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المقدمة
انتشرت المذاهب الدينيةة يةخ ا ارنةوب د ةاد مةو دراه النكةر شة ال دانة ل نةيمو ال كةد
النومونخ الذي تميةز ظكةدر ه ل
ةذا ال ةر دالمةذاهب ي ضاةوية الةل المةذهب ال ن ةخ الةذي شةوع
ارن ةةوب د ةةاد م ةةو دراه النك ةةر ظك ةةرت م ةةذاهب اا ةةر م ةةال المول ي ةةة دالش ةةوي ية
انتش ةةورة ي ةةخ ا

دال م لية دالتخ قيدت ش ال دااح مب ا وم القاوة( .)1داا ت ردح األجتكود يخ األ ةوم
ي ةةوب ل ةةد للقواةةخ اب يكةةدر ا وم ة ه هلةةل دي ة هةةذا المةةذاهب( .)2مةةو اب ا ةةر النةةوس قةةد

ااذ كو دقال مب يت غيرهو ي لل ن يال الم وال شةوع مةذهب ا ةد ني ةة الن مةوب ر مة ه ا يةخ
ةةاد يةةدة دمةةدب هديةةدة مةةب ا ارنةةوب د ةةاد مةةو دراه النكةةر م ةةال ل ة  -اةةور  -نةةمرقند-

اك ة ة كوب -طة ةةدس -كة ةةطوم -انة ةةت ار وذ -مرغينة ةةو -يرغونة ةةة -دمغة ةةوب  -ا ة ةدارزم -غزنة ةةة-
رم ةةوب( .)3لدرج ةةة اب القا ةةوه ي ةةخ لة ة

ةةوب ي ةةد م تنق ةةخ ه ةةذا المة ةذهب( .)4دق ةةد ش ةةوع ايا ةةو

المةةذهب الشةةوي خ دل ةةب الغل ةةة يةةخ هة ل
ةذا المنةةوط

ونةةت للمةةذهب ال ن ةةخ تةةل اب النةةومونييب

ةةوند يميلةةدب الةةل مةةذهب ةةخ ني ةةة الن مةةوب ر م ة ه ا ( .)5دممةةو ل ش ة يي ة اب ي ةةدب لكةةذا
المةةذهب ات ةةوع يةةخ هةةذا القةةوليم يقدمةةدب نشةةر هقو ة ل
ةدا لر داي ةةورلا ديواةةذدب ة ل د ةةد مةةدت ا ةةخ

ةةوب اكة و كو

ني ةةة الن مةةوب ر مة ه ا ت رقةةت مةةب هةةذا المةةذهب هةةدة يةةر اد مةةذاهب ااةةر
مب تامذة ا د ني ة الن موب ر م ا دمب ه ل
ةذا المةذاهب اد ال ةر المةذهب الموتريةدي ننة ة
الل مؤنن ه ا د منكدر الموتريدي النمرقندي.
د ةةوب النة ب الر ينةةخ يةةخ انتشةةور المةةذهب الموتريةةدي مةةب مدينةةة نةةمرقند الةةل مةةدب مةةو
دراه النك ةةر األا ةةر ه ةةد مي ةةال الن ةةومونييب ال ةةل م ةةذهب ةةد ني ةةة الن م ةةوب وهت ةةور الم ةةذهب
الموتريةةدي هةةد جةةزه منة دقيةةوم النةةومونييب نةةوه المةةدارس ال لميةةة دالم ت ةةوت ال يةرة التةةخ ةةوب
لكةةو ددر ي ةةوال يةةخ ب ي ةةرز الموتريةةدي الةةل النةةو ة ديقةةدم منوينةةة الم تزلةةة د اكةةومنكم هةةب
النةو ة يةةخ ةةاد مةةو دراه النكةةر دهنةةد األشةةورة الةةل المةةذهب الموتريةةدي نجةةد ب هةةذا ال ةةر هةةخ
مةةب ال ةةر ال اميةةة التةةخ ظكةةرت يةةخ القةةرب ال ار ة الكجةةري انةةتادمت األدلةةة دال ةراهيب ال قليةةة
دال لن ية يخ مداجكة اكدمكو مب الم تزلة دالجكمية دغيرهو يةخ م ودلةة للتدنةط ةيب مةذهب
هةةال النةةنة دالجموهةةة يةةخ األهتقةةود دمةةذاهب الم تزلةةة دالجكمي ة د هةةال ال ةةام .لةةذل نجةةد ب
الموتريديةةة اهلنةةت شةةوب ال قةةال مقو ةةال النقةةال ديقةةو لاةدا ط الشةةرهية دنجةةد اب للموتريديةةة اةةدموت
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جليلةةة قةةدمتكو يةةخ الةةرد هلةةل الم تزلةةة دال وطنيةةة دال ان ة ة المل ةةديب د ةةذل للموتريديةةة جكةةدد
مشة درة يةةخ ادمةةة تةةب ال ةةديث .دل ريةةب اب هنةةو هدامةةال ااةةر نةةوهدت هلةةل انتشةةور هةةذا
المذاهب منكو تكدي ور هلموه هذا المذهب دم ريةة لنشةر ا ار ة ه دم ود ة ه ام ةوال م مةد ا ةب
م مد ال زددي دم مد ا ب م مةد الننة خ ا ةخ الم ةيب دنجةم الةديب همةر ةب ا مةد ال ن ةخ ا ةخ
ص دغيرهم.

 د منكدر الموتريدي ،مؤنس ال رقة الموتريدية.هد م مد ب م مد ب م مدد د منكدر الموتريدي كو ب المةذهب الموتريةدي مةب

ةةور هلمةةوه دمجتكةةدي مدينةةة نةةمرقند( .)6دي ت ةةر ر ةةيس هةةال النةةنة يةةخ ذل ة الم ةةوب دات وهةةة

ا رهم مب ال ن ية( .)7دقد لقةب ا ةد منكةدر الموتريةدي ولقةوب هديةدة منكةو هلةل نة يال الم ةوال

ل لل كةةر مةةوم الكةةد (( .)8دامةةوم المت لمةةيب دمك ة ح هقو ةةد المنةةلميب نك ةراه ا
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المنتقيم يكور يخ نكرة الديب القديم)( .)9لذل يكةد مةب مةة هلمةوه ال ةام يةخ نةمرقند(.)11

دل لقةوب ااةر منكةو الم نةر ،المةت لم ر ةيس الطو ةة الموتريديةة نظيةر األشة رية( .)11دلامةوم
ا ةةد منكةةدر الموتريةةدي مؤل ةةوت هديةةدة منكةةو تةةوب التد يةةد د تةةوب المقةةولت د تةةوب رد اهةةال
األدلة د توب يوب ادهوم الم تزلة د توب توديات القراب( .)12د ذل

مواذ الش ار يخ اكدال ال قةة( .)13ديننةب لة

الن مةوب( .)14دلة

تةوب رد المومةة د تةوب

تةوب شةرح ال قةة ال ةر المننةدب أل ةخ ني ةة

تةوب ااةةر نةموا ادقةور ال ةر ديية يةوب م كةال لدقةر غيةةر جةو زة ةال هةةخ

تقاةةل الةةل ال ةةر مةةب يقةةر كةةو هومةةدا( .)15دقةةد تتلمةةذ كةةو ب هةةذا المةةذهب هلةةل يةةد ةةور
ال لمةةوه يةةخ نةةمرقند يقةةد تاةةرج هلةةل يةةد المةةوم ا ةةخ نكةةر ال يواةةخ يةةث ذ ةةر اب هةةذا المةةوم

()16
هنةةدمو تةةديخ الةةر دراهاه ار ي ةةيب رجةةا مةةب اق ةراب ا ةةخ منكةةدر الموتريةةدي  .دمةةب شةةيدا ه
اياةوا الةةذيب ااةةذ ال لةةم هةةنكم م مةةد ةةب مقوتةةال ال ةرازي ال ن ةةخ ال واةةال دال ةةولم كةةو ب تةةوب

المدهخ دالمدهل هلية ( .)17دقةد تةديخ ا ةد منكةدر الموتريةدي نةنة 333ه ة( .)18يةخ نةمر قنةد

دديةب يةخ مق ةرة جةو را درا( .)19التةخ تقة يةةخ ن ةس المدينةة دي ةدد مةب الردايةوت التوريايةة التةةخ
تت لم هب مدينة نمر قند اب ل
هذا المدينة تمت ت ولكدارة يخ تاةرج ال لمةوه دال قكةوه دطةول خ
ال لم ولنن ة الل المةدب األنونةية الاةر د ةذل الم ونةة الدينيةة التةخ ماةت كةو ةيب المةدب
داير م وال هلل ذل مو ذ ةراه ةض ال ةو يب انكةم اهتةددا الةل ننةاة مينةة مةب القةركب ال ةريم
دالتخ ت د مب اقةدم الننة ال ريقةة التةخ اطةت يةد الالي ةة ه مةوب ةب ه ةوب (راةخ ا هنة )
يخ مدينة نمرقند( .)21هلل الرغم مب اننو لم نجد مو ي اةد ه ل
ةذا الردايةة يةخ مكةودرنو القديمةة
ال انكو تشير ش ال اد وار الل الم ونة ال لمية التخ ا ت كو ل
هذا المدينة.

 الموتريديةةة -:هةةخ ا ةةد ال ةةر األنةةامية التةةخ ظكةةرت يةةخ لةةدت موتريةةد( .)21التو ةةة الةةلمدينةةة نةةمرقند( .)22يةةخ ةةاد مةةو دراه النكةةر( .)23يةةخ ادا ةةال القةةرب ال ار ة الكجةةري .دهةةت هة ل
ةذا
ال رقةة الةل مةذهب اهةال ال ةديث دالنةنة دقةد نشةوت ه ل
ةذا ال رقةة هلةل يةد مؤننةكو ةد منكةدر

الموتريةدي الةةذي ااةذ لق ة ه ننة ة الةةل ال لةدة التةةخ ةةوب يقطنكةو داطلة هةذا اللقةةب ييمةو ةةد هلةةل
انةةم ال رقةةة اد المةةذهب الجديةةد دقةةد ةةوب الكةةدر مةةب تونةةيس هة ل
ةذا ال رقةةة هةةد ال ةةد مةةب انةةديوع
الم تزلة دتكدرهم يخ نن ة ال شخه الل ال قال لذل يكد قريب الل األشوهرة.
دالموتريديةةة لةةم تشةةتط يةةخ األ ةةوم دلةةم ت ةةم هلةةل ا ةةد مةةب مجتكةةدي دهلمةةوه المنةةلميب

ةةول ر دانمةةو تنةةتكدر اقةةرب المنةةوها الةةل الكة و ة دالتةةو يب راةةخ ا هةةنكم( .)25دي ةةدد لنةةو
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مب الت رير ل
لكذا ال رقة األنامية اب جذدرهو ترج الل اهال الننة مب ال ن يةة النةل ية يةث
اب المتت ة للتةةوري يجةةد اب ال ن يةةة ةةد األمةةوم ا ةةخ ني ةةة الن مةةوب ر مة ه ا ت رقةدا يرقةةو شةةتل
مةب ه ل
ةذا ال ةر هةخ الموتريديةة ديتاةح ممةو نة اب الموتريديةة اياةوا هةخ مةب ال ةر ال اميةةة
ية ةةث انة ةةتادمت األدلة ةةة دال ة ةراهيب ال قلية ةةة دال لن ة ة ية ية ةةخ مداجكة ةةة اكة ةةدمكو مة ةةب الم تزلة ةةة

دالجكمية دغيرهو مب ال ر الار .
 نشوة دتطدر المذهب الموتريدي.مو ذ رنو نةو قو اب ال رقةة الموتريديةة اهتمةدت شة و انونةخ هلةل المةذهب ال ن ةخ يةخ
ال قو ةةد دال قةةة دال ةةام يةةث تلقةةل مؤنةةس هةةذا ال رقةةة ا ةةد منكةةدر الموتريةةدي ال لةةم دال ةةديث
هلةةل ةةور هلمةةوه هك ةرا يةةخ ذل ة الدقةةت م ةةوال ا ةةخ نكةةر ا مةةد ةةب ال يواةةخ دم مةةد ةةب

مقوتةةال ال ةرازي دجمةةي كم مةةب يةةور المةةذهب ال ن ةةخ( .)26دمةةب هنةةو يقةةد قةةرر ال يةةر مةةب هلمةةوه
ال ن ية ب النتو ا التخ تدكال ليكو ا د منكدر الموتريدي تت

تموم الت و مة مةو قةررا ا ةد

ني ة مب ال قو د ي ونت راه ا خ ني ة هخ األكال الذي ت رهت منة اراه الموتريةدي .د ةذل
م ةةب النة ة وب الت ةةخ ن ةةوهدت هل ةةل تط ةةدر دنش ةةوة ه ةةذا الم ةةذهب ه ةةد اب الم ةةوم ا ةةد منك ةةدر
الموتريدي وب م وك ار آل خ ال نب األش ري الذي وب
األموم األش ري وب

ر من

ةر ت وهة مةب الشةوي ية( .)27دل ةب

ظو يخ الشكرة التخ نولكةو داأل ةر الةذي تر ةة .د ةوب الموتريةدي

يةةخ نةةمر قنةةد داألشة ري يةةخ ال كةرة د ةةوب همرهمةةو ملي ةةو ول ر ةةوت الدينيةةة ولكةةديية درجةةوال
التكدر ال ور م وال خ يزيد الينطومخ دالجنيد دال اج د ونةت ر ةة األهتةزاال يةخ دااةر
يومكةةو .د ةةوب ل ةةال مةةذهب هلمةةوه يؤيددنة ديواةةذدب منوكةرت دقةةد ات ة الموتريةةدي داألشة ري
هلةةل يةةر مةةب المنةةو ال دال ةةت ال ديةةد مةةب ال تةةب التةةخ نةةيرد ذ رهةةو يةةخ كةةر المنةةو ال التةةخ
اتور ييكو الموتريدي دالش ري در مو ادكلكو ي طكم الل ار ةيب منةولة( .)28دمةب المؤل ةوت

التخ دلت هلل اقتراب األي ور ةيب الشة ري دالموتريةدي منةو مجمدهةة رنةو ال لي يةل ةب هلةخ
ةةب نكةةدح الم ةةردر نةةدهخ الردمةةخ دهةةد و ةةث تر ةةخ الكةةال مةةب هةةذا الرنةةو ال رنةةولة يةةخ

ال ةةر ةةيب مةةذه خ الش ة رية دالموتريديةةة( .)29د تةةوب اارج ة تةةوج الةةديب الن ة خ نةةموا اليةةر

المشةةكدر يةةخ شةةرح هقيةةدة ا ةةخ منكةةدر( .)31د تةةوب ل نةةب ةةب ه ةةد الم نةةب ا ةةد هذ ة نةم
الرداة ال كية ييمةةو دقة

ةةيب الشةوهرة دالموتريديةة( .)31دارج ةةت ةض المنةةو ال التةخ ااتلةةر

ييكةةو الشةةوهرة دالموتريديةةة الةةل الاةةتار لل اةةخ( .)32دهةةخ منةةو ال ينةةيرة ل تةةؤ ر يةةخ المةةر
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شةةخه .د ةةوب ألنكةةور ةةد منكةةدر الموتريةةدي الةةددر ال يةةر يةةخ ن ةةر هةةذا المةةذهب دنك ةرت
دالدهدا ل مب ال اد األنامية هلل مر التوري داكدكو يةخ هكةر الشةي م مةد ازهةد ةب
ال ن ةةب ال ةةد ري( .)33ةةم ت م ةةال من ةةؤلية ه ةةذا الم ةةذهب د ش ةةوهت

دم ةةري الموتريدي ةةة م ةةنكم الش ةةي

ةةد الش ةةي ال ةةد ري هلم ةةوه

ةةد الين ةةر م م ةةد ةةب م م ةةد ال ةةزددي( .)34ده ةةد الم ةةردر

ولقواةةخ النةةدر ملةةل اةةور ال يةةر ددرس ال قةةة د ةةوب مةةب ماةةدال المنةةويريب دهةةد مةةب لةةدة
ةزها التةخ هةخ ه ةورة هةب قل ةة كةينة تقة هلةل ةد نةت ي ارنة مةب اةور  .د ةذل الشةةي

ا ةةخ الم ةةيب م مةةد ةةب م مةةد الننة خ( .)35دهةةد ال ن ةةخ المغةةر ال قية المةةت لم ال ةةيم المنطقةةخ
دلةةد نةةنة 611ه ة دتةةديخ يةةخ غةةداد مةةب ةةورا شةةرح األشةةورات ل ةةب نةةينو يةةخ المنطة دال مةةة
د ذل تلايص ت نير يار الةديب الةرازي .د ةذل الشةي نجةم الةديب همةر ةب م مةد ةب ا مةد

ال ن ةةخ النن ة خ( .)36ا ةةد

ةةص نةةموب مومةةو يواةةا متقنةةو كةةنر يةةخ ةةال نةةدع مةةب الت نةةير

دال ديث دالشردط دنظم الجةوم الكة ير لم مةد ةب ال نةب ددرد الةل غةداد وجةو دتةديخ كةو
ننة 537هة دهد مؤلر توب توري القند يخ هلموه نمرقند ،دغيةرهم مةب ال لمةوه دهنةو هةدة
راه رج ةةت الموتريدي ةةد ال ةةل ال ا ي ةةة( .)37ي ةةث ت ةةر ه ةةذا األداه ب الموتريدية ة ان ش ةةقت م ةةب

ال ا ي ةةة ه ةةد ا

ةةب نة ة يد ال ا ةةخ( .)38ديوا ةةذدب ول ةةدليال هل ةةل ه ةةذا اب اه ةةم م ةةو تتمي ةةز ة ة

الموتريديد هد القةدال وزليةة الت ةديب دهةذا مةو قولةت ة ال ا ية مةب ق ةال ظكةدر الموتريديةد .مةو
اب المذهب ال ا ةخ ةوب منت ة ار يةخ ةاد مةو دراه النكةر دهةخ الة اد التةخ انتشةر ييكةو المةذهب
الموتريدي.
الي ور دالم تقدات.هند التطر الل اي ور دم تقدات الموتريدي نجد انكو شملت ةال شةخه اةوص ول قيةدة
دال ق دندر ناتور جزه م يب مب هذا األي ور التخ تاص م ةيب مةب الجدانةب التةخ تنودلتكةو
ه ةةذا األي ةةور ي ل ةةل نة ة يال الم ةةوال .نج ةةد نك ةةم ه ةةولد اب م ري ةةة ا ت ةةولل دم ري ةةة د دانيتة ة
()39
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داتكةةوي مةةو يلية داج ة ول قةةال داب لةةم يرنةةال الرنةةال
ْ
ل
اب ايةوْتلايكه ْم اهة اذاب اللةةيم)( .)41دل ةةب قةةدلكم هةةذا ياةةولر ال تةةوب دالنةةنة التةةخ ت ةةيب
قا ْد امة ا مة ْةب قاْ ة لةال ْ
ب م ريةةة ا ت ةةولل يد يكةةو ال قةةال ديةةذم مةةب يتر كةةو ل ةةب ال قةةوب هلةةل التةةر ل ي ةةدب ل ةةد

ةث ار هنة ةةدل)( .)41دقة ةةد ة ةةت األشة ةةوهرة
يب ا تُة ةةل ان ْ اة ة ا
دردد الشة ةةرع لقدل ة ة ت ة ةةولل ( اد امة ةةو ه ُنة ةةو هم اة ةةذ ل ا
دالموتريدي ة ك ة وت ا ت ةةولل ال و ت ة ل ة ن ة ون دن ةةدا هن ة ةةال مةةو ل يلي ة جال ة ن ة ون
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هلةيكم المج مة دالم شة ( .)42دذهةب ا ةد منكةدر الموتريةدي يةخ مجةوال القةدال

اايو لمو يشي

رؤيةةة ا يةةخ المنةةوم يةةث قةةوال ن ة شةةر مةةب ه ةةودة الدشةةب( .)43دقةةد اةةرت الموتريديةةة قيقةةة

اليمةةوب ون ة الق ةرار دالتكةةدي

ي اب الق ةرار شةةطر در ةةب مةةب ار ون ة يي ةةدب مةةب التكةةدي

القل ةةخ دالتكةةدي اللنةةونخ ر نةةوب يةةخ م كةةدم اليمةةوب( .)44دذهةةب ا ةةد منكةةدر الموتريةةدي يةةخ
القةةدال ةةولقراب انة

ةةام ا دهةةد الم نةةل القةةو م ذاتة نة ون دت ةةولل القةةديم قةةدم الةةذات ال لية

دامو ال ردر دال لموت الدالة هلل هذا الم نل يكخ ود ( .)45دات

الشة ري مة الموتريةدي

يخ شوب الما ة انكم لكم م كدمدب القد للطوه دال ودة الهوردت دمةوردت( .)46دذهةب
الشةةي ا ةةد منكةةدر الموتريةةدي يةةخ منةةولة الكةةلح ةةث يقةةدال " لةةم ي مةةال الشةةيطوب يةةخ ايقةةوع
ال دادة دال غاوه يب المنلميب م ةال همةال يةخ ا طةوال الكةلح " دذلة لمةو يةخ ذلة مةب امتةداد

المنوزهوت يب النوس( .)47دذهب الموتريدي الل دكر الجنة يث قوال (ن تقةد اب هةذا الجنةة
ن ةةتوب م ةةب ال ن ةةوتيب اد غياة ة م ةةب الغي ةةوض ،ةةوب ادم دزدجة ة من م ةةيب ييك ةةو دل ةةيس هلين ةةو
تنميتكو

دل ال ث هب م ونكو) دهذا هد مذهب النةلر( .)48دا ةد الشةي الموتريةدي هلةل

ا طوال التقليد ددجدب م رية الديب ولةدليال يةث يشةرح ذلة يةخ تو ة المنةمل التد يةد ديقةدال
(دجدنو النوس ماتل خ المةذاهب يةخ الننةال مت قةيب هلةل ااةتايكم يةخ الةديب هلةل لمةة دا ةدة
اب الةةذي د هلي ة
جكدد

ة دالةةذي هلي ة ه ةزة وطةةال( .)49مةةو يوتنةةو اب نةةذ ر اب للمةةوم الموتريةةدي

ي ة يةخ الةرد هلةل الم تزلةة يةخ مداقة هديةدة منكةو ردا هلةل اراه ال

ةخ المت لقةة يةخ

كة وت الةةذات دكة وت ال قةةال دالةةرد هليكةةو هلةةل الةةرغم ممةةو ةةوب يطلقة الم تزلة هلةةل ال
ون اموم اهال الرض(.)51

ةةخ

 ا رز الشاكيوت.ذ رنو نةو قو الشاكةيوت الر ينةية التةخ م لةت المةذهب الموتريةدي د ةوب ا رزهةو مؤنةس
ال رق الموتريدية ا د منكدر الموتريدي دشيداة الذيب ااذ ال لم هةنكم ام ةوال ا ةخ نكةر ا مةد
ةةب ال يواةةخ دم مةةد ةةب مقوتةةال ال ةرازي دنةةنذ ر ةةض الشاكةةيوت الاةةر التةةخ تلةةت تل ة
الشاكة ةةيوت دالتة ةةخ م لة ةةت المة ةةذهب الموترية ةةدي دقومة ةةت نشة ةةر اي ة ةةورا ية ةةخ ارجة ةةوه مة ةةب ال ة ةةولم
النامخ دمب هذا الشاكيوت هخ.
 م مةةد ةةب اليمةةوب ا ةةد ةةر النةةمرقندي المةةوم مةةب ط قةةة ا ةةد منكةةدر الموتريةةدي كةةو بتوب م ولم الديب دل

توب اار انم الرد هلل ال رامي (.)51
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ص همر ب م مد ب ا مد ب لقمةوب الننة خ ال ن ةخ مةب

اهال نمرقند دهد مكنر تورياكو الملقب ولقند .دنظم الجوم الكغير د وب كةو ب اةندب
يرة الر يخ ال ديث دالت نير دالشردط دل ن د م ة مكنر(.)52

 -هلةةخ ةةب نة يد ا ةةد ال نةةب الرنةةتا نخ مةةب ةةور مشةةوي نةةمرقند لة

تةةوب ارشةةود الممتةةدي

د توب الزدايد دال دا د يخ انداع ال لدم دهد مب اكة وب الموتريةدي ال ةور دلة ذ ةر يةخ ال قة

دالكدال يخ تب الاار(.)53
 -ان و

دال ام(.)54

ب م مد ا د القونم الموم الم ةردر ةول يم النةمرقندي ااةذ هةب الموتريةدي ال قة

 ه د ال ةريم ةب مدنةل ةب هينةل ا ةد م مةد ال قية ال ةزددي تاقة هلةل المةوم ا ةخ منكةدرالموتريدي نم د دث ذ ر يخ التوري ننر ان موت ننة 391هة يخ رماوب(.)55

 هلةةخ ةةب ال نةةب ةةب هلةةخ الموتريةةدي ديلقةةب ا ةةد ال نةةب القواةةخ ن ة ط شةةي النةةام ا ةةدمنك ةةدر الموتري ةةدي نن ةةاق هل ةةل ج ةةدا ألمة ة دت ةةديل ن ةةنة 511ه ة ة ددي ةةب ي ةةخ ا ةةد مق ةةو ر
نمرقند(.)56
 -ال

ال مري ال ن خ الموتريدي الجشتمخ الاير ا ودي دلةد كةو نةنة 1212ه ة ديرجة ننة

الل نيدنو همر ب الاطوب (راخ ا هن )(.)57

 ال ةةيم النةةمرقندي ا ةةخ القونةةم انة و كةةو ب ا ةةخ منكةةدر المتةةديل نةةنة 342ه ة كةةنرالنداد الهظم يخ هلم ال ام هقيدة(.)58

الكدامش
 -1يدزي ،النظم النامية132 :
 -2نب ،توري النام النيونخ دالدينخ دال قويخ دالجتموهخ ،ج291 :2
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 -3الل ندي ،ال دا د ال كية يخ تراجم ال ن ية6 :
 -4الن خ ،ط قوت الشوي ية ال ر  ،ج24 :5
 -5المقدنخ ،ا نب التقونيم يخ م رية القوليم264 :
 -6القرشخ ،الجداهر الماي ة يخ ط قوت ال ن ية ،ج561 :1

 ا ب تيمية ،تب درنو ال ديتود ا ب تيمية يخ ال قيدة ،ج433 :7 -7القرشخ ،الجداهر الماي ة يخ الط قوت ال ن ية ،ج555 :1
 مزدخ ،توري ال ر ال ر خ الل ايوم ا ب الددب377 : -8القرشخ ،الجداهر الماي ة يخ ط قوت ال ن ية ،ج362 :1
 النيدطخ ،ط قوت الم نريب ،ج69 :1 الز يدي ،توج ال ردس ،ج318 :2 -ال وشونخ ،دا

الكنو  ،ج18 :2

 -9النيدطخ ،ط قوت الم نريب ،ج69 :1
 مولة ،م جم المؤل يب ،ج211 :11 -11ال ن ري ،ال رد اللغدية131 :
 -11الز يدي ،توج ال ردس ،ج318 :2
 -12القرشخ ،الجداهر الماي ة يخ ط قوت ال ن ية ،ج131 :1
 -13النيدطخ ،ط قوت الم نريب ،ج69 :1
 -14مولة ،م جم المؤل يب ،ج211 :11
 -15ن يد ،التغنخ ولقراب85 :
 -16القرشخ ،الجداهر الماي ة يخ الط قوت ال ن ية،ج561 :1
 -17وجخ الي ة ،شر الظندب1457 :
 ال غدادي ،هدية ال ورييب :ج13 :2 -18القرشخ ،الجداهر الماي ة يخ ط قوت ال ن ية ،ج131 :1
 النيدطخ ،ط قوت الم نريب ،ج69 :1 الز يدي ،توج ال ردس ،ج318 :2 ال ن ري ،ال رد اللغدية131 :095
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 -19الننمودي ،الت ة اللطي ة يخ توري المدينة الشري ة ،ج148 :1
 -21القراب ال ريم يخ اد الردنيو،

ث منتال مب مجلة المدرد29 :

 -21موتريد /هخ م لة مةب ةو ط نةمرقند يقةوال لكةو موتريةد داياةو موتريةت اةرج منكةو جموهةة
مب ال لموه دال ااه .ينظر
 النم نخ ،الننوب ،ج155 :5 النيدطخ ،لب الل وب يخ ت رير الننوب232 : الز يدي ،توج ال ردس ،ج318 :2 -22نمرقند /هخ مدينة النغد اد الك د ديقوال لكو ول ر ية نةمراب لةد م رديةة مشةكدرة قيةال
انكو مب ا نية ذي القرنيب تق يخ اد مو دراه النكر دهخ تقة يةخ دادي مرت ة

نوهةو شةمر اد

رب م هر ت يقيال هنكو نمرقند
 ال ري ،م جم مو انت جم ،ج754 :3 يوقدت ال مدي ،م جم ال لداب ،ج246 :3 -23م ةةو دراه النك ةةر /ه ةةد الن ةةم ال ةةذي ش ةةوع اطاق ةةة ي ةةخ ال ك ةةر الن ةةامخ هل ةةل المنطق ةةة
المت ا ةرة الداق ةةة يةةخ ةةدض نكةةري جيمةةدب دنةةيمدب دلةةم ت ةةب هة ل
ةذا المنطقةةة تةةداال اةةمب
تر نتوب
 الي قد خ ،ال لداب295 : يوقدت ال مدي ،م جم ال لداب ،ج45 :5 -24القريشخ ،الجداهر الماي ة يخ ط قوت ال ن ية ،ج344 :1
 -25الش ة ،انام ا مذاهب493 :
 -26القريشخ ،الجداهر الماي ة يخ ط قوت ال ن ية ،ج561 :1
 -27المكدر ن ن  ،ج561 :1
 يردخ ،توري ال ر ال ر خ الل ايوم ا ب الددب337 : -28المكدر النو 337 :
 -29الزر لخ ،الهام ،ج159 :8
 -31وجخ الي ة ،شر الظندب1157 :
 -31الزر لخ ،الهام ،ج158 :2
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 -32ا ب هو ديب ،وشية رد الم تور ،ج52 :1
 -33م مةةد ةةب ازهةةد ال ةةد ري /يقية

ن ةةخ م ر نةةخ الكةةال لة اشةةتغوال ةةولدب دالنةةير ت قة

يةةخ جةةوم ال تةةوح ولنةةتونة ددرس يي ة دتةةدلل ر ونةةة مجلةةس التةةدريس دااةةطكدا الت ةةوديدب
ااال ال رب ال ولمية الدلل
 الن خ ،النير الكقيال رد ا ب زنج يال5 : -34النم ونخ ،التنوب ،ج341 :1
 -35ا ب ال مود اشذرات الذهب ،ج385 ::5
 مولة ،م جم المؤل يب ،ج297 :11 -36ا ب جر ،لنوب الميزاب ،ج327 :4
 الذه خ ،نير اهام الن اه ،ج49 :19 -37الرازي ،ال كدال يخ هلم اكدال ال قة ،ج93 :1
 ا ب تيمية ،مجمدع ال تود  ،ج433 :7 -38ه د ا

ب ن يد ب اب التميمخ ال كري دهد راس الطو ة ال ا ية.

 القرط خ ،الجوم ال وم القراب ،ج214 :2 ا ب تيمية ،منكوج الننة ،ج362 :2 -39الج رتخ ،توري هجو ب ال ور يخ التراجم دالا ور ،ج412 :1
 -41القراب ال ريم ،ندرة ندح الي 1 :
 -41القراب ال ريم ،ندرة النراه الي 15 :
 -42النقور ،يتح الم يب4 :
 -43القريشخ ،الجداهر الماي ة يخ ط قوت ال ن ية ،ج126 :1
 -44ا ب تيمية ،تب درنو ال ديتود ا ب تيمية يخ ال قيدة ،ج519 :7
 -45مؤلر مجكدال ،شرح ال قيدة الطمودية ،ج181 :1
 ا ب تيمية ،تب درنو ال ديتود ا ب تيمية يخ ال قيدة ،ج433 :7 -46الكول خ الشومخ ،ن ال الكد دالرشود ،ج495 :11
 -47النريس ،الم ندط ،ج139 :2
 -48الذه خ ،نير اهام الن اه ،ج557 :1
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 -49الموتريدي ،توب التد يد ،ج3 :1
 -51المكدر النو  ،ج49 :1

 -51القريشخ ،الجداهر الماي ة يخ ط قوت ال ن ية ،ج124 :1
 -52الذه خ ،نير اهام الن اه ،ج127 :2
 -53النم ونخ ،الننوب ،ج62 :3
 -54المكدر النو  ،ج139 :1
 -55المكدر النو  ،ج327 :1
 -56المكدر النو  ،ج356 :1
 -57القندجخ ،ا جد ال لدم ،ج253 :3
 -58النم ونخ ،الننوب ،ج243 :2
 وجخ الي ة ،شر الظندب ،ج1157 :2 -ال غدادي ،هدية ال ورييب ،ج199 :1
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المكودر دالمراج
القراب ال ريم
 -1ا ب تيمية ،ا مد ب ه د ال ليم ب تيمية ال رانخ.
 تب درنو ال ديتود ا ب تيمية يةخ ال قيةدا ،تةديخ (728ه ة) ،نشةر م ت ةة ا ةب تيميةة ت قيةه د الر مب م مد قونم النجدي.
 منكةةوج النةةنة الن ديةةة ،مؤننةةة قرط ةةة للنشةةر ،نةةنة النشةةر 1416ه ةة ،ت قي ة م مةةد رشةةودنولم.
 -2ا ةةب جةةر ال نةةقانخ ،شةةكوب الةةديب ا ةةخ ال اةةال ا مةةد ةةب هلةةخ ،تةةديخ (852هة ة) لنةةوب
الميزاب ،ننة النشر 1391هة ،نشر مؤننة األهلمخ للمط دهوت ،ط ،2يردت.
 -3ا ب هو ديب ،وشية رد الم تور ،مط دار ال ر ،نشر دار ال ر1415 ،هة.
 -4ا ب ال مود ال ن لةخ ،ا ةد ال ةاح ه ةد ال ةخ ةب ا مةد ةب م مةد ،تةديخ 1189هةة ،شةذرات
الذهب يخ اا ور مب ذهب ،دار المنيرة ،يردت1979 ،م.
 -5ال غدادي ،انموهيال وشو( ،ت 1339هة) ،هدية ال ورييب ،مةط دار ا يةوه التةراث ال ر ةخ،
يردت.
 -6ال ةةري الندلنةةخ ،ه ةةد ا

ةةب ه ةةد ال زيةةز( ،ت 487ه ة) ،م جةةم مةةو انةةت جم مةةب انةةموه

ال اد دالمداق  ،نشر هولم ال تب ،يردت1413 ،هة ط ،3ت قي مكط ل النقو.
 -7الج رتخ ،ه د الةر مب ةب نةب ،تةوري هجو ةب ال ةور يةخ التةراجم دالا ةور ،دار الجيةال
للنشر ،يردت ،ددب ننة ط .
 -8نة ةةب ،ا ة ةراهيم نة ةةب ،تة ةةوري النة ةةام النيونة ةةخ دالة ةةدينخ دال قة ةةويخ دالجتمة ةةوهخ ،مة ةةط
الهتمود ،القوهرة ،نشر م ت ة النكاة1967 ،م.
 -9الي ة ،وجخ ،شر ال ندب هب انومخ ال تب دال نةدب ،نشةر دار ا يةوه التةراث ال ر ةخ،
ددب ننة ط .
 -11الدميوطخ ،ال ري ،اهونة الطول يب ،ط ،1نشر دار ال ر ،يردت ،ل نوب 14181هة.
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 -11الةةذه خ شةةمل الةةديب م مةةد ةةب ا مةةد( ،ت 748ه ة) ،نةةير اهةةام النة اه ،نشةةر مؤننةةة
الرنولة ،يردت ،ط1413 ،9هة ،ت قي ش يب األرنؤطخ د نيب األند.
 -12الز يدي ،مد مرتال ،توج ال ردس مب جداهر القومدس ،نشر م ت ةة ال يةوة ،يةردت،
ددب ننة ط

اد نشر.

 -13الزر لخ ،يز الديب ،األهام ،مط دار ال لم للماييب ،ط ،5ددب ننة ط .
 -14الن خ ،ا خ ال نب تقخ الديب هلخ ةب ال ةويخ( ،ت 756ه ة) ،النةير الكةقيال يةخ رد
ا ب رنج يال ،مط م ت ة زهراب ،نشر م ت ة زهراب ،ددب ننة ط .
 -15النة ة خ ،ت ةةوج ال ةةديب ا ةةب نك ةةر ه ةةد الده ةةوب ةةب تق ةةخ ال ةةديب( ،ت 773ه ة ة) ،ط ق ةةوت
الشوي ية ال ر  ،القوهرة ،مط هينل ال و خ ال ل خ1964 ،م.
 -16النةةن ودي ،شةةمل الةةديب( ،ت912ه ة) ،الت ةةة اللطي ة يةةخ تةةوري المدينةةة الشةري ة ،نشةةر
دار ال تب ال لمية ،يردت.1993 ،
 -17النر نخ ،شمخ الديب( ،ت 483هة) ،المن دط ،نشر دار الم رية ،يردت1416 ،هة.
 -18الن يد ،ل يب ،التن نخ ولقراب ،نشر الكي ة ال ومة للتولير دالنشر1971 ،م.
 -19النقور ،نب ب هلخ.
 يتح الم يب ينقد توب الر يب ،مةط م ت ةة األمةوم النةدري1411 ،ه ة 1991م ،نشةر م ت ةةالموم الندري ،هموب ،الدرب ،ت قي

نب ب هلخ النقور.

 التشديد يمةب هةدد التد يةد ،مةط دار المةوم النةدري همةوب الردب ،ط1413 ،2ه ة 1932م،نشر دار الموم الندري ،ت قي

نب ب هلخ النقور.

 -21الن ةةمر قن ةةدي ،ه ةةاه ال ةةديب( ،ت539ه ة ة) اد (535ه ة ة) ،ت ةةة ال قك ةةوه ،ط ،2م ةةط دار
ال تب ال لمية ،يردت1414 ،هة.
 -21النم ونخ ،ا خ ن يد ه د ال ريم ب منكةدر( ،ت562ه ة) ،الننةوب ،مةط دار الجنةوب،
يردت ،تقديم ه د ا همر ال ورددي.
 -22النيدطخ ،ه د الر مب ب ا خ ر( ،ت 911هة).
 ط قوت الم نريب ،نشر م ت ة ده  ،القوهر1936 ،م ،ت قي هلخ م مد همر. -لب الل وب يخ ت رير الننوب ،نشر دار كودر ،يردت ،ددب ننة ط .
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 -23الشةةومخ ،الكةةول خ( ،ت 942هة ة) ،ن ة ال الكةةد يةةخ نةةيرة ايةةر ال ةةود دالرشةةود ،ت قي ة
الشي هودال ا مد ه د المدجدد.
 -24ال مة ةةة ،مكة ةةط ل م مة ةةد ،انة ةةام ة ةةا مة ةةذاهب ،مة ةةط ال ر ية ةةة1991 ،م ،نشة ةةر الة ةةدار
المكرية الل نونية.
 -25ال ن ة ري ،ا ةةد ه ةةاال م جةةم ال ةةرد اللغديةةة1412 ،هة ةة ،نشةةر جوم ةةة المدرنةةيب ،ق ةةم،
ت قي مؤننة النشر النامخ.
 -26يةةردخ ،همةةر ،تةةوري ال ةةر ال ر ةةخ الةةل ايةةوم ا ةةب ال ةددب ،ط ،11دار ال لةةم للمايةةيب،
يردت1981 ،م.
 -27ية ةةدزي ،ية ةةورد همة ةةر ،الة ةةنظم النة ةةامية د ارنة ةةة تورياي ة ة  ،غة ةةداد ،مة ةةط جوم ة ةةة ة ةةداد،
1987م.
 -28القرشخ ،ه د القودر ب ا خ الديو( ،ت 757هة) ،الجداهر الماي ة يخ ط قوت ال ن يةة،
نشر مير م مد ت اوب راتشخ ،ددب ننة ط .
 -29القرط ةةخ ،ا ةةخ ه ةةد ا م مةةد ةةب ا مةةد( ،ت671ه ة) ،الجةةوم ل ةةوم القةراب ،مةةط دار
ا يوه التراث ال ر خ ،نشر مؤننة التوري ال ر خ ،يردت ،ددب ننة ط .
 -31القندجخ ،كدي

ب نب( ،ت 1317هة) ا جيد ال لةدم الدشةل المرقةدم يةخ يةوب امةداال

ال لدم ،نشر دار ال تب ال لمية ،يردت ،1978 ،ت قي ه د الج ور ز ور.
 -31ال وشةةونخ ،ا ةةد ةةر ةةب من ة دد( ،ت 587هة ة) ،ةةدا

الكةةنو 1419 ،ه ةة ،نشةةر م ت ةةة

ال ي ية ،و نتوب.
-32

ول ةةة ،هم ةةر را ةةو ،م ج ةةم الم ةةؤل يب تة ة از م مك ةةن خ ال ت ةةب ال ر ي ةةة ،م ةةط دار ا ي ةةوه

التراث ال ر خ ،يردت ،نشر م ت ة الم نل ،ددب ننة ط .
 -33الل ندي ،ا د ال نوت م مد ه د ال خ( ،ت 1314هة) ،ال دا د ال كية يخ تارجم ال ن يةة،
تك يح م مد د الديب ا د يراس ال نونخ ،مط الن ودة مكر1324 ،هة.
 -34الموتري ةةدي ،م م ةةد ةةب م م ةةد ا ةةد منك ةةدر( ،ت 333ه ة ة) ،ت ةةوب التد ي ةةد ،نش ةةر دار
الجوم وت المكرية ،الن ندرية ،ت قي د-يتح ا الير.
 -35المقدنخ ،م مد ب ا مد( ،ت 375هة) ،ا نب التقونيم يةخ م ريةة القةوليم ،نشةر د ازرة
ال قوية دالرشود القدمخ ،دمش  ،ت قي غوزي طلي وت1981 ،م.
555

مجلة ديالى 2007 /

العدد السادس والعشرون
 -36المة ةةدلل ،ط ة ة  ،الق ة ةراب ال ة ةريم ية ةةخ ة ةةاد الردنة ةةيو،

ة ةةث منشة ةةدر ية ةةخ مجلة ةةة المة ةةدرد،

مجلد1981،9م ،ال دد ال ار  ،دار ال رية للط وهة ،غداد.
 -37ي ةةوقدت ال م ةةدي ،ش ةةكوب ال ةةديب ةةب ه ةةد ا ال مة ةدي( ،ت 626ه ة ة) ،نش ةةر دار ال ةةر،
يردت ،ددب ننة ط .
 -38الي قةةد خ ،ا مةةد ةةب دااةةح الا ةةوري( ،ت 284هة ة) ،ال لةةداب ،مةةط ال يدريةةة ،النجةةر،
1377هة.
 -39مؤلر مجكدال ،شرح ال قيدة الط ودية ،الم تب النامخ ،يردت1391 ،هة ،ط.4
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