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 . 1سيد أحمد الهاشمي
األستاذ المساعد ،قسم الثقافة اإلسالمية ،كلية الشريعة ،جامعة ننجرهار ،أفغانستان
 . 2محمد شریف رحماني
األستاذ المشارك ،قسم الثقافة اإلسالمية ،كلية الشريعة ،جامعة ننجرهار ،أفغانستان

ملخص البحث:
لقدددد قددداء علمدددا مدددا ورا النهدددر بمجهدددت اث كثيدددر وبددد لتا وسدددعهم فددد نشدددر اإلسدددالء وشدددرا ع وأقدددامتا مندددار اإلسدددالء فددد
أمددداك شدددتى والشددد أن منطقدددة مدددا ورا النهدددر نجيدددو نتابدددم العلمدددا والم دددد ي والجهابددد فددد هددد ا اللددد وشدددغلتا بدددد
وبدد لتا حيددامهم كلهددا فدد نشددر السددنة وأحيا هددا وحلظهددا ومدددوينها فكانددم مسدداع علمددا مددا ورا النهددر فدد
الشدددريي فددد الع دددتر التسدددطى معروفدددة لددددى العدددالم اإلسدددالم وكاندددم ملددد الدددصال مددد ا
الشدددريي وقدددد نشدددي فيهدددا كثيدددر مددد المددددار
ال ددددي فصدددر فيهدددا الددد

والمعاهدددد التددد معنددد

دمددة ال دددي

دددو الدددصال غدددتوا بال ددددي

بتددددرية الكتدددو السدددنة النصتيدددة وغيرهدددا مددد كتدددو

صدددر التجدددت كثيدددر مددد الم دددد ي و ال لدددا الددد ي يشدددتغلتن بلندددتن ال ددددي وكدددان فضدددل ذلددد

يرجددددي الدددد جهددددت أ مددددتهم مثددددل مهددددد ال ددددال

وإسدددد ا بدددد إبددددراهيم الشددددام والص ددددار والترمدددد

ووو وغيددددرهم وال

يمكدددد سددددر جميددددي الم ددددد ي والعلمددددا الدددد ي سدددداهمتا فدددد نشددددر ومدددديليي كتددددو ال دددددي إال إن لددددم سدددداع مشددددكتر فدددد
ال دمدددة ال ددددي ونشدددر وميليلددد ممدددا يجددددر بالددد كر أن معالجدددة هددد ا المتادددتع معالجدددة علميدددة جددددير باالهتمددداء فهدددت
متادددتع ر سددد ي تدددا إال الدراسدددة التددددقي وانددد
واجهددددم غددددلواث م تللددددة فسددددم كثيددددر مدددد النددددا

قدددد ا تدددرث هددد ا المتادددتع البتدددي جهدددت العلمدددا ملددد المنطقدددة التددد
مسدددداع أولئدددد العلمددددا والم ددددد ي

لكمددددا واندددد قددددد بددددم جهددددت هم

ومساعيهم ف متاتع ه ا ورث الهدف من إ هار أفكار و دماث أولئ الجهاب و
الكلمات المفتاحية :ما ورا النهر ،العلما  ،علم ال دي  ،حلظ السنةو
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Efforts of trans-river scholars in spreading the science of the noble prophetic hadith

Abstract:
The fact is that Transoxiana (Central Asia) scholars have worked hard to spread Islamic Sharia
and to keep the minaret of Islam high around the world. These regions have undoubtedly produced
geniuses and narrators who have dedicated their entire lives to publishing, memorizing, and
compiling the Holy Prophet's hadiths. As a result, their contributions to Prophetic Hadiths during
the Middle Ages are apparent, and their sacrifices to the growth of Prophetic Hadiths will never
be forgotten.
Many large madrassas and academic centers were established during this time to serve and teach
the Prophet's hadiths. Many experts and memorizers of prophetic hadith, such as Muhammad ibn
Saleh, Ishaq ibn Ibrahim al-Shashi, Imam Bukhari, Imam Tirmidhi, and others, rose to prominence
in a relatively short period.
Of course, it will be impossible to mention all of the Muhaddithin and Scholars who have
contributed to the publication of the Prophet's hadiths in this brief discussion. Their efforts,
however, cannot be overlooked. The fact is that research on this scientific topic is vital and
inevitably requires extensive study. That is why we chose this subject to look into the region's
scholars' struggles and efforts, who have been overlooked by many.
We have highlighted their efforts in this article to express the thoughts, ideas, and fatigues of these
geniuses and great personalities of the Ummah.
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www.ajrsp.com

283

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-5-5 :م
ISSN: 2706-6495

ان ال ّ ه ّ
ّ
ض ّل ل ُ ،و
مدلِل ،ن مد و نستعين ُ و نستغلر ُ ،و نعتذ بالِل م شرور انلسنا و سيّ هئاث اعمالنا ،م يهد هللا فال ُم ّ
م يُضلّل فال ها ی لَ ُ ،و اَشه ُد ان ال اّ هل َ ّاال هللا و حد ُ ،ال شريک لَ ُ ،و اَشه ُد ّ
ان م مدًا عصد ُ و رستلُ صلی هللا علي َو علی هال
وأص اب و التابعي لهم اجمعي و
م ا ّما بعد:
کان الم ّد تن انشط النا

للرحيل ،وأصصرهم علی عنا  ،فکانتا يجمعتن ما مل ّر م االحا ي فی الصال و وهم ال ي

کانتا وفقهم هللا ل دمة هه ا ال ّدي العظيم ،و م ّکنهم م علتم التّمکي  ،و وهصهم م علم ما يميّلون ب بي ال

ي و السقيم ،و

المتمني  ،و هم ال ي بهم حلظ هللا هه ال ّدي  ،رووا احا ي
ال ّ و ما ينلي ب
ٔ
بال لظ والتيليي و الّتعليم ،والصيان ،فآمم جهت هم مارها ،و أشرقم علی اال ّمة انتارها ،فکان حقّهم علينا کصي ّرا ،و تابهم عندهللا
رستل هللا صلی هللا علي و سلم ،و افعتا عن ،

جسي ًما ،و م حقّهم علينا ان يشا َع للنّا

ذکرُهم ،و ان ندلّل علی دمتهم لل ّدي  ،ب کر مآ رهم و ان نجمي ما ملرّ منهم فی بطتن
،

الکتو ،مسطتر الدفامر فی فتر واح ٍد ليستليل منها الطالو و ب مدهللا ال ير فی االمة مثير ،و الملال طا لة م االمة علی ال
و کان هه ال امانةٌ فی اعنا القا ري علی التفا ب  ،و ب مدهللا قد أُ ِّی کامل ال اوبعض لصعض ه
اولئک االعالء فی القديم
رو ال دي ّ و بقی ح الصعض اآل ر منتظراً م ي ُٔت ّ ي و
و ّ
ان مم لم ي ّٔت ّ لهم کامل حقّهم بعضٌ م الم ّد ي م ما ورا النهر ،وال شک الح ٍد ان ما ق ّدء هه االقليم م العالم
يی
االسالمی لال ّمة االسالمية،م الم ّد ي و الرّوا  ،واأل مة فی ش هتّی علتء ال ّدي و ستف ام ّدث فی ه ا الص ع بعض م ّد ّ
ال دي بما ورا النهر و راسان و نيشابتر ،والرّی ،و غيرها م المدن ،و امرج لصعض م کان فيها م اهل العلم بالص
و انت و منهم م القرن الثانی الی ال امة الهجری ع ًد ًا قليالً کنمتذ  ،وال اب
الثقاث المعروفي الصار ي وأ مة ال دي

،

ع الم د ي ال راسانيي ال ي اشتهروا م

ال ي ال يجهلهم العلما و اهل العلم االبعض ال کاياث انتقل عنهم الجل مناسصم

المتاتع،
ولک اب

ع عد ٍ م رواث ما ورا النهر غير المشهتري عند غير المت

ي ي م اهل الل ولک هم المت تقتن

عند ا مة أهل ال دي  ،الن ماورا النهر ا رجم جهاب م اص اب الرواية وعلما ال دي  ،کابی رعة و اب حامم و اص اب
الكتو الستة و غير هم کثير فا ترث ه الص

للتقتف علی مراجم و جهت بعض هؤال االعالء م ا مة ال دي

جهت هم فی نشر العلتء االسالمية و اصة علتء ال دي

ال ي ب لت

الحيا الثقافة و ال ضار االسالمية بي شعتب العالم االسالمی

والتعريي بهمو

أهمية الموضوع:
إن بال ماورا النهر أ رجم جهاب م أساطي الرواية و علما ال دي کيبی رعة و ابی حامم وا مة الكتو الستة و
ه
اری ،و کريمة بنم احمد المرو ية ،و جتهر نا
مثل ابراهيم ب معقل ب م مد النّسلی ،و غير هم کلنجار صاحو ماريخ الص
الهروية فا ترث ه الص

للتقتف علی مراجم بعض هؤال األ مة اال يار فی علم الرواية والتعريي بهمو

أهداف الموضوع:
ه
لدی بعض طالب العلمو
 -۱التقتف علی معرفة بعض روا ال دي ب راسان و ماورا النهر غير المشهتري
 -۲التقتف علی مراجم بعض ال لا و أ مة ال دي بصال ماورا النهر و التعريي المتجل بهمو
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 -۳بيان بعض مجهت امهم المص ولة ف نقل الرواية ونشر ال دي و

منهج البحث:
قمم بت قي مراجم بعض الرواث ال راسانيي م القرن الثان الی القرن ال امة الهجر و بينم م کل قرن را ٍو
الکنی و م تللي فی األسما و اللمان و
واح ٍد أو ا ني کنمتذ م ت ر شية االطالة ،م أحاول إن انت و منهم المشترکي فی
ه
الشيتخ و التالمي  ،و اذکر ع بعض الم ّد اث م النسا  ،و اب

ع الرواث ال ي

رجتا م بال ماورا النهر وارم لتا

الی المدن واألم ار و أشاعتا بها العلم و الرواية و اللق و انا روا الصال بعلمهم و ورعهم و مقتاهم ف اروا منار النتر و العلم
و المعرفةو
و هه الترجمة غالصا ً مشتمل علی االسم و الصلد و مشاهير الشيتخ و التالمي و الم نّلاث ال دي
شئ م
ٍ

ان و جدث ،و بيان

نا الم ّد ني علی المترجم ل و وفام و قصل ذالک التعريي المتجل ب راسان و بال ماورا النهرو
اذکر اسما بعض الم ّد ي ال ي ُولّد و فی بال ماورا النهر م انتقلتا معهم العلم واللق و ال دي م ماورا النهر الی

الی ماورا النهر و ا وا و سمعتا م
بال الشاء و م رو و رواث ال ي ُولّدوا فی م ر و سمعتا هناک و انتقلتا م م ر ه
م ّد ي فی ماورا النهر و ا
الی اندلة ،و اب

مع الجامي ال

ي الص اری و انتقل و نشر ُ فی م ر و م م ر الی بال المغرب العربی و

ع الرواث ال ي ولدو او عاشت و سمعتا ال دي

فی القد

م ارم لتا الی بال ماورا النهر و ا و و

سمعت م الم ّد ي فی ماورا النهر و مي ر م علما هه المنطقةو
و اذکر را ٍو م الم د ي ال ي سمعتا فی بال اندلة م ارم لت الی بال ماورا النهر و سمي م الم ّد ي هناک م
ماث فی ماورا النهرو
و ههک ا اذکر اسًما م اسما الرجال ال ي ولد و عاش فی بغدا م انتقل العلم و ال دي م بغدا الی ماورا النهر م
ماث هناک و ف و لک قصل کل شئ ابدأ م اسما ال

الی راسان و ماورا النهر و اول م روال دي و
ابة ال ي جا وا ه

الرواية فی هه ا الصال بعد م منت ي القرن االول و نتصرک هه المقالة ب کر ا ني م ال

معالی عنهمو
ابة راتان هللا
ه

التمهيد
التعريي بصال ماورا النهر و راسان و حدو ها:
يرا ب ماورا النهر جي تن ب راسان ،فما کان فی شرقي يقال ل بال الهصاطلة و ف االسالء سمت ماورا النهر و ما
كان ف غربية فهی راسان و والية تار ءو
ه
الکصری و عند ما فت ها المسلمتن العرب فی القرن االول
کانم بال ماورا النهر معرف فی الماای بصال مرکستان
لي نهرجي تن «آمت ريا» و سي تن «سير ريا» و هی منطقة

الهجری اطلقتا عليها بال ماورا النهر و معناها الصال التاقع
التاسعة عظيمة االمساع ،ممت ّد م مرکيا غرًبا ح هتّی حدو ال ي شرقًا ،و قد بامم مقسّمة الی مرکستان الشرقية و مرکستان
الغربية،
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و م ضي منطقة مرکستان الشرقية «سينکيا نم» اآلن لالحتالل ال ي الصغيض و ا ّما مرکستان الغربية فهی مُض ّم والً
مسًاهی ،طاجکستان و مرکمنستان ،و قيرغيلستان ،و او بکستان ،و کا اکستان باالاافة الی آذربيجان التی مشملها اقليم
القتقا مي جمهتر ياث و اقاليم ا ه
ذاميی فی جمهتريتی ارمينيا و جترجيا،
استقالل
ری ذاث
ٍ
ٍ
ه
اری م اعظم بال ماورا النهر ،و الی اق ی الشر منهما مقي والية سي تن (سير ريا) فی م تء بال
سمرقند و ب
الترک و ال ّشاش و ّقصل هه المنطقة و الی الجنتب الغربی منها متجد فرغا نة مدينة و کتر واسعة علی يمي القاصد لصال الترک
لية ورا ها فی بال ماورا النهر ستی کاشغرو
بال ماورا النهر هی منطقة ماري ية و جل م آسيا الت ه
سطی مشمل اراايها افغانستان و جل الجنتب الغربی م
کا ا ستانو

1

خراسان
معنی الخراسان:
قال السمعان  :راسان اسم مركو بالعجمية ،ومعنا  -بالعربية متاي طلتع الشمة ألن تر بالعجمية الدرية اسم
الشمة وأسان متاي الش

ومكان  ،وسمعم القاا أبا بكر م مد ب عصد الصاق األن ار أن راسان أصل ه الكلمة

ترآسان -يعنى كل بالرفاهية ،وال
و اما حدو

ي األولو

2

المتر ي و لک
راسان و ال شک ان منطقة راسان قدمم للعالم االسالمی کصار الم ّد ي و اللقها و ٔ

ان هه المنطقة قد اهملم جغرافيًا و لم يتجد فی الم ا ر القديمة الصلدانية و غيرها ما معطينا م ت ًرا وحدو ًا م ّد ًا معلتما و
ماراجعم هه الم ا ر قليل جداً و اننا ب اجة ماسة الی راسة هه المنطقة م ّقصل الم ت ي و م ديد معالمها المهلة و م ديد
حدو ها الجغرافی حتی مصقی اهمية المنطقة معلتمة فی اذهان طالب العلم و الم ققي  -و بعد هه ا اذکر حدو هه المنطقة م
الم ا ر التی ذکرث عنها شيئا ً لکی يتا لنا ال دو و
ا ّوالً :ما قال السمعانی:
ال راسان :بضم ال ا المعجمة و فت الرا و السي المهملتي فی آ رها النتن ،هه النسصة الی

راسان و هی بال

کصير و فاهل العرا يظنتن ان م الرّی( )3الی مطلي الشمة راسان4و

https:/ejaaba.com(adel_laawyer).

1

 -2عبد الکریم محمد السمعانی -االنساب ،دار الجنان بیروت ج  - ۲ص .۳۳۳
 -3الرّی بفتح اوله و تشدید ثانیة ،و هی مدینة مشهورة ،من امهات البالد و اعالم المدن و قصبة بال الجبال بینها و بین نیشابور مائة و ستون
ً
فرسخا ،یاقوت عبدهللا الحموی معجم البلدان ،ج  .۱۱۳/۵طبع دار احیاء التراث العربی بیروت طبع – .۱۳۱۱
 -4عبدالکریم محمد السمعانی – االنساب ج – ۳۳۳/۲/دارالجنان بیروت.
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انياّ :قال ال متی:
راسان :بال واسعة أول حدو ها مما يل العرا وآ ر حدو ها مما يل الهند :ط ارستان ،وغلن  ،وسجستان،
وكرمان5و
و قال ايضا ً ع الصالذری :راسان اربعة ارباعو
فالربي االول :ايران شهر ،وهی نيشابتر ،وقهستان ،والطصستان ،و هرا  ،و بتشنج ،و با غية ،و طت  ،و اسمها
طاهرانو
الربي الثانی :مروالشاهجهان ،و سر ة ،و نسا ،وابيتر و مروالرو  ،و الطالقان و تار ء ،وآمل و هما علی نهر
جي تنو
والربي الثال  :و هت غربی النهر ،و بين و بي النهر مانية فراسخ ،اللارياب ،و الجت جان ،و ط ارستان ،العليا ،و
َسم ،و اندراب و الصاميان ،و بغالن ،و الج ،و رستا بيل ،و بد شان و الترم  ،وال لانيا  ،وط ارستان ،و لم و سمنجانو
الربي الرابي :ماورا النهر ،ب اری ،والشاش ،والطراربند و ال ّغد ،و نسي ،و الروبستان ،واشروسنة ،و سناء قلعة
المقني ،و فرغان  ،و سمرقندو
قال :فال
إلى وال

ي ف م ديد راسان ما ذهصنا إلي أ ّوال وإنما ذكر الصالذر ه ا ألن جميي ما ذكر م الصال كان مضمتما

راسان ،وكان اسم راسان يجمعهاو
ولک ال

6

ي ما ذهو الي الصالذری بل بال

راسان مشمل أوسي م ذلک کما ذکر السمعانی م العرا الی مطلي

الشمةو
و ه ا أوسي معريي ل راسان و أوسي حدو لها و ه ا مناسو ماذکر ُ السمعانی فی م ديد بال

راسان ،و کانم راسان

والية واحد واآلن مصتي اليتء الی والً متعد ما ً مثل :ايران ،افغانستان ،طاجکستان ،ا بکستان ،مرکمنستانو
و بعد معي ومتاي حدو الم کتر ل راسان وبال ما ورا النهر يلتصة علی القار ال ي يقر علی مراج الم د ي
م ه الصال الم کتر الن يعتصر کلها بما ورا النهرو
تاریخ فتح ما وراء النهر:
اما اللت

راسان و

تل االسالء في فقد قاء للا رستل هللا صلی هللا علي وسلم بعد وفام م بعد

مصليم الدعت االسالء ونشرها بي النا

ير قياء بتاجو

فی العالم کل  ،فهم جديرون به ا النهم مربتا فی مدرسة الرستل صلی هللا علي وسلم و

فهمتا وفقهتا معنی الجها العال کلمة هللا وفی سصيل هللا ،فلی مد ق ير ممکنتا م مملي اکصر ولتي آن اک،

 -5یاقوت عبدهللا الحموی .معجم البلدان ج.۳۵۳/ ۲-
-6یاقوت الحموي ،معجم البلدان ج – .۳۵۱/۲
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ولة الروء فی الغرب ولة اللر

فی الشر کل ذالک النهم کانتا م ل ي فی عتمهم ولية هدف نيت ه ا م جانو،

وم جانو اآل ر :ان الشعتب فی االرض وفنئ يئسم م ال کاء الطّلا المجرمي  ،واالحکاء والنظمة الجا ر فی الغرب
والشر حي کانتا ال ّشعتب مستصعد و مقهتر  ،ولما سمعتا ندا هللا بت ريرهم م عصا هللا الی عصا هللا الی عصا رب ال يا
لصتا و

لتا فی االسالء افتاجاو
فصسقتط ولة کسر هی بعد وقعة نهاوند فی عهد ال ليلة الراشد عمر ب ال طاب رای هللا عن بقيا ال

النعمان ب مقرن رای هللا عن استشهد فی معرکة نهاوند ،م ا

ابی الجليل

بعد اللتا ح يلة ب اليمان رای هللا عن وکان اللت علی

يد صل ا ،فسماها المسلمتن فت اللتتح ،وذالک علی ا تالف فی العاء ال ی حق في المسلمتن ه ا الن ر المصي  ،فقيل سنة
مسعة عشر سصي سني م

الفة عمر ب ال طاب رای هللا عن  ،وقيل کانم سنة عشري  ،قال ال مت واالول ا صم لک

الطصر جعلها احدی وعشري و
ولک يل جر ب شهريار ب کسری ملک اللر

لم يمم و ا

ينتقل م مدينة الی مدينةو

يقتل الطصری :ر يل جر م الر ّ
ی إلى أصلهان ،م علء على كرمان فيماها والنار مع فيرا أن يضعها ف كرمان
م علء على راسان فيمى مرو فنللها ،وكامو م مرو م بقى م االعاجم فيما لم يلت
فار

والهرملان فنكثتا ،و ار أهل الجصال وال يلران فنكثتا وصار ذل

المسلمتن فدانتا ل  ،حتى أ ار أهل

اعية إلى إذن عمر رای هللا عن للمسلمي ف االنسياح

فانساح أهل الص ر وأهل الكتفة حتى أ نتا ف االرض ،ف ر االحني ب قية إلى راسان في

على :مهرجان قَ َ  ،م

ر إلى أصلهان وأهل الكتفة ف اصرو ّج َّ  ،فد ل راسان م الطّصسي فافتت هرا عنت  ،م سار ن ت مرو الشاهجان وأرسل
إلى نيشابتر ولية ونها قتال ،وإلى سر ة فلما نا االحني م مرو الشاهجان ر يل جر ن ت مرو الرو حتّ هى نللهاو
و کتو الی اقان يستمد  ،و کتو الی ملک اصّلد يستمد  ،و الی مصک ال ي سيتعين  ،و ر االحني ب قية م
فالتقى أهل الكتفة ويل جر بصلخ فهلء
مرو الشاهجان سا راً ن ت مرو الروذ وقدء أهل الكتفة فساروا إلى بلخ ،وأمصعهم االحني
ه
هللا يل جر  ،وقد فت هللا عليهم ومتابي أهل راسان ،فم ش ّ او م

ّ على ال ل فيما بي نيشابتر إلى ط ارستان مم كان

ه
كسرى وعا االحني إلى مرو الرو ،
ف مملكة
راسان و ذالک فی سنة ا نتي وعشري و

لی عمر اللارو بلت
وکتو االحني ا ه
و هلک بقی م اللت مکان و مان الن عامل الشرکان حي ًّی وهت يل جر ملک اللر

هت ال ی ما ذال م تر ال ّشر لم

يمم وعاو يل جر عداوم و حرب اد المسلمي مر ا ر هی و حارب و نقض العهد الکثير مما کانتا عقد وال ل مي امرا
المسلمي فی ملک الصقاع ،و ا نا ذالک متفی ال ليلة الراشد عمرب ال طاب رای هللا عن ومتلی ال الفة بعد عثمان ب علان
رای هللا عن فصدأ بارسال القتا والجيستش لمتابعة اللتتحاث االسالمية فی ملک الصال وقد ن ر هللا جند وهلء االحلاب وحد

7

ولک فت بال ماورا النهر م بال آسيا التسطی نها يا فت ها القا د المظلر قتيصة ب مسلم الصاهلی فی الفة التليد ب عصدالملک
فی سنة ۶۹ (:و ) ونج م الدولة االمتية فی نشر االسالء بي سکانها کما نج م الدولة العصاسية فی معمي النشار االسالء فی
ه الصال حتی ا ث طابعا اسالميا واا ا الل القرن الثال الهجری،

 -7محمد بن جریر الطبري ،تاریخ الطبری ،ج  ،۲ص ،۵۴۵ :طبع دار الفکر بیروت عام .۱۳۱۱ :ومحمود شاكر ،جغرافیه خراسان
ص ،۱۴ :طبع :المکتب االسالمي بیروت.
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وصار بال ماورا النهر ايتان االسالء و ينصتع العلم وال ضار  8کتصم ع فت

راسان و فت ماورا النهر م ت راً ولم

يريد المليد فليراجي الم ا ر التالية  -التی ذکرناها فی ال اشيةو

المبحث االول:
االحا ي التار فی فضل راسان وماورا النهر و قلل نهر السي تن والجي تن:
و ب کر و ايرا ه االحا ي

المصارکة يتا لنا اللا د العظيمة اال وهی التاکيد علی صد نصت م مد صلی هللا علي

وسلم ،و ان رسالت المصارکة عامة وشاملة للعرب والعجمو
بل ان مثل ه االحا ي مضيي معجل الی معجلاث الرستل صلی هللا علي وسلم الکثير ذالک ان علي السالء ا صر
ان لت کان الدي وااليمان عند الثربالنا ل ابنا فار و
نعم هک ا جا فی صر علي السالء ع ابنا ه االرض وما ال االسالء م

ترا فی المدينة فلقد ا صتم ال قا

والشتاهد صد ه اال صار  ،فا رجم ملک الصال رجاال عجرث االرض ان ميم بمثلهم فانی لها م امثال اميرالمؤمني فی
ال دي م مد ب اسماعيل الص ار  ،مسلم ب ال جا القشيری النيسابتری ،فلت لم يک لها غيرهما لکلاهما شرفاو
ف قا و صدقا هر جليا صد الم صر فی الم صر ب  ،فهت و ان لم يک ي مل ای م تر للمنطقة لکن ي صر عم ي تر
الجني فی رحم ام  ،فه معجل مدل بها علی صد رسالت و
و مة معجل ا ری منتظرها عالم اليتء والغد ملکم هتر اللتنة الکصری والم يصة العظمی اال وهی رو الدجال م
ه االرض فلل ال کمة الصالغة فی ذالک ،وآلن ننقل االحا ي فی مايلی:
الحدیث االول:
صلَّى َّ
هللاُ َعلَ ْي ّ َو َسلَّ َم لَتْ َكانَ الدِّي ُ
هللا َ
ای هللا عَن ُ قَا َل :قَا َل َرسُت ُل َّ ّ
ماروا مسلم فی ص ي بسند َع ْ أَ ّب هُ َر ْي َر َ َر ّ
َ 9
ار َ َحتَّى يَتَنَا َول ُو
ّع ْن َد الث َريَّا لَ َ ه َ
ار َ أَوْ قَا َل ّم ْ أَ ْبنَا ّ فَ ّ
َو بّ ّ َر ُج ٌل ّم ْ فَ ّ
الشاهد م ه ا ال دي قتل  :م ابنا فار و راسان جل م فار و
والحدیث الثاني:
صلَّى َّ
هللاُ َعلَ ْي ّ َو َسلَّ َم إّ ْذ نَ َللَ ْ
و ايضا ً ما روا مسلم فی ص ي بسند َع ْ أَ ّب هُ َر ْي َر َ قَا َل ُكنَّا ُجلُتسًا ّع ْن َد النَّ ّص ِّ َ
م َعلَ ْي ّ
صلَّى َّ
هللاُ َعلَ ْي ّ َو َسلَّ َم
اج ْع ُ النَّ ّص
َ
َري َ ّم ْنهُ ْم لَ َّما يَ ْل َ قُتا ّب ّه ْم } 10قَا َل َر ُج ٌل َم ْ هَؤ َُال ّ يَا َرسُت َل َّ ّ
هللا فَلَ ْم يُ َر ّ
سُت َر ُ ْال ُج ُم َع ّة فَلَ َّما قَ َرأَ{ َوآ ّ
صلَّى َّ
هللاُ َعلَ ْي ّ َو َسلَّ َم يَ َد ُ َعلَى َس ْل َمانَ ُ َّم قَا َل :لَتْ َكانَ
َ
ار ّس قَا َل فَ َت َ
ا َي النَّصّ
َحتَّى َسيَلَ ُ َم َّر ً أَوْ َم َّرمَ ْي ّ أَوْ َ َال ًا قَا َل َوفّينَا َس ْل َمانُ ْاللَ ّ
اإلي َمانُ ّع ْن َد الث َريَّا لَنَالَ ُ ّر َجا ٌل ّم ْ هَؤ َُال ّ و
ّْ
الحدیث الثالث:
ما روا اماء الترم ی بسند ع اب بكر ال دي قال  :حد نا رستل هللا صلى هللا علي و سلم قال الدجال ي ر م
أرض بالمشر يقال لها راسان يتصع أقتاء كان وجهتهم المجان المطرقةو
 -8د/محمود محمد خلف ،بالد ماوراءالنهر فی العصر العباسي .۱۵
 -۱صحیح مسلم ،۱۱۳۲/۴ ،کتاب فضائل الصحابة ،باب فضل فارس ،حدیث رقم  ،۲۳۱-۲۳۳تحقیق :محمد فؤاد عبدالباقی ،طبع :احیاء
التراث العربي ،بیروت الطبعة الثانیة.
 -۱۳سورة الجمعة ،ایت.۳ :
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قال الترم ی هه ا حدي

حس غريو و قد روا عصدهللا ب شتذب ع ابی التّياح ،قال ب حجر عصدهللا ب شتذب:

ابتعصدالرحم ال راسانی صدو م ال امسة و ابت التياح :يريد ب حميد الضصع  :قة صمو

11

المطرقة :بضم الميم ،و سکتن الطا و روی بتشديد الرا و م ليلها فهی ملعتلة ،و الطرا بکسر الطا  :الجلد ال
يقطي على مقدار التر

فيل

على هر  ،والمعنى :أن وجتههم عريضة ووجنامهم مرملعة كالمجنة وه ا التصي إنما يتجد

ف طا لة م ما ورا النهر نعتذ بالِل م شرهمو

12

الحدیث الرابع:
صلَّى َّ
هللاُ َعلَ ْي ّ َو َسلَّ َم َس ْي َ انُ َو َج ْي َ انُ َو ْاللُ َر ُ
ار
هللا َ
ماروا مسلم بسند َع ْ أَ ّب هُ َر ْي َر َ قَا َل قَا َل َرسُت ُل َّ ّ
اث َوالنِّي ُل ُكل ّم ْ أَ ْنهَ ّ
ْال َجنَّ ّةو

13

الحدیث الخامس:
ذکر ياقتث ال مت ان قد روی ع بريد ب ال
قال لی رستل هللا صلی هللا علي وسلم يا بريد ان سيصع
راسان م ک فی بع

يو رای هللا عن احد اص اب النصی صلی هللا علي وسلم ان قال:
م بعد بعتث فاذا بعثم فک فی بع

المشر

م ک فی بع

صلی فيها علير ،انهارها مجری
ارض يقال لها مرو ،اذا اميتها فانلل مدينتها فان بناها ذوالقرني و ه

بالصرکة علی کل نقو منها ملک شاهرسيل يدفي ع اهلها بست الی يتء القيامة فقدمها بريد غا يا و اقاء بها الی ان ماث و قصر
بها الی اآلن معروف علي رأية رأيتهاو

14

والشک ان ه ا ال دي متاتع کما صرح ب اب الجت ی رحم هللا و نقلت فی ال اشية ،و مق ت ی م ايرا ه ا
ال دي فقط ان اشير بان ه ا ال دي متاتع وال يعتمد علي و
ولما کانم السنة المطهر هی التحی الثانی کما قال معالیَ ( :و َما يَ ْن ّط ُ َع ّ ْالهَ َتى ( )3إّ ْن هُ َت إّ َّال َوحْ ٌ يُت َحى)و

15

واالصل الثانی للتشريي ،ارسل هللا معالی اناسا ل لظها وحمايتها وال ب ع حيااها فی کل ع ر و مان فقاء ص ابة
رستل هللا صلی هللا علي وسلم بنقلها الی التابعي بکل امانة ،والتابعتن ب لتا جهت هم بنقل السنة الی امصاعهم وهلم جرا الی ان
وصلم السنة اليناو
ومي متالی الع تر و معاقو الدهتر عم ال اجة الی هتر انتاع م العلتء المتعلقة بدراسة ه االسانيد ع رستل
هللا صلی هللا علي وسلم وک الک المتتن الت مدلی بها ملک االسانيد ،وقد وف هللا معالی له الدراسة حلا ا عارفي  ،و جهاب
عالمي وناقدي ينلتن ع سنة الرستل الکريم م ريي الغالي  ،و انت ال المصطلي ،

 -۱۱ابوزکریا محی الدین یحیی بن شرف النووي ،المتوفی۵۳۵،التقریب والتیسیر لمعرفة سنن البشیر والنذیرفی اصول الحدیث،۴۲۳ /۱ :
 -۱۲محمد بن عبدالرحمن المبارکفوری تحفة االحوذی ،۴۱۵ /۵ ،ابواب الفتن ،باب ماجاء من این یخرج الدجال رقم ، ،۴۳ :طبعة دارالفکر
بیروت.
 -۱۳جامع الصحیح مسلم  ،۲۱۱۳ /۴ ،کتاب :الجنة وصفة نعیمها واهلها ،باب ماجاء فی الدنیا من انهار الجنة ،حدیث رقم۲۵ :
 -۱۴ذکر هذا الحدیث ابن الجوزی رحمه هللا عن الحسن عن حذیفة فی کتابه الموضوعات ،۵۱ /۲ :فی باب فضل بلدان شتی من خراسان
ثم قال :هذا حدیث الیشک فی وضعه.و نقله الیاقوت عبدهللا الحموي فی معجم البلدان ولکن لم یحکم علی الحدیث.
)۱عبد الرحمن ،الموضوعات ،طبع دار الفکر بیروت ،الطبعة الثانیة .۱۴۳۳ :
 )۲یاقوت عبدهللا الحموی ،معجم البلدان ، -۱۱۳ /۵ ،طبع دار احیاء التراث العربی بیروت ،طبع.۱۳۱۱ :
 -۱۵سورة النجم،ایت.۴-۳ :
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وميويل الجاهلي م داقا ً لقتل رستل هللا صلی هللا علي وسلم :ي مل ه ا العلم م کل لي عدو ل  ،ينلتن عن ميويل الجاهلي
و انت ال المصطلي وم ريي الغالي و روا الصيهق فی سنن 16و
فتلرغتا لها وجابتا االرض فی طلصها و افنتا اعمارهم فی م
م سقيمها ،فجلاهم هللا ع االسالء والمسلمي

يلها واجهدوا ذهانهم فی بيان عللها و احتالها ،ومميل ص ي ها

يرالجلا و

وقد بر فی کل ع ر مجمتعة م المشتغلي ب الک حلظا و مدوينا و معليما و م نيلا حتی صاروا اعالما ومناراما ً
يهتدی بهم  ،وکان م بي او لئک م التابعي ابت ا رية ال تالن  ،وال س الص ری ،و م مد ب مسلم اللهری ،والشعصی ،و
نافي متلی ب عمر ،ابت اس ا الصيعی و ل کثيرو
وم امصاع التابعي  :مالک ب انة ،شعصة ب ال جا  ،معمر ب راشد وعصدهللا ب المصارک و امثالهم کثيرو
وم اص اب الم نلاث م اال مة المتقدمي مثل الص ار  ،ومسلم  ،والنسا  ،و ابت او  ،والترم ی ،و اب ماج ،
والدارم  ،واآل ري ال ي ب لتا جهت هم م بعدهم م الرواث فی نشر سنة رستل هللا صلی هللا علي وسلم و قد مميل
هتال االعالء بانهم وهصتا حيامهم ل دمة حدي رستل هللا صلی هللا علي وسلم و سنت  ،ومميل ص ي ها م اعيلها او متاتعها
باالاافة الی م نيي مسانيد و جتامي لل

اح حتی يسهل علی النا

ان ينهلتا منها و يرجعتا اليها ،فلتال هللا م مض يامهم ما

وصل الينا ه ا الدي  ،وذالک فضل هللا يؤمي م يشا و
الفائدة فی البحث عن سير المحدثين:
اللتا د ع الص

م سير الم د ي االعالء کثير  ،ن کر عد منها:

 -۱منها :الثقة بما فی ايدينا م ن تص السنة و ان ا مة ال دي

المت تقتن لدی علما االمة قاطصة ،قد نقدوها حتی ص لنا

نسصتها لرستل هللا صلی هللا علي وسلمو
 -۲ان فی ا صار القدراث الکصار والم ل ي العظاء م علما ال دي ما للتجديد ،والصع الجديد فی حيا االمة يسقان بها فی
ايقا همم المسلمي و الهاب قلتبهم بج و االيمان و اصة للطالب العلم الشرع و کما قال هللا معالی ( َو ُك ًّال نَقُص َعلَ ْي َ ّم ْ أَ ْنصَا ّ
الرس ُّل َما نُثَص ُ
ك)و
ِّم ّب ّ فُ َؤا َ َ
 -۳ان ه ا الص

17

يلقی الضت علی م د يی ماورا النهر و رحلتهم الی بلدان شتی لنشر حدي رستل هللا صلی هللا علي وسلم و

ا الق وسلتک و قافت و مکتي حضاراث جديد بعد مجيئ علي ال ال والسالءو
و ان فی الرحلة فا د علمية کصير للعالم و لطالو العلم و م ذالک اللتا د الرغصة فی ربط الماای بال اار و م کير الشعتب
فيما ورا النهر بتاري هم االسالم المجيد ،و انهم جل م العالم االسالم  ،والبد م التصتل الی اق ی رجاث التعاون معهمو
يقتل اب

لدون فی المقدمة ع علما ماورا النهر مان

 :فإن عرض ل ما مسمع م أن سيصتي و اللارس و

اللم شر و أمثالهم م فرسان الكالء كانتا أعجاما مي ح تل ه الملكة لهم فاعلم أن أولئ القتء ال ي مسمي عنهم إنما كانتا
عجما ف نسصهم فقطو

18

 -۱۵رواه البیهقي فی کتاب المدخل الی السنن فی باب تبیین حال من وجد منه مایوجب.
ر ّد خبره من طریق بقیة بن الولیدعن معاذ بن رفاعة عن ابراهیم العذری عن النبي صلی هللا علیه وسلم،یرث هذاالعلم ،ومشکاة المصابیح
کتاب العلم ،الفصل االول جزء ،۱:ص ،۵۳ :احمد بن الحسین ابن علی ابوبکر  ،المدخل الی علم السنن البیهقی
 -۱۳سورة هود ،ایت.۱۲۳ :
 -۱۱عبدالرحمن بن محمد ،ابن خلدون ،المقدمة  ،طبع :القاهرة  ،الهیئة العامة لکتاب ،۲۳۳۵ :ج ،۳ :ص.۱۱۵۳ :
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و ايضا قال العالمة اب

لدون :و ا تص العلم باألم ار المتفتر ال ضار  ،و ال أوفر اليتء ف ال ضار م م ر

فه أء العالم و إيتان اإلسالء و ينصتع العلم و ال نا يو و بق بعض ال ضار ف ما ورا النهر لما هناك م ال ضار بالدولة
الت فيها فلهم ب ل  ،ح ة م العلتء و ال نا ي ال منكرو

19

فما اعظم ملک اللتا د التی ي ت ها المطالي فی ا صار اعالء الم د ي م ماورا النهر ،فان النلة متت الی م اکا
العظما و اقتلا هم والنسج علی منتالهم ،حتی ي ر جيل حريص علی العت باالمة الی ريا مها وساب عهدها وسيحاول ان
اکتو انشا هللاو
مرجمة م ت ر ع بعض هؤال االعالء م الم د ي م ماورا النهر وبالِل العتن والتتفي و

المبحث الثانی
اول من روالحدیث من الصحابة فی خراسان بعد نصف القرن االول:
االول :الصحابي الجليل بریدة بن الحصيب بن عبدهللا االسلمي:
يو اب عصدهللا ب ال ارث االسلم و

 -۱اسم بريد ب ال

کنيت  :قال ال هصی ،کنيت ابتسهل وقيل ابتساسان و ابتال
صلى هللا علي وسلم -مهاجراً وشهد غلو

يو ،م قال ال هص  :إن أسلم عاء الهجر ؛ إذ مر ب النص -

يصر واللت  ،وكان مع اللتا  ،واستعمل النص -صلى هللا علي وسلم -على صدقة

قتم و وكان ي مل لتا األمير أسامة حي غلا أرض الصلقا  ،إ ر وفا رستل هللا -صلى هللا علي وسلمو ل جملة أحا ي  ،نلل
مرو 20ونشر العلم بهاو
ح ّدث عن ابنا سليمان وعصد هللا ،وأبت نضر العصد  ،وعصد هللا ب متلة ،وال ّشعص  ،وأبت الملي اله ل  ،وطا لة وسك
الص ر مد م غلا راسان م عثمان ،ف كى عن م سمع يقتل ورا نهر جي تنو
و ماث بريد سنة الث وستي ( )۹۳وقال آ ر متفی سنة ا نتي والستي ( )۹۲و ه ا اقتی ،روی لصريد ن ت م مئة
و مسي ( )۱۵۱حديثاو

21

وقال رجل لل س الص ری رحم هللا :إن م د نا قال النص صلى هللا علي وسلم ،فلت كنم مسند لنا ،قال :وهللا ما ك بناك
النصی صلى هللا علي وسلم ،و کان م اوا ل ال
وال ك بنا ،لقد غلوث إلى راسان غلو معنا فيها الث مئة م أص اب
ِّ
ال ي لهم رواية بها بريد ب ال
قدوم المدينة ول

ابة

يو ب عصدهللا االسلم م المهاجري االولي مم هاجر الی النص صلی هللا علي وسلم قصل

ب انتقل الی الص ر و اقاء بها مانا ً م ر الی سجستان فصقی بها م ّد هم ر منها الی مرو فاستتطنها

فی امار يليد ب معاوية الی ان ماث سنة الث وستي ( )۹۳وبها عقصة وقصر ُ بمرو مشهتر يُعرف ،22وقد حدث عن ابنا عصدهللا
و سليمان و ماما بمروو

 -۱۱المقدمة ،ج ،۳ :ص.۱۱۲۴ :
 -۲۳مرو من مدن ترکمنستان تقع علی بحر قزوین بین ایران و افغانستان و اوزبکستان ،واآلن مرو تقع علی حدود ایرانیة واالفغانیة،
موسوعة المدن العربیة واالسالمیة  ،ص.۴۱۲ :
 -۲۱الذهبي ،ج ،۲ :ص ،۴۳۳ :محمدبن احمد بن عثمان بن قایماز ترکمانی دمشقي الشافعی ،المعروف بشمس الدین الذهبي ولد فی سنة
 ،۵۳۳ومات فی  ۳۴۱هـ ق.
 -۲۲محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن المغیرة البخاری ابو عبدهللا ،التاریخ الکبیر ، ،۴۵۲ /۵ ،الناشر :دائرة المعارف العثمانیة.
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فعلی ه ا ا ّول م روی ال دي ب راسان فهت بريد ب ال

يو رای هللا عن  ،وق ة اسالم و ايمان برسالة النص

علي السالء مشهتر و
وهت اول م نشر ال دي فی ه الصال بعد فت ها بيد ال

ابة راتان هللا معالی عليهم اجمعي و

الثانی :هو عبدهللا بن خازم السلمي ابوصالح البصری امير خراسان و عاش فی بخاری:
م ا والث فت بال ماورا النهر کان فی ع ر ال
و مسي ()۵۵و

ابة  ،فکان م اوا ل ال

ابة ال ي استشهدوا بها قثم ب العصا

سنة مة

23

م بدأ االسالء ينتشر فی مدنها شيئا فشيئا حتی کان اول م اذن ورا نهر بلخ ابتالعالية رفيي ب مهران الرياحی المتتفی
فيذنو

سنة مسعي ( )۶۱لما قطعتا النهر مغلل النا

24

و اما فت ها کلها الی بال ال ي فکان علی يد قتيصة ب مسلم سنة الث ومسعي (25)۶۳و و م اقدء م ل رواية بصال
ماورا النهر قصيل فت ها م ال
سعد فی ( ) ۷۱امی برأ

اب

ابة عصدهللا ب

ا ء السلمی أبت صال الص ر أمير راسان ،قتل ( )۱۱هـ  ،وقال اللي ب

ا ء ،روی ابت او والترم ی وانسا

حدي عصدهللا ب سعد ب عثمان الدشتک ع ابي قال:

رايم رجال بص ارا على بغلة بيضا علي عمامة ست ا فقال كسانيها رستل هللا صلى هللا علي وآل وسلمو
ف کر الص اری فی التاريخ ع عصدالرحمان ب عصدهللا ب سعد الدشتکی قال نرا ب
ماري  ،متامرث الرواية بترو عصدهللا ب

ا ء السلم 26و وقال ال اکم فی

ا ء نيشابتر م ر الی الص اری27و

فعلی ه ا کان نقل الروايم ال دي الی بال ماورا النهر بعد المنت ي القرن االول و نشر بتاسطة ال

ابة فی ه ا

الصال م بعد فت بال ماورا النهر بتاسطة قتيصة ب مسلم و بعد القرن الثانی صار و انتشار المکثي لعلم الرواية وال دي الی
ه الصال و يعد – ع االماء م مد ب سالء ب فر الص اری ابت عصدهللا الصيکندی م اقدء الم د ي فی بال ماور النهر بعد
ال

ابة واکتو ع مرجمة االماء م مد ب سالء الص اری الصيکندی با لتل يل اآلمیو

المبحث الثالث:
ومن أئمة القرن الثانی االمام محمد بن سالم بن فرج البخاری البيکندی
1و اسم و ماريخ وال م :
2و کنيت :

* محمد بن حبان بن احمد ابوحاتم  ،مشاهیر علماء االمصار -ص ،۵۳ :االصابة فی تمیزالصحابة  .۲۱۵ /۱مشاهیر علماء االمصار –
الناشر :دارالکتب العلمیة.
* احمدبن علی بن حجر ابوالفضل العسقالنی ،االصابة فی تمیز الصحابة - :الناشر :دارالجمیل بیروت ،الطبعة االولی.۱۴۱۲ :
 -۲۳ابن حبان ،الثقات  ،ج ،۳ :ص،۳۳۳ :
 -۲۴ابن عساکر فی تاریخ دمشق ،ج /۱۱ :ص.۱۴ :
 -۲۵ابن كثیر،البدایة والنهایة ،ج /۱۲ :ص.۵۳ :
 -۲۵محمد بن اسماعیل البخاری التاریخ الکبیر ،ج /۴ :ص..۵۳ :
 -۲۳احمد بن علی بن محمد ابن حجر العسقالنی تهذیب التهذیب ،ج ،۵ص  –۱۳۳طبقه – دائیره المعارف النظامیه – الهند الطبقة االولی ،ص
۱۳۲۵
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3و رحالم العلمية:
4و مشاي ُ:
5و مالمي :
6و ما قيل في م االقتال:
7و م نلام :
8و ماريخ وفام :
 -۱اسم  :هت م مد ب سالء ب فر الص اری ابت عصدهللا الصيکندی ،فقد ُولد سنة« ۱۹۲هـ» فی مدينة بيکندو
ه
اری التاقعة علی نهر جي تن ،فنسو اليهاو
 -۲کنيت  :ابت عصدهللا و نسصت الی الصيکند احدی قری اقليم ب
 -۳رحالته العلمية :فی بداية االمر کان م مد ب سالء يعمل بالتجار فی بداية حيام  ،م التلم الی طلو العلم و اصة علم
الرواية وال دي

فرحل م اجل الی بال الم تللة فی العالم االسالمی ،فصدأ اول رحلت الی تار ء فسمي بها عصدالکريم ب

سی28و
االست الص ری و مغير ب مت ه
وبعد انقضا رحلت بصال ماورا النهر ق د وسافر الی بغدا  ،فسمي بها ابی االحتص سالء ب سليم 29و ابی اس ا
الللاری وسليان ب عيينة و غير هم م الم د ي فی بغدا و
م رحل اب سالء الی المدينة للسماع م امامها و م د ها مالک ب انة غير ان لم يسمي 30من و
قال (ع نلس ) ا رکم مالک ب انة فاذا النا

يقرؤون علي فلم اسمي من ل الک31و

م رحل اب سالء م ال جا الی م ر فسمي بها ،علی اب الجعد ،وال س ب ستار ،وغيرهم

32

علی کل حال استطيي ان اقتل ،ان اب سالء قد طتف فی معظم بال العالم االسالمی وسمي کثيراً م مشايخ مان حتی وصل
عد شيت

الی اربعما ة33و

 -۲۱الذهبی :تاریخ االسالم ،ج ،۱۵ص  ،۳۵۱وسیر اعالم النبالء ،ج  ،۱۳ص ۵۲۱
 29صالح الدین خلیل بن ایبک الصفدی ،الوافی بالوفیات ،ج ،۳ص  ، - ۱۵داراحیاء التراث العربی.
 30عبدالحی بن احمد بن محمد ابن االعماد العکری الحنبلی  ،شذارات الذهب ،ج ،۲ص.،۵۵
 31قوله :ادرکت مالک بن انس ...و هذا القول یحتاج الوضوح و المناقشة اذ کیف یرحل ابن سالم من ماوراءالنهر الی المدینة لروئیة االمام
مالک و ال یأخذ عنه؟ یمکن السبب فی ذالک ان بن سالم کان یری ان طریقة التعلیم الصحیحة هی ان یقرأ الشیخ و یستمع التالمیذ الیه و یأخذون
عنه بمعنی انه کان یرید السماع المباشر من االمام مالک ،و لیس بطریقة العرض و هی القراءة علی ال ّشیخ ،و هذه طریقة من طرق التحمل و
ارفعها السماع علی الشیخ فی مجالس االمالء.
الن کان طریق تدریس الحدیث سیدنا امام مالک رح کان علی طریق القراءة التلمیذ علی الشیخّ ،اال ان سیدنا االمام محمد بن الحسن الشیبانی
ّ
الموطأ عن امام مالک یعنی علی طریق القراءة الشیخ علی التلمیذ و هذا کان من ممیزات االمام محمد بن الحسن الشیبانی ،علی کل
هو سمع
حال عدم السماع ال بن سالم عن مالک الیدل علی عدم اخذه الحدیث عن مالک الخ.
 32المقریزی :المقفّی الکبیر ،ج ،۵ص ۳۱۴
 33الذهبی :تاریخ االسالم ،ج ،۱۵ص ۳۵۱
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فاستطاع م

الل رحلت العلمية الطتيلة م بال ماورا النهر حتی وصل الی م ر وجمي کثيرا م الرواياث فی

ال دي النصت الشريي فکان ي لظ ن تا م

مسة آالف حدي 34و

رحالث اب سالء رح الی الصلدان الم تللة يدل علی ان الل ه الرحاالث کم نشر االحا ي والعلم فی العالم وهتال ی
اول م کان رغو الطالب الی ا

علم ال دي فی بال ماورا النهر ورو المدار

وانشي جيال طاهرا م الم د ي والعلما

مثل الص اری و ابت عمر السمرقندی ،والدارمیو و يعد اب سالء م اقدء الم د ي بصال ماورا النهر بعد ال

ابة فی نشر علتء

ال دي و
الللاری و سليان ب

 -۴مشاي  :عصدالکريم ب االست الص ری ،ومغير ب متسی ،ابتاالحتص سالء ب سليم ،وابی اس
عيينة و مالک ب انة و علی ب الجعد و ال س ب ستار و ل کثيرو

 -۵تالميذه :م مد ب اسماعيل الص اری ،م مد ب ابراهيم الصکری ،و عصيد هللا ب واصل وابت عمر م مد ب بجير السمرقندی
يد النسلی ،و عصدهللا ب عصدالرحمه الدارمی وغيرهم م أ مة ال دي 35و

و طليل ب

 -۹ثناء العلماء فيه :قال السمعانی :کان فقيها م مد ا ً قةً36و
وقال ال لدی :ط ّتف وکتو الکثير37و
وقال السيتطی :کان م کصار الم د ي ول حدي کثير ورحلة ،بل کان اب سالء کنل م کنت اقليم راسان38و
وقال احمد اب الهيثم الشاشی :ب راسان کنلان :کنل عندم مد ب سالء و کنل عند اس ا ب راهتي 39و
وکتو ال هصی فی ماري  :ان اب سالء کان حري ا علی طلو العلم وم طري مايروی فی ذالک ،ان انکسرقلم ُ فی
مجلة علم ،فامران ينا ی :قلم بدينار ،فطارث اليها االقالء قال ع نلس و (انلقم فی طلو العلم اربعي اللا ،وانلقم فی نشر
اربعي اللا)و ه ا القتل يدل علی ان قد شغل حو العلم ع الدنيا کلها ،فلم يک ل هم ستا قال :لم اجلة فی ست بيکند من
اربعي سنة ومي ذالک فکان م تشما ذا امتال40و
مصنفاته :وقال السيتطی :ان اب سالء الص اری الصيکندیو (صني فی کل باب م ابتاب العلم)41و غير انهم لم ي کروا
علی بعض ه الم نّلاث فنقي علی طريقت فی التيلييو
لنا اسما م نلام  ،ولعل التاريخ يجت علينا بالعثتر ه

 34الذهبی :تذکرة الحفاظ ،ج ،۲ص۱
 35السمعانی ،االنساب :ج ،۱ص –،۴۳۴الذهبی :تذکرة الحفاط - ،الذهبی :سیر االعالم النبالء ،ج ،۱۳ص  ،۵۲۱المصفدی :ابوالوافی
بالوفیات ،ج ،۳ص - ،۱۳ابن حجر :التهذیب ،ج ،۱ص۱۱۱
 36الوافی بالوفیات :ج ،۳ص۱۵
 37الوافی بالوفیات :ج ،۳ص۱۵
 38سیوطی -طبقات الحفاظ :ص۱۱۵
 39الذهبی :سیراعالم النبالء ،ج ،۱۳ص ۵۲۱
 40الذهبی :تاریخ االسالم ج ،۱۵ص ،۳۵۱الصفدی :الوافی بالوفیات ،ج ،۳ص ،۱۵ابن العماد :شن رات الذهب ،ج ،۳ص۵۵
 41السیوطی :طبقات الحفاظ ص ،۱۱۵کحالة ،معجم المؤلفین :ج  ،۱۳ص .۴۲
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و انا اق ّدء اقتراح التلقد لمکتصة الهاشمية و ا ار وقي سمرقند لم نّلاث ه ا العالم الجليل حتّی مقدمها ّ
لطالب العلم و
للصاحثي فی ه ا المجال و لهم ال دماث المشکتر سابقاًو
تاریخ وفاته :متفية اب سالء الصيکندی يتء احد لسصي مضي م صلر سنة (۲۲۵هـ)و و ذکر غنجار فی کتاب الملقت
ه
اری ان متفية بم ر42و
ماريخ ب
و من ائمة الحدیث فی القرن الثانی – احمد بن حفص:
هت احمد ب حلص اللقي العالمة شيخ ماورا النهر ابت حلص الص اری ال نلی فقي المشر  ،و والدالعالمة شيخ ال نلية ابی
عصدهللا م مد ب احمد ب حلص اللقي و
مشائخه :م مد اب ال س الشيصانی ،وکيي اب الج ّراح ،ابت اسامة و غيرهم ل ٌ کثيرو
و قال ال هصی :ارم ل و ص و م مد ب ال س مد  ،و برع فی الرأی ،وسمي م وکيي ب الجراح ،و ابی اسامةو
وقال ال هصی ايضاً :قال الشيخ م مد ب ابی رجا الص اری :سمعم احمد ب حلص يقتل :رأيم النصی صلی هللا علي
وال وسلم فی النتء علي قمي

 ،وامرأ الی جنص مصکی ،فقال لها :ال مصکی ،فاذامم فابکی ،فلم اجد م يعصرها لی حتی قال لی

اسماعيل والد الص اری :ان السنة قا مة بعدو
م قال ال هصی :قال عصدهللا ب م مد ب عمر اال يو :سمعم اللي ب ن ر الشاعر يقتل« :م اکرنا ال دي » :ان علی
رأ

کل ما ة سنة م ي ل ان يکتن علم اللمانو «فصدأث بابی حلص احمد ب حلص» فقلم :هت فی فقه و ورع وعمل

ي ل ان يکتن علم اللمانو
وماث ابت حلص الص اری فی الم رء سنة سصي عشر وما تي 43و
تاریخ و مکان وفاته:
متفی رح يتء االحد لسصي مضي م صلر  ۲۲۵هـ44و
و ذکر غنجار فی کتاب الملقت فی ماريخ ب اری -ان متفی بم ر45و
و الشيخ ابت حلص هت احد ا مة ال دي فی بال ماورا النهر ال ی ل سهم کصي ٌر فی نشر علتء ال دي بعد اب السالء
ه
اریو
الصيکندی بص

 42السمعانی االنساب ج  ،۱ص  .۴۳۴المقریزی :المقف الکبیر ،ج  ،۵ص .۳۱۴
 43الذهبی :سیر االعالم النبالء – ج  ۱۳ص .۱۵۱-۱۵۱
 44السمعانی :االنساب ،ج ،۱ص  ،۴۳۴الصفدی :الوافی بالوفیات ،ج ،۳ص۱۳
 45المقریزی :المقفی الکبیر ،ج ،۵ص ۳۱۴
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موسی المعروف بغنجار.
عيسی ابن
و من علماء القرن الثانی
ٰ
ٰ
هت الشيخ ابت احمد عيسی ب متسی م دث ب ار هی اال ر الص اری المعروف « بغنجار»و
مشایخه :سليان الثتری ،و عيسی ب عصيد الکندی ،وورقا ب عمر و ابی حمل الکسری ،و ل و
تالميذه :بُ ير ب النضر ،م مد ب سالء الصينکندی ،و اس ا ب حمل الص اری و م مد ب اُمي الساوی و م مد ب
اللضلو
ما قيل من االقوال فيه :قال ال هصی :قال ال اکم :هت اماء ع ر  ،طلو ال دي علی کصر الس ورحل ،وهت فی نلس
صدو ٌ  ،متصعم روايام ع الثقاث فتجد مها مستقيم  ،يروی ع اکثر م ما ة شيخ م المجهتلي و
عيسی ع رقصة ،ع قية ب مسلم فی :بد ال ل ،
قال ال هصی :قلم :ل حدي معل فی ص ي الص اری و هت ،روی
ه
عيسی و رقصة و هت ابت حمل السّکری و ما ا رک غنجار رقصة46و
و قد سقط رجل بي
ه
ورحل :الی عرا  ،و حجا  ،وشاء و م رو
تاریخ وفاته :متفی غنجار ـ فی آ ر سنة ّ ،
سم و ماني و ما ةو
قال ار قطنی :غنجار ال شيئ47و
متسی الغنجار ،رفي التتهم بغنجار م مد ب احمد اب ووو کامل الص اری المعروف بغنجار
عيسی ب
و ق دی م ذکر
ه
ه
ه
متسی الغنجار برحالم العلمية الی العرا  ،و الشاء ،و م ر يدل علی
عيسی ب
اریو و الثانی :بان
الص اری صاحو التاريخ ب
ه
ه
ان ه ا االماء الجليل کم م مل م التّعو و المشقة و الجهد م ماورا النهر الی بال العالم االسالمی لنشر العلم ال دي النصت و

المبحث الرابع:
موسی الغنجار .محمد بن احمد بن محمد الغنجار البخاری.
بعيسی بن
و من علماء قرن الرابع و من شابه کنيته
ٰ
ٰ
هت االماء المليد ال افظ م دث ب اری و صاحو (ماري ها) ،ابت عصدهللا م مد ب احمد ب سليمان ب کامل الص اری و
لقص غنجار ،بلقو غنجار الکصير عيسی ب متسی الص اریو

اريد ان اطتل الص

قليالً ع ش

48

يم ابی عصدهللا م مد اب احمد اب م مد الص اری المعروف بغنجار ،ال ّن ل ماريخ

باسم ماريخ ب اری ولک قطعاث م ه ا الکتاب ما ال ملقت ويتجد فی کثير م کتو التاريخ و الرجال المعتصر اسم ماري

و

يستندون بتاريخ غنجار الص اری ،واکتو م ه الکتو بعض العصارث کشاهد علی وجت کتاب ماريخ غنجار الص اری ارجت

 46الذهبی :سیراالعالم النبالء :ج  ،۱ص .۴۱۱
 47المرجع السابق.
 48عبد الغافر بن اسماعیل  :المختصر من کتاب السیاق لتاریخ نیشابور .ص  ۴۴تصحیح :محمد کاظم المحمودی  ،تهران  ،میراث ۱۳۱۴ .
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م اص اب ال ُمعن ّی به األمر والمراکل لجمي الم طتطاث ان ب لت جهت هم الجل التتاجد له ا اال ر المعتصر المصارک اصة فی
بال اآلسيا المرکلية ا بکستان و ماجکستان و مرکمنستان و غيرها م الصال فی المکتصا اال رية الترا ية نتمنّا ان ينج ت فی ه ا
الجهد بيذن هللاو
و کتو االستا طار فت ی سلطان فی مجل (التربية و العلم) ،مقاالً فی ماريخ کانتن الثانی ۱۶۶۱ء م م عنتان
غنجارو کتاب «ماريخ علما ب اری» فی  ۱۱صل

و يتناول ه ا الص

فقط التعريي بالغنجار وع ر واشار الی معريي

کتاب م ت راً وناق ا ًو
اذاً ن تا لمليد م الص

ع ه ا الکتاب القيم ،وانقل بعض الشتاهد م بعض الکتو المعتصر ماري ية وکتصالرجال

ه
اری غنجار الص اریو
علی وجت کتاب ماريخ ب
لعلهم ان يساعدهم معقيو و م قي المتاتعو
و انقل ُ فيمايلی:
وقال عن عصدالغافر اللارسی :هت م مد ب احمد ب م مد ب سليمان ب کامل الص اری ابت عصدهللا ال افظ المعروف
بالغنجار قة م ا مة ال دي  ،صني ماري ا ً لعلما ب اری کتابا ً حسنا ً مليداً ،وسار فی الطلو ،قدء نيشابتر قديماو حدث ع ابی
احمد علی ب م مد ب عصدهللا ب حصيو المرو ی وغيرهم49و
ه
اری» الغنجار م مد ب احمد الص اری ال افظ وا ت ر السللی ،واالصل عندی50و
وقال الس او  :و « ب
ومتفی الس اوی ،فی سنة (۶۱۲هـ) وه ا يدل بان الکتاب التاريخ ب اری کان متجت اً الی قرن التاسي الهجریو
و ههک ا کان اب ماکتال م اقدء العلما ال ي کتو ع الرجال وهت استلا کثيرا م ماريخ غنجار و االصل کان عند
واب ماکتال کان يعيش قريصا ً م

مان وهت کتو فی کتاب متار اً کثير ً کت ري

به العصار و

کتو اب ماکتال فی مرجمة جلتان مانص قتل  :جلتان ب سمر ب ماهان ب

اقان ب عمر ب عصدالعليل ب مروان

ب ال کم ب ابی العاص ب امي  ،م قال :ک ا وجدم  ،مضصتطا ب ط غنجار51و
م کتو ع م مد ب احمد ب عصة الهروی ،ووج ّدم فی کتاب ماريخ ب اری م نيي ابی عصدهللا م مد ب احمد ب
م مد ب سليمان ب کامل الغنجار ال ی ا صرنی ب غيرواح ٍد عن 52و

 49عبد الغافر بن اسماعیل  :المختصر من کتاب السیاق ،ص . ۴۴
 50شمس الدین محمد عبدالرحمن  ،االعالن بالتوبیخ لمن ذم التاریخدار  ،الکتب العلمه بیروت :ص ۲۵۳
51ابن ماکوال علی بن ابی نصر ،االکمال فی رفع االرتیاب عن الموتلف و المختلف فی االسماء و الکنی .ج  ،۲ص ..۱۱۳
دار الکتب العلمیة بیروت.
 52المرجع السابق :االکمال جلد  ۴ص ۱۳۱
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وکتو السمعانی ،متتفی  ۵۹۲هـ ّ
ان عصدالملک ب عصدالرحم ب فضال السصاری ابت م مد روی کتاب ماريخ ب اری
متلل ابی عصدهللا م مد ب احمد غنجار53و
ع ٔ
وقال عن ال طيو ،متتفی ۴۹۳هـ فی ماريخ بغدا :
قرأث ب ط ابی عصدهللا الغنجار الص اری :متفی ابت علی ب
وه ا ايضا ً يد ّل بان نس

کريا ب ي هی المسص ی بجت جان فی سنة  ۳۵۱هـ 54و

ماريخ ب اری کان متجت اً عند ال طيوو

وال شک فی ه ا ان لت طُصي ه ا الکتاب ستف يستليد من کثي ٌر م اهل العلم و اصةً الصاحثي فی علم ال دي و رجال حدي ،
سيصقی ا راً مليداً و يمأل ب
و
ه

أل المکتصا العلمية ب و

مشائخه:
لي ب م مد ال ياء و سهل ب عثمان السلمی و ابی عصيد احمد ب عرو الکرمينی ،و غيرهمو
تالميذه:
وسمي عن  ،ابتبکر م مد ب علی ب حيدر الجعلر  ،و ابتالمظلر هنا ب ابراهيم النسل  ،ابتالتليد حس ب م مد
الدربندی ،و ابت م مد عصدالملک ب عصد الرحم االسد  ،ابت حلص عمر ب احمد الص ّلا المعروف باال نو ،ابت بکر احمد ب
عصد الرحم ال افظ الشيرا

 ،ابتسعد احمد ب م مد ب عصدهللا المالينی ،ابتطاهر حس ب علی ب سلمة الهمدانی وغيرهم55و

تاریخ وفاته:
ه
اری56و
وماث فی (۴۱۲هـ) بص
ه
اری ال ی کتص ابتبکر م مد ب جعلر ب
و م الجدير بال کر بين هناک التّاريخ اآل ر بيسم ماريخ الص

کريا النرش ی

و نسو ه ا التاريخ بيسم امير ،نتح ب الن ر السامانی فی سنة (۳۳۲هـ) ،و ه ا التاريخ مطصتع ،بلغاث ،العربی ،و الروسية،
و اللرانسية ،و اللارسية و ه ا التاريخ مقدء ع ماريخ غنجارو

المبحث الخامس:
ومن ائمة الحدیث ،الذی ذهب من مصر الی بالد ماوراءالنهر وسمع الحدیث و نقله الی مصر و عن طریقه الی بالد
المغرب
اسم وکنيت وماريخ ميال :

 53عبدالکریم بن محمد  ،االنساب :سمعانی ، ،طبع حیدرآباد  ۱۳۱۲هـ ق ج  ۳ص ۴۲
 54الخطیب البغدادی ،تاریخ بغداد .:ج ۲-ص .۳۴۱-دار الکتب العلمیة طبع بیروت . ۱۴۱۳
 55السمعاني :االنساب :ج  ۱۳ص .۳۱
56السمعانی :االنساب  :ج  ۱۳ص .۳۱
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هت :سعيد ب عثمان ب سعيد ب السک ب سعيد اب م عو ب رستم ب بر نة ب کسری انتشيروان ،المشهتر بيب السک
وکنيت ابت علی ،المشهتر بالصلا و ُولد فی سنة (۲۶۴هـ) 57و
ماقيل في م األقتال:
قال ال هصی :االماء ال افظ ال جة المجت الکصير ،عنی به ا الشين وجمي وصنّي کان کصير ال ّشين ُمکثراًُ ،متقنا ً و ُم نّلاًو
کان کثيرا الترحال فی طلو ال دي  ،فرحل الی الشاء والجلير والعرا و راسان وماور النهر اعان علی سعة
الراحلة التکسو بالتجار  ،م نلل م ر وسک بها وکان اول م جلو ص ي الص اری الی م ر وحدث ب 58و
مشایخه:
سمي بصغدا م ابی القاسم الصغتی ،واب ابی او  ،وطصقتهما و ب ران ،م ال افظ ابی عروبة وطا لة ،و بدمش م
احمد ب عمير وسعيد ب عصدالعليل ال لصی وأقرانهما ،وب راسان سمي بها (الجامي ال
يتسي اللربری ،فکان اول م جلو ال

ي لألماء الص اری) برواية م مد ب

ي الی م ر ،وح ّدث ب وسمي بنيشابتر م ابی حامد ب الشرقی ومکی ب عصدان،

واعان علی سعة الرحلة التکسو بالتجار و جمي وصني ،وجرح وعدل ،وص

وعلل ،ولم نر متاليل  ،هی عند المغاربة59و

وکتو ال هصی ع مالم م :
حدث عن  :ابت سليمان ب

بر ،وابت عصد هللا ب مند  ،وعصد الغنی اال

 ،وعلی ب م مد الدقا  ،وعصد الرحم ب

عمر ب الن ا  ،وعصد هللا ب م مد ب اسد القرطصی ،و ابت جعلر ب عتن هللا ،و القاای ابت عصدهللا م مد ب احمد ب مل ّر
کان ب حلء يثنی علی (ص ي

المنتقی) وفي غرا و60و

وقال اللرکلی:
م عصر ب سک نهر جي تن ليضي اقدام بصال ماورا النهر فد ل ب اری فی ل الدولة السامانية وسمي بها الجامي
ال

ي  ،لألماء الص ار  ،برواية م مد ب يتسي اللربری م عا بعد ه الرحلة الطتيلة الی مسقط رأس م ر61و
وعلی ه ا کانم رحلة اب السک الی بال ماوراالنهر رحلة مصارکة اسلرث ع نتا ج مثمر فی نشر علم ال دي لية

فی م ر وحدها بل وصل ع طريق (الجامي ال

ي ) للص اری الی بال المغرب العربی وم المغرب الی اندلة ،وه ا م

المعروف لدی الم د ي ب هاب االماء الص اری الی م ر وسماع ع مشا

و م صم اهل م ر مجا األماء الص اری،

57الذهبی :تذکرةالحفاظ :ج  ،۳ص .۱۳۳
58الذهبی :سیر اعالم النبالء :ج ،۱۵ص.۱۱۳
 59الذهبی :سیر اعالم النبالء .الطبقة العشرون ،ابن السکن ج ۱۵ص .۱۱۳
 60الذهبی  :سیر اعالم النبالء – ج  ۱۵ص ۱۱۱
 61الزرکلی :االعالم – ج  ۳ص  – ۱۱الذهبي :العبر ،ج  ۱ص  ۳۱۳ابن العماد :شذرات الذهب ج  ۳ص ۱۲
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ولک ما وصل کتاب الجامي ال

ي الی م ر قصل اب السک  ،فقد معرّف الم ريتن الول مر علی کتاب (الجامي ال

لالماء الص اری ال ی انلر اب السک بسماع م اللربری ،کما اشرث الي آنلا بقتل ال هصی ،بسماع اب السک ال
م م مد ب يتسي اللربری «فکان اول م جلو ال

ي )

ي الص اری

ي الی م ر وحدث ب »و

وقال ال هصی عن فی متاي آ ر :ومالم م جماعة م االندلسيي والم ريي 62و
وه ا يثصم لنا ان اب السک کان جسراً قافيا علميا ً عصّر علي ص ي االماء الص اری م بال ماورا النهر الی م ر
ومنها الی بال المغرب واالندلة ،وم هنا فهمنا بکل التاتح جهت علما ماورا النهر بنشر علم ال دي النصت الشريي اما
اصالتا واما بتاسطة مالمي هم م ماورا النهر الی م ر و م هنا الی بال المغرب العربی و األندلة والی ما هنالک م الصلدان
العالم االسالمیو
تصانيفه:
لم يکتي ب السک بالتعليم والتعلم وسماع اهل العلم من بل صني کتصا قيّما ً فی علتء ال دي  ،منها:
ي المنتقی المعروف بالسن ال

۱ـ ال

احو او السن فی ال دي و وهت کتاب م وف االسانيدو

۲ـ کتاب معرفة اهل النقل:
قال اب عساکر ع ه ا الکتاب :ورايم ل جل ا م کتاب کصير صنل فی معرفة اهل النقل ،يدل علی متسي فی
الروايةو

63

وذکر ع ماليلام المليد – الکتانی فی الرسالة المستطرفة64و
وال شک ان رحلة ب السک الی بال ماورا النهر م عت م الی م ر وقدء الهدية لطالب ومالمي کتاب (الجامي
ال

ي ) لالماء الص اری واعطی مجاال لعلما م ر للص

والتاليي ما استلا و م ه ا الکتاب المصارک بل عصر م م ر الی

بال المغرب واالندلة وال غرابة فی ه ا فقد کان اب السک (حجة فی العلم ال دي ) کما صرح ب اب العما 65و
وم الجد ير بال کر ان قدوء االماء الص اری الی م ر لسماع ال دي هک ا انتقل کتاب الول المر الی ه ا الصال وح ل
لم ر الول المر شرف طصي کتاب الجامي ال

ي ايضا بامر م السلطانی العثمانی عصدال ميد الثانی ال ی ارسل الکتاب ليطصي

فی بتال سنة(۱۳۱۳هـ) وعن ا ث باقی الطصعاث66و

 62الذهبی  ،تاریخ االسالم ج ۲۵ص ۱۱
 63ابن عساکر :تاریخ مدنیة دمشق ج  ۲۱ص .۲۱۱
64الکتانی  :الرسالة المستطرفة لبیان مشهور کتب السنة المص ّنفة.
ابی عبدهللا محمد بن جعفربن ادریس بن الطایع الکتانی الحسنی االادریسی الفاسی المغربی ج ۱ص .۲۱
 65ابن العماد :شذرات الذهب ج  ۳ص .۱۲
 66فواد سرکین :تاریخ اثرا العربی ج  ۱ص .۲۲۳
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ماريخ وفام :
متفی رحم هللا فی الم رء سنة (۳۵۳هـ) و ف بالقرافة ال غری بجصل المقطم فی م ر ،67ونشر ال دي

وعلتم

والشتهر بالت ت عند اهل العلم وکلا ب اجرا و تابا وف راو رحم هللا رحمة واسعةو

المبحث السادس:
و من االعالم ماوراءالنهر اسحاق بن ابراهيم الشاشی ولی قضاء مصر:
اسم و لقص و ماريخ وال م :
هت اس ا ب ابراهيم ،المقلو بابی يعقتب الشاشی ،ولد فی سنة (۲۴۴هـ) والشاش ،نسصة الی اقليم الشاش التاقي علی
نهر سي تنو
کان فقيها فی مان رحل الی م ر واشتهر فيها برواية (الجامي الکصير) لالماء م مد ب ال س الشيصانی وسک وعاش
فی م ر م ولی قضا م ر وسعد النا

باحکام 68و

وذکر اب يتنة فی کتاب ( :الغربا ال ي قدمت م ر) فقال عن ( :کتصم عن حکاياث واحا ي )69و
والّي کتابا فی اصتل اللق  ،المشهتر باصتل الشاشی وه ا الکتاب ،م المتتن المعتصر والمعتمد فی اللق ال نلی وقد
شرح اکثر م علما االحناف70و
تاریخ وفاته:
متفی االماء الشاشی بم ر سنة (۳۲۵هـ) 71و
وه ا علم م اعالء ماورا النهر ال ی انتقل العلم وال دي واللق و ال ضار وال کم م ماورا النهر الی م ر و نج
بمن و القضا بم ر وصار مثال للعدل بي النا

وماث بم ر ول ال کر ال س عند اهل العلمو رحم هللا رحمة واسعةو

و من اعالم ماوراءالنهر الذی انتقل الی مصر هو العالمة جعفر بن محمد بن الحسن ابوبکر الفریابی:
اسمه و کنيته و تاریخ والدته:
هت جعلر م مد ب ال س و کنيت ابتبکر اللريابیُ ،ولد فی مدنية فارياب فی سنة (۲۱۱هـ) 72وهی م بال التاقي
قرب مدينة بلخ علی جانصی نهر جي تن وهی م مدن االفغانية حاليا بافغانستان،

 67ابن تغری بردی :النجوم الزاهرة ج ،۱-ص.۳۱۳ -
 68القرشی :الجوهر المضیة ،ج ،۱ص ۳۵۴
 69عبدالفتاح :فتحی عبدالفتاح :تاریخ ابن یونس الصدفی ،ج ،۲ص .۳۳دار الکتب العلمیة – بیروت.
 70منهم المال محمد بن الحسن الخوارزمی ،و ابوالحسن بن محمد الهندی .البغدادی :هدایة العارفین ،ج ،۱ص ۲۱۱
 71المقریزی :احمد بن علی المقفی الکبیر .ج ،۲ص ۵۲
 72الذهبی :محمد بن احمد :معرفة القراء الکبار علی الطبقات و االعصار ج ، ۱ص.۳۳۳
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و حلظ القران الکريم من صغر م معلم القراآث وبرع فی قرآ قالتن ع نافي المدنی ،و م اشهر شيتخ فی ه ا المجال:
اسماعيل الدوری ،و اس ا سصار الن يصی م سمي ال دي م علما مدينة فارياب واشهرهم يتنة ب حصيو73و
الفاریابی
رحالته العلميه:
وبعد سماع م علما بلد فصدأ برحلت العلمية وهت کان عمر سصعة عشر سنة وطاف ارجا العالم االسالمی ،فسمي
م علما ماورا النهر و راسان ،والعرا ،و الشاء ،والجلير  ،ول جا  ،واليم و م ر74و
ی:
ولنا ان نقدر مالقي اللريابی م جهد ومعو وعنا فی سصيل طلص للعلم ونشر ل دي النصی الکريم حتی قال عن ال لد ٌ
کان احد اوعية العلم واللهم ،طتف الدا ر االسالمية و رحل م الترک (بال ماورا النهر) الی م ر75و
ل اللاريابی ،م ر ،و عاش فيها فتر ليسم بالقليلة عا بعدها الی العرا و
ما قيل في م اقتال العلما :
قال ال طيو الصغدا ی :لما ور ابتبکر اللريابی الی بغدا استقصل بالطصتل ،قعد ل النا

فی شارع المنار بصاب الکتفة

ليسمعتا من  ،فاجتمي النا  ،ف ر م حضر مجلس لسماع ال دي  ،فقيل ن ت ال ي اللا ً 76و
قال اب الجت ی :کان اللريابی ميمتنا ،مت تقا ب  ،مکثرا77و
وقال ب العما  :کان اماما حافظا عالمة م النقا ي وکان م اوعية العلم78و
و اختصر ترجمته بذکر عدد من تالميذه.
مالمي  :م مد ب م لد الدوری ،ابتالقاسم الطصرانی ،ابتعلی ب هارونو
کان مجلة اللاريابی م اص اب الم ابر مم يکتو حدو عشر آالف انسان ،واذاً انتهی کالمی ع ذکر مالمي بقتل ال متی:
وکتو عن النا 79و

 73الذهبی :محمد بن احمد ،معرفة القرا الکبار علی الطبقات االعصار ،ج ،۲ص  .۳۵ابن الجوزی :عبدالرحمن بن علی :المنتظم فی تاریخ
االمم والملوک .ج ،۲ص .۳۲۳
 74عیاض :عیاض بن موسی :ترتیب المدارک و تقریب المسالک لمعرفة اعالم مذهب مالک .ج ،۱ص  .۴۳۵دارالکتب العلمیة  -بیروت
الذهبی :تذکرة الحفاظ – ج ،۲-ص۱۱۳-
 75الصفدی :خلیل بن ایبک ،الوافی بالوفیات .ج ،۱۱ص  .۱۱۲داراحیاء التراث  -بیروت.
 76الخطیب البغدادی :تاریخ بغداد .ج ،۳ص .۱۱
 77ابن الجوزی :المنتظم :ج ،۵ص .۱۲۴
 78ابن العماد :شذرات الذهب :ج ،۲ص .۲۳۴
 79یاقوت الحموی :معجم البلدان .ج ،۴ص .۲۵۱
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تصانيفه:
و مرک لنا اللاريابی الم ا ر التاري ية عد ا کثيرا وم ه الم نلاث :کتاب (السن ) و يقتل عن صاحو اللهر
علی مسي کتابا (ف ال) بمعنی قسم ه الکتاب علی مسي ف ال80و
ول الت انيي الکثير کما اشار الي ال هصی بقتل :
و صني الت انيي النافعة81و
وم الجدير بال کر بان اللريابی :احد أ مة المالکية فی ماورا الهنر ال ی کان مرکل م هو ال نلیو
تاریخ وفاته:
و بعد ه الرحلة الطتيلة ال افلة بالعطا والص ل والترع و نشر للعلم و ال دي الی م تلي ارجا العالم االسالمی،
ماث االماء العالمة اللريابی فی ليلة اربعا م شهر الم رء سنة (۳۱۱هـ)82و
المبحث السابع:
ٰ
ببخاری:
محمد بن صالح بن محمد بن السمح القحطانی الذی انتقل من األندلس الی ماوراءالنهر و مات
وقال عن السمعانی فی االنساب:
هت م مد ب صال ب م مد ب السم ب صال  ،الق طانی المالکی المعافری االندلسیو کان فقيها ً حافظا جمي ماريخ الهل
االندلة83و
مشایخه:
سمي ع م مد ب رفاعة ،و م مد ب وااح ،و ابراهيم ب اللرا و احمد ب حلء و سمي بالشاء ،يثمة ب سليمان الطرابلسی،
و سمي بصغدا اسماعيل ب م مد ال لارو
م قال السمعانی :و ذکر ابتسعد اال ريسی فی ماريخ سمرقند فقال :ابت عصدهللا اللقي الق طانی ،قدء علينا سمرقند قصل
ال مسي و ال ما ة و کتو بها ع مشا نا ،و اکثرعنهم ،وجمي ماريخ لالندلسيي سمعنا بسمرقند ،وکان م افاال النا

وم

قامهم جمي م ال دي شيي اليتصي م مشا خ االندلة والمغرب والشاء وال جار ،والعرا والجصال و راسان و ماورا النهرو
وماث بص اری فی نيي و سصعي و ال ما ة84و

 80ابن الندیم :محمد بن اسحاق :الفهرست .ص .۳۲۴
 81الذهبی :سیر االعالم النبالء .ج ،۱۴ص .۱۵
 82ابن الجوزی :المنتظم :ج ،۵ص .۱۲۴
 83السمعانی :االنساب :ج ،۱۳ص .۴۳۳
 84السمعانی :االسبب :ج ،۱۳ص.۴۳۳
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ه
اری
وکتو السمعانی سطترا نقال ع ماريخ نيشابتر لل اکم وکتو فی ا ر و وقال غنجار :متفی ابت عصدهللا االندلسی بص
سنة مسعة و سصعي و ال ما ة85و
و وا لنا ه العصاراث التی ذکرمها آنلاً بان ،عد ٌ م الم د ي ال ي جا و م بال المغرب و االندلة و ا وا العلم
وال دي م علما ماورا الهنر وسمعتا مشايخ ماورا النهر عنهم ومامتا بماورا النهر ولک ليستا فی االصل م ماورا النهر
ولهم حض کصير فی نشرالعلم ال دي النصت الشرييو
و ا ّر عليهم مشا خ ماورا النهر فی التعليم و التعلم و التيليي و الت نيي و صار َعلَ َم م اعالء العلم و المعرفةو
ابوالعباس محمد بن محمد ابن السن:
من الرجال الذین ارتحلوا من بغداد الی ماوراءالنهر ثم ماتوا هناک.
و ذکر السمعانی نقال ع ماريخ غنجار بان ابتالعصا

م مد ب م مد ب الس ب هارون ب مهدی ب ابی جعلر

المن تر ،وهت کان م اهل بغدا و انتقل الی بال ماورا النهر ،م قال :قال غنجار :متفی ابتالعصا

بلرغانة فی سنة (۳۵۱هـ)86و

وا ّ لنا ماريخ غنجار بان ه ا واحد م العلما ال ي انتقل م بغدا و متفی بماورا النهر ولک لية م اهل ه
المنطقةو

المبحث السابع
ذکر احد المحدثين الذین ذهبوا من القدس الی ماوراءالنهر من العلماء القرن الخامس:
اب قيسرانی ابتاللضل م مد ب طاهر المقدسی:
اسم و کنيت و متلد :
هت ابتالل ل ب طاهر ب علی ب احمد المقدسی المعروف باب القيسرانیو
ولد فی سنة (۴۴۷هـ) فی القيسرية ،قرية م بال شاء بساحل روءو
وقيل ولد فی القد

و سمي ال دي اوالً هناک فی بلد 87و

رحالته :ورحل الی م ر ،و بغدا  ،والشاء ،وال لو ،و راسان ،و سک (ری) واقاء الهمدان88و

 85المرجع السابق.
 86السمعانی :االنساب :ج ،۱۲ص.۲۱۱
 87المنتظم :عبدارحمن بن الجوزی :ج ،۱ص.۱۳۳
 88ابن خلکان :الوفیات :ج ،۴ص .۲۱۳احمد بن دمیاطی :المستفاد من ذیل تاریخ بغداد ،ج ،۱ص.۳۲
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ما قيل في م االقتال:
وکتو عن احمد ب

مياطی :قال عصدهللا ب م مد االن اری الهروی :ينصغی ل احو ال دي قال ان يکتن سريي القرا  ،سريي

النسخ ،سريي المشی و قد جمي هللا ه ال
وقال اب

ال فی ه ا الشاب واشار الی م مد ب طاهر القيسرانی وکان بي يدي 89و

لکان :کان احد الرحالي فی طلو ال دي ووو وکان م المشهتري بال لظ والمعرفة بعلتء ال دي

م نلاث و مجمتعاث مدل علی غلار علم وجت معرفةو

و ل فی ذالک

90

و ق دی م ذکر اب القيسرانی بان هت م علما الشاء والقد  ،ه
ولک مي رحالم الکثير کما صرح ب اب

لکانووو

وم المهم رحلت الی بال ماورا النهر و راسان وسکتنت فی مدينة (ری) و ذهاب الی همدان و اقامت و مرک ابن فی (ری)
عند المشا خ ،و لقا مي عصدهللا ب م مد االن اری ال تفی المعروف فی مدينة هراث م مدن مشهتر فی راسان و ا ر
علما ماورا النهر و اصة ا ر عصدهللا ب م مد االن اری م علما الت تف علی اب القيسرانی و مي ر القيسرانی عنهمو و
م بعد ذالک بد بت نيي (صلت الت تف) هت م کتص المشهتر فی الت تف وفي افي ع الت تف و اهل الت تف با لة
م القرآن والسنة ،وبعد ه ا الت نيي صدر کثير م أ مة الجرح والتعديل ،الجرح علی القيسرانی وعلی عقيدم و و ال مجال لی
ان اطتل الص

فی ه ا المقاء فاعا ً ع القيسرانی ،و کل م يريد الص

التافی ع القيسرانی فاليراجي المراجي ال ی ذکرم

فی ال تاشیو
و صنّي اکثر م

ماني کتابا ً مطصتعا ً و غير مطصتع.

ماريخ وفام  :متفی رح فی سنة ( ۵۱۱هـ).91

المبحث الثامن
و من المحدثات من نساء الخراسانيات فی قرن الرابع الهجری
المروزیه
 -۱اسمها :کريمة بنم احمد ب م مد ب حامم المرو ية92و
 -۲کنيتها :اء الکراءو
 -۳متلدها :وال ذکر فی الکتو ع ماريخ مؤلدها ،ولک ال هصی قال :وکانم قد بلغم الما ة ،وبالنظر الی ماريخ وفامها مکتن
وال مها سنة الث و ستي و ال ما ة93و

 89احمد بن دمیاطی :المستفاد من ذیل تاریخ بغداد .ج ،۱ص.۳۲
 90ابن خلکان :الوفیات :ج ،۴ص .۲۱۲
 91ابن خلکان :الوفیات :ج ،۴ص ۲۱۱
 92الذهبی ،سیر االعالم النبالء :ج ،۱۱ص ۲۳۳
 93المرجع السابق
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ما قيل فيها من االقوال:
قال اب ماکتال :کريمة المرو ية سمعم جامي الص اری م الکشميهی ،وسمعم اهر ب احمد السر سی وحد م
کثيراً94و
وقال اب الجت ی :کريمة المرو ية م اهل کشميه قرية م قری (مرو) وکانم صال ة ،سمعم ابا الهيثم الکشميهنی
وغير  :وقرأ عليها األ مةو
کال طيو ،واب المطلو ،95والسمعانی ،وابی طالو اللينصی96و
قال ابتاللدا  :کريمة المر وية هی التی مروی ص ي الص اری بمکة ،واليها انتهی علت االسنا 97و
وه م الم د اث التی دمم و صرفم عمرها فی نشرعلم ال دي بماورا النهر و راسان وهی ربم م مالمي ها
مثل ال طيو الصغدا ی والسمعانی وغيرهما م الم د ي المشهتري لدی اهل العلم واللضل جلاها هللا عنا و ع االمة يرالجلا
لها وال مثالها م الم د ي الکراء والشک ان لهم احسان علی االمة االسالميةو و جلهللا ال ير لکل م عقد ه ال لقة العلمية
المصارکة الجل احيا الت کر ع علما سللنا الکراء و اصة ماورا النهر ال ی کان ينصتع العلم و ال ضار والثقافةو

الخاتمة و نتيجة البحث
ان العالقاث الثّقافية بي بال ماورا النهر و العالم االسالمی قد وصلم الی اق ی رجاث السمت واال هار الل القرن الثّال
الهجری ،فقد رحل کثير م الم ّد ي الی معظّم بال العالم االسالمیو
و منها :العرا و بغدا و الکتفة و الص ر ووو
و منها شص الجلير العربية م ّکة و المدينةو
و منها :بال الشاء و م ر و بيم المق ّد

و بال المغرب و االندلة و بال

راسان مثل سر ة نيشابتر ،و مرو ،و

هرا  ،و بلخ( ،والرّی)و
نستطيي ان نقتل :ان الع القة بي بال ماورا النهر و المدن االسالمية کانم مقتء علی التي ير و التي ر ،فکل منها انتلي
بعلم اآل ر و ا ر في  ،کما اشرث الي فی الص

يت ّکد لنا ان ال رکة العلميّة ال معرف
ع االماء ال افظ اب القيسرانی ،و هه ا ٔ

ال دو الم طنعة بي االوطان االسالمية ،و يُثصم لنا عل ّت همة الم ّد ي م علما بال ماورا النهر فی طلو العلمو

 94ابن ماکوال :االکمال :ج ،۳ص ۱۳۳
 95ابن المطلب :هو محمد بن علی بن محمد بن المطلب الکرمانی البغدادی المتوفی سنة ۴۳۱هـ ،سیر االعالم النبالء لذهبی :ج ،۱۱ص
.۴۱۳
 96االنساب :ج ،۳ص .۱۱۱
 97عماد الدین اسماعیل بن علی المعروف بابی الفداء ،المختصر فی اخبار البشر :ج ،۲ص.۲۵۱
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والمتر ي
انيا ً :و انجصم بال ماورا النهر کصار رجال العلم فی ماريخ ال ضار االسالمية م الم ّد ي و الملسري ،
ٔ
و الجغرافيي و االطصا و اللالسلة و اال با  ،کيمثال االماء الص اری و مسلم ب ال جا النيشابتری و الترملی ،والمامريدی
واللم شری ،و السر سی ،والقلّال ،وال ّشاشی ،وال تار می ،واللاريابی ،والصيرونی ،وال ّرا ی ،و اب سينا،
والقشيری و مرغينانی و غيرهم کثيرونو و هلک انا ال اب

ع هه ٔتال وال ع الثّقافة و ال ضار فی بال ماورا النهر

بل القيم الضت علی جهت عد قليل م الم ّد ي م ذالک الديار لکی نرملي ب کرهم همم طالب العلم فی ع رنا هه او
الثا :ان الترکية کانم جسراً ساعدث فی نقل بعض العلتء الشرعية و علم ال دي
السلطان عصدال ميد الثانی کان اول م امر بطصي الجامي ال
التقم ستة عشر ( )۱۹نلراً م علما اال هر الشريي لت
ال

اصة کما ذکرنا الل ب ثنا هه ا بان

ي الص اری ،و فتض هه ا األمر الی شيخ اال هر و عُي فی ذالک
ي نس ة الجامي ال

ي الص اری ،امر السلطان عصدال ميد الثانی بتدرية الجامي ال

ي الص اری و بعد انتها الطصي جامي

ي الص اری فی (جامي السلطانة مهرما ) باستنصتلو و

مجٔيی ّ
القاری م هراث الی استانصتل فی سنة (۱۹۱۱ء) فی ور ال الفة العثمانية ،مدل هه ا بان العالقاث الثقافية و
مالعلی
ٔ
العلمية بي بال ماورا النهر و الترکية کانم عالقة ماري ية قديمة مل هر الی نهايم ال الفة العثمانيةو
و اننی اقدء هه الص

المتجل ع م ّد يی ماورا النهرو و اق ّدء بالم مقديری للمجهت ال ّ
ض م ال ی ب ل علما ماورا النهر

و راسان لالمة االسالمية کما و اق ّدء للصاحثي واالکا ميي بمتاصلة ال ّشکر و التقدير لم عقّد هه ال لقة العلمية العالمية ع
طري آن الي  -ع بعيد – و اوصيهم بضر ور متاصلة الص
ملقت ع نظر العلما و متجت فی الکتو متشتتًا ي تا الص

ع کثير م العلما والم ّد ي م ماورا النهر ال ي ما الت
عنهمو و لهم م الت نيلاث الم طتط غير المطصتعو

ه
اری و نسي ،و
رابعا :ان الم ّد ي فی بال ماورا النهر لم يکتنتا م مدينة واحد بل کانتا م معظم مدن االقليم ،ب
فرغان  ،و الشاش ،و سمرقند ،و تار ء ،و بيکند ،و بلخ ،وهراث و غيرها م المدن و

المصادر والمراجع
القرآن الکريم
1و اب الجت ی المتاتعاث
2و اب العما  :ش راث ال هو
3و اب النديم :م مد ب اس ا  :اللهرسم
4و اب مغری بر ی :النجتء اللاهر
5و اب حصان ،الثقاث
6و اب

لکان احمد ب

مياطی التفياث المستلا م ذيل ماريخ بغدا

7و اب عساکر فی ماريخ مش ،
8و اب كثير،الصداية والنهاية،
9و اب ماکتال علی ب ابی ن ر ،االکمال فی رفي االرمياب ع المتملي و الم تلي فی االسما و الکنيدار الکتو العلمية
بيروثو
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11و ابت کريا م ی الدي ي يی ب شرف النتو  ،المتتفی۹۱۹،التقريو والتيسير لمعرفة سن الصشير والن يرفی اصتل
ال دي
11و ابت عصدهللا م مد ب جعلرب ا رية ب الطايي الکتانی ال سنی االا ريسی اللاسی المغربی
12و احمدب علی ب حجر ابتاللضل العسقالنی ،االصابة فی مميل ال

ابة - :الناشر :ارالجميل بيروث ،الطصعة االولی:

۱۴۱۲و
13و

الصيهق السن الکصری

14و ال طيو الصغدا ی ،ماريخ بغدا و ار الکتو العلمية طصي بيروث  ۱۴۱۱و
15و ال هصی :ماريخ االسالء ، ،وسير اعالء النصال
16و اللرکلی :االعالء –
17و سيتطی -طصقاث ال لا
18و شمة الدي م مد عصدالرحم  ،االعالن بالتتبيخ لم ذء التاري دار  ،الکتو العلم بيروث
19و ص ي مسلم م قي  :م مد فؤا عصدالصاقی ،طصي :احيا التراث العرب  ،بيروث الطصعة الثانيةو
21و صالح الدي

ليل ب ايصک ال لدی ،التافی بالتفياث ،،اراحيا التراث العربیو

21و عصد الرحم  ،المتاتعاث ،طصي ار اللکر بيروث ،الطصعة الثانية ۱۴۱۳ :
22و عصد الغافر ب اسماعيل  :الم ت ر م کتاب السيا لتاريخ نيشابترو م

ي  :م مد کا م الم مت ی  ،مهران  ،ميراث

و ۱۳۷۴
23و عصد الکريم م مد السمعانی -االنساب ،ار الجنان بيروث
24و عصدال ی ب احمد ب م مد اب االعما العکری ال نصلی  ،ش اراث ال هو
25و عصدالرحم ب علی :المنتظم فی ماريخ االمم والملتکو
26و عصدالرحم ب م مد ،اب

لدون ،المقدمة  ،طصي :القاهر  ،الهيئة العامة لکتاب۲۱۱۹ :

27و عصداللتاح :فت ی عصداللتاح :ماريخ اب يتنة ال دفی ،ار الکتو العلمية – بيروثو
28و عصدالکريم ب م مد سمعانی  ،االنساب:طصي حيدرآبا  ۱۳۷۲هـ
29و عصدالکريم م مد السمعانی – االنساب ارالجنان بيروثو
31و عما الدي اسماعيل ب علی المعروف بابی اللدا  ،الم ت ر فی ا صار الصشر
31و عياض ب متسی :مرميو المدارک و مقريو المسالک لمعرفة اعالء م هو مالکدارالکتو العلمية  -بيروث
32و فتا سرکي  :ماريخ ا را العربی
33و القرشی :الجتهر المضية
34و ک الة ،معجم المؤللي
35و م مد ب اسماعيل ب ابراهيم ب المغير الص اری ابت عصدهللا ،التاريخ الکصير الناشر :ا ر المعارف العثمانيةو
36و م مد ب جرير الطصر  ،ماريخ الطصری،طصي ار اللکر بيروث عاء۱۳۶۷ :و
37و م مد ب حصان ب احمد ابتحامم  ،مشاهير علما االم ار -مشاهير علما االم ار –الناشر :ارالکتو العلميةو
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38و م مد ب عصدالرحم المصارکلتری م لة االحتذی طصعة اراللکربيروثو
39و م مت شاكر ،جغرافي

راسان طصي :المکتو االسالم بيروثو

41و م مت م مد لي ،بال ماورا النهر فی الع ر العصاس
41و المقريلی :المق هلّی الکصير،
42و متستعة المدن العربية واالسالمية و
43و ياقتث عصدهللا ال متی معجم الصلدان ،طصي ار احيا التراث العربی بيروث طصي – ۱۳۶۶و
)44. https:/ejaaba.com(adel_laawyer
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