
 
 جرجان اليمن و بالد التواصل الحضارى بين 

 القرن الخامس الهجرى منتصفحتى 
 (االجتماعيةو  االقتصادية) دراسة فى الصالت العلمية و 
 

 
 بقلم:

 إبراهيم عبد المنعم سالمة أبو العال االستاذ الدكتور
 الحضارة اإلسالمية و اإلسالمى أستاذ التاريخ 
 ةاإلسكندريجامعة  -داب كلية اآل

 
 مهيد:ت

 مدينة مشهورة تقع فى وهى جرجان )لصالت الحضارية بين بالد اليمن و بدأت ا   
منذ وقت مبكر؛ فقد شاركت عناصر من بعض القبائل  ،(1) ( شمال شرق بالد فارس

رغم التفتت السياسى م. و  617هـ/  89سنة على يد يزيد بن المهلب اليمنية فى فتحها 
ازدهارًا اقتصاديًا ملحوظًا ، و علمياً شهدت نشاطًا فكريًا و  ، فإنها(2)ببالد اليمن ل  الذى ح

جار من مختلف تفى العصر موضوع الدراسة، مما جعلها محط أنظار طالب العلم و ال
صنعاء وعدن  :منهاو  ،استقطبت المراكز الحضارية ببالد اليمنقد أنحاء المعمورة. و 

التجارية فى لرحلة العلمية و كثيرًا من طالب العلم وبعض مشاهير العلماء. وأسهمت ا
جرجان كغيرها من البلدان ى وتوطيده بين بالد اليمن و تعزيز التواصل الحضار 

من الجرجانيين قصدوا بالد اليمن كواحدة من أشهر  اً اإلسالمية؛ فالروايات تذكر أن كثير 
قه و خر بنخبة متميزة من خيرة علماء الفذكانت تس الدينية فى العالم اإلسالمى، و المدار 

شدت الرحال لمجال، وذاعت شهرتهم، و الحديث الذين أسهموا بنصيب وافر فى هذا ا
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لألخذ عليهم، واالرتشاف من علمهم، فدرسوا في حلقاتهم وأخذوا عنهم مؤلفاتهم. كما 
في  ةً فعال ةً باليمن خاصة صنعاء مساهم واممن استقر  الجرجانيينالعلماء  ساهم بعض

كان لهم فضل في تشكيل ورووا عنهم، و  العلم، ب  م طالفتحلق حوله العلمية،الحياة 
وعند رحيل الجرجانيين  .ثقافة بعضهم ووصولهم إلى منزلة عالية في الفقه اإلسالمي

عن بالد اليمن حملوا الكثير من مظاهر الحياة الثقافية بها، كما حملوا أيضا إجازات 
لهم الرحلة إلى اليمن،  ر  سعلمية من بعض شيوخها إلخوانهم الجرجانيين الذين لم تتي

صار هؤالء الطالب بعد ذلك ح على الحياة العلمية ببالدهم، و مما كان له األثر الواض
اليمن و جرجان، إذ أسهموا بالد علماء فى بالدهم، فكانوا بمثابة جسر ثقافى يربط بين 

 وأ فى غيرها من البلدان التى زاروهاو  ،بعد عودتهم فى نشر الثقافة اليمنية فيها
 حّدثوا بها.  استوطنوها و

 ، فى األقطاربالدهمكان لبعض علماء اليمن إسهاماتهم الفكرية أيضا خارج و    
قد تتلمذ بعض الجرجانيين على أيديهم بمكة المكرمة. اإلسالمية التى ارتحلوا إليها، و 

كان بعض وجود نشاط تجارى بين البلدين، و  نستدل من الروايات أيضا علىو 
كما زاول الداخلية بمناطق استقراهم، ن المقيمين باليمن يمارسون التجارة الجرجانيي

قد استوطن و  تقلد بعضهم خططًا دينية كاآلذان.يدوية. و حرفًا بعضهم مهنًا تعليمية، و 
تزوج بعضهم بها ليحصن فرجه، وكان لهم هناك لعلماء الجرجانيين بالد اليمن، و بعض ا

                أهل وأوالد.
ألنها أي  ؛جرجانمتبادلة بين بالد اليمن و لقد لفت نظري تلك الصالت الحضارية الو    

في التاريخ العلمي اإلسالمي، لشهرتها بكثرة النابغين من  ن  عظيم  جرجان كان لها شأ
قد رحل بعضهم إلى اليمن للتتلمذ على يد خاصة و علمائها وشيوخها وفضالئها، 

فى العصر  الفكرية فى كل من الجانبينت العلمية و كذلك لتشابه البيئاشيوخه، مشاهير 
كان و الحنفي، والمالكي و الشافعي،  ؛ فقد انتشر فى كل منهما المذهبموضوع الدراسة

شر بهما أيضا المذهبان الثورى، كما انت، (3)ألصحاب أبى حنيفة مكانة عظيمة عندهم
فقهية الالمصادر و  ،بوجه خاص المصادر اليمنية تأت  ومع ذلك فلم  .(4) الزيدىو 
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ه لم و  .بوجه عام على ذكرها إال فيما ندركتب التراجم و الطبقات و تاريخية الو  ي وج 
رغم تخصيصهم دراسات الصالت ما تستحقه من اهتمام،  لهذهأيضا ن و المحدث الكتاب

فلم يركزوا ، (5)الهجرى سادسالقرن ال حتىقيّمة عن الحياة العلمية باليمن أكاديمية 
يفردوا لها بحثا قائما بذاته، وكل ما كتب عنها ال يعدو نتفا متفرقة في ثنايا  لمعليها، و 

التجارية ة علم الحديث، والصالت العلمية و الحديث عن العلوم الدينية اإلسالمية خاص
 المحدثينالكتاب القدامى و فى ذلك فيما أعتقد أن  ربما كان السببو بين اليمن وفارس. 

دوا على اليمن وأخذوا طالب العلم و شيوخ الحديث الذين وف مشاهيرذكر ب يهتمون واكان
مراكز الثقافة اإلسالمية على التبادل العلمى بين اليمن و  أيضا تركيزهمو  من شيوخه،

مما دفعنى لمعالجة هذا الموضوع في هذه  .(7)األندلس، و العراقو  ،البارزة كالحجاز
واالجتماعية المتبادلة،  القتصاديةاو  الدراسة مستهدفا إبراز صور تلك الصالت العلمية

على يد ثقافية يمنية، وانتشار سريع لعلوم اليمنيين  ر  ونتائجها المتمثلة في تكوين أ ط
المغرب و شرق موغيرها من حواضر الثقافة في ال ،جرجانتالميذهم الجرجانيين ب

 .ييناإلسالم
التالية:  محاوروسوف يتناول البحث ال  

.بجرجان ينليمنيا تصالبداية ا ( أوالً  )  
                        تضمن:      تجرجان، و ت العلمية بين اليمن و ( الصال ثانياً  )

ها على بالدهم.ت  انعكاساجانيين العلمية إلى بالد اليمن و الجر  ت  رحال)أ(   
 .  بمكة المكرمةتتلمذ الجرجانيين على العلماء اليمنيين  (ب)
 باليمن في الحياة العلمية هناك. مساهمة علماء جرجان المقيمين  (ج)
 الجرجانيون والحياة االقتصادية باليمن. ( ثالثاً  )
 ( الجرجانيون والحياة االجتماعية باليمن.  رابعاً  )

م، حتى منتصف القرن الخامس الهجرى  616/ هـ 89سنة قد حددت الفترة من و    
تمصيرها على يد ءها و بنا كمجال زمنى للدراسة، ألن التاريخ األول يمثل فتح جرجان ثم

بداية العالقات اليمنية و منهم بعض اليمنيين، و رجاله الفاتحين و يزيد بن المهلب، 
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)  الصنعانى عندها الرازىالفترة التى انتهى قريب من التاريخ الثانى فهو  الجرجانية. أما 
ين على الجرجانيين الوافد ء  العلما ض  كان قد تتلمذ على يد بعو  ،م ( 1469هـ/ 474ت 

تلك الحقائق من المفيد  ل  تفصي ل  قبو ".   تاريخ مدينة صنعاء "ه ب  صنعاء، من تأليف كتا
فقد أمدتنا كتب أن نعرض ألهم المصادر التى اعتمدنا عليها فى دراسة هذا الموضوع. 

ببالد عامة االقتصادية لمية قّيمة عن األحوال العلمية و الّرحالة بمادة عالجغرافيين و 
ابن المجاور، و ياقوت الحموى، و المقدسى، و الهمدانى، و عد كتابات ابن رسته، ت. و اليمن

الفسوى، كانت مصنفات ى اعتمدنا عليها فى هذا الصدد. و كتب التالمن أبرز 
ابن سمرة الجعدى، ، و الشهرزورى ابن الصالحو ابن عدى الجرجانى، الطبرانى، و و 
ن دى، و  المكانة  البحث فى الكشف عن ابن حجر العسقالنى من أعمدةوالذهبى، و الج 

 ذكرتما يهمنا فى هذا الصدد الروايات التى . و لشيوخ الحديث اليمنيينالعالية العلمية 
مصنف عبد الرزاق،  استفدت منو وجوه استفادة طالب العلم منهم. تناولت مصنفاتهم، و 

منهم و ابن حنبل استنتجت أن رفاق باألحاديث التى  انحيث يذخر بن حنبل امسند و 
و . أثناء وجودهم هناك خاصة عبد الرزاق محدثيهمن شيوخ اليمن و أخذوها ن و الجرجاني
و والبيهقى، أبى نعيم األصفهانى، مسلم، وأبى داود، والدارقطنى، و كتابات أمدتنا 

تتلمذ أكدت  ( رغم قلتها ) بروايات مفيدةابن األثير الخطيب البغدادى، والسمعانى، و 
  . ماء اليمنالجرجانيين على يد علبعض 

بجالء اعتمادا  على  افقد تم كشفه رحالت الجرجانيين العلمية إلى بالد اليمن،أما    
هو عربى حمزة بن يوسف السهمى الجرجانى، و أهمها ما ألفه و  ،كتب التراجم و الحديث

 1438هـ/ 426سنة مات و م،  856هـ/  345من أصول قرشية ولد بجرجان حوالى سنة
ن أبوه وأعمامه وأقاربه بيت علم و فضل و نسب عريق، فقد كاكان ينحدر من م. و 

ن هم ينتمون إلى هشام بن العاص بن وائل القرشى السهمى الصحابى الجليل، موجده و 
كان حمزة بن يوسف واسع العلم ثبتًا، متحريا يتوخى مشاهير علماء الحديث بجرجان، و 

على وا تتلمذالذين  الجرجانيين يهمعاصر و ، كثير الرواية عن شيوخه (6) الدقة فى السماع
المصدر للسهمى يعتبر كتاب " تاريخ جرجان" و أخذوا منهم. يد العلماء اليمنيين و 
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االقتصادية و الجتماعية الرئيسى الذى استقينا منه ج ل معلوماتنا عن الصالت العلمية و ا
ترجع و ، ترجم لمعظم المرتحلين الجرجانيين إلى اليمن ؛ فقدجرجانبين بالد اليمن و 
الب الحديثية التى أخذها هؤالء الطروايات الإلى اشتماله على أيضا أهمية هذا الكتاب 

أخذ أن صاحبه فى تتمثل أهميته أيضا  كما ،مكة المكرمةعن شيوخهم اليمنيين باليمن و 
كان المصدر الوحيد فى معظم األحيان الذى ، و الحديث عن بعض علماء اليمن إجازة

 .موضوع البحث انفرد بمعلومات عن
 ،الصــنعانىمــن المــؤرخين اليمنيــين أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد ا  بــن محمــد الــرازى و     

وهو ينحدر من أسرة فارسية هاجرت إلى اليمن على األرجح مع اإلمـام الزيـدى يحيـى بـن 
كمـا يتضـح مـن كتابـه" كـان الـرازى ، و الحسين فى الربع األخيـر مـن القـرن الثالـث الهجـرى

كـــان متـــداواًل بأيـــدى النـــاس بـــاليمن حتـــى القـــرن الثـــامن الهجـــرى، و ينـــة صـــنعاء"، تـــاريخ مد
تتمثــل . و (9) الجماعــةً يتبــع مــذهب أهــل الســنة و  محــدثًا،كــان فقيهــا واســع المعرفــة، و عالمــًا 

مــن أقــدم المصـنفات عــن تــاريخ هـذه المدينــة، و تــرجم فيـه لكثيــر مــن  أنـهفــى  هأهميـة كتابــ
ن ــد  صــنعاءعلمــاء  عبــد  بــىأنــه تــرجم ألفــى تتمثــل أهميتــه أيضــا و الجرجــانيين،  شــيوخو الج 

ابــن ســمرة  غفلــهأتتلمــذ عليــه الجرجــانيون ســماعًا و إجــازة، بينمــا ا  محمــد النقــوى الــذى 
" أقــــدم كتــــب  طبقــــات فقهــــاء الــــيمن صــــاحب كتــــاب " (، م 1154هـــــ/ 546الجعــــدى) ت 

عهـد النبـى صـلى ا  عليـه و  محـدثى الـيمن منـذاليمنية، الذى ترجم فيه لفقهاء و الطبقات 
كمــــا انفــــرد بــــبعض روايــــات طــــالب العلــــم الجرجــــانيين عــــن شــــيوخهم  ســــلم حتــــى عصــــره.

صاحبه تتلمذ على يـد بعـض الجرجـانيين بـاليمن أن إلى تعود أهميته أيضا و الصنعانيين. 
المــرتحلين الجرجــانيين مــن  بمعلومــات قيّمــة اســتقاها هــذا الكتــاب مــدنىأقــد و و أخــذ مــنهم، 

 .بصنعاءاالجتماعية و االقتصادية مشاهداتهم عن 
و بالصــالت العلميــة،  ق  خاصــة مــا يتعلــ التــاريخى ل  قــد نهجــت فــى هــذا البحــث التسلســو    

أفقيــــًا خــــالل العصــــر  رحالت الجرجــــانيين العلميــــة إلــــى مــــدن الــــيمن المختلفــــةلــــعرضــــت 
ى مجالســـهم و مشـــيرًا إلـــو مكـــانتهم العلميـــة،  الـــيمن شـــيوخكنـــت أقـــدم ل، و موضـــوع الدراســـة

الجرجـــانيين الـــذين أخـــذوا  للمـــرتحلين ثـــم أتعـــرضرقهم فـــى روايـــة الحـــديث، طـــو حلقـــاتهم، 
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هــذه الصــالت  ج  نتــائ أخيــراً ، موضــحًا مــدى اســتفادتهم مــنهم، و مكــة المكرمــةبــاليمن و  مــنهم
فقـد أفـردت لكـل منهـا مبحثـًا قائمـا االجتماعية و العلمية المتبادلة. أما الصالت االقتصادية 

 ه.بذات
 .( بداية اتصال اليمنيين بجرجانأوال  )

كانت اليمن  فقدتعود بداية العالقات اليمنية الفارسية إلى عصر قبل اإلسالم،     
فأبقاه النبى  اليمن،والى الفارسى باذان اعتنقه  عند ظهور اإلسالمو  مستعمرة فارسية،

من اليمنية، فصاروا  غيرهممن معه األبناء الفرس و آصلى ا  عليه وسلم فى منصبه، و 
فى و  .(8)ساهموا فى نشر الدين الجديدفى جنوب شبه الجزيرة العربية، و  دعمًا لإلسالم

زحف سويد بن مقرن ف ،تطلع المسلمون إلى فتح جرجانعهد الخليفة عمر بن الخطاب 
. ثم غزاها سعيد بن (8)حها صلحًا. تافتو  م، 738هـ/ 19 سنةفى على رأس قواته نحوها 
 748هـ/  34أو  28فى خالفة عثمان بن عفان سنة لما ارتد أهلها والى الكوفة العاص 

رغم أن . و (14) هابوهوأطاعوه و على مال كثير، م، فاستقبله أهلها بالصلح  754أو 
، فمن المشاركة فى غزو جرجانعناصر الالمصادر لم تزودنا بمعلومات كافية عن 

قد شاركت القبائل اليمنية فى حركة و  بعضها كان من أصول يمنية، خاصةالمرجح أن 
لم يكن الفتح اإلسالمى لجرجان و  كان لها دور مهم.و منذ انطالقها، اإلسالمية الفتوحات 

ارتد أهلها يمنعونها تارة أخرى، ثم انغلقت و مستقرًا؛ فكان أهلها يؤدون الجزية تارة، و 
بل قطعوا الطريق المؤدية لم يكتفوا بذلك . و (11)فامتنعوا عن دفع الخراج  ،عن اإلسالم
هاجموا المسلمين، كما أفسدوا طريق خراسان فلم يسلكه أحد من وراء النهر و  إلى بالد ما

، لمسلمون خطورة تركها. فأدرك ا(12) خوف من أهلهاجل و و  ناحية قومس إال على 
بن اعامل الخليفة سليمان عزموا على فتحها من جديد، فزحف إليها يزيد بن المهلب و 

أصاب بها و  افتتحهافم،  615 هـ/ 86سنة  بثالثين ألف مقاتلخراسان  الملك على عبد
 عندثاروا على الحامية اإلسالمية التى تركها يزيد  جرجان . غير أن أهل(13) أموااًل كثيرة

هـ/  89، فعاد يزيد إلى جرجان ثانية سنة (14)قتلوهم عن آخرهمو لفتح طبرستان،  خروجه
 .(15)هو ما عرف بالفتح الثانىلرجاله، و  اً ثأر التنكيل فى القتل و  أسرففدخلها و  م، 617
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ها فى واٍد عظيم يطل على البحر بن المهلب بجرجان قرابة عام، فقام ببنائامكث يزيد و 
أبواب وحائط مسالك و ذلك، إنما كانت جبال محيطة بها و الجبال، ولم تكن بنيت قبل و 

رها بسور وّ س، و (17)قد تحصن به أهله طرفيه فى البحر، أحد من آجر يحيط بها و 
اختط بها نحو أربعين مسجدًا، و أباح لشيوخ ن لحمايتها من المغيرين عليها، و حصي

ساجد معروفة بجرجان ويقع جميع هذه المادة جيشه أن يشيدوا مساجد لهم، و القبائل من ق
 .(16)بعضها اآلخر فى المربضبعضها داخل قصبتها و 

و  ،الذى فتح جرجان كان يتكون من أهل الشام المسلمينيش تذكر المصادر أن جو    
من المرجح أن بعض و . (19)غيرهم، و خراسانو  (، الكوفةالبصرة و  ) المصرينالجزيرة و 

وتناسلت بعد الفتح أنها استقرت بجرجان منية، و عناصر هذا الجيش كانت من أصول ي
 هناك تيدش  التي ياع و الضو الخطط المساجد بعض من أسماء على ذلك نستدل بها. 

، و التى استوطنت جرجاناليمنية  عناصرالتنسب إلى كانت ، و في العصر األموي
سكنها و و سعيد بن نمران الهمدانى ثم الكوفى الذى قدم جرجان مع الفاتحين، : ممنه

اختط بها أيضا ضياعًا و  تقع فى درب همدان بقصبة جرجان،و  اً مسجدو  اً دور اختط بها 
لهم مسجد الحضرميين فى و  الحضارمة أيضا: ممنهو  نسوب إليه،بشعب همدان الم

 (.18) لهم مسجد مرادومراد و  السكة المنسوبة إليهم،
اليمنيين المعاصرين ينسب فتح جرجان إلى اليمنيين، أحد الباحثين  جدير بالذكر أنو    

و  .(24) ةيمنيبانيها كان ينحدر من أصول المهلب فاتح جرجان و أن يزيد بن باعتبار 
استقرت التى هاجرت بعد انهيار سد مآرب و رغم وجاهة هذا الرأى، فإن القبائل اليمنية 
الشام،  أصبحت تنسب إلى مناطق العراق و بمناطق مختلفة من شبة الجزيرة العربية و 

قامتهم و  الالحقةمع أنهم فى األصل يمنيون، غير أن نشأة األجيال و  استقرارها الجديدة؛ ا 
 تناسلوا به، بالنسبة إلى البلد الذى سكنوه و  تهم ال ي عرفون هناك إالجعل ،خارج اليمن

و  المهالبة العمانيون،و الخزرج بيثرب، األوس و فقيل أزد ع مان، وغساسنة الشام، و 
الذين نشأوا وأقاموا خارج عمان، كانوا ال ي عرفون هناك بل إن المهالبة أنفسهم  غيرها. 

والبغداديون، تناسلوا به، فقيل المهالبة البصريون، وه و بالنسبة إلى البلد الذى سكن إال
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غير و  ،األندلسيونالمصريون، و والخراسانيون، والجرجانيون، والسمرقنديون، والمكيون، و 
التى حققوها بعد مئات السنيين من تركهم  هذه القبائل من ثم أصبحت إنجازاتو  ذلك.

فتح جرجان إلى يزيد بن المهلب  عليه ينسبأيضا إلى بلدانهم الجديدة. و  اليمن تنسب
  الذى يرتفع نسبه إلى أزد اليمن. األزدى العمانى

 جرجان.الصالت العلمية بين اليمن و ( ثانيا  )
 .انعكاساتها على بالدهمجانيين العلمية إلى بالد اليمن و الجر  ت  رحال( أ)
 لبها خارجها.الرحال فى ط دّ ششتهر أهل جرجان بشغفهم بالعلوم واآلداب ببلدهم، و ا    
ما ي حدق بالطرق من أخطار، فقد شّد عدد من طالب رغم ب عد الشقة وصعوبة التنقل و و 

ون الرحال نحو بالد اليمن كواحدة من أشهر المدارس الدينية فى العالم الجرجانيالعلم 
موا الحديث الذين أسهبة متميزة من خيرة علماء الفقه و خر بنخذاإلسالمى، فقد كانت ت

ن لالرتشاف من قد قصدها الجرجانيو و  .ذاعت شهرتهمفر فى هذا المجال، و بنصيب وا
فدرسوا في حلقاتهم وأخذوا عنهم  ،األخذ منهمفيض علم شيوخها، وسماع الرواية و 

 2قأواخر  وفىت ) الصنعانىبن عبيد القرشى إبراهيم بن خالد محمد  كان أبوو  مؤلفاتهم.
 اليمنصلحاء ع سبعين سنة، من مشاهير الجام مؤذن مسجد صنعاء ( م 8/ أوائل قهـ

عمر بن عبد و  ،، روى عن رباح بن زيدالثقات فى أواخر القرن الثانى الهجرى و محدثيه
اشتهر وجماعة من شيوخ الحديث ببلده، و  ،الرحمن، وعمه عمر بن عبيد الصنعانى

/ هـ153ت )عالم اليمن نزيل صنعاءمولى األزد، البصرى  ر بن راشدم ع م  بصحبته ل
يحيى بن معين وثقه أحمد بن حنبل و ابن المدينى وغيرهم، و عنه و روى  .(21) م(664

، و ابن حنبل أثنى عليه و  جماعة،و كان صديقًا له و  ًً فى مسنده، وخّرج له  خّرج لهخيرًا
 .(22) يذكر ابن سعد أنه اختلط فى آخر عمره، و النسائىأبو داود، و  أيضا
 ين الذين رحلوا إلىيمن أوائل الجرجانكان ن عثمان سعيد ب أن من الرواياتيتضح و     

سمع من عاء و التتلمذ على أيديهم، فوفد على صناليمن للقاء شيوخ الحديث هناك و 
قد و ، (23) عند عودته إلى جرجان حّدث بها، و روايات كثيرةإبراهيم بن خالد الصنعانى 

ميذ إبراهيم بن خالد تال تالميذ إحدى هذه الروايات التى سمعها عناحتفظ السهمى ب
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قال: " أال  بن مالك أنسمعمر عن ثابت عن عن  خه رباح بن زيدعن شي الصنعانى
"، فصلى بهم صالة حسنة لم يطول  أصلى بكم صالة رسول ا  صلى ا  عليه و سلم؟

جدير بالذكر أن روايات إبراهيم بن خالد التى أخذها منه أحمد بن حنبل و  .(24) فيها
 بين طالب العلم الجرجانيين، فقد سمعوها من تالميذ ابن حنبل متداولة بصنعاء، كانت

بجرجان ثم رووها عنهم، فالسهمى يذكر أنه سمع من شيخه أبى بكر اإلسماعيلى روايته 
م، عن  841 هـ/298جرجان سنة عن محمد بن على بن عثمان األنصارى الذى قدم 
رباح عن صدقة المكى عن عبد  شيخه ابن حنبل عن إبراهيم بن خالد الصنعانى عن

سلم اعتكف فخطب الناس فقال: " أيها الناس! بن عمر أن النبى صلى ا  عليه و اا  
ال يجهر ، فليعلم أحدكم بما يناجى ربه، و إن أحدكم إذا قام إلى الصالة فإنه يناجى ربه

  .(25) بعضهم على بعض بالقراءة فى الصالة "
عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعانى الحميرى من ر أبو بكالحافظ الكبير كان و    

، بداية القرن الثالث للهجرةو القرن الثانى  أواخرباليمن فى والتفسير أبرز علماء الحديث 
مشاهير أخذ عن و . (27)الطبقة الثانية من تابعى التابعين و فقهاء اليمن هو معدود فىو 

لقى كبار الحفاظ ى تجارة إلى الشام و رحل ف، و الحجازباليمن و  علماء الحديث فى عصره
و كان ، عرض عليه، و كان لصيقًا بهو بن راشد معمر : شيوخه منو   و أخذ منهم،
كتب  قيل إنهو  كان يكتب عنه كل شىء،و ع سنين بس هجالسفقد عمله، يعتد بروايته و 

 عبد بن أنس، وامالك ، و ابن جريجو  ،الثورىواألوزاعى، و  ،(26) عنه عشرة آالف حديث
عبد الرزاق  كانو ، (29)خلق كثيرو غيرهم  ،الصمد بن معقل بن منبه الصنعانى

يتفرس فيه  شيخه معمر بن راشدكان ، و (28) الصنعانى من الثقات الذين نقل عنهم العلم
أما عبد الرزاق فإن عاش : و النجابة، و قد تنبأ له بمكانة عالية فى العلم، فقال عنه

ارتحل إليه من اآلفاق لعلمه كثير من طالب و . (34) ألبلفخليق بأن تضرب إليه أكباد ا
أحمد منهم: عضهم فى الرحلة إليه مشاق جمة، و ، و تكبد بثقاتهمو  العلم و شيوخ الحديث

سحاق بن راهويهبن حنبل، و   محمود بن غيالنو  ،على بن المدينىويحيى بن معين، و  ،ا 
أحمد بن حنبل تاريخه و  روى عنه اإلمامو أمم سواهم. و ، (31) م 914هـ/ 188 سنة
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يعلق ابن أبى السرى على قول معمر بعد أن عال شأن عبد الرزاق و ، (32) مفرقات غيره
ذكر ابن . و (33)إليه بقوله: فو ا  لقد أتعبها. أى أتعب اإلبل فى أن تضرب أكبادها 

يه خلكان نقال عن السمعانى: " قيل ما رحل الناس إلى أحد بعد رسول ا  صلى ا  عل
و كان كما يذكر الذهبى من أوعية العلم، و لكنه لم  .(34) إليه " او سلم مثل ما رحلو 
  .(35) و ابن مهدىحدث العراق، بن الجراح م  يكن فى حفظ وكيع 

، أو ملى عليهم من حفظهي   ،يتضح من الروايات أن عبد الرزاق كان يجلس لطالبهو    
بصنعاء فى منزله  بن عبد ا  بن الشرود، يستملى بعض تالميذه النجباء، و منهم: بكر

نستدل من الروايات أيضا على و  .(36) ، كما كان ي حّدث أيضا بمكة المكرمة(37) ليالً 
 حديث الزهرىمثل  ،وجوه استفادة تالميذ عبد الرزاق منه، فقد كتبوا عنه مما انفرد به

 يب عن أبى هريرةحديث الزهرى عن سعيد بن المسعن سالم بن عبد ا  عن أبيه، و 
عن قتادة رواياته ، و (44) رواياته عن ابن جريج، و (38) حديث معمر عن الزهرى، و (39)

هو و  "، المصنف فى الحديث"  ، وله(42) اشتهر عبد الرزاق بالتصنيفو  .(41) عن أنس
 تفسير له أيضا كتاب "و  ،(43) ترويه الحنابلة فى بغداد، مسندًا إلى أحمدتصنيف مليح 

" تزكية األرواح عن ، و" األمالى فى آثار الصحابة " كتاب"، و  الصالة "كتاب ، و "القرآن
، م 926/هـ212قيل سنة ، و م 927هـ/ 211سنة  توفى بصنعاء و، (44) مواقع األفالح"

كان عمره ستًا و دفن بحمرا علب و تقع على مسافة ميلين جنوب شرق صنعاء، و 
ن من عمره، الرزاق أصابه العمى فى الثماني جدير بالذكر أن عبدو  .(45) ثمانين سنةو 

دما : من سمع منه بعفيما رواه عنه ابنه عبد ا  قال أحمد بن حنبلفكان ي لقن فيتلقن، و 
، (47) قال النسائى: " فيه نظر لمن كتب عنه بأخره "ذهب بصره فهو ضعيف السماع، و 

حديدًا بعد المائتين ّدث به تقد حرر العلماء و حددوا بدقة اختالط عبد الرزاق؛ بأن ما حو 
 .(46) أما ما كان فى كتبه مطلقا أو حّدث به قبل المائتين فصحيحفهو ضعيف، و 

يمن نستدل من الروايات أن سعيد بن عثمان الجرجانى أخذ عن عبد الرزاق شيخ الو     
يذكر السهمى أن سعيد بن فى عصره رواياته عن شيوخه، ومنهم: معمر بن راشد، و 

رغم أن . و (49)و جرجان المكرمة ث بروايات عبد الرزاق عن معمر بمكةعثمان حدّ 
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المصادر لم تزودنا ببعض هذه الروايات، فإننا نرجح أنها كانت من كتاب م ع م ر بن 
من أقدم كتب الحديث فى اليمن،  هو" المشهور فى السنن، و  الجامعب راشد الموسوم "

 .(48) من " الموطأ "كان صاحبه قد رتبه فى أبواب، و هو أقدم و 
من طالب العلم الجرجانيين محمد بن عميرة الجرجانى كان الحافظ أبو عبد ا  و    

 :كان يقول عن نفسهو  ،يزيد بن هارون أيضا عنروى و ، الذين أخذوا عن عبد الرزاق
عبد من رواياته عن وروى عنه محمد بن عبد الرحمن. و يحفظ سبعين ألف حديث،  إنه

رأ القرآن يضارع به، أخبرنا ابن جريج قال: سألت عطاء عن الرجل يقل: أنه قاالرزاق 
يأخذ المعزف  ما بأس بذلك حدثنى عبيد بن عمير أن داود عليه السالم كانقال: و 

محمد بن عبيد ا  الماسوراباذى،  منهم أيضا:و  .(54)بكىي  بكى و ي  يردد فيضرب بها ويقرأ و 
ق رواياته التى سمعها عن عبد الرزا الجرجانىالقاسم بن أبى حليم القاضى  أخذ عنه

حدثنا محمد بن عبيد ا  الماسوراباذى حدثنا عبد  منها:وحّدث بها طالبه بجرجان، و 
ى ا  الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبى هريرة قال: قال رسول ا  صل

 .(51) "عليه و سلم: " النار جبار
كان  .(52)محمد بن عبد ا  بن الحسن العصار الجرجانىأبو عبد ا   منهم أيضا:و    

أول من أظهر مذهب الحديث  هومع أحمد بن حنبل فى الرحلة باليمن و غيره، و 
تخّرج على يديه جماعة من علماء وسمع منه بجرجان و بجرجان، روى عن عبد الرزاق، 

هم: يحيى بن معبد منو ، القرن الثالث الهجرىفى  عليها والوافدين الجرجانيين،الحديث 
هـ/ 348ت  ) المهلبى عبد الرحمن بن عبد المؤمنالحافظ أبو محمد  و ،السختيانى

شيخ أبى بكر  بن سعد األزدى اإلستراباذى عمران بن موسىو  ،(53) ( م 821
محمد بن جعفر و  ،(54) ،نعيم بن أحمد بن إسماعيل اإلستراباذىو  ،اإلسماعيلى

ظ السهمى الذى ترجم له بأية روايات عن شيخه عبد لألسف لم يحتفو  .(55)الفريابى
الرزاق، رغم ما ذكره عن ريادته فى علم الحديث ببلده، و مساهمته فى تشكيل ثقافة 

  و المشرق اإلسالمى. بجرجان شيوخ الحديثمشاهير تالميذه الذين صاروا فيما بعد من 
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عند منه، و  أخذرزاق و إلى اليمن وتتلمذ على عبد ال محمد بن سهل الجرجانىرحل و    
حدثنى أحمد بن عمر  عودته إلى جرجان حّدث تالميذه بما سمعه منه، فالسهمى يذكر

حدثنا عبد ا  بن محمد  ،حدثنا أبو عبد الرحمن محمد بن حمدان الجرجانى ،المطرز
حدثنا محمد بن سهل الجرجانى حدثنا عبد الرزاق بن همام  ،بن أمية القرشى الساوى

لى ا  عليه و سلم " عن الزهرى عن أنس بن مالك قال: قال رسول ا  ص أخبرنا معمر
  .(57) " أنا العاقبأنا أحمد وأنا محمد وأنا الحاشر و 

من األمثلة البارزة على توافد طالب العلم الجرجانيين على اليمن، ما تذكره و    
 )بغداد نزيل يحيى بن الجعد بن نشيط الجرجانى  أبى الربيعالحسن بن المصادر عن 

 كتب عنهالذى رحل إلى عبد الرزاق وتحلق حوله و ، ( م 967هـ/ 273 بالكرخ سنةمات 
كثرة الرواة عنه فى الدنيا، ف من كثرة روايته وانتشار اسمه و رّ عي  هو أشهر من أن و ، (56)
سالم بن سليم يزيد بن هارون، وعبد الوارث بن سعيد البصرى، و عن أخذ أيضا قد و 

يتضح من و  .(59)خلق كثير، وابن المبارك، و عبد ا  بن إدريسفى، و الحنفى الكو 
 تو قد احتفظ ،الروايات أن الحسن بن أبى الربيع سمع كتاب المصنف من عبد الرزاق

منها: رواية الدارقطنى و من هذا الكتاب،  هروايات ببعض المصادر الفقهية و التاريخية
علم، وحكم المسح على عن فضل طلب الورد فيها ثالثة أحاديث نبوية شريفة التى 

عن معمر عن عاصم بن أبى النجود عن زر بن  فعن عبد الرزاقالتوبة، الخفين، و 
حبيش، قال: جئت صفوان بن عسال المرادى، فقال: ما جاء بك؟ فقلت: جئت أطلب 

، قال رسول ا  صلى ا  عيه و سلم: " ما من خارج يخرج من بيته فى طلب العلم
سمعت رسول ا  صلى ا  ال وضعت له المالئكة أجنحتها رضاء بما يصنع"، و العلم، إ
سلم يقول: " إن بالمغرب بابًا مفتوحًا للتوبة، مسيرته سبعون سنة، ال يغلق حتى عليه و 

عن الحسن بن الخطيب البغدادى  منها أيضا: ما ذكرهو  .(58) تطلع الشمس من نحوه "
ن ابن جريج عن ابن شهاب عن سالم بن عبد ا  عن شيخه عبد الرزاق ع أبى الربيع

عبد ا  بن عمر عن رسول ا  صلى ا  عليه و سلم أنه قال: " من جاء أبيه عن 
ابن ، و أخرجه بإسناد صحيح ، رواه عبد الرزاق فى مصنفه(74) منكم الجمعة فليغتسل "
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بإحدى روايات ضا أياحتفظ الرازى قد و  .(71)أبو داود، و البيهقىو و مسلم، حنبل، 
الهذيل الصنعانى أنه قال:  ىعن شيخه عبد الرزاق عن عمران أب أبى الربيعالحسن بن 

ت رك يوسف فى السجن سبع سنين " أصاب أيوب البالء سبع سنين، و  سمعت وهبًا يقول:
" (72.) 

لبغدادى أن الحسن بن الربيع قد حّدث تالميذه ببغداد، و للخطيب ايتضح من رواية و    
بما سمعه من ، حاتم الرازى ىو أبالدارمى، و  ،ن أشهرهم عبد ا  بن أحمد بن حنبلم

. مما أدى النتشار علم (73) ، وقاموا بدورهم بروايتها عنهعبد الرزاقل المصنفروايات 
أن الحسن بن الربيع سمع من عبد  يتضح من الروايات أيضاو  عبد الرزاق بهذه البالد.

هذا الكتاب؛ روايات احتفظ أبو نعيم األصفهانى بإحدى  قد"، و  التفسير الرزاق كتابه "
ثنا عبد الرزاق عن عبد الصمد بن معقل، قال: قال: عن الحسن بن الربيع  هشيوخ فعن

"  نضع  الموازين  الق سط  ليوم  القيامة  و  سمعت وهب بن منبه يقول فى قوله تعالى:  "
ذا أراد ا و نما يوزن من األعمال خواتيمها، ، قال: إ(74) بعبد خيرًا ختم له بخير عمله،  ا 
ذا أراد به شرًا ختم له بشر عمله و  أن  نستدل من إحدى الروايات األندلسيةو . (75)ا 

أبى عيسى جبير بن محمد بن أحمد منهم: و  ،بن الربيع حّدث تالميذه بالعراقاالحسن 
 بكتاب "، (77) ثقة كان، و محدثيها د  أحو  نزيل بغدادبن أحمد الواسطى ابن عبد ا  

أن تلميذه هذا كان يرويه لطالب العلم الذين تحلقوا حوله و التفسير" لعبد الرزاق، 
 ، ومنهم: أبو مروان عبد الملك بن العاصى بن محمد بن بكر السعدى القرطبىبالبصرة

-319)  كان قد أقام بالعراق ثالثة أعوام، و ( م 841هـ/334ة بقرطبة سنتوفى  )
يناظر العلماء و يجالس الفقهاء حتى برع فى المناظرة على (،  م 833-834 هـ/321

الشك أن هذا الفقيه القرطبى حّدث بتفسير عبد الرزاق فى بلده عند . و (76) مذهب مالك
مما . (79) علمًا كثيراً  خاصة و أنه أدخل األندلس كما يذكر ابن الفرضىرجوعه إليها، 

  باألندلس.إلى انتشار علم عبد الرزاق أيضا أدى 
بأسماء بعض طالب العلم الجرجانيين الذين رحلوا إلى اليمن أيضا يحتفظ السهمى و    

جرجان رووا  إلىو أخذوا من عبد الرزاق و غيره من علماء اليمن، و عند عودتهم 
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منهم: أبو جعفر أحمد بن آدم غندر سف لم يذكر لنا هذه الروايات، و لأل، و معنه
لن ج، تصنع من خشبه األوانى، اشتهرت بها جرجان، و هو الخلنجى) نسبة إلى شجر ا لخ 

جماعة من ث مكثر ثقة، روى عن عبد الرزاق و صاحب حديكان و ، (78) فارسى معرب(
منهم و  ،(64) م( 924هـ/ 245) ت ، و روى أيضا عن جماعة من أهل العراقأهل اليمن

بجرجان  ( حدثم 976/ هـ 253أيضا: أحمد بن على بن عمران الجرجانى ) ت
وغيرها، روى عن عبد الرزاق، روى عنه عبد الرحمن بن عبد المؤمن و أحمد بن عبد 

أبو عبد ا  سختويه بن الجنيد الدباغ الجرجانى، روى عن عبد  منهم:. و (61)الكريم 
محمد بن يحيى منهم أيضا: . و (62)عبد الرحمن بن عبد المؤمن  روى عنهو  الرزاق،
 . (63) عن عبد الرزاق اإلستراباذى، روى األسود

لم يسمع تالميذ عبد الرزاق من الجرجانيين رواياته عن شيوخه فحسب، إنما سمعوا و    
منهم: مهدى بن ن تلميذه أحمد بن حنبل بصنعاء، و منه أيضا رواياته التى أخذها م

الحارث بن مرداس العرعرى العصار الجرجانى، الذى حّدث بها تالميذه بجرجان، و 
من هذه الروايات: أخبرنا عبد الرزاق حدثنا أحمد د بن المسيب األرغيانى، و هم: محممن

" بن حنبل عن الوليد بن مسلم عن زيد بن واقد قال: سمعت نافعًا مولى ابن عمر يقول: 
، (64) " أمره أن يرفع يديهبه و صّ كان ابن عمر إذا رأى مصليًا ال يرفع يديه فى الصالة ح

ظلت هذه الرواية متداولة بين طالب الحديث و  ،(65) ىرواه ابن أبى يعلى الحنبل
 .(67) لتالميذه االجرجانيين إلى عصر السهمى، فسمعها ثم رواه

من المرجح أن أبا عبد ا  محمد بن عبد ا  بن الحسن العصار الجرجانى أخذ و    
الحديث أيضا من شيوخ صنعاء الذين سمع منهم اإلمام أحمد بن حنبل فى رحلته، و 

أحمد بن حنبل فى الرحلة يؤيد هذا التخريج ما ذكره السهمى الذى ترجم له أنه كان مع 
 غيره، و أنه أخذ من عبد الرزاق و إبراهيم بن الحكم و غيرهما من علماء اليمنباليمن و 

قد تكبد لجرجانى و . و نضيف إلى ما سبق أنه من غير المعقول أن يرحل العصار ا(66)
شيوخ الحديث اليمنيين و  ن دون أن يستفيد بقدر المستطاع منمشقة الرحلة إلى اليم

ابه أصحنت الرفقة العلمية مع ابن حنبل و هو الهدف الرئيسى لرحلته، كذلك كاأئمته و 
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منهم: أبى مشاهير علماء الحديث اليمنيين. و السعى للقاء دافعًا له الستكمال الرحلة و 
) نسبة إلى م( 921هـ/247)ت رىهشام عبد الملك بن عبد الرحمن بن هشام الذ ما

 (على ستة عشر فرسخًا من صنعاءمشهورة بعلمائها، و تقع و هى قرية باليمن  ،ذ مار
ن صدوقًا، أخذ من سفيان الثورى وعمرو بن على وجماعة كا، قاضى صنعاء، و (69)

وثقه غير واحد من العلماء، و كان اإلمام أحمد بن حنبل و إسحاق بن راهويه غيرهما، و 
 المسند أخذًا منه فى نفس الرحلة إلى اليمن، و كان يحّدث تالميذه قراءة من كتابه قد
منهم أيضا: عبد ا  بن يحيى الصنعانى و رق تلقى الحديث. ط إحدىهى و ، (68)

فى صنعاء كان يقيم محّدث آخر هو و  .(94)القاضى عن عبد الرحمن بن يزيد الصنعانى
و كان يروى عن عم أبيه وهب بن منبه، فسعى  ،إبراهيم بن معقل بن منبه الصنعانى

 . (91)ثه بحديثيندّ فح ،ابن حنبل للسماع منه
أن المصادر المتاحة بين أيدينا أغفلت رحالت بعض طلبة العلم الجرجانيين  أعتقدو    

قد استدللنا على رحالت بعضهم إليها، األخذ عنهم. و قاء شيوخ الحديث و إلى صنعاء لل
ت اليمنية ألقرانهم الذين رافقوهم فى األخذ عن شيوخ العلم فى مراكز بالقياس على الرحال

الحافظ أبا يعقوب إسحاق بن اإلمام الثقافة اإلسالمية األخرى. فالذهبى يذكر أن 
عالمًا فقيهًا، كان ، و (92) ( م 975هـ/  251منصور المروزى الكوسج نزيل نيسابور) ت

كان إسحاق الكوسج رفيقًا لمحمد بن . و (93)ه روى عنو  سمع من عبد الرزاق ثقة مأمونًا،
ها كثير من ، فى رحلته العلمية التى زار فيصاحب المسند عبد ا  بن سنجر الجرجانى

. فمن المرجح أن (94) كان يورق لهالبلدان اإلسالمية، وسمعا من شيوخ الحديث بها، و 
له عن عبد الرزاق أخذ مث، و يمنيكون ابن سنجر رحل مع رفيقه إسحاق الكوسج إلى ال

كما كان عبد الرزاق ، و (95) غيره، خاصة و قد بلغ عدد من تلقى العلم عنهم ألف شيخو 
يؤيد هذا التخريج أيضا . و تشد الرحال إليه، و من مشاهير شيوخ الحديث فى عصرهرأينا 
كانا و "األمالى فى آثار الصحابة"، المصنف"، و"ه يرحل إليه ليسمع منه كتابربما أنه 
 ليستند عليه فى تأليفه كتابه المسند.ان بروايات الصحابة، يزخر 



 15 

من مشاهير شيوخ الحديث باليمن فى أواخر  إبراهيم بن الحكم بن أبان العدنىكان و    
مولى ابن  عن عكرمةروى عن أبيه هو من طبقة عبد الرزاق، و  القرن الثانى الهجرى،

براهيم بن يحيى و ، عباس أحمد بن منصور ن راهويه و ، وروى عنه إسحق بغيرهماوا 
رأيناه لم يكن به بأس، ما : وقت فيما رواه عنه ابنه عبد ا  قال ابن حنبلو  ،الرمادى

قال و ، ّضعفوه النسائى، والجوزجانى، و يحيى بن معينغير أن كان حديثه يزيد بعدنا. و 
، لم يعجبه االحتجاج به منفرداً ، و يخطئقال ابن حبان: كان و البخارى: سكتوا عنه، 

عامة نه كان يوصل المراسيل عن أبيه، و ما ذكروه أمبالؤه : و الجرجانى قال ابن عدىو 
كان إبراهيم بن الحكم ي ملى على تالميذه المتحلقين حوله و  .(97) ما يرويه ال يتابع عليه

من كتابه الذى سمعه من أبيه، و كان ي حّدثهم ببعض األحاديث مرسلة كما يذكر تلميذه 
 .(96) نظر فى كتابه ليتحقق منها، و يعيد روايتها عليهم مسندةالرمادى، ثم ي

قد تتلمذ بعض طالب العلم الجرجانيين على يد إبراهيم بن الحكم بن أبان العدنى، و    
سعيد بن ، و (99) أبو عبد ا  محمد بن عبد ا  بن الحسن العصار الجرجانىو منهم: 

 شيخه عن ياتهمن المرجح أن رواو . (98) نروى عنه بجرجاو  ،عثمان العتكى اإلستراباذى
كان ابنه الفتح بن سعيد و  :منهمو  تالميذه،بعض على  أمالهابجرجان؛ فقد  تاشتهر 

، فحّدث  ًً أبو بكر منهم: ابن عدى و و  المتحقلين حوله،تالميذه  بهاشيخًا صالحا صادقًا
 سمع منه بعدنو  يضا: الحسن بن الربيعأ تالميذ إبراهيم بن الحكم منو  .(84)اإلسماعيلى

قد احتفظ ابن عدى الجرجانى ببعض الروايات التى و . (82) ، وحّدث عنه ببغداد(81)
عن عكرمة، عن رواية منها: ميذ إبراهيم بن الحكم عن أبيه، و ن شيوخه عن تالمسمعها 

، عن النبى صلى ا  عليه و سلم قال: " لوال أن يضعفوا عن السواك ألمرتهم ابن عباس
 إنا، قال: حدثنى أبو سعيد الخدرى، قال:" أيضا ، و منها عن عكرمة" صالةبه عند كل 

و منها: عن  ،(83)كنا نتزود وشيق) القديد( الحاج حتى يكاد يحول علينا الحول" 
أن رسول ا  صلى ا  عليه و سلم كان يصلى فى الموضع عكرمة، عن ابن عباس " 

قال رسول ا  صلى ا  عليه وسلم: " عن أنس بن مالك، قال: و  الذى يجامع فيه "،
 . (84) من مرض ثالثة أيام خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه "
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 217 ت )الصنعانى  بن أبى عطاء الثقفى موالهم ثيرك  محمد بن  كان أبو أيوبو     
 الهجرى نىالقرن الثاأواخر من مشاهير الفقهاء و المحدثين باليمن فى  ،( م 931/هـ
كان ثقة، صدوقًا،  الجرح و التعديل رجاًل صالحًا، و ما يذكر بعض علماء و كان ك ،(85)

روى أبو داود السجستانى عن و ، سفيان الثورىروى عن األوزاعى، ومعمر بن راشد، و 
عن األوزاعى، حديث أبى هريرة عن النبى صلى  محمد بن كثير مد بن إبراهيم عنحأ

أخرج أبو داود و  ،ى، فإن التراب له طهور "األذ أحدكم بخفه وطئا  عليه و سلم: " إذا 
  .(87) عن األوزاعى بإسناد إلى عائشة بمعناه

أدركوا مكانة محمد بن كثير محدثيها و  أن بعض فقهاء جرجان مما الشك فيهو    
 فشدواتحصيل اإلسناد العالى فى الرواية على يديه، و العلمية، فتطلعوا لالستفادة منه، 

جعفر بن طرخان أبو محمد منهم: و رووا عنه، حوله، وأخذوا منه و وتحلقوا  يه،الرحال إل
من كان و جماعة، روى عن أبى نعيم الفضل بن دكين و ، م( 984هـ/266ت)اإلستراباذى

منهم أيضا: أبو عبد ا  محمد بن أبى و ، (86) له تصانيفو ، بجرجان لة فقهاء الرأىج  أ
عثمان بن الهيثم وعبد ا  بن روى عن عمرو بن مرزوق و كان قد و أحمد الجرجانى، 
بكر محمد بن بسام بن بكر بن عبد ا   أبومنهم كذلك: و . (89) ،طبقتهم رجاء و من فى

قرى جرجان، روى الموطأ عن إحدى سكن هيان باتوان م(،  982هـ/ 268)ت بن يسار
بن روى عنه أبو نعيم اإلستراباذى وأبو يعقوب البحرى وكميل  غيرهم،القعنبى، والحجى و 

ها ابن يسار نستدل من النصوص على شيوع الروايات التى سمعو  .(88)غيرهم جعفر و 
رج إليه كثير من انتشارها بجرجان؛ فقد خالجرجانى عن شيوخه ومنهم محمد بن كثير و 

أخذوا عنه قرابة شهرين و ه فى مجلسه بقريته هيان باتوان و تحلقوا حولطالب الحديث، و 
  .(144) هم على نفقتهكانت مؤونتهم و مؤونة دواب

عن سماع الحسن بن أبى الربيع الجرجانى من  اً رغم أن المصادر لم تذكر شيئو    
فقد كان األخذ منه؛ جلوسه إليه و ، إال أننا نرجح بصنعاء بن كثير و تتلمذه عليهامحمد 
بن كثير موجودًا باليمن أثناء تلقى الحسن بن أبى الربيع العلم على شيوخ امحمد 
تحقق ابن أبى الربيع بنفسه من صدق ابن كثير يؤيد هذا التخريج أيضا و  هناك، الحديث
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مما  هى من الصفات التى لها أهمية كبرى عند النظر إلى رواية المحدث،و  و ثقته،
 ، يدل على ذلك رأيهطالب العلم بالرحيل إليه للسماع منه و ينصح ،جعله يثنى عليه

حمد بن كثير اليوم أوثق ، فقد قال عنه: " مىالذى احتفظ به ابن حجر العسقالن يهف
فليس من المعقول  .(141) ينبغى لمن يطلب الحديث   تعالى أن يخرج إليه "الناس، و 

ونستدل من النص  .ال يعمل بنصيحتهلعلم بالرحيل إليه للسماع منه، و أن ينصح طالب ا
علماء اليمن لدى  هو غزير المعنى على الثقة العلمية التى كان يتميز بهاالسابق و 

  األوساط العلمية الجرجانية.
وقد احتفظ ابن عدى الجرجانى ببعض روايات محمد بن كثير التى حّدث بها تالميذه    

الجرجانيين و غيرهم، و منها: روايته عن سفيان الثورى عن شيوخه عن جرير أنه قال: 
يا رسول ا  أطعمنا، فقال  نحن أربع ماية قلنا:سلم و ا  عليه و " أتينا رسول ا  صلى 

لعمر: " قم فأطعمهم "، فقال: يا رسول ا  ما عندى إال تمر هو فيض عيالى، قال: " 
لية له فأعطانا من تمر فيها، فأطعمهم "، قال: أبو بكر اسمع و  قم أطع فانطلق بنا إلى ع 

ه معمر فكنت آخر من أخذ منها فالتفت فإذا هى كالبختية"، كما حّدثهم أيضا عن شيخ
بن راشد بإسناده عن جابر بن عبد ا : " سمعت النبى صلى ا  عليه و سلم يقرأ " و 

 .(142) الرجز فاهجر "، قال: يعنى األوثان"
و هى ، إلى د ب ر ةنسب الدَّبرى)إسحاق بن إبراهيم بن عباد كان المحّدث أبو يعقوب و    

 295ت ) مسند اليمن" الملقب بـ"، (143) قرية من نواحى صنعاء و تقع على مقربة منها(
الثالث  النصف الثانى من القرن من أعيان علماء الحديث باليمن فى ,(144) ( م 989هـ/

قبل ظهور مذهب  الحديث بصنعاءنقل عنهم الفقه و  الذينأحد شيوخ العلم الهجرى، و 
فى طريقه إلى  هو الذى عناه الحادى حينما أنشدو  ،انتشاره باليمنو  ،الشافعى
 .(145)صنعاء

 الشيخ فيها من د ب رها و يبالبد من صنعاء و إن طال السفر     لط
، فكان يقول: السابعة من عمره(بد الرزاق صغيرًا) بين السادسة و عن عالدبرى أخذ قد و  

اختص برواية كتبه، فعرف لذلك بصاحب و  ،(147) قرأنا على عبد الرزاق، أى قرأ غيره
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أبو القاسم عبد األعلى بن محمد بن عباد بن الحسن و روى عنه . (146)عبد الرزاق
و جدير بالذكر أن إسحاق بن إبراهيم  .(149)و آخرون ،الطبرانىأكثر عنه و  ،البوسى

الدبرى روى عن عبد الرزاق أحاديث ضعيفة منكرة، ثم حّدث بها تالميذه و منهم: 
و عللوا سبب  ،داً الطبرانى، فرووها عنه، فاستنكرها بعض علماء الجرح و التعديل ج

. و لم يكن األمر كله على (148) جداً  اً ذلك: أن سماع الدبرى من عبد الرزاق كان متأخر 
اعتد به  وصفه الدارقطنى بالصدق، و قال عنه: ما رأيت فيه خالفًا، و فقد النحو السابق

وكان العقيلى يصحح روايته، و أدخله فى الصحيح  ،و غيره أبو عوان فى صحيحه
 .(114) فهالذى أل

بيته، و فى نستدل من الروايات أن الدبرى كان يجلس لتالميذه فى حلقة علمية بو    
كان يتخذ )شأن العلماء المرموقين فى بقية مراكز الثقافة مسجد صنعاء الجامع، و 

طالع الواسع، االمية( كاتبًا له يدعى أبو أحمد، وكان يتمتع بحظ وافر من العلم و اإلسال
 . (111) نقدية ثاقبة فى علماء عصره، و كان يتصدر لإلقراء أحياناً كانت له آراء و 

 344سنةت )الحسن أحمد بن عبد ا  بن عبدك الوراق العدسي الجرجاني وكان أبو    
م(، من العلماء الرحالة الذين جابوا األقطار اإلسالمية للقاء علمائها واألخذ  857هـ/ 

 بصنعاء،يمن والتقى المحدث إسحاق الدَّبرى عنهم سماعا أو إجازة، فقد رحل إلى ال
أخبرنا معمر عن الزهرى عن أنس بن مالك أن  ، قال:وروى عنه خبرًا عن عبد الرزاق

رواه عبد الرزاق فى ، (112) رسول ا  صلى ا  عليه وسلم كان يشير في الصالة
مكة المكرمة ثم قدم . (113) ، و البيهقىالدارقطنى و أخرجه عنه أبو داود، و مصنفه،

وأخذ عن شيوخها والمجاورين بها. ونستدل من الروايات أن رحلة ابن عبدك العلمية 
ث بها تالميذه، ومنهم أحمد دّ كانت في مطلع شبابه، وأنه عاد بعدها إلى بلده جرجان وح

بن موسى بن عيسى شيخ السهمى، بما استفاده خالل هذه الرحلة خاصة سماعة عن 
و رحل بعض طالب العلم الجرجانيين إلى اليمن أيضا و  .(114) و شيوخه بمكةالدبرى 

أخذوا من إسحاق الدبرى، و عند عودتهم إلى بلدهم رووا عنه، و منهم: أبو يعقوب 
، وسمع منه الحافظ ابن عدى، بن الحجاج اإلستراباذىايوسف بن أحمد بن عبد الرحيم 
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، (115) مى و غيرهم، و رووا عنهو أبو زرعة الكشى، و أبو يوسف بن إبراهيم والد السه
بن محمد بن يزيد المعروف بابن السجزى، و سكن إستراباذ و اعبد ا   و منهم أيضا:

 .(117)جرجان، روى عنه عبد الرحمن بن محمد بن حمدان القاضى الجرجانى
كما تتلمذ بعض الجرجانيين على الدبرى بطريق غير مباشر، فقد أخذوا رواياته عن     

احتفظ بها ات الدبرى عن شيخه عبد الرزاق، و ه، فقد سمع ابن عدى بعض روايتالميذ
و سمعوا منه. و من هذه  هفى كتابه الكامل، فشاعت بين الجرجانيين الذين تحلقوا حول

، قال: الدبرىالروايات ما سمعه من محمد بن أحمد بن الحسين األهوازى، عن إسحاق 
د الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عطاء بن يعن عبحدثنا عبد الرزاق، عن سفيان الثورى، 

، قال: قال رسول ا  صلى ا  عليه و سلم: " ال يدخل الجنة الفارسى يسار، عن سلمان
لفالن بن فالن أدخلوه جنة  أحد إال بجواز: بسم ا  الرحمن الرحيم، هذا كتاب من ا 

منها أيضا عن ، و (116) سطاألو الكبير و ، أخرجه الطبرانى فى عالية قطوفها دانية "
ق الدبرى، عن عبد الرزاق، عن الثورى، عن عبد اق بن موسى الرملى، حدثنا إسحاإسح

الرحمن بن زياد بن أنعم، قال: الفقر على المؤمن أزين من العذار الحسن على خد 
عن عبد الرحمن بن زياد، عن عطاء بن يسار، عن سلمان، قال: قال و . (119)العروس

صلى ا  عليه و سلم: " ال يدخل الجنة أحد إال بجواز ". فذكره. قال ابن رسول ا  
عدى: قال لنا إسحاق بن موسى: كان هذا الحديث فى كتاب عبد الرزاق فى آخر 
الزكاة، و هذا حديث منكر بهذا اإلسناد، و على ما وضعه إسحاق حمل حديث الجواز 

ق، عن الثورى، عن عبد الرحمن بن على حديث الفقر على المؤمن فسواه عن عبد الرزا
من سكان  ،كان موسى بن يوسف بن موسى المؤذن المعروف بولىو . (118)زياد

 .(124)آبسكون، يروى عن شيخه عمار بن محمد الدينورى عن إسحاق بن إبراهيم الدبرى
تلميذه روايات الدبرى من طريق أخذوا الجرجانيين بعض  أيضا أن من المرجحو    

، فالسهمى يذكر أن أبا جعفر محمد رووا عنه، و و أخذوا منه ،حوله واقد تحّلقالطبرانى، ف
. و يؤيد تخريجنا أيضا أن ابن (121)بن على بن دالن تفقه بالطبرانى و كتب عنه الكثير
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ليسمع  ،كما سنرىم(،  864هـ/ 374بعد وفاة شيخه الطبرانى) ت  دالن سيدخل اليمن
 دبرى. تلميذ المن أبى عبد ا  النقوى 

و جدير بالذكر أن السهمى ترجم أيضا لبعض طالب العلم الجرجانيين الذين رحلوا    
إلى اليمن لينهلوا من علم شيوخه،  غير أنه لم يذكر تواريخ رحالتهم، و أسماء المدن 

من هؤالء نهم. و مالعلماء الذين أخذوا  ينص صراحة على أسماءالتى دخلوها، و لم 
)ت  الجهنى محمد بن محمد بن حاجب بن الحسن الجرجانى الجرجانيين: أبو حاجب

 حّدث عنه بجرجان جماعة، وكان قد رحل إلى العراق واليمن، و م( 844هـ/ 333سنة
. (122)غيرهم منهم: أبو يعقوب يوسف السهمى، وعبد ا  بن عدى، وأبو زرعة الكشى، و 

يمن فى مطلع شبابه نستدل من تاريخ وفاة أبى حاجب الجهنى أنه ربما رحل إلى الو 
و إسحاق الدبرى منهم: وأخذ عن شيوخ الحديث وقتئذ، و  الهجرى، لثأواخر القرن الثا

من جيله و دخل اليمن و أخذ ابن عبدك الوراق الجرجاني كان  خاصة و أنطبقته، 
و منهم:  ،و أنه حّدث تالميذه بجرجان بما استفاده من علم شيوخهأيضا من الدبرى، 

على من خالل ترجمة أبى حاجب الجهنى التى أوردها السهمى قد وقفنا  و علماء اليمن.
ه دون أن يذكر بلده، هو عبد الرحمن ) عبد العزيز( بن عبد ا  بن شيخ من شيوخ

، مما يدل (124) رود الصنعانىشّ . و قد تبين لنا أنه حفيد بكر بن عبد ا  ال(123) رودشّ ال
و احتفظ السهمى بإحدى  و أخذ من شيوخها.على أن أبا حاجب الجهنى دخل صنعاء 

روايات أبى حاجب الجهنى عن شيخه عن أبيه عن جده عن سفيان الثورى عن حرملة 
عن سعيد بن المسيب، أن أبا هريرة رأى رجاًل و قد خرج من المسجد بعد ما أذن المؤذن 

  .(125)فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم 
) نسبة إلى ن قو من  النقوى الصنعانىن أحمد بن عبد ا  محمد بكان أبو عبد ا  و    

من أفاضل . (126)سمع إسحاق بن إبراهيم الدبرى و أكثر عنه و قد  ،(127) قرى صنعاء(
أهل زمانه، و أكثرهم تالوة للقرآن الكريم، و الصالة، و فعل الخيرات، و كان مؤذنًا فى 

أسعد بن م(، فى عهد  858-827هـ/349-314عامًا) 34المسجد الجامع بصنعاء قرابة
، ثم تقلد إمامة (129) م( 842هـ/ 331) ت صاحب صنعاءالحوالى ر ع ف  ي  بن  إبراهيم



 21 

 858هـ/ نوفمبر349مسجد الجماعة بعد وفاة محمد بن المعان البعدانى فى رمضان سنة
. (128) م، عن سن عالية 866هـ/ 376م، فلزم اإلمامة و الخطابة إلى أن توفى فى سنة 

و منهم الجرجانيين فى هذا المسجد، فتحلقوا حوله، و طالب العلم لو الشك أنه جلس 
 أخذوا منه. 

عبد ا  محمد النقوى ونستدل من روايات السهمى الجرجانى على ارتفاع مكانة أبى    
رسوخ قدمه فى علوم الفقه و الحديث، مما أهله ليكون شيخ صنعاء فى وقته، العلمية، و 
قد اجتذبت شهرته العلمية كثير من طالب الحديث الجرجانيين و  .إليه الرحالو أن تشد 

ر بن بن عمـاو شيوخه، فوفدوا عليه لينهلوا من فيض علمه،  ومنهم: أبو عمـرو أحمد 
كان قد كتب الكثير من العلوم م(، و  1414هـ/  441)ت سنة أحمد المطرز البكراباذي

عواصم الثقافة اإلسالمية في عصره في رحلة وأنفق مااًل عظيمًا في الحديث، وقصد 
 .(134) علمية طويلة ليدرس على شيوخها، فسمع منه، و كتب عنه بصنعاء

أبى عبد ا  من جملة طالب العلم الجرجانيين الذين يمموا وجههم شطر اليمن للقاء و    
رًا في النقوى: الفقيه أبو جعفر محمد بن علي بن دالن الجرجاني، وكان قد تغّرب كثي

م، و تردد على العراق عدة مرات،  874هـ/ 353طلب العلم، فرحل إلى مصر في سنة 
م، وقصد أبا عبد ا  النقوى ليسمع  866هـ/376فقد شد الرحال إلى صنعاء في عام 

. و (131) م 869هـ/379منه، واختتم رحالته العلمية بزيارة مكة المكرمة حاجا في عام 
الحياة العلمية باليمن، فقد رأيناه يجوب األقطار لينهل من العلم من المرجح أنه ساهم في 

شك  على أيدي شيوخها، وما أكثر العلماء المسلمين بمكة خاصة في موسم الحج. و ال
سمع منه أنه أخذ عنهم، وسمعوا منه. ومما يؤيد تخريجنا هذا أن السهمى )و كان قد 

. (132) ،م 869هـ/379وسم الحج عام ( قد رآه في مكة في مبجرجان رواياته عن شيوخه
فالشك أنه واصل السماع عليه واألخذ منه السيما ما حّصله من علم في رحلته األخيرة 

 إلى اليمن قبل أن يحضر إلى مكة ألداء مناسك الحج.
نستدل من إحدى روايات السهمى أيضا على إدراك طالب الحديث الجرجانيين و و    

فى علم  الرحلة إلى اليمن أستاذية أبى عبد ا  محمد النقوىشيوخه الذين لم تتيسر لهم 
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هى واحدة من د العالى على يديه باإلجازة، و حرصهم على تحصيل اإلسناالحديث، و 
اته، و تسمى إجازة طرق تلقى الحديث؛ يجيز فيها الشيخ لتلميذه رواية كتابه أو مروي

" أجاز لى فالن "، أو " أخبرنى األداء عن اإلجازة يكون بقول الراوى: خاص فى عام، و 
هـ/  354سماعه صغيرًا بجرجان فى سنة ، فالسهمى الجرجانى الذى بدأ (133) إجازة "
ثقافة اإلسالمية مراكز ال رحلته العلمية األولى التى دخل فيهالم يبدأ ، و (134) م 875

يقه أبى قد طلب من رف ،(135)م 869هـ/ 379إال فى سنةمصر ببالد خراسان، والعراق، و 
عمـرو أحمد بن عمـر بن أحمد المطرز البكراباذي، أن يلتمس من أبى عبد ا  محمد 

من و  .(137) حمل البكراباذى للسهمى عنه إجازةى أن يجيزه فى السماع، فأجازه، و النقو 
المرجح أن السهمى سمع من أحمد بن عمر البكراباذى روايات أبى عبد ا  محمد 

أن كتاب "تاريخ جرجان" للسهمى يذخر ها باإلجازة، خاصة و خه، ليحّدث بالنقوى شي
 االستزادة. و (136)اآلخرينبالروايات التى سمعها مؤلفه من أحمد البكراباذى عن شيوخه 

من علمه خاصة و قد أجازه من قبل، غير أن وفاة النقوى حالت دون ذلك، فاكتفى 
 الجرجاني بمكة كما رأينا.أبى جعفر محمد بن علي بن دالن بسماع رواياته من شيخه 

النقوى وسماعهم عليه رغم تتلمذ هؤالء الجرجانيين على أبى عبد ا  محمد و    
لهم رواياتهم عنه بجرجان و مكة المكرمة، فلم يحتفظ السهمى لنا بأية روايات بصنعاء، و 

عنه، فأضاع بذلك فرصة كبيرة للوقوف على شيوخه و أسانيده. غير أننا وجدنا عند 
ازى الصنعانى ما يدل على أن ابنه القاضى عبد السالم بن محمد النقوى روى عنه الر 
و منهم الجرجانيين الشك أنه حدث تالميذه يات كثيرة، وقد احتفظ الرازى بها، و روا
 . (139)بها
الصنعانيين و ال تعوزنا األدلة عن تتلمذ بعض الجرجانيين على شيوخ الحديث و     

بن اابع الهجرى، إذ يذكر السهمى أن شيخه أبا محمد عبد الرحمن العدنيين فى القرن الر 
قد  ،م(866هـ/ 376نى، نزيل نيسابور)مات بها سنة محمد بن جعفر السعيدى الجرجا

. و يذكر السهمى (138) تتلمذ على يد محمد بن الفضل بن عبد ا  العدنى، و سمع منه
لقوا حول شيخه السعيدى بمنزل أيضا أن طالب العلم و شيوخ الحديث الجرجانيين تح
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م، فحّدثهم بروايات  865هـ/ 375أبى بكر اإلسماعيلى شيخ الشافعية بجرجان سنة
شيوخه و منهم: محمد بن الفضل بن عبد ا  العدنى، و منها أنه قال: حدثنا محمد بن 
: يوسف، حدثنا عبد الرحمن بن عبد ا  قال: سئل سفيان الثورى عن الباذق فقال للسائل

و نستدل من  .(144) من أين أنت؟ قال: من أهل جرجان قال: عليك بالتين البارسكى
رواية للرازى الصنعانى على أن أبا عبد ا  محمد بن عمر بن عبد الرحمن الجرجانى قد 
وفد على اليمن أواخر القرن الرابع الهجرى، و مكث بصنعاء وقتًا طوياًل يأخذ العلم عن 

 .(141) شيوخها
 .بمكة المكرمةيمنيين العلماء ال لىع تلمذ الجرجانيينت( ب)

من مظاهر التواصل العلمى بين الجانبين لقاء طالب العلم و شيوخ الحديث و    
الجرجانيين ببعض العلماء اليمنيين بمكة المكرمة، سواء الوافدين منهم ألداء الفريضة، 

عبد الرحمن طاووس بن  أبو و كان ، و األخذ عنهم.المجاورين بهاو أو المقيمين، 
ن دى كيسان  ن د من بالد اليمن مشهورة ( اليمانىالج  ، و يقال (142)) نسبة إلى الج 

من  ،(143) ، و قيل مولى أبناء الفرسو كان من أبناء الفرسالهمدانى الخوالنى اليمانى، 
و أثروا مشاهير علماء اليمن الذين وفدوا على مكة المكرمة فتأثروا بالحياة العلمية بها 

 و من أجّل علماء اإلسالم قدرًا، ،ساداتهم باليمنو  قهاء التابعينفأعالم و هو من فيها. 
مام أهل اليمنو  ،(144)و كان يلقب بفقيه اليمن  و وصفه الذهبى بشيخ أهل اليمن  ،(145)ا 

معدود فى الطبقة األولى من زهاد و علماء أهل صنعاء و . (147)و بركتهم و مفتيهم
، (149)و كان فقيهًا جلياًل، محدثًا، زاهدًا، عابدًا، ناسكًا، فاضال، ثقة ال يكذب (146)اليمن

علماء الصحابة و من خمسين  أدرك. (148)و كان أعلم فقهاء عصره بالحالل و الحرام 
فى  هسلك طريقوذهب مذهبه، و ، بمكة المكرمة مدة ، و الزم ابن عباس(154) أعالمهم

 هو معدود فى كبراء أصحابهأكثر الرواية عنه، و و علومه، و الحديث و ، تفسير القرآن
السيدة و و زيد بن ثابت،  و أبى هريرة،  ،تفقه أيضا بابن عمر، و (151) أخص تالميذهو 

عمرو روى عنه و . (152) أنس بن مالكو عبد ا  بن الزبير، و جابر بن عبد ا ، عائشة، و 
به، و المغيرة بن حكيم الصنعانى، وهب بن منو الزهرى، ومجاهد، وعطاء، و  ،بن دينار
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عنه قال  ، وأنه ولى قضاء صنعاء و الجندالرازى و ذكر  .(153)و ابنه عبد ا  و غيرهم
مات طاووس بمكة حاجًا قبل التروية بيوم، سنة و الكالباذى: و كان ينزل الجند، 

  .(154) ، و صلى عليه الخليفة هشام بن عبد الملكم624هـ/ 147
و بين يديه كاتبه، فكانوا يكتبون ما يمليه عليهم فى  يذهملى على تالمي  وس كان طاو و    

يحدث تالميذه عندما تقدمت به  ظل هأنأيضا يتضح من الروايات ، و (155)ألواح كبار
العمر، و كان ابنه يقول فى ذلك: إن العالم ال يخرف، و كان طاووس و أصحابه إذا 

 . (157)فى الدعاء صلوا العصر لم يكلموا أحدا و ابتهلوا
الذين وفدوا من مشاهير أهل جرجان  التيمى ز بن وبرة الحارثىك ر  كان أبو عبد ا  و    

تأثر فإلى مكة المكرمة ألداء الفريضة و تلقى العلم على أيدى العلماء الموجودين بها، 
غازيا مع ينتسب إلى الكوفة، ودخل جرجان تابعيًا وأثر فيها. وكان  بها،بالحياة الثقافية 

م فسكنها واستقر بها، وأصبح له بها مواٍل، و كان 617هـ/89يزيد بن المهلب في عام 
ممن نصب قبلة مسجد جرجان الجامع، وشيد مسجدًا له في طرف سليماناباذ ظل باقيا 

. وكان كرز (156)إلى بدايات القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميالدي بقرب قبره
روفا بالزهد والورع والعبادة والخوف من ا ، كما اشتهر بكثرة الصالة بن وبرة الحارثي مع

قد تردد كرز  و. (158) البخارى يرسل الحديث أنه كان كما يذكر ثقة، غير. و كان (159)
بن وبرة على مكة كثيرًا، وكان يالزم المسجد الحرام وي كثر من الطواف حول الكعبة حتى 

ر الصحابة، ومنهم أنس بن مالك، و أبو سعيد اشتهر بذلك. وكان يروى عن كبا
كما  مجاهد،عن الربيع بن خثيم، و عن روى كذلك  ،الخدري، و العبادلة األربعة وغيرهم

محمد عطاء بن أبي رباح القرشي المكي مولى فهر  ىتتلمذ على يد الفقيه المحدث أب
 .(174) هريرةأبى عن  ه، و أخذ منه رواياتم(633هـ/115مفتى أهل مكة في عصره )ت

 بمكة من المرجح أن كرز بن وبرة الكوفى الجرجانى التقى طاووس بن كيسانو     
، و سمع منه روايات كثيرة عن شيخه ابن (171) المكرمة، و كان طاووس كثير الحج
و منها: " إذا كان غداة عرفة و ارتحل الناس سلم، عباس عن النبى صلى ا  عليه و 

جل جبريل عليه السالم أن ينادى: أال! إن المغفرة لكل واقف  إلى منى أمر ا  عز و
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قوله صلى ا  عليه  :بعرفات و مرتجل، و إن الجنة لكل مذنب و تائب "، و منها أيضا
و سلم: " على الركن اليمانى ملك موكل به منذ خلق ا  السماوات و األرض، فإذا 

اآلخرة حسنة و قنا عذاب النار، فإنه  مررتم به فقولوا: ربنا أتنا فى الدنيا حسنة و فى
من الروايات التى أخذها كرز و ، (173)رواه الفاكهى بنحوه  ، (172) يقول: آمين آمين "
ابن عباس: " ما بعث ا  نبيًا و ال أرسل رسواًل فى شىء من أمره إال عن طاووس قول 

مهلاًل، و ما كذب قوم استأمن الرب أن يزور البيت فيأتيه مهلاًل فيطوف به و يهتدى به 
عن ابن و منها أيضا: . (174) نبيهم و آذوه إال هرب إلى مكة حتى يموت بها بعضهم"

قال: " دخلت على رسول ا  صلى ا  عليه و سلم و هو يصلى محتبيًا  أنه عباس
 .(175) محلل اإلزار"

ي حّصلها في الت تالميذه و منهم الجرجانيين بهذه الرواياتبن وبرة و قد حّدث كرز  
فالروايات تذكر أن تالميذه و منهم: أبو تناقلوها جيل بعد جيل،  ، و فأخذوها منهمكة، 

طيبة عيسى بن سليمان، و شجاع بن صبيح تحلقوا حوله بجرجان وأخذوا منه األحاديث 
التي سمعها بمكة، ثم قاموا بدورهم بروايتها لطالبهم  و الروايات النبوية الشريفة

جرجان و غيرها من البلدان اإلسالمية ولهم فى مجالسهم و حلقاتهم العلمية بالمتحلقين ح
 . (177)األخرى، ومنها سمرقند و بخارى

و نستدل من رواية ألبى نعيم األصفهانى على سماع أحد طالب العلم الجرجانيين و    
حدد ي  هو محمد بن علوس بن الحسين من طاووس بن كيسان، غير أن أبا نعيم لم 

عليها كما  د طاووسلتقاه بمكة المكرمة لكثرة تردانه. و إن كنا نرجح أنه من سماعه مكا
عبد ا  بن عن ما حّدث به طاووس،  منرأينا. و من الروايات التى أخذها الجرجانى 

" الجالوزة و الشرط و أعوان الظلمة  ، أنه قال:صلى ا  عليه و سلم النبى عنعمرو 
ديث طاووس تفرد به محمد بن مسلم الطائى عن إبراهيم كالب النار ". غريب من ح

  .(179) الموضوعاتفى  الهندى ، و الفتنىأخرجه السيوطى ،(176) عنه
معروفة و  ،و خصائصه كمحّدث ثقة ،الحديثية و كانت روايات طاووس بن كيسان   

و قد متدوالة بين طلبة العلم و شيوخ الحديث الجرجانيين فى القرن الرابع الهجرى، 
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أخذوها بالسماع عن محّدثى العراق، و رووها لتالميذهم بجرجان و األمصار اإلسالمية 
أبو أحمد محمد بن أحمد نعيم األصفهانى حدثنا  ، و فى ذلك يذكر أبواألخرى

عمرو بن أيوب  ثنا ،رشيدثنا داود بن  ،ثنا على بن الحسين بن حيان ،الجرجانى
سليمان األحول عن طاووس عن عبد ا  بن عمرو ثنا إبراهيم بن نافع عن  ،الموصلى

ثوبان معصفران فقال: " أمك  ىّ بن العاص قال: رآنى النبى صلى ا  عليه و سلم و عل
صحيح أخرجه مسلم فى  ، و هو حديثأمرتك بهذا؟ قلت أغسلهما؟ قال: بل أحرقهما "

حدثنا أيضا:  و منها. (178)شيد بن عمرور  عن داود بن  ، و النسائى فى سننهصحيحه
أبو أحمد محمد بن أحمد الجرجانى ثنا أحمد بن موسى بن العباس ثنا إسماعيل بن 
معبد ثنا قبيصة ثنا سفيان عن حبيب قال: قال لى طاووس: " إذا حدثتك حديثًا فقد أثبته 

 . (164) لك فال تسأل عنه أحدًا غيرى "
األموى موالهم المعروف  أبو محمد عبد ا  بن الوليد بن ميمون القرشى كانو     

سمع سفيان الثورى وروى عنه  ." أنا عدنىأنا مكى، و " : عن نفسهكان يقول و  بالعدنى،
جعله الذهبى فى و  ،جماعةو روى عنه أحمد بن حنبل  غرائب غير الجامع،جامعه، و 

و ذكره ابن حبان فى الثقات و قال:  الرزاق،طبقة واحدة من طبقات المحدثين مع عبد 
، و قال عنه ابن حنبل: حديثه الحديث، و وثقه أبو زرعة و العقيلى و الدارقطنىمستقيم 

 . (161)صحيح. و روى له أبو داود، و الترمذى، و النسائى
وكان عبد الوهاب بن علي بن عمران من علماء جرجان الذين وفدوا إلى مكة ألداء    

لوي الملقب بالديباج و الفريضة و تلقى العلم. و كان قد روى عن محمد بن جعفر الع
نستدل من الروايات أنه تتلمذ على  و، (162) م 919هـ/ 243كتب عنه بجرجان في عام

المكي،  بن الوليد العدنى عبد ا ، ومنهم: يد العلماء اليمنيين المقيمين بها و تأثر بهم
ل فقد روى عنه عن سفيان الثوري عن أسانيده عن جابر بن عبد ا  األنصارى أن رسو 

ا  صلى ا  عليه وسلم قال: " ال يسكن مكة آكل الربا وال سافك الدم وال مشاء بنميمة"، 
ساهم هذا العالم الجرجاني في الحياة العلمية  و .(163) فى مصنفهعبد الرزاق أخرجه 

العدنى، عبد ا  بن الوليد فقد حّدث هناك بروايات شيوخه، و منهم ، و جرجان بمكة
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رحمن بن سليمان الجرجاني ومنهم: عبد ال، بمكة ينجاور المالعلماء  بعضها منه فأخذ
بن حفص السعدي، وعبد الرحمن اومنهم أحمد  ،، وروى عنه بعض الجرجانييننزيل مكة

بن سليمان الجرجاني، وأحمد بن إبراهيم بن أبي رافع، وأبو عمران إبراهيم بن هانئ 
 .(164)الفقيه الشافعي وغيرهم

لة الحفاظ، و أكابر العلماء منالمكى  ن يحيى بن أبى عمر العدنىمحمد بو كان      ج 
القرن الثالث النصف األول من و الحجاز فى  باليمن الفقه و الحديثب ورينمشهال

و هو كما يذكر الترمذى يمنى بوالية قضاء عدن،  ،م( 959هـ/  243)ت سنة الهجرى
عبد العزيز و سفيان بن عيينة،  ، والصنعانى عبد الرزاق أخذ عن ،و مكى بسكنى مكة

و سمع منه مسلم و  غيرهم.، و خلق و وكيع بن الجراح ،بن محمد الدراوردى المكى
 527ه و روى عنالمكى، و تتلمذ عليه الفاكهى  و رويا عنه فى صحيحيهما،الترمذى، 

روى عنه الترمذى أنه قال: حججت ستين حجة ماشيًا و رواية فى كتابه أخبار مكة، 
و كان هو و اإلمام أحمد بن حنبل كما يذكر الذهبى فى طبقة واحدة  ،(165)ىعلى قدم

و هو قطعة من  و كان مصنفًا، و من آثاره كتاب اإليمان .(167)من طبقات المحدثين 
 .(166)كتابه المسند، و كان مرتبًا حسب األبواب 

م(، و  845هـ/ 283)ت الجرجانى حفص السعدى أحمد بننستدل من الروايات أن و    
أحمد بن حنبل و  كتب عنكان يعرف الحديث صدوقًا، و قد تردد إلى العراق كثيرًا، و 

قد أخذ عن محمد بن  (169)فأكثر ،يحيى بن معين و محمد بن عبد ا  بن نمير وغيرهم
يحيى بن أبى عمر العدنى، و روى عنه كثيرًا؛ و من هذه الروايات ما حدثه به عن 

الكريم الجرجانى قال: وقعت صاعقة من السماء بجرجان  سفيان بن عيينة عن عبد
فوقعت فى الماء فأخذوه ثم بعثوا به إلى الخليفة فأراد أن يتخذ منه سيفًا، دخل النار فلم 

 الديباج العدنى عن محمد بن جعفرمحمد بن يحيى رواية  :و منها أيضا، (168) ينسبك
ى بن أبى طالب أن رسول ا  قال: أشهد على أبى لحدثنى عن أبيه عن جده عن عل

من لدن آدم إلى ، صلى ا  عليه و سلم قال: " خرجت من نكاح و لم أخرج من سفاح
كما سمع منه أيضا . (194) " أن ولدنى أبى و أمى، لم يصبنى من سفاح الجاهلية شىء
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قبض روح الرسول رواية عن الديباج بإسناده عن اإلمام على بن أبى طالب تتعلق ب
بن حفص السعدى حّدث تالميذه  . و جدير بالذكر أن أحمد(191) عليه و سلمصلى ا 

، و أن ابن عدى م 903هـ/ 281عدى بهذه الروايات فى سنةبجرجان و منهم: ابن 
 .(192)رواها كذلك لطالبه و منهم: السهمى، و أمالها عليهم، فكتبوها عنه

من جملة علماء جرجان  اباذىأبو عبد ا  محمد بن جعفر بن طرخان اإلستر كان و    
و ألداء الفريضة و طلب العلم، ، ، و رحلوا إلى مكة المكرمةببلدهم الذين كتبوا الحديث

منه،  أخذو  محمد بن يحيى بن أبى عمر العدنىفتحلق حول كان من أصحاب الرأى، 
عن حماد  ،بشر بن السرىشيخه عن  و عند عودته إلى إستراباذ حّدث بما سمعه منه

: كان أخوان على عهد رسول ا  صلى ا  عليه و سلم، لمة عن ثابت عن أنسبن س
 فكان أحدهما يأتى النبى صلى ا  عليه و سلم و اآلخر يحترف، فشكا المحترف أخاه

، أخرجه الترمذى " باب " لعلك ترزق به " ، فقال:إلى رسول ا  صلى ا  عليه و سلم
شيخه محمد من الحديث  هذاابن عدى  سمعو قد  .(193) ما جاء فى الزهادة فى الدنيا "

، و ّدونه فى معجمه الذى جمعه فى أسامى شيوخه، ثم حّدث به بن جعفر اإلستراباذى
. مما يدل على (194)تالميذه الجرجانيين و منهم السهمى، فأورده فى كتابه تاريخ جرجان

 لحديث الجرجانيين.العدنى بين طالب العلم و شيوخ امحمد بن يحيى ذيوع روايات 
 .الجرجانيين فى الحياة العلمية باليمن مساهمة( ج)
بن الحسين الجرجاني  عبد ا الحسين بن  عبد ا أن أبا الروايات تذكر     

، كان تقريبا م 849/ هـ336سنة منذ م( المقيم في بعض قرى اليمن 888هـ/384)ت
نه أخذ عن كثير من علماء يحج سنويًا حتى بلغ عدد حجاته خمسين حجة. والشك أ

مكة والمجاورين بها طوال هذه السنين وروى عنهم، ومنهم اإلمام الحافظ الثقة الزاهد أبو 
 341سعيد أحمد بن زياد بن األعرابى البصرى فقيه مكة محدث الحرم المجاور به )ت

فقد تحلق حوله ونهل من فيض علمه، وكان  م(، وكان من كبار المحدثين، 852هـ/
 (.195) ليهمستم
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قد حّدث بما استفاده من علم ابن  اليمنى هذا الفقيه الجرجانيمن المرجح أن و    
و نستدل من  .نهلوا من هذا العلمطالب العلم اليمنيين وأن كثيرًا من باليمن، األعرابي 

بعض الجرجانيين الوافدين على مكة المكرمة ألداء الفريضة و التزود إحدى الروايات أن 
قد تحلقوا حول هذا الفقيه و سمعوا منه، و عند عودتهم إلى بالدهم حّدثوا بالعلم، 

أبا عبد ا  الحسين بن عبد ا   فالسهمى يذكر أنه أخذ عن تالميذهم بما سمعوه منه.
روايته عن ابن األعرابي عن  ،م 886هـ/396في المسجد الحرام عام  الجرجانى اليمنى

نّضر ا  امرأ سمع  يث النبي صلى ا  عليه وسلم "أسانيده عن عبد ا  بن مسعود حد
  .(197)"، حديث صحيح أخرجه ابن ماجه منا حديثًا فبلغه، فرب ٌمبلغ أحفظ من سامع

من  العطارى،و يقال له: ، و كان أبو زرعة محمد بن إبراهيم بن عبد ا  اإلستراباذى   
كتب الكثير؛ فدخل خراسان، و أهل جرجان الذين تغّربوا عن بلدهم فى طلب العلم، و 

، ، ورحل أيضا إلى بالد اليمن ليأخذ على شيوخهاالعراقين، و الجزيرة، و الشام، و مصر
تاريخ رحلته العلمية إلى لم يذكر السهمى الذى ترجم له لألسف و . (196)فاستقر هناك 
ا فعل مع أسماء فقهاء اليمن و محدثيها الذين سمع منهم، و كتب عنهم، كماليمن، و ال 

  ، كما لم يذكر أى مناطق اليمن نزل بها.شيوخه بالبلدان األخرى
أثر و  اليمن،بالحياة العلمية فى زرعة محمد بن إبراهيم اإلستراباذى  وأبتأثر  لقدو    

لم  و، مو كتب عنهخذ عن علمائها، قد أفه بها؛ ساعده على ذلك طول فترة بقاءفيها، 
فى  لإلقراءعلى ما يبدو إنما مارس التعليم و جلس  يكن نشاطه كله فى طلب العلم، و

استفاده من علم شيوخه حّدث فيها بما ، الذى كان يؤذن فيه حلقة أقيمت له فى مسجده
قام بنشر التراث  كما التى دخلها خالل رحلته العلمية. من البلدانغيرهم اليمنيين و 

وخه علماء جرجان و ما سمعه من شي حلقته روى فيفالعلمى الجرجانى فى اليمن، 
و محمد بن أحمد بن بندار البزاز ، (199) منهم: محمد بن عبد الملك الشيبانى الكاتب

و إسحاق ، (184) نزيل إستراباذ و أحمد بن محمد بن موسى الفارسى، (198)اإلستراباذى
و ، (182) ىذو جعفر بن أحمد بن عدى اإلسترابا، (181)ىذبن إبراهيم بن بوكرد اإلستراباا

 . (183) ىذاإلسترابا ذشهريار بن يزدا
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عاد إلى جرجان محمد بن إبراهيم اإلستراباذى ويتضح من الروايات أن أبا زرعة    
دفن ط رأسه، وحّدث بها إلى أن مات و استقر فى إستراباذ مسقموطنه األصلى، و 

 يينمما الشك فيه أنه حّدث تالميذه الجرجانو . (185) م 894هـ/364، فى سنة (184)هناك
أبو سعد عبد الرحمن بن محمد اإلدريسى منهم: ، و الذين تحلقوا حوله بإستراباذ

، و (186)حمزة بن يوسف السهمى، و (187) " تاريخ إستراباد " صاحب كتاب اإلستراباذى
عليهم  تتتلمذ، بروايات شيوخه الذين (189)الفقيه محمد بن عبد الملك النعيمى اإلستراباذى

، و منهم فقهاء اليمن و محدثيها، كما حدثهم أيضا الطويلة العلميةأخذ منهم فى رحلته و 
بمشاهداته فى اليمن و أحوالها العلمية، مما أدى إلى انتشار الثقافة اليمنية بجرجان. و 

العباس محمد بن  اأب عن شيخه اإلستراباذىزرعة  قد احتفظ السهمى بإحدى روايات أبى
دثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا الليث بن سعد عن ح قال: ه، أنالخراسانى إسحاق السراج

عياش بن عباس عن بكير بن عبد ا  بن األشج عن بسر أن سعد بن أبى وقاص قال 
عند فتنة عثمان بن عفان: أشهد أن رسول ا  صلى ا  عليه و سلم قال: " إنها ستكون 

ير من الساعى، قال: الماشى خالقائم والقائم خير من الماشى و فتنة القاعد فيها خير من 
مما الشك فيه أن و  .(188) بسط يده ليقتلنى، قال: كن كابن آدمل بيتى و أفرأيت إن دخ

  .بهذه الرواية أبا زرعة اإلستراباذى حّدث طالب العلم اليمنيين المتحلقين حوله
الحياة العلمية فى ونستدل من الروايات أيضا على صورة من مساهمات الجرجانيين    

ن االبلدب طافوا الذينبعض الجرجانيين  حول لتفونن يو فكان طالب العلم اليمني باليمن؛
يسمعون منهم و ، قبل أن يفدوا إلى اليمن اغزير  اً بها علم واو حّصلاألخرى اإلسالمية 

كان و  ،بأبى محمد الجرجانى التقىيذكر أنه  نىصنعاالبمسجد صنعاء الجامع. فالرازى 
أخذ منه رواياته ، و فة اإلسالمية بمسجد صنعاء الجامعقد طاف بكثير من مراكز الثقا

عن شيوخه، و سمع منه أيضا مشاهداته االجتماعية عن بعض البلدان التى زارها، و 
مقارنته بين أحوال هذه البالد المناخية و مناخ صنعاء. و قد احتفظ الرازى برواياته عن 

 .(244)مدينة صنعاء تاريخ بهتأليفه كتاأبى محمد الجرجانى، و صارت مصدرًا له عند 
عبد ا  محمد بن عمر بن عبد الرحمن  وهو أب ،كما التقى الرازى بعالم جرجانى آخر



 31 

ن شيوخه، و تتلمذ عليه و سمع منه. مو أخذ  ،قبل ذلكو كان قد دخل اليمن  الجرجانى
 مكان هذا اللقاء العلمى، و هل كان باليمن ؟ أم بمكة لم يحدد لنا الرازى غير أن

 كانت رواياتنهم. و مللقاء رجال العلم و األخذ  المكرمة التى  كان يتردد عليها كثيراً 
تاريخ مدينة " لتلميذه الرازى فى كتابه  الجرجانى مصدراً بن عمر  ا  محمدأبى عبد 
   .(241) " صنعاء

 نيون و الحياة االقتصادية ببالد اليمناالجرج( ثالثًا  )
و استقطبت  اقتصاديًا كبيرًا فى شتى الميادين،  اً ازدهار القدم منذ بالد اليمن شهدت    

من التجار الذين تقاطروا عليها من مختلف  اً كثير  النشطة بمعظم مدنه الحركة التجارية
خاصة  الرحالة و الجغرافيينالتى تذخر بها كتب  رواياتالنستدل من و  بلدان العالم.

، و المدن اليمنية التى اشتهرت بها ية و البشريةالمقومات الطبيع على ،زاروا اليمن الذين
خصائص و ب تمتاز المدن الساحلية فكانت بعضلهؤالء التجار؛  عوامل جذب شكّلت

 كانت وآمنة للسفن التجارية،  مرافئجعلت من موانيها ، ستراتيجيةا مميزات جغرافية
عليها  قامتالتى  ثروة االقتصاديةلمصادر ابغنية  المدن األخرى بعض أراضي

رائجة ، كما كانت بعض مدنه عامرة بالسكان مما جعلها أسواقًا مزدهرةصناعات 
مرفأ مراكب الهند و التجار يجتمعون إليه كانت عدن ف ؛الستهالك كثير من المنتجات

و كانت صنعاء بلد رحب، كثير الفواكه، ، (242) ألجل ذلك، و هو من أقدم أسواق العرب
مدينة كانت ،  أما صعدة ف(243)و بها تجارات مفيدة ان، آهلة بالسكرخيص األسعار، 

عامرة آهلة يقصدها التجار من كل بلد، و بها مدابغ األدم و جلود البقر التى للنعال، 
بها تصنع الركاء الجيدة، و األنطاع الحسنة، و منها يرتفع ، وهى خصبة كثيرة الخير

 .(244) أدم جيد
 من أسباب تكان ،ارية، و تنامى ثروات تجارهاشهرة عدن التجفى اعتقادى أن و    

 :و التجارة بها، و يدلل المقدسى على ذلك بقوله ،إليها نو الجرجانيو منهم لتجار رحلة ا
 إن رجاًل ذهب إليها بألف درهم فرجع بألف دينار، و آخر دخل بمائة فرجع بخمسمائة

(245).  
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الشك  و ،من التجار بالد اليمن إلى طالب العلم الجرجانيين المرتحلينو كان بعض    
لينفقوا من ريعها خالل إقامتهم هناك. و يؤكد هذا التخريج  سلعالأنهم حملوا معهم بعض 

التى كانت تحمل إلى سائر البالد و منها: العّناب  منتجاتهاو جرجان شهرة محاصيل 
لنج و الن شاب و الظروف و األطباق الخشبية خاصة المصنوعة من خشب الخ   ،الجّيد

، و المقانع القّزيات و (246)، و شهرتها كذلك فى صناعة ثياب األبريسم الحريرية (247)
. و يذكر (249)أكسية الديباج التى كانت ٌتحمل إلى جميع اآلفاق السيما اليمن و مكة

بمبالغ مالية كبيرة جرجانية و الطبرستانية تباع بمكة و اليمن المقدسى أنه رأى األكسية ال
دتها، و األرباح الكبيرة التى ك. (248) جنيها تجار البز ي  ان و هذا يدل على جو 

و فى اعتقادى أيضا أن بعض تجار جرجان مارسوا التجارة بين مكة  الجرجانيون.
كما رأينا، ثم خرجوا إلى الحج بعضهم فريضة  ىأدفقد المكرمة و اليمن و بالعكس؛ 

يمن توجه بعضهم إلى مكة المكرمة مرة اليمن للقاء شيوخ العلم، و عند رحيلهم من ال
أو الستكمال الرحلة العلمية بمراكز الثقافة اإلسالمية  ،أخرى فى طريقهم إلى بالدهم

 هنا و هناك للتجارة بها.حملوا بعض البضائع من فال شك أنهم األخرى كالعراق. 
نهم لطلب الوافدين معلى  اً قاصر الجرجانيين التجارى ببالد اليمن  نشاطكن يو لم    
نواحيه و  مدنهبعض الجرجانيين الذين استقروا بأيضا  س التجارةفحسب، إنما مار  العلم

، فقد كان الجرجاني عبد ا الحسين بن الحسين بن  عبد ا  وأب ، و منهم:استوطنوهاو 
. و يبدو أن هذا (214)أهل وأوالد وأموال له ببعض قرى اليمن كما يذكر السهمى

اليمن التى كانت تدر عليه هذه األموال ب التجارية س بعض األعمالالجرجانى كان يمار 
 .الكثيرة

جدير بالذكر أن معظم تراجم الجرجانيين تكتفى باإلشارة إلى الهدف العلمى و    
لرحالتهم إلى اليمن و غيره من مراكز الثقافة اإلسالمية، و مع ذلك ففى بعض 

بعض األنشطة االقتصادية ن طبيعة ما يكشف عخاصة ألقابهم، المؤشرات اإلضافية 
فبعضهم كانوا من بالد اليمن، إلى  الجرجانيينعدد من المرتحلين  هازاولاألخرى التى 

، و (212) ، و الدباغين(211) )نسبة إلى عصر الدهن من البزر و السمسم( العصارين
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خاصة و لتوفير نفقات المعيشة،  فمن المرجح أنهم زاولوا مهنهم هناك .(213)النجارين
؛ فالمقدسى بوفرة معاصرهافقد اشتهرت عدن  ،بعض مدن اليمنرائجة ب كانت هذه المهن

، و كانوا يستخرجونه من السمسم، و يستخدم لدهن الشعر ) الزيت( السليط بكثرة هايصف
بعض  تهر تشو ا. (214) و الجسم، و كذلك زيت السمك و كان يستخدم إليقاد المصابيح

كانت بالد اليمن غنية بأخشابها كذلك  ،فى دباغة الجلود خاصة صنعاءمدن اليمن 
  .(215)لوفرة األشجار و النخيل بها، و من أجود األشجار شجر الكاذى
، لم يعرقل حرف اليدويةو جدير بالذكر أن مزاولة هؤالء المرتحلين الجرجانيين لهذه ال

هارًا، و يجلسون تحصيلهم للعلم الذى وفدوا على اليمن لتحصيله، فكانوا يعملون ن
لشيوخهم لياًل، و يؤيد هذا التخريج أن اليمنيين خاصة أهل صنعاء كانوا كما يذكر ابن 
رسته ينتشرون فى حوائجهم بالنهار و يجتمعون فى مجالس الفقهاء و غيرهم بعد العتمة 

(217) . 
، بل ةثقافيال زاول بعض المهن قسمًا من الجرجانيينتفاد من الروايات أيضا أن سو ي   

و تقّلد بعضهم خططًا دينية فى صنعاء، مما يدل على المكانة العلمية و االجتماعية 
أبا  المقيمون ببالد اليمن. فالسهمى يذكر أنالوافدون و العالية التى بلغها الجرجانيون 

زرعة محمد بن إبراهيم بن عبد ا  اإلستراباذى الذى استوطن صنعاء عمل مؤذنًا بأحد 
أن أبا الحسن أحمد بن أيضا و من المرجح  .(216) ا اشتغل بالتعليم أيضاكممساجدها، 

أثناء وجوده بصنعاء، يأخذ  عبد ا  بن عبدك الوراق العدسي الجرجاني، عمل بالوراقة
اليمن، الزدهار الحركة بالد خاصة و أن سوق هذه المهنة كانت نافقة ب عن الدبرى.
 .االعلمية به

 وقوفالجرجانيين بصنعاء فى القرن الخامس الهجرى فى ال و يستفاد من مشاهدات   
و السائدة،  و المهن و التعرف على الحرفحركة التجارة الداخلية بها،  مالمحعلى 
محمد بن عمر بن عبد أمدنا و قد  .و أوزانها المتداولة حينئذ تالسلع، و العمال أسعار

من نوا يجلبون الماء العذب الذين كا ينئالسقاالجرجانى بمعلومة قيمة عن الرحمن 
، ينصب ماء تلك البئر و ينشع صنعاءبئر اليناعى شرق بار و منها و اآل، المغارات
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أربع كل رب جلدية، و يبيعونها لألهالى ق  فى  ،إليها من جبل صنعاء الذى يسمى نقم
 و نستدل من نص للرازى أن دراهم. (219)لةق ف  انق من ستة دوانق من درهم دّ قرب كبار ب

زمن منذ القرن الثانى الهجرى حتى ولة فى صنعاء اق ف لة كانت من العمالت المتد
 . (218) المؤلف

و جود صناعة جلدية فى صنعاء، تصنع منها  و يستفاد من هذا النص أيضا على   
ين أيضا الدالء) جمع دلو( و ئو يرتبط بعمل السقا. لحمل المياه و نقلها ينئق رب السقا

على أن  بعض الجغرافيينو يؤكد  ،(224)لد يستخرج به الماء من البئرهو إناء من الج
صعدة، و زبيد، و و قد اشتهرت ، أقاليم اليمن معظمم ) الجلد( كان يصنع فى داأل

 . (221)أنواعهنجران، و صنعاء بصناعة أجود 
 صناعة قيام علىأيضا من مشاهدات الجرجانيين فى القرن الخامس الهجرى  نستدلو  

كاألطباق، و القداح و انى الفخارية بصنعاء، و منها ما يستخدم فى المنازل: لألو 
( لحفظ ماء -جمع زير –الجرار) األزيرة غيرهما مما يستخدم للطبخ، باإلضافة إلى 

)جمع جمنة( و هو إناء صغير من الفخار يستخدم لحفظ السمن و  و الجمنات .الشرب
اشتهرت مدينة زبيد أيضا بصناعة هذه األوانى و قد  .(222)العسل و غيرهما من السوائل

 .  (223) الفخارية
 

 اليمنببالد الجرجانيون و الحياة االجتماعية ( رابعًا  )
فحسب،  علميةلم تقتصر مساهمة الجرجانيين الذين قدموا إلى بالد اليمن في حياتها ال   

و رغم قلة المعلومات  بل تفاعلوا أيضا في حياتها االجتماعية و لم يكونوا بمعزل عنها.
المتوفرة فى المصادر المتاحة بين أيدينا حول هذا الموضوع، غير أننا استنطقنا هذا 

 النذر اليسير منها لنضع تصورًا حول طبيعة هذا التفاعل.
و  بالد اليمن للرحلة إلىالجرجانيين بعض  دفعتو نستطيع أن نستنتج العوامل التى    

، و رغبتهم فى االستفادة ازدهارها االقتصادى فى تلك اآلونة؛ فربما كان فيه االستيطان
موقعها الجغرافى القريب من الحجاز و اتصالها به، كان ، كذلك أحد هذه األسباب منه
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ألداء  الحجاز سنويايتيح لبعض هؤالء الجرجانيين المقيمين باليمن شد الرحال إلى 
فكان أبو عبد ا   لوافدين عليه،الفريضة و التتلمذ على علمائه و المجاورين به و ا

قرابة يحج من اليمن فى كل سنة، و بلغت حجاته  اليمنى الحسين بن عبد ا  الجرجانى
و نضيف إلى ذلك أيضا قيام إمامة الهادى يحيى بن الحسين  .(224) حجة خمسين

فقد قدم معه بعض الطبرانيين و حاربوا معه، ثم استوطن  م، 983هـ/294باليمن سنة 
و منها على األرجح أسرة الرازى  عضهم صنعاء و حضرموت، كما نزحت أسر فارسيةب

فى  االستقراربعد ذلك لتستقر فى اليمن لتنعم باألمن و  صاحب تاريخ مدينة صنعاء،
 . (225)، و كان منهم جماعة من العلماء و الفقهاء و المحدثيناإلمامة الزيديةظل 
لمحمودة و المروءات، كما كانوا موصوفين بالوقار األخالق ابجرجان  و قد تمتع أهل   

ببلدهم، و شد الرحال فى  شغفهم بالعلوم و اآلدابكما رأينا  اشتهر عنهمو الستر، و 
مما يعنى ارتفاع المستوى  ،و بذل األموال الكثيرة فى تحصيلها طلبها خارجها،

بالذكر أن  و جدير االقتصادى و االجتماعى لكثير من الراحلين فى طلب العلم.
فقد  الرحالت العلمية كانت تتطلب نفقات عالية، نظرًا لطول مدتها و كثرة مستلزماتها.

, و الشك أنه (227)الربيع يحيى بن الجعد من مياسير أهل جرجان و وجوهها كان أبو
مّول رحلة ولده الحسن بن أبى الربيع العلمية إلى اليمن بمال يكفيه بما يتناسب و مكانته 

و تذكر المصادر أن محمد بن عبد ا  بن سنجر الجرجانى خرج فى اعية. االجتم
يحمل سبعة) تسعة( آالف و التى دخل فيها اليمن حسبما رجحنا رحلته العلمية 

خمسمائة دينار، و أخرج معه وراقًا يورق له، و من الطريف أن هذا الوراق كان يتزوج 
 اأبو يذكر السهمى أن . (226)مهر عنهفى كل بلد ينزلون به، و كان ابن سنجر يؤدى ال
 دخلالذى خرج من بلده يطلب العلم،  عمـرو أحمد بن عمـر بن أحمد المطرز البكراباذي

و  .(229) غيره من مراكز الثقافة اإلسالمية، و أنفق مااًل عظيما فى طلب الحديثو اليمن 
الناحية االقتصادية،  من يمنىالشك أن أثرياء طالب العلم الجرجانيين أنعشوا المجتمع ال

تنقالتهم من بلد آلخر داخل اليمن للقاء مشاهير شيوخ الحديث بها،  بما أنفقوه على
كانتقال بعضهم من صنعاء إلى عدن ليسمعوا من شيخها إبراهيم بن الحكم، و بما أنفقوه 
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مسكنهم الذى يتناسب مع مكانتهم مشربهم و مأكلهم و  أيضا من نفقات كبيرة على
غير أننا نرجح أن تهم دية و االجتماعية، و رغم عدم وجود أدلة على أماكن إقاماالقتصا
 . باع إلقامتهم هناكر  منازل أو  ترىكابعضهم 

دور تعرف باسم " لسكنى الغرباء، كثيرة يوجد بصنعاء أيام عمارتها دورًا  كانو    
أكبرها و أشهرها من فى شارع العراقيين و تقع  دار ابن عنبسة، و كانت (228) النزول"

قد أنفق فى بنائها خمسة و ثالثين ألف  كان صاحبهاو  فى أواخر القرن الثالث الهجرى،
و كان أثرياء أهل العراق الذين يفدون صنعاء ينزلون هذه الدار، كما كان غيرهم  ،دينار

. و مما الشك فيه أن أثرياء أهل جرجان (234)كما يذكر الرازى يقبلون على السكنى بها
، خاصة و قد اشتراها أحد البصريين و أبقى عليها كدار انوا ينزلون هذه الدار أيضاك

 . (231)لسكنى العزاب و الغرباء
رقاع و محابر، و و أحبار،  ،أقالمو كذلك بما أنفقوه فى شراء أدواتهم الكتابية من 

خاصة و قد اشتهرت بعض مدن اليمن، و منها صعدة، و نجران، و صنعاء  ،جلدية
و من المرجح أنهم حملوا معهم  ،(232)ناعة أجود الجلود)األدم( التى تصلح للكتابةبص

تهم رحالعمالها فى بقية عند رحيلهم عن اليمن بعض هذه الرقاع الجلدية لجودتها،  الست
وقراطيس، و دفاتر الكاغد، و كذلك شراء بعض الكتب العلمية )خاصة  .العلمية

  وراقين.النفيسة( المتداولة فى أسواق ال
االجتماعية من خالل ظاهرة اليمن بالد لجرجانيين تأثير فى حياة بعض او كان ل   

التزاوج بينهم وبين اليمنيات، حيث تركت هذه الظاهرة بصماتها الواضحة على المجتمع 
، و الرغبة هناكطول فترة إقامتهم إلى  و من المرجح أن السبب وراء ذلك يرجعاليمنى. 

سن و ح  الو جمال نساء اليمن خاصة الصنعانيات و كن يتمتعن ب ،فى تحصين فروجهم
الجرجانيين  و تحتفظ المصادر بأمثلة متعددة لزيجات  .(233)السرعة و الظرف و الدالل

أبو زرعة محمد بن إبراهيم بن عبد ا  بن محمد بن بندار بن سهل باليمنيات، فقد سكن 
 بها اذى اليمن مدة و تزوج بها، و ولد لهبن إسحاق بن سعيد بن عبد الواحد اإلستراب

أكثر  عبد ا  الحسين بن الحسين الجرجاني اليمنكما استوطن أبو ، (234)إبراهيم ابنه 
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وكان ألبي القاسم الخيمي عبد الرحمن . (235)أوالد  تزوج بها و أنجب من نصف قرن، و
لمجاور بمكة ا (م 1414 /هـ 445)توفى بمكة سنة بن محمد بن الحسين الجرجاني

. و من المرجح أن هذا المجاور اقترن بإحدى النساء ابن يسمى عبد العزيزالمكرمة 
بمكة وأنجب منها هذا الولد. يؤيد هذا التخريج انتشار ظاهرة التزاوج بين المجاورين 

عبد العزيز وكان  والمكيات، كذلك طول إقامته بمكة التي دفعته للزواج ليحصن فرجه. 
 و الشك أن .(237)واليمن ينتقل لإلقامة بين مكةبدو من رواية السهمى على ما يهذا 

و تأثروا به و أثروا فيه، لطول  يمنىصاروا جزءا من نسيج المجتمع ال هؤالء الجرجانيين
 إقامتهم هناك.

 رحلة بعض الجرجانيين إلى بالد اليمن، و استقرارهم فيها لفترات طويلة أفرزتو لقد    
تمثلت فى اتخاذ بعضهم ألقابًا نتاجًا ، تدل على ذلكوضاعًا اجتماعية ، أو زواجهم بها

أبو زرعة محمد بن إبراهيم بن عبد ا  بن محمد بن بندار بن لهذه الرحلة، فقد عرف 
سهل بن إسحاق بن سعيد بن عبد الواحد عند عودته من اليمن إلى إستراباذ مسقط 

 .(236) بها"" ألنه سكن اليمن و تزوج رأسه، باسم اليمنى
 

علمية فحسب، إنما اكتسبت يمن أهمية كتسب رحالت الجرجانيين إلى بالد اللم ت   
هذين سلطت الضوء على بعض جوانب  فقد أيضا أهمية اجتماعية و اقتصادية؛

 فى مشاهدات تفلقد ورد .من خالل مشاهدات طالب العلم الجرجانيين النشاطين،
 ياة االجتماعية السائدة فى بعض المدن اليمنيةإلى صور من الحقّيمة إشارات  بعضهم

فى القرن الخامس الهجرى و يستفاد من مشاهدات الجرجانيين بصنعاء . خاصة صنعاء
فى التعرف على بعض المأكوالت الشائعة فيها، و طرق إعدادها، ووسائل حفظها و 

الحمالن و  فقد كانوا يطبخون اللحم، و يشوونتخزينها و المواد المستخدمة فى ذلك.  
و كانوا يضيفون الخل الحاذق لطبيخهم ليبقى وقتًا طوياًل " إلى أن يشاء  الجديان،

و جدير بالذكر أن الطباخين فى اليمن  .(239) صاحبه أن يأكله فى الوقت الذى يختاره "
، و كانوا يعلقون روؤسها قبل هذا التاريخ كانوا يشوون هذه الحيوانات أيضا فى األسواق
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 مروره بهاعند بأسواق صنعاء و الجند يتهم، و كان طاووس بن كيسان يراها فى حوان
 . (238)فى طريقه للمسجد

 دلاجتماعية أخرى وردت فى مشاهدات المرتحلين الجرجانيين، و هى ت ة  و ثمة صور    
فى منازلهم  تخزينها ، كما تنم أيضا علىوفرتها فى صنعاءو الشرب  ياهم صادرعلى م
صيفًا. و فى ذلك يذكر محمد بن عمر  ابرودتهب و احتفاظها، او لذته اهصفائ ، ولفترة

من  استسقى من بئر لهم يدعونها اليناعى من شرق بن عبد الرحمن الجرجانى: " و 
فصبه فى  ،قمن  البلد، ينصب ماء تلك البئر و ينشع إليها من جبل صنعاء الذى يسمى 

فإذا فرغ الماء  ،لجرة شهرًا لم يتغير طعمهجبه وجرته فأقام ذلك الماء فى ذلك الجب أو ا
من الكوز لم يجد له ثقاًل كالذى يوجد فى سائر مغارات الماء، و هو ماء لذيذ طيب 

ال يزال باردًا كما يشرب فى الشتاء ال  ،مروى خفيف حلو صاف  ال كدر و ال ثقل فيه
يبنون ) جبابًا( و يستفاد من هذا النص أن أهالى صنعاء كانوا ، (244) " فرق بينهما

و الطريف أن هذا الجرجانى قد عقد مقارنة بين ماء أحواضًا فى منازلهم لحفظ الماء. 
صنعاء و خصائصه، و بين مياه البالد األخرى التى زارها و تشتهر بوفرة مائها 

و : " بعدما عرض لخصائصه كالعراق، و كانت هذه المقارنة لصالح ماء صنعاء، فيقول
و ترى فيه ثقاًل البد، و إن الفرات يكون  اً ال فيها ألن كل ماء ترى فيه كدر هذا ما لم نره إ

الرجل على النهر فيشرب فال يخلو أن يبقى فى اإلناء له كدرًا أو ثقل و يحتاج أن يبرد 
و قد الحظ  .(241) " و يعالج بالثلج و غيره ويقام عليه حتى يطيب شربه فى الصيف

رب الماء العذب البارد فى المسجد الجامع ق  نى وجود مرتحل آخر هو أبو محمد الجرجا
أنه  حتىبصنعاء، خالل شهر حزيران) يونيو(، و قد بلغت برودة هذا الماء درجة شديدة 

و يؤكد الرازى ما ورد فى . (242) دفعة واحدة الغرباء شربههو و غيره من  لم يستطع
إن لهم آبارًا فى دساكرها : " بقولهو برودته بخصوص ماء صنعاء  ينيمشاهدة الجرجان

شدة بردها فى الصيف الشديد كأنها األجباب المبردة، ال يستطاع أن يشرب ماؤها من 
 . (243) الحر"
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عن  ك تابو أمدتنا مشاهدات الجرجانيين بصنعاء بمعلومات غنية تؤكد ما ذكره ال   
 ن)يونيو(خاصة شهر حزيرا اً صيف و ميله إلى البرودة اعتدال هواء صنعاء و جفافه

و تتضح قيمة هذه المعلومات فى تأثير الجفاف على مختلف مناحى الحياة  .(244)
فاعتدال الهواء و جفافه  ؛االجتماعية بها، كالمأكل و المشرب، و أيضا على الفراش

جعل األطعمة المشوية فى البيوت واألسواق ال تتغير و ال تتعرض للفساد مدة تصل إلى 
ان صنعاء سواء أهلها أو الغرباء النازلين بها ال يحتاجون خمسة أيام، كما جعل سك

لتغيير الفراش و ال لتفقده، و ال التحول منه إلى غيره إال أن يخشوا ضرورة تلحقهم، و 
ال يرون شيئًا يؤذيهم و ال هواء يخرجهم و يلجئهم أن يتحولوا منه، فهو على حالته ما 

الّرحالة أكد و  ،(245) ها إلى غيرهاداموا قاطنين أو ساكنين إلى وقت يخرجوا من
؛ فابن رسته يقول عن المشاهدة القيمة للجرجانىالمسلمون الذين زاروا اليمن هذه 

فهى مدينة جبلية برية معتدلة الهواء، يعدل طيب هوائها فى جميع السنة هواء : " صنعاء
ل من ذلك المكان ًا، إذا اعتدلت و طابت، و ي فرش الفراش الواحد فى مكان فال ي حو ربيعي

على المقدسى تأثير هواء صنعاء المعتدل  صفو ي ،(247) "لحر و ال لبرد سنين كثيرةً 
رجاًل من أهلها " طبخ قدرًا من اللحم ثم ذهب إلى الحج فعاد و ما  طعام بقوله إنال

ال الهواء فحسب. فمما د. و ليس من المعقول أن يكون هذا بتأثير اعت(246) تغيرت"
كما ذكر كالخل الحاذق ن ذلك يعود أيضا إلى إضافة بعض المواد الحافظة الشك فيه أ
  الجرجانى.

يستفاد أيضا من مشاهدات الجرجانيين بمعلومات عن بعض مرافق صنعاء و    
و هى معدة بالماء الحار امات العامة المخصصة لالستحمام والزينة، و االجتماعية كالحم

ما زالت دت فى معظم األمصار اإلسالمية، و قد وجالغرف الحارة ليعرق المستحم، و 
منتشرة فى اليمن حتى يومنا هذا. و كان العتدال الهواء و الجفاف تأثيره على المرتادين 
لهذه الحمامات،  فكان الرجل يدخل الحمام فيمكث فيه الساعة حتى يبدىء عرقه ثم 

شىء يؤذى  بها و لقد استرعى نظر بعض الجرجانيين أن صنعاء ليس .(249)يعرق حينئذ
و لعل هذه المشاهدة تخص ذمار و  .(248) من العقارب المجحفة و ال األفاعى القاتلة
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هى من صنعاء، فابن المجاور يذكر من عجائب ذمار أنه ال " يوجد فيها حية و ال 
  .(254) عقرب، و إذا دخل إنسان بحية إلى ذمار فعند دخوله الباب تموت الحية"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخاتمة
تى منتصف جرجان حلتواصل الحضارى بين بالد اليمن و درسنا فى هذا البحث ا   

. وأمكنا االجتماعيةو  االقتصاديةالصالت العلمية و  هتناولنا فيالقرن الخامس الهجرى، و 
النصوص  من خالل استنطاق ،التوصل إلى حقائق أخرى جديدةتأكيد بعض الحقائق، و 

 منها:الحديثية، ومناقشتها، و المصادر التاريخية و التى وردت فى 
( أن رحالت الجرجانيين العلمية إلى اليمن كانت أبرز مظاهر التواصل الحضارى 1)

و  الحديث ىبغلبة العلوم النقلية خاصة علمتميزت الصالت العلمية و أن  بين الطرفين.
 .على غيرها من العلوم األخرىالفقه 

الحديث علماء من كبير عدد  من األخذن على و رص طالب العلم الجرجانيح  ( 2)
تنويع االستفادة من بهدف إغناء معارفهم، و  خالل الرحلة العلمية الواحدة،اليمنيين 

 .شيوخهم خبرات
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لما صنعاء،  شيوخكان على يد أخذهم العلم باليمن و  أكثر سماع الجرجانيين( أن 3)
سالمة خالق و يزوا به من العبادة والديانة، واألمانة وحسن الطرائق، وسعة األتم

  .(251)العقل ة و ئهيالصدور، باإلضافة إلى ح سن ال
على علماء اليمن الفقه و أخذوا الحديث قد ( أن معظم طالب العلم الجرجانيين 4)

يز بثقة أن التواصل العلمى تمو  .باإلجازةأن بعضهم اآلخر أخذه ، و بالسماع المباشر
 يين.احترامهم للعلماء اليمنطالب العلم الجرجانيين و 

ألداء  لألماكن المقدسة فى الحجازطالب العلم الجرجانيين رحلوا  معظم ( أن5)
مالقاة علمائه، ل، ثم نشط فريق منهم إلى دخول اليمن، األخذ على يد العلماءالفريضة و 

، أو الستكمال الرحلة العلمية ألوطانهمفى طريقهم  ثانية ثم عادوا قافلين إلى الحجاز
   المية األخرى كالعراق.بمراكز الثقافة اإلس

فى فى بلدهم، و شيوخهم اليمنيين  الجرجانيين قد حّدثوا بروايات المرتحلينأن  (7)
مكة المكرمة، و : ااألمصار اإلسالمية األخرى التى رحلوا إليها، أو استوطنوها، و منه

 بغداد.
عن عبد الرزاق ( أن تالميذ الحسن بن الربيع الجرجانى من العراقيين حّدثوا برواياته 6)

بمدن العراق المختلفة، و أن طالب و كتبه و منها: المصنف، و التفسير الصنعانى 
 إلى بالدهم. كتبن نقلوا هذه الو العلم المتحلقين حولهم و منهم: األندلسي

( أن الصالت العلمية بين بالد اليمن و جرجان تميزت باالستمرارية طوال العصر 9)
و أن معظم الزيارات العلمية كانت فى اتجاه خط الرحلة من جرجان  موضوع الدراسة.

 رحالت قليلة فى االتجاه اآلخر. مع إلى اليمن، 
( أن بعض المرتحلين الجرجانيين إلى بالد اليمن كانوا من التجار، وأنهم حملوا معهم 8)

كما كان  .كلينفقوا من ريعها خالل إقامتهم هنا أكسية الديباج و من أهمها بعض السلع،
، ليقيموا أودهم حرفهمبعضهم من العصارين، و الدباغين، و النجارين، و أنهم زاولوا 

عرقل تحصيلهم ت  لم ، او أن مزاولتهم له أثناء وجودهم باليمن للتتلمذ على يد شيوخه.
  للعلم الذى وفدوا على اليمن لتحصيله، إذ كانوا يعملون نهارًا، و يجلسون لشيوخهم لياًل.
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وا بالمهن اشتغلالوافدين على اليمن و المقيمين به أن قسمًا من الجرجانيين  (14)
اآلذان فى بعض ك، كما تقّلد بعضهم خططًا دينية، دريسالتو  الثقافية، و منها: الوراقة،

 مساجد صنعاء.
( أن بعض المرتحلين الجرجانيين قد استقروا باليمن و اختلطوا بأهله، و تزوجوا 11)

 ح لبعضهم أهل و أوالد هناك.منهم، و أصب
أن رحلة بعض الجرجانيين إلى بالد اليمن، و استقرارهم فيها لفترات طويلة و  (12)

زواجهم بها، أفرزت أوضاعًا اجتماعية تدل على ذلك، تمثلت فى اتخاذ بعضهم ألقابًا 
عند عودته من اليمن إلى مسقط رأسه، باسم  نتاجًا لهذه الرحلة، فقد عرف أحدهم

   منى، ألنه سكن اليمن و تزوج بها.الي
ستفاد من مشاهدات الجرجانيين بصنعاء فى القرن الخامس الهجرى فى التعرف ي   (13)

على بعض المأكوالت الشائعة فيها، و طرق إعدادها، ووسائل حفظها و تخزينها و 
 المواد المستخدمة فى ذلك.  
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 الهوامش
الجغرافيون اليونان عليها  و كركان كما ينطقها الفرس ) أطلقأ Djurdjan( جرجان 1)

مدينة عظيمة مشهورة، وقد لعبت دورًا مهمًا فى عصر الساسانيين، و  Hyrcania)اسم 
هى إحدى كور إقليم الديلم الخمس،  و تقع فى أقصى شمال بالد فارس جنوبى شرقى 

إقليم خوارزم، و غربًا بحر  بحر قزوين، و يحدها من الجنوب إقليم خراسان، و شرقاً 
قزوين و إقليم طبرستان. و سميت جرجان بهذا االسم نسبة إلى مؤسسها جرجان بن الوذ 

و كانت جرجان بعد تمصيرها جانبين أحدهما جرجان فى . بن سام بن نوح عليه السالم
الشرق، و اآلخر بكراباذ فى الغرب، و من أشهر مدن جرجان و نواحيها إستراباذ و 

كون و فراوة و آخر و أرباط و الّزبح، و كانت جرجان أكبر مدن بالد فارس، و كان آبس
لها مياه كثيرة و ضياع عريضة و قالع واسعة، و قد دلل الجغرافيون على سعتها و كثرة 

" و لم يكن فى المشرق بعد أن تجاوز الرى و العراق مدينة أجمع و ال  خيراتها بقولهم:
". و كان سكان جرجان قبل اإلسالم خليطا من  من جرجان أظهر خصبًا على مقدارها

الفرس و الترك، و بعد الفتح اإلسالمى دخلها نفر من الصحابة و التابعين و استقر 
بعضهم مع أهلهم بها، كما هاجرت إليها بعض القبائل العربية و استقرت بها، و منهم: آل 

صر القرشية، و األنصار، كما المهلب بن أبى صفرة، و غيرهم من األزد، وبعض العنا
استقرت بها بعض عناصر من قبائل تميم، و ثقيف، و أسد، و خثعم، و همدان، و بعض 
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العلويين. و بذلك امتزج العنصر العربى بالعناصر المحلية و غدت جرجان بلدًا إسالميًا. 
ارم طوائف من أهل العلم فى مختلف فروع المعرفة، و اتصف أهلها بمك جرجان و نبغ من

األخالق، و خرج منها رجال كثيرون اشتهروا بالفضل و عرفوا بالكرم. لمزيد من التفاصيل 
راجع: البالذرى، فتوح البلدان، تحقيق عبد ا  أنيس الطباع و زميله،  ،عن جرجان

اإلسماعيلى، كتاب المعجم فى ، أبو بكر  461-478، 276م، ص 1896بيروت، 
، دراسة و تحقيق د. زياد محمد منصور، الطبعة أسامى شيوخ أبى بكر اإلسماعيلى

ابن حوقل، صورة  ،29-16م، ص 1884األولى، مكتبة العلوم و الحكم، المدينة المنورة، 
، المقدسى، أحسن التقاسيم فى معرفة األقاليم، 325-324م، ص 1895األرض، بيروت، 

، 264-262، ص1896طبعة د. محمد مخزوم، دار إحياء التراث العربى، بيروت، 
نشر تحت إشراف د. محمد عبد المعيد خان، الطبعة الرابعة، السهمى، تاريخ جرجان، 

، أبو عبيد ا  البكرى، معجم ما استعجم، 52-44صم،  1896عالم الكتب، بيروت، 
 2ج، 1م، م 1893حققه و ضبطه مصطفى السقا، الطبعة الثالثة، عالم الكتب، بيروت، 

قديم و تعليق عبد ا  عمر البارودى، الطبعة األولى، األنساب، ت السمعانى،، 365ص
ياقوت الحموى، معجم  ،345-344ص 3، ح44ص 2جم،  1899دار الجنان بيروت، 

القزوينى، آثار البالد وأخبار العباد، دار بيروت للطباعة  ،122-118ص 2البلدان، م
قطار، الحميرى، الروض المعطار فى خبر األ، 349م، ص 1894والنشر، بيروت، 

لسترنج،  كى، 171-174م، ص 1865تحقيق د. إحسان عباس، دار صادر بيروت، 
، مؤسسة بعة الثانيةطالبلدان الخالفة الشرقية، نقله إلى العربية بشير فرنسيس و زميله، 

عباس إقبال، تاريخ إيران بعد اإلسالم، ، 421-416م، ص 1895الرسالة، بيروت، 
 م، 1884، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، ترجمة د. محمد عالء الدين منصور

محمد عجاج الخطيب، أصول الحديث علومه و مصطلحه، دار الفكر للطباعة و النشر 
، فرهنك فارسى، مؤسسة انتشارات محمد م عين ،127-125م،  1888و التوزيع، بيروت، 

المنعم إبراهيم عبد  ، 1781-1784، جلد ششم صهـ ش 1392امير كبير، تهرات، 
سالمة أبو العال، الجرجانيون و الحياة الثقافية و االجتماعية بمكة المكرمة حتى بدايات 
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القرن الخامس الهجرى، بحث منشور ضمن بحوث الندوة العلمية الكبرى بمناسبة اختيار 
م، جامعة أم القرى، مكة المكرمة،  2445مكة المكرمة عاصمة للثقافة اإلسالمية لعام 

 ، و المصادر و المراجع المذكورة هناك، 299-272ص 1جحور الثانى، م، الم 2445
  Frye (Richard N.), The Golden Age of Persia   The Arabs in the 

East, Weidenfeld and Nicolson, Landon, 1975, p.14,84, Donner 

(F.), the Early Islamic Conquests, Princeton University Press, 

Princeton, New Jersey, 1981, p.438,  Hartmann (R.)- Boyle 

(J.A.), Gurgan, The Encyclopedia of Islam,    New Edition, Brill, 

Leiden, 1983, p.1141. 
تدهورت أحوالها،  ؛ إذ( لم تستقر بالد اليمن سياسيًا فى عصرى األمويين و العباسين2)
تنفست الصعداء حين قامت  بيد أنها. ناحية من كل القالقل و االضطرابات عتورتهااو 

وا لرعاياهم االستقرار بها الدول المستقلة؛ فقد سعى بعض حكامها جاهدين أن يكفل
الشراحيون منها: دول مواليًا للخالفة العباسية، و كان بعض هذه الوالحرية والرخاء. و 

دولة بنى و ياد فى زبيد، دولة بنى نجاح الذين خلفوا بنى ز و  ،الزياديةالدولة ملوك زبيد، و 
، فى تماماً  العباسيين عن . بينما استقلت الدولة الزيدية فى صعدةصنعاءبشبام و  يعفر

باإلضافة إلى وجود  ،حين أظهرت دواًل أخرى الوالء للخليفة الفاطمى بالمغرب ثم بالقاهرة
ى م فى همدان، والضحاك فمنها: الّدعاحسب مصالحها، و  تالوالءازعامات متذبذبة 

 ،جميعهم تغلبوا على صنعاءف،  والخوالنيون، وابن الّروية المذحجى، و آل طريزيدة، و 
ابن راجع:  ،الزعامات القبليةو عن أحوال بالد اليمن فى ظل هذه الدول غيرهم. و 

، راجعه " تاريخ المستبصر"  المجاور، صفة بالد اليمن ومكة وبعض الحجاز المسماة
-92م، ص 1887مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، وضع هوامشه ممدوح حسن محمد، و 

الملوك، تحقيق محمد بن على بن الحسين ندى، السلوك فى طبقات العلماء و الج  ، 99
 1جم،  1883األكوع الحوالى، الطبعة األولى، مكتبة اإلرشاد، صنعاء، 

ابن عبد المجيد اليمانى، تاريخ اليمن المسمى بهجة الزمن ، 212،241،188،183ص
 1895تاريخ اليمن، تحقيق مصطفى حجازى، الطبعة الثانية، دار الكلمة، صنعاء،  فى
الخزرجى، الكفاية و اإلعالم، منشورات الجامعة التونسية، تونس،  فحات عديدة،، صم
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ون بأخبار اليمن ابن الديبع الشيبانى الزبيدى، قرة العي، 118-148م، ص 1868
األكوع الحوالى، الطبعة،األولى، مكتبة  عّلق عليه محمد بن علىالميمون، حققه و 

ابن ، 284-293ص، 247-157ص، 136-137صم،  2447اإلرشاد، صنعاء، 
هجرية، صححه  322إلى سنة 294سنةأنباء الزمن فى أخبار اليمن من المؤيد اليمانى، 

قّدم له محمد عبد ا  ماضى، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، بدون ووضع حواشيه و 
عصام الدين عبد الرؤف الفقى، اليمن فى ظل اإلسالم منذ فجره ، 61-6ص تاريخ،

، م 1884دار الفكر العربى، القاهرة، الطبعة الثالثة، حتى قيام دولة بنى رسول، 
بحوث فى تاريخ اليمن اإلسالمى، دراسات و محمد عيسى الحريرى، ، 169-68ص

عبد الرحمن عبد  ،183-168م، ص 1889الطبعة األولى، عالم الكتب، بيروت، 
التيارات السياسية والفكرية فى اليمن من قيام الدولة العباسية حتى نهاية  الواحد الشجاع،

بحث ضمن " دراسات فى تاريخ الجزيرة العربية   القرن الرابع الهجرى العاشر الميالدى،
والمصادر  .367-354م، ص 2447" الكتاب الخامس، جامعة الملك سعود، الرياض، 

 راجع المذكورة هناك.المو 
طبقات  الجعدى،، 292-294، 265-81،264ص( المقدسى، أحسن التقاسيم، 3)

عن المذهب  .68،64م، ص 1856فقهاء اليمن، تحقيق فؤاد سيد، دار القلم، بيروت، 
عبد الرحمن عبد الواحد الشجاع، الحياة العلمية فى الحنفى و انتشاره باليمن راجع: 

 2444اليمنية، صنعاء،  السياحةالرابع للهجرة، وزارة الثقافة و لث و اليمن فى القرنين الثا
 .225-222م، ص

راجع: ابن شاهين، تاريخ أسماء الثقات،  المذهب الثوري( ولمزيد من التفاصيل عن 4)
تحقيق د. عبد المعطى أمين قلعجى، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، بيروت، 

م األصفهانى، حلية األولياء و طبقات األصفياء، أبو نعي،  154، ص465، رقم 1897
 6ج، 383-357ص 7ج، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت، بدون تاريخ

الخطيب ، 322، 339، 344، 478السهمى، تاريخ جرجان، تراجم ، 144-1ص
 4673، رقم8جالمكتبة السلفية، المدينة المنورة، بدون تاريخ،  البغدادى، تاريخ بغداد،
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عّلق عليه شعيب ذهبى، سير أعالم النبالء، حققه وخّرج أحاديثه و ، ال164-151ص
م،  1895األرنؤوط و محمد نعيم العرقسوسى، الطبعة األولى، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

محمد رواس قلعه جي، موسوعة فقه سفيان الثورى، الطبعة ، 266-243ص 6ج
وعن  .14-13، صم 1884وزيع، بيروت، الثانية، دار النفاس للطباعة والنشر والت

نظر: البغدادي،  الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم، تحقيق ا المذهب الزيدي
   ،27-17صم،  1896لجنة إحياء التراث العربي في دار اآلفاق الجديدة، بيروت، 

، 1849 القاهرة، المعرفة،دار  كيالنى،الملل والنحل، تحقيق محمد سيد  الشهرستاني،
، 1837طبعة محمد صادق األبجر، النجف،  الشيعة،النوبختي، فرق  ،129-115ص
ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ، 68طبقات فقهاء اليمن، صالجعدى، ، 59ص
 ،1859القاهرة،  الدينية،محمد أبو زهرة، تاريخ المذاهب ، 237-234، 216ص
اليمن، بالد لدينية فى أيمن فؤاد سيد، تاريخ المذاهب ا، 794-771 ،49-44ص

، عباس 226-216م، ص 1899الطبعة األولى، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 
عبد الرحمن عبد الواحد الشجاع، الحياة ، 31-19إقبال، تاريخ إيران بعد اإلسالم، ص

التيارات السياسية والفكرية فى و لنفس المؤلف، ، 255-242العلمية فى اليمن، ص
، الوسيط في المذاهب والمصطلحات اإلسالمية عمارة،محمد ، 375-372اليمن، ص

  .62-72ص  ،م 2444القاهرة، ، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع
  ( من هذه الدراسات:5)

الرابع ية فى اليمن فى القرنين الثالث و عبد الرحمن عبد الواحد الشجاع، الحياة العلم)أ( 
راه، نوقشت بكلية اللغة العربية، جامعة األزهر ) كانت فى األصل رسالة دكتو للهجرة

  .م ( 1897الشريف، 
تاريخ التربية و التعليم فى اليمن فى القرون الثالثة األولى عامر جاد ا  أبو جبلة، )ب( 

 م. 1886الجامعة األردنية، نوقشت ب ه،للهجرة، رسالة دكتوراه غير منشور 
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السادس ية فى اليمن فى القرنين الخامس و لمعبد الرحمن أحمد المختار، الحياة الع)ج( 
الهجريين، رسالة دكتوراه غير منشورة، مقدمة إلى قسم التاريخ، كلية اآلداب، جامعة 

 م. 2444صنعاء، 
خالد عبد الكريم حمود البكر، الرحلة األندلسية إلى الجزيرة العربية من القرن الثانى ( 7)

عبد الرحمن م،  2442األولى، الرياض، حتى نهاية القرن السادس الهجرى، الطبعة 
عبد الواحد الشجاع، مالمح الرحلة العلمية اليمانية إلى مكة المكرمة فى القرون الخمسة 
الهجرية األولى، بحث منشور ضمن بحوث الندوة العلمية الكبرى بمناسبة اختيار مكة 

اسع ) الرحالت م، المحور الت 2445هـ/ 1427المكرمة عاصمة للثقافة اإلسالمية لعام 
م، عامر جاد ا   2445و أثرها فى العالم اإلسالمى(، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 
م، بحث  1414هـ/ 444أبو جبلة، الصالت العلمية بين الحجاز و اليمن حتى عام 

ضمن " دراسات فى تاريخ الجزيرة العربية " الكتاب الخامس، جامعة الملك سعود، 
 م. 2447الرياض، 

 .1444،147،71، و انظر أيضا: تراجم أرقام16( السهمى، تاريخ جرجان، ص6)
تاريخ مدينة صنعاء، تحقيق و دراسة د. حسين بن عبد ا  العمرى، الطبعة ( الرازى، 9)

من  26-25م، ص 1898الثالثة، دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر، دمشق، 
 .292ص 1، جلعلماء و الملوكندى، السلوك فى طبقات اج  ال مقدمة التحقيق،

 ( إسالم باذان الفارسى والى اليمن.8)
والملوك، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الرابعة،  لرسلا( الطبرى، تاريخ 8)

، 49-47، السهمى، تاريخ جرجان، ص152ص 4جم،  1866دار المعارف، القاهرة، 
 1892ة و النشر و التوزيع، بيروت، فى التاريخ، دار الفكر للطباعالكامل ابن األثير، 

، الحميرى، الروض 121، ص2، ياقوت الحموى، معجم البلدان، م25ص 3مم، 
 ، 174المعطار، ص

(14   )Donner (F.), the Early Islamic Conquests, Princeton 

University Press, Princeton, New Jersey, 1981, p.438,  Hartmann 
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(R.)- Boyle (J.A.), Gurgan, The Encyclopedia of Islam,    New 

Edition, Brill, Leiden, New York, 1983. p.1141.                               
 .537-535ص 7ج، نفس المصدر( الطبرى، 11)
نشر نعيم زرزور، الطبعة   ، ابن أعثم، الفتوح،535ص 7ج، نفسه( الطبرى، 12)

، الحميرى، الروض 212ص 4مم،  1897يروت، األولى، دار الكتب العلمية، ب
  .171المعطار، ص

 . 33-32ص 5، ابن األثير، الكامل، م536-537ص 7ج، نفسه( الطبرى، 13)
، ابن أعثم، 544ص 7ج، نفسه، الطبرى، 464( البالذرى، فتوح البلدان، ص14)

 ، ابن خلكان، وفيات األعيان،31ص 5، ابن األثير، الكامل، م215ص 4الفتوح، م
 ، 288ص 7مم،  1866تحقيق د. إحسان عباس، دار صادر، بيروت، 

Zettersteen (K.V.),Yazid B.Al- Muhallab B.Abi Sufra, First 

Encyclopedia of Islam, New Edition,Brill,Leiden-New York, 1993, 

p.1163.    

واشيه راجعه وضبطه ووثقه ووضع ح( خليفة بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، 15)
وفهرسه د. مصطفى نجيب فواز وزميلته، الطبعة األولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 

، الطبرى، نفس المصدر، 462-461، البالذرى، نفس المصدر، ص241صم،  1895
، 35ص 5، ابن األثير، الكامل، م218،216ص 4، ابن أعثم، الفتوح، م543ص 7ج

، ابن 171رى، الروض المعطار، ص، الحمي288ص 7ابن خلكان، وفيات األعيان، م
                         64ص 3جم،  1897دار الكتاب اللبناني، بيروت، خلدون، العبر، 

                   http://immortals.blogfa.com                     
-478، البالذرى، فتوح البلدان، ص244، صنفس المصدر( خليفة بن خياط، 17)

 . 28ص 5، ابن األثير، الكامل، م464
، إبراهيم عبد المنعم سالمة أبو العال، الجرجانيون، 48( السهمى، نفسه، ص16)

 .279-276ص
 .478( البالذرى، فتوح البلدان، ص19)
 .56،215-57( السهمى، تاريخ جرجان، ص18)

http://immortals.blogfa.com/
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يخ ابــن خلــدون، الطبعــة األولــى، الهيئــة العامــة محمــد حســين الفــرح، الــيمن فــى تــار ( 24)
 .415-411م، ص 2441للكتاب، صنعاء، 

ابن المدينى، علل الحديث و معرفة الرجال، ( عن ترجمة معمر بن راشد انظر: 21)
حققه و علق عليه الدكتور عبد المعطى أمين قلعجى، الطبعة األولى، دار الوعى، 

بقات الكبرى، دار صادر، بيروت، بدون ابن سعد، الط،  32-31م، ص 1894حلب، 
خليفة بن خياط، كتاب الطبقات، تحقيق د. أكرم ضياء العمري، ، 547ص 5تاريخ، م

-354ص، الرازى، تاريخ مدينة صنعاء ، 299م، ص 1876الطبعة األولى، بغداد، 
 ، 127-123ص 1جالجندى، السلوك،  ،77، الجعدى، طبقات فقهاء اليمن، ص357

بعناية عبد الرحمن بن يحيى المعلمى، دار الفكر العربي، بدون  الحفاظ، الذهبى، تذكرة
الزركلى، األعالم، الطبعة السابعة، دار العلم  ،181-184ص 194، رقم1ج تاريخ،

تاريخ التراث العربى، نقله إلى  ،فؤاد سزكين، 262ص 6م، م 1897للماليين، بيروت، 
ه مصطفى و د. سعيد عبد الرحمن، العربية د. محمود فهمى حجازى، راجعه د. عرف

 2ج، 1م، م 1893جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، المملكة العربية السعودية، 
، محمد رأفت سعيد،  معمر بن راشد الصنعانى مصادره و منهجه و أثره فى 81ص

محمد  م، 1893رواية الحديث، الطبعة األولى، عالم الكتب للنشر و التوزيع، الرياض، 
صطفى األعظمى، دراسات فى الحديث النبوى و تاريخ تدوينه، المكتب اإلسالمى، م

 .312ص 1جم،  1882بيروت، 
تحقيق الشيخ شعيب األرنؤوط و آخرون، ، اإلمام أحمد بن حنبل مسند ابن حنبل،( 22)

 14، ح11-14ص 4841، رقم8جم،  1887الطبعة األولى، مؤسسة الرسالة، بيروت، 
إشراف د.محمد عبد المعيد خان، مؤسسة الكتب ، التاريخ الكبير، ، البخارى7333رقم

 الثقات،، ابن شاهين، تاريخ أسماء 294ص 816، رقم1مم،  1897الثقافية، بيروت، 
، الجعدى، طبقات 341،344،319،  الرازى، تاريخ مدينة صنعاء، ص59ص 44رقم

ن خليل، اب، 138،124،122،121ص 1جالجندى، السلوك، ، 77فقهاء اليمن، ص
االغتباط بمعرفة من ر مى باالختالط، تحقيق فواز أحمد زمرلى، الطبعة األولى، دار 
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، العسقالنى ابن حجر ،142-141ص 114رقم م،  1899الكتاب العربى، بيروت، 
الطبعة األولى، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية، حيدر آباد  تهذيب التهذيب،
 .119-116ص 1ج هـ،1327الدكن، الهند، 

 .224ص 346( السهمى، تاريخ جرجان، رقم23)
 .224( السهمى، نفس المصدر، ص24)
 .398،115ص نفسه،( السهمى، 25)
الجعدى، طبقات (، 298ذكره خليفة بن خياط فى الطبقة الخامسة ) الطبقات، ص( 27)

. و انظر أيضا: الهمدانى، صفة جزيرة العرب، تحقيق محمد بن 76فقهاء اليمن، ص
، 143م، ص 1884ألكوع الحوالى، الطبعة األولى، مكتبة اإلرشاد، صنعاء، على ا

  .129ص 1جالجندى، السلوك، 

فى نقد الرجال، تحقيق على محمد البجاوى، دار المعرفة،  ( الذهبى، ميزان االعتدال26)
، 1جتذكرة الحفاظ، و لنفس المؤلف، ، 748ص 5444، رقم2م بيروت، بدون تاريخ،

طبقات علماء الحديث، تحقيق  ابن عبد الهادى،، 374ص 356قم، ر 184ص 194رقم
 328، رقم1جم،  1898إبراهيم الزيبق، الطبعة األولى، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

 .68-66محمد رأفت سعيد، معمر بن راشد، ص، 524ص
ابن الجعد، مسند ابن الجعد، تحقيق د. عبد المهدى بن عبد القادر بن عبد ( 29)

، 642-644ص  2جم،  1895ة األولى، مكتبة الفالح، الكويت، الهادى، الطبع
وثق أصوله و خّرج أحاديثه و علق عليه د. عبد العجلى، تاريخ الثقات، ، 657-656

 1445رقمم، 1894المعطى قلعجى، الطبعة األولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 
مد و زميله، حققه طارق بن عوض ا  بن مح، الطبرانى، المعجم األوسط، 343ص

 .9-6، ص3جم،  1885الطبعة األولى، دار الحرمين، القاهرة، 
 الطبعة األولى،، ابن حبان، الثقات، 342ص 1444( العجلى، تاريخ الثقات، رقم28)

ابن شاهين، تاريخ أسماء ، 144ص 3جم،  1893، بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية
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 ،329ص 7جالتهذيب،  ابن حجر العسقالنى، تهذيب، 256ص 1437الثقات، رقم
 .  194ص 1ج، 1سزكين، تاريخ التراث العربى، م

 .312-311ص 7ج( ابن حجر العسقالنى، نفس المصدر، 34)
: فلما وصلنا مكة كتب أهل الحديث فى رحلته ابن حنبلزهير بن حرب رفيق ( قال 31)

فاظ الحديث فانظر كيف تكون، و أقاموا عن ده قرابة إلى عبد الرزاق بصنعاء قد أتاك ح 
 ابن الجوزى، ، 165-164ص 8جأبو نعيم، حلية األولياء، عام، و قيل نحو عامين )

صفة الصفوة، حققه محمود فاخورى، خّرج أحاديثه د. محمد رواس قلعه جى، الطبعة 
الجندى، ، 429ص 3جمعجم البلدان،  ياقوت،، 341ص 2م، م 1897الرابعة، بيروت، 

 ،347،182،181ص 11جعالم النبالء، الذهبى، سير أ، 129ص 1جالسلوك، 
الصفدى، الوافى بالوفيات، اعتناء يوسف فان إس، الطبعة الثانية، طبع بمساعدة المعهد 

 7879، رقم19جم،   1892األلمانى لألبحاث الشرقية ببيروت فى مطابع دار صادر، 
بيروت، الطبعة األولى، دار الكتاب اللبنانى، ، الشكعة، اإلمام أحمد بن حنبل، 245ص

 .(45صم،  1894
، 429ص 3جياقوت، معجم البلدان، ، 76، صطبقات فقهاء اليمن( الجعدى، 32) 

الصالت ، عامر أبو جبلة، 313ص ،ؤف، اليمن فى ظل اإلسالمو عصام الدين عبد الر 
 ،394-393، صالعلمية بين الحجاز و اليمن

H.Motzki, AL-Sanani Abd Al- Razzak.B.Hammam.B.Nafi,Abu 

Bakr al-Yamani al- Himyari, The Encyclopaedia of Islam, New 

Edition, Brill, Leiden-New York, 1993,V. IX, pp.7-8. 
 .62-61( الشكعة، نفس المرجع، ص33)
أبو  ،129ص 1الجندى، السلوك، ج ،217ص 3( ابن خلكان، وفيات األعيان، م34)

                  www.tafsir.org،94جبلة، تاريخ التربية و التعليم فى اليمن، ص
 .374ص 1ج( الذهبى، تذكرة الحفاظ، 35) 
، ابن أبى يعلى، طبقات الفقهاء 165-164ص 8ج( أبو نعيم، حلية األولياء، 37)

تحقيق د. على محمد عمر، الطبعة األولى، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة،  الحنابلة،
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، عبد الرحمن الشجاع، 45، نفسه، ص، الشكعة289-286ص 294، رقم1جم،  1889
أبو جبلة، تاريخ التربية و التعليم فى اليمن،  ،93،65الحياة العلمية فى اليمن، ص

 .125،83ص
   .714ص 2( الذهبى، ميزان االعتدال، م36)
 .194ص 8ج، حلية األولياء، األصفهانى ( أبو نعيم39)
ء العمرى، الطبعة الثانية، مؤسسة تحقيق د. أكرم ضيا( الفسوى، المعرفة و التاريخ، 38)

 358، رقم1جالطبرانى، المعجم األوسط، ، 947ص 2جم،  1891الرسالة، بيروت، 
 8ج، نفس المصدر، األصفهانى أبو نعيم، 271-274ص 3499، رقم3ج، 115ص
 اً يحيى بن معين أن معمر شيخه عن  أبو سعيد هاشم الطبرانىيذكر . و 247، 245ص

الطبرانى، تاريخ أبى سعيد هاشم بن مرثد س فى الزهرى )بن راشد كان أثبت النا
الطبرانى عن أبى زكريا يحيى بن معين، حققه و قّدم له ن ظر محمد الفاريابى، الطبعة 

 (.184ص 1جتذكرة الحفاظ، الذهبى،  ،23ص 8م، رقم 1884األولى، الرياض، 
ز أحمد زمرلى حاديث و فهرسه فواسنن الدارمى، حقق نصه و خّرج أالدارمى، ( 44)
، 473-472ص 1م، م 1896زميله، الطبعة األولى، دار الكتاب العربى، بيروت، و 

أخبار مكة في قديم الدهر و حديثه، دراسة وتحقيق د. عبد الملك بن عبد ا  الفاكهى، 
م،  1884بن دهيش، الطبعة الثانية، مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، 

، 3جالطبرانى، المعجم األوسط، ، 443،198،194نها أرقام:، روايات كثيرة م1م
 .374ص 1الذهبى، تذكرة الحفاظ، ح، 6ص 2342رقم
 .234ص 8ج، نفسه، األصفهانى ( أبو نعيم41)
 8ج، نفسه، األصفهانى ، أبو نعيم2694268ص 2ج( الفسوى، نفس المصدر، 42)

 .748ص 2، الذهبى، ميزان االعتدال، م229ص
عالم الحديث فى شرح صحيح البخارى، تحقيق و دراسة د. محمد بن أ ،الخطابى( 43)

 ،سعيد بن عبد الرحمن آل سعود، الطبعة األولى، مركز إحياء التراث، جامعة أم القرى
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ابن أبى يعلى، طبقات ، 394،347،278،252ص 1ج، م1899، المكرمة مكة
 . 79، الجعدى، طبقات فقهاء اليمن، ص289ص 1جالحنابلة، 

. قام الدكتور مصطفى 195-194ص 1ج، 1كين، تاريخ التراث العربى، م( سز 44)
و تحقيقه فى جزأين، الطبعة األولى،  كتاب " تفسير عبد الرزاق " مسلم محمد بنشر

و قام د. محمود محمد عبده بدراسته و تحقيقه أيضا  م، 1898مكتبة الرشد، الرياض، 
و انظر أيضا:  م، 1888، بيروت، ، الطبعة األولى، دار الكتب العلميةأجزاء 3فى 

 ،187-185الشجاع، الحياة العلمية فى اليمن، ص
www.ahlalhdeeth.com                       

، الجعدى، طبقات فقهاء اليمن، 289ص 1ج( ابن أبى يعلى، طبقات الحنابلة، 45)
 .244لزبيدى، قرة العيون بأخبار اليمن الميمون، صابن الديبع الشيبانى ا، 79ص
النسائى، الضعفاء و المتروكين، تحقيق بوران الضناوى و كمال يوسف الحوت، ( 47)

ابن ، 174ص 444م، رقم 1895الطبعة األولى، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، 
لثالثة، دار الصالح الشهرزورى، علوم الحديث، تحقيق و شرح نور الدين عتر، الطبعة ا

 ،االغتباط بمعرفة من ر مى باالختالط ، ابن خليل،387م، ص 1894الفكر، دمشق، 
تحقيق د. علي محمد عمر، الطبعة  ، السيوطى، طبقات الحفاظ،69-67ص 79رقم

أبو  و انظر أيضا: .155-154ص 339رقم م، 1863األولى، مكتبة وهبة، القاهرة، 
 .194ص 8جحلية األولياء، ، األصفهانى نعيم

، 713ص 2م، الذهبى، ميزان االعتدال، 387( ابن الصالح، علوم الحديث، ص46)
748.   

 .224صتاريخ جرجان، ( السهمى، 49)
، و عن نسبة هذا الكتاب إلى معمر بن 77( الجعدى، طبقات فقهاء اليمن، ص48)

،  94-93راشد، و منهجه فى تأليفه، راجع: محمد راشد سعيد، معمر بن راشد، ص
. و لمعمر بن راشد غير الجامع، كتاب المغازى، و كتاب التفسير و قد 121-129

http://www.ahlalhdeeth.com/
http://www.ahlalhdeeth.com/
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-82ص 2ج، 1وصل إلينا بتهذيب تلميذه عبد الرزاق ) سزكين، تاريخ التراث العربى، م
83.) 
 .448ص 649، رقمنفس المصدر( السهمى، 54)
. الحديث عند ابن حجر، تهذيب 368-369ص 732، رقمنفسه( السهمى، 51)

 . 311ص 7جب، التهذي
( العصار نسبة إلى عصر الدهن من البزور و السمسم، و قد اشتهر جماعة من 52)

 ( 188ص 4ج) السمعانى،  أهل العلم بهذه النسبة
، السمعانى، 486ص 1414، رقم367-365ص 726، رقمنفسه( السهمى، 53)

 .244-188ص 4جاألنساب، 
 .534ص 1134، رقم494ص 872، رقمه( السهمى، نفس54)
 .129( السهمى، نفسه، ص55)
. و الحاشر كما ورد عن رسول ا  433-432ص 694، رقمنفسه( السهمى، 57)

صلى ا  عليه و سلم فى حديثه الذى رواه الدارمى و البخارى و مسلم عن الزهرى، عن 
) على عقبى(، " محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه: " الذى يحشر الناس على قدمى 

، 448ص 2665، رقم2) الدارمى، سنن الدارمى، م ى ليس بعده أحد"العاقب " الذ و
 ، بيروت، بدون تاريخ،طبعة أحمد محمد شاكر، دار الجيل صحيح البخارى،البخارى، 

صحيح مسلم، قّدم له و صححه و خّرج أحاديثه ، مسلم، 1288ص 3338، رقم3ج
(. 98ص 6جم،  1889أحمد شمس الدين، الطبعة األولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 

، 84-98ص 6جأو كما قال الزهرى: الذى ال يكون بعده نبى )مسلم، صحيح مسلم، 
(. و لهذا الحديث شواهد كثيرة كلها من طريق الزهرى، 433-432، صنفسهالسهمى، 

عدا شاهد واحد من طريق ابن شهاب، بإسناد عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه ) 
الجامع الصحيح و ، الترمذى، 98ص 6جابن شهاب(، مسلم، صحيح مسلم) من طريق 

هو جامع الترمذى، طبعة أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ، 
حققه و خّرج أحاديثه  شمائل النبى صلى ا  عليه و سلم،و لنفس المؤلف، ، 294رقم
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باب  م، 2444وت، الشيخ ماهر ياسين فحل، الطبعة األولى، دار الغرب اإلسالمى، بير 
 (.242ص 377ما جاء فى أسماء رسول ا  صلى ا  عليه وسلم، رقم

، 6جريخ بغداد، ، البغدادى، تا193ص 244( السهمى، تاريخ جرجان، رقم56)
 .454-453ص 4425رقم
 2ج، 512،547،545،447،385،275ص 1ج( الفسوى، المعرفة و التاريخ، 59)

 9ج، ابن حبان، الثقات، 375،258،174،136،57ص 3ج، 656، 741،273ص
ابن حجر ، 142ص 184، رقم1ج، الدارقطنى، ذكر أسماء الثقات، 194ص

 .177ص 263، رقم1ج، تقريب التهذيب، العسقالنى
تحقيق حبيب الرحمن األعظمى، الطبعة الثانية، المكتب ( عبد الرزاق، المصنف، 58)

رقطنى، سنن ، الدا245-244ص 683، رقم1جم،  1893اإلسالمى، بيروت، 
ٌعنى بتصحيحه السيد عبد ا  هاشم يمانى المدنى، دار المعرفة، بيروت، الدارقطنى، 

 .116ص 1ج، 1مم،  1887
 .454ص 6ج( البغدادى، تاريخ بغداد، 74)
. و رواه عبد الرزاق بنصه 185-184ص 5284، رقم3ج( عبد الرزاق، المصنف، 71)

 5281، رقم3ج) نفس المصدر،  أيضا من طريق أبى هريرة عن عمر بن الخطاب
، و أخرجه أيضا من طرق أخرى أرقام: 7378رقم  14ج(، ابن حنبل، المسند، 184ص

أبو داود، ، 3ص 944، رقم2جمسلم، صحيح مسلم، ، 5445،5449، 4842،4477
 ،سنن أبى داود، طبعة محمد محيى عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، بدون تاريخ

 طبعة دار الفكر، بيروت، بدون تاريخ، لبيهقى، السنن الكبرى،، ا84ص 344، رقم1ج
و منبع الفوائد، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون  ، الهيثمى، مجمع الزوائد199ص 3ج

من طريق عبد الرزاق عن معمر عن  الترمذى أخرجهو  .65-164ص 2م تاريخ،
حيح ) الجامع بلفظ " من أتى الجمعة فليغتسل "، و قال: حديث حسن ص الزهرى

 .(484، 482، أرقام 2جالصحيح، 
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. و أورده ابن حنبل و أبو نعيم األصفهانى 438( الرازى، تاريخ مدينة صنعاء، ص72)
أصاب أيوب البالء سبع سنين، و لبث يوسف فى السجن سبع سنين،  ع ذب بخت  "

عت و معرفة الرجال، تحقيق د. طا نصر حول السباع سبع سنين" )ابن حنبل، العلل
، أبو نعيم، حلية 319ص 2461، رقم1ج، م 1873فوج ييكيت و زميله، أنقرة، 

 (.53ص 4جاألولياء، 
. و كان الدارمى أيضا من 454-453ص 6ج( الخطيب البغدادى، نفس المصدر، 73)

 (.473ص 1تالميذ الحسن بن الربيع، و روى عنه كثيرًا ) الدارمى، سنن الدارمى، م
 .46ة األنبياء، آية ( القرآن الكريم، سور 74)
( عبد الرزاق الصنعانى، تفسير عبد الرزاق، دراسة و تحقيق د. محمود محمد 75)

 .33ص 4ج، أبو نعيم األصفهانى، حلية األولياء، 396ص 1976، رقم2عبده، م
 .275ص 3649، رقم6ج( عن ترجمته راجع: البغدادى، نفسه، 77)
سة وتحقيق ماريا لويسا آبيال ولويس درا( الخشنى، أخبار الفقهاء و المحدثين، 76)

معهد التعاون مع العالم العربى، مدريد،  -مولينا، المجلس األعلى لألبحاث العلمية 
 . 257-254ص 334رقم م،  1882

الدار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة،  ( ابن الفرضى، تاريخ علماء األندلس،79)
 .263ص 924، رقم1ق م، 1877

 .382ص 2ج، األنساب، ( السمعانى78)
، 78ص 15، السهمى، تاريخ جرجان، رقم34ص 9ج( ابن حبان، الثقات، 64)

، 874-873ص 3ج، الذهبى، تذكرة الحفاظ، 383-382ص 2جالسمعانى، األنساب، 
 . 154ص 3جابن عبد الهادى، طبقات علماء الحديث، 

 . 72ص 4، رقمنفس المصدر( السهمى، 61)
 . 224ص 359، رقمنفسه( السهمى، 62)
 .536ص 1141، رقم446ص 785، رقمنفسه( السهمى، 63)
  .467ص 852، رقمنفسه( السهمى، 64)
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 .286ص 294، رقم1جابن أبى يعلى الحنبلى، طبقات الفقهاء الحنابلة، ( 65)
 .467( السهمى، نفسه، ص 67)
 .367( السهمى، نفسه، ص66)
صفة جزيرة العرب،  ن األبناء)أن ساكنها من حمير و فيها نفر م الهمدانىيذكر ( 69)

، تهذيب التهذيب، العسقالنى ، ابن حجر11ص 3جالسمعانى، األنساب، ، 144ص
، محمد أحمد الحجرى، مجموع بلدان اليمن و قبائلها، تحقيق 441-444ص 7ج

إسماعيل على األكوع، الطبعة األولى، منشورات وزارة اإلعالم و الثقافة، صنعاء، 
 (.345، ص1م، م 1894

تحقيق حمدى بن  الطبرانى، المعجم الكبير،، 144الهمدانى، نفس المصدر، ص( 68)
 11ج م، 2442بيروت، ، العربى التراث إحياءدار الطبعة الثانية، عبد المجيد السلفى، 

الجندى، السلوك، ، 77ص 4جأبو نعيم األصفهانى، حلية األولياء، ، 181-184ص
، عصام الدين عبد 444ص 7حابن حجر، تهذيب التهذيب، ، 139،131ص 1ج

عبد الرحمن الشجاع، الحياة العلمية فى ، 264ف، اليمن فى ظل اإلسالم، صو الرؤ 
عامر جاد أبو جبلة، الصالت العلمية بين الحجاز و اليمن، ، 248-249اليمن، ص

 . 391ص
 .231ص 4ج، نفسه، هانىفاألص ( أبو نعيم94)
اإلمام أحمد بن ، الشكعة، 147ص 1ج( ابن حجر العسقالنى، تهذيب التهذيب، 91)

 .47، صحنبل
و رحل إلى العراق و الحجاز و الشام، فسمع من شيوخها و منهم: و، ر  ولد بم( 92)

سفيان بن عيينة و طبقته، و ورد بغداد و حّدث بها، فروى عنه من أهلها خلق كثير 
صحيحين، منهم: عبد ا  بن أحمد بن حنبل، و روى عنه أيضا البخارى و مسلم فى ال
عن ترجمة  .و الترمذى و أبو داود و دّون عن اإلمام أحمد بن حنبل المسائل فى الفقه

 1ج، فى شرح صحيح البخارى الخطابى، أعالم الحديثإسحاق الكوسج راجع: 
ابن أبى يعلى، طبقات ، 71ص 51، رقم1جالدارقطنى، ذكر أسماء التابعين، ، 652ص
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، الذهبى،  تاريخ اإلسالم، 163-161ص 133، رقم1جالفقهاء الحنابلة، 
 437رقم، 1جابن حجر العسقالنى، تقريب التهذيب،  ،5هـ( ص274-251حوادث)

 .71ص
 19ج، الصفدى، الوافى بالوفيات، 524ص 542، رقم2ج( الذهبى، تذكرة الحفاظ، 93)

                                        ،311ص 7ج، ابن حجر العسقالنى، تهذيب، 244ص

  www.tafsir.org   

، ابن عبد 519ص 4جالسمعانى، األنساب، ، 368( السهمى، تاريخ جرجان، ص94)
، 286تاريخ اإلسالم، ص، الذهبى، 265ص 2جالهادى الدمشقى، طبقات المحدثين، 

دفعها ابن و يبدو أن هذه المهور التى (. 568ص 742، رقم2ج، 1تذكرة الحفاظ، م
 سنجر عن إسماعيل الكوسج، كانت مقابل عمله وراقًا له.

كتاب طبقات علماء إفريقية، كتاب طبقات علماء تونس، دار الكتاب ( الخشنى، 95)
 . 142ص اللبنانى، بيروت، بدون تاريخ، 

الجوزجانى، أحوال الرجال، حققه و عّلق ، 298خليفة بن خياط، الطبقات، ص( 97)
 256م، رقم 1895حى البدرى، الطبعة األولى، مؤسسة الرسالة، بيروت، عليه السيد صب

التاريخ، ، الفسوى، المعرفة و 294ص 815، رقم1، البخارى، التاريخ الكبير، م146ص
العقيلى المكى، ، 42ص 12المتروكين، رقمالنسائى، الضعفاء و ، 54،41ص 3ج

، الطبعة األولى، دار الكتب الضعفاء الكبير، حققه و وثّقه د. عبد المعطى أمين قلعجى
 1جابن حبان، المجروحين،  ،54ص 37السفر الرابع، رقمم،  1894العلمية، بيروت، 

 ابن عدى الجرجانى، ، 184-183ص 11ج، الطبرانى، المعجم الكبير، 114ص
دققها على المخطوطات يحيى مختار عزاوى، الطبعة الكامل فى ضعفاء الرجال، قرأها و 

 62، رقم1جم،  1899كر للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت، الثالثة، دار الف
حققه و عّلق عليه السيد صبحى الدارقطنى، الضعفاء و المتروكين،  ،243-241ص

الذهبى، ، 44صم،  1897البدرى السامرائى، الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة، بيروت، 
 . 117-115ص 1ج، ، ابن حجر، تهذيب التهذيب26ص 62، رقم1ميزان االعتدال،  م

http://www.tafsir.org/
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 1، الذهبى، ميزان االعتدال، م242ص 1ج( ابن عدى الجرجانى، الكامل، 96)
صورة الحديث المرسل حديث التابعى الذى لقى جماعة من الصحابة و و . 26ص

جالسهم، إذ قال: " قال رسول ا  صلى ا  عليه و سلم ". و له صور إحداها: إذا 
لتابعى فكان فيه رواية راو  لم يسمع من المذكور فوقه. انقطع اإلسناد قبل الوصول إلى ا

و هناك أيضا مرسل صغار الصحابة و أحداثهم، و هو ما يرونه من قول النبى صلى 
ا  عليه و سلم و لم يسمعوه منه و لم يشاهدوه. و قد استقر آراء جماهير حفاظ الحديث 

كم بضعفه، إال أن يصح و نقاد األثر على سقوط االحتجاج بالحديث المرسل و الح
مخرجه بمجيئه من وجه آخر. بينما احتج المحدثين بمرسل الصحابى، ألن أكثر روايتهم 

كلهم عدول. عن تعريف الحديث المرسل و حكمه راجع: ابن الصالح، بة، و عن الصحا
حسن محمد مقبولى األهدل، مصطلح الحديث و رجاله،  ،57-51علوم الحديث، ص
 .128-127م، ص 1884بة الجيل الجديد، صنعاء، الطبعة الثانية، مكت

، السمعانى، 486ص 1414، رقم367-365ص 726، رقمنفسه( السهمى، 99)
 .244-188ص 4جاألنساب، 

 .525ص 1144، رقمهنفس( السهمى، 98)
، السهمى، نفسه، 674ص 368، رقم2ج( أبو بكر اإلسماعيلى، كتاب المعجم، 84)

 .332-331ص 744رقم
من المحدثين و الضعفاء و المتروكين، تحقيق محمود  ، المجروحين( ابن حبان81)

 .114ص 1ج، هـ 1442إبراهيم زايد، الطبعة الثانية، دار الوعى، حلب، 
 .453ص 6ج( الخطيب البغدادى، تاريخ بغداد، 82)
. و مما الشك فيه أن تالميذ ابن عدى 242ص 1ج( ابن عدى، الكامل، 83)

الروايات و غيرها، فشاعت بينهم و رووها بدوهم لتالميذهم، الجرجانيين سمعوا منه هذه 
 فانتشرت بجرجان.

 .26ص 1، الذهبى، ميزان االعتدال، م242ص 1ج( ابن عدى، نفس المصدر، 84)
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. و يقال 143ص 1ج، الجندى، السلوك، 62( الجعدى، طبقات فقهاء اليمن، ص85)
 (. 415ص 8جيب، إنه من صنعاء دمشق) ابن حجر العسقالنى، تهذيب التهذ

 .143ص 1ج، الجندى، السلوك، 62( الجعدى، طبقات فقهاء اليمن، ص87)
و جعفر بن  ،. روى عنه ابنه محمد بن جعفر524ص 1492، رقمنفسه( السهمى، 86)

السهمى، نفسه،  )و غيرهم و أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدى،  ،أحمد بن شهريل
 (.521-524ص
 . 426-427ص 674، رقمنفسه( السهمى، 89)
و هيان ) بالفتح و التخفيف( من قرى  .367ص 728، رقمنفسه( السهمى، 88)

 5 ججرجان، و يقال لها كما يذكر السمعانى هيان باتوان ) السمعانى، األنساب، 
 3ج، م 1894فى تهذيب األنساب، دار صادر، بيروت،  ، ابن األثير، اللباب758ص
  (.424ص 5جبلدان، ، ياقوت الحموى، معجم ال386-387ص
 . 366( السهمى، نفس المصدر، ص144)
. و هو أبو يوسف 416ص 8ج( ابن حجر العسقالنى، تهذيب التهذيب، 141)

المصيصى عند ابن عدى الجرجانى، و كذا عند الذهبى فى المغنى، و ضعفه ابن 
، 7جحنبل، وقال: هو يروى أشياء منكرة، و لّينه البخارى ) ابن عدى، الكامل، 

 (.254ص 1632قمر 
 .255-254ص 7ج( ابن عدى، الكامل، 142)
، ياقوت، 498ص 1ج، ابن األثير، اللباب، 453ص 2ج( السمعانى، األنساب، 143)

 . 436ص 2جمعجم البلدان، 
المعين في طبقات المحدثين، ، الذهبى، 175ص 4( السمعانى، نفس المصدر، ح144)

رقم  م، 1894، دار الفرقان، عمان، تحقيق همام عبد الرحيم سعيد، الطبعة األولى
في أخبار من ذهب، مكتبة  ، ابن العماد الحنبلى، شذرات الذهب144ص 1194

 .184ص 2جهـ، 1354المقدسي، القاهرة، 
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، 74الجعدى، طبقات فقهاء اليمن، ص، 479الرازى، تاريخ صنعاء، ص( 145)
أبو جبلة، ، 45ص ، الشجاع، الحياة العلمية فى اليمن،143ص 1الجندى، السلوك، ج

 .41-44تاريخ التربية و التعليم فى اليمن، ص
ابن الصالح، علوم الحديث، ، 344ص 166، رقم1ج( ابن عدى، الكامل، 147)

 .387ص
ابن ، 252ص 1ج، أعالم الحديث فى شرح صحيح البخارى ،الخطابى( 146)

، ابن حجر 242،27ص 2، ق114ص 1الفرضى، تاريخ علماء األندلس، ق
 . 396ص 1484، رقم1مم،  1896دار الفكر، بيروت،  نى، لسان الميزان،العسقال

تقديم و ضبط كمال يوسف الحوت، الطبعة األولى، الطبرانى، المعجم الصغير، ( 149)
ص  3ج، المعجم األوسط، 89ص 1جم،  1897مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، 

خه الطبرانى عن شيدها التى أور روايات ال مئاتو يذخر المعجم الكبير ب، 223-232
ال يخلو جزء من أجزائه من هذه الروايات، و منها على الدبرى عن شيخه عبد الرزاق، و 
، 3ج، 1194،1169، أرقام2ج، 79،74، أرقام1جسبيل المثال ال الحصر: 

، 7ج، 4489،4451، أرقام5ج، 3492،3498، أرقام4ج، 3497،3469أرقام
أرقام  12ج، 11262،11279،11276، أرقام 11ج، 7244-7188أرقام

 18ج، 544،464أرقام 19ج، 612،611أرقام 16-15ج، 13457،12454،13453
، 544،533أرقام 23ج ،221،224،38أرقام 21ج، 896رقم 24ج، 116،147أرقام
 4ج، ابن األثير، اللباب، 63الجعدى، نفس المصدر، ص، 654،636أرقام 24ج

محمد الشجاع، الحياة العلمية  عبد الرحمن ،143ص 1جالجندى، السلوك ، ، 498ص
 . 211فى اليمن، ص

 ،387ابن الصالح، علوم الحديث، ص، 344ص ص 1( ابن عدى، الكامل، ح148)
 . 399-396ص 1ابن حجر العسقالنى، لسان الميزان، م

 . 399-396ص 1، منفس المصدرابن حجر العسقالنى،  (114)
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لد البكر، الرحلة األندلسية، ، خا62( الخشنى، أخبار الفقهاء و المحدثين، ص111)
 .257ص
 .145ص 99، رقمنفسه( السهمى، 112)
، 259ص 3276، رقــم2ج " بــاب اإلشـارة فــى الصـالة "، ( عبـد الــرزاق، المصـنف،113)

 2ج، 1، الدارقطنى، سنن الـدارقطنى، م249ص 843، رقم1جأبو داود، سنن أبى داود، 
 .272ص 2ج، البيهقى، السنن الكبرى، 94ص 3رقم 

 .145ص 99، رقم هنفسالسهمى،  (114)
 .483ص 888، رقمه( السهمى، نفس115)
 .529ص 1111( السهمى، نفسه، رقم117)
، 3جالمعجم األوسط، ، 262ص 7181، رقم7جالمعجم الكبير، الطبرانى، ( 116)

الخطيب البغدادى، تاريخ  ،344ص 1جابن عدى، الكامل، ، 225-224ص 2896رقم
مجمع لنفس المؤلف: ، و 389ص 14جمجمع الزوائد، الهيثمى، ، 5ص 5بغداد، ح
فى زوائد المعجمين، تحقيق و دراسة عبد القدوس بن محمد نذير، الطبعة  البحرين

 .177-175ص 4989رقم  م، 1885الثانية، مكتبة الرشد، الرياض، 

 ، 345ص 1ج( ابن عدى، نفس المصدر، 119)
 1نى، لسان الميزان، م، ابن حجر العسقال345ص 1ج( ابن عدى، الكامل، 118)

 .399ص
 .461ص 844( السهمى، نفسه، رقم124)
عن تالميذ الطبرانى أيضا انظر: السهمى، . و 446ص 958، رقمنفسه( السهمى، 121)

  .986،121،144نفس المصدر، أرقام:
 .494،452صه، . و انظر أيضا: نفس419ص 642، رقمنفسه( السهمى، 122)
 .419( السهمى، نفسه، ص123)
يروى عن معمر و ، و مقرئيها ( بكر بن عبد ا  بن الشرود من محدثى صنعاء124)

ماعيل بن عبد ا  بن ، قرأ القرآن على إسجماعةّضعفه ابن معين، و النسائى، و مالك، 
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أخذ أيضا عن سهيل بن عباد، و قال عنه تلميذ محمد بن عثمان: ما قسطنطين، و 
 ،84ص 1684، رقم2مارى، التاريخ الكبير، راجع: البخ سمعت أن أحدًا أبلغ من بكر.

 1ابن حبان، المجروحين، ح، 75ص 99النسائى، الضعفاء و المتروكين، رقم 
الدارقطنى، الضعفاء و المتروكين، ، 143الهمدانى، صفة جزيرة العرب، ص، 187ص
ميزان االعتدال، الذهبى، ، 347،345،342،334الرازى، تاريخ مدينة صنعاء، ، 78ص
، عبد 77-75ص 189، رقم2جلسان الميزان، ، العسقالنى ابن حجر ،347ص 1م

 .182،168،93صالرحمن الشجاع، الحياة العلمية فى اليمن، 
 .418-419( السهمى، نفسه، ص125)
، ياقوت 323ص 3ج، ابن األثير، اللباب، 524ص 5ج( السمعانى، األنساب، 127)

 .344ص 5جالحموى، معجم البلدان، 
، ابن حجر العسقالنى، 141ص 144، رقم17ر أعالم النبالء، ح( الذهبى، سي126)

تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، تحقيق على محمد البجاوى، مراجعة محمد على النجار، 
، ابن العماد الحنبلى، شذرات 1444ص 4المكتبة العلمية، بيروت، بدون تاريخ، ق

 .65ص 3جالذهب، 
الحميريين فى اليمن منذ بداية العصر العباسى ر الحواليين ي ع فارتفع شأن بنى ( 129)

حارب يعفر بن عبد الرحمن والى صنعاء العباسى و انتصر عليه، و تمكن  فقدالثانى، 
هـ/  234تدين بالطاعة االسمية للدولة العباسية فى سنة تأسيس دولة وراثية مستقلة من 
أيضا و التبعية ء م، و كانت تدين بالوال 1441هـ/  382و استمرت إلى سنة  م، 964

و أبرز  المؤسس الثانى للدولةاليعفرى  إبراهيم بن أسعدو يعتبر ى بزبيد. دلألمير الزيا
 و قد اتخذ شبام عاصمة له م تقريبا، 985هـ/292و كانت واليته لصنعاء سنة رجالها،
أسعد و كان  ،م 843هـ/332و مات سنة ،له، ألن صنعاء لم تكن موالية تماما فيما بعد

و  مقاتل يأتمرون بأمره، عن الناس إال من خواصه، و حوله نحو خمسين ألف اً جبمحت
م، فهزمه ابن  847هـ/  283سنة  حروب باليمن مع على بن الفضل القرمطى لهكانت 

و  النهايةهزيمته فى استطاع غير أن اليعفرى  الفضل و طرده من صنعاء و شبام،
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تمكن بفضل حنكته السياسية و  لته،و ت دتخليص اليمن منه، و ضم أمالكه إليه فاتسع
ند و صنعاء و صعدة و المذيخرة و ج  و مقدرته العسكرية من حكم دولة تضم شبام و ال

أسعد اليعفرى راجع: المسعودى، مروج الذهب،  دولة. لمزيد من التفاصيل عن نجران
ملك فى شرح مسك الختام فيمن تولى ملك اليمن من  العرشى، بلوغ المرام، 134ص 1ح

، الجندى، 145،66الجعدى، طبقات، ص، 35-19، صم 1838و إمام، مصر، 
الخزرجى،  ،15-13ابن عبد المجيد، بهجة الزمن، ص ، 212-241ص 1جالسلوك، 

ابن الديبع الشيبانى الزبيدى، قرة العيون بأخبار  ،118-148الكفاية و اإلعالم، ص
أنباء الزمن فى   اليمنى،ابن المؤيد  ، 184-179، ص 155-152اليمن الميمون، ص
عصام  ،78،72،55،54،52،48،49،45،44،42،36،37،35،14أخبار اليمن، ص

عبد الرحمن عبد الواحد  ،85-84الدين عبد الروؤف، اليمن فى ظل اإلسالم، ص
م،  2442الشجاع، تاريخ اليمن فى اإلسالم فى القرون األربعة األولى، الطبعة الرابعة، 

                                                                     www.hukam.net،194ص

      

 .351-348( الرازى، تاريخ مدينة صنعاء، ص128)
 .121ص 141، رقمنفسه( السهمى، 134)
 .446ص 958السهمى، نفسه، رقم  (131)
 .449-446السهمى، نفسه، ص (132)
، 175-151ح، علوم الحديث، ص( و عن اإلجازة و أنواعها راجع: ابن الصال133)

محمد جمال الدين القاسمى، قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، تحقيق و تعليق 
 .244-243محمد بهجت البيطار، الطبعة الثانية، دار إحياء التراث، ص

 .                    1498ص 3ج، الذهبى، تذكرة الحفاظ، 14،434( السهمى، نفسه، ص134)
 . 1498ص 3جبى، تذكرة الحفاظ، ( الذه135)
 .121ص 141( السهمى، نفسه، رقم137)
 . 542،469،478،443،432،329،211،173،154،85( السهمى، نفسه، ص136)
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422-344،421ص، نفس المصدرالرازى،  (139)
 .  

  .258ص 424، رقمنفسه( السهمى، 138)
 .217، صه( السهمى، نفس144)
 .144، صهنفس( الرازى، 141)
غير  ،( يذكر ابن المجاور أن معاذ بن جبل شيد هذه المدينة فنسبت إليه " جبل"142)

كن الجند) أن البانون أبدلوا الباء إلى نون، و أبدلوا الالم دااًل، فسميت الجند، ألنها مس
(. و يذكر ياقوت الحموى أنها تنسب إلى جند بن سهران 181صفة بالد اليمن، ص

ند البطن و قد نسب إلي الج  فرسخًا. و  59ين صنعاء و بينها و ب ،بطن من المعافر
البلد كثير من أهل العلم، و منهم: محمد بن عبد الرحمن الجندى، و عبد ا  بن عيسى 

. و انظر 178ص 2جالجندى، روى عن عبد الرزاق، و غيرهم كثير) معجم البلدان، 
 (. 88أيضا: الهمدانى، صفة جزيرة العرب، ص

، 296خليفة بن خياط، الطبقات، ص، 536ص 5بقات الكبرى، مابن سعد، الط( 143)
، الرازى، 614ص 1جالفسوى، المعرفة و التاريخ، ، 234ص 624العجلى، الثقات، رقم 

  .83ص 1ج، الجندى، السلوك، 359-356ص نفسه،
حققه و قّدم له د. إحسان عباس، دار الرائد العربى،  ( الشيرازى، طبقات الفقهاء،144)

 .84ص 1ج، الجندى، السلوك، 59ص م، 1891بيروت، 
أبو جبلة،  ،84ص 1ج، الجندى، السلوك، 87ص 2ج( السمعانى، األنساب، 145)

  .91،34تاريخ التربية و التعليم فى اليمن، ص
 .84ص 68، رقم1ج( الذهبى، تذكرة الحفاظ، 147)
 .356( الرازى، نفسه، ص146)
 1جالفسوى، المعرفة و التاريخ، ، 375ص 2، ق2جالبخارى، التاريخ الكبير، ( 149)

ابن شاهين، تاريخ أسماء ، 381ص 4ج، ابن حبان، الثقات، 762ص 2، ح645
، 8-9، ص5ج،  ابن حجر العسقالنى، تهذيب التهذيب، 192ص 596الثقات، رقم
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، حسن محمد 174-158ص 69، رقم1جالصالحى الدمشقى، طبقات علماء الحديث، 
 .237و رجاله، صمقبولى األهدل، مصطلح الحديث 

 . 63ص ،( الشيرازى، طبقات الفقهاء148)
، رقم 2ابن الجوزى، صفة الصفوة، م، 14ص 4ج( أبو نعيم، حلية األولياء، 154)

 5ج،  الذهبى، سير أعالم النبالء، 83ص 1ج، السلوكندى، ج  ال، 284ص 243
 أهل الصدق و اإلخالص، الطبعة األولى، الدار ، الشرجى، طبقات الخواص43ص

 .158، صم 1897اليمنية للنشر و التوزيع، صنعاء، 
الدارمى، سنن ، 49-46( ابن المدينى، علل الحديث و معرفة الرجال، ص151)

، 541،526،524ص 1جالفسوى، المعرفة و التاريخ، ، 127-124 ص 1م الدارمى،
 4ج، نفس المصدر، األصفهانى أبو نعيم، 46-5ص 11الطبرانى، المعجم الكبير،ح

، 298ص 2ابن الجوزى، نفس المصدر، م، 48الشيرازى، طبقات الفقهاء،  ص، 17ص
، عصام الدين 38ص 5جالذهبى، سير أعالم النبالء، ، 84ص 1جالجندى، السلوك، 

الناجى عبد السالم لمين، الحركة  ،265ؤف الفقى، اليمن فى ظل اإلسالم، صو عبد الر 
س رضى ا  عنهما إلى عهد العلمية و القضائية بمكة المكرمة من عهد ابن عبا

الشافعى رحمه ا ، بحث منشور ضمن بحوث الندوة العلمية الكبرى بمناسبة اختيار مكة 
م، المحور الثالث ) الحركة  2445هـ/ 1427المكرمة عاصمة للثقافة اإلسالمية لعام 

 .129،146م، ص 2445العلمية و الثقافية(، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 
 أبو نعيم، 47،26، ص21ج، 91، ص14-13جطبرانى، المعجم الكبير، ال( 152)

 . 23-22ص 4ج، نفسه، األصفهانى
، الجعدى، طبقات فقهاء اليمن، 16ص 4ج، نفسه، األصفهانى ( أبو نعيم153)

 .74-58ص
، الجعدى، 647ص 1جالفسوى، نفسه، ، 542ص 5ابن سعد، نفس المصدر، م( 154)

/ هـ 136ت ال خصيف بن عبد الرحمن الجزرى ). و ق57طبقات فقهاء اليمن، ص
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هـ، و أما قول الهيثم: مات سنة بضع 147(: ال ريب فى وفاة طاووس فى عام م  655
 (.48ص 5جعشرة فشاذ) الذهبى، سير أعالم النبالء، 

، محمد مصطفى األعظمى، دراسات فى الحديث 515ص 1نفسه، ح( الفسوى، 155)
 .153-152ص 1جالنبوى، 

ابن الجوزى، صفة الصفوة، ، 13،11ص 4، حنفسه، األصفهانى و نعيم( أب157)
 5جالذهبى، سير أعالم النبالء، ، 89ص 1جالجندى، السلوك، ، 296ص 2نفسه، م

 .49-46ص
، و 65. و انظر أيضا: ص341،338، 337ص 719، رقم نفسهالسهمى، ( 156)

ى، سير أعالم ، الذهب93-92ص 5ج، أبو نعيم األصفهانى، الحلية، 229ص 376رقم
 .95-94ص 24، رقم7جالنبالء، 

 5، ابن حبان، الثقات، ح614-648ص 2( الفسوى، المعرفة و التاريخ، ح159)
 283، رقم5ج، نفسه، أبو نعيم األصفهانى، 344-337، السهمى، نفسه، ص339ص
الذهبى، سير  ، 121-124ص 435، رقم3ابن الجوزى، صفة الصفوة، م ،94-68ص

 .97-94ص 24، رقم7جأعالم النبالء، 
 1413، العجلى، تاريخ الثقات، رقم239ص 1، ق4ج( البخارى، التاريخ الكبير، 158)

، ابن حجر، 344صنفسه، السهمى، ، 339ص 5جابن حبان، الثقات، ،  386ص
  .432ص 9جتهذيب التهذيب، 

نظر: ا. و عن ترجمة عطاء بن أبي رباح 356-357، صنفسهالسهمى، ( 174)
 ،1جابن خلكان، وفيات األعيان، ، 58-59فقهاء اليمن، ص الجعدى، طبقات

، 89ص 1ج، 1الذهبي، تذكرة الحفاظ، م ، 149-145ص 1جالجندى، السلوك، ،319ص
، السيوطي، طبقات الحفاظ، 83-94ص 1889، رقم7جالفاسى المكى، العقد الثمين، 

 . 146ص 1ج، ابن العماد الحنبلى، شذرات الذهب، 38ص 99رقم 
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د الفاكهى روايات عديدة عن ممارسات طاووس أثناء فريضة الحج ) أخبار أور ( 171)
 1جالذهبى، تذكرة الحفاظ، (، 167،165،175،141،121،116،84،1مكة، أرقام: 

 .84ص
 .93-92ص 283، رقم5ج( أبو نعيم األصفهانى، حلية األولياء، 172)
 .114ص 64، رقم1( الفاكهى، أخبار مكة، م173)
 . 357-355، صسهنف( السهمى، 174)
ذكر ابن الجوزى ) صفة  .93ص 5ج( أبو نعيم األصفهانى، نفس المصدر، 175)

 بن كيسان . أسند عن طاووسبن وبرة ز ر ( أن ك122ص 3مالصفوة، 
 .359،354،353،354،341،339،229،338السهمى، نفسه، ص( 177)
 .21ص 4جأبو نعيم األصفهانى، نفسه،  (176)
المصنوعة فى األحاديث الموضوعة، دار المعرفة، بيروت، الآللىء  ( السيوطى،179)

، تذكرة الموضوعات، الهندى الفتنى ،132ص 2م، باب األحكام و الحدود  م، 1893
  .195، صهـ 1388الطبعة الثانية، دار إحياء التراث العربى، بيروت، 

، 3ج " باب النهى عن لبس الرجل الثوب المعصفر " ( مسلم، صحيح مسلم،178)
، أبو نعيم 215ص 5226، رقم9ج، النسائى، سنن النسائى، 376ص 2466قمر 

 .21ص 4ج، نفسهاألصفهانى، 
 .8ص 4ج( أبو نعيم األصفهانى، نفسه، 164)
، 429،333،133،62،76،77: أرقام كثيرة، منها رواياتالفاكهى، أخبار مكة، ( 161)

، الذهبى، ميزان 68ص 1ج، البيهقى، السنن الكبرى، 371السهمى، تاريخ جرجان، ص
المعين فى طبقات المحدثين، و لنفس المؤلف، ، 524ص 2جاالعتدال، 

، ابن حجر، تهذيب 287ص 5ج، الفاسى المكى، العقد الثمين، 65ص688رقم
 1ج، محمد مصطفى األعظمى، دراسات فى الحديث النبوى، 64ص 7جالتهذيب، 

 . 258ص
 .372-374ص 724السهمى، تاريخ جرجان، رقم ( 162)
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 ،5ج( عبد الرزاق، المصنف، باب ما يبلغ اإللحاد و من دخله كان آمنا، 163)
 .249ص 388، رقمنفسه، السهمى، 151ص 8224رقم
 . 248-249ص 388، رقم نفسهالسهمى، ( 164)
، 177ص 4جالسمعانى، األنساب، الفاكهى، أخبار مكة، صفحات كثيرة، ( 165)

، الذهبى، تذكرة 137ص 1جالسلوك،  ، الجندى،62الجعدى، طبقات فقهاء اليمن، ص
، عبد 519ص 8جسقالنى، تهذيب التهذيب، ، ابن حجر الع541ص 2جالحفاظ، 

 .249الرحمن الشجاع، الحياة العلمية فى اليمن، ص
 . 84ص 1449( الذهبى، المعين فى طبقات المحدثين، رقم167)
، كحالة، 3ص 9، الزركلى، األعالم، ح13ص 2ج( البغدادى، هدية العارفين، 166)

 . 214ص 1ج، 1، فؤاد سزكين، تاريخ التراث العربى، م146ص 12معجم المؤلفين، ح
( تذكر الروايات أنه حّدث بمناكير من حفظه، غير أنه لم يتعمد الكذب، و هو 169)

، أبو بكر اإلسماعيلى، 188ص 45، رقم1ممن يشتبه عليه )ابن عدى، الكامل، ح
، و 61ص 16، رقمتاريخ جرجان، السهمى، 357-355ص 33، رقم1جكتاب المعجم، 

تحقيق  لنفس المؤلف، سؤاالت حمزة بن يوسف السهمى للدارقطنى و غيره من المشايخ،
م،  1894موفق بن عبد ا  بن عبد القادر، الطبعة األولى، مكتبة المعارف، الرياض، 

ابن  ،64ص 16، رقم1ج، ابن أبى يعلى، طبقات الفقهاء الحنابلة، 145ص 144رقم
 (.172ص 517، رقم 1جحجر العسقالنى، لسان الميزان، 

 .241-244، صتاريخ جرجان( السهمى، 168)
 . 372-371، صالمصدر ( السهمى، نفس194)
 .373-372( السهمى، نفسه، ص191)
 .372،371،244( السهمى، نفسه، ص192)
 . 542ص 1175، رقمنفسه( السهمى، 193)
 .542( السهمى، نفسه، ص194)
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م سالمـة أــبـو اــلــعال، إـبــراـهــيم عـبد اــلــمنع،ــ 188صـ  299،ـ ـرـقـم نــفسه(ـ اــلــسهمى،ـ 195) 
 .334الحياة الثقافية و االجتماعية بمكة المكرمة، صالجرجانيون و 

سنن ابن ماجه، تحقيق محمود فؤاد عبد الباقى، المكتبة العلمية، ( ابن ماجه، 197)
، 244، صههمى، نفس، الس95ص 232، رقم2جم، باب من بّلغ علمًا،  1854بيروت، 

الطبعة األولى، مكتب التربية العربى لدول الخليج،  األلبانى، صحيح سنن ابن ماجه،
 .45-44ص1ج الرياض، بدون تاريخ،

 .544ص 1174، رقم رقمنفسه( السهمى، 196)
 .448ص 646( السهمى، نفسه، رقم199)
 .439ص 913( السهمى، نفسه، رقم198)
 .512ص 1447( السهمى، نفسه، رقم184)
 .516ص 1464( السهمى، نفسه، رقم181)
 .521ص 1495( السهمى، نفسه، رقم182)
 .526-525ص 1145( السهمى، نفسه، رقم183)
 .544( السهمى، نفسه، ص184)
 .63ص 3ج( ابن العماد الحنبلى، شذرات الذهب، 185)
. عن ترجمته راجع: السهمى، 63ص 3ج( ابن العماد الحنبلى، نفس المصدر، 187)
. و انظر أيضا: 274ص 423، رقمفسهن

 .545،544،543،541،544،529،525،517،511،454،215ص
 .544( السهمى، نفسه، ص186)
 .471( السهمى، نفسه، ص189)
 . 541-544( السهمى، نفسه، ص188)
 34. و انظر أيضا: نفس المصدر، ص242( الرازى، تاريخ مدينة صنعاء، ص244)

 من مقدمة التحقيق
 .145-144ى، نفس المصدر، ص( الراز 241)
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، 44ابن حوقل، صورة األرض، ص، 84الهمدانى، صفة جزيرة العرب، ص( 242)
  .449، الحميرى، الروض المعطار، ص98ص 4جياقوت، معجم البلدان، 

ابن  ،427ص 3، منفس المصدرياقوت، ، 95ص ( المقدسى، نفس المصدر،243)
 .374صنفس المصدر، ، الحميرى، 215-214المجاور، تاريخ المستبصر، ص

، نفسهياقوت، ، 43ابن حوقل، نفس المصدر، ص، 95( المقدسى، نفسه، ص244)
 .126، الشجاع، اليمن فى عيون الرحالة، ص447ص 3ج
 .82( المقدسى، نفسه، ص245)
 .294( المقدسى، نفسه، ص247)
 ( نفس المصدر و الصفحة.246)
دار إحياء التراث العربي، بيروت،  الطبعة األولى،( اليعقوبى، كتاب البلدان، 249)

 .118ص 2ج، ياقوت الحموى، معجم البلدان، 47صم،  1899
 .421، كى لسترنج، بلدان الخالفة الشرقية، ص292، صنفسه( المقدسى، 248)
 .188، صنفسه( السهمى، 214)
 .467ص 852رقم ،367-365ص 726 رقم، ه( السهمى، نفس211)
 .224ص 359رقم( السهمى، نفسه، 212)
، 383-382ص 2ج، السمعانى، األنساب، 78ص 15رقمالسهمى، نفسه،  (213)

، ابن عبد الهادى، طبقات علماء الحديث، 874-873ص 3جالذهبى، تذكرة الحفاظ، 
 .154ص 3ج
، عبد الرحمن الشجاع، النظم اإلسالمية فى اليمن، 82، صنفسه( المقدسى، 214)

 1898دار الفكر، دمشق،  -كر المعاصر، بيروتنشأًة، الطبعة األولى، دار الفميالدًا و 
 .114صم، 
اليمن فى ظل عصام الدين عبد الروؤف،  ،89-86صنفسه، ر، و ( ابن المجا215)

 .253صاإلسالم، 
 .113، صالنفيسة، دار صادر، بيروت، بدون تاريخ( ابن رسته، األعالق 217)
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 .544، صه( السهمى، نفس216)
 4جياقوت الحموى، معجم البلدان، ). وقفلة من حصون اليمن145-144اء، ص( الرازى، تاريخ مدينة صنع219)

فاش و (. و 394ص تطلق قفل على أكثر من موضع باليمن، فهو حصن من جبل ح 
أعمال المحويت، و هى قرية من عزلة بنى النمرى ناحية الحيمة، وهى أيضا ناحية من 

وقفل الشاللة من بالد ، قضاء الشرفين، و قال الحجرى: قفل شمر من بالد حجور
 اليمن هى قرية فى وادى الحار من أعمال ذمار) محمد الحجرى، مجموع بلدانذمار، و 
إبراهيم أحمد المقحفى،  معجم المدن و القبائل اليمنية، دار الكلمة، ، 77ص  ،هاو قبائل

 (.335-334م، ص 1895صنعاء، 

لواحد الشجاع، النظم عبد الرحمن عبد ا ،157-155( الرازى، نفس المصدر، ص218)
و الدانق و يقال أيضا" داناق" ) جمعها دوانق و  .121-119اإلسالمية فى اليمن ص

و تعنى بالفارسية أيضا  دوانيق(، كلمة معربة عن " دانك" الفارسية و معناها حّبة،
هى فى اصطالح الرياضيين العرب و المسلمين كسر عادى يساوى سدس، السدس. و 

ساحة يتعاملون بها فى مصر، و هى أيضا وحدة للوزن كانوا يتعاملون كما أنها وحدة للم
بها فى البالد العربية و اإلسالمية. و قد اختلفت المصادر فى تقدير الدانق بمعنى 

من الجرام(، و الثانى  4،485الوزن، على قولين؛ األول أن الدانق يعادل سدس درهم )
يه القول األول. و الدانق ثمانى حبات و أنه يعادل سدس دينار) مثقال(. و المتفق عل

خمسا حبة من حبات الشعير المتوسط التى لم ٌتقشر، و قد قطع من طرفيها ما امتد. و 
هـ جعل الخليفة عبد الملك بن مروان الدانق قيراطان و 67الدانق: قيراطان، و فى سنة 

لدولة العثمانية نصفًا. و فى القرن السادس عشر الميالدى ) العاشر الهجرى( عّدلت ا
، 148الدانق، فجعلته يساوى ربع درهم عثمانى ) المعجم االقتصادى اإلسالمى، ص

محمد ضياء الدين الريس، الخراج فى الدولة اإلسالمية حتى منتصف القرن الثالث 
، رجب عبد الجواد إبراهيم، ألفاظ 344م، ص 1856الهجرى، الطبعة األولى، القاهرة، 

رابع الهجرى" دراسة فى ضوء مروج الذهب للمسعودى، الطبعة الحضارة فى القرن ال
محمود فاخورى و صالح  .184م، ص 2443األولى، دار األفاق العربية، القاهرة، 
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الدين خّوام: موسوعة وحدات القياس العربية و اإلسالمية و ما يعادلها بالمقادير 
 . 392-368م، ص 2442الحديثة، الطبعة األولى، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، 

 .111، الشجاع، النظم اإلسالمية فى اليمن، ص89، صنفسه( المقدسى، 224)

مكتبة المثنى، بغداد، بدون تاريخ،   ( ابن خرداذبة، المسالك و الممالك،221)
المقدسى، أحسن التقاسيم، ، 114ابن رسته، األعالق النفيسة، ص، 137-135ص
بن المجاور، تاريخ المستبصر، ا، 447ص 3ج، ياقوت، معجم البلدان، 95ص
. و لنفس المؤلف، النظم 179، الشجاع، اليمن فى عيون الرحالة، ص86،25،13ص

 . 111اإلسالمية فى اليمن، ص
 .145( الرازى، نفسه، ص222)
 .164-178، صاليمن فى عيون الرحالة( الشجاع، 223)
 .188( السهمى، نفسه، ص224)
إلمام الهادى إلى الحق يحيى بن الحسين، ، سيرة اى( على بن محمد العباس225)

. ابن عبد المجيد اليمانى، 237،117صبيروت، بدون تاريخ، تحقيق سهيل زكار، 
، و ما بعدها، 37-9،14-6ابن المؤيد، أنباء الزمن، ص، 41-44تاريخ اليمن، ص

 .115-144صام الدين عبد الرؤف، اليمن فى ظل اإلسالم، صع
   .193، صنفسه( السهمى، 227)
، ابن عبد الهادى 519ص 4جالسمعانى، األنساب،  ،368، صنفسه( السهمى، 226)

تذكرة ، 286تاريخ اإلسالم، ص، الذهبى، 265ص 2الدمشقى، طبقات المحدثين، ح
 (. 568ص 742، رقم2ج، 1الحفاظ، م

 .121، صنفسه( السهمى، 229)
 .173، صنفسه( الرازى، 228)
 .172-171( الرازى، نفسه، ص234)
. و قد خربت هذه الدار فى أيام على بن الفضل 172( الرازى، نفسه، ص231)

 (.172القرمطى ) الرازى، نفسه، ص
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ابن رسته، األعالق النفيسة، ، 137-135( ابن خرداذبة، المسالك و الممالك، ص232)
، 447ص 3، ياقوت، معجم البلدان، م68المقدسى، أحسن التقاسيم، ص، 114ص

الطبعة األولى، عّمان،  التربية و التعليم فى صدر اإلسالم، عامر أبو جبلة، تاريخ
أن ابن حنبل األصفهانى و ما بعدها. و يستفاد من رواية ألبى نعيم  241صم،  1889

 (.169، 167ص 8جكان يشترى الكاغد ليكتب فيها) حلية األولياء، 
 .241، صنفسه( الرازى، 233)
 .544ص 1174( السهمى، نفسه، رقم234)
 .188السهمى، نفسه، ص (235)
، إبراهيم عبد المنعم سالمة أبو العال، 271ص 424( السهمى، نفسه، رقم237)

 .345الجرجانيون و الحياة الثقافية و االجتماعية بمكة المكرمة، ص
 .544( السهمى، نفسه، ص236)
 . 144، صنفسه( الرازى، 239)
 2الجوزى، صفة الصفوة، م ، ابن4ص 4ج( أبو نعيم األصفهانى، حلية األولياء، 238)

  .295-294ص
. و جدير بالذكر أنه يوجد فى شرقى صنعاء 145-144( الرازى، نفسه، ص244)

بالقرب من قصر غمدان) قصر السالح( فى الوقت الحاضر بئر تسمى الباشا و ماؤها 
الباشى، و يوجد فى سفح جبل نقم شرقى صنعاء عين ماء أيضا، و ما زال بعض 

ردون البئر و العين لعذوبة مائهما و خفته، فينقلونه و يطيبونه بالبخور أهالى صنعاء ي
 (.3هامش 145و يشربونه فى مقيل القات ) الرازى، نفسه، ص

. و يؤكد ابن رسته هذا المعنى بقوله إن فقيها من أهل 145( الرازى، نفسه، ص241)
البئر أخف من ماء  اليمن وزن ماء من آبارهم قلياًل مع مثله من ماء دجلة، فوجد ماء

 (.111دجلة ) األعالق النفيسة، ص
. و يذكر ابن رسته أنه يوجد بقرب معظم مساجد صنعاء 242( الرازى، نفسه، ص242)

 (.111سقايات فيها ماء للسبيل )األعالق النفيسة، ص
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 .242-241. و انظر أيضا: ص146( الرازى، نفسه، ص243)
، 95، المقدسى، أحسن التقاسيم، ص148( ابن رسته، األعالق النفيسة، ص244)

. و جدير بالذكر أن برودة هواء اليمن تشبه برودة أهوية خراسان) ابن 241الرازى، ص
(، موافق لجميع البضائع لم يضر شيئًا، و خاصة 214المجاور، صفة بالد اليمن، ص

 (.214الزعفران ) نفسه، ص
 .144( الرازى، نفسه، ص245)
 3ج، ياقوت الحموى، معجم البلدان، 148لنفيسة، ص( ابن رسته، األعالق ا247)

 .215، ابن المجاور، صفة بالد اليمن، ص427ص
 .84، صنفسه( المقدسى، 246)
 .145( الرازى، نفسه، ص249)
ش ساكنها مضرة ي خ  . و كانت منازل صنعاء نظيفة، فلم 145( الرازى، نفسه، ص248)

، و ال -عقرب سام سريع الحركة -البعوض و الناموس و الذباب، و لم يدخلها وزغ
 (.241شىء من الحشرات المؤذية و ال الهوام القاتلة ) الرازى، نفسه، ص

 .218( صفة بالد اليمن، ص254)
، الشجاع، اليمن فى 244، صنفسه، الرازى، 97-95، صنفسه( المقدسى، 251)

 .125-124عيون الّرحالة، ص
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 ـراجــعهومـ مصـــادر الـبحــث
(1) 

 المـــصــادر الـعــربيـــة
 م: 827هـ/ 314( ابن أعثم الكوفى ) أبو محمد أحمد( ت1)
 م. 1897الفتوح،  نشر نعيم زرزور، الطبعة األولى، دار الكتب العلمية، بيروت،  -
  م: 964هـ/ 257عبد ا  محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ( ت  و( البخارى ) اإلمام أب2)

دار الجيل ) مصورة عن طبعة دار  شاكر،طبعة أحمد محمد  لبخارى،اصحيح  -
 .الحديث بالقاهرة(، بيروت، بدون تاريخ

ة الكتب إشراف د.محمد عبد المعيد خان، مؤسس التاريخ الكبير، :-------(3)
 م. 1897الثقافية، بيروت، 

 م: 1484ـ/ ه 496األندلسى ) أبو عبيد ا  عبد ا  بن عبد العزيز( ت ( البكرى4)
ضبطه مصطفى السقا، الطبعة الثالثة، عالم الكتب، ما استعجم، حققه و  معجم -

 م. 1893بيروت، 
 م: 922هـ/  246( البالذرى ) أبو العباس أحمد بن يحيى ( ت 5)
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مؤسسة المعارف  الطباع،عمر أنيس تحقيق عبد ا  أنيس الطباع و  البلدان،فتوح  -
 م. 1896 بيروت، النشر،للطباعة و 

 1477هـ/  459( ت  لحسين بن علىمام الحافظ أبى بكر أحمد بن ااإل ( البيهقى )7)
 م:

بدون  بيروت، بالهند(،طبعة دار الفكر ) مصورة عن طبعة حيدر آباد  الكبرى،السنن  -
 تاريخ.

 م: 982هـ /  268( ت  اإلمام أبو عيسى محمد بن سورة ( الترمذى )6)

 العلمية،دار الكتب  شاكر،طبعة أحمد محمد  الترمذى، الجامع الصحيح و هو جامع -
 تاريخ.بيروت، بدون 

هو سنن الترمذى، الجزء الرابع، تحقيق إبراهيم عطوه عوض، دار الجامع الصحيح و  -
 م.  1872إحياء التراث العربى، القاهرة، 

اسين خّرج أحاديثه الشيخ ماهر ي: شمائل النبى صلى ا  عليه وسلم، حققه و ----( 9)
 م. 2444فحل، الطبعة األولى، دار الغرب اإلسالمى، بيروت، 

 م: 1233هـ/  734( ابن األثير ) أبو الحسن على بن محمد ( ت 8)

 م. 1892 بيروت، التوزيع،دار الفكر للطباعة والنشر و  التاريخ،الكامل فى  -
 م. 1894فى تهذيب األنساب، دار صادر، بيروت،  اللباب :--------(14)
 م: 944هـ/  234( ابن الجعد ) اإلمام الحافظ أبى الحسن على ( ت11)
مسند ابن الجعد، تحقيق د. عبد المهدى بن عبد القادر بن عبد الهادى، الطبعة  -

 م. 1895األولى، مكتبة الفالح، الكويت، 

 :م 1154هـ/ 546( الجعدى ) عمر بن علي بن سمرة ( ت 12)

 م. 1856سيد، دار القلم، بيروت،  طبقات فقهاء اليمن، تحقيق فؤاد -
 1331هـ/ 632دى ) أبو عبد ا  بهاء الدين محمد بن يوسف بن يعقوب( تن  ج  ( ال13)
 م:
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 األكوعبن على بن الحسين الملوك، تحقيق محمد و  السلوك فى طبقات العلماء -
 م. 1883صنعاء، مكتبة اإلرشاد، ، الطبعة األولى، الحوالى

 م: 962هـ/  258إسحاق إبراهيم بن يعقوب ( ت ( الجوزجانى ) أبو 14)
عّلق عليه السيد صبحى البدرى، الطبعة األولى، مؤسسة أحوال الرجال، حققه و  -

 م. 1895الرسالة، بيروت، 
 م: 1241هـ/  586عبد الرحمن بن على ( ت ( ابن الجوزى )15)
، الطبعة جى صفة الصفوة، حققه محمود فاخورى، خّرج أحاديثه د. محمد رواس قلعه -

 م. 1897الرابعة، بيروت، 

 :م 1414هـ/  445 ت ( الحاكم النيسابورى ) محمد بن عبد ا  (17)
دار  األولى،الطبعة  عطا،المستدرك على الصحيحين، تحقيق مصطفى عبد القادر  -

 م. 1884 بيروت، العلمية،الكتب 
هـ/  354عاذ التميمى( ت( ابن حبان البستى ) اإلمام أبو حاتم محمد بن حبان بن م16)

 م:    875

المتروكين، تحقيق محمود إبراهيم زايد، جروحين من المحدثين والضعفاء و كتاب الم -
  هـ. 1442الطبعة الثانية، دار الوعى، حلب، 

مؤسسة الكتب الثقافية ) مصورة عن طبعة  الطبعة األولى،، : الثقات-----( 19)
 م. 1893آباد الدكن، الهند(، بيروت،  مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر

 م: 1449هـ/ 952( ابن حجر العسقالني ) اإلمام أبي الفضل أحمد بن علي ( ت 18)

تهذيب التهذيب، الطبعة األولى، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية، حيدر آباد  -
 هـ.1327الدكن، الهند، 

فى عبد القادر عطا، تقريب التهذيب، دراسة وتحقيق مصط :-----------(24)
 م. 1883الطبعة األولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 

: تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، تحقيق على محمد البجاوى، ---------( 21)
 مراجعة محمد على النجار، المكتبة العلمية، بيروت، بدون تاريخ.
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 م. 1896الفكر، بيروت،  ، دار: لسان الميزان----------( 22)

 م: 1348، 1347هـ/ 648أو 645ت ( الحميرى )أبو عبد ا  محمد بن عبد ا ( 23)
الروض المعطار فى خبر األقطار، تحقيق د. إحسان عباس، دار صادر بيروت،  -

 م. 1865

     م: 955هـ/  241( ابن حنبل ) األمام أحمد ( ت 24)

 األولى،آخرون، الطبعة شعيب األرنؤوط و الشيخ مسند اإلمام أحمد بن حنبل، تحقيق  -
 م. 1887مؤسسة الرسالة، بيروت، 

زميله، أنقرة، رجال، تحقيق د. طاعت فوج ييكيت و معرفة ال: العلل و -----( 25)
 م. 1873

 م. 884 هـ/ 394 ( ابن حوقل ) أبو القاسم ( ت27)

 م. 1895صورة األرض، بيروت،  -
 م: 1448هـ/  912( ت ( الخزرجى ) أبو الحسن على بن الحسن بن أبى بكر 26)
سكنها من أهل اإلسالم، منشورات الجامعة الكفاية واإلعالم فيمن ولى اليمن و  -

 م. 1868التونسية، تونس، 
 م: 862هـ/  371) أبو عبد ا  محمد بن الحارث ( ت ( الخشنى29)
المجلس  ماريا لويسا آبيال ولويس مولينا،أخبار الفقهاء والمحدثين، دراسة وتحقيق  -

 م. 1882معهد التعاون مع العالم العربى، مدريد،  -األعلى لألبحاث العلمية 
كتاب طبقات علماء إفريقية، كتاب طبقات علماء تونس، دار الكتاب  :----( 28)

 .اللبنانى، بيروت، بدون تاريخ

 م: 848هـ/  339الخطابى )اإلمام أبو سليمان حمد بن محمد( ت ( 34)
حيح البخارى، تحقيق و دراسة د. محمد بن سعيد بن عبد أعالم الحديث فى شرح ص -

 1899الرحمن آل سعود، الطبعة األولى، جامعة أم القرى، مركز إحياء التراث، مكة، 
 م.
 م: 812هـ/  344( ابن خرداذبة )أبو القاسم عبيد ا  بن عبد ا  ( ت 31)
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 تاريخ.بدون  بغداد، المثنى،مكتبة  ،الممالكو  المسالك -
 م. 1461هـ/  473الخطيب البغدادي ) الحافظ أبو بكر أحمد بن علي ( ت  (32)

 تاريخ بغداد، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، بدون تاريخ. -

 :م 1447هـ/ 949( ابن خلدون )عبد الرحمن بن محمد ( ت 33)

 م. 1897العبر، دار الكتاب اللبناني، بيروت،  -

 791س الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر( ت ( ابن خلكان ) أبو العباس شم34)
 م. 1292هـ/

 م. 1866وفيات األعيان، تحقيق د. إحسان عباس، دار صادر، بيروت،  -

 م: 954هـ/244( خليفة بن خياط ) أبو عمر الملقب بـ شبَّاب ( ت 35)

تاريخ خليفة بن خياط، راجعه وضبطه ووثقه ووضع حواشيه وفهرسه د. مصطفى  -
 م. 1895 بيروت، العلمية،دار الكتب  األولى،زميلته، الطبعة نجيب فواز و 

: كتاب الطبقات، تحقيق د. أكرم ضياء العمري، الطبعة األولى، بغداد، ------( 37)
 م.  1876

 1436هـ/ 941ت( ابن خليل ) الحافظ برهان الدين أبى إسحاق إبراهيم بن محمد ( 36)
 م:
، تحقيق فواز أحمد زمرلى، الطبعة األولى، دار االغتباط بمعرفة من ر مى باالختالط -

 م. 1899الكتاب العربى، بيروت، 

 م: 885هـ / 395( الدارقطنى ) الحافظ أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد( ت39)

ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم،  -
 بيروت، الثقافية،مؤسسة الكتب  األولى،لطبعة دراسة وتحقيق بوران الضناوي وزميلها، ا

 م. 1895

 المدنى،ٌعنى بتصحيحه السيد عبد ا  هاشم يمانى  الدارقطنى،: سنن -----( 38)
 م. 1887 بيروت، المعرفة،دار 
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عّلق عليه السيد صبحى البدرى : الضعفاء والمتروكين، حققه و -----( 44)
  م. 1897الة، بيروت، السامرائى، الطبعة الثانية، مؤسسة الرس

 م: 978هـ/ 255( الدارمى )اإلمام الحافظ عبد ا  بن عبد الرحمن ( ت41)
الطبعة  زميله،حاديث و فهرسه فواز أحمد زمرلى و سنن الدارمى، حقق نصه و خّرج أ -

 م. 1896األولى، دار الكتاب العربى، بيروت، 
 م: 999هـ/  265( ت  ( أبو داود ) اإلمام سليمان بن األشعث السجستانى42)
سنن أبى داود، طبعة محمد محيى عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، بدون  -

 تاريخ.

هـ/  844ت ( ( ابن الديبع الشيبانى الزبيدى ) اإلمام الحافظ عبد الرحمن بن على 43)
 م: 1536

الحوالى، عّلق عليه محمد بن على األكوع ون بأخبار اليمن الميمون، حققه و قرة العي -
   م.  2447، مكتبة اإلرشاد، صنعاء، ، األولىالطبعة

 م:  1364هـ/649( الذهبي ) اإلمام شمس الدين ( ت 44)

 تذكرة الحفاظ، بعناية عبد الرحمن بن يحيى المعلمى، دار الفكر العربي، بدون تاريخ. -

طبعة : المعين في طبقات المحدثين، تحقيق همام عبد الرحيم سعيد، ال----( 45)
 م. 1894األولى، دار الفرقان، عمان، 

األعالم، تحقيق د. عمر عبد السالم : تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير و ----( 47)
 م. 1882تدمرى، الطبعة األولى، دار الكتاب العربى، بيروت، 

عّلق عليه شعيب األرنؤوط و : سير أعالم النبالء، حققه وخّرج أحاديثه و ----( 46)
 م. 1895العرقسوسى، الطبعة األولى، مؤسسة الرسالة، بيروت،  محمد نعيم

: ميزان االعتدال فى نقد الرجال، تحقيق على محمد البجاوى، دار ----( 49)
 بدون تاريخ. المعرفة، بيروت،

العبر فى خبر من  غبر، تحقيق فؤاد سيد، الطبعة الثانية، وزارة اإلعالم،  :----(48)
 م.  1894الكويت، 
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 م: 1479هـ/ 474 لرازى ) أبو العباس أحمد بن عبد ا  بن محمد ( ت( ا54)
دراسة د. حسين بن عبد ا  العمرى، الطبعة الثالثة، مدينة صنعاء، تحقيق و  تاريخ -

 م. 1898دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر، دمشق، 
  م: 822هـ/ 314توفى بعد سنة  ) أبو على أحمد بن عمر ( ( ابن رسته51)
(، دار صادر، بيروت، بدون 1982األعالق النفيسة ) مصورة عن طبعة ليدن،  -

               تاريخ.
 م:  1378هـ /661( السبكى ) تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي ( ت52)

طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق مصطفى عبد القادر أحمد عطا، الطبعة األولى، دار  -
 م. 1888ة، بيروت، الكتب العلمي

 م: 945هـ/  234محمد ( ت أبو عبد ا  ( ابن سعد ) 53)

 الطبقات الكبرى، دار صادر بيروت، بدون تاريخ. -
 م: 891هـ/  361( اإلسماعيلى ) اإلمام أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إبراهيم( ت 54)
. زياد محمد تحقيق ديوخ أبى بكر اإلسماعيلى، دراسة و كتاب المعجم فى أسامى ش -

 م. 1884الحكم، المدينة المنورة، ولى، مكتبة العلوم و منصور، الطبعة األ
 م: 1177هـ/  572( السمعانى ) أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور ( ت 55)
تعليق عبد ا  عمر البارودى، الطبعة األولى، دار الجنان بيروت، األنساب، تقديم و  -

 م. 1899

 م: 1438هـ/ 426زة بن يوسف بن إبراهيم القرشى ( تحم ( السهمى )57)

تاريخ جرجان، نشر تحت إشراف د. محمد عبد المعيد خان، الطبعة الرابعة، عالم  -
 م.  1896الكتب، بيروت، 

غيره من المشايخ، حمزة بن يوسف السهمى للدارقطنى و سؤاالت  :--------(56)
ة األولى، مكتبة المعارف، الرياض، تحقيق موفق بن عبد ا  بن عبد القادر، الطبع

 م.    1894

 م: 1545هـ/ 811( السيوطي ) اإلمام جالل الدين عبد الرحمن ( ت 59)



 84 

طبقات الحفاظ، تحقيق د. علي محمد عمر، الطبعة األولى، مكتبة وهبة، القاهرة،  - 
 م. 1863

 م: 885هـ/ 395ت أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان (  ( ابن شاهين )58)

تاريخ أسماء الثقات ممن نقل عنهم العلم، تحقيق د. عبد المعطى أمين قلعجي،  -
 م. 1897الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 م: 1496هـ/ 983 ( الشرجى ) أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف( ت74)
للنشر و اإلخالص، الطبعة األولى، الدار اليمنية طبقات الخواص أهل الصدق و  -

 م. 1897التوزيع، صنعاء، 
 1493هــ/  476ت ( الشيرازى الشافعى ) أبو إسحاق إبراهيم بن علـى بـن يوسـف ( 71)
 م:
 1891قّدم له د. إحسان عباس، دار الرائد العربى، بيروت، طبقات الفقهاء، حققه و  -
 م.
 م: 1372هـ/ 674( الصفدى ) صالح الدين خليل بن أيبك ( ت 72)
الوفيات، اعتناء يوسف فان إس، الطبعة الثانية، طبع بمساعدة المعهد الوافى ب -

 م. 1892األلمانى لألبحاث الشرقية ببيروت فى مطابع دار صادر، 

 م: 927هـ/ 211أبو بكر عبد الرزاق بن همام ( ت ( الصنعانى )73)

 اإلسالمى،المكتب  الثانية،الطبعة  األعظمى،تحقيق حبيب الرحمن  المصنف، -
 م. 1893 وت،بير 

تحقيق د. محمود محمد عبده، الطبعة، : تفسير عبد الرزاق، دراسة و --------( 74)
 م. 1888األولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 743ت (  اإلمام أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن ) ( ابن الصالح الشهرزورى75)
 م: 1247هـ/
عة الثالثة، دار الفكر، دمشق، شرح نور الدين عتر، الطبعلوم الحديث، تحقيق و  -

 م. 1894
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 م: 864هـ/  374( الطبرانى ) الحافظ أبى القاسم سليمان بن أحمد ( ت 77)

زميله، الطبعة األولى، دار و  طارق بن عوض ا  بن محمد، حققه وسطالمعجم األ -
 م. 1885، القاهرة، الحرمين

 الثانية،الطبعة  السلفى، تحقيق حمدى بن عبد المجيد الكبير،: المعجم -----( 76)
 م. 2442دار إحياء التراث العربى، بيروت، 

ضبط كمال يوسف الحوت، الطبعة األولى، تقديم و  : المعجم الصغير،-----( 79)
 م. 1897مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، 

 م: 981هـ/  269( الطبرانى ) أبو سعيد هاشم بن مرثد ( ت 78)
ثد الطبرانى عن أبى زكريا يحيى بن معين، حققه و قّدم تاريخ أبى سعيد هاشم بن مر  -

 م. 1884له ن ظر محمد الفاريابى، الطبعة األولى، الرياض، 

 م: 822هـ/ 314( الطبري ) اإلمام أبو جعفر محمد بن جرير( ت 64)

تاريخ األمم والملوك، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الرابعة، دار المعارف،  -
 م.  1866 القاهرة،

 م: 1343هـ/643( ابن عبد المجيد اليمانى ) تاج الدين عبد الباقى ( ت61)
تاريخ اليمن المسمى بهجة الزمن فى تاريخ اليمن، تحقيق مصطفى حجازى، الطبعة  -

 م. 1895الثانية، دار الكلمة، صنعاء، 
مد ( ت ( ابن عبد الهادى الدمشقى الصالحى ) اإلمام أبو عبد ا  محمد بن أح62)

 م:1344هـ/ 644
طبقات علماء الحديث، تحقيق إبراهيم الزيبق، الطبعة األولى، مؤسسة الرسالة،  -

 م. 1898بيروت، 
هـ/  271( العجلى ) اإلمام الحافظ أبو الحسن أحمد بن عبد ا  بن صالح ( ت63)

 م: 965
بعة طلعجى، العلق عليه د. عبد المعطى قتاريخ الثقات، وثق أصوله وخّرج أحاديثه و  -

 م. 1894األولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 
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 م: 875هـ/  375( ابن عدى الجرجانى ) اإلمام أبو أحمد عبد ا  ( ت 64)
دققها على المخطوطات يحيى مختار عزاوى، الكامل فى ضعفاء الرجال، قرأها و  -

 م. 1899التوزيع، بيروت، ثة، دار الفكر للطباعة و النشر و الطبعة الثال
العرشى )حسين بن أحمد الزيدى( عاش فى القرن الرابع الهجرى/ العاشر  (65)

 الميالدى: 
مام، مصر، ام فيمن تولى ملك اليمن من ملك و بلوغ المرام فى شرح مسك الخت - ا 

 م. 1838
هـ/  322( العقيلى المكى ) أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد ( ت 67)

 م: 834
دار الطبعة األولى،  قلعجى،عبد المعطى أمين د. وثّقه و حققه  ير،الكبالضعفاء  -

 م.  1894 بيروت، العلمية،الكتب 

 م:  1769هـ/ 1498ت ( ابن العماد الحنبلي ) أبو الفالح عبد الحي بن أحمد( 66)

 هـ. 1354الذهب في أخبار من ذهب، مكتبة المقدسي، القاهرة،  شذرات -

-262ا  محمد بن إسحاق ( توفي بين سنتي  عبد( الفاكهي ) اإلمام أبو 69)
  م: 982-995هـ/268

ا  بن  أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، دراسة وتحقيق د. عبد الملك بن عبد -
 م. 1884دهيش، الطبعة الثانية، مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، 

حمد بن أحمد بن علي ( ( الفاسى المكي ) اإلمام أبو الطيب تقى الدين م68)
 م: 1429هـ/932ت

تحقيق محمد حامد الفقى،  1ج: العقد الثمين في تاريخ البلد األمين، ----------  
تحقيق  9جم، 1876-1872تحقيق فؤاد سيد، القاهرة،  6-2م، األجزاء  1856القاهرة، 

 م. 1878محمود محمد الطناحي، القاهرة، 
 م: 1569هـ/  897ر بن على ( ت ) محمد بن طاه الهندى ( الفتنى94)
  هـ. 1388تذكرة الموضوعات، الطبعة الثانية، دار إحياء التراث العربى، بيروت،  -
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 م:  1413هـ/  443و الوليد عبد ا  بن محمد ( ت ( ابن الفرضي ) أب91)
 م. 1877تاريخ علماء األندلس، الدار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة،  -
 م: 984هـ/  266) أبو يوسف يعقوب بن سفيان( ت ( الفسوى92)
كتاب المعرفة و التاريخ، تحقيق د. أكرم ضياء العمرى، الطبعة الثانية، مؤسسة  -

  م. 1891الرسالة، بيروت، 

 م: 843هـ/ 284 ( ابن الفقيه الهمداني ) أبو بكر أحمد بن محمد ( ت93)

ون تاريخ )مصورة عن طبعة مختصر كتاب البلدان، طبعة دار صادر، بيروت، بد -
 هـ(.1342ليدن، 

  الكريم.( القرآن 94)

 م: 1292هـ/ 792( القزوينى ) زكريا بن محمد بن محمود ( ت 95)

 م. 1894آثار البالد وأخبار العباد، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت،  -

 م:  1364هـ/ 667( ابن كثير ) عماد الدين إسماعيل بن عمر ( ت 97)

ت الشافعية، تحقيق عبد الحفيظ منصور، الطبعة األولى، دار المدار اإلسالمي، طبقا -
 م.  2444بيروت، 

 265اإلمام الحافظ أبى عبد ا  محمد بن يزيد القزوينى ( ت  ( ابن ماجه )96)
 م: 999هـ/
 م. 1854 بيروت، العلمية،المكتبة  الباقى،تحقيق محمود فؤاد عبد  السنن، -

 727كان حيًا سنةر ) أبو الفتح يوسف بن يعقوب بن محمد ( ( ابن المجاو 99)
 م: 1229هـ/
وضع سماة " تاريخ المستبصر"، راجعه و بعض الحجاز المصفة بالد اليمن ومكة و  -

 م. 1887هوامشه ممدوح حسن محمد، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 
 م: 949هـ/  234المدينى ) الحافظ على بن عبد ا  بن جعفر ( تابن ( 98)
علق عليه الدكتور عبد المعطى أمين قلعجى، علل الحديث ومعرفة الرجال، حققه و  -

 م. 1894الطبعة األولى، دار الوعى، حلب، 
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 م: 964هـ/  271مسلم ) اإلمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى ( ت    (84)
الطبعة األولى، دار خّرج أحاديثه أحمد شمس الدين، قّدم له وصححه و صحيح مسلم،  -

 م. 1889الكتب العلمية، بيروت، 
 م: 856هـ/  347)أبو الحسن على بن الحسين بن على( ت ( المسعودى 81)
مروج الذهب و معادن الجوهر، اعتنى بها د. يوسف البقاعى،  الطبعة األولى، دار  -

 م. 2442إحياء التراث العربى، بيروت، 
 م: 899هـ/369د بن أحمد البشارى ( ت ا  محم ( المقدسى ) أبو عبد82)

أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم، وضع مقدمته وهوامشه وفهارسه د. محمد مخزوم،  -
 م. 1896دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

 م: 1789هـ/ 1114 ( ابن المؤيد اليمنى ) يحيى بن الحسين( ت83)
هجرية، صححه ووضع  322ةإلى سن 294الزمن فى أخبار اليمن من سنة أنباء -

 قّدم له محمد عبد ا  ماضى، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، بدون تاريخ.حواشيه و 

 :م  915هـ/ 343( النسائى ) أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب ( ت 84)

توثيق صدقى جميل العطار، دار الفكر، بيروت، ضبط و سنن النسائى المجتبى،  -
 م. 1885

كمال يوسف لمتروكين، تحقيق بوران الضناوى و اضعفاء و ال: --------(85)
 .م 1895الحوت، الطبعة األولى، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، 

هـ/  434( أبو نعيم األصبهانى ) اإلمام الحافظ أحمد بن عبد ا  بن أحمد( ت 87)
 م: 1439

وزيع، بيروت، بدون النشر والتت األصفياء، دار الفكر للطباعة و طبقاحلية األولياء و  -
 تاريخ.

 :م 845هـ/  334ت ( الهمدانى ) أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب ( 86)
الطبعة األولى، مكتبة ، الحوالى على األكوعبن صفة جزيرة العرب، تحقيق محمد  -

 م. 1884، صنعاء، اإلرشاد
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فى  ر "أنساب حمير، الكتاب العاشاإلكليل من أخبار اليمن و : --------( 89)
الثانية،  تحقيق محب الدين الخطيب، الطبعةعيون أخبارها "، معارف همدان وأنسابها و 

 م. 1896التوزيع، توزيع دار المناهل، بيروت، الدار اليمنية للنشر و 
 م: 1444هـ/  946أبو بكر نور الدين ( ت الحافظ ( الهيثمى ) 88)

 تاريخ.بدون  بيروت، العلمية،دار الكتب  الفوائد،مجمع الزوائد و منبع  -
دراسة عبد القدوس بن حرين فى زوائد المعجمين، تحقيق و مجمع الب :-------(144)

 م. 1885محمد نذير، الطبعة الثانية، مكتبة الرشد، الرياض، 

 م: 1228هـ/  727 ( ياقوت الحموى ) اإلمام شهاب الدين أبو عبد ا  ( ت141)

 م. 1868 بيروت، صادر،دار  البلدان،معجم  -

 م: 981هـ/  269( اليعقوبي ) أحمد بن أبي يعقوب بن واضح الكاتب ( ت 142)

 م. 1899كتاب البلدان، الطبعة األولى، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  -

 م: 1131هـ/  527 ( ابن أبى يعلى الفراء ) القاضى أبى الحسين محمد( ت143)
لثقافة مد عمر، الطبعة األولى، مكتبة اطبقات الفقهاء الحنابلة، تحقيق د. على مح -

 م. 1889الدينية، القاهرة، 
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(2) 
 المـــراجــع الـعــربيـــة الحـديـثـة والمعــربـة

( البكر ) د. خالد عبد الكريم حمود (: الرحلة األندلسية إلى الجزيرة العربية من القرن 1)
 م. 2442األولى، الرياض،  الثانى حتى نهاية القرن السادس الهجرى، الطبعة

إقبال )عباس(: تاريخ إيران بعد اإلسالم، ترجمة د. محمد عالء الدين منصور، دار  (2)
 م. 1884الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، 

آثار المصنفين، دار هدية العارفين أسماء المؤلفين و  ) إسماعيل باشا (: البغدادى( 3)
م(،  1851، باسطنبولطبعة وكالة المعارف الجليلة إحياء التراث العربى ) مصورة عن 

 بيروت، بدون تاريخ.
اليمن حتى عام (: الصالت العلمية بين الحجاز و  ( أبو جبلة ) د. عامر جاد ا 4)

بحث ضمن " دراسات فى تاريخ الجزيرة العربية " الكتاب الخامس،  م، 1414هـ/ 444
 م. 2447جامعة الملك سعود، الرياض، 

 1889التعليم فى صدر اإلسالم، الطبعة األولى، عّمان، : تاريخ التربية و -----( 5)
 م.
التعليم فى اليمن فى القرون الثالثة األولى للهجرة، رسالة : تاريخ التربية و -----( 7)

 م. 1886الجامعة األردنية، ب نوقشت، هدكتوراه غير منشور 
ائلها، تحقيق إسماعيل على قبن و الحجرى ) محمد أحمد (:  مجموع بلدان اليم (6)

 م. 1894الثقافة، صنعاء، األولى، منشورات وزارة اإلعالم و األكوع، الطبعة 
بحوث فى تاريخ اليمن اإلسالمى، الطبعة ريرى ) د. محمد عيسى (: دراسات و ( الح9)

 م. 1889األولى، عالم الكتب، بيروت، 
، دار الفكر للطباعة ومصطلحه ( الخطيب ) محمد عجاج (: أصول الحديث علومه8)
 م. 1888النشر و التوزيع، بيروت، و 
 م. 1897الطبعة السابعة، دار العلم للماليين، بيروت،  ( الزركلى، األعالم،14)
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مى ( سزكين ) د. فؤاد (: تاريخ التراث العربى، نقله إلى العربية د. محمود فه11)
اإلمام محمد بن سعود  د. سعيد عبد الرحمن، جامعةحجازى، راجعه د. عرفه مصطفى و 

 م. 1893اإلسالمية، المملكة العربية السعودية، 

أثره فى ر بن راشد الصنعانى مصادره ومنهجه و م ع م  ( سعيد ) د. محمد رأفت (: 12)
 م. 1893التوزيع، الرياض، طبعة األولى، عالم الكتب للنشر و رواية الحديث، ال

لدينية فى بالد اليمن، الطبعة األولى، تاريخ المذاهب ا (: أيمن فؤاد سيد ) د.( 13)
 .م 1899الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 

التيارات السياسية والفكرية فى اليمن من الرحمن عبد الواحد (: ( الشجاع ) د. عبد 14)
بحث ضمن "  قيام الدولة العباسية حتى نهاية القرن الرابع الهجرى العاشر الميالدى،

جزيرة العربية " الكتاب الخامس، جامعة الملك سعود، الرياض، دراسات فى تاريخ ال
 م. 2447

وزارة  ،للهجرةالرابع ية فى اليمن فى القرنين الثالث و الحياة العلم: -------(15)
 م. 2444، صنعاء، اليمنية الثقافة و السياحة

اليمن فى عيون الّرحالة، الطبعة األولى، دار الفكر المعاصر،  :-------(17)
 م. 1883دار الفكر، دمشق،  -يروتب
نشأًة، الطبعة األولى، دار الفكر ظم اإلسالمية فى اليمن ميالدًا و الن :-------(16)

 م. 1898دار الفكر، دمشق،  -المعاصر، بيروت
( الشكعة ) د. مصطفى (: اإلمام أحمد بن حنبل، الطبعة األولى، دار الكتاب 19) 

 م. 1894اللبنانى، بيروت، 
تاريخ تدوينه، فى (: دراسات فى الحديث النبوى و ألعظمى ) د. محمد مصط( ا18)

 م. 1882المكتب اإلسالمى، بيروت، 
الحياة الثقافية و (: الجرجانيون و  د. إبراهيم عبد المنعم سالمة ( أبو العال )24)

االجتماعية بمكة المكرمة حتى بدايات القرن الخامس الهجرى، بحث منشور ضمن 
العلمية الكبرى بمناسبة اختيار مكة المكرمة عاصمة للثقافة اإلسالمية لعام  بحوث الندوة
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م، المحور الثانى ) الحياة االجتماعية(، جامعة أم القرى، مكة  2445هـ/ 1427
 م. 2445المكرمة، 

خّوام ) صالح الدين (: موسوعة وحدات القياس العربية و ( فاخورى ) محمود( و 21)
بالمقادير الحديثة، الطبعة األولى، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت،  ما يعادلهاسالمية و اإل

 م. 2442
( الفرح ) محمد حسين (: اليمن فى تاريخ ابن خلدون، الطبعة األولى، الهيئة العامة 22)

 م. 2441للكتاب، صنعاء، 
اليمن فى ظل اإلسالم منذ فجره حتى قيام  (:عبد الروؤف الدين د.عصام ) ( الفقى23)

 م. 1884، دار الفكر العربى، القاهرة، لثالثةبنى رسول، الطبعة ادولة 
الطبعة الثانية، دار النفاس  الثورى،(: موسوعة فقه سفيان  محمد رواس ( قلعه جى )24)

 م. 1884 بيروت، والتوزيع،للطباعة والنشر 
 م. 1858( كحالة ) عمر رضا (: معجم المؤلفين، دار إحياء التراث، بيروت، 25)
( المظاهرى ) د. تقي الدين الندوى (: علم رجال الحديث، الطبعة األولى، دبي، 27)

 م. 1897
 1392( م عين ) دكتر محمد (: فرهنك فارسى، مؤسسة انتشارات امير كبير، تهرات، 26)

 .هـ ش
القبائل اليمنية، دار الكلمة، صنعاء، ) إبراهيم أحمد (: معجم المدن و  ( المقحفى29)

 م. 1895
رجاله، الطبعة الثانية، ن محمد مقبولى (: مصطلح الحديث و األهدل ) د. حس( 28)

 م. 1884الجديد، صنعاء،    مكتبة الجيل 
) محمد ناصر(: صحيح سنن ابن ماجه، الطبعة األولى، مكتب التربية  ( األلبانى34)

 العربى لدول الخليج، الرياض، بدون تاريخ.
باختصار السند، مكتب التربية  : صحيح سنن النسائى-------------(31)

 م. 1899العربى لدول الخليج العربى، الرياض، 
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(: بلدان الخالفة الشرقية، ترجمة كوركيس عواد وزميله، الطبعة  كى ( لسترنج )32)
 م. 1895الثانية، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

كرمة من عهد القضائية بمكة المو ( لمين ) د. الناجى عبد السالم (: الحركة العلمية 33)
ابن عباس رضى ا  عنهما إلى عهد الشافعى رحمه ا ، بحث منشور ضمن بحوث 

 1427الندوة العلمية الكبرى بمناسبة اختيار مكة المكرمة عاصمة للثقافة اإلسالمية لعام 
م، المحور الثالث ) الحركة العلمية و الثقافية(، جامعة أم القرى، مكة  2445هـ/

 م. 2445المكرمة، 
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