
 

 

السلطة احلاكمة يف خبارى ومسرقند موقف الفقهاء من 
  )*( م(1141-992هـ/ 536 -382خالل العصر القراخاني )

 
 

 هنية بهنوس نصر عبد ربهد/    
مدرس التاريخ اإلسالمي والحضارة اإلسالمية 

 بكلية التربية جامعة دمنهور
 

 مقدمة 
الشرعية في أي  ال شك أن العلماء والفقهاء هم األيقونة والمرجعية

مجتمع، يتأثرون بأحداثه ويؤثرون فيه، حيث يقومون بدور حيوي وفعال في 
مختلف مناحي الحياة السياسية واالجتماعية والدينية والعسكرية أيًضا، وبذلك 
فال يقتصر دورهم على الدور الديني فقط، المتمثل في تفقيه الناس في أمور 

نما تعداها إلى ما دون الدين، وبث تعاليم الشريعة اإلسالمي ة في نفوسهم، وا 
ذلك من المساهمة الفعالة في كثير من القضايا واألحداث التي تمر بها الدولة 
على كافة المستويات، كما كانت آلرائهم وفتواهم صداها وتأثيرها لدى العامة 
ن كانت تتوافق والسلطة الحاكمة وما يبتغيه  والخاصة على حد سواء، ال سيما وا 

مة، ولكن ذلك لم يمنع من وقوع الصدامات والصراعات بين السلطة العا
إذ كان ما يتبناه علماء الدين ال يحظى بدعم وتأييد السلطة  قهاءفلالحاكمة وا

الحاكمة، وفي هذه الحالة فإن الصراع والعداء كان واقًعا ال محالة، إذا ما 
نما ليس لهم أية مصالح  قهاءفلوضعنا في االعتبار أن هؤالء ا سلطوية، وا 
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يسعون إلى إصالح أحوال المجتمع والتنديد بمساوئ الحكام وتعسفهم تجاه 
على عاتقهم مسؤولية الدفاع عن حقوق  قهاءفلالرعية، حيث حمل بعض ا

 الرعية والوقوف في وجه سياسات بعض الحكام.
ومن هنا فقد جاء موضوع الدراسة متناواًل العالقة بين الفقهاء والسلطة    
-992هـ/ 536 -382)اكمة في بخارى وسمرقند خالل العصر القراخانيالح

، والتي كانت تتسم باالزدواجية الشديدة، حيث كانت تتأرجح بين الود م(1141
والتفاهم في بعض األحيان، والخصومة والعداء في أحيان أخرى، مما كان له 

ن ناحية تأثيره وانعكاسه على عامة المجتمع من ناحية والسلطة الحاكمة م
 أخرى، ال سيما فيما يتعلق باألمور والقضايا  السياسية بل والعسكرية أيًضا.

ونظًرا لألهمية السياسية والحضارية لكل من بخارى وسمرقند فسوف  
من السلطة الحاكمة خالل العصر  فقهائهما تركز الدراسة على موقف

طة الحاكمة، القراخاني، حيث كان فقهاؤهما على اتصال مباشر ووثيق بالسل
والتي كانت بدورها تسعى إلي كسب رضائهم ووالئهم لها، بل والحد من 
حركاتهم المعارضة لسياستها في أحيان كثيرة، وهذا ما سيتضح من خالل 

 الدراسة.
وسوف تسلط الدراسة الضوء على التدرج السياسي للقراخانيين بداية     

، م(927هـ/315)راء النهرمن ظهورهم على مسرح األحداث السياسية في ما و 
حتى  م(999-874هـ/ 389 -261)وقيام دولتهم على أنقاض الدولة السامانية

كما ستتناول أيًضا ، م(1212هـ/ 609)سقوطهم على يد الخوارزميين سنة 
األثر السياسي لفتاوى الفقهاء في بخارى وسمرقند خالل الفترة موضوع الدراسة، 

إلصالح الديني السياسي التي تبناها بعض  وموقف السلطة الحاكمة من حركة ا
الفقهاء في بخارى وسمرقند خالل العصر القراخاني، والذي كان يتفاوت بين 
المعارضة الشديدة والرفض التام لها والتضييق على الفقهاء المنادين بها، وبين 

 التأييد المطلق لها؛ وذلك وفق سياسة ممنهجة تتبناها السلطة الحاكمة. 
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ول الدراسة إماطة اللثام عن االنعكاسات السياسية للصراع بين كما ستحا
الفقهاء والسلطة الحاكم خالل الفترة موضوع الدراسة، فنظًرا للتضارب بين ما 
ينادي به الفقهاء وبين توجهات وسياسات النظام الحاكم كان البد من وقوع 

توى الصراعات والصدامات التي كانت لها انعكاساتها الحتمية على مس
األحداث السياسية، كما سُتظِهر الدراسة  موقف الفقهاء في بخارى وسمرقند من 
غزو القراخطائيين الوثنيين، والذي أدى إلى تحالف الفقهاء مع السلطة الحاكمة 
وموافقتها ودعمها لمحاربة العدو الوثني إلنقاذ بالد اإلسالم من الخطر 

وف المقاتلة فرض عين واجب المحدق، حيث أدرك الفقهاء أن جهادهم في صف
عليهم، وقد اختتمت الدراسة بخاتمة جاءت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها، 

 ثم أعقبتها مجموعة من التوصيات .
_ التدرج السياسي للقراخانيين  -927هـ/ 536 -315)(1)أوًلا

 (:م1141
م( أول دولة 1141 -927هـ/ 536 -315عد اإلمارة القراخانية)تُ 
وراء وبالد ما  (3)في تركستان (2)ونسالمية أسسها األتراك الشرقيتركية إ
الذي كان أول من اعتنق  بغراخان )سبق( ، وأول حكامها هو ساتوق(4)النهر

واتخذ بعد إسالمه اسم عبد ، م(927هـ/315القراخانيين عام ) مناإلسالم 
يطلق عليه الكريم بغراخان، وقد تبعه أفراد أسرته وكبار رجال دولته، وقد كان 

، واتخذ من (6)نسبة إليهوقد سميت الدولة  بالقراخانية  (5)قراخان لقب آخر هو
عاصمة له، وحملت هذه الدولة على عاتقها مهمة محاربة من  (7)مدينة كاشغر

جاورها من الترك الوثنيين والتصدي لغاراتهم على بالد اإلسالم، ثم ما لبثت أن 
من هناك حاول القراخانيون االستيالء على و  (8)انتقلت العاصمة إلى بالسغون

 لسلطان الدولة السامانية وراء النهر التي كانت خاضعة وقتذاك بقية مدن ما
دموا بقوة ط؛ لذلك كان من الطبيعي أن يصم(999-874هـ/ 389 -261)

وقد انتهي هذا الصراع بين الطرفين بهزيمة  ،وراء النهر السامانيين في ما
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العاصمة  (9)مدينة بخارى وندولتهم ودخول القراخانيوسقوط  ،السامانيين
 .(10)م(999هـ/389والسيطرة على جميع بالد ماوراء النهر سنة )، السامانية
إلى قسمين فى عهد  القراخانية إلمارةانقسمت ان أثم ما لبثت   

 -1032هـ/ 448-424)(11)خان أرسالنسليمان شجاع ي أب الخاقان األعلى
فقسم الدولة بينهم مما  ،ا على إرضاء إخوته وأقاربهيصً كان حر الذي  ،م(1056

 الشرقية الخانية، شملت (12)أدى لسعى البعض منهم لالنفصال عن سلطانه
 قانويحكم فيها الخا  وعاصمتها بالساغون ثم كاشغر (تركستان الشرقية)

 الخانيةاألعظم دون سلطات تذكر على القسم اآلخر من الدولة، بينما شملت 
والمنطقة الممتدة بين نهري  (13)إقليم فرغانة)تركستان الغربية( وتضم  الغربية

 . (15)وعاصمته سمرقند ،(14)وأهم مدنه بخارى وسمرقند ،سيحون وجيحون
وقد استقلت هذه اإلمارة سياسًيا بحكم األقاليم التابعة لها إال أنها وعبر 

هـ / 590 -429) المراحل التاريخية المتعاقبة قد خضعت لسيادة السالجقة
-1124هـ/615 -518) (16)ينطائيثم الِخطا أو القراخِ  ،م(1193 -1037
م( 1231 -1077هـ/ 629 -407) ينلخوارزميلسلطان اثم ، (17)(م1218

؛ وذلك بسبب الضعف  (18)م(1212هـ/ 609الذين قضوا عليها تماًما سنة )
لغربية الذي الذي ضرب أركانها نظًرا للتنافس الشديد بين الخانيتين الشرقية وا

عجل بانهيارها، فمع ضعف حكام الدولة القراخانية وتزايد صراعاتها الداخلية 
عمل السالجقة على و ، (19)والخارجية فقدت الدولة الكثير من قوتها وتماسكها

فرض سيادتهم وسيطرتهم على بالد ماوراء النهر ووقعت الصدامات مع 
دة والوصاية السلجوقية على القراخانيين والتي انتهت بفرض السالجقة للسيا
م( منذ عهد 1089هـ/ 482الحكام القراخانيين في الخانية الغربية منذ سنة)
- -1081 هـ/488 -474)الخاقان أحمد بن خضر بن إبراهيم طفغاج خان 

1095)(20). 
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من وصاية  القراخانيونم( تحول 1141هـ/ 536ومنذ سنة )
هاجموا الخانية الشرقية واستولوا  السالجقة إلى الِخطا أو القراخطائيون الذين

 بذلك سقطتفعلى بالساغون وجعلوها عاصمة لهم، كما هاجموا كاشغر 
ت م، وبعدما ثب  1128هـ/522  يد الِخطا عام الدولة القراخانية الشرقية في

القراخطائيون أقدامهم فى حكم تركستان الشرقية اتجهوا للسيطرة على الدولة 
 محمود خان نوا بالهجوم عليها وهزموا جيش الخاوقام ،القراخانية الغربية

 حاكم الدولة القراخانية الغربية عام م(1141 -1132ه/ 536 -527)
 م(، فاستنجد الخان محمود بالسلطان سنجر السلجوقى1137هـ/ 531)
، وقد حدثت ينيلمواجهة القراخطائ م(1157-1118هـ/ 552 -512)

 ينلسلجوقى وبين جيش القراخطائيالمعركة الفاصلة بين التحالف القراخانى ا
التحالف  يولق ،م( شمال سمرقند1141هـ/ 536) (21)"قطوان"معركة فى 

ر بهـ سبتم536وذلك فى صفر سنة  ،القراخانى السلجوقى هزيمة ساحقة
وسقطت على إثر ذلك الدولة القراخانية الغربية، واستعمل ، (22)م1141سنة 

 لهم على بعض المناطقتابعين كحكام أمراء الدولة القراخانية  ئيونالقراخطا
 .(23)فيما وراء النهر

بخارى وسمرقند خالل العصر  فقهاء ىاألثر السياسي لفتاو  ثانياا_
   :م(1141 -992هـ/ 536 -382)القراخاني 
وسمرقند دور ملموس في الحياة السياسية  بخارىمن  لفقهاء كلكان 

 اعلى الدوام أو سلبيً  ايجابيً إخالل العصر القراخاني، ولكن هذا الدور لم يكن 
والحكام  الفقهاءعلى الدوام تجاه السلطة الحاكمة،  حيث اتسمت العالقة بين 

وتارة  ،فتارة  تكون عالقة طيبة تتسم بالود والتفاهم ،زداواجيةالقراخانيين باال
القراخانيين اتسموا  الحكام الرغم من أن ىأخري تتصف بالخصومة الشديدة، فعل

إال أن هذا لم يمنع وجود ظاهرة العداء  ،لشديد وتقريب العلماء والفقهاءبالتدين ا
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خالل الحكم بخارى وسمرقند في كل من  و الفقهاءبين السلطة الحاكمة 
  .(24)القراخاني
تأثير كبير على السلطة الحاكمة والمجتمع على  الفقهاء ىكان لفتاو ف

وتقبله من كال  ،تجابة لهسواء، حيث كانت بمثابة أمر نافذ البد من االس حد  
الفقهاء من مكانة كبيرة خالل تلك و  علماءالنظًرا لما كان يتمتع به  ؛الطرفين

الفترة لدى العامة والخاصة، كما أنهم كانوا يمثلون المرجعية الدينية الشرعية 
ن حياتهم؛ ولذلك فقد ظهر جلًيا خالل ذلك ؤو التي يستندون عليها في كل ش

ل العلماء والفقهاء في مجال السياسة بل وتحديد مصير العصر التدخل من قب
سقاط دولة ا  الرعية والحكام، وتحديد توجهاتهم السياسية، وتغيير النظام الحاكم، و 

 .والترحيب بقيام أخرى على أنقاضها
أفتى فقهاء بخارى بعدم جواز قتال القراخانيه، والذي ذلك فقد لوتأكيًدا   

وزوال الدولة السامانية، فعندما توجه  ،ة القراخانيةأسباب قيام الدولكان من أهم 
إلى  م(1013 -م993هـ / 403 -هـ383)(25)يلك نصرالحاكم القراخاني اإل

إلى ون خطباء السامانيالصعد  (26)م(999هـ/ 389بخارى لالستيالء عليها سنة)
ويدعونهم إلى الجهاد ضد  ،منابر الجوامع في بخارى وأخذوا يستنفرون الناس

كما دعوهم إلى الوحدة والتكاتف من أجل  ،خانيين أعداء الدولة السامانيةالقرا
هم ئتحقيق النصر على عدوهم، وعندما سمع أهل بخارى ذلك توجهوا إلى فقها

واستفتوهم في قتال القراخانيين، ولكن الفقهاء أفتوا بعدم شرعية قتالهم ومنعوهم 
ن فى الدين لوجب قتالهم لو كان الخانية ينازعو" ىتو فمن ذلك، وجاء نص ال

فأّما المنازعة فى الدنيا فال فسحة لمسلم فى التغرير بنفسه والتعرض إلراقة 
فدخل  ، (27)"دمه. وسيرة القوم جميلة وأديانهم صحيحة واعتزال الفتنة أولى

إلى أهلها وعاملوهم معاملة أحسنوا و   ،بخارى بدون مقاومة ونالقراخاني
 .(28)طيبة

ى لم يفلح السامانيون في دفع رعاياهم في بخارى وبموجب هذه الفتو  
على الرغم  القراخانيينالزود عن الدولة السامانية ضد  إلىوبالد ماوراء النهر 
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المسلمين قد أعلنوا أن  الفقهاءمن حملة السالح، وذلك ألن  أغلبهم من أن
في  الحرب ال تكون فرًضا إال إذا أراد الكفار االستيالء على بلد إسالمي، أما

ن سنة يعتنقون المذهب و ألن القراخانيين مسلم ؛هذه الحالة فاألمر مختلف تماًما
، وبالتالي فلن يقع (29)وهو مذهب ومعتقد عامة بالد ماوراء النهر ،الحنفي

الضرر بالمسلمين في ماوراء النهر إذا تغيرت األسرة الحاكمة من السامانية إلى 
ولذلك فقد أفتوا بعدم شرعية قتالهم  ؛واحدالقراخانية طالما أن المعتقد والمذهب 

راقةو  نما مسلم األنهم ليسوا كفارً  ؛دماء المسلمين ا  والصراع القائم بينهم  ون،وا 
نما صراع دنيوي، فكان لهذه الفتو  ادينيً  اوبين السامانيين ليس صراعً  رها يتأث ىوا 

ة في امتناع أهل بخارى عن االستجابة الستنفار السامانيين لهم لمحارب
والدفاع عن الحقوق المكتسبة للسامانيين في بالد ماوراء  ،القراخانيين المسلمين

بخارى عاصمة  ونالنهر بوصفهم أصحاب الحكم الشرعي فيه، فدخل القراخاني
 السامانيين بدون مقاومة وأسقطوا حكم السامانية .   

كما كان آلراء الفقهاء وفتواهم تأثير قوي لدى الحكام والرعية في 
لعصر القراخاني، ويتضح ذلك جلًيا في عهد الخان إبراهيم طمغاج ) طفغاج( ا

 هرف بتدينه الشديد، ونزولالذي عُ  (م1067 -1052هـ/ 460 -444) (30)خان
فلم يكن يفرض أية ضرائب جديدة  ،على أراء الفقهاء واستجابته لما يفتون به

سلطة الفقهاء  ، وقد ازدادت(31)حتى يستفتي الفقهاء في جواز ذلك من عدمه
وهو  ،" أنت ًل تصلح للملك"ومبلغ نفوذهم أن أحد الفقهاء قال له  ،في عهده

،  فما كان من الخان إال أن أغلق باب الخطيب أبو شجاع العلوي الواعظ
قصره وامتنع عن الناس وعزم ترك الحكم، ولكن أهل البالد اعترضوا على ما 

أفلحوا قراره  حتى ليه في العدول عن وألحوا ع ،قاله الفقيه وأخذوا جانب الخان
وأن ما يقوله يتعارض مع ما يبذله الخان من  ،قناعه بأن الخطيب قد أخطأافي 

جهد من أجل رعيته، وأن واجب الخان القيام بأمر الرعية دون السماع لقول هذا 
واستمر في  ،الفقيه، فعدل الخان عن قراره وعاد إلى ممارسة سلطاته مرة أخرى

 .(32)م(1067ه/ 460تى سنة )الحكم ح
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وبذلك فإن الخان  قد نظر إلى رأي الفقيه على أنه بمثابة فتوى شرعية 
ه في منصبة من دعم ءشرعيته وبقا يستمدلزاًما عليه االلتزام بها، وكأنه بذلك 

ه في الحكم، ثم برز ئفإذا سقط عنه هذا الدعم والتأييد فال مجال لبقا ،الفقهاء له
رض لما أفتى به الفقيه وأعلنوا رفضهم لما قاله، وألحوا عليه دور العامة المعا

في العدول عن قراره باعتزال الحكم نزواًل على رأي الفقيه حتى أفلحوا في اقناعة 
بأن الخطيب ال يمثل رأي األغلبية من العامة، الذين يرون فيه الحاكم العادل 

ى أكمل وجه وال يبغون والقائم بواجباته تجاههم عل ،المتفاني في خدمة رعيته
 عنه بدياًل. 

وقد بلغ نفوذ الفقهاء والقضاة أقصاه في عهد الخان أحمد بن خضر 
على  م(1089ه/ 482زل)الذي عُ   م(1089 -1081هـ/ 482 -474خان) 

لبث  ثم ما م(1092 -1072هـ/ 485 -465)السلطان السلجوقي ملكشاه يد
 ،إال أن حكمه لم يدم طوياًل  ،أن أعاده إلى الحكم مرة أخرى لسبب غير معلوم

والفقهاء بسمرقند،  ةم( بموجب فتوى من القضا1095هـ/  488تل سنة) حيث قُ 
هـ 482وكان سبب ذلك أن السلطان ملكشاه عندما استولى على سمرقند سنة )

ووكل به جماعة  (33)نبهاصأإلى  م( وقبض على الخان أحمد أرسله1089/ 
نوا له قرب منهم ودخل في عالقات معهم فحس  لمراقبته، ولكنه ت (34)من الديلم

، فلما عاد إلى حكم (36)واإللحاد (35)معتقدهم الذي يقوم على اإلباحة والزندقة
فكرهه  ،نحالله من الديناسمرقند مرة أخرى كان يظهر منه أشياء تدل على  

 ،(37)زنديق" واتهموه بفساد االعتقاد والزندقة وقالوا عنه" ،أصحابه وعسكره
على قتله والتخلص منه، فقبضوا عليه وعقدوا له محكمة من القضاة  وعزموا

والفقهاء وأحضروا خصوًما ادعوا عليه الزندقة، وشهد عليه جماعة بذلك، 
على الرغم من  ،انته بتهمة الزندقة ووجوب قتلهإدالفقهاء فتوى ب فأصدر

نكارها إال أن أحدًا لم يصغ إليه، وُنفذ فيه حكم  محاوالته لدفع هذه التهمة عنه وا 
ين م( بموجب فتوى فقهاء وقضاة سمرقند وعُ 1095ه/488القتل بالخنق سنة )

 .(38)مكانه ابن عمه مسعود خان
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نفوذ   هومن الجدير بالذكر أن هذا الحادث  يعد من أقصى ما بلغ
ودعمها لطبقة العسكريين ضد السلطة  طبقة العلماء والفقهاء في حلفها

 الحاكمة. 
السياسي  حركة اإلصالح الديني منلسلطة الحاكمة اموقف  _لثاا ثا

 :في بخارى وسمرقند خالل الحكم القراحاني
م يقتصر دور العلماء والفقهاء على دورهم الديني القائم على تفقيه ل

والوقوف على أحكام الشريعة اإلسالمية والسنة  ،الناس في أمور دينهم ودنياهم
نما تعداها إلى التدخل في  الحياة السياسية في العصر القراخاني، النبوية، وا 

وكان هذا التدخل من جانبهم في كثير من األحيان سبًبا في وقوع الصدامات 
والخصومة بينهم والسلطة الحاكمة إذا كان ما ينادي به هؤالء الفقهاء يتعارض 

حتى لو كان هدفهم إصالحي يقوم على األمر  ،مع رؤية السلطة الحاكمة
ن المنكر، ففي هذه الحالة تقوم السلطة الحاكمة بشن حملة بالمعروف والنهي ع

اعتقاالت وقتل لهؤالء الفقهاء،  كما أن هذا التدخل في أحيان أخرى قد يكون 
محل ترحيب من السلطة الحاكمة ال سيما إذا ما كان يخدم رغباتها وسياساتها، 

مسئولية جماعة من الفقهاء حملوا على عاتقهم  تففي العصر القراخاني ُوجد
 ،والمتمثلة في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،السياسي اإلصالح الديني

دون  ،وتجنب مداهنتهم  مخافة اهلل تعالى  ،والتنديد بمساوئ الحكام ومظالمهم
فإن اهلل أقوى من  ،أي اعتبار للخوف من الحاكم مهما أوتي من قوة وسلطان

ا األمر سبًبا في احتدام الخصومة كل قوي مهما بلغ جاهه وسلطانه، وكان لهذ
، ففي عهد الخان شمس الملك وعلماء الدينبين السلطة الحاكمة 

هـ/ 461في بداية حكمة سنة ) م( 1080-م1068/  هـ492-461))39(نصر
، ىببخار  (40)فارأبو إبراهيم إسماعيل بن أبي نصر الصّ م( ُقتل  اإلمام 1068
ال قوّ  كانوقد " قتله الخاقان    يخاف في ا هل لومة ًلمم"اًلا بالحق ًلإماماا فاضا
 .(42)أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر"" وتهمته )41(صبًرا
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القضية التي أمر فيها هذا  م( 1167هـ/ 562)ت:  ولم يذكر السمعاني
الفقيه بالمعروف ونهى عن المنكر والتي كانت سبًبا في قتله من جهة الخان، 

نما ذكر أن قتله جاء بسبب تبنيه  هذا المبدأ، وتنديده بسياسات الخان وا 
ب عاق  يُ  ،صار األمر بالمعروف والنهي عن المنكر تهمة ومظالمه، وبذلك فقد

عندما تتعارض آراء وذلك ذلك للسلطة الحاكمة ؛  اءىصاحبها بالقتل إذا ما تر 
 الفقهاء ومبادئهم وأفكارهم ووجهة نظر السلطة الحاكمة.

الشريف  طمغاج الفقيه اشتهر في عهد الخان إبراهيم كما
قد أرسله رسواًل إلى الخليفة القائم بأمر اهلل  الخان وكان  ،)43(المرتضى

 ،م(1061هـ/453م( في سنة )1075 -1031هـ/ 467 -422العباسي) 
هـ/ 465 -455السلجوقي ألب أرسالن ) األمير يشكو إليه من اعتداءات 

 رلبكمه السلطان طغم( على بالده التي قصدها ونهبها أيام ع1072 -1063
أن م(، ولكنه لم يقابل الشر بمثله، ويسأله 1063 -995هـ/ 455 -385)

، وكف األذى عنه، هستجاب الخليفة لطلباعن بالده ، ف يكف ألب أرسالن
  .(44)لع والهداياوأرسل إليه الخليفة الخُ 

ُقتل صبًرا بأمر من الخان خضر بن  الفقيه الشريف المرتضىولكن 
م(؛ وذلك ألن هذا 1081 -1080هـ/ 474 -473) اهيمطمغاج خان إبر 

الفقيه الذي كان من كبار األغنياء في عصره إلى جانب ما اتصف به من 
الرأي الصائب والعقل الراجح ومعرفته التامة بالحديث، كان له بستاًنا عظيًما، 

خضر ملك سمرقند وما وراء النهر حاجبه إلى الشريف المرتضى  نفأرسل الخا
أن يحضر البستان لعقد أحد مجالس السمر، ولكن الشريف  هنيطلب م

 ،وافق الفقيهوبعد إلحاح كثير من الحاجب  ،المرتضى  أبلغ الحاجب رفضه
كما  ،في البستان نوهي أنه لن يحضر مجلس الخا ،ولكن كانت له شروطه

"ًل أهيئ  :غضب اهلل  بقولهيأنه لن يسمح أن يقوم الخان ومن معه بأي فعل 
وسوف يعاقبه اهلل على  ،ألن في ذلك معصية هلل ؛"لفسق والفساد لكمآلة ا

ومعاقبته ولكن  ،ذلك في اآلخرة، فغضب الخان لذلك وأراد القبض عليه
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هرب واختفى، فنودى عليه في سمرقند، ولكنه لم يتمكن منه  المرتضىالشريف 
 ،فقيهوعلى ما فعل تجاه ال ،العفو عنه أظهرحيث إلى الحيلة  ن، فلجأ الخا

حياته كما كان من قبل، وبعد مدة أرسل  فعاد الفقيه للظهور مرة أخرى ومارس
 الخانليستشيره في أمر ما، فلما قدم إليه أمر  ه؛يطلب حضور  نإليه الخا

نع من الطعام حتى مصادرة جميع أمواله وممتلكاته، ومُ و بالقبض عليه وحبسه، 
   .(45)سمرقند وُدفنرج من سجن القلعة بخِ فأُ  ،مات جوعًا في محبسه

الحبس والمصادرة ثم  الفقيه الشريف المرتضىوبذلك فقد كان جزاء 
التي ال شك أنها  ،األخالقيةو الدينية  هوقيم هبمبادئ ه؛ نظًرا لتمسكصبرا القتل

أو أن  ،التي رفضت أن تتعرض لالنتقاد ،تعارضت مع أهواء السلطة الحاكمة
انت هذه الشروط تتفق والشرع حتى لو ك ،ى عليها أحد أية شروطمل  يُ 

 اإلسالمي.  
 ،لكسب ود العامة (46)واألمراء يتقربون من المتصوفةالحكام كما كان 

، فقد ُعرف الخان محمد (47)ولدعمهم في حروبهم ،ولتأييد قراراتهم التي يتخذونها
 -496أرسالن خان بن سليمان بن داوود بن إبراهيم بن طفغاج )

وذلك من خالل عالقته الشخصية  ،ه الشديدبتدين (م1129 -1102/ـه524
 ه، وكان أرسالن خان يدعو (48)الزاهد الحسن بن يوسف البخاري السامانيمع 
وقد استطاع محمد أرسالن خان بمعاونة هذا الزاهد أن يطهر بخارى  ي(،أب)

 -1115هـ/ 509، وقد لقي الشيخ حتفه في عام )(49)من أهل اإلباحة والبدع
الذين كان يترصدهم فترصدوه  ،به أحد أهل اإلباحة م( من سهم رماه1116

  .(50)وتخلصوا منه
ن مصطلح أهل اإلباحة والبدع قد استخدم للداللة على الفرق إحيث 

ومنهم الشيعة الباطنية اإلسماعيلية التي انتشرت في  ،المخالفة للكتاب والسنة
لسنية وزادت قوتهم  في العصر السلجوقي، فالمصادر ا ،المشرق اإلسالمي
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 الشريعة اإلسالميةأسقطوا  مألنه ؛تطلق عليهم أهل اإلباحة والبدعة والمالحدة
 .(51)وأباحوا المحرمات

وهنا نلحظ الدور اإلصالحي السياسي الذي قام به هذا الزاهد في خدمة 
، عندما تبنت رؤية إصالحية للحفاظ على رغبات ومصالح  السلطة الحاكمة

وراء  قها مهمة مواجهة المد الشيعي في ماحملت على عاتالمذهب السني، و 
الدور اإلصالحي والدعوي  ن محمد أرسالن خانلم يخف على الخا كماالنهر، 

والذي من شأنه  ،الذي يقوم به الفقهاء والزهاد على المستوى الديني السياسي
 .خدمة أغراض السياسة إذا أحسن استغالله

والزهاد إليه إال أن  فقهاءالوتقريب محمد أرسالن خان وبالرغم من تدين 
لم يتوقف أيًضا، فقد كان لإلمام ه والسلطة الحاكمة في عهد الفقهاءالنزاع بين 

 -1068هـ/ 492 -461) تل في عهد الخان شمس الملكار الذي قُ ف  الص  
أبيه في  الذي حذا حذو ،أبو اسحق إبراهيم بن إسماعيل ابن اسمه م(1080

ورفع لواء الثورة ضد مظالم  ،وقهر الملوك ،وقمع السالطين مداهنةاجتناب 
الحكام ومساوئهم واستبدادهم، حتى قبض عليه السلطان السلجوقي 

 (52)وحمله معه منفًيا إلى مدينة مرو م(،1157-1117هـ/ 552 -511)سنجر
 .(53)السالم بما وراء النهر لتحقيقوأسكنه فيها  ،العاصمة السلجوقية

ذا الفقيه كان سبًبا في تدخل فإن النشاط اإلصالحي له وبالتالي
الذي  ،وراء النهر السلطان السلجوقي سنجر صاحب الوصاية على بالد ما

وراء النهر فيه  ألن استمرار بقائه في ما قبض عليه ونفاه إلى مدينة مرو؛
رتبط خروجه منها احتى  ،وخطر البد من تفاديه ،ضرار باألمن القومي للبالدإ

 .ما وراء النهرفي صلحة العليا وتحقيق الم، بإقرار السالم
تتعارض مع  الفقهاءعندما تكون أفكار ومبادئ ذلك يتضح أنه وب 

وتؤدي إلى حدوث البلبلة، واضطراب األوضاع وتأليب  الحاكمة، سياسة السلطة
الرأي العام ضدها، فإن السلطة تسعى إلى تكميم أفواههم ومصادرة أرائهم 

ا يسعون إلى اإلصالح وليس لهم أية حتى لو كانو  ،وأفكارهم بشتى الطرق
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مصالح سلطوية، ال سيما إذ كانت لهم قناعاتهم ورواسخهم التي ال يمكن 
، فيكون مصيرهم القتل صبًرا تغييرها أو التنازل عنها من أجل إرضاء السلطة

 أو النفي والتهجير من مدنهم، أو االعتقال والحبس حتى الموت.
 والسلطة الحاكمة الفقهاء راع بيناًلنعكاسات السياسية للصبعاا_ار 

  :خالل العصر القراخاني
ثارها آ والسلطة الحاكمة كان للصراع والخصومة بين الفقهاء

، ففي عهد أحمد خان بن خضر خان نعكاساتها على المستوي السياسياو 
الفقهاء إلى تدخل وبين  هأدى العداء بين م(1089 -1081هـ/ 482 -474)

وفرض الوصاية السلجوقية،  ،وراء النهر ما ؤونفي ش السالجقة بصورة مباشرة
السيرة، أساء إلى الرعية بكثرة مصادراته سيئ  فقد كان الخان الشاب ظالماً 

ألموالهم وممتلكاتهم؛ ولذلك نقموا عليه وأرادوا الخالص منه، فأرسلوا إلى 
م( ضد مظالم 1089هـ/482السلطان السلجوقي ملكشاه سًرا يستغيثون به سنة )

، ورفع يهاوطالبوه بالمسير إلى بالدهم لتأكيد سيطرة السالجقة عل ن أحمد،الخا
 أبو طاهرعنهم، وقد نقل هذه الرسالة إلى السلطان ملكشاه الفقيه  الظلم والجور

ة  وكان يخشى أن يقوم الخان بمصادر  ،مال كثير اوكان هذا الفقيه ذ(54)الشافعي
خرج من سمرقند بحجة التجارة والحج، ف ،في جملة ما يصادره أمواله وممتلكاته

وتوجه إلى السلطان ملكشاه يشكو إليه  باسم المظلومين من أفعال الخان أحمد 
مع أهل سمرقند، وأخذ يقنعه بغزو بالد ما وراء النهر وخلع الخان أحمد، وأخذ 

السلطان  ىفجاء ذلك وفق هو  ،ن له االستيالء عليهاوُيحس   ،طمعه في البالديُ 
، والذي رأى في تحقيق نداء أهالي سمرقند (55)لذي استحسن ذلكملكشاه ا

فرصة لبسط نفوذ السالجقة على سمرقند وكافة بالد ما وراء النهر، وتحقيق 
هذه سياسة السالجقة التوسعية شرًقا وغرًبا والسيطرة على طرق التجارة في 

 .(56)اء النهرور  واالقتراب من الصين، واالستفادة من ثروات ما البالد
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وعبر نهر جيحون ودخل  ،هانبتوجه ملكشاه على رأس جيش من أص
تجاه اتملك البالد التي مر بها في و  ،م(1089هـ/ 482بخارى وملكها سنة )

ملكشاه أهل سمرقند بأنه قد  وكاتبسمرقند، وعندما وصل سمرقند حاصرها 
 ويعدهم النصر على أحمد خان، فساعده ،جاء النقاذهم مما هم فيه من الظلم

أهل سمرقند حيث كانوا يزودون الجيش السلجوقي بالمؤن أثناء حصاره لقلعة 
والقبض على أحمد   ،حتى تمكن من اقتحامها واالستيالء على سمرقند ،سمرقند

هان وجعل عليه من يراقبه، وجعل على بأسيًرا إلى أص ُأرسلخان، الذي 
حتى حدود  ركستانثم سار في بالد ما وراء النهر وت ،من قبله اسمرقند واليً 

خانها الخضوع للسلطان السلجوقي التي أعلن   كاشغر من الخانية الشرقية،
م(، 1089ه/ 482ودخل في طاعته، فأقره ملكشاه على كاشغر من قبله سنة )
وفرض السالجقة  ،وبذلك خضعت بالد ما وراء النهر لسلطان السالجقة

 .(57)سيادتهم على القراخانيين كتابعين لهم
قد كان الصراع بين الخان والفقهاء في مصلحة أهداف وبذلك ف

التي كانت خاضعة  ،السالجقة التوسعية في أسيا الوسطى منشأهم األصلي
وقتذاك لحكم القراخانيين، حيث كانوا يسعون إلى بسط سيطرتهم على كل بالد 

، ولذلك وجهوا أنظارهم صوب أسيا لهم اإلسالمي بوصفهم سالطين لالعا
وا بشن الغارات على بالد القراخانيين منذ عهد ألب أرسالن حتى الوسطى، وقام

خضاع بالد ما وراء النهر إالذي نجح في ، و كان عهد ابنه وخليفته ملكشاه 
يحكمون بالد ما وراء النهر  القراخانيون بعد أن ظل  (58) لسلطان السالجقة

 .(59)م1089هـ/ 482مستقلين دون أن يخضعوا ألية قوة خارجية حتى عام 
ن اوكان الحتدام الصراع بين الفقهاء والسلطة الحاكمة في عهد الخ

سبب في اإليقاع بينه وبين  (1129 -1102ه/524 -496محمد أرسالن )
م(، وتدخل السالجقة مرة أخرى 1129هـ/ 524السلطان السلجوقي سنجر سنة )

م وذلك بسبب النزاع مع علماء الدين منذ أواخر أيا ؛القراخانيين ؤونفي ش
ضطر إلى االمرض في أيامه األخيرة  ه، فعندما أصابأرسالن الخان محمد



هنية بهنوس نصر عبد ربه د/  

 

 

 
- 161 - 

إشراك ابنه نصر خان في الحكم، ولكن حيكت مؤامرة الغتيال الحاكم الشاب 
على رأسها اثنان هما الفقيه المدرس أشرف بن محمد بن أبي شجاع العلوي 

 ،(60)مرقندالذي كان على رأس الفقهاء في س ،من نسل العلويين ،السمرقندي
حدى إأعلنا التمرد وقادا الثورة، وفي  انواآلخر هو رئيس مدينة سمرقند، واللذ

الليالي وفي غيبة الخان محمد أرسالن ُأغتيل ابنه نصر خان، واضطربت 
الذي استدعى ابنه اآلخر أحمد من  أبيهفشق ذلك على  ،األمور في سمرقند

األوضاع في  ئةلتهد وفي نفس الوقت استغاث بالسلطان سنجر ،تركستان
لفقيه العلوي ورئيس المدينة، لن يقوى على مواجهة اظًنا منه أن ابنه  ،سمرقند

ولكن عندما وصل ابنه إلى سمرقند خرج الفقيه والرئيس الستقباله في محاولة 
في  هماأمور الحكم، ولكن الخان الشاب أمر بقتل همنهم للتقرب منه وتسليم

وتم  ،ه هدأت األمور في سمرقنديمد من قاتلي أخالحال، فلما انتقم الخان أح
محمد أرسالن بالندم واألسف الستنجاده الخان إخماد الفتنة، عندئذ شعر 

، فبعث أرسالن خان إلى (61)بالسلطان سنجر، إذ لم تعد هناك حاجة لقدومه
إلى خراسان،  ويؤكد له أنه وابنه  ةما حدث ويسأله العودب علمهالسلطان سنجر يُ 

طاعة له، ولكن السلطان سنجر كان بالفعل قد عبر نهر جيحون ودخل على ال
وتوترت العالقات  ،ما وراء النهر يريد سمرقند، فغضب السلطان سنجر لذلك

 ،ا بالقرب من سمرقندوأقام أيامً  ،أرسالنالخان محمد بين السلطان سنجر و 
 ،عليهموبينما هو في الصيد إذ رأى  اثني عشر رجال مدججين بالسالح فقبض 

أقروا أن الخان محمد أرسالن أرسلهم لقتل السلطان، فقام السلطان سنجر و 
 .(62)للسيطرة عليها بمحاصرة سمرقند

وفي أثناء حصار السلطان سنجر لسمرقند كتب إليه العلماء والفقهاء 
والقضاة  ةيشفعون ألميرهم، فرد عليهم السلطان سنجر بخطاب أرسله إلى األئم

فيه، وأعرب  شفاعة علماء الدينعرب عن دهشته من وفيه يُ  ،واألعيان بسمرقند
عزله، لما بدر منه من محاولة لقتل سلطان و عن إصراره على غزو سمرقند 

ثم يستخلص السلطان من هذا أن أصحاب  ،لم وولي خليفة رسول اهللاالع
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وفي الختام يعلن  ،المكتوب قد تعرضوا في الغالب إلى الضغط من قبل الخان
أن لديه سبعين ألًفا من الجند يرابطون منذ ثالثة أيام أمام المدينة  السلطان

لرغبته في أن  نقضاض عليها، وأنه لم يمسك بزمامهم إليه إالاستعداًدا لال
، وكذلك لشفاعة  حرفوا بالورع والصالألن أهلها عُ  ؛يجنب المدينة النهب

 .(64)أرسالن خانمحمد تركان خاتون ابنة  (63)زوجته
طان سنجر إلى سمرقند واستولى عليها عنوة بعد حصارها دخل السل

، وقبض على محمد أرسالن خان  وأكرمه وأرسله الى ابنته (65)أربعة أشهر
، (67)حتى وافته المنية افظل به (66)زوجة السلطان سنجر، ثم أرسله إلى بلخ

وأخالها من المال والسالح وسلم البلد إلى  ،وأقام السلطان سنجر بسمرقند مدة
ك ، وعاد إلى خراسان فلم يلبث حسن تكين أن مات فمل  (68)حسن تكينألمير ا

 -527) بن سليمان بن داود عليها سنجر بعده ابن أخته محمود بن خان
 .(69)م(1141 -1132هـ/ 536

والفقهاء أدى إلى تدخل  نوبذلك فمن الجلي أن العداء بين الخا
بالد ما وراء النهر وفرض الوصاية السلجوقية المباشرة على  ،السالجقة

حتى أصبح السلطان السلجوقي هو من يولي  ي،الخاضعة للحكم القراخان
له ذلك، كما أن احتدام هذه الخصومة  اءىإذا ما تر  ،الحاكم القراخاني ويعزله

إلى وقوع العداء بين الحاكم القراخاني والسلطان السلجوقي الذي يدين له  ىأد
ن الطرفين والتي كانت نهايتها مأساوية فوقعت الحرب المسلحة بي ؛بالوالء

 بالنسبة للحاكم القراخاني.
من حرب القراخطاميين بخارى وما وراء النهر  فقهاءموقف  _اخامسا 

 (:م1141هـ/ 536) في معركة قطوان سنة
تماًما عن  امغايرً  الوثنيين كان موقف الفقهاء المسلمين من القراخطائيين

ال يدينون ين المسلمين؛ وذلك ألنهم كانوا وثنيموقفهم السابق من القراخانيين 
، كما أنهم كانوا على كل مسلم اإلزاميً  اباإلسالم، وبذلك كان جهادهم واجبً 
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ولذلك نجد أن عدًدا  أصحاب البغي واالعتداء، وهنا فإن جهادهم فرض عين؛
كبيًرا من العلماء المسلمين من بخارى وسمرقند وغيرها من مدن ما وراء النهر 

شاركوا في الجيش السلجوقي بقيادة السلطان سنجر في حرب هؤالء  قد
، حيث كان (70)م(1141ه/ 536)  في معركة قطوان سنة قراخطائيينال

يحترم علماء الدين إحتراما كبيراا ويتقرب إليهم تقرباا تاماا السلطان سنجر "
 ، وكان على رأسهم شيخ(71)" ويميل ميالا عظيماا إلى الزهاد ويختلي بهم

إمام  م(1141هـ/ 536)ت:  72الحسام عمر بن عبد العزيز بن مازةاإلسالم 
اإلسالم، والذي كانت له مكانة كبيرة لدى األمراء  رالحنفية ببخارى وصد

القراخانيين والسالجقة، كما كان مسموع الكلمة عظيم الحرمة، حتى أن السلطان 
ا عزم على الخروج ومشورته، أخرجه معه السلطان سنجر عندم هكان يسمع لرأي

ظ والخطباء والمطوعة مايزيد على  القتال الِخطا، وقد صحبه من الفقهاء والوع
، (74)من أصحاب العمائم اعشر ألفً  يوقيل  اثن (73)عشرة آالف صاحب عمامة

حد عشر صاحب عمامة، واشتبك المسلمون أأنهم كانوا  (75)ابن األثير أوردكما 
زم المسلمون ولكن هُ  ،م(1141ه/ 536)  مع الِخطا في معركة قطوان سنة

أمام الِخطا في هذه الواقعة، وُقتل علماء المسلمين الذين شاركوا في هذا 
شيخ اإلسالم  وأسر منهم  جماعة من أعيان الفقهاء على رأسهم ،المصاف

)ت: حاكم الِخطا (77)، فلما انتهت المعركة أحضرهم كورخان(76)الحسام بن مازة
"ما الذي دعاكم إلى قتال من لم يقاتلكم لهم: وقال  م( 1142هـ/ 537

واإلضرار بمن لم يضّركم؟ فأنتم سبب الفساد؛ ألنكم تحرضون على قتال من 
 .(79) وأمر بضرب أعناق الجميع  (78)ًل آذاكم"

 ؛الفقهاء في هذا المصافو لعلماء باوال شك أن السلطان سنجر قد دفع 
حتى تظهر بمظهر الحرب  ،إلضفاء الصبغة الشرعية على حربه مع الِخطا

 ،المقدسة التي تحظى بالتأييد والدعم الشرعي من قبل العلماء ممثلي الدين
والمرجعية الدينية للرعية والحكام، والذي ال يقتصر على الدعم النظري من 
نما أيًضا من خالل  خالل استنفار العامة من أجل المشاركة في هذه الحرب، وا 
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ي حرب وجهاد هؤالء الوثنيين جنًبا إلى جنب في المشاركة الفعلية للعلماء ف
 .صفوف المقاتلة، وأيًضا لرفع معنويات المقاتلين وحثهم على الجهاد والصمود

كما يتضح من خالل مقولة كورخان لمن أسرهم من أعيان الفقهاء بعد 
كانوا السبب الرئيس في وقوع هذا الصدام المسلح بين  همانتهاء المعركة أن

، على الرغم من أنهم لم همألنهم كانوا يحرضون على قتال ؛لِخطاالمسلمين وا
فساد الرعية والسلطة إيتعرضوا لهم بأي أذى أو ضرر، وبذلك فهم السبب في 

مما أدى في النهاية إلى وقوع هذه الحرب  ،فيما وراء النهر وخراسان ضد الِخطا
اء المسلمين التي انتهت بهزبمة المسلمين، وكأن كورخان كان ينتظر من علم

ألنهم لم يأتوا إللحاق  ؛ويمنعوا الناس محاربتهم ،أن يروجوا لقدوم الِخطا بالخير
لغير الضرر واألذى بهم، فأي ضرر أشد على المسلمين من أن تخضع رقابهم 

ه هؤالء ؤ أشد على اإلسالم من أن يداهن علما ى! وأي أذ؟الوثنيينالمسلمين من 
 ،من دعوة الناس إلى محاربة الِخطا ونء المسلمالعلما ه! فإن ما فعلوثنيين؟ال

 ،عد وساًما على صدورهمومشاركتهم الفعلية كحملة سالح في معركة قطوان يُ 
وشرًفا لهم حتى ولو لم تكن نهاية الحرب في صالح المسلمين، ورغم 

ستشهد من جيش المسلمين، فهم بذلك قد أدوا استشهادهم في المعركة مع من اُ 
ويكفي أن يكون التاريخ  ،وكجنود لإلسالم ،بهم كدعاة للمسلمين نوطواجبهم الم

وأنهم لم يتراخوا في  ،شاهًدا على تفانيهم وبسالتهم في خدمة دينهم والزود عنه
حتى الوثنيين الدفاع عن حرمة اإلسالم والمسلمين أن تستباح على يد الِخطا 

 دفعوا أرواحهم ثمًنا لذلك.
ى استمالة تقوم عل ،ِخطا سياسة مغايرةبع اللكن بعد موقعة قطوان ات  

 العامة،من نفوذ ديني على لهم مستغلين ما ما وراء النهر، في  فقهاءلاكبار 
آل سرة أسر الدينية نفوذ كبير مثل أضحى لألو فاستعانوا بهم في حكم البالد 

)صدر جهان ( أي  بـ يلقب شيوخهاحيث  ،الذين يسمون بالصدور، (80)برهان
بـن األميـر  (82)تمتكينأاألميـر  ةأمـر كورخان بتوليـ، فقد (81))صدر العالم (
 -1128هـ/ 551-522) تسـز خوارزمشـاهو عالء الدين أخأبيابـاني وابـن 
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شــراف عليــه وأوصــى أن يتــولى اإل ،(83)ليكـون واليــًا علــى بخــارى م(1156
إمام بخـارى أخو يز بن مازة مــام تــاج اإلســالم أحمــد بــن عبــد العز الشــيخ اإل

تمتكـين بـأن اليتخـذ أي قـرار إال أالشهيد الحسام عمر بن مازة ، وأمـر األميـر 
ولكن بعد أن عاد ملك الِخطا ، (84)مام وبحضوره وبأمرهبعـد استشـارة هـذا اإل

وألحق الظلم  ،أمـور بخـارىباسـتبد األميـر أتمتكـين  (85)لـى مدينـة برسـخانإ
ممـا دفـع عـدد  ،أهل بخارى أموال وممتلكات بسـكانها، وشرع يصادر واألذى

، وعندما استمع عليه وعرض مظالمهم ،لـى الوفود علـى ملـك الِخطاإمـن أهلهـا 
نصافهم، وقام بإرسال رسالة إلى األمير المظالمهم وعدهم برفع الظلم عنهم و 

ن تكن إتمتكـين أنـه أم بسـم ا هل الـرحمن الـرحيم: يعلـتمتكين كان نصها: )أ
تمتكـين مـا يـأمر بـه أالمسافة بيننا بعيدة فرضانا وسخطنا منه قريب. ليفعل 

 ـــــ صلى ا هل عليه وسلمــــ أحمـد وليـأمر أحمد بمـا أمر به محمد 
 .(86)(والسالم

وبذلك فرغم أن الكورخان قد قتل الحسام بن عمر بن مازة رئيس 
، إال أنه اضطر بعد ذلك إلى االعتراف م(1141ـ/ ه536سنة ) ىالحنفية ببخار 

بالسلطة الدينية والسياسية لخلفه وأخوه اإلمام أحمد بن عبد العزيز بن مازه، كما 
خالل قراءة الرسالة أنـه علـى الـرغم مـن أن ملـك الِخطا لـم يكـن يتضح من 

 ـــــــ أميـر بخـارىـــــــ المسـلم مـذكرًا هـذا األميـر  ،مسـلمًا إال أنـه بـدأ رسـالته بالبسـملة
 صــلى اهلل عليــه وســلمـــــ والنبي محمــد  (تعــالى)بوجـوب تطبيـق مـا أمـر بـه اهلل 

وأن يأخذ بمشورة إمام  ،وبضــرورة تطبيــق العدالــة ورفــع الظلم عن الرعية ـــــ،
ى ثقـة حاكم بخارى الشيخ أحمد بن عبد العزيز بن مازة، وهذا يؤكد عل

وبضـرورة االعتمـاد علـيهم فـي تطبيـق  فقهائهم،و  باألئمـة المسـلمينطائيين القراخ
كانت سياسة نها وال شك أالشـريعة اإلسـالمية فـي األقـاليم الخاضـعة لسـلطتهم، 

لضمان خضوعها لهم  ؛في بالد ما وراء النهر ونممنهجة اتبعها الِخطا الوثني
ئهم من خالل جعل الشريعة اإلسالمية رغم فقهاتودد لبعد أن تمكنوا من ال
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وأن  ،والبد من احترامها والعمل بمقتضاها ،وثنيتهم هي الحاكمة والواجبة النفاذ
 فإنه سيقع تحت العقاب من كورخان نفسه.مخالفتها من تسول له نفسه 

تقوم بدورها في المشاركة الفعالة في  (آل برهان)ولقد استمرت أسرة 
واستمروا في رئاسة  لدينية والسياسية على السواء في مدينة بخاري،الحياة ا
وكانت لهم كلمة مسموعة لدى  ،كما كانوا الحكام الفعليين فيها فيها،الحنفية 

 .(87)ينالرعية والحكام حتى نهاية عهد القراخطائي
بخارى وسمرقند كان لهم دورهم قهاء في فلاالحظ أن وبذلك يُ 

منذ سقوط  ،الحياة السياسية خالل العصر القراخانيومشاركتهم الفعالة في 
الدولة السامانية وحتى معركة قطوان، فقد شهدت تلك الفترة اضطراب في 

أدى إلى وقوع التمردات التي تزعمها  قهاء،فلاو العالقات بين السلطة الحاكمة 
بعض العلماء المسلمين لإلطاحة بالسلطة الحاكمة، كما تزعم بعضهم حركات 

حيث عارضوا سياسات الحكم القائم  ،رضة السياسية تجاه بعض الحكامالمعا
ونددوا بمظالم ومساوئ الحكام، حتى أن بعضهم دفع حياته من أجل قيمه 
ومبادئه التي ينادي بها في ظل الشريعة اإلسالمية، والذين رفضوا مداهنة 

 النفي والتهجير على مماألة نظام مستبد. و ا الموت آثرو و  ،السلطة
والسلطة  قهاءفلافي وقت الحروب كانت تجتمع كلمة  أنهأيًضا الحظ ون

كما حدث عندما قام  ،الحاكمة من أجل مواجهة أي عدوان خارجي
شارك حيث  م(،1141هـ/ 536سنة ) القراخطائيون بغزو بالد ما وراء النهر

 . ينئيطافي قوات التحالف القراخاني السلجوقي ضد الغزاة القراخ قهاءفلا
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 لخاتمة :ا
 تمثلت أهم نتامج الدراسة في:

من التدين الحكام القراخانيين األوائل  أنه على الرغم مما اشتهر به بعض -
 ،وتقديرهم الفقهاءحترام او  ،الشديد وتمسكهم بمادئ الشريعة اإلسالمية

إال أن هذا لم يمنع وقوع الخصومة بين الطرفين،   ،والوقوف على آرائهم
الحكام بعض تجاوزات  موسمرقند مكتوفي األيدي أما بخارى فقهاءفلم يقف 

 .أمام ما تمر به بالدهم من أحداث سياسيةو القراخانيين، 
كان لفتاوى فقهاء بخارى وسمرقند تأثيرها على الحكام و الرعية، حتى  -

وصل األمر لدرجة أن الخان طمغاج خان أراد ترك الحكم؛ بسبب فتوى 
نه ال يصلح للحكم، لوال تدخل العامة، أحد الفقهاء بعدم شرعية حكمه، وأ

 واقناعه بالعودة للحكم مرة أخرى معارضين فتوى الفقيه.
عملت السلطة الحاكمة في بعض األحيان على استغالل النفوذ الروحي  -

في كسب التأييد والدعم الشرعي في حروبهم مع أعدائهم، كما  فقهاءلل
ن حملوا على عاتقهم الذي فقهاءُوجدت في بخارى وسمرقند طائفة من ال

مسئولية اإلصالح الديني السياسي القائم على مبدأ األمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر، واجتناب مداهنة الحكام والتنديد بمظالمهم ومساوئهم 

  حتى لو دفعوا أرواحهم وحريتهم ثمًنا لذلك.
السلطة الحاكمة انعكاساته على األوضاع فقهاء و كان للصراع بين ال -

وعامة بالد ما وراء النهر، حيث  ،سية في كل من بخارى وسمرقندالسيا
أدى إلى فرض السالجقة لوصايتهم وسيادتهم الفعلية على بخارى 
وسمرقند، وخضوع بالد ما وراء النهر لسلطانهم حتى أصبح تولية الحاكم 

 القراخاني وعزله موكول بهم.
ي معركة قطوان شارك فقهاء بخارى وسمرقند في جهاد الِخطا الوثنين ف -

كجنود لإلسالم جنًبا إلى جنب في صفوف المقاتلة، حتى استشهدوا فيها 
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بعد هزيمة جيش المسلمين، حيث لم يقتصر دورهم على الدور الدعوي 
نما كانوا جنوًدا مقاتلين حملوا السالح للجهاد.  اإلصالحي، وا 

فقهاء بعد كما تبين من خالل الدراسة أن الِخطا اتبعوا سياسة اللين مع ال  -
هزيمتهم للمسلمين في موقعة قطوان، وتوليتهم المناصب العليا، واستعانوا 
بهم في حكم البالد؛ ألنهم كانوا على دراية تامة بما يتمتع به هؤالء الفقهاء 
من نفوذ ديني وروحي لدى العامة؛ وذلك إلخضاع العامة لحكمهم، فإذا ما 

د مالؤوا الِخطا الوثنيين حذوا رأوا أن علماءهم وهم بمثابة القدوة لهم ق
 حذوهم . 

 توصيات الدراسة:
من خالل البحث والدراسة في هذا الموضوع خرجت الباحثة بعدة 

 توصيات وهي : 
الشريعة اإلسالمية  تعاليملتزام علماء الدين في المجتمع اإلسالمي باضرورة  -

و  والدين الحنيف، وعدم استغالل نفوذهم الروحي بصفتهم ممثلي الدين
 الشريعة في تمرير بعض القضايا السياسية  لخدمة أغراض سلطوية. 

على ممارسة دورهم الدعوي اإلصالحي في كافة  الفقهاءضرورة حرص  -
مناحي الحياة مهما كلف ذلك، وعدم مداهنة السلطة على حساب الشعب 

 الذي يري فيهم القدوة والمثل.
والموضوعية التاريخية في كما توصي الدراسة الباحثين بضرورة تحري الدقة  -

براز الدور ا  و  ،المسلمين من المواقف السياسية للفقهاءظهار الدور اإليجابي إ
وفي التنديد بمساوئ الحكام  ،الذي قاموا به في الدفاع عن اإلسالم

 دون مواطئة للسلطة الحاكمة. ،ومظالمهم
ضايا توصي الدراسة الدولة بعدم الزج بعلماء الدين ورموزه في خضم الق  -

شباب المسلمين بأخذ القدوة  أيًضاتوصي ، و السياسية لخدمة مصلحتها
المسلمين الذين تزخر بتراجمهم كثير من  فقهاءوالمثل األعلى من سيرة ال
 كتب التراجم والطبقات.  
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 :الهوامش
                                                 

كان أمراء اإلمارة القراخانية يلقبون في البداية بلقب ) قراخان( الذي يتكون من مقطعين   (1)
و )خان( وتعني صاحب األول )قرا ( وهي كلمة تركية تعني األسود أما الثاني فه

السلطنة ، لهذا يطلق عليهم األتراك السود ، كما يعرفون باسم خانات ال" إيلك" ويطلق 
عليهم أيًضا " آل أفراسياب" أي بيت أفراسياب نظًرا لوجود نوع من القرابة االفتراضية 
التي تصل نسبهم ألمير توران في شهنامة الفردوسي، وهم من قبائل الترك القارلوق. 
ابن األثير، عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن 

تحقيق:  الكامل في التاريخ، (،م1232هـ/ 630عبد الواحد الشيباني الجزري )ت: 
؛ 116، صم(1997)بيروت: دار الكتاب العربي،  9عمر عبد السالم تدمري، ج

، ترجمة: حسين علي تاريخ اإلسالمياألسرات الحاكمة في الكليفورد.ا. بوزورث، 
) الكويت:  مؤسسة الشراع العربي،  2اللبودي، مراجعة: سليمان إبراهيم العسكري، ط

القراخانيون دراسة في أصولهم سعاد هادي حسن الطائي،  ؛163(، ص 1995
سوريا: دار  -)دمشق التاريخية وعالقاتهم السياسية ودورهم في الحياة العلمية

 ؛29(، ص 2016صفحات ، 
Michal Biran,“ Karakhanid Khanate,” The Encyclopedia of Empire, First Edition, 

ed. John M. Mackenzie (John Wiley & Sons, Ltd, 2016), 1 . 

قسمت جبال تيان شان تركستان  إلى تركستان الشرقية وتركستان الغربية، أما تركستان  (2)
الترك الوثنيون الشرقيون، والتي تمتد في أقصى شرق الشرقية فهي التي كان يقطنها 

العالم اإلسالمي، وهي تقع في غرب وشمال غرب الصين حتى جبال تيان شان في 
الغرب، وكان سكانها يدينون بالبوذية حتى القرن الرابع الهجري/ العاشر الميالدي على 

م( قد 714 -707هـ/96 -88الرغم من أن الفاتح المسلم  قتيبة بن مسلم الباهلي) 
وصل في فتوحاته إلى بعض أجزائها، وبدأ اإلسالم ينتشر بين أهلها، ولكن ليس 
بصورة كبيرة، حتى اعتنق عدد كبير من سكانها الدين اإلسالمي بزعامة ساتوق 
بغراخان مؤسس الدولة القراخانية، وكان هؤالء قبل إسالمهم دائمي اإلغارة على أراضي 

وبإسالمهم كفى اهلل المسلمين شرورهم، وأصبحوا من المدافعين المسلمين المتاخمة لهم 
عن ديار اإلسالم ضد غيرهم من قبائل الترك الوثنية المجاورة لهم، وقد احتلت الصين 
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تركستان الشرقية وضمتها إلى أراضيها وأطلقت عليها اسم سينكيانج أو شينجيانج 
كستان الغربية فتمتد بين جبال م ، أما تر 1949وتعني المستعمرة الجديدة، وذلك سنة 

تيان شان في الشرق وبحر قزوين في الغرب، وهي حالًيا تشتمل على الجمهوريات  
الخمسة اإلسالمية تركمانستان و طاجيكستان وأوزباكستان وكازاخستان وقيرغيزستان. 

الجمهوريات اإلسالمية بأسيا الوسطى منذ الفتح اإلسالمي حتى أحمد عادل كمال، 
، 5 -3(، ص 2006)القاهرة: دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة،  اليوم
، اإلسالم والمسلمون في أسيا الوسطى والقوقاز؛ محمد يوسف عدس، 22-21ص 

ماليزيا: مركز دراسات العالم اإلسالمي الجامعة  -تقديم: وليد فكري فارس )كوااللمبور
 .283 -281(، ص 2017اإلسالمية العالمية، 

:  يقصد بها بالد الترك عامة، أي األصقاع المترامية األطراف التي تمتد بين تركستان( 3)
ل أهل الخيام ومنهم أهل قرى  بالد اإلسالم ومملكة الصين، أهلها أكثرهم من الُرح 
أيًضا، وهم عدة أجناس منها التغزغز والخرلخية والكيماك والغز وغيرهم ولكل جنس 

ب بعضهم بعًضا. اليعقوبي، أحمد بن اسحق بن جعفر بن منهم مملكة منفردة يحار 
 ،ية) بيروت: دار الكتب العم البلدانم(، 904هـ/ 292)ت: بعد عام  وهب بن واضح

 م(،1283هـ/ 682ن محمد بن محمود )ت: القزويني، زكريا ب؛  126م(، ص 2001
اسيلي ڤ، 514، ص ()بيروت: دار صادر، دتآثار البالد وأخبار العباد 

، نقله عن تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغوليتش بارتولد: ڤديميروالڤ
الروسية: صالح الدين عثمان هاشم )الكويت: قسم التراث العربي بالمجلس الوطني 

 .145، ص (م1981للثقافة والفنون واآلداب، 
المتحضرة  : هي التسمية التي أطلقها العرب المسلمون على المنطقةبالد ما وراء النهر( 4)

وتقع تلك البالد في شمال شرق  الواقعة بين حوض نهر جيحون وحوض نهر سيحون ،
الدولة الفارسية القديمة، وسكانها من العنصر التركي الذي انحدر إليها من الشرق منذ 

 -1إلى عدة أقاليم: -عند الفتح اإلسالمي-القرن السادس الميالدي، ويمكن تقسيمها 
إقليم الصغد ومن  -2ع على ضفتي نهر جيحون، وعاصمة بلخ.إقليم طخارستان، ويق

إقليم خوارزم، ويشمل على دلتا نهر جيحون،  -3أشهر مدنه: بخارى وسمرقند.
إقليم الختل في أعالي نهر جيحون، وعاصمته مدينة  -4وعاصمته مدينة الجرجانية 
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وتعرف اليوم إقليم فرغانة، على نهر سيحون،  -5هلبك، ومن مدنه أشجرد والصغانيان
إقليم الشاش على نهر سيحون أيضا، وتعرف اليوم باسم طشقند  -6باسم خوقند.

 عاصمة كازاخستان اآلن.
عرف بالد ما وراء النهر حالًيا باسم "آسيا الوسطى" اإلسالمية، وتضم خمس وتُ   

جمهوريات إسالمية كانت خاضعة لالتحاد السوفيتي، ثم استقلوا بعد انهياره. وهذه 
وريات هي أوزبكستان وطاجيسكتان وكازاخستان وتركمانستان وقرغيزيا. للمزيد الجمه

؛ اإلصطخري، أبو اسحاق إبراهيم بن  محمد 126، ص البلدانراجع: اليعقوبي، 
. المسالك والممالك أو مسالك م(957هـ/ 346الفارسي ، المعروف بالكرخي )ت: 

ابن حوقل، أبو القاسم ؛ 288 -286م(، ص  2004)بيروت: دار صادر، الممالك 
)بيروت:  2، جصورة األرض م(.977هـ/ 367محمد البغدادي الموصلي )ت: بعد 

؛ مجهول ) ت: بعد 468 -459م(، ص  1938أفست ليدن ،  -دار صادر 
محقق ومترجم الكتاب )عن  حدود العالم من المشرق إلى المغرب،م(. 982هـ/ 372

 -126م(، ص 2002: الدار الثقافية للنشر، الفارسية(: السيد يوسف الهادي ) القاهرة
 موجز عن الفتوحات اإلسالمي؛ طه عبد المقصود عبد الحميد أبو عبي ة، 135

 .8-7)القاهرة: دار النشر للجامعات،د.ت(، ص 

( كان حكام اإلمارة القراخانية يلقبون في البداية بلقب قراخان ، ثم تطور هذا اللقب فيما 5)
لقب  )خاقان( ويعني أعظم الملوك  أو ملك الملوك أو الملك بعد وأصبحوا يلقبون ب

األعظم ، أما لقب )إيلك خان( فكان يطلق على أي أمير من أمراء هذه اإلمارة  وتعني 
الملك أو الحاكم أو األمير أو الوصي أو ولي العهد ، وهو بذلك ليس اسم علم ، أما 

وا حكوماتهم المستقلة فلقبوا بخان  لقب خان فأصبح لقب حكام  القراخانيين بعد أن أسس
 .30 -29ص القراخانيون ، ومنها حكام سمرقند من األتراك الغربيين. الطائي، 

الحركة العلمية في بالد ما وراء النهر في عهد اإلمارة ( سعاد هادي حسن الطائي، 6)
؛  443(، ص 2005) بغداد: مجلة كلية التربية،  القراخانية خالل العصر العباسي

؛ 37 -36)الكويت: دار الفكر العربي(، ص  الترك في العصور الوسطىزبيدة عطا، 
، ترجمة عن التركية: أرشد الهرمزي )د.م: المدخل إلى التاريخ التركييلماز أوزطزنا، 



 ي بخارى وسمرقند خالل العصر القراخاني السلطة الحاكمة فموقف الفقهاء من  

 

 
- 172 - 

                                                                                                                   

، ص القراخانيون ؛ الطائي،153 -152(، ص 2005الدار العربية للموسوعات، 
39. 

ُيسافر إليها من سمرقند وغيرها ، وهي في وسط وهي مدينة وقرى ورساتيق كاشغر: ( 7)
ياقوت الحموي، شهاب بالد الترك وأهلها مسلمون ، وهي عاصمة تركستان الشرقية.  
معجم م(. 1229هـ/626الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي الحموي )ت: 

 . 43ص  م(1995)بيروت:  دار صادر ،  2، ط4ج، البلدان

د عظيم في ثغور الترك وراء نهر سيحون قريب من كاشغر ، ينسب إليه : بلبالسغون (8)
جماعة  من الفقهاء منهم أبو عبد اهلل محمد بن موسى البالسغوني الذي مات في 

 .476، ص  1، ج معجم البلدانياقوت الحموي، م(. 1112هـ/ 506دمشق سنة )
ك المشرق، مدينة خصبة : مدينة كبيرة من بالد ما وراء النهر، وهي مقر ملبخارى (9)

وغنية ذات بساتين  وبها سور وقلعة ورباطات ، وفي داخل هذا السور قرى، بينها 
وبين نهر جيحون مسافة يومان ،بينها وبين سمرقند مسافة سبعة أيام،  كانت عاصمة 
للدولة السامانية، غزاها عبيد اهلل بن زياد والي خراسان في عهد معاوية بن أبي سفيان 

م( فكان أول عربي يقطع النهر إلى بخارى، فافتتح عدة مدن من 673هـ/54ة )سن
م( فتحها قتيبة بن مسلم الباهلي في خالفة الوليد بن 707هـ/89بخارى، وفي سنة )
، وهي من أعيان مدن ماوراء النهر، وينسب إليها اإلمام محمد بن نعبد الملك بن مروا

ي جمع فيه الصحيح من أحاديث الرسول إسماعيل البخاري مؤلف صحيح البخاري الذ
صلى اهلل عليه وسلم والذي اتفق عليه أهل السنة في جميع بالد المسلمين والذي توفي 

م( . خليفة بن خياط، أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الشيباني 869هـ/ 256سنة 
ء ، تحقيق: أكرم ضيام(. تاريخ خليفة بن خياط854/ هـ240العصفري البصري )ت: 

، 222م(، ص1976مؤسسة الرسالة ،  -دار القلم، بيروت -) دمشق 2العمري، ط
؛ الحميري، أبو عبد 354 -353، ص 1، ج  معجم البلدان؛ ياقوت الحموي، 302

الروض م(: 1494هـ/ 900اهلل محمد بن عبد اهلل بن عبد المنعم الِحميرى )ت: 
يروت: مؤسسة ناصر ) ب 2. تحقيق: إحسان عباس، طالمعطار في خبر األقطار

 .83م(، ص 1980للثقافة،
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م(. 959هـ/438( لمزيد من التفاصيل راجع : النرشخي، أبو بكر محمد بن جعفر)ت: 10)
 3، تعريب وتحقيق: أمين عبد المجيد بدوي ونصراهلل مبشر الطرازي، طتاريخ بخارى

بن ؛ الكرديزي، أبو سعيد عبد الحي 147 -146ص )القاهرة: دار المعارف، دت(، 
، ترجمة: عفاف السيد زيدان (. زين األخبارم1051هـ/443الضحاك بن محمود )ت:

الكامل،  ؛ ابن األثير، 237 -236م(، ص 2006المجلس األعلى للثقافة،  :)القاهرة
/  808؛ ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون) ت: 506 -505، ص  7ج

المبتدأ والخبر في تاريخ العرب تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان م(. 1406 -1405
، ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكبر

( ، ص 1981)بيروت: دار الفكر العربي،  4خليل حشادة، مراجعة سهيل زكار، ج
الترك في العصور عطا،  ؛403 -402، ص تركستان؛ بارتولد، 479 -478

 ؛169، ص المدخل إلى التاريخ التركيا، ؛ أوزطزن37 -36، ص الوسطى
D. G. Tor, “The Islamization of Central Asia in the Sāmānid era and the 

reshaping of the Muslim world,” School of Oriental and African Studies, 72, 2 

(United Kingdom: Bulletin of SOAS, 2009), 295- 296 ; Scott c. Levi and Ron 

Sela,  Islamic Central Asia : An Anthology Of Historical Sources 

(Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press, 2010), 48. 

هو الخاقان أبو الشجاع  سليمان أرسالن خان بن قدرخان يوسف بن لغراخان هارون ( 11)
ن مكرًما للعلماء وأهل الدين، ديًنا لم بن سليمان بن ساتوق ، ولقبه شرف الدولة، وكا

، ص 7، جالكامليشرب الخمر قط، حكم كاشغر وختن وبالساغون. ابن األثير،  
644. 

 ؛164، ص األسرات الحاكمة( بوزورث، 12)
V. V. Barthold, Four Studies On The History Of Central Asia ,Translated From 

The Russian By V. And t. Minorsky,Vol.I (Leiden: E. J. Brill, 1956), 96 ; E. A. 

Davidovich, “The Karakhanids,” in the History of Civilizations of Central 

Asia :The Age of Achievement:A.D. 750 To The End of the Fifteenth 

Century, Part One, The Historical, Social and Economic Setting ,Vol. IV, ed. 

M. S Asimov And, C. E Bosworth (UNESCO Publishing, 1998), 126; A. 

Sevim and, G. E. Bosworth, “The Seljuqs and the Khwarazm Shahs,” in the 

History of Civilizations of Central Asia :The Age of Achievement :A.D. 750 

To The End of the Fifteenth Century ,Part One, The Historical, Social and 

Economic Setting, .Vol. IV, ed. M. S Asimov And, C. E Bosworth (UNESCO 

Publishing, 1998) , 147. 
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: تقع خلف نهر سيحون في بالد ما وراء النهر المتاخمة لبالد تركستان، وهي  فرغانة (13)
وبين سمرقند خمسون فرسًخا، عاصمتها  مدينة واسعة تشتمل على قري كثيرة، بينهما

مدينة أخسيكث، والنسبة إليها  الفرغاني، ينسب إليها الفقيه حاجب بن مالك بن أركين 
 . 253، ص 4، جالحموي، معجم البلدانالتركي الفرغاني .ياقوت 

يقال لها بالعربية سمران، وهي مدينة عظيمة من أعيان مدن ما وراء النهر،  سمرقند:  (14)
على جنوبي وادي الصغد الذي يمتد بين بخارى وسمرقند في بالد ما وراء النهر،  تقع

وهي قصبة إقليم الصغد، ومدينة خصبة ذات زروع وبساتين  وقصورومباني فخمة، 
ولها أربعة أبواب، وهي مجتمع رقيق ماوراء النهر،  فتحها سعيد بن عثمان بن عفان 

م(، ثم 679 -660هـ/ 60 -41سفيان) م( في عهد معاوية بن أبي 675هـ/56سنة )
 -60انتقض أهلها حتى أعاد فتحها سلم بن زياد في عهد يزيد بن معاوية) 

م( فتحها  قتيبة بن 711هـ/93م(، وفي سنة )681هـ/ 62م( سنة )683 -679هـ/64
مسلم الباهلي مرة أخرى بعد أن خالف أهلها  في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك بن 

، 224، ص تاريخ خليفةم(. خليفة بن خياط، 714 -705هـ/ 96 -86مروان)
؛ االدريسي، محمد بن محمد بن عبد اهلل بن إدريس الحسني الطالبي )ت: 305، 235
)بيروت: عالم الكتب،  1، جنزهة المشتاق في اختراق اآلفاقم(. 1164هـ/ 560

 .237 -246، ص 3جمعجم البلدان،؛ ياقوت الحموي، 498 -497م(، ص 1988

الدول ؛  عصام الدين عبد الرؤوف الفقي، 163، ص الحاكمة األسرات ( بوزورث، 15) 
؛  98 ، ص (1999) القاهرة: دار الفكر العربي،  المستقلة في المشرق اإلسالمي

: إقليم الشاش من الفتح اإلسالمي حتى نهاية القرن محمود عبد اهلل جمعه مراد
جامعة  -شورة ) الزقازيق:  كلية اآلدابرسالة ماجستير غير منالخامس الهجري، 

 ؛ 66ص ،   (2006الزقازيق، 
Biran, “Karakhanid, ” 1. 

طا(:القراخ  ( 16) هاجروا من كانت قبائل الِخطا تسكن في شمال الصين ، ثم  طاميون )الخ 
شمال الصين في النصف األول من القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميالدي 

إقليم تركستان، ودخلوا في خدمة القراخانيين الذين أنزلوهم في  واتجهوا غرًبا نحو
مناطق الثغور بينهم وبين الصين؛ لمنع أحد من ملوك الصين أن يتطرق إلى بالدهم، 
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وحصن منيع ضد غارات  ملوك الصين، وذلك مقابل جرايات  دارفكانوا بمثابة ج
بين الخان القراخاني واقطاعات تمنحهم لهم الخانية، حتى وقعت الوحشة بينهم و 

وغضب عليهم، وبدأوا في  التصادم مع القراخانيين للسيطرة على دولتهم، حتى تمكنوا 
سقاط حكم الخانية، وكونوا دولة ُعرفت باسم القراخطائية واتخذوا من  من هزيمتهم، وا 
بالسغون عاصمة لهم ، وكان حاكمها يلقب بالكورخان أي ملك الملوك ، وكانوا يدينون 

وذية،  وسيطروا على ماوراء النهر ولكنهم أبقوا على الحكام القراخانيين على مدن بالب
 -117، ص 9، جالكاملماوراء النهر، ولكن تحت السيادة القراخطائية. ابن األثير، 

)بيروت: دار النهضة 1، جالمغول في التاريخفؤاد عبد المعطي الصياد، ؛  119
 تاريخ التصوف في وسط أسيا س،؛ طارق أحمد شم65م(، ص 1980العربية، 

 ؛98 -97( ، ص 2016)بيروت: دار الفارابي، 
Michal Biran, The  Empire  Of The Qara Khitai In Eurasian History Between 

China And The Islamic World (Cambridge: Cambridge University 

Press,2005), 43 ;Levi and Sela, Islamic Central Asia, 48 ; Davidovich, “The 

Karakhanids, ” 132. 

 ؛ 443، ص  الحركة العلمية في بالد ماوراء النهر( الطائي،  17)
Biran,  “Karakhanid, ” 1. 

كان أخرهم نصرة الدين قلج أرسالن عثمان بن قلج طمغاج  إبراهيم الذي قتله  (18)
لت بالد ماوراء ودخ م1212هـ/ 609السلطان عالء الدين محمد خوارزمشاه سنة 

م(. 1164هـ/ 560النهر في حكم الخوارزمشاهية. النظامي، العروضي السمرقندي)ت:
كتاب مجمع النوادر أو جهار مقالة : المقاًلت األربع في الكتابة والشعر  والنجوم 

، وعليه خالصة حواشي العالمة محمد بن عبد الوهاب القزويني، نقله إلى والطب
 ؛ 187( ، ص 2010عزام ) القاهرة : مكتبة الثقافة الدينية ، العربية : عبد الوهاب 

Biran, “Karakhanid, ” 1. 

 ؛164، ص األسرات الحاكمة  بوزورث، ((19
Barthold, Four Studies, 96- 97. 

راحة الصدرو وآية  .م(1206هـ/603الراوندي، محمد بن علي بن سليمان )ت:  ((20
نقله إلى العربية: إبراهيم أمين الشوادفي و عبد ، السرور في تاريخ الدولة السلجوقية

المنعم محمد حسين  و فؤاد عبد المعطي الصياد، راجعة ونشر مقدماته: إبراهيم أمين 
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الحسيني، صدر الدين أبو ؛ 201(، ص 1960الشوادفي ) القاهرة:  دار القلم ، 
األمراء زبدة التواريخ في أخبار م(. 1225هـ/ 622الحسن علي بن ناصر) ت بعد 

، تحقيق: محمد نور الدين ) د.م: دار إقرأ للنشر والتوزيع،  والملوك السلجوقية
، الذهبي، 326 -325، ص 8، ج الكامل ابن األثير، ؛  138 -137(، ص 1985

هـ/ 748شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز) ت: 
، تحقيق: بشار عواد معروف، عالمتاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألم(. 1347

 ؛ 470( ، ص  2003)بيروت: دار الغرب اإلسالمي،  10ج

 Elvira Molotova and Svetlana Maximova, “Qarakhanids and Seljukids in the 

History Of Central Asia,” in Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi, 

vol.9(2017) , 57. 

، معجم البلدان. ياقوت الحموي، ة من قرى سمرقند على خمسة فراسخ منهاقري: قطوان( 21)
 .375، ص 4ج

، تاريخ ابن خلدون ؛  ابن خلدون،118، ص 9، ج الكامل في التاريخ( ابن األثير،  22)
المغول في الصياد، ؛ 99، ص الدول المستقلة في المشرق؛ الفقي، 125، ص 5ج

) التاريخ السياسي للدولة الخوارزمية  عفاف محمد صبرة، ؛ 66، ص 1،ج التاريخ
 ؛ 41(، ص 1987دار الكتاب الجامعي،  :القاهرة

H. H. Howorth, “The Northern Frontagers of China. Part III. The Kara Khitai, ” 

Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, New Series, 

Vol. 8, No. 2 (Cambridge: Cambridge University Press, 1876), 272- 273; 

Biran, The  Empire  Of The Qara Khitai, 43- 44; Yury Karev, “Qarakhanid 

Wall Paintings in the Citadel of Samarqand: First Report and Preliminary”, 

in Muqarnas, Vol. 22 (Leiden: Brill ,2005), 46. 

تاريخ  م(. 1201هـ/ 597فهاني، عماد الدين محمد بن محمد بن حامد )ت:األص( (23
، باختصار الفتح بن علي بن محمد البنداري األصفهاني، تحقيق : دولة آل سلجوق

؛ أبو الفداء، 254(، 1980لجنة إحياء التراث العربي ) بيروت:  دار اآلفاق الجديدة، 
محمود بن محمد ابن عمر بن شاهنشاه  الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل بن علي بن

) مصر: المطبعة  3جالمختصر في أخبار البشر،  م(.1331/هـ732) ت:  بن أيوب
، ص 4ج تاريخ ابن خلدون،؛ ابن خلدون، 109، ص  الحسينية المصرية، دت(
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 القراخانيون،الطائي، ؛ 66، ص 1،ج المغول في التاريخ؛ الصياد، 522 -521
 ؛ 115 -114ص

D. Sinor, “The Kitan And The Kara Khitay,”  in History of Civilizations of Central 

Asia :The Age of Achievement: A.D. 750 To The End of the Fifteenth 

Century, Part One, The Historical, Social and Economic Setting, Vol. IV, ed. 

M. S Asimov and C. E  Bosworth (UNESCO Publishing, 1998), 238. 

 .41، صالقراخانيون؛ الطائي، 458، ص  تركستان ( بارتولد،24)
اسمه أبو نصر أحمد بن علي بن موسى بن ستوق بغراخان، حاكم اإليلك نصر: ( 25)

يلك خان لقب تركي، أما لقبه اإلسالمي فهو شمس الدولة، وقد  الدولة القراخانية ، وا 
م (، وهو الذي قضى على 1013هـ / 403وحتى ) م(993هـ/ 383حكم منذ سنة )

م(. 999هـ/ 389سلطان السامانيين في ماوراء النهر ودخل عاصمتهم بخارى سنة )
 .153، ص مجمع النوادر ؛ النظامي العروضي،505، ص 7، جالكامل ابن االثير، 

 -236، ص زين األخبار ؛ الكرديزي،147 -146، ص تاريخ بخارىالنرشخي، ( 26)
تاريخ ابن ؛ ابن خلدون، 506 -505، ص 7، ج الكاملابن االثير،   ؛؛ 237

                                                  ؛403 -402، صتركستان ؛ بارتولد: 479 -478، ص 4ج خلدون،
Levi and Sela, Islamic Central Asia, 48. 

التي نهت عن القتال في طلب وهذه الفتوى تتفق وما جاء في كتب  الفقه اإلسالمي   (27)
الملك أو السلطة، وأكدت أنه صراع غير مشروع ومحرم، وهو إحدى حاالت قتال 
الفتنة، وهي القتال غير المشروع بين طائفتين من المسلمين أو أكثر، وقد ورد في هذه 
الكتب نهي صريح عن هذا الصراع. للمزيد ينظر: العسقالني،أحمد بن علي بن 

فتح الباري لشرح صحيح اإلمام أبي عبد ا هل محمد بن م(. 1448هـ/ 852حجر)ت: 
؛ القسطالني، أحمد 31)د.م، المكتبة السلفية،  د.ت (، ص 13. جإسماعيل البخاري

من إرشاد الساري م(. 1517هـ/ 923بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك )ت: 
؛  189ص  ) مصر: المطبعة الكبرى األميرية، د.ت(،10. جلشرح صحيح البخاري

. نيل األوطارم(. 1834هـ/1250الشوكاني، محمد بن علي بن عبد اهلل اليمني،)ت: 
؛ 393م(، ص 1993) مصر: دا ر الحديث، 5تحقيق: عصام الدين الصبابطي، ج

)بيروت، دار الكتب  نظرية الخروج في الفقه اإلسالميكامل علي إبراهيم رباع . 
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الجهاد والقتال في السياسة . ؛ محمد خير هيكل194م(، ص 2004العلمية،
 .147 -146(، ص 1996توزيع دار بن حزم،  -، )دار البيارق1المجلد الشرعية.

تجارب األمم م(. 1030هـ/421مسكويه، أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب )ت:  ((28
طهران:  -) سروش 3، ط7، تحقيق: أبو القاسم إمامي، جوتعاقب الهمم

 ؛ 438م(، ص  2000د.ن،
Davidovich, “The Karakhanids,” 122. 

، ترجمة: أحمد السعيد سليمان )القاهرة: الهيئة المصرية تاريخ الترك في أسيابارتولد،  (29)
 ؛ 127، ص 100ص م(، 1996العامة للكتاب، 

Biran,  “Karakhanid,” 1. 

:أبو المظفر طفغاج خان إبراهيم بن نصر بن إيلك ، إبراهيم طمغاج ) طفغاج( خان ((30
يلقب بعماد الدولة، كان يحكم سمرقند وبخارى، وكان أبوه متعبًدا زاهًدا ، فلما مات 

م( 1067هـ/ 460م( حتى سنة )1052هـ/444) ورثه ابنه طفغاج وملك بعده منذ سنة
 . 644، ص 7، ج، الكاملحيث تنازل علن الحكم البنه شمس الملك . ابن األثير

عبد الرزاق بن أحمد الشيباني ) ت:  ابن الفوطي، كمال الدين أبو الفضل( 31)
)إيران:  2تحقيق:محمد الكاظم، ج، مجمع اآلداب في معجم األلقاب، م(1323هـ/723

  ؛8( ، ص 1416وزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي،  -مؤسسة الطباعة والنشر
 .126، صالقراخانيون؛ الطائي، 117، ص 2، حاشية رقم  زبدة التواريخالحسيني، 

 .645 -644، ص 7، جالكاملاألثير، ( ابن (32
مدينة فارسية  من بالد فارس  تتكون  من مقطعين )أصبه( وتعني أصبهان:  (33)

بالفارسية )البلد( و)هان( وتهني )الفرس( أي أنها تعني بلد الفرسان ، فلم يكن يحمل 
لواء الملك من الفرس إال أهل أصبهان لنجدتهم وفروسيتهم ،وقد سميت على اسم 

البكري، أبو عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز بن  ان بن قلوج بن نوح عليه السالم .أصبه
معجم ما استعجم من أسماء البالد م(. 1094هـ/ 487محمد البكري األندلسي )ت: 

 .163م(، ص 1982) بيروت: عالم الكتب ،  3، ط1، جوالمواضع
ا وثنيون ولم يدخلوا : هي البالد التي تقع جنوب غرب بحر قزوين، وكانو الديلم( 34)

الدولة الزيدية في طبرستان سنة اإلسالم إال في أيام الحسن بن زيد العلوي مؤسس 
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م(، حيث دخل بعضهم في اإلسالم وظل بعضهم على 928 -864هـ/ 316 -250)
(، وقد تمكن تمكن الشيعة 121، ص المسالك والممالكوثنيته ) االصطخري، 

هبهم في إقليم الديلم التابع لسلطة الدولة السلجوقية، اإلسماعيلية النزارية من نشر مذ
وازدادت ضراوتهم  وأصبحوا يمثلون خطًرا على الدولة البد من مواجهته والتصدي له 
حتى ال ينسب  العوام وأهل الدين إلى السالجقة تهمة اإللحاد وفساد االعتقاد، حيث 

لق عليهم المالحدة ، ومن كان كل من يعتنق مذهب الشيعة اإلسماعيلية الباطنية يط
، 69، ص تاريخ  دولة آل سلجوقكانت تهمته اإللحاد يستحق القتل. األصفهاني،  

 .126وص 

بطان الكفرلزندقةا ((35 وهي من أنواع الكفر، وتوجب القتل على  ،: هي إظهار اإليمان وا 
، وذلك  من ثبت عليه ذلك باتقاق علماء المسلمين سواء أقر بذلك بنفسه أو بغير إقراره

بالنظر إلى ما كان يقوم به من أعمال وأفعال وما صدر عنه من أقوال منافيه للسنة 
الشريفة، والمسلمون من أهل السنة ينظرون إلى الفاطميين اإلسماعيلية من القرامطة 

لحاد. ذا جاء الزنديق قبل أن يؤخذ فأقر أنه  والباطنية على أنهم أهل زندقة وبدعة وا  وا 
ن ُأخذ ثم تاب ال تقبل توبته ويقتل، ألن الزنادقة زنديق فتاب قبل ت توبته لم يقتل، وا 

 . باطنبة يظهرون اإلسالم ويعتقدون في الباطن خالف ذلك ، فيقتلون وال تقبل توبتهم
ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن 

الفتاوى  م(.1327هـ/ 728بلي الدمشقي )ت: أبي القاسم بن محمد الحراني الحن
 -499، ص 480م(، ص1987)بيروت: دار الكتب العلمية، 3جالكبرى ًلبن تيمية، 

هـ/ 799.؛ ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن محمد، برهان الدين اليعمري) ت: 500
)د.م: مكتبة 2، جتبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام م(.1396

؛ الهروي القاري، علي بن سلطان محمد أبو 279م (، ص 1986ألزهرية، الكليات ا
ضبطة  وصححه: ، شرح الشفام(. 1605هـ/ 1014الحسن نور الدين المال )ت: 

ابن ؛ 470، ص م(2000بيروت:  دار الكتب العلمية، )2عبد اهلل محمد الخليلي، ج
هـ/ 1252ت: عابدين ، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي الحنفي )
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م(، 1992)بيروت: دار الفكر ،  2، ط4، جرد المحتار على الدر المختارم(. 1836
 .199ص 

 482، ص10، جتاريخ اإلسالمالذهبي،  ((36

 389، ص 8، ج الكامل ( ابن األثير،37)
، الذهبي، 389، ص 8، جالكامل؛ ابن اإلثير، 206، ص 2، جالمختصر( أبو الفدا، 38)

 2جتحقيق:أبو هاجر محمد  السعيد بن بسيوني زغلول، ،العبر في خبر من خبر
؛ اليافعي، أبو محمد عفيف الدين 356، ص م(1985)بيروت: دار الكتب العلمية، 

مرآة الجنان وعبرة  م(.1366هـ/ 768عبد اهلل بن أسعد بن علي بن سليمان) ت: 
 3ر، جوضع حواشيه: خليل المنصو اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان، 

.؛ ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل 111ص  م( 1997)بيروت:  دار الكتب العلمية، 
، البداية والنهايةم(. 1372هـ/774بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي)ت: ا

)الجيزة: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع  16تحقيق: عبد اهلل بن عبد المحسن، ج
عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين  ؛ السيوطي،148م(، ص  1997واإلعالن، 

) مكة المكرمة: . تاريخ الخلفاء، تحقيق: حمدي الدمرداش م(1505هـ/ 911)ت: 
؛ بامخرمة، أبو محمد الطيب بن عبد 304م(، ص 2004مكتبة نزار مصطفى الباز، 

. قالدة م(1540هـ/  947اهلل بن أحمد بن علي ، الِهجراني الحضرمي الشافعي ) ت: 
)جدة:  3ُعني به: بو جمعة مكري و خالد زواري، ج ،في وفيات أعيان الدهرالنحر 

 ؛ 111، صالقراخانيونالطائي،  ؛558، ص  (2008دار المنهاج، 
Barthold, Four Studies. 28; Davidovich, “The Karakhanids” 131. 

: هو شمس الملك نصر بن طفغاج خان إبراهيم بن نصر الخان شمس الملك نصر ((39
وبقي حتى توفي  1068هـ/461ن إيلك،  تنازل له والده عن الحكم في حياته سنةب

وقد تزوج شمس الملك من ابنة السلطان السلجوقي ألب م(، 1080هـ/492(سنة 
أرسالن، وزوج شمس الملك  بنت عمه عيسى خان من السلطان ملكشاه وهي خاتون 

سياسة، وكان حسن الخط، ، وكان من أفاضل الملوك علما ورأيا وحزما و الجاللية 
كتب مصحفا ودرس الفقه في دار الجوزجانية، وخطب على منبر سمرقند وبخارى، 
وتعجب الناس من فصاحته، وأملى الحديث عن الشريف حمد بن محمد الزبيري، 
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، 7، ج الكامل ؛ ابن األثير،186، ص2، جالمختصرأبو الفدا،  .وكتب الناس عنه
 .174-173، ص 34جم ، ، تاريخ اإلسال؛ الذهبي 645ص 

( هو أبو إبراهيم إسماعيل بن إسحاق بن شيث بن نصر بن الكم بن أقلد بن أبان بن 40)
عقبة بن يزيد بن رؤية بن خفاثة بن وائل بن هبصم بن دينار بن ضبيعة بن معد بن 

لسمعاني، أبو سعد عبد الكريم اعدنان األنصاري الوائلي النجار المعروف بالصفار . 
 م(: 1167هـ/ 562بن منصور التميمي السمعاني المروزي ) ت:  بن محمد

دراسة وتحقيق: موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر  ،المنتخب من شيوخ السمعاني
 .339 -338ص (، م1996)الرياض:  دار عالم الكتب،  

: الصبر في اللغة هو الحبس، وكل من حبس شيًئا فقد صبره، وقد نهى القتل صبراا ((41
صلى اهلل عليه وسلم عن قتل الصبر، وهو أن ُيمس ك الكائن الحي  وُيرم ى  الرسو

بشيء حتى يموت، أو هو كل من ُقتل في غير معركة وال حرب وال خطأ  فإنه مقتول 
صبًرا. ابن منظور، أبو الفضل  جمال الدين محمد بن مكرم بن على األنصاري 

)بيروت: دار  3، ط2جرب، لسان الع م(:1311هـ/ 711الرويفعى اإلفريقى )ت: 
؛ المناوي، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن 438م(، ص  1993صادر، 

: م(1621هـ/ 1031تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي القاهري) ت: 
م(، 1972دار المعرفة، : ) بيروت2ط، 6جفيض القدير شرح الجامع الصغير، 

 .336ص
)  8جتحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره، ، األنساب( السمعاني، 42)

؛ الذهبي، 78 -77، ص م( 1962حيدر آباد: مجلس دائرة المعارف العثمانية، 
 .154، ص 10، جتاريخ اإلسالم

محمد بن محمد بن زيد بن علي بن موسى  أبو المعالي وأبو الحسن ذو الشرفين ، هو  ((43
بغداد ثم انتقل إلى سمرقند وسكن بها وقد ُولد سنة العلوي والحسيني ، أصله من 

م( ولكن وقع االختالف في سنة وفاته، ولكنها  تترواح مابين 1014هـ/ 405)
م( ، وقد كان ذا شهرة عظيمة في 1087هـ/480حتى سنة ) -م(1078هـ/ 471)

عصره في علوم الحديث، وذو رأي صائب وعقل راجح ، كما كان من األغنياء 
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حتى أنه كان يرسل كل سنة إلى جماعة من األئمة في سمرقند كل واحد  الميسورين
ألف دينار أو خمسمائة أو أكثر، وربما بلغ ذلك عشرة آالف دينار، ويقول هذه زكاة 

، 10، جتاريخ اإلسالمالذهبي،  مالي، وأنا غريب ففرقوا على من تعرفون استحقاقه .
 .464ص 

، تحقيق: مجموعة من سير أعالم النبالءلذهبي، ؛ ا645، 7، جالكاملابن االثير،  ((44
م(، 1985) مؤسسة الرسالة،  3، ط18المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناوؤط، ج

 107 -106، صالقراخانيونالطائي، .؛ 523 -522ص 

 .464، ص 10، ج تاريخ اًلسالم( الذهبي،  (45
لعبادة واالنقطاع إلى التصوف كما يقول ابن خلدون هو " العكوف على ا: المتصوفة (46)

اهلل واإلعراض عن زخرف الدنيا وزينتها، والزهد فيما ُيقِبل عليه الجمهور من لذة ومال 
وجاه، واالنفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة".  والتصوف اشتق من الصوف، وهم في 
الغالب مختصون بلبسه، لما عليه من مخالفة الناس في لبس فاخر الثياب إلى لبس 

ف، وترجع نشأة التصوف في اإلسالم إلى حركة الزهد العظيمة التي ظهرت الصو 
األول الهجري ، والزهد هو أول  -تحت تأثير المسيحية في القرن السابع الميالدي 

بالزهد، ولكن لما  -رضوان اهلل عليهم -مراحل الصوفية، وقد عرف الصحابة والسلف
الثامن الميالدي وما بعده، وجنح  -جريفشا اإلقبال على الدنيا في القرن الثاني اله

 الناس إلى مخالطة الدنيا اختص المقبلون على العبادة باسم "الصوفية" أو "المتصوفة".
م (. 1406 -1405/  808ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون )ت:عام 

)الجزء األول من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر(، تحقيق  مقدمة ابن خلدون
م، المجلد الثالث 1858المستشرق الفرنسى ا.م. كاتر مير، عن طبعة باريس سنة 

 .60( ، ص 1992)بيروت :  مكتبة لبنان ، 
 .120، ص تاريخ التصوف شمس،   (47)
( أحد الزهاد المعروفين في عهد الخان  محمد أرسالن خان ، وكان يجله ويعظمه،  48)

هـ/ 509ومات مقتواًل سنة ) يحمل لقب " نمد بوش" أي صاحب الصوف،وكان 
 .469، ص تركستانم(. بارتولد، 1116 -1115
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: هم القائلون بإسقاط التكليف، إذا بلغ السالك عندهم المبلغ الذي أهل اإلباحة والبدع( 49)
حدوه، وذلك هو الضالل البعيد، فمن زعم أن التكليف قد يرفعه البلوغ إلى مرتبة من 

باحة، كان اعتقاده بدعة مخرجة من الدين؛ ألنه مراتب الكمال كما يزعمه أهل اإل
مخالف لما جاء في الكتاب والسنة النبوية، حيث إن ترك المطلوبات الشرعية يسمى 
بدعة، إذا كان الترك من باب التدين؛ ألنه تدين بما يخالف شرع اهلل ، فأي قول أو 

يه ؛ ألنهم لم يتركوا فعل لم يثبت عن الصحابة هو بدعة؛ ألنه لو كان خيًرا لسبقونا إل
خصلة من خصال الخير إال وقد بادروا بها ، فأهل البدع هم الذين يحرمون حالاًل 
أحله الشرع، ويحلون حراًما حرمه الشرع، وأهل اإلباحة هم الذين يتركون القيام 
بالواجبات الشرعية التي أوجبها الشرع ، والمخالفون لما عليه أهل السنة والجماعة مثل 

وغيرهم. الشاطبي، أبو اسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي  الشيعة
) بيروت: دار 1، ضبطه: أحمد عبد الشافي، جاًلعتصامم(. 1388هـ/ 790)ت: 

، خرج اإلبداع في مضار اًلبتداع؛ علي محفوظ: 180م(، ص 1971الكتب العلمية، 
م(، 1971ار الكتب العلمية، آياته وأحاديثه: عبد اهلل محمود محمد عمر ) بيروت: د

 .59 -58ص 

 .469، ص تركستان( بارتولد،  50)

صبح األعشى  (.م1418هـ/ 821القلقشندي، أحمد بن علي بن أحمد الفزاري )ت:  (51)
؛ 156 -155: دار الكتب العلمية، دت(، ص )بيروت 1ج في صناعة اإلنشاء،

تاريخ فاتح العالم جهان م(. 1282هـ/681الجويني، عالء الدين عطا ملك )ت: 
، تحقيق وحواشي وتعليقات: محمد عبد الوهاب القزويني، نقله عن الفارسية وقدم شكاي

ة،  له: محمد السعيد جمال الدين، المجلد الثالث )القاهرة: المركز القومي للترجم
 .165 -164( ، ص 2015

: من أشهر مدن إقليم خراسان وهي قصبة اإلقليم، كانت مقر ألكاسرة الفرس مرو( 52)
م( على يد القائد 651هـ/ 31قديًما ، ُفتتحت في عهد الخليفة عثمان بن عفان سنة )

آثار المسلم حاتم بن النعمان الباهلي، ثم أصبحت مقر والي خراسان . القزويني، 
؛  المنجم، اسحاق بن الحسين ) توفي في القرن الرابع الهجري 456، ص  البالد

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:1418
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) بيروت:   آكام المرجان في ذكر المدامن المشهورة في كل مكانالعاشر الميالدي(.  
 .118؛ حدود العالم ، ص 74م(، ص 1987عالم الكتب، 

 .78، ص 8، جألنسابالسمعاني، ا ((53
ن أحمد بن علك الشافعي، قاضي سمرقند وفقيهها هو الفقيه أبو طاهر عبد الرحمن ب (54)

ابن  م(.1089 -1081هـ/ 482 -474في عهد الخان أحمد خان بن خضر خان ) 
؛ 12، ص 5، جتاريخ ابن خلدون؛ ابن خلدون، 325، ص 8، جالكاملاألثير، 
 ؛110 – 109، صالقراخانيون الطائي،

 Molotova and Maximova, “Qarakhanids and Seljukids,” 57; Davidovich, “The 

Karakhanids,” 130 ; Sevim and Bosworth, “The Seljuqs and the Khwarazm 

Shahs,” 158. 

؛ 12، ص 5، جتاريخ ابن خلدون؛ ابن خلدون، 325، ص 8، جالكامل( ابن األثير، 55)
 ؛110 – 109، صالقراخانيون الطائي،

 Molotova and Maximova, “Qarakhanids and Seljukids,” 57; Davidovich, “The 

Karakhanids,” 130 ; Sevim and Bosworth, “The Seljuqs and the Khwarazm 

Shahs,”.158. 

 . 153، ص تاريخ الدول المستقلة الفقي،   ((56
؛  138 -137، ص زبدة التواريخالحسيني، ؛ 201ص راحة الصدور، ( الراوندي، (57

، ص 10، جتاريخ اإلسالم، الذهبي، 326 -325، ص 8، جالكاملابن األثير، 
 110ص القراخانيون،الطائي، ؛ 470

Molotova and. Maximova, “Qarakhanids and Seljukids,” 57; Karev, 

“Qarakhanid,” 46; Sevim and Bosworth, “The Seljuqs and the Khwarazm 

Shahs,” 158. 

 ؛130 -129ص ، تاريخ التركبارتولد،  (58)
Davidovich,”The Karakhanids,”. 131  

 109، صالقراخانيون الطائي، ((59
القند في ذكر م(. 1142هـ/ 537( النسفي، نجم الدين عمر بن محمد بن أحمد ) ت: 60)

م(، ص 1999مرآة التراث،  -)طهران: مركز نشر التراث المخطوط علماء سمرقند
 ؛488

Sevim  and Bosworth, “The Seljuqs and the Khwarazm Shahs,” 162- 163. 
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، ص 4، جتاريخ ابن خلدونابن خلدون، ؛ 185 -183،  زبدة التواريخالحسيني، ( 61)
إقليم ماوراء النهر في العصر السلجوقي ) ؛  ذهبية عاشور أبو بكر قري، 521
 -رسالة دكتوراة غير منشورة )كلية اآلداب م(،1162 -1037هـ/ 558 -429

نقش سادات علوي در :  محسن رحمتي؛  67 -66ص (، 2008جامعة الزقازيق، 
مطالعات تاريخ فرهنگي؛ ) در قرن ششم هجري سياسي ماوراءالنهر تحوًلت

(، ص 1393سال ششم، شمارهي بيستويكم، پاييز ، پژوهشنامهي انجمن ايراني تاريخ
104- 106. 

ص ، 4، جتاريخ ابن خلدون؛ ابن خلدون،  21، ص 9، جالكاملابن األثير،  62)) 
، نقش سادات علوي ؛ محسن رحمتي، 67، ص إقليم ماوراء النهر؛  عاشور، 521
 .106 -104ص 

؛ محسن 68، ص  إقليم ماوراء النهر؛ عاشور: 470، ص تركستان ( بارتولد،63)
 .106 -104، ص  نقش سادات علوي :رحمتي

 .183،ص  زبدة التواريخ( الحسيني، 64)

 .185، ص  زبدة التواريخلحسيني، ا؛ 257، ص راحة الصدورالراوندي، ( 65)

: من مدن خراسان المشهورة ، بينها وبين نهر جيحون عشرة فراسخ، يسمى نهر بلخ (66)
جيحون بنهر بلخ نسبة إليها،  فتحها األحنف بن قيس بأمر من عامر بن كريز في 

 . 480 -479، ص 1، جمعجم البلدانخالفة عثمان بن عفان. ياقوت الحموي، 
 .521، ص 4، جتاريخ ابن خلدونون، ( ابن خلد67)

األمير قليج طمغاج خان أبو المعالي الحسن بن علي بن عبد المؤمن، ( هو 68)
المشهوربحسن تكين، واله السلطان سنجر حكم الخانية الغربية  في سمرقند بعد خلع  

؛ 22، ص 9، جالكاملم(. ابن األثير، 1129هـ/ 524محمد أرسالن خان سنة )
 .471، ص تانتركسبارتولد، 

 ؛ 22 -21، ص 9، جالكامل ( ابن األثير، 69)
Davidovich,”The Karakhanids”, pp. 131 

 654( سبط ابن الجوزي، شمس الدين أبو المظفر يوسف بن ِقزأوغلي بن عبد اهلل )ت: 70)
تحقيق وتعليق: فادي المغربي، مرآة الزمان في تواريخ األعيان،  م(: 1256هـ/ 
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شق:  دار الرسالة العالمية، )دم 20معتز كريم الدين، ج رضوان مامو، محمد
؛ ابن تغري بردي، أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن عبد اهلل 336م(، ص 2013

 5جالنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة،  م(.1469هـ/874الظاهري الحنفي) ت: 
إقليم ما قري : ؛ 268)مصر: دار الكتب، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دت(، ص 

 ؛ 66، ص 1،ج المغول في التاريخالصياد، ؛ 72، ص وراء النهر
Howorth, The Northern Frontagers of China, 272; ; Karev, karakhanid Wall 

Paintings, 46;, E. Bretschneider, Medieval Researches From Eastern  Asiatic 

Sources, VOL. I (London: Kegan Paul, Trench, Trubner & CO. LE), 232; 

Sevim and Bosworth, “The Seljuqs and the Khwarazm Shahs,” 165. 

 .260، ص راحة الصدور الراوندي، ( 71)
( هو الفقيه عمر بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مازة ،أبو حفص بن أبي (72

قيه أبي المفاخر، وبرع في مذهب المفاخر ، عالمة ما وراء النهر،تفقه على والده الف
أبي حنيفة ، حتى صار شيخ عصره في المذهب الحنفي، وحظي بمكانه كبيره لدى 

م ، 1090هـ/483أنه كان يستشيره في كثير من  اموره، وقد ولد سنة السلطان حتى 
، ص 36، جتاريخ اإلسالمم في سمرقتد . الذهبي، 1141هـ/ 536وتوفي سنة 

419- 420. 
، النجوم الزاهرة؛ ابن تغري بردي، 336، ص 20، جمرأة الزمانبن الجوزي، ( سبط 73)

معركة قطوان وانعكاساتها السياسية على ؛ سعاد هادي حسن الطائي: 268، ص 5ج
طا والسبالجقة في العصر العباسي سنة   52،  العددم1141هـ/ 536دولة الخ 

 .158ص (، 2007العراق: مجلة كلية التربية األساسية،  -بغداد)

،  مرأة الزمان؛  سبط بن الجوزي، 144، ص  مجمع النوادر( النظامي العروضي، 74)
المغول ؛ الصياد، 268، ص 5، ج النجوم الزاهرة؛ ابن تغري بردي، 336، ص 20ج

 66، ص 1،ج في التاريخ
 .115، ص 9، ج الكامل( 75)

بو الفوارس ناصر بن ( الحسيني، صدر الدين أبي الحسن على بن السيد اإلمام الشهيد أ76)
، اعتنى بتصحيحة  محمد إقبال م(. أخبار الدولة السلجوقية1179هـ/ 575)ت: علي

تاريخ دولة آل ؛ األصفهاني، 95م(، ص 1933)الهور: نشريات كلية فنجاب ، 
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؛ 147، وص 144، ص مجمع النوادرالنظامي العروضي، ؛ 254، ص سلجوق
 ؛ 160 -159، ص معركة قطوانالطائي، 

Bretschneider, Medieval Researches, 232. 

: تعني ملك الملوك أو أعظم الملوك، وهو لقب ملوك الصين، وليس اسًما كورخان( 77)
 ؛ 145، ص مجمع النوادرألحدهم. النظامي العروضي، 

Bretschneider, Medieval Researches, 226.  

،  النجوم الزاهرةردي، ؛ ابن تغري ب336، ص 20، ج مرأة الزمان( سبط بن الجوزي، 78)
 .268، ص 5ج

، معركة قطوان؛ ؛ الطائي،336، ص 20، ج مرأة الزمان( سبط بن الجوزي، 79)
 .161ص

يسمون بنو مازة وهم من األسر الكبيرة في بخارى، اشتهروا بالجود أسرة آل برهان : ( 80)
التي هي  والكرم والرياسة والمجد والعظمة ، وكانت فيهم أًبا عن جد  رياسة الحنفية

مذهب أهل ماوراء النهر عامة ، وكانوا يعدون ملوك بخارى في أواخر حكم 
القراخطائيين، ونسبهم يمتد إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز بن مروان ، وتنسب إلى 

، ص مجمع النوادرالنظامي العروضي، برهان الدين عبد العزيز بن مارزة البخاري . 
146. 

قيام دولة القراخطاي واتساعها في عبــاس خمــيس عبــود: فاضـل كاظم صــادق و ( 81)
  ؛88(، ص 2010، العدد األول  )مجلة آداب ذي قار، آسيا  الوسطى

Sinor, “The Kitan And The Kara Khitay,” 238. 

، ص كتاب مجمع النوادرالنظامي،  ( وقيل اسمه أيمنتكين و ألبتكين وهو اسم تركي .82)
146. 

التاريخ السياسي للدولة صبرة، ؛ 146، ص مجمع النوادرعروضي، النظامي ال( 83)
 167، صمعركة قطوانالطائي،  ؛42، ص الخوارزمية

 167، صمعركة قطوان؛ ؛ الطائي، 147، ص مجمع النوادرالنظامي العروضي، ( 84)

قرية من قرى مدينة بخارى على بعد فرسخين منها ) أي حوالي أحد عشر برسخان: ( (85
قريًبا حيث أن الفرسخ الواحد يساوي خمسة كيلو متر ونصف تقريًبا (، وقد كيلو متر ت

خرج منها علماء وفقهاء منهم الفقيه أبو بكر منصور البرسخي صاحب كاتب تاريخ 
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، ص 1، جمعجم البلدانبخارى وابنه أبو رافع الفقيه الشافعي األصم. ياقوت الحموي، 
383- 384. 

 .44 -43، ص وادرمجمع النالنطامي العروضي، ( 86)

قيام دولة صــادق و عبــود، ؛ 146، ص مجمع النوادرالنظامي العروضي،  ((87
 ؛ 88-87ص ، القراخطاي

Davidovich, “The Karakhanids,” 134; Sinor, “The Kitan And The Kara Khitay,” 

238. 
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 قاممة المصادر والمراجع
: المصادر العربية والم  عربةأوًلا

، عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن ابن األثير
 (.م1232هـ/ 630عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري ) ت: 

تحقيق: عمر عبد السالم تدمري . بيروت: دار  الكامل في التاريخ، -1
 م.1997الكتاب العربي، 

، المعروف بالكرخي  أبو اسحاق إبراهيم بن  محمد الفارسي ،اًلصطخري
 م(957هـ/ 346ت: )

 م. 2004. بيروت، دار صادر، المسالك والممالك أو مسالك الممالك   -2

 م(.1201هـ/ 597، عماد الدين محمد بن محمد بن حامد )ت:األصفهاني
. باختصار الفتح بن علي بن محمد البنداري تاريخ  دولة آل سلجوق  -3

العربي . بيروت ، دار اآلفاق األصفهاني، تحقيق: لجنة إحياء التراث 
 م.1980الجديدة، 
، أبو محمد الطيب بن عبد اهلل بن أحمد بن علي، الِهجراني بامخرمة

 م(.1540هـ/  947)ت:  الحضرمي الشافعي
ُعني به: بو جمعة مكري و خالد  .قالدة النحر في وفيات أعيان الدهر  -4

 .2008زواري .جدة: دار المنهاج، 

د اهلل بن عبد العزيز بن محمد البكري األندلسي )ت: ، أبو عبيد عبالبكري
 م(. 1094هـ/ 487

. بيروت: عالم الكتب،  3، طمعجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع -5
 م.1982
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، أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن عبد اهلل الظاهري ابن تغري بردي
 م(.1469هـ/874الحنفي )ت: 

. مصر: دار الكتب، وزارة الثقافة اهرةالنجوم الزاهرة في ملوك مصر والق -6
 واإلرشاد القومي، دت.

، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن ابن تيمية
هـ/ 728عبد اهلل بن أبي القاسم بن محمد الحراني الحنبلي الدمشقي)ت: 

 م(.1327
 م.1987.بيروت: دار الكتب العلمية،  الفتاوى الكبرى ًلبن تيمية  -7

 م(.1284هـ/ 683، عالء الدين عطا ملك )ت: الجويني
. تحقيق وحواشي وتعليقات: محمد عبد تاريخ فاتح العالم جهان شكاي  -8

الوهاب القزويني، نقله عن الفارسية وقدم له: محمد السعيد جمال الدين. 
 م.2015القاهرة: المركز القومي للترجمة ، 

هـ/ 622اصر )ت بعد ، صدر الدين أبو الحسن علي بن نالحسيني
 م(.1225

اعتنى بتصحيحة  محمد إقبال. الهور: نشريات  أخبار الدولة السلجوقية. -9
 م.1933كلية فنجاب ، 

. تحقيق: محمد زبدة التواريخ في أخبار األمراء والملوك السلجوقيةــــــــــــــــــــ.  -10
 م.1985نور الدين . دار إقرأ للنشر والتوزيع، 

هـ/ 367بغدادي الموصلي، أبو القاسم )ت: بعد ، محمد الابن حوقل
 م(.977

 م. 1938أفست ليدن ،  -. بيروت: دار صادر صورة األرض -11
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 -1405/  808عبد الرحمن بن محمد بن خلدون) ت:  ،ابن خلدون
 م(.1406

تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر   -12
. ضبط المتن ووضع الحواشي ألكبرومن عاصرهم من ذوي الشأن ا

والفهارس خليل حشادة، مراجعة سهيل زكار. بيروت: دار الفكر العربي، 
 م. 1981

. مقدمة ابن خلدون )الجزء األول من كتاب العبر وديوان المبتدأ ــــــــــــــــــــ -13
والخبر(. تحقيق المستشرق الفرنسى ا.م. كاتر مير، عن طبعة باريس سنة 

 م.1992مجلد الثالث . بيروت:  مكتبة لبنان ، م، ال1858
، شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن الذهبي

  م(.1347هـ/ 748قايماز)ت: 
. تحقيق: بشار عواد تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم  -14

 م. 2003معروف. بيروت، دار الغرب اإلسالمي،

، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ بالءسير أعالم النـــــــــــــــــ.  -15
 م.1985. مؤسسة الرسالة ،  3شعيب األرناوؤط ، ط

، تحقيق: أبو هاجر محمد  السعيد بن العبر في خبر من خبرـــــــــــــــــ.  -16
 م.1985بسيوني زغلول. بيروت، دار الكتب العلمية، 

 م(.1206هـ/ 603، محمد بن علي بن سليمان )ت: الراوندي
. نقله إلى راحة الصدرو وآية السرور في تاريخ الدولة السلجوقية  -17

العربية: إبراهيم أمين الشوادفي و عبد المنعم محمد حسين و فؤاد عبد 
المعطي الصياد، راجعة ونشر مقدماته: إبراهيم أمين الشوادفي. القاهرة: 

 م.1960دار القلم ، 
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ف بن ِقزأوغلي بن عبد ، شمس الدين أبو المظفر يوسسبط ابن الجوزي
 م(.1256هـ/  654اهلل ) ت: 

تحقيق وتعليق: فادي المغربي، رضوان مرآة الزمان في تواريخ األعيان.   -18
سوريا:  دار الرسالة العالمية،   –مامو، محمد معتز كريم الدين . دمشق 

 م.2013

، عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي، السمعاني
 م(. 1167هـ/ 562عد )ت: أبو س

دراسة وتحقيق: موفق بن عبد اهلل بن  .المنتخب من شيوخ السمعاني -19
 .م1996عبد القادر. الرياض،  دار عالم الكتب،  

تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره . األنساب. ــــــــــــــــ.  -20
 م.1962حيدر آباد: مجلس دائرة المعارف العثمانية،  

هـ/ 911، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين )ت: سيوطيال
 م(.1505

تحقيق: حمدي الدمرداش.  مكة المكرمة: مكتبة نزار تاريخ الخلفاء.   -21
 م.2004مصطفى الباز، 

 ، أبو اسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطيالشاطبي
 م(.1388هـ/790)ت: 

يروت، دار الكتب العلمية، . ضبطه: أحمد عبد الشافي. باًلعتصام   -22
 م.1971

 م(.1834هـ/1250، محمد بن علي بن عبد اهلل اليمني،)ت: الشوكاني
 . تحقيق: عصام الدين الصبابطي. مصر: دار الحديث،نيل األوطار -23

 م.1993
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 ، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي الحنفيابن عابدين
 م(.1836هـ/1252)ت: 

 م(.1992. بيروت: دار الفكر،  2. طلمختاررد المحتار على الدر ا  -24

 م(.1448هـ/ 852أحمد بن علي بن حجر)ت:  ،العسقالني
فتح الباري لشرح صحيح اإلمام أبي عبد ا هل محمد بن إسماعيل  -25

 . المكتبة السلفية،  د.ت.البخاري
، الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود بن أبو الفداء

  م(.1331/هـ732اهنشاه بن أيوب )ت: محمد ابن عمر بن ش
 . مصر: المطبعة الحسينية المصرية، دت.المختصر في أخبار البشر  -26

، إبراهيم بن علي بن محمد، برهان الدين اليعمري )ت: ابن فرحون
  م(.1396هـ/799

. مكتبة الكليات تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام  -27
 م.19986األزهرية، 

، كمال الدين أبو الفضل عبد الرزاق بن أحمد الشيباني )ت: ابن الفوطي
 . م(1323هـ/723

تحقيق: محمد الكاظم. إيران: مؤسسة مجمع اآلداب في معجم األلقاب.   -28
 م.1995وزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي،  -الطباعة والنشر

 م(.1283هـ/ 682، زكريا بن محمد بن محمود )ت: القزويني 
 .. بيروت، دار صادر ، دتوأخبار العبادآثار البالد    -29

هـ/ 923، أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك )ت: القسطالني
 م(.1517

. مصر: المطبعة الكبرى من إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري -30
 د.ت. األميرية،
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 (.م1418هـ/ 821، أحمد بن علي بن أحمد الفزاري)ت: القلقشندي
 . بيروت: دار الكتب العلمية، دت.صبح األعشى في صناعة اإلنشاء    -31

 ، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقيابن كثير
 م(. 1372هـ/774)ت: 

 -التركي. الجيزة. تحقيق: عبد اهلل بن عبد المحسن البداية والنهاية -32
 م. 1997مصر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، 

، أبو سعيد عبد الحي بن الضحاك بن محمود الكرديزي
 (.م1051هـ/443)ت:

ترجمة: عفاف السيد زيدان. القاهرة: المجلس األعلى  زين األخبار.  -33
 م. 2006للثقافة، 

 م(.982هـ/ 372)ت: بعد  مجهول
محقق ومترجم الكتاب )عن  المشرق إلى المغرب. حدود العالم من -34

 م.2002الفارسية(: السيد يوسف الهادي. القاهرة: الدار الثقافية للنشر، 
 م(.1030هـ/421، أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب )ت: مسكويه

 -.  سروش3. تحقيق: أبو القاسم إمامي، طتجارب األمم وتعاقب الهمم  -35
 .م2000طهران: 

الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي  ، زينالمناوي
 .م(1621هـ/ 1031بن زين العابدين الحدادي القاهري) ت: 

دار المعرفة،  :  . بيروت2ط فيض القدير شرح الجامع الصغير.  -36
 .م1972

 
 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:1418
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، اسحاق بن الحسين ) توفي في القرن الرابع الهجري العاشر المنجم
 الميالدي(.

.  بيروت: عالم جان في ذكر المدامن المشهورة في كل مكانآكام المر    -37
 م.1987الكتب، 

، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل جمال الدين األنصاري ابن منظور
 م(.1311هـ/ 711الرويفعى اإلفريقى )ت: 

 م. 1993. بيروت: دار صادر، 3، طلسان العرب    -38

 م(. 959هـ/438، أبو بكر محمد بن جعفر)ت: النرشخي
، تعريب وتحقيق: أمين عبد المجيد بدوي ونصراهلل مبشر تاريخ بخارى  -39

 . القاهرة:  دار المعارف ، دت.3الطرازي، ط
 م(.1142هـ/ 537، نجم الدين عمر بن محمد بن أحمد ) ت: النسفي

 -. طهران: مركز نشر التراث المخطوط القند في ذكر علماء سمرقند -40
 م.1999مرآة التراث، 

 .م(1164هـ/ 560وضي السمرقندي)ت: ، العر النظامي
كتاب مجمع النوادر أو جهار مقالة : المقاًلت األربع في الكتابة   -41

. وعليه خالصة حواشي العالمة محمد بن عبد والشعر  والنجوم والطب
الوهاب القزويني، نقله إلى العربية : عبد الوهاب عزام . القاهرة : مكتبة 

 م.2010الثقافة الدينية ، 
، علي بن سلطان محمد، أبو الحسن نور الدين المال القاري الهروي

 م(. 1605هـ/ 1014الهروي )ت: 
بيروت: دار ضبطة  وصححه: عبد اهلل محمد الخليلي. . شرح الشفا  -42

 م.2000الكتب العلمية، 



 ي بخارى وسمرقند خالل العصر القراخاني السلطة الحاكمة فموقف الفقهاء من  

 

 
- 196 - 

                                                                                                                   

 ، أبو محمد عفيف الدين عبد اهلل بن أسعد بن علي بن سليماناليافعي
  م(.1366هـ/ 768)ت: 

ان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان. مرآة الجن  -43
 م. 1997وضع حواشيه: خليل المنصور. بيروت:  دار الكتب العلمية، 

، شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي ياقوت الحموي
 م(.1229هـ/626الحموي )ت: 

 م.1995. بيروت:  دار صادر ، 2. طمعجم البلدان  -44

أحمد بن اسحق بن جعفر بن وهب بن واضح )ت: بعد عام ، اليعقوبي
 م(. 904هـ/ 292

 م.2001. بيروت: دار الكتب العمية ، البلدان -45
 ثانياا:المراجع العربية والمعربة 

. ترجمة عن التركية: أرشد المدخل إلى التاريخ التركيأوزطزنا، يلماز.  -46
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