 .(199الحسف بف يوسف المكاؼ المصرؼ مف اىل مصر )
المبارد وىو جمع المبرد والمشيور بيا أبو خذاد بف سالمة                  إلىىذه النسبة  :المباردؼ – 106

 .(200العراقي المباردؼ كاف نقاش المبارد )
المباـر وىو جمع المبـر وىو المبضع وىو أبو إسحاؽ               إلى ىذه النسبة :المبارمي – 107

إبراىيـ بف دمحم الصفار المبارمي االستراباذؼ مف أىل استر اباذ كاف يستعمل                
 (201المباـر )

يضع عمييا شيئا ثقيال لصقميا                   ىذه المفظة لمف يجندر الثياب وىو اف :المجندر – 108
 (202بف بدر المجندر البغدادؼ ) أحمدوالمشيور بيا ابو القاسـ يحيى بف 

ىذه المينة لمف يخمص الذىب مف الغش ويفصل بينيما واشتير بيا                   :المخمص – 109
زكريا المخمص مف اىل  عبد الرحمف بفابو طاىر دمحم بف عبد الرحمف بف العباس بف 

 (203بغداد )
المراجل وعمميا فيما اظف وىي جمع مرجل والمشيور بيا                    إلىىذه المينة  :المراجمي – 110

بف اسحاؽ بف ابراىيـ العجمي البزاز ويعرؼ بالمراجمي مف                     أحمدابو الحسف 
 (204اىل بغداد )

جمع المروحة والمشيور بيا ابو نصر عبد                    المراوح وىو  إلىنسبة ىذه ال :المراوحي -111
 (205الصمد بف الفضل بف خالد بف ىالؿ الربعي المراوحي )
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.                  وتدىيف االشياء الخشبية والسقوؼ حرفة التزويق إلىىذه النسبة  :المزوؽ  – 112
 (206عمي الحسيف بف حاتـ المرزوقي مف اىل بغداد ) بيا ابو والمشيور

ىذه المينة لمف يعمل المشط واشتير بيا ابو الحسف عمي بف ابي طالب                  :المشاط – 113
 (207المشاط االستراباذؼ مف اىل استراباذ)

العمـ منيـ ،                 الثياب واشتير بيا جماعة مف اىلىذه المينة لمف يطرز  :المطرز – 114
ابو الحسف دمحم بف ابراىيـ بف دمحم بف موسى المطرز اصبياني االصل                 

 (208سكف بغداد )
المغازؿ وعمميا واشتير بيا جماعة منيـ ،ابو جعفر دمحم                  إلىىذه النسبة  :المغازلي – 115

 (209غداد )بف منصور الغروؼ المغازلي مف اىل ب
 عمل المقنعة وبيعيا واشتير بيا الفضل بف دمحم المقنعي إلىىذه النسبة  :المقنعي – 116

 .(210) المروزؼ 
ابو                    ،او يعمل بو في الجذوع واشتير بياىذه المفظة لمف يعمل المنشار  :المناشر – 117

 (211بغداد ) المناشر مف اىل(حفص عمر بف دمحم )بف حميد بف بيتة
القالع                  إلىمنجنيق وىو شئ يعمل لرمي الحجارة  إلىىذه النسبة  :المنجنيقي – 118

والحصوف وعرؼ بيا جماعة منيـ ابو دمحم عبدهللا بف عمي بف عبدهللا القاضي             
لي             الطبرؼ المنجنيقي ويعرؼ بالعراقي واىل جرجاف يعرفونو بالمنجنيقي وكاف قدو 

 (212قضاء جرجاف قديما )
ىذه المفظة لمف ينسخ الكتب باالجرة ويقاؿ لو الوراؽ بسائر البالد وبغداد               :الناسخ – 119

             بف عمي أحمدبف  أحمدالصنعة منيـ ابو طاىر يقاؿ لو الناسخ واشتير جماعة بيذه 
 .(213بف عمر بف عمي بف سمماف الدقاؽ الناسخ مف اىل بغداد )

برؼ النباؿ وبيعيا ،والمشيور بيا موسى بف ابي سيل النباؿ                إلىىذه النسبة  :النباؿ – 120
 .(214مف اىل المدينة )

وقد ذكرناه وىذه                 خياطة المحف والحشايا ويقاؿ لو النجاد إلىىذه النسبة  :النجادؼ – 121
نجاد وىو اسـ لجد المنتسب اليو وىو ابو طالب عمر بف ابراىيـ بف سعيد بف  إلىالمفظة 

 .(215ابراىيـ بف نجاد الزىرؼ الفقيو الشافعي مف اىل بغداد )
            وعمميا والمشيور بيا صالح بف دينار النجار     نجارة الخشب  إلىىذه النسبة  :النجار – 122

 .(216مف اىل المدينة )
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عمل النحاس واىل مصر يقولوف لمف يعمل االواني الصفرية                  إلىىذه المينة  :النحاس – 123
مف اىل الرممة ويبيعيا النحاس والمشيور بيا ابو عمير عيسى بف دمحم النحاس الرممي 

(217) 
              نسج الثياب منيـ ابو حمزة مجمع  إلىاشتير بيذه النسبة جماعة ينتسبوف  :النساج –124

 .(218)النساج التميمي مف اىل الكوفة  افبف صمغ
عمل النعاؿ وبيعيا والمشيور بيا جماعة منيـ ابو عمي                إلىىذه النسبة  :النعالي – 125

بف المغيرة بف دوما النعالي مف اىل               (الحسف بف الحسيف بف العباس )بف الفضل
 .(219بغداد )

ىذه الحرفة لمف ينقش السقوؼ والحيطاف وعرؼ بيا ابو بكر دمحم بف                 :النقاش – 126
 .(220زياد بف ىاروف بف جعفر بف سند المقرغ النقاش .موصمي االصل )

وفتمو والمشيور بيا ابو شريح اسماعيل بف                   عمل االبريسـ إلىىذه الحرفة  :النقاض – 127 
 .(221بف الحسف النقاض الشاشي ) أحمد

عمل الوتر وفتمو اف شاء هللا وىو ابو العز المبارؾ بف عمار                 إلىىذه النسبة  :الوتار – 128
 .(222بف ىبار الوتار المعروؼ بالراجل مف اىل بغداد )

 
 
 
 اليامش ت اليامش ت
 . 355ص  2ـ . ف ، ج 42 . 179ص 1السمعاني ،االنساب ،ج 1
 . 376ص  2ـ . ف ، ج 43 .    185ص 1المصدر نفسو ،ج 2
 . 7ص   3ـ . ف ، ج 44 .                                  211ص  1ـ . ف ، ج 3
 . 25ص  3ج ـ . ف ،  45 .                                    237ص  1ـ .ف ،ج 4
 . 28ص  3ـ . ف ، ج 46 .                                     220ص 1ـ .ف ،ج 5
 . 34ص  3ـ .ف ، ج 47 .                                    237ص 1ـ.ف ،ج 6
 . 37ص  3ـ . ف ، ج 48 .                                    242ص  1ـ .ف ،ج 7
      54ص  3ـ . ف ، ج 49 .                                   244ص  1ـ . ف ، ج 8
 . 55ص    3ـ . ف ، ج 50 .   247ص  1ـ .ف ، ج 9

 . 71ص 3ـ . ف ، ج 51 . 262ص  1ـ . ف ، ج 10
 .93ص 3ـ . ف ، ج 52 . 269ص  1ـ .ف ، ج 11
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 اليامش ت اليامش ت
 .111ص 3ـ . ف ، ج 53 . 269ص  1ـ .ف ،ج 12
 .114ص  3ـ . ف ج 54 . 271ص  1، ج ـ .ف 13
 . 135ص 3ج ـ . ف ، 55 .                                   285ص  1ـ .ف ، ج 14
 .158ص 3ج ـ . ف ، 56 . 293ص  1ـ .ف ، ج 15
 .                 174ص  3ـ.ف،ج 57 .   335ص  1ـ . ف ، ج 16
 .                               222ص  3ـ . ف ، ج 58 . 344ص   1ـ .ف ،ج 17
 .                               257ص  3ـ . ف ، ج 59 . 372ص  1ـ .ف ،ج 18
 .                                325ص  3ـ . ف ، ج 60 . 386ص  1ـ . ف ،ج 19
 .                                 340ص  3ـ . ف ، ج 61 . 395ص  1ـ .ف ، ج 20
 .                                 345ص  3ـ . ف ، ج 62 . 396ص  1ـ . ف ، ج 21
 .                                 346ص  3ـ . ف ، ج 63 . 410ص 1ـ .ف ،ج  22
 .                               348ص  3ـ . ف ، ج  64 . 444ص  1ـ .ف ، ج  23
 .                                 376ص  3ـ . ف ، ج 65 . 47ص  2ـ . ف ،ج  24
 .                                 379ص  3ـ . ف ، ج  66 . 53ص  2ـ . ف ،ج  25
 .                                    383ص  3ـ . ف ،ج 67 . 83ص  2ـ . ف ، ج 26
 .                                       430ص 3ـ.ف ،ج 68 .   116ص  2ـ .ف ، ج  27
 .                                     431ص  3ـ .ف ،ج 69 . 127ص  2ـ . ف ، ج 28
 .                                      32ص  4ـ . ف ،ج 70 128ص  2ـ .ف ، ج 29
 .                                      37ص  4ـ .ف ،ج 71 . 145ص  2ـ .ف ، ج 30
 .                                      58ص  4ـ .ف ،ج 72 . 183ص  2ـ . ف ، ج 31
                                 .     61ص  4ـ . ف ،ج 73 . 215ص  2ـ .ف ، ج 32
 .                                     67ص  4ـ . ف ، ج 74 . 221ص  2ـ . ف ، ج 3

 .                                       79ص  4ـ .ف ،ج 75 . 236ص  2ـ .ف ، ج 34
 .                                         83ص  4ـ .ف ،ج 76 . 250ص  2ـ . ف ، ج 35
 .                                         85ص  4ـ .ف ، ج 77 المصدر نفسو والصفحة . 36
 .                                       99ص  4ـ .ف ، ج 78 . 256ص  2ـ . ف ،ج 37
 .                                   132ص  4ـ . ف ، ج 79 . 281ص  2ـ .ف ، ج 38
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 .                                    183ص  4ـ . ف ، ج 80 . 304ص  2ـ . ف ، ج 39
 .                                       189ص  4ـ .ف ،ج 81 . 323ص  2ـ .ف ، ج 40
                                        194ص  4ـ . ف ،ج 82 .  339ص  2ـ . ف ،ج  41
 .                                77ص  2ـ .ف ،ج 124 .                                                                                     216ص  4ـ .ف ،ج 83
 .                               110ص 2ـ .ف ،ج 125 . 247ص  4ـ . ف ،ج 84
 .                               138ص  2ـ .ف ،ج 126 . 252ص  4ـ .ف ،ج 85
 .                              140ص  2ـ .ف ،ج 127 . 264ص  4ـ . ف ،ج 86
 .                            155ص  2ـ . ف ،ج 128 . 314ص  4ـ .ف ،ج 87
 .                              165ص  2ـ . ف ،ج 129 . 346ص  4ـ . ف ،ج 88
 .                              173ص  2ـ .ف ،ج 130 . 352ص  4ـ . ف ،ج 89
 .                            165ص  2ـ . ف ،ج 131 . 364ص  4ـ . ف ،ج 90
 .                           180ص  2ـ . ف ،ج 132 . 410ص  4ـ . ف ،ج 91
 .                            188ص  2ـ .ف ،ج 133 . 420ص  4ـ .ف ،ج 92
 .                            197ص  2ـ . ف ،ج 134 . 434ص  4ـ .ف ،ج 93
 .                                215ص 2ـ.ف ،ج 135 . 443ص  4ـ . ف ،ج 94
 .                              216ص  2ـ . ف ،ج 136 . 45ص  1ـ .ف ،ج  95
 .                              227ص  2ـ .ف ،ج 137 . 54ص  1ـ .ف ، ج 96
 . 300ص  2ـ . ف ،ج 138 . 54ص  1ـ .ف ، ج 97
 . 320ص  2ـ .ف ،ج 139 . 79ص  1ـ . ف ،ج 98
 . 322ص  2ـ .ف ،ج 140 . 103ص  1ـ . ف ،ج 99

 . 359ص  2ـ . ف ،ج 141 . 134ص  1ـ . ف ،ج 100
 . 360ص  2ـ .ف ،ج 142 . 139ص  1ـ . ف ،ج 101
 . 371ص  2ـ .ف ،ج 143 . 144ص  1ـ .ف،ج 102
 . 377ص  2ـ .ف ،ج 144 . 210ص  1ـ . ف ،ج 103
 .   5ص  3ـ . ف ، ج 145 . 220ص  1ـ .ف ،ج 104
 . 6ص  3ـ . ف ،ج 146 . 295ص 1ـ .ف ،ج 105
 . 13ص  3ـ . ف ،ج 147 . 320ص  1ـ . ف ،ج 106
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 . 19ص  3ـ .ف ،ج 148 . 330ص  1ـ . ف ،ج 107
 . 23ص  3ـ .ف ،ج 149 . 352ص  1ـ .ف ،ج 108
 . 24ص  3ـ .ف ،ج 150 . 364ص  1ـ .ف ،ج 109
 . 28ص  3ـ .ف ، ج 151 .366ص 1ـ .ف ،ج 110
 . 75ص  3ـ .ف ،ج 152 .                           398ص  1ـ .ف ،ج 111
 . 80ص  3ـ .ف ،ج 153 .                          415ص  1ـ .ف ،ج 112
 . 89ص  3ـ .ف ،ج 154 .                           416ص  1ـ .ف ،ج 113
 . 111ص  3ـ .ف ،ج 155 .                            423ص  1ـ .ف ،ج 114
 . 129ص  3ـ .ف ،ح 156 .                              443ص  1ـ .ف ،ج 115
 . 137ص  3ـ .ف ،ج 157 .                            444ص  1ـ .ف ،ج 116
 . 183ص  3ـ .ف ،ج 158 .                           469ص  1ـ .ف ،ج 117
 . 190ص  3ـ .ف ،ج 159 .                              15ص  2ـ .ف ،ج 118
 . 193ص  3ـ .ف ،ج 160 .17ص 2ـ .ف ،ج 119
 . 213ص  3ـ .ف ،ج 161 .                                19ص  2ـ . ف ،ج 120
 . 226ص  3ـ .ف ،ج 162 .                                  31ص  2ـ . ف ،ج 121
 . 250ص  3ـ .ف ،ج 163 .                                   37ص  2ـ .ف ،ج 122
 . 261ص  3ـ .ف ،ج 164 .                                 54ص  2ـ. ف ،ج 123
 . 288ص  4ـ .ف ،ج 206 .                          266ص  3ـ .ف ،ج 165
 . 302ص  4ـ .ف ،ج 207 .                          272ص  3ـ .ف ،ج 166
 . 314ص  4ـ .ف ،ج 208 .                         280ص  3ـ .ف ،ج 167
 . 334ص  4ـ .ف ،ج 209 .                         281ص  3ـ .ف ،ج 168
 . 346ص  4ـ .ف ،ج 210 .                        290 .289ص  3ـ .ف ،ج 169
 . 357ص  4ـ .ف ،ج 211 .                        325ص  3ـ .ف ،ج 170
 . 360ص  4ـ .ف ،ج 212 .                        353ص  3ـ .ف ،ج 171
 . 394ص  4ـ .ف ،ج 213 .                      395ص  3ـ . ف ،ج 172
 . 399ص  4ـ .ف ،ج 214 .                       395ص  3ـ .ف ،ج 173
 . 402ص  4ـ .ف ،ج 215 .                        403ص  3ـ .ف ،ج 174
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 . 402ص  4ـ .ف ،ج 216 .                         421ص  3ـ .ف ،ج 175
 . 4 06ص 4ـ .ف ،ج 217 .                        465ص  3ـ . ف ،ج 176
 . 416ص  4ـ .ف ،ج 218 .                          470ص  3ـ .ف ،ج 177
 . 430ص  4ـ .ف ،ج 219 .                            16ص  4ـ .ف ،ج  178
 . 436ص  4.ف ،جـ  220 .                              31ص  4ـ .ف ،ج 179
 . 437ص  4ـ .ف ،ج 221 .                              32ص  4ـ .ف ،ج 180
 . 470ص  4ـ .ف ،ج 222 .                               60ص  4ـ .ف ،ج 181
   .                              76ص  4ـ .ف ،ج 182
   .                              80ص  4ـ .ف ،ج 183
   .                               86ص  4ـ .ف ،ج 184
   .                              91ص  4ـ .ف ،ج 185
   .                               91ص  4ـ .ف ،ج 186
   .                               92ص  4ـ .ف ،ج 187
   .                                99ص  4ـ .ف ،ج 188
   .                               101ص  4ـ .ف ،ج 189
   .                                101ص  4ـ .ف ،ج 190
   .                               116ص  4ـ .ف ،ج 191
   . 117ص  4ـ .ف ،ج 192
   . 125ص 4ـ .ف ،ج  193
   . 127ص  4ـ .ف ،ج 194
   . 173ص  4ـ .ف ،ج 195
   . 128ص  4ـ .ف ،ج 196
   . 180ص  4ـ .ف ،ج 197
   . 188ص  4ـ .ف ،ج 198
   . 193ص  4ـ .ف ،ج 199
   . 224ص  4ـ .ف ،ج 200
   . 226ص  4ـ .ف ،ج 201
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   . 235ص  4ـ .ف ،ج 202
   . 252ص  4ـ .ف ،ج 203
   . 263ص  4ـ .ف ،ج 204
   . 267ص  4ـ .ف ،ج 205

 

 الخاتمة 
كبيرًا لتأكيد مواطف الرواة والعمماء ودورىـ في رواية السمعاني باالنساب اىتمامًا اىتـ االماـ     

الدولة  الحديث واىميتيـ في الفقو وسياقاتو الدينية لتعزيز مبادغ اإلسالـ ونشره في كافة انحاء
 العربية اإلسالمية .

منو مف ذكره وفق انسابيـ العشائرية والقبمية واآلخروف نشر أسماؤىـ ضمف مدنيـ التي ولدوا      
فييا او سكنوىا وتوفوا فييا والبقية الباقية مف المحدثيف والعمماء سجل ذكرىـ في الميف التي كانوا 

 إلىالميف الزراعية والصناعية والتجارية إضافة  يمتينونيا ويعمموف بيا وفق سياقات رائعة لكافة
 االسالمية في كافة ارجائيا .الوظائف الحكومية لدولة الخالفة الميف الرسمية او 

اميف جاءت لتقرير مواطف الثقات مف المحدثيف والفقياء وفرزىـ عف المدلسيف  إلىوالنسبة    
الكريـ لتنقية الديف اإلسالمي  وتفسير القرأف والكذابيف والوضاعيف في عمـ الحديث والفقو اإلسالمي

 وفمسفتو مف الشوائب .
الميف صورة رائعة أظيرت قدرة السمعاني عمى شمولية ىذه الميف في  إلىوكانت النسبة       

مختمف اصنافيا وانواعيا . كما ابرزت حركت المجتمع اإلسالمي االقتصادية والمالية والزراعة 
وامتياف المحدثيف والفقياء والعمماء مختمف الميف التي كانت تتحرؾ في أسواؽ الصناعة والتجارة و 

          المدف اإلسالمية ومراكزىا .
 قائمة المصادر والمراجع 
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