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كلية الرتبية للعلوم  –جامعة األنبار 
 اإلنسانية 

 

 املستخلص
الدينية كاف أىـ ما يميز الحركة الفكرية في مدينة نسؼ وتضمنت إف االىتماـ بالعموـ 

العموـ الشرعية عمـ القرآف وعمـ الحديث وعمـ الفقو والعموـ الغير شرعية عموـ المغة العربية 
وعمـ األدب والشعر والعموـ اإلنسانية, وقد شيدت اىتمامًا واضحًا وبارزًا مف قبؿ عمماء مدينة 

ممف قدـ لتدريس ونشر تمؾ العموـ فأسسوا بذلؾ البنية األساسية نسؼ في تمؾ المدة أو 
, فأثمر بجيود العمماء المخمصيف إسيامات متنوعة  لتالميذىـ ممف تتممذ عمييـ تمؾ العمـو
تناولت سائر معارؼ العصر وعمومو وآدابو وخمفوا تراثًا زاىرًا وباىرًا, صاغوه بمغة القرآف فكاف 

دستور المسمميف ليبقى شعمة وىاجة تنير دروب العمـ وال سيما  لذلؾ الفضؿ الكبير في حفظ
عمـ الحديث والفقو الذي شكؿ أىمية بالغة يكونو المصدر الثاني لمشريعة اإلسالمية بعد كتاب 

 اهلل القرآف الكريـ.
Intellectual and literary activity in the city of torpedoing 

Abstract 

The interest in religious science was the most important characteristic of 
intellectual movement in the city of torpedo included forensic science knowledge 
of the Quran and modern science and science of Hadith and Science illegal 
Arabic science and science literature, poetry and humanities, have seen a clear 
and prominent attention by city scientists blow up in that period or those who 
gave for the teaching and dissemination of science, they founded this 
infrastructure for their students who studied under them that science, Votmr the 
efforts of dedicated scientists diverse contributions dealt with the rest of the 
knowledge era and its Sciences and etiquette They left a bright and brilliant 
legacy, drafted the language of the Koran was so great merit in keeping Muslims 
constitution to keep the flame glowing illuminate the paths of science and 
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particularly modern science and jurisprudence form of extreme importance aspired 
to be the second source of  Islamic law after the Koran the book of God. 

 :املقذمة
إف دراسة .  والصالة والسالـ عمى رسوؿ اهلل وعمى آلو وصحبو ومف واالهبسـ اهلل

العموـ الشرعية وغير الشرعية مف األىمية بمكاف ألنيا تسمط الضوء عمى تراثنا العربي 
اإلسالمي وتعد الباكورة األولى لفيـ اإلسالـ ونشره في بقاع األرض ولما كانت دراستي قد 

ي مدينة نسؼ فرأيت مف األىمية بمكاف أف أختار موضوع انصبت عمى الحركة الفكرية ف
البحث )النشاط الفكري واألدبي في مدينة نسؼ( وقد سمط فيو الضوء عمى ما أبدعو العمماء 
النسفيوف مف نشاط في مختمؼ العموـ الشرعية وغير الشرعية والتي كاف ىدفيا نشر المعرفة 

ية الشريفة ومما يعزز فيميا وتفسيرىا مف عمـو الدينية مف عمـو القرآف الكريـ والسنة النبو 
المغة واألدب وال يختمؼ اثناف عمى أف ىذه العموـ مف العموـ الجميمة التي تعزز مكانة المرء 
في المجتمع بما يحممو مف ثقافة عالية ودراية في أمور الديف بما يعزز حياتو الدنيوية, واف 

عمى حالة المجتمع عمومًا وال بد مف االشارة إلى أف  الثقافة الدينية لدى المرء تنعكس ايجاباً 
ىذه العموـ التي ذاع صيتيا في مدينة نسؼ بجيد أكابر عممائيا الفضالء والتي كاف المسجد 
ىو المكاف األساس الذي تدار فيو الحمقات العممية وقد انقسمت ىذه الدراسات إلى العمـو 

و والعموـ الغير شرعية ومنيا عمـ المغة العربية الشرعية كعمـ القرآف وعمـ الحديث وعمـ الفق
 واألدب والشعر والعمـو اإلنسانية ومنيا عمـ التاريخ.

 العلوم الشرعية
 أواًل: عؾم الؼراءات )عؾوم الؼرآن(

يخمط كثير مف الباحثيف بيف تعريؼ القراءات وتعريؼ عمـ القراءات والفرؽ بيف 
 القرآف الكريـ و عموـ القرآف الكريـ.القراءات وعمـ القراءات كالفرؽ بيف 

فالقراءة: ىي مذىب مف مذاىب النطؽ بالقرآف الكريـ, يذىب إليو إماـ مف األئمة 
مذىبًا يخالؼ غيره مع إتفاؽ الروايات و الطرؽ عنو, سواء أكانت ىذه المخالفة في نطؽ 

 .(3)الحروؼ أـ في نطؽ ىيئاتيا
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 تعريف عؾم الؼراءات

فيو عمـ يعرؼ بو كيفية النطؽ بالكممات القرآنية, وطريقة أدائيا  أما عمـ القراءات
ختالفًا مع عزو كؿ وجو لناقمو  .(3)إتفاقًا وا 

فيي كممات القرآف الكريـ مف حيث أحواؿ النطؽ بيا  أما موضوع عمم القراءات
تصمة ف أئمة القراءات بأسانيد م. وكذلؾ دراسة ما نقؿ مف الخالؼ األصولي م(0)وكيفية أدائيا

متواترة إلى الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ في الكممات القرآنية, مف حيث أحواؿ النطؽ بيا و 
 .(4)وكيفية أدائيا

وقد إشتير عدد من العمماء بعمم القراءات حتى أن بعضيم كان من المحدثين 
 والشيوخ ومن أشير القراء في مدينة نسف:

  ىـ(367أبو الحسن عمي النسفي الـمقرئ )ت 
أبو الحسف عمي بف الحسيف بف معقؿ المقرئ النسفي, مف المقرئيف في مدينة نسؼ, 
بف مجاىد  شيوخيا: محمد بف جعفر الكبوذبخكثي وأبي سعيد بكر بف المرزباف األشتيخني وا 
المقرئ البغدادي وعبدالمؤمف بف خمؼ وغيرىـ, توفى ليمة الثالثاء الثالث مف جمادي األولى 

 .(5)ائةسنة سبع وستيف وثمثم
  ىـ(402أبو نصر أحمد بن عمي الـمايمرغي الـمقرئ )ت بعد 

أحمد بف عمي بف الحسيف بف عيسى المقرئ الضرير المايمرغي كاف شيخًا ثقة 
صالحًا صدوقًا مكثرًا مف الحديث, شيوخو: سمع أبا عمرو ومحمد بف محمد بف صابر وأبا 

ر أحمد بف محمد بف إسماعيؿ وأبا سعيد الخميؿ بف أحمد وأبابكر محمد بف الفضؿ وأبابك
أحمد الحاكـ القاضي البخارييف, وروى عف أبي بكر بف إسحاؽ الكالباذي صاحب معاني 

لنخشبي األخبار, تالميذه: روى عنو جماعة منيـ أبو محمد عبدالعزيز بف محمد بف محمد ا
ا, توفى بعد أبوبكر محمد بف أحمد بف محمد بف أبي نصر البمدي النسفياف وغيرىمالحافظ و 

 .(6)سنة أثنتيف وأربعمائة
  ىـ(482إسماعيل بن يعقوب األجاكني الـمقرئ )ت 

الشيخ المقرئ إسماعيؿ بف يعقوب األجاكني النسفي, رحؿ إلى مدينة سمرقند ودخميا 
وسمع مف شيوخيا, شيوخو: القاضي أبو نصر أحمد بف محمد بف حميد بف عبداهلل الكشاني, 

 .(7)ة إثنتيف وثمانيف وأربعمائةتوفى بنسؼ في شعباف سن
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 ثانقًا: عؾم احلديث

يعد عمـ الحديث مف العموـ الميمة بعد عمـو القرآف الكريـ ألنو الباحث عف أقواؿ سيد 
سماتيـ المشتمؿ اوي عمى آثار أئمة اليدى و المرسميف وأفعالو الكاشؼ عف سيرتو وأحوالو الح

حقائؽ التنزيؿ وأنواره وبو تكشؼ دقائؽ عمى مذاىب أرباب التقى وصفاتيـ, إذ بو تعرؼ 
 .(8)التأويؿ وأسراره

فاألحاديث النبوية تأتي باألىمية بعد القرآف الكريـ في إعتبارىا مف المنابع العربية 
األصيمة لمفكر العربي اإلسالمي, وتعد المصدر الثاني لمشريعة اإلسالمية, إذ نجد طبقة كبيرة 

الحديث, إذًا لمسنة النبوية المكانة العالية في اإلسالـ فقد  مف العمماء كاف لو إىتمامو بعموـ
حرص عمييا الصحابة والتابعيف )رضواف اهلل عمييـ( كما حرص عمييا أتباعيـ وأئمة 
المسمميف والعمماء عمى مر التأريخ, وعنوا بروايتيا وتدوينيا إلى أف تمخضت جيودىـ العممية 

عموـ التي إبتكرىا أئمة ستيثاؽ مف الرواية وىذه الفي الوصوؿ إلى القواعد العممية في اإل
نفاذه لـ يؤتى بمثميا في مجاؿ التثبت, وىو ما يسمى )بعمـ الحديث دراية( وىو عمـ الحديث و 

يعرؼ منُو حقيقة الرواية وشروطيا وأنواعيا وأحكاميا وحاؿ الرواة وأصناؼ المرويات فحقيقة 
سناد ذ  .(9)لؾ إلى مف عزى إليو بتحديث أو أخبارالرواية تعني نقؿ السنة ونحوىا وا 

ىو الخبر و المراد مف الخبر ىو المفظ سواء كاف مركبًا أو غيره, فعمـ  فالحديث لغة:
 مف ىذا فساد قوؿ مف قاؿ المراد منو كالـ يحتمؿ الصدؽ و الكذب.

ىو خبر نسب إلى الرسوؿ )صمى اهلل عميو وسمـ( قواًل أو فعاًل أو  أما إصطالحًا:
 .(33)سكوتًا منو عند أمر يعاينو

وأما عمـ الحديث: ىو عمـ يقتدر بو عمى معرفة أحواؿ أقواؿ الرسوؿ )صمى اهلل عميو 
ويطمؽ أيضًا عمى  وسمـ( وأفعالو عمى وجو مخصوص كاإلتصاؿ واإلرساؿ ونحوىما.

 .(33)مخصوصةمعمومات وقواعد 
كذلؾ عرؼ عمـ الحديث بأنو معرفة القواعد التي يتوصؿ بيا إلى معرفة حاؿ الراوي 

 .(33)والمروي
أما موضوع عمـ الحديث, فيو السند والمتف, أي ألفاظ الرسوؿ )صمى اهلل عميو وسمـ( 

 .(30)مف حيث صحة صدورىا عنو, وضعفو إلى غير ذلؾ, وغايتو, معرفة الصحيح مف غيره
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جازات, كاف قد أسيـ  إذاً  يمكف القوؿ إف دراسة عمـ الحديث متونًا وأسانيد وروايات وا 
فيو عمماء مدينة نسؼ, باإلضافة إلى مصنفاتيـ فيو, وقياميـ بالرحمة إلغناء األقاليـ التي 
يمروف بيا لمقاء مشايخيـ والسماع والقراءة عمييـ و ذلؾ مف خالؿ المجالس التي يعتقدونيا 

, ثـ أف اإلىتماـ بعموـ الحديث كاف يمثؿ طابعًا مميزًا وبارزًا في الحياة الفكرية ليذا الغرض
في مدينة نسؼ, حيث كانت الرحمة مف قبؿ العمماء مف مختمؼ األماكف في الدولة العربية 

 اإلسالمية لطمب الحديث, أو لعقد مجالس الحديث والسماع والقراءة عمييـ.
 ة نسؼ ىـ:ومف أشير عمماء الحديث في مدين

  ىـ(288أبو أحمد طالب بن عمي الشيركشي )ت 
أبو أحمد طالب بف عمي بف الحسف إبف طور خاف الشيركثي, شيوخو: يروى عف أبي 
سعيد األشج وأبي عبداهلل محمد بف إسماعيؿ البخاري ومحمد بف عبداهلل بف يزيد المقرئ, 

 .(34)ىػ388أبو الحسيف محمد, توفى في شير رمضاف سنة  تالميذه: فقد روى عنو إبنو
  ىـ(300أبو النضر شريح بن عبداهلل النسفي )ت 

عداده مف  أبو النضر شريح بف عبداهلل بف إسماعيؿ النسفي, أصمو مف قرية كاسف
أىؿ سمرقند, شيوخو: روى عف عبد بف حميد ومحمد بف إسماعيؿ البخاري وعبداهلل بف 
عبدالرحمف الدارمي السمرقندي ورجاء بف المرجى الحافظ وغيرىـ مف مشايخ سمرقند. تالميذه: 
روى عنو حماد بف شاكر وعبدالمؤمف بف خمؼ, وأىؿ نسؼ وغيرىـ, توفى سنة ثالثمائة 

 .(35)لميجرة
  ىـ(303أبو محمد عبداهلل إبراىيم القنطري )ت 

أبو محمد عبداهلل بف إبراىيـ بف إسحاؽ بف أيوب القنطري, محدث ثقة جميؿ مف 
عمماء نسؼ مف رأس القنطرة. شيوخو: روى عف أبي زرعة الرازي, تالميذه: روى عنو محمد 

 .(36)بف زكريا, توفى في ذي القعدة سنة ثالث وثالثمائة
 ىـ(307كبندوي )ت بعد أبو معشر ال 

أبو معشر الفضؿ بف أحمد بف يعقوب بف األشرس الضبي الكبندوي, كاف مف 
 .(37)أصحاب البخاري, توفى بعد سنة سبع وثالثمائة
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  ىـ(308خمف بن شاىين النسفي )ت 
خمؼ بف شاىيف الحسف بف ىاشـ النسفي, شيوخو: روى عف البخاري الجامع, 

 .(38)سمرقند الجامع, توفى في رجب سنة ثماف وثالثمائةتالميذه: سمع منو أىؿ 
  ىـ(315أبو الحارث أسد بن حمدويو الورثيني )ت 

أبو الحارث أسد بف حمدويو بف سعيد الورثيني النسفي, كاف مكثرًا مف الحديث جماعًا 
سحاؽ بف إبراىيـ الدبري وبشر إبف موسى األسدي  لو, شيوخو: سمع أبا عيسى الترمذي وا 

 .(39)ـ, توفى غرة رجب سنة خمس عشرة وثمثمائةوغيرى
  ىـ(320أبوبكر محمد بن عمي الفذاوي )ت 

أبوبكر محمد بف عمي بف الحسيف بف يوسؼ إبف النضير بف فذاوة األفراني الفذاوي, 
شيوخو: سمع إبراىيـ بف معقؿ النسفي, تالميذه: روى عنو نافمتو أبو األزىر أحمد بف محمد 

 .(33)وفى سنة عشريف وثالثمائةبف عمي األفراني, ت
  ىـ(326أبو جعفر حم بن مستغفر الزيُكوني )ت 

أبو جعفر حـ بف مستغفر الذيكوني, شيوخو: سمع رجاء بف سويد المودوي البمخي 
وأبا سييؿ عمراف إبف أبي عمراف وغيرىما, تالميذه: روى عنو إبنو محمد بف حـ بف مستغفر 

 .(33)وفي سنة ست وعشريف وثالثمائةالذيكوني ومحمد بف قارة النسفي, ت
  ىـ(332اليمان بن الطيب الكرمجيني )ت 

أبو الحسف اليماف بف الطيب بف حنيس بف عمر, مف عمماء الحديث, شيوخو: حدث 
عف عبداهلل وداود أبنى نصر بف سيؿ اليزدييف, توفى في ذي الحجة سنة إثناف وثالثيف 

 .(33)وثالثمائة
 ىـ(377ي )ت أبو الحسين بن محمد النسف 

أبو الحسيف الشاه محمد بف محمد بف جبريؿ بف سييؿ النسفي, والشاه لقب, مف رواه 
الحديث, شيوخو: روى عف محمود بف عنبر, توفى في شير ربيع األوؿ إحدى عشرة ليمة 

 .(30)بقيف منو سنة سبع وسبعيف وثالثمائة
  ىـ(380أبوبكر محمد بن بكر الوركي )ت 

أبو بكر محمد بف بكر بف خمؼ بف مسمـ بف عباد الوركي المطوعي, كاف شيخًا 
صالحًا محدثًا, شيوخو: حدث عف إسحاؽ بف أحمد إبف خمؼ وأحمد بف عبدالواحد بف محمد 
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بف عمر المنكدري وأبي نعيـ عبدالممؾ بف محمد بف عدي األستراباذي وغيرىـ, تالميذه: روى 
 .(34)توفى في شير ربيع اآلخر سنة ثمانيف وثالثمائةعنو أبو العباس المستغفري, 

  ىـ(386أبو األزىر أحمد بن أحمد األفراني )ت 
أبو األزىر أحمد بف أحمد بف محمد الفذاري األفراني, شيوخو: روى عف أبيو وأبي 

الحافظ,  األحوص محمد بف مسممة الكاساني, تالميذه: روى عنو أبو العباس المستغفري
 .(35)وكانت وفاتو بعد سنة ست وثمانيف وثالثمائة

  ىـ(386أبو الحسن عمي بن محمد الطالبي )ت 
أبو الحسف عمي بف محمد بف العباس الطالبي النسفي, شيوخو: سمع عبدالمؤمف بف 

 .(36)خمؼ والمشايخ, توفى في شير رمضاف سنة ست وثمانيف وثالثمائة
  ىـ(386الـمرودي )ت أبو الفضل محمد بن أبو سعيد 

أبو الفضؿ محمد بف أبي سعيد عثماف بف إسحاؽ بف شعيب بف الفضؿ إبف عاصـ 
بف مردة المرودي النسفي, كاف شيخًا ثقة محدث, شيوخو: ىو آخر مف روى عف محمود بف 
عنبر بف نعيـ النسفي وذىب عنو سماعو وكاف عنده عف محمود نحو تسعيف حديثًا, تالميذه: 

العباس المستغفري الخطيب, وأبنو أبو ذر محمد بف جعفر, سمع منو الصغار  سمع منو أبو
 .(37)والكبار وأثنى عميو المستغفري, توفى في ذي القعدة سنة ست وثمانيف وثالثمائة

  (397عمي بن محمد بن جعفر النسفي )ت 
عمي بف محمد بف جعفر بف محمد بف حامد بف المنذر النسفي وىو أبو الحسيف بف 

أحمد, شيوخو: روى عف عبدالمؤمف بف خمؼ والحسيف بف خمؼ المؤدب, توفى يـو أبي 
 .(38)الثالثاء لست بقيف مف رجب سنة سبع وتسعيف وثالثمائة

  ىـ(400أبو نصر أحمد بن عمار الشيركثي )ت 
أبو نصر أحمد بف عمار إبف عصمة بف معاذ الشيركثي, محدث, شيوخو: سمع أبا 

ة الشيركثي, تالميذه: سمع منو جامع أبي عيسى, وأبا يعمي محمد نصر بف محمد بف سبر 
عبدالمؤمف بف خمؼ النسفي و عمي بف محتاج الكسائي وأبا جعفر محمد بف محمد بف عبداهلل 
الجماؿ وأبا أحمد بكر بف محمد بف حمداف المروزي وأبا محمد دعمج بف أحمد السجزي, وأبا 

بداهلل بف عدي الحافظ وأبا بكر أحمد بف إبراىيـ بكر محمد بف عبداهلل الشافعي وأبا أحمد ع
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اإلسماعيمي والحاكـ أبا أحمد محمد بف محمد بف إسحاؽ الحافظ وغيرىـ, توفى في شيركث 
 .(39)في شعباف سنة أربعمائة

  ىـ(400أبو أحمد أحمد بن محمد الفرنكدي )ت 
كدي, شيوخو: أبو أحمد أحمد بف محمد بف عبداهلل بف محمد بف فرنكدؾ النسفي الفرن

روى عف أبي يعمي عبدالمؤمف بف خمؼ النسفي, تالميذه: روى عنو أبو العباس المستغفري 
 .(03)الحافظ, توفى في العشر األواخر مف شير ربيع األوؿ سنة أربعمائة

  ىـ( 403أبو نصر أحمد بن عمي الشرغياني )ت 
زربي المتولي  أبو نصر أحمد بف عمي بف محمد بف جمعة بف السكف بف عبداهلل بف

الشرغياني الكوفي النسفي, مف أىؿ نسؼ كاف يسكف سكة كوى ضرغياف فنسبت إليو وأشتير 
بالنسبة إلييا, شيوخو: روى عف أبي يعمي عبدالمؤمف بف خمؼ النسفي, تالميذه: روى عنو 

 .(03)أبو العباس المستغفري الحافظ, توفى في السادس مف شير رمضاف سنة ثالث وأربعمائة
  ىـ(406أبو عمي محمد بن محمد الخشنامي )ت 

أبوعمي محمد بف محمد بف خشناـ إبف الحسيف بف معروؼ بف شجاع بف كداـ 
الخشنامي, مف أىؿ نسؼ, شيوخو: سمع إسحاؽ بف عمرو وأبا سيؿ ىاروف بف أحمد بف 

وأبا عمرو محمد بف محمد بف صابر وغيرىـ, تالميذه: سمع منو أبو العباس  األستراباذي
جعفر بف محمد إبف المعتز المستغفري, كانت وفاتو في جمادي األولى سنة ست 

 .(03)وأربعمائة
  ىـ(407أبوبكر محمد بن سميمان النوقدي )ت 

مف نوقد أبوبكر محمد بف سميماف بف الخضر بف أحمد بف الحكـ المعدؿ النوقدي, 
خرداخف مف نواحي نسؼ, كاف ثقة أمينًا, شيوخو: روى عف محمد بف محمود بف عنبر عف 
أبي عيسى الترمذي كتاب الجامع لو وعف غيرىما, توفى في غرة جماي األولى سنة سبع 

 .(00)وأربعمائة
  ىـ(409أبو الحسين العالء بن محمد الغوبديني )ت 

لغوبديني, مف أىؿ العمـ و الحديث, شيوخو: أبو الحسيف العالء بف محمد بف نعيـ ا
روى عف أبيو وخمؼ بف محمد الخياـ وأبي أحمد عبدالرحمف بف عبداهلل بف يزداد الرازي, 
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تالميذه: روى عنو المستغفري, توفى يوـ الخميس السادس عشر مف شير رمضاف سنة تسعة 
 .(04)و أربعمائة و عاش أثنتيف وسبعيف سنة

 ثالثًا: عؾم الػؼه

وكذلؾ ىو عبارة عف فيـ غرض المتكمـ مف  (05)العمـ بالشيء والفيـ لو لفقو لغة:ا
والفقو في األصؿ الفيـ يقاؿ: فقو الرجؿ يفقو فقيًا إذ فيـ, وأوتي الرجؿ فقيًا في  (06)كالمو

 . (07)الديف أي فيمًا فيو. ورحؿ فقيو أي عالـ
ىو العمـ باألحكاـ الشرعية العممية المكتسب مف أدلتيا التفصيمية وقيؿ  أما إصطالحًا:

ىو اإلصابة والوقوؼ عمى المعنى الخفي الذي يتعمؽ بو الحكـ, وىو عمـ مستنبط بالرأي 
 .(08)واإلجتياد ويحتاج فيو إلى النظر والتأمؿ

ر كثيرة ولكنيا نشأ الفقو اإلسالمي نشأة الدعوة وبدء الرسالة ومر بأطوا نشأة الفقو:
غير متميزة مف حيث الزمف تميزًا دقيقًا فقد نشأت أحكاـ الفقو مع نشأة اإلسالـ ألف اإلسالـ 
ىو مجموعة مف العقائد واألخالؽ واألحكاـ العممية في عيد الرسوؿ )صمى اهلل عميو وسمـ( 

ى اهلل مكونة مف األحكاـ التي وردت في القرآف ومف األحكاـ التي صدرت مف الرسوؿ )صم
عميو وسمـ( فتوى في واقعة أو قضاء في خصومة أو جوابًا عف سؤاؿ فكانت مجموعة األحكاـ 
الفقيية في طورىا األوؿ مكونة مف أحكاـ اهلل ورسولو )صمى اهلل عميو وسمـ( ومصدرىا القرآف 
والسنة, وفي عيد الصحابة واجيتيـ وقائع وطرأت ليـ طوارئ لـ تطرأ ليـ في عيد الرسوؿ 

مى اهلل عميو وسمـ( فإجتيد فييا أىؿ اإلجتياد وقضوا وأفتوا وأضافوا إلى المجموعة األولى )ص
عدة أحكاـ إستنبطوىا بإجتيادىـ. فكانت مجموعة األحكاـ الفقيية في طورىا الثاني مكونة مف 
أحكاـ اهلل ورسولو )صمى اهلل عميو وسمـ( وفتاوى الصحابة وأقضيتيـ, ومصادرىا القرآف 

جتياد الصحابة ولـ تسـ ىذه المجموعة عمـ الفقو ولـ يسـ رجاليا مف الصحابة  والسنة وا 
 .(09)فقياء

ستنباط قواعده ووضع أصولو  الفقياء واألئمة المجتيديف ممف فرغ لدراسة الفقو وا 
 ومبادئو, وظيرت مجموعة مف أولئؾ الفقياء منيـ:

  ىـ(225أبو عبداهلل محمد البيكندي النسفي )ت 
 محمد بف سالـ بف الفرج البيكندي, كاف فقييًا محدثًا ثقة, شيوخو: روى أبو عبداهلل

عف سفياف بف عيينة وأبي األحوص محمد بف حياف البغوي, تالميذه: روى عنو محمد بف 
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محمد بف إبراىيـ البكري, توفى يوـ األحد لسبع مضيف مف إسماعيؿ البخاري في صحيحو و 
 .(43)صفر سنة خمس وعشريف ومائتيف

  ىـ(281عمران بن العباس الـمسناني النسفي )ت 
عمراف بف العباس إبف موسى المسناني الفقيو, شيوخو: روى عف محمد بف حميد 
الرازي ومحمد بف فضيؿ بف غزواف وغيرىا, تالميذه: روى عنو مكحوؿ بف الفضؿ النسفي 

براىيـ بف فضمويو الكسبوي, توفى في شير رمضاف سنة إحدى وثمانيف ومائ  .(43)تيفوا 
  ىـ(339أبو الحسين محمد بن طالب النسفي )ت 

أبو الحسيف محمد بف طالب بف عمي النسفي, الفقيو إماـ الشافعية في مدينة نسؼ, 
قاؿ جعفر المستغفري: كاف فقييًا عارفًا بإختالؼ العمماء نقي الحديث صحيحو ما كتب إال 

سى بف ىاروف وطائفة, توفى في عف الثقات, شيوخو: سمع مف عمي بف عبدالعزيز بمكة ومو 
 .(43)رجب سنة تسع وثالثيف وثالثمائة

  ىـ(378أبو بكر محمد بن عاصم األستغداديزي النسفي )ت 
 أبو بكر محمد بف عاصـ إبف رمضاف بف عمي بف أفمح بف كاسمانة األستغداديزي
الفقيو, كاف فقييًا فاضاًل صالحًا, شيوخو: سمع أبا بكر محمد بف أحمد بف خنب وأبا صالح 
خمؼ إبف محمد بف إسماعيؿ الخياـ وأبا عبداهلل محمد بف موسى الضرير الرازي وأبا بكر 
أحمد بف سعد بف بكار السمنتي, وحدث شيء يسير, تالميذه: سمع منو أبو طاىر النسفي 

بنو, توفى في   .(40)النصؼ مف ذي الحجة سنة ثماف وسبعيف وثالثمائةوا 
  ىـ(379أبو البديع أحمد بن محمد الـمكحولي النسفي )ت 

أبو البديع أحمد بف محمد بف مكحوؿ بف الفضؿ النسفي المكحولي وكاف بارعًا في 
بف الفقو. شيوخو: سمع أباه أبا المعيف المكحولي وأبا سيؿ ىاروف بف أحمد األسفرايني وأحمد 

حمداف المقريء, ودرس العمـ عمى عيسى العنوي, توفى في صفر سنة تسع وسبعيف 
 .(44)وثالثمائة
  ىـ(422أبو محمد عثمان الـمواني النسفي )ت 

أبو محمد عثماف بف محمد بف أبي التميمي النسفي المواني, الفقيو الزاىد, شيوخو: 
أبو حفص عمر بف أحمد النسفي, روى عف القاضي أبي الفوارس النسفي, تالميذه: روى عنو 

 .(45)توفى في ذي القعدة سنة أثنتيف وعشريف وأربعمائة



                                         جمؾة جامعة األنبار لؾعؾوم اإلنسانقة

 

 ( 1اجملؾد )( 2العدد )

 2015( كانون األول)

 

  (43 (  
 

  ىـ(494سعيد بن إبراىيم الورغجني النسفي )ت 
النسفي كاف فقييا فاضاًل,  سعيد بف إبراىيـ إبف محمد بف إبراىيـ بف المكي الورغجني

شيوخو: تفقو عمى اإلماـ يوسؼ بف محمد الحنفي النسفي وكتب الحديث, تالميذه: روى عنو 
 .(46)إبنو عمي بف سعيد الفقيو, توفى سنة أربع وتسعيف وأربعمائة
 العلوم غري الشرعية

 أواًل: عؾم الؾغة والـحو

ألفاظ يعبر بيا كؿ قوـ عف مقصدىـ, والمغة العربية ىي الكممات التي يعبر  المغة:
بيا العرب عف أغراضيـ وقد وصمت إلينا مف طريؽ النقؿ وحفظيا لنا القرآف الكريـ واألحاديث 

 .(47)منظوميـمف منثور العرب و الشريفة وما رواه الثقات 
ف اهلل حفظ تمؾ المغة بحفظو لمقرآف, وىيأ لذلؾ  والمغة العربية ىي لغة القرآف الكريـ وا 

فألفوا فيو مصنفات بالغة  عمـ النحو الذي ىو عماد العربية.أسبابًا منيا إىتماـ العمماء ب
 .(48)األىمية

وقد إكتسبت المغة العربية إسميا مف اإلعراب أو الفصاحة أو العروبية والوضوح 
 غات. , وبذلؾ تميزت المغة العربية عف سائر الم(49)والبياف

فيو العمـ الذي يبحث في المغة, ويتخذىا موضوعًا لو فيدرسيا مف  أما عمم المغة:
وموضوع عمـ المغة ىو كؿ النشاط لإلنساف في الماضي  النواحي الوصفية والتأريخية.

 .(53)والحاضر
وُيعد عمـ المغة العربية مف أشرؼ العموـ ومعرفتو مف خير األمور, وذلؾ ألف اهلل 

العرب عمى العالميف وفضؿ لغتيـ عمى سائر المغات فأرسؿ أفضؿ أنبيائو بأفصح لغة أختار 
 .(53)في أفصح قوـ, وأنزؿ كتابو العزيز بتمؾ المغة

 أشفر الؾغويني يف مديـة نسف.

 أسمم بن ميمون الورغجني 
أسمـ بف ميموف الورغجني, النحوي األديب مف ورغجف أحدى قرى نسؼ, وذكره أبو 

 .(53)المستغفري في تأريخ نسؼ وقاؿ: كاف صاحب العروض والمغة مف القدماءالعباس 
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 أبو الـمظفر محمد األتشندي 
أبو المظفر محمد بف أحمد بف محمد بف حامد بف نعيـ بف الفضؿ بف سيؿ بف 

النسفي, كاف مشيورًا بالفصاحة والبياف واألدب, وكاف قد كتب  فرخاف الكاتب األتشندي
الحديث عف أبي بكر وأبي الفضؿ العاصمييف, وذكر أنو كاف يتفقو ألبي حنيفة ويتكمـ 
اإلعتزاؿ وىو صاحب حديث الرباعيات ما رواه أحد غيره وأبو بكر محمد بف جعفر األتشندي 

سحاؽ بف إبراىيـ الفاريابي أحاديث مناكير النسفي, شيوخو: روى عف أبي سعيد محمد بف إ
مف موضوعات محمد بف تميـ الفاريابي وأحمد بف عبداهلل الجويباري, تالميذه: روى عنو أحمد 

 .(50)بف الربيع بف شافع السنكباثي
 ثانقًا: األدب والشعر

فاألدب ىو نوع مف السموؾ  (54)األدب: )ىو اإلجادة في فني المنظوـ والمنثور(
والفني في النفس العربية, حتى أف المسمميف كانوا يعدوف المغة واألدب والفقو مف  الفكري

ضرورات الثقافة العامة التي يجب أف يتصؼ بيا كؿ مثقؼ أشتغؿ بالعمـ بصرؼ النظر عف 
, وقد شيدت الحركة األدبية في مدينة نسؼ إزدىارًا واسعًا بظيور (55)ناحية اإلختصاص

راء النسفييف فقد كانت عنايتيـ كبيرة بالشعر العربي وال غرابة إذ ُأعد كوكبة مف األدباء والشع
ف كاف الشاعر ال يحدث أال بشعره, فقد إنتشر الشعر العربي سماعًا  التحديث بالشعر رواية, وا 

جازة, وىي شبيية باألساليب التي درست بيا عموـ الحديث.  وقراءة وكتابة وا 
فعمـ الشعر ىو عمـ باحث عف أحواؿ الكممات الشعرية, ال مف حيث الوزف والقافية 
بؿ مف حيث حسنيا وقبحيا ومف حيث أنيا شعر, وحاصمو تتبع أحواؿ خاصة بالشعر مف 

 حيث الحسف والقبح والجواز واإلمتناع وأمثاليا.
تراز عف وغرضو, تحصيؿ ممكة إيراد الشعر عمى تمؾ األحواؿ الخاصة وغايتو, إح

. وكاف األدباء والشعراء في مدينة نسؼ, مف كانت إليو الرحمة إلى (56)الخطأ في ذلؾ اإليراد
 البالد المجاورة ومف أشير األدباء والشعراء النسفييف الرحالة.

  ىـ(340أبو نصر أحمد الجوبقي )ت 
أبو نصر أحمد بف عمي بف طاىر الجوبقي النسفي, األديب الشاعر مف أىؿ نسؼ, 

اف يمقب بأبي حامدات, رحؿ إلى العراؽ بعد سنة عشريف وثالثمائة وأستكثر مف شيوخ ك
العراؽ وخراساف, شيوخو: درس الفقو عمى أبي إسحاؽ المروزي, وعمؽ عنو شرح كتاب 
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المزني, ثـ رجع إلى نسؼ وأقاـ بيا سنيف ثـ أعاد الرحمة وخرج حاجًا في سنة تسع وثالثيف 
 .(57)دية منصرفًا مف الحج سنة أربعيف وثالثمائةوثالثمائة, توفى في البا

   ىـ(341أبو عثمان سعيد النسفي )ت 
أبو عثماف سعيد بف إبراىيـ إبف معقؿ بف الحجاج النسفي, كاف فاضاًل ثقة, صاحب 
أدب وشعر, شيوخو: روى عف أبيو وعبدالصمد بف الفضؿ البمخي وأبي محمد عبد بف الحميد 

براىيـ بف محمد بف سويد الصنعاني والحسف بف  الكشي وعمي بف عبدالعزيز المكي وا 
عبداألعمى النرسي وغيرىـ مف أىؿ اليمف والحجاز والعراؽ وخراساف وما وراء النير جماعة 
يكثر عددىـ, تالميذه: روى عنو جماعة كثيرة منيـ محمد بف أبي سعيد السرخسي وعمي بف 

بف عمراف األستحبي وأبو الفضؿ منصور بف نصر  محمد بف عصمة المروزي ومحمد
 .(58)الكاغدي, توفى في صفر سنة أحدى وأربعيف و ثالثمائة

  ىـ(343غيالن بن طس النسفي )ت 
يقاؿ أبو عمي كاف أديبًا فاضاًل بف بنشر النسفي, يكنى أبو أحمد و غيالف بف طس 

ى عف محمد بف حبراؿ بف ثقة, وكاف يستممي عمى شيوخ سمرقند وقد أقاـ بيا, شيوخو: رو 
حماد بف فرقد الصغاني وحماد بف شاكر النسفي وأبي بكر الوراؽ الترمذي وأىؿ سمرقند 
ونسؼ, تالميذه: روى عنو محمد بف زكريا بف الحسيف النسفي ومحمد بف فضالف الجرجاني 
وأبو ذر عمار بف محمد بف مخمد البغدادي, توفى بسمرقند في سنة ثالث وأربعيف 

 .(59)ائةوثالثم
  ىـ(360أبو نصر أحمد األسبانيكثي )ت بعد 

أبو أحمد بف زاىر بف حاتـ إبف رستـ األسبانيكثي, كاف أديبًا فاضاًل ثقة مائاًل إلى 
الخيرات, شيوخو: روى عف عبداهلل بف محمد بف يعقوب البخاري األستاذ, تالميذه: روى عنو 

 .(63)بيا بعد الستيف والثالثمائة أبو سعد األدريسي الحافظ, وقاؿ سكف سمرقند وتوفى
  ىـ(387أبو جعفر محمد الـمجدواني )ت 

أبو جعفر محمد بف النضر بف رمضاف المؤدب الزاىد المجدواني, كاف عبد صالحًا 
زاىده متعدبًا أديبًا بارعًا شاعرًا محرجًا مباركًا, شيوخو: سمع ألبي عبيد مف أبي الحسيف محمد 

طالب بف عمي النسفي وغيره, كتاب غريب الحديث, تالميذه: سمع منو أبو العباس  إبف
بنو أبو  .(63)ثالثمائةبف محمد, توفى في شواؿ سنة سبع وثمانيف و ذر جعفر  المستغفري وا 
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  ىـ(389أبو نصر محمد اليعقوبي )ت 
 أبو نصر محمد بف إسماعيؿ بف يوسؼ بف يعقوب بف إسحاؽ بف إبراىيـ بف المفمس
اليعقوبي, مف أىؿ نسؼ, كاف مف أىؿ العمـ وىو شاعر محدث, شيوخو: سمع لجد أمو أبا 
عثماف سعيد بف إبراىيـ بف معقؿ وأبا يعمي عبدالمؤمف بف خمؼ ومحمد إبف محمود بف عنبر 
وأبا بكر محمد بف زكريا بف الحسيف وجده أبا منصور يوسؼ بف يعقوب اليعقوبي, تالميذه: 

ى وسمعوا منو جامع أبي عيسى الترمذي, ست مرات, وأيضًا روى عنو روى عنو أىؿ بخار 
ميموف بف ىاروف بف مخمد الكاتب عف الحسيف بف الضحاؾ خبرًا ألبي نؤاس, توفى في شير 

 .(63)رمضاف سنة تسع وثمانيف و ثالثمائة
  ىـ(395أبو محمد الـمسبح )ت 

أبو محمد عبدالممؾ بف مرواف بف محمد بف محمد بف إبراىيـ بف المسبح بف يوسؼ 
بف أيوب النسفي الفقيو األديب الشاعر, توفى ببخارى في شعباف سنة خمس وتسعوف 

 .(60)وثالثمائة, وحمؿ إلى نسؼ
  ىـ(405أبو سيل أحمد السالمي )ت 

أبو سيؿ أحمد بف يعقوب السالمي, جمع اآلداب والنيؼ واألشعار حتى صار ركنا 
مف األركاف, تفقو ببغداد عمى أبي حامد األسفراييني, وكتب الحديث بيا وبخراساف. شيوخو: 
سمع أباه وأبا أحمد القاسـ إبف محمد القنطري وأبا إسحاؽ إبراىيـ بف أبي بكر الرازي وأبا 

براىيـ بف فراس المكي بيا, ومف جممة فوائده ما ذكره أبو العباس جعفر بف الحسيف أحمد إبف إ
المستغفري في كتاب التأريخ وجدت كتابو بخطو يعني أبا سيؿ السالمي الشدني أبو نصر 

 عبدالعزيز بف عمر بف نباتو السعدي مف قبمو لنفسو في صباه:
 ـػػػػولما أثقمت لمرواح حموليػ
 ػووقفنا فمف باؾ يكفكؼ دمع

 

 فمـ يبؽ إال شامت وغيػػػػور 
 ػػػرػػػػػػػػػػػػػػػوممتـز قمبًا يكاد يطي

 

 وقاؿ المستغفري: أنشدني أحمد بف يعقوب بف إسحاؽ لمعباس بف األحنؼ:
 أييا الراقدوف حولي أعينوني
 ػاً ػػػحدثونػي عػف الػنػيػار حػديػث

 

 عمى الميؿ حسبة واقتػػػػػػػػػدارا 
 النياراوأوصفوه فقد نسيت 

 

 قاؿ: وأنشدني إبف نباتو لنفسو:
 ىػاـ الػجػواد وفي أرقػابيا قمؽ  ػػةػػػػػػػػػػػػػػػفي كػؿ يػوـ لػنػا يػػا دىػػر مػػعػػرك
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 حظي مف العيش أكُؿ كمو غصػػص
 

 مف المذاؽ وشرب كمو شػػرؽ
 

دخؿ أبو سيؿ السالمي جرجاف منصرفًا مف العراؽ, توفى بيا في شعباف سنة خمس 
 .(64)وأربعمائة
  ىـ(426أبو نصر أحمد الراىبي )ت 

أبو نصر أحمد بف محمد بف بكر بف محمد بف جعفر بف راىب الراىبي األديب 
الشاعر مفاخر بمدة نسؼ, شيوخو: سمع جده أبا عمرو الراىبي وأبا الفوارس أحمد بف محمد 

, تالميذه: روى عنو أبو بف جمعة والميث بف نصر الكاجري وأبا بكر إسماعيؿ بف الفراتي
 .(65)العباس جعفر بف محمد المستغفري, توفى في رجب سنة ست وعشريف وأربعمائة

  ىـ(439أبو أحمد محمد األستغداديزي )ت 
أبو أحمد محمد بف أحمد إبف أبي النضر أحمد بف أبي القاسـ حمداف األستغداديزي 

دالعزيز, كاف شيخًا صالحًا صامتًا ىو خاؿ الحاكـ األديب أبي نصر أحمد بف إبراىيـ بف عب
عالمًا باألدب, خرج إلى غزنة وكاف يؤدب بعض ولد سمطاف محمود بف سبكتكيف ثـ أنصرؼ 
إلى وطنو وبقي بيا مترويًا ليس لو إال العبادة, شيوخو: سمع أبا بكر أحمد بف محمد بف 

ما, تالميذه: سمع منو إسماعيؿ البخاري وأبا إسحاؽ إبراىيـ بف أبي بكر الرازي وجماعة سواى
أبو محمد عبدالعزيز بف أبي بكر النخشبي, توفى في شير ربيع األوؿ سنة تسع وثالثيف 

 .(66)وأربعمائة وشيد جنازتو عدد كثير مف المسمميف مف قرى نسؼ وقصباتيا
  ىـ(485أبو الحسن عمي الكسبوي )ت 

فقيو أديب, دخؿ أبو الحسف عمي بف محمد بف أحمد الُسني النسفي الكسبوي, شيخ 
سمعت منو أحاديث ذىبت عني بت عميو بنسؼ و سمرقند وسمع بيا الحديث قاؿ النسفي: تأد

في شير رمضاف سنة خمس وثمانيف  (67)نسختيا ورأيت بخطو. توفى بخشمنجكث
 .(68)وأربعمائة

 أما الشعراء و األدباء الذيف وردوا مدينة نسؼ فكاف مف أشيرىـ:
 ىـ(399 أبو الفتح عمي البستي )ت 

أبو الفتح عمي بف محمد البستي, الكاتب واحد زمانو في الكتابة والشعر, دخؿ 
سمرقند. شيوخو: سمع أبا سميماف الخطابي وغيره, دخؿ نسؼ مع األمير أيمؾ الماضي في 

 .(69)سنة ست وتسعيف وثالثمائة توفى في ذي القعدة سنة تسع وتسعيف وثالثمائة
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 اإلنســـــــانقةثالثًا: العــؾـــوم 

 عمم التأريخ -أ 
)فف التأريخ مف الفنوف التي تتداولو األمـ واألجياؿ ... في ظاىره ال يزيد عمى اخبار 
عف األياـ والدوؿ والسوابؽ مف القروف األولى... وفي باطنو نظر وتحقيؽ, وتعميؿ لمكائنات 

يؿ في الحكمة عريؽ, ومبادئيا دقيؽ, وعمـ بكيفيات الوقائع وأسبابيا عميؽ, فيو لذلؾ أص
 .(73)وجدير بأف يعد في عموميا وخميؽ(

راء وموضوعو, أحواؿ األشخاص الماضية مف األنبياء واألولياء والعمماء والشع
 .والمموؾ والسالطيف وغيرىا...

أما الغرض منو, فيو الوقوؼ عمى األحواؿ الماضية, وفائدتو, العبرة بتمؾ األحواؿ 
. وقد حظي عمـ التأريخ بمكانة خاصة في الحضارة (73)تجاربوالتنصح بيا وحصوؿ ممكة ال

جتماعيًا, لذا إحتؿ ىذا العمـ  اإلسالمية فيي حضارة إنسانية إىتمت باإلنساف فكريًا وروحيًا وا 
 .(73)ركنًا أساسيًا في النشاط العممي والفكري الذي إمتازت بو تمؾ الحضارة

رًا في الثقافة اإلسالمية والذي يتمثؿ فعمـ التأريخ مف العموـ التي شغمت حيزًا كبي
بظيور المصنفات التأريخية في التأريخ العاـ والتواريخ الخاصة بالمدف والطبقات وغيرىا مف 
المصادر التأريخية التي تدؿ عمى اإلىتماـ بيا, لذا نجد عدد كبير مف المدف ليا تواريخيا 

سياسي واإلجتماعي والثقافي وتواريخ الخاصة بيا, وتمؾ التواريخ تعد مرآة تعكس التأريخ ال
 .(70)عممائيا أي إلقاء الضوء عمى الجوانب الفكرية والعممية والسياسية واإلجتماعية لتمؾ المدف

ومف المصادر الميمة التي إىتـ بيا المؤرخوف األوؿ وعنوا بتدوينيا ىي تواريخ 
ه المدف اإلسالمية واألمصار المدف, إذ قاـ بتأليفيا رجاؿ مف ىذه المدينة أو تمؾ, وكانت ىذ

 .(74)العربية موضع إىتماـ بعض مف مؤرخييا الذيف ولدوا و نشأوا بيا أو سكنوىا
يمكف القوؿ بأف مف بالد ما وراء النير مف المراكز الثقافية التي عنيت التواريخ 

بما وصؿ إلينا مف تراجـ  بأنواعيا مف تواريخ عامة وسيرة وتراجـ وأنساب وتجمى ىذا اإلىتماـ
عمماؤىا وبما صنفوه مف مدونات تأريخية عامة, وكانت مدينة نسؼ مف المدف التي نالت 
العناية مف قبؿ المؤرخيف والعمماء فأنبروا لتدويف تأريخيا وأخبارىا, مما عزز النشاط الفكري 

موا في إعطاء لتمؾ المدينة وبرز لنا مف خالؿ ذلؾ عمماء ومحدثيف وأدباء ومؤرخيف ساى
 صورة واضحة لمنشاط الفكري لمدينة نسؼ. ومف أشير المؤرخيف:
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  ىـ(395الشاه إبن أبي نصر الكسبوي )ت 
الشاه بف أبي نصر بف أبي نصر بف أبي منصور الكسبوي, شيوخو: سمع مف عيسى 
بف الحسيف الكسبوي مصنفاتو وسمع مغازي الواقدي مف الحسيف بف صديؽ الورغجني في 

 .(75)وستيف وثمثمائة, توفى بكسبة في المحـر سنة خمس وتسعيف وثمثمائةسنة ست 
  ىـ(432أبو العباس جعفر بن محمد الـمستغفري )ت 

أبو العباس جعفر بف محمد بف المعتز بف محمد بف المستغفر النسفي, فقيو وخطيب 
تقاف, نسؼ لو اشتغاؿ بالتأريخ ومف رجاؿ الحديث, مكثرًا صدوقًا يرجع إلى فيـ ومعرف ة وا 

لـ يكف بما وراء النير في عصره مف يجري أحسف فييا, و جمع الجموع وصنؼ التصانيؼ و 
مجراه في الجمع والتصنيؼ وفيـ الحديث, ولو مؤلفات في التأريخ والحديث وغيرىا مف العمـو 
وىي: الدعوات, في الحديث وكتاب التمييد في التجويد وكتاب فضائؿ القرآف والشمائؿ 

في التأريخ كتاب تأريخ كتاب المسمسالت, في الحديث, و ومعرفة الصحابة األوائؿ, و والدالئؿ 
المؤتمؼ لعبد الغني بف سعيد, كتاب مما زاده عمى كتاب المختمؼ و كش وتأريخ نسؼ, و 

زيارات في المختمؼ, وكتاب األياـ والميالي, وكتاب المناسبات, وكتاب الوفا, وكتاب الرقى, 
در الحركة, وكتاب تأريخ سمرقند, وكتابؿ األوائؿ وكتاب حج أبي  وكتاب المنامات وكتاب

حنيفة, شيوخو: سمع بنسؼ أبا سيؿ ىاروف بف أحمد األستراباذي وأبا محمد عبداهلل إبف 
محمد بف زر الرازي وببخارى أبو عبداهلل محمد بف أحمد وغنجار الحافظ, وبمرو أبا الييثـ 

رة سواىـ. تالميذه: روى عنو عبدالممؾ القاضي وأبو محمد بف المكي الكشمييني وجماعة كثي
الحسف بف أحمد السمرقندي الحافظ وجمع كثير ال يحصوف. كانت وفاتو في سمخ جمادي 

 .(76)األولى سنة أثنتيف وثالثيف وأربعمائة, وقبره في مدينة نسؼ عمى طرؼ الوادي
 اخلـــامتـــة

استطعنا الوصوؿ إلى حقيقة ىامة أال وىي أف مدينة نسؼ كانت تعج بالحركة 
الثقافية وكاف لمعمماء النسفيوف دور كبير في نشاط الحركة الفكرية واألدبية مف خالؿ ابداعيـ 
في مختمؼ العموـ الشرعية مثؿ عمـ القرآف والحديث والفقو والغير شرعية كعمـ المغة العربية 

والعموـ اإلنسانية التي كاف ليا األثر البالغ في ازدياد العمـ والمعرفة الدينية األدب والشعر و 
وذلؾ باعتبارىا مف العموـ الجميمة التي تعزز مكانة المرء في المجتمع مف خالؿ الدراسة 
الرصينة عمى أكابر العمماء وىذا ينعكس ايجابًا عمى حالة المجتمع عمومًا, كذلؾ اتصؼ 
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سؼ بصفة الموسوعية فقد برعوا وصنفوا في كثير مف حقوؿ المعرفة فقد الكثير مف عمماء ن
كانت جيودىـ مكممة لجيود عمماء المدف اإلسالمية المجاورة فمـ تكف مطبوعة بطابع اقميمي 
بؿ ثقافة عربية إسالمية امتزجت بثقافات البالد األخرى مف خالؿ الرحالت والعالقات العممية 

 الوثيقة.
 

 
 
 
 

 ش:اهلــــوام

, )حقوؽ الطبع محفوظة 33( الرومي, فيد بف عبدالرحمف بف سميماف, دراسات في عمـو القرآف الكريـ, ط3)
 .034ـ(, ص 3330ىػ/3434-لممؤلؼ, بالـ

ـ(, البدور الزاىرة في القراءات العشر المتواترة, 3430( القاضي, عبدالفتاح بف عبدالغني بف محمد, )ت 3)
 .7بيروت, بالت(, ص بالط, )دار الكتاب العربي, 

 .035( الرومي, دراسات في عمـو القرآف الكريـ, ص 0)
-, )المكتبة األمدادية, بالـ3السندي, أبو طاىر عبدالقيـو عبدالغفور, صفحات في عمـو القراءات, ط( 4)

 .33, ص ىػ(3435
سمرقند, قدـ لو  القند في ذكر عمماء, ـ(3343ىػ/507النسفي, نجـ الديف عمر بف محمد بف أحمد, )ت ( 5)

 .084, ص ـ(3993ىػ/3463-, )مكتبة الكوثر, السعودية3وأعتنى بو نظر محمد الفاريابي, ط
األنساب, , ـ(3373ىػ/563السمعاني, أبو سعد عبدالكريـ بف محمد منصور التميمي المروزي, )ت ( 6)

, )مجمس دائرة المعارؼ العثمانية, حيدر 3اليماني و غيره, ط تح, عبدالرحمف بف يحيى المعممي
 .33/66, ـ(3963ىػ/3083-آباد

المباب في تيذيب , ـ(3303ىػ/603إبف األثير, عزالديف الجزري, )ت ؛ 5/036( السمعاني األنساب, 7)
ياقوت الحموي, أبي عبداهلل ياقوت بف ؛ 3/493, بالت( -األنساب, بالط, )دار صادر, بيروت

, ـ(3995-, )دار صادر, بيروت3معجـ البمداف, ط, ـ(3338ىػ/636عبداهلل الرومي البغدادي, )ت 
3/443. 

ىػ(, المختصر في 879( الكافيجي, أبو عبداهلل محي الديف بف سميماف بف سعد بف مسعود الرومي, )ت 8)
 .339ىػ( ص 3437-, )مكتبة الرشد, الرياض3عمـ األثر, تح, عمي زويف, ط



                                         جمؾة جامعة األنبار لؾعؾوم اإلنسانقة

 

 ( 1اجملؾد )( 2العدد )

 2015( كانون األول)

 

  (48 (  
 

-, )دار الكتاب العربي, بيروت3طيب البغدادي, الكفاية في عمـ الرواية, تح, د.أحمد عمر ىاشـ, ط( الخ9)
تدريب , ـ(3535ىػ/933السيوطي, جالؿ الديف عبدالرحمف بف أبي بكر, )ت ؛ 7-6ـ(, ص 3985

ية, , )دار أحياء السنة النبو 3الراوي في شرح تقريب النواوي, راجع أصولو, عبدالوىاب عبدالطيؼ, ط
 .3/36, (3979ىػ/3099-بيروت

 .333( الكافيجي, المختصر في عمـ األثر, ص 33)
 .333( الكافيجي, المختصر في عمـ األثر, ص 33)
( إبف حجر العسقالني, النكت عمى كتاب إبف الصالح, تح, ربيع ىادي عمير المدخمي, بالط, )عمادة 33)

 .3/335ـ(, 3984ىػ/3434-ية السعوديةالبحث العممي بالجامعة اإلسالمية, المممكة العرب
 .3/36( السيوطي, تدريب الراوي, 30)
 .8/303( السمعاني, األنساب, 34)
 .335( النسفي, القند, ص 35)
 .33/533( السمعاني, األنساب, 36)
 .534( النسفي, القند, ص 37)
 .37( النسفي, القند, ص 38)
 .0/059األثير, المباب,  ؛ إبف5/073( ياقوت الحموي, معجـ البمداف, 39)
 .3/78؛ إبف األثير, المباب, 33/338( السمعاني, األنساب, 33)
 .3/88؛ إبف األثير, المباب, 6/074( السمعاني, األنساب, 33)
إبف نقطة, أبو بكر محمد بف عبدالغني بف أبي بكر بف شجاع معيف الديف الحنبمي البغدادي, )ت ( 33)

ؿ )تكممة لكتاب األكماؿ إلبف ماكوال(, تح, د.عبدالقيـو عبدريب إكماؿ األكما, ـ(3303ىػ/639
 .0/94؛ إبف األثير المباب, 3/334, ـ(3433-, )جامعة أـ القرى, مكة المكرمة3النبي, ط

 .338( النسفي, القند, ص 30)
 .033-30/039( السمعاني, األنساب, 34)
 .33/338( السمعاني, األنساب, 35)
 .086 ( النسفي, القند, ص36)
 .33/336( السمعاني, األنساب, 37)
 .087( النسفي, القند, ص 38)
 .3/334؛ إبف األثير, المباب, 303-8/303( السمعاني, األنساب, 39)
 .33/399( السمعاني, األنساب, 03)
 .8/83( السمعاني, األنساب, 03)
 .3/447؛ إبف األثير, المباب, 5/344( السمعاني, األنساب, 03)
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األكماؿ في رفع األرتياب عف المؤتمؼ , ـ(3383ىػ/475ماكوال, عمي بف ىبة اهلل بف جعفر, )ت إبف ( 00)
, ـ(3993ىػ/3433-, )دار الكتب العممية, بيروت3والمختمؼ في األسماء والكنى واألنساب, ط

 .338-30/337؛ السمعاني, األنساب, 3/546
 .48( النسفي, القند ص 04)
منظور, أبو الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر بف عمي األنصاري الرويفعي,  إبف( 05)

؛ الجرجاني, 30/533, ىػ(3434-, )دار صادر, بيروت0لساف العرب, ط, ـ(3033ىػ/733)ت
ـ(, كتاب التعريفات, تح,, ضبطو وصححو 3430ىػ/836عمي بف محمدبف عمي الزيف الشريؼ, )ت 

ـ(, 3980ىػ/3430-, )دار الكتب العممية, بيروت, لبناف3, طجماعة مف العمماء وبإشراؼ الناشر
 .368ص 

القاموس المحيط, , ـ(3435ىػ/838الفيروز آبادي, مجدالديف أبو طاىر محمد بف يعقوب, )ت ( 06)
, ـ(3335بيروت, -, )مؤسسة الرسالة لمطباعة والنشر والتوزيع8إشراؼ, محمدنعيـ العرقسوسي, ط

 .3353ص
 .30/530ساف العرب, ( إبف منظور, ل07)
 .368( الجرجاني, كتاب التعريفات, ص 08)
-, )مكتبة الدعوة, دار القمـ, بالـ8عمـ أصوؿ الفقو, ط, ـ(3955ىػ/3075خالؼ, عبدالوىاب, )ت ( 09)

, 3الموسوعة الفقيية الكويتية, وزارة األوقاؼ والشؤوف اإلسالمية, الكويت, ط؛ 36-35, ص بالت(
 .03/394, ـ(3980ىػ/3434)دار الصفوة, مصر, 

 .3/435( السمعاني, األنساب, 43)
 .0/333؛ إبف األثير, المباب, 33/365( السمعاني, األنساب, 43)
طبقات الشافعية الكبرى, تح, , ـ(3069ىػ/773السبكي, تاج الديف عبدالوىاب بف تقي الديف, )ت ( 43)

-اعة و النشر و التوزيع, المؾ, )ىجر لمطب3محمد محمود الطناحي عبدالفتاح محمد الحمو, ط
 .0/374, ىػ(3430

 .3/335( السمعاني, األنساب, 40)
 .33/430( السمعاني, األنساب, 44)
 .0/367؛ إبف األثير, المباب, 33/473؛ السمعاني, األنساب, 064( النسفي, القند, ص 45)
 .036-30/035( السمعاني, األنساب, 46)
, )المكتبة 38ـ(, جامع الدروس العربية, ط3944ىػ/ 3064سميـ, )ت ( الفالييني, مصطفى بف محمد 47)

 .7ـ(, ص 3990ىػ/3434-العصرية, بيروت
ـ(, شرح شذور 3484ىػ/889( الشافعي, شمس الديف محمد بف عبدالمنعـ بف محمد الجوجري, )ت 48)

جامعة الذىب في معرفة كالـ العرب, تح, نواؼ بف جزاء الحارثي, )عمادة البحث العممي بال
 .3/7ـ(, 3334ىػ/3430-اإلسالمية, المممكة العربية السعودية
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الحركة الفكرية في بييؽ منذ الفتح , الػمدلج, خالد وميض؛ 0/588( إبف منظور, لساف العرب, مج49)
اإلسالمي حتى نياية القرف الرابع اليجري, رسالة ماجستير غير منشورة, كمية التربية, الجامعة 

 .333, ص ـ3333ىػ/3400المستنصرية, 
-, )مكتبة الخانجي, القاىرة0( عبدالتواب, رمضاف, المدخؿ إلى عمـ و مناىج البحث المغوي, ط53)

 .7ـ(, ص3997ىػ/3437
ـ(, الغريب, المصنؼ, تح, 808ىػ/334( البغدادي, أبو عبيد القاسـ بف سالـ بف عبداهلل اليروي, )ت 53)

ىػ( 3435ىػ/3434-اإلسالمية, المدينة المنورة , )مجمة الجامعة36صفواف عدناف داوودي, ط
3/345. 

؛ السيوطي, بغية الوعاة في طبقات 0/063؛ إبف األثير, المباب, 0/035( السمعاني, األنساب, 53)
 .3/443المغوييف والنحاة, تح, محمد أبو الفضؿ إبراىيـ, بالط, )المكتبة العصرية, لبناف, بالت(, 

 .5/47؛ إبف حجر العسقالني, لساف الميزاف, 3/333( السمعاني, األنساب, 50)
 .057لبناف, بالت(, ص -, )دار إحياء التراث العربي, بيروت4( إبف خمدوف, المقدمة, ط54)
تأريخ الجامعات اإلسالمية الكبرى, بالط, )كريماديسف, دار الطباعة , غنيمة, محمد عبدالرحيـ( 55)

 .364-360, ص ـ(3950-المغربية, تطواف
مفتاح السعادة و مصباح السيادة, تح, , ـ(3563ىػ/568طاش كبرى زاده, أحمد بف مصطفى, )ت ( 56)

, ـ(3968-كامؿ بكري وعبدالوىاب أبو نور, بالط, )دار الكتب الحديثة, مطبعة اإلستقالؿ, القاىرة
3/334. 

بف محمد  كحالة, عمر بف رضا؛ 0/33؛ السبكي, طبقات الشافعية, 0/083( السمعاني, األنساب, 57)
-معجـ المؤلفيف, )مكتبة المثنى, دار إحياء التراث العربي, بيروت, ـ(3987ىػ/3438الدمشؽ, )ت 

 .3/33, بالت(
 .30/90( السمعاني, األنساب, 58)
 .499( النسفي, القند, ص 59)
 .3/394( السمعاني, األنساب, 63)
 .0/367األثير, المباب,  ؛ إبف90-33/93( السمعاني, األنساب, 63)
 .534-30/530( السمعاني, األنساب, 63)
 .349( النسفي, القند, ص 60)
 .037-7/036( السمعاني, األنساب, 64)
 .6/55( السمعاني, األنساب, 65)
 .3/337( السمعاني, األنساب, 66)
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روف بف أحمد بف ( خشمنجكث: قرية مف قرية مف قرى كش بما وراء النير, نسب إلييا يحيى بف ىا67)
 .3/070ميكاؿ بف جعفر الميكالي الخشمنجكثي. ياقوت الحموي, معجـ البمداف, 

 .335( النسفي, القند, ص 68)
 .097( النسفي, القند, ص 69)
ديواف المبتدأ و الخبر في  العبرو, ـ(3435ىػ/838إبف خمدوف, عبدالرحمف بف محمد بف محمد, )ت ( 73)

-, )بيروت3تأريخ العرب و البربر و مف عاصرىـ مف ذوي الشأف األكبر, تح, خميؿ شحادة, ط
 .6, ص ـ(3988ىػ/3438

 .3/303( طاش كبرى زاده, مفتاح السعادة, 73)
 ـ(,3986-, )منشورات ذات السالسؿ, الكويت3( عاشور, دراسات في تأريخ الحضارة اإلسالمية, ط73)

 .60ص 
 .43ـ(, ص 3988-( عثماف, محمد عبدالستار, المدينة اإلسالمية, بالط, )الرسالة, الكويت70)
بالت(, ص  -( الحديثي, قحطاف عبدالستار, التواريخ المحمية إلقميـ خراساف, )دار الحكمة, البصرة74)

33. 
 .339( النسفي, القند, ص 75)
؛ الصفدي, صالح الديف خميؿ بف 0/338ألثير, المباب, ؛ إبف ا343-33/343( السمعاني, األنساب, 76)

ـ(, الوافي بالوفيات, تح, أحمد األرناؤوط و تركي مصطفى, 3063ىػ/764أيبؾ بف عبداهلل, )ت 
القرشي, أبو محمد ؛ 336-33/335ـ(, 3333ىػ/3433-بالط, )دار إحياء التراث, بيروت

الجواىر المضية في طبقات , ـ(3070ىػ/775محمدالديف عبدالقادر بف محمد بف نصر الحنفي, )ت 
؛ الكتاني, أبو عبداهلل محمد بف أبي 3/047, بالت(-الحنفية, بالط, )مير محمد كتب خانة, كراتشي

ـ(, الرسالة المستطرقة لبياف مشيور 3936ىػ/3045الفيض جعفر بف أدريس الحسني األدريسي, )ت 
-, )دار البشائر اإلسالمية, بالـ6زمزمي, طكتب السنة المشرفة, تح, محمد المنتصر بف محمد ال

 .0/353؛ كحالة, معجـ المؤلفيف, 53ـ(, ص 3333ىػ/3433
 


