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Abstract: 

The city of Nishapur is one of the most important Islamic cities where many scholars are 

mentioned. Among these scholars is Sheikh Abdul Ghafer al-Farsi, who is one of its well-known 

sheikhs. He has a short book from the context that he wrote in the manner of the Nisabur ruler, author 

of the history of Nishapur. According to the letters of the lexicon, the Persian Abdul Ghafer translated 

to the Nisaburian scholars, and we translated the Nisaburian scholars traveling to Baghdad in the first 

half of the fifth century AH / 11th century AD, and highlighted the most important scientific activities 

of the translator mentioned by Abdul Ghafer Persian, The translation of the scientists in brief applies to 

the title of his book, which often forced us to refer to other sources that have been translated to them to 

restore the lack of information, has been known as the city of Nishapur scientific journey in language 

and terminology, moreover we translated to Sheikh Abdul Ghafer Persian And his scientific family, 

and follow us the scientific impact of each member of his family 

Key words: Scientific trip, Nishapur, Abdul Ghafer the Persian, The shortcut from the context. 

  :الملخص
، الشيخ عبد الغافر الفارسيتعد مدينة نيسابور من المدن االسالمية المهمة التي نبغ فيها علماء كثر ومن اولئك العلماء هو 

صاحب كتاب تاريخ ، له كتاب المختصر من السياق الذي صنفه على طريقة الحاكم النيسابوري، الذي يعد من مشايخها المعروفين
ونحن ، ترجم عبد الغافر الفارسي للعلماء النيسابوريين، والكتابين عبارة عن كتب تراجم رجال رتبا بحسب حروف المعجم، نيسابور

وسلطنا الضوء ، ترجمنا للعلماء النيسابوريين الرحالة الى بغداد في النصف االول من القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميالدي
والبد من القول انه ترجم للعلماء بشكل مختصر ينطبق على ، على اهم االنشطة العلمية للمترجم له التي ذكرها عبد الغافر الفارسي

الذي اضطرنا في كثير من االحيان الرجوع الى المصادر االخرى التي ترجمت لهم لترميم النقص الحاصل في االمر ، عنوان كتابه
زد على ذلك فقد ترجمنا للشيخ عبد الغافر الفارسي ، وقد تّم التعريف بمدينة نيسابور والرحلة العلمية في اللغة واالصطالح، المعلومة

 لكل واحد من افراد اسرتهوتتبعنا االثر العلمي ، واسرته العلمية
 .السياق من المختصر، الفارسي الغافر عبد، نيسابور، العلمية الرحلة :مفتاحيةالكلمات ال

 :المقدمة
وهذا بدوره ، اذ ان دراستها توضح الترابط الفكري بين اجزاء الدولة االسالمية، يعد موضوع الرحلة العلمية من العناوين المهمة

فهذا هو االخر ، اما اذا تمت دراسة الرحلة العلمية في كتاب ما من كتب التراث االسالمي، الفكرية والتالقح الفكريينعكس على الوحدة 
ويعد كتاب ، هو التالزم العلمي بين مناطق الدولة االسالمية بجزئياتها وكلياتها، يبين ان الجزئيات والكليات تنصهر بموضوع واحد

ألنه ترجم آلالف ، بور للشيخ الفقيه عبد الغافر الفارسي ممن الكتب المهمة ذات القيمة العلمية العاليةالمختصر من السياق لتاريخ نيسا
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، حتى ان بعضهم كانت ترجمته ال تتعدى ذكر اسمه، وترجم لهم بصورة مختصرة تنطبق على عنوان الكتاب، من العلماء النيسابوريين
 له.وغيرهم اعطي تفصيالت جزئية ترسم ترجمة واضحة 

السيما اذا ما ، وقد اخترنا دراسة هذا الكتاب ألنه الكتاب االول الذي وصلنا وقد جمع في طياته تراجم علماء مدينة نيسابور
ما يؤشر على ، والكتاب عنوانه: )تاريخ نيسابور(، قد سبق كتاب المختصر قيد الدراسة، عرفنا ان هناك كتاب مفقود للحاكم النيسابوري

وكانت بدايته ، السياق هو انه فقد جزء منه هو االخر اذ اعتمد في ادراج اعالمه بحب التسلسل المعجمي الهجائي كتاب المختصر من
 اي الحروف من االلف الى الحاء قد فقدت.، بحرف الحاء

، س الهجرياما نطاق البحث فقد اقتصر على دراسة العلماء النيسابوريون الرحالة الى بغداد في النصف االول من القرن الخام
 اي الذين قصدوا بغداد برحلة علمية.

تناولنا في التمهيد تعريف ، عملنا بمنهجية تقسيم البحث الى مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة مع قائمة بثبت المصادر والمراجع
زد ، العلمي بعبد الغافر الفارسي وترجمة للشيخ عبد الغافر الفارسي واسرته مركزين على اثر االسرة، بالجغرافية التاريخية لمدينة نيسابور

فتناول العلماء النيسابوريون الرحالة الى ، اما الفصل االول، على ذلك اعطينا نبذة مختصرة عن وصف كتاب المختصر من السياق
في الخاتمة اهم وثبتنا ، والفصل الثاني تناول الربع الثاني من القرن الخامس الهجري، بغداد في الربع االول من القرن الخامس الهجري

 االستنتاجات التي توصلنا اليها في البحث.
، اعتمدنا منهجية ذكر هوية الكتاب مختصرة في هوامش البحث عند ذكره في المرة االولى والمرات الالحقة لها تالفيا للتكرار

 تباع الترتيب الهجائي المعجمي.واقتصرنا على تفصيالته في قائمة المصادر لسهولة االهتداء اليها عن طريق ا، وتقليال لألخطاء
اعتمدنا على قائمة من المصادر المهمة التي اغنت البحث وزودتنا بمعلومات قّيمة تمكنا من خاللها سد الثغرات الحاصلة في 

هذه المصادر  ومن، او اجراء مقارنة بين ما ذكره عبد الغافر الفارسي وما ذكره المؤلف اآلخر، البحث عند الترجمة الحد العلماء الرحالة
 وغيرها.، والوافي بالوفيات للصفدي، وسير اعالم النبالء للذهبي، البن خلكان، ككتاب: وفيات االعيان، هي كتب الرجال والتراجم

 التمهيد
 نبذة جغرافية تاريخية عن مدينة نيسابور:

نيسابور التي سميت بهذا االسم نسبة إلى نحن بصدد دراسة السيرة العلمية للشيخ عبد الغافر الفارسي البد من تعريف لمدينة 
 ،(1)فقيل لها نيسابور ،مؤسسها سابور عندما مر بها ونظر إليها وقال: "هذِه تصلح ان تكون مدينة فأمر فقطع قصبها ثم كبس ثم بنيت"

م( الذي امر ببناء 379-309لم يذكر أي من الملوك الساسانيين سابور؟ بينما ذكر الطبري ان سابور الثاني الملقب بذي االكتاف )
 .(2)مدينة بأرض خراسان وسماها نيسابور

فبلغوا نيسابور فلم  ،خرج اصحابه يبحثون عنه ،وحسب قول المنجمين ،عندما غادر سابور مملكته ،جاءت تسمية مدينة نيسابور
ومعناه  ،ريدون؟ فقالوا: سابور خواستفقال لهم ما ت ،فرجعوا حتى وقعوا الى سابور خواست ،فقالوا نيست سابور اي ليس سابور ،يجدوه

 . (3)سابور نطلب
 ،(2)الخامس ،(1)ذكر الخوارزمي ان مدينة نيسابور تقع في االقليم ،اختلفت المصادر في تحديد الموقع الجغرافي لمدينة نيسابور

فقد ذكر أنها خارجة عن  ،وقد جعلها ياقوت الحموي في االقليم الخامس ،(3)بينما ذكر المقدسي تقع في االقليم الرابع من أقاليم االرض
 .(4)االقليم الرابع الى االقليم الخامس

                                                           
تحقيق: حسان عباس،  ،قطارم(، الروض المعطار في خبر اال1494ه/900ابو عبدهللا محمد بن عبدهللا بن عبد المنعم )ت ،عبد المنعم الحميري (1)

 .558م(، ص1980ه/1400)2ط

، (1967ه/1387)بيروت ، 2دار التراث، ط ،تاريخ الرسل والملوك، م(922ه/310الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي)ت (2)

 .58/ص2ج

 .331/ص5م(، ج 1995ه/1416)بيروت2دار صادر، ط ،م(، معجم البلدان1228ه/626شهاب الدين ابو عبدهللا )ت ،ياقوت الحموي (3)
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فهي قلب لما حولها من البالد  ،(5)تعد مدينة نيسابور من المدن الكبرى في خراسان فهي تقع في الربع االول من ارباع خراسان
 .(7)تبعد نيسابور عن مدينة بغداد ثالثمائة وخمسة فراسخوبهذا الموقع االستراتيجي  ،(6)واالقطار

واختلفــت المصــادر فــي تــاريخ فــتح مدينــة  ،وّجــه العــرب والمســلمون انظــارهم نحوهــا ،ألهميــة مدينــة نيســابور وموقعهــا االســتراتيجي
 ،م(577ه/58جيشــًا بقيــادة عبــد اهلل بــن عــامر بــن كريــز )ت ،م(655-644هـــ/35-24التــي أرســل الخليفــة عثمــان بــن عفــان ) ،نيســابور

م( على يد القائد االحنف بـن قـيس 652هـ/ 32ان المسلمين فتحوا نيسابور سنة )  ،بينما ذكر االصفهاني ،(8)م(650هـ/30لفتحها سنة )
. (10)م(653هــ/ 33كرها في حوادث سنة )وذ ،لكن ابن االثير ذكر فتحها على يد القائد عبد اهلل بن عامر بن كريز ،(9)م(686هـ/67)ت

 ونرجح ما ذكره اليعقوبي لكونه األسبق زمانًا من االصفهاني وابن االثير.
وفي وصف دقيق لمدينة نيسابور نجد أنها وصفت بكونها مـن أدق المـدن ترتيبـًا إذ قيـل فـي وصـفها: "مدينـة جليلـة فـي مسـتوى مـن 

 ،يقــال لهــا دمشــق الصــغير لكثــرة فواكههــا وبســاتينها ومياههــا ،(11)مقــدراها ثــالث أميــال" ،ءوهــي قديمــة البنــا ،األرض وأبنيتهــا مــن الطــين
ثـم دار ، وسـوق المربعـة الصـغيرة ،ومـن اشـهر اسـواقها سـوقان همـا: سـوق المربعـة الكبيـرة ،(12)اسـواقها حسـنة ومتسـعة ،وتخترقها االنهـار

ومـن هـذِه االسـواق خانـات وفنـادق  ،ثـم ينتهـي بـرأس القنطـرة ،إن األسواق طويلة مكتظة بالدكاكين وصواًل الـى المقـابر الحسـينيين ،االمارة
وفـي نيسـابور نهـر جـاٍر كبيـر يعـرف )وادي سـغارذ( يشـربون منـه وتسـقى  ،(13)التجار من البزازين والخرازين وغيرهم من اصحاب الحـرف

 ،بـاب القهنـدز ،والثالـث ،بـاب سـكَّة معقـل ،والثـاني ،فأحدها يعـرف ببـاب رأس القنطـرة ،لمدينة أربع أبواب رئيسيةول ، (15()14)منه رساتيقهم
 .(16)باب قنطرة تكين ،والرابع

نــذكر الــبعض منهــا: )رســتاق  ،كانــت المدينــة تتــألف مــن عــدة رســاتيق عرفــت هــذِه األقــاليم بخصــوبة أرضــها ووفــرة انتاجهــا الزراعــي
ولكـــل  مــن هـــذِه الرســـاتيق عــدد كبيـــر مـــن القــرى مختلفـــة االحجـــام  ،(17)ورســتاق بشـــتفروش( ،ورســـتاق مـــازل ،اق ريونــدورســـت ،الشــامات

 .(18)فعلى سبيل المثال: إن في رستاق بشتفروش وحدُه مئة وسته عشر قرية ،والمساحات
قــد غــزت  ،(1)إن قبائــل متوحشــة يطلــق عليهــا: )قبائــل الُغــز( ،ومــن بــين تلــك األزمــات ،وقــد تعرضــت مدينــة نيســابور ألزمــات كبيــرة

ثـم  ،وخربوا المدينة ثم سلبوا كـل أموالهـا وبعـد ذلـك احرقوهـا ،م(1157-1096هـ/552-490مدينة نيسابور وأسرت أهلها وملكها سنجر )
                                                                                                                                                                                                       

-25/ص1ج،معجم البلدان ،ألنه مقلوم من االرض التي تتاخمها اي مقطوع منها. ياقوت الحموي ،وسمي إقليماً  ،اقليم: كل ناحية مشتملة على عدة مدن وقرى (1)

26. 

 .27م(، ص1938ه/1357د.ت، دار الصادر أفست ليدن )بيروت ،رضم(، صورة اال977ه/367ابن حوقل، ابو القاسم محمد بن حوقل البغدادي )ت (2)

 .52/ص4م(، ج1907ه/1325مكتبة الثقافة الدينية، بور سعيد، د. ط ) ،م(، البدء والتاريخ966ه/355المقدسي، المطهر بن طاهر )ت (3)

 .331/ص5ج ،معجم البلدان (4)

 .615ص ،م(1996/ـه1416)ت م(، البلدان تحقيق: يوسف الهادي، عالم الكتب975ه/365ابو عبد هللا أحمد بن محمد بن إسحاق الهمذاني)ت ،ابن الفقيه (5)

 .558الروض المعطار في خبر االقطار، ص  ،عبد المنعم الحميري  (6)

 .23م(ص 1889ه/1307د.ت، دار الصادر، أفست ليدن)بيروت ،م(، المسالك والممالك893ه/280ابو القاسم عبيد هللا بن عبدهللا )ت ،ابن خرداذبة(7) 

 .96م(، 2001ه/1422دار الكتب العلمية، )بيروت  ،م(، البلدان904ه/292أحمد بن إسحاق بن جعفر )ت ،اليعقوبي (8)

م(، البستان الجامع لجميع تواريخ أهل الزمان، تحقيق: عمر عبد السالم تدمري، المكتبة 1200ه/597د بن محمد )تاألصفهاني، عماد الدين ابو حامد محم (9)

 .101ص ،م(2002ه/1423العصرية للطباعة والنشر)بيروت 

د السالم تدمري، الناشر، دار الكتاب تحقيق: عمر عب ،م(، الكامل في التاريخ1232ه/630ابن األثير، ابو الحسن علي بن ابي الكرم الشيباني الجزري)ت (10)

 .511/ص2م(ج1997ه/1417العربي)بيروت

م(، 1988ه/1409د.ت، عالم الكتب)بيروت  ،م(، نزهة المشتاق في اختراق االفاق1164ه/560محمد بن محمد بن عبد هللا الحسني )ت ،االدريسي (11)

 .960/ص2ج
م(، رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب االمصار وعجائب االسفار، دار 1377ه/779محمد بن عبد هللا اللواتي الطنجي )ت ،ابن بطوطة (12)

 .56/ص3م(، ج1997ه/1417أكاديمية المملكة المغربية )الرباط 

 .255م(ص 2004ه/1425بيروت0ار الصادرد ،م(، المسالك والممالك957ه/346ابو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي)ت ،االصطخري (13)
ج  ،معجم البلدان ،فهو عند الفرس بمنزلة ارض السواد عند اهل بغداد. ياقوت الحموي ،كل موضع فيه مزارع وقرى وال يقال ذلك للمدن كالبصرة وبغداد (14)

 .38/ص1
 .433/ص2ج  ،صورة االرض ،ابن حوقل (15)

 .254ص ،المسالك والممالك ،االصطخري (16)

م(، 1991ه/1411م(، أَحسن التقاسيم في معرفة االقاليم، دار صادر)بيروت 991ه/381شمس الدين ابو عبدهللا محمد بن أحمد البشاري)ت ،المقدسي (17)

 .299ص
 .426/ص1ج  ،معجم البلدان ،ياقوت الحموي (18)
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فتعرضــت الــى خــراب مــرة أخــرى  ،(2)م( إذ جــاء )التتــار(1220هـــ/618انقلبــت األحــوال بهــذه المدينــة حتــى أعــادت نشــاطها بحــدود ســنة )
 .(3)ولم يبقوا سورًا أو جدارًا من أسوارها إال وخربوه ،فخربوا أسوارها وأخذوها عنوة
 حياة عبد الغافر الفارسي.

هــو العــالم االمــام الحــافظ الشــهير عبــد الغــافر بــن اســماعيل بــن عبــد  ،دون تقــديم او تــأخير ،اتفقــت المصــادر علــى اســم هــذا العــالم
 وكانــت والدتــُه بمدينــة نيســابور فــي شــهر ربيــع االخــر ســنة ،(4)الغــافر بــن محمــد بــن عبــد الغــافر بــن احمــد بــن محمــد بــن ســعيد الفارســي

ونشــأ الشــيخ عبــد الغــافر الفارســي فــي اســرٍة  ،(6)وهــي ابــو الحســن الفارســي ،وقــد اشــتهر بكنيتــِه الوحيــدة ،(5)م(1059هـــ/كانون االول451)
وقــد قيــل بحقــه : قــرأ القــرآن باللغــة  ،(7)اذ تعهــد أخوالــُه بتعليمــِه فــي ســن الخامســة مــن عمــره ،اذ انــُه اخــذ العلــم منــذ نعومــة اظفــارهِ  ،علميــة

حيـث  ،لعلـم وهـو فـي هـذا السـن المبكـروقد اصطحبه اخواله معهـم الـى مجـالس ا ،(8)العربية ولقن االعتقاد بالفارسية هو ابن خمس سنين
جده المه الشيخ  ،وكان اول شيوخِه الذين سمع منهم هو ،مجالس تحفيظ القرآن الكريم وسماع الحديث النبوي الشريف في مدينة نيسابور

م( فــي 963هـــ/352واســتمع فــي صــباه لمســند احمــد بــن عبيــد الصــفار )ت ،م(1072ه/465زيــن االســالم ابــو القاســم القشــيري المتــوفى )
وعلـم  ،والتي كانت تعقد فيها فيسـتمع مـن حضـرها الـى مختلـف أنـواع العلـوم وال سـيما علـوم القـرآن الكـريم ،مجالس مدينة نيسابور العلمية

ذي ويمكننا القول بأن الحياة العلمية االولى لعبد الغافر الفارسي مصدرها جده الشيخ زيـن االسـالم القشـيري الـ ،(9)الحديث النبوي الشريف
وهـو فـي  ،كان أثرُه واضحًا عليه ثم يأتي بالدرجة الثانية اخواله الذين تولوا تربيته وبغياب والده الـذي قضـى مـدة عشـرة سـنوات بعيـدًا عنـه

م( وبعـد عـودة والـدِه فـرغ مـن حفـظ 1071هــ/463اال أنهـا أشـارت بأنـُه رجـع سـنة ) ،لـم تـذكر المصـادر سـببَا لهـذا ،سن العاشرة مـن عمـره
 .(10)فعمد والدُه على تلقينه اللغة العربية وتصانيف شيخِه االول زين االسالم ابي القاسم القشيري ،الكريم واستظهاره القرآن

كذلك يبدو ان والده كان يجيد  ،ولفظة االمام تطلق على العلماء البارزين ،ومن ترجمة حياة والدِه يتضح انُه كان من العلماء
 العربية بدليل عزمه على تعليم عبد الغافر الفارسي اللغة العربية.

وخالـِه ابـي  ،م(1073هــ/465دار عبد الغافر الفارسي على بقية العلماء فـي مدينـة نيسـابور مـن بيـنهم: جـده ابـو قاسـم القشـيري )ت
جدتـُه  ،م( صـاحب )نهايـة المطلـب( والزمـه مـدة اربـع سـنين1085هــ/478)توابـي المعـالي الجـويني  ،م(1084هـ/477سعد القشيري )ت

والــده ابــي عبــد اهلل إســماعيل بــن عبــد الغــافر  ،م(1100هـــ/494وخالــُه ابــو ســعيد القشــيري )ت ،م(1087هـــ/480فاطمــة بنــت الــدقاق )ت
م( ثـم درس علـى يـد االمـام 876هـ/262كما أطلع على )كتاب االدب( لجعفر بن احمد بن محمد الشاماتي )ت ،(11)م(1111هـ/504)ت

وســمع مـن االمـام عبــد   ،وسـمعها منـهُ  ،فـأطلع علــى مـا امكنـه مــن مصـنفاته وقرأهـا عليــهِ  ،م(1075هــ/467علـي بـن فضـال المغربــي )ت

                                                                                                                                                                                                       
م(، آثار البالد واخبار 1283ه/682زكريا بن محمد بن محمود )ت ،كانوا على دين النصارى. القزويني ،هي قبائل متوحشة اصلها من التركقبائل الغز:  (1)

 .588العباد، دار صادر )بيروت، د.ت(، ص 
وكثرتهم. ابن  ،موشجاعته  ،لشدتهم ،كانوا يرهبون عدوهم ،تفوقوا على غيرهم  ،هم طوائف خرجوا من بالدهم )حدود الصين قديماً ( ونزلوا  بالد تركستان (2)

 .261/ص10ج،الكامل في التاريخ ،االثير
 .332/ص5ج  ،معجم البلدان ،ياقوت الحموي (3)
تحقيق: إحسان عباس، )دار الصادر، د.ت(، ج  ،م(، وفيات االعيان وأنباء ابناء الزمان1282ه/681ابو العباس شمس الدين أحمد )ت ،ابن خلكان (4)

تحقيق: د. بشار عواد معروف، دار  ،م(، تاريخ االسالم ووفيات المشاهير واالعالم1347ه/748شمس الدين ابو عبدهللا بن قايماز )ت ،؛ الذهبي225/ص3

تحقيق: د.  ،م( طبقات الشافعية الكبرى1369ه/771تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين )ت ،؛ السبكي489/ص11م(، ج 2003ه/1424الغرب االسالمي)

      .173-172/ ص3م(، ج1993ه/1413)2مد الطناحي، د. عبد الفتاح محمد الحلو، مطبعة هجر، طمحمود مح

 )بغداد م(، التحبير في معجم الكبير، تحقيق: منيرة ناجي سالم، رئاسة ديوان االوقاف1168ه/562عبد الكريم بن محمد المروزي )ت ،السمعاني (5)

 .509/ص1م(، ج1975/ـه1395

 .     172/ص 7ج ،طبقات الشافعية الكبرى ،؛ السبكي489/ص11ج ،تاريخ االسالم ،؛ الذهبي225/ص3ج  ،فيات االعيانو ،ابن خلكان (6)
 .16/ص20جم( 1985ه/1405، )3تحقيق: شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط ،سير اعالم النبالء ،الذهبي (7)
تحقيق: محمد كاظم المحمودي، د. ط  ،م(، المختصر من السياق لتاريخ نيسابور1134ه/529ابو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل )ت ،عبد الغافر الفارسي (8)

 .14ص  ،م(2005ه/1426)قم

 .16/ص20ج ،سير اعالم النبالء ،الذهبي (9)

 .14ص  ، ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (10)

 .225/ص3ج ،وفيات االعيان ،ابن خلكان (11)
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لغـافر ولـم يتوقـف عبـد ا ،(1)م(1071هــ/463م( شـيئًا مـن طريقـة القاضـي االمـام الحسـين المـرو الـروذي )1098هـ/491الرزاق المنيعي )
 بل أراد االستزادة فخرج برحلة علمية لمدن عدة. ،الفارسي عند هذه الحدود

 رحلته العلمية.
عن طريق لقائه  بالعلماء والسماع منهم اينما ُوجدوا في مختلف المدن  ،كان عبد الغافر الفارسي ذا رغبة شديدة في التزود بالعلم
ولقي فيها االفاضل العلماء ثم خرج الى مدينة  ،(3)ثم خرج الى خوارزم ،(2)االسالمية فبدأ  برحلة علمية  بدأها متوجهًا الى مدينة )نسا(

 .(6)ة نيسابور مزودًا بعلوم مختلفةثم عاد الى مدين،(5)ثم توجه منها الى مدينة ) الهور( ،(4))غزنه (
والمدة التي قضاها في المدن  ،انها لم ُتِشْر الى السنوات التي بدأت فيها الرحلة ،مما يالحظ على المصادر التي ذكرت رحلته

 دون ذكر اسمائهم او عددهم. ،والتقى بعض العلماء ،واكتفت بذكر كلمات مثل: سمع او حّدث او قرأ فيها ،االسالمية
اعصار يوم االثنين  ثم  ،(7)عد هذه الرحلة عاد الى مدينة نيسابور مزودًا بعلوم مختلفة وولي الخطابة بها أملى في )مسجد عقيل(ب

وفرغ منه في أواخر ذي القعدة سنة  ،و)السياق لتاريخ نيسابور( ،صنف كتب عديدة منها: )المفهم لشرح غريب صحيح مسلم(
 .(8)وكذلك صنف كتاب مجمع الغرائب في غريب الحديث ،نحن بصدد دراسته م( الذي1124ه/كانون االول 518)

 م(. 1134هـ/529:أسرة عبد الغافر الفارسي )ت
 والعلوم االسالمية االخرى. ،اشتهرت برواية الحديث وعلوم القرآن ،ينتسب عبد الغافر الفارسي الى اسرة علمية ذائعة الصيت    
وصفه حفيده  ،(9)عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر بن احمد بن محمد بن سعيد  الفارسي النيسابوري ،هو ابو الحسن ألبيهاما جد ه 

الملحوظ من الحق  ،المحفوظ في الدنيا والدين ،الدين ،الصّين ،الصالح ،االمين ،الثقة ،الجد ،عبد الغافر الفارسي بقولِه: "هو الشيخ
 .(11)م( بمدينة نيسابور ودفن فيها1056هـ/448توفي سنة ) ،(10)وقد سمع من االئمة والصدور" ،تعالى بكل نعمى

قد ولد سنة  ،(12)م(1111هـ/504هو اسماعيل بن عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر بن احمد الفارسي ثم النيسابوري )ت: الدهُ و و 
 .(13) م( قد بلغ عمرُه واحدًا وثمانين عاماً 1111هـ/504وتوفي سنة ) ،م(1030هـ/421)

                                                           
 .14ص  ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (1)

وهي  ،م( احد االكاسرة الفرس652-634هـ/32-13نسبة الى بانيها فيروز بن يزدجرد ) ،يقال لها شهر فيروز ،بقرب سرخس ،نسا: مدينة في خراسان (2)

 .465ص ،آثار البالد واخبار العباد ،لكثرة انهارها واشجارها. القزويني ،طيبة

مين سنة خوارزم: مدينة في اسيا الوسطى تقع عند مجرى نهر جيحون اطلق عليها العرب المرجانية وتعد من المدن االسالمية التي فتحتها جيوش المسل (3)

 .326/ص2ج،معجم البلدان ،م(. ياقوت الحموي712هـ/97)

 ،امت عليها الدولة الغزنوية في بالد المشرق وهي من مراكز الحضارة واالدب في العالم االسالمي. ياقوت الحمويغزنة: احدى مدن الشرق االسالمية ق (4)
 .312/ص4ج  ،معجم البلدان

م(بقيادة قطب الدين أيبك 1206-1202هـ/603-599فتحها شهاب الدين محمد بن سام الغوري ) ،الهور: مدينة مشهورة تقع في بالد الهند (5)

 .119/ص3رحلة ابن بطوطة، ج ،ابن بطوطة م(.1210ـ/ه607)ت

م(، 1993/ـه1414 )بيروت ؛ ياقوت الحموي، معجم االدباء، تحقيق: إحسان عباس، دار الغرب االسالمي15، ص،المختصر من السياق ،بد الغافر الفارسي (6)

م(، 2002ه/1423)15م(، االعالم، دار العلم للماليين، ط1976ه/1396فارس)ت؛ الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن 1569/ص4ج

 .32/ص4ج

 االمالء والوعظ ودروس الفقه. ابن فندمة، ابو الحسن ظهير الدين علي بن زيد البيهقي ،هو مكتبة في مساجد نيسابور الشهيرة وكانت تعقد فيه مجالس (7)

 .7م(، ص2004ه/1425دار أقرأ )دمشق  ،م(، تاريخ بيهق1169ه/565)ت

 .22/ص3ابن خلكان، وفيات االعيان، ج (8)
 .19/ص18ج  ،سير اعالم النبالء ،الذهبي (9)
)بيروت  تحقيق: أحمد االرناؤوط، تركي مصطفى، دار إحياء التراث ،م(، الوافي بالوفيات1362ه/764صالح الدين خليل بن ابيك بن عبد هللا)ت ،الصفدي (10)

 .204/ص6جم(، 2000ه/1420
م(، مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان، تحقيق: خليل 1366ه/768ابو محمد عفيف الدين عبد هللا بن اسعد )ت ،اليافعي (11)

 .427/ص1ج ،م(1997ه/1417المنصور، دار الكتب العلمية)بيروت 

تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز، دار الكتب العلمية)بيروت  ،م(، المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور1243ه/641إبراهيم بن محمد االزهر )ت ،الصريفيني (12)

 .262/ص19ج  ،سير اعالم النبالء ،؛ الذهبي149م(، ص 1989ه/1409
 .149ص  ،المنتخب من السياق ،الصريفيني   (13)
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وسـمع مـن علمائهـا وكتـب بخـط يـدِه مـا يزيـد عـن الـف جـزء  ،(1)اقليم االحواز ،وكانت لُه رحلة علمية طاف من خاللها اقاليم فارس
موضــع البحــث والدراســة وابــو شــجاع  ،م(1135هـــ/529ولــده: عبــد الغــافر الفارســي )ت ،وحــّدث عنــه ،وســمع ببغــداد ابــا محمــد الجــوهري

 .(2)م(1167هـ/562البسطامي )ت
 أبناء عبد الغافر الفارسي.

: "كانت والدته في حدود سنة تسعين وأربع مائة (4)قال السمعاني ،(3)احمد بن عبد الغافر بن اسماعيل بن ابي حسين الفارسي
 .(5)م( فبلغ من العمر ستين عاماً 1154هـ/549ينة نيسابور سنة )توفي في مد ،،العالم ،صالح ،ومن صفاتِه هو شيخ ،م["1197]

م( في اسرة 1085هـ/477ولدت سنة ) ،من اهل نيسابور ،بنت عبد الغافر بن اسماعيل بن ابي الحسين الفارسي :ستيك، ام انس
 ،م(1154هـ/549وهي زوجة عبد الخالق بن ابي قاسم الشحامي )ت ،وهي امرأة صالحة عفيفة كانت من الزاهدات العابدات ،علمية

-541لم يحدد الذهبي تاريخ وفاتها لكنه اشار انها توفيت بين عامين ) ،(6)وسمعت من جدها اسماعيل بن عبد الغافر الفارسي
 اتضح مما تقدم ان لعبد الغافر الفارسي ولدًا وبنتًا. ،(7)م(550/1146-1155
-987هـ/ 465-376كان اسم جده المه هو: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة ابو القاسم القشيري ) :جده المهاما 

وستترجم له في  ،(9)كان من علماء الفقه والتفسير والحديث ،وهو امام الصوفية وله الرسالة القشيرية في علم المتون ،(8)م(1073
 من جدِه القشيري.موضوعِه ونبين ما أفاد عبد الغافر الفارسي 

ام البنين واهل ابو القاسم  ،الصالحة ،العابدة ،الشيخة ،هي فاطمة بنت الحسن بن علي الدقاق :م(1088هـ/ 480زوجة القشيري )ت
 .(10)م(1088هـ/480القشيري )ت

بن محمد بن احمد بن سعيد ي دردانة بنت ابي عبد اهلل إسماعيل بن عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر ه :ُأخت عبد الغافر الفارسي
سمعت جدها االعلى  ،من بيت الحديث ،كانت من النساء الصالحات في وقتها ،م(1055هـ/446الفارسي من اهل نيسابور ولدت سنة )

 .(11)م(1136هـ/530وتوفيت بنيسابور سنة ) ،عبد الكريم ابن هوازن
 مختصر. ءمنهم اوالد ابو القاسم القشيري سنتحدث عنهم شيكان لعبد الغافر الفارسي اخوال عدة :اخوال عبد الغافر الفارسي

 ،م(1023هـ/414ولد سنة ) ،(12)هو االمام ابو سعد عبد اهلل بن عبد الكريم بن هوازن القشيري :م(1084هـ/ 477ابو سعد القشيري ) 
توفي سنة  ،غزير العربيةذكيًا اصوليًا  ،وكان كبير الشأن في السلوك والطريقة ،كان اكبر اوالد ابي القاسم القشيري

 .(13)م(1084هـ/477)

                                                           
في خبر  ،الروض المعطار ،وهي بالد كبيرة تكثر فيها االنهار واهلها يتكلمون الفارسية والعربية. الحميري ،وغرب فارس ،جلةاقليم االحواز: يقع شرق د (1)

 .225االقطار، ص
 .262/ص19ج  ،سير اعالم النبالء ،الذهبي (2)
 958/ص11ج  ،تاريخ االسالم ،الذهبي (3)
 .214م(، ص1996هـ/1417تحقيق: موفق بن عبد هللا بن عبد القادر، دار عالم الكتب)الرياض  ،السمعاني، المنتخب من معجم شيوخ السمعاني (4)
 .958/ص11ج ،تاريخ اإلسالم ،الذهبي (5)
تحقيق:  ،م(، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه1448ه/852ابو الفضل أحمد بن علي )ت ،؛ ابن حجر العسقالني414/ص2التحبير في المعجم الكبير، ج ،ني (6)

 .674/ص2محمد علي النجار، المكتبة العلمية)بيروت، د.ت(، ج 
 .1003/ص11ج ،تاريخ االسالم ،الذهبي (7)
 .319/ص7ج ،وفيات االعيان ،؛ ابن خلكان229ص  ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (8)

 .94/ص5ج  ،طبقات الشافعية الكبرى ،السبكي (9)
 .457/ص10ج ،؛الذهبي، تاريخ االسالم319ص  ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (10)

 .502/ص11ج،تأريخ االسالم ،الذهبي ،406/ص2ج،التحبير ،السمعاني (11)
 ،م(، طبقات المفسرين العشرين1506ه/911عبد الرحمن بن ابي بكر جالل الدين )ت ،؛  السيوطي173ص  ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (12)

م(، سلم الوصول الى 1656ه/1067مصطفى بن عبد هللا )ت ،؛ حاجي خليفة54م(، ص 1976ه/1396تحقيق: علي محمد عمر، مكتبة وهبة)القاهرة 

 .216/ص2م( ج 2010ه/1431تحقيق: محمود عبد القادر االرناؤوط، مكتبة إرسيكا، )إستانبول ،طبقات الفحول
 .68/ص5ج  ،طبقات الشافعية الكبرى ،؛ السبكي173ص  ،اقالمختصر من السي ،عبد الغافر الفارسي (13)
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وهـو  ،م(1027هــ/418ولـد سـنة ) ،(1)هو ابو سعيد عبد الواحد بن عبد الكريم بن هوازن القشيري :م(1100هـ/494ابو سعيد القشيري )
وأخذ حظًا وافرًا من االدب وكان مداومًا على تالوة القرآن  ،نشأ في اسرة علمية ،ابن الشيخ ابو القاسم القشيري الملقب بـ: )ركن االسالم(

 .(2)م(1100هـ/ 494وتوفي سنة ) ،الكريم

قـال عبـد الغـافر الفارسـي هـو: "امـام  ،(3)هـو االمـام عبـد الـرحيم بـن عبـد الكـريم بـن هـوازن القشـيري :م(1120هــ/514ابو نصر القشـيري )
رباه والده واعتنى به حتى برع من النظم والنثـر واسـتوفى الحـظ االدنـى مـن علـم التفسـير والتـأليف فيـه  ،وبحر العلوم ،وحبر االمة ،االئمة

 .(5)م(1120هـ/514وتوفي سنة ) ،(4)حتى احكم عليه المذهب والخالف واالصول" ]االمام الجويني[واالصول ثم الزم امام الحرمين 
ولد سنة  ،(6)م بن عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيريهو عبد المنع :م(1137هـ/532ابو المظفر القشيري )

وكان لطيف  ،واشتغل بالعبادة وكتابة المصاحف ،نشأ طفاًل في حجر اخيه )ابي نصر( )الذي ترجم له سابقًا( ،م(1053هـ/445)
 .(8)م(1137هـ/532وتوفي بين العيدين سنة )  ،(7)ظريف المحاورة ،المعاشرة

 وصف كتاب المختصر من السياق : 
كتاب السياق من الكتب التي ظهرت في نيسابور تعنى باألنساب ألفه  عبد الغافر الفارسـي ابتـدئ  بحـرف الحـاء مـن الطبقـات 

م وصـواًل من العلماء لكـن مـا يهمنـا هنـا الرحالـة الـذين قـدموا الـى العـراق يبـدأ بـذكر االسـ 642الثالث لمن اسمه الحسن...(( وترجم فيه لـ
الى النسب لكل من ترجم له ثم يتحول من النسب الى الصفة وما هي المنزلة التـي كـان عليهـا المتـرجم لـه وقـد وردت بعـض اآلراء وهـي 

 .معللة بدايته بالحاء قائلين أن ما قبله ضاع ولم يدون
العربيـة اإلسـالمية ومنهـا نيسـابور التـي  ولعل األسباب التي دعت لتأليف هذا الكتاب تتعلق بالنهضة الفكرية في أمصار الدولـة

شهدت رحالت من والى بقية األمصار لتحصيل العلم والتشجيع على التأليف كان الدافع اآلخر فضال عن ذلك فان عبد الغافر الفارسـي 
 .من اسرة علمية  وال غرابة في ذلك

وكتاب ، م(1014هـ/405نيسابور( للحاكم النيسابوري)ت الذي اختصر فيه كتاب )السياق من تاريخ، كتاب المختصر من السياق       
والبـد مـن ، لذلك فإن كتاب المختصر قد حفظ لنـا باختصـاره المعلومـاٍت غايـًة فـي األهميـة عـن الكتـاب األول، الحاكم من الكتب المفقودة

علمــًا ان هنــاك خطـًأ مــن بعــض المهتمــين ، م(1243هـــ/641االشـارة الــى ان هنــاك كتابــًا بعنـوان: )المنتخــب مــن الســياق( للصـريفيني )ت
 إال ان الصواب هو انهما كتابان كل واحد منهما لعلم من االعالم.، بالتاريخ الذين ظنوا أنها كتاب واحد  ُذكر بصياغتين

 اما السياق لعبد الغافر :
لصـريفيني لـم يكـن يختصـر فـي فهو يتميز عن المنتخب بالتوسـع فـي التـراجم. إال أنـه يجـب التوضـيح أنـه قـد تبـين للباحـث أن ا

أنساب المترجمين بل كان معظم اختصاره في ذكر شيوخ المترجم وبعض القصص التي وقعت له مما يعطي قيمة علميـة لكتـاب السـياق 
 وعلى اية حال مهما اختلف في كتاب السياق يبقى ذو قيمة علمية كبيرة اوردناها في متن البحـث آملـين ان نكـون قـد، الذي نحن بصدده

  .وفقنا في ذلك
 

                                                           
 .172/ص19ج  ،؛الصفدي، الوافي بالوفيات339ص  ،المنتخب من السياق ،الصريفيني (1)

 .172/ص19ج،الوافي بالوفيات ،الصفدي (2)
 .424/ص19ج  ،سير اعالم النبالء ،؛ الذهبي323ص  ،المنتخب من السياق ،الصريفيني (3)
 .156م(، ص1997/ـه1417 )السعودية ق(، طبقات المفسرين، تحقيق: سليمان بن صالح الخزي، مكتبة العلوم والحكم11أحمد بن محمد )ت  ،االدنه وي (4)
عمر بن مظفر بن عمر بن محمد  ،؛ابن الوردي426/ص19ج  ،سير اعالم النبالء ،؛ الذهبي667/ص8ج،الكامل في التأريخ ،ابن االثير (5)

 .27/ص2م(، ج1996ه/1417دار الكتب العلمية )بيروت  ،م(، تاريخ ابن الوردي1348ه/749)ت
تحقيق: مصطفى عبد  ،م(، ذيل تأريخ بغداد1245ه/643محب الدين ابو عبد هللا محمد)ت ،؛ ابن النجار البغدادي286ص  ،المنتخب من السياق ،الصريفيني (6)

 .623/ص19ج  ،سير اعالم النبالء ،؛ الذهبي91/ص1م(، ج 1997ه/1417القادر عطا، دار الكتب العلمية)بيروت
 .624/ص19ج ،سير اعالم النبالء ،؛ الذهبي93/ص1ج  ،ذيل تأريخ بغداد ،ابن النجار البغدادي (7)

م(، 2008ه/1429م(، قالدة النحر في وفيا تغعيان الدهر، دار المناهج)جدة 1540ه/947الهجراني، الحضرمي، ابو محمد بن عبدهللا الشافعي )ت (8)

 .107/ص4ج
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 المبحث االول
 م(1029 -1009هـ/420 -400) الرحلة العلمية من مدينة نيسابور الى العراق

 الرحلة في اللغة واالصطالح.
أي شديدٌة قوية على السير وكذلك َجَمُل ، .. وناقٌة َرحيلة.وجمعِه َأْرُحل وِرحال ،: "مركب للبعير والنَّاقةِ (1)لقد عّرفها ابن منظور

ثم جرى ذلك في المنطق حتى قيل ارتحَل القوُم  ،وارتحل البعير رحلًة: سار فمضى ،وبعير ذو ِرحلة وَرحلة أي قوة على السير ،َرحيل
 وَرَحل عن المكان يرَحُل هو راِحل". ،من مكان ارتحاالً 

رحال ومسكنك ،كالراحول ،بأنها: "مركب للبعير (2)وعرفها الفيروز آبادي   ،والرَّحالُة كِكتابةٍ  ،ا تستصحبُه من االثاثوم ،َأْرَحَل وا 
اما  ،وارتحلُه: حطَّ عليه الرَّحل فهو مرحول ورحيل" ،كمنع ،َرَحل البعير ،ويتخذ للركض الشديد ،السَّرُج... او من الجلود ال خشب فيه

والرحل ايضًا ما تستصحبه من  ،منزلك ،بيتك  ،الرَّحُل: مسكنك ،والناقة وهو َأصغر من القتب ،الرَّحلة "مركب للبعير :(3)الزبيدي فقال
 االثاث والمتاع".
والترحل ما يوقع على  ،سيما فإن واسطة النقل المفضلة عند العرب هي بعير ،وردت في األصل من ارتحال البعير، اذن الرحلة

 ،(4)ُهْم ِبَجَهازِِهْم َجَعَل السَِّقاَيَة ِفي َرْحِل َأِخيِه...﴾﴿َفَلمَّا َجهَّزَ ظهر البعير وفي اآلية الكريمة ورد ما يشير إلى ذلك قال سبحانه وتعالى: 
 .(5)﴿َوَقاَل ِلِفْتَياِنِه اْجَعُلوا ِبَضاَعَتُهْم ِفي ِرَحاِلِهْم...﴾وقال تعالى: 

وقالوا على أنها: االنتقال من مكان آلخر ، لدراسة الرحلة وتعريفها، اما في االصطالح فقد ذهب معظم العلماء الذين تصدوا
 .(6)الرحلة هي اسم االرتحال واالرتحال يفيد االنتقال

على انه معنى التنقل واالنتقال من مكان ، وتعاملوا مع االرتحال ،من معناها اللغوي، وبهذا فقد اخذوا تعريف االصطالحي للرحلة
 آلخر.

 الرحلة العلمية.
فكــان لهــا حيــزًا مــن التشــريعات القــرآن الكــريم ، أنــواع الــرحالت كانــت الرحلــة عنصــرًا قويــا فــي حيــاة المجتمــع اإلســالمي لــذا تعــددت

 فالرحالت وان تعددت وذلك اعتماد الهدف األول منها فإنها قد تجمع األنواع كلها في رحلة واحدة. ، والسنة النبوية
َرب  ِزْدِني ِعْلماً  َوُقلْ قال تعالى: ، إن اإلسالم حث المسلمين عامة على طلب العلم والتعلم واالستزادة منه من ذلك

(7) . 
عمــاًل ، وبمـا إن احـد ســبل الـتعلم وطلـب العلــم هـو االرتحـال فقــد شـّد الرحــال كثيـٌر مـن المســلمين باتجاهـات مختلفـة ســعيا وراء العلـم

د يِن َوِلُينِذُروا َقْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا ِإَلْيِهْم َلَعلَُّهْم َيْحَذُرونَ َفَلْواَل َنَفَر ِمْن ُكل  ِفْرَقٍة ِمْنُهْم َطاِئَفٌة ِلَيَتَفقَُّهوا ِفي الباآلية الكريمة في قوله تعالى: 
(8) . 

فأصــبح االرتحــال منــذ القــرن األول للهجــرة أشــبه بالضــرورة الالزمــة وان العامــل اآلخــر الــذي دفــع المســلمين لالرتحــال هــو انتشــار 
 المي في المشرق والمغرب فخرج وراءهم الكثير ممن يطلبون العلم. الرعيل األول من المسلمين على ارض واسعة بعد التوسع اإلس

وقــد أكــد ابــن خلــدون علــى أن الرحلــة فــي طلــب العلــم واجــب البــد منهــا ليتحقــق بــذلك الفائــدة الشــاملة والعلــم غيــر المنقــوص قــائاًل: 
 . (9)رجال""الرحلة البد منها في طلب العلم والكتساب الفوائد والكمال بلقاء المشايخ ومباشرة ال

                                                           
 .324/ص2م(، ج 1993ه/1414)بيروت 3دار صادر، ط ،م(، لسان العرب1311ه/711ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي االفريقي)ت (1)
)بيروت 8لرسالة، طتحقيق: محمد نعيم العرقسبوسي، مؤسسة ا ،م(، القاموس المحيط 1414ه/817الفيروز آبادي، مجد الدين ابو طاهر محمد بن يعقوب )ت (2)

 .1005م(، ص 2005ه/1426

م(، تاج العروس من جواهر القاموس، د.ت، دار الصادر، د. ط )بيروت 1790ه/1205الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني ابو الفيض)ت (3)

 .55/ص29ج ،م(1966ه/1386
 .70سورة يوسف اآلية: (4)

 .62اآلية : ،سورة يوسف (5)

 .279/ص11ج ،لسان العرب ،ابن منظور (6)

 .114سورة طه، اآلية:  (7)
 .122سورة التوبة، اآلية:  (8)

 .1045/ص1م(، ج 1967ه/1387)بيروت2م(، المقدمة، دار الكتاب اللبناني، ط1405ه/808ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد الحضرمي )ت (9)
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يضاحات  وقد أكدت السنة النبوية على أهمية طلب العلم فجاءت متممة لما وردت في القرآن الكريم بما فيها من أحكام شرعية وا 
(: "من سلك طريقًا يطلب فيه فقال)، ( يعلق أهمية كبرى على طلب العلم  وتعليمه الناس ونشره بين المسلمينفكان النبي )

ن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في  علمًا سلك اهلل بهِ  ن المالئكة لتضع َأجنحتها رضًا لطالب العلم واِ  طريقًا من طرق الجنة واِ 
ن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب ،االرض ن العلماء ورثة االنبياء  ،والحيتان في جوف الماء واِ  واِ 

ن االنبياء لم يورثوا ثوا العلم فمن اخذُه َأخذ بحٍظ وافر" ،دينارًا وال درهماً  واِ   .(1)ورَّ
وعن االمام علي)عليه ، (2)(: "طلب العلم فريضة على كل مسلم"ومن باب التأكيد على أهمية طلب العلم فحديث الرسول )

ة الثاني: العلم ال ينقص بالنفقة والمال ينقص االول: أنه ميراث االنبياء والمال ميراث الفراعن، السالم(: "العلم أفضل من المال بسبعة
الخامس: المال يحصل للمؤمن ، العلم يدخل في الكفن ويبقى المال، الرابع، الثالث: يحتاج المال إلى الحافظ والعلم يحفظ صاحبه، بها

ينهم وال يحتاجون إلى صاحب السادس: جميع الناس يحتاجون إلى صاحب العلم في أمر د، والكافر والعلم ال يحصل إال للمؤمن خاصة
 .(3)السابع: العلم يقوي الرجل على المرور على الصراط والمال يمنعه"، المال

وهذا االحاديث فيه داللة على أن العلم فريضة ضمن التشريع اإلسالمي نظرا ألهميته في تنوير المسلم والمعرفة بأحكام وشرائع 
 دينية وغيرها من العلوم.

ان  ،المتقدمة ان الدين االسالمي له دور كبير في حث المسلمين على االنصراف الى العلم والرحلة من اجلهيتضح من النصوص 
 .(4)كل ذلك يحدث نتيجة الترحال ،الرحلة العلمية تزيد خبرات صاحبها وتنوع معرفته وتنضج قدراته وُتوسَُّع افكاره وآراؤه

ثاني الهجري/الثامن الميالدي( إال أن أدب الرحالت لم يتكامل وتحقـق لـه السـمات قد انطلق العرب في رحالتهم منذ بداية )القرن ال
وهكــذا بــدأت الرحلــة بــالنمو والتطــور حتــى بلغــت ســموها األدبــي فــي القــرون ، المعروفــة ااّل فــي )القــرن الثالــث الهجري/التاســع المــيالدي(

 التالية. 
ت الـــــرحالت نمطـــــا مغـــــايرا عمـــــا كانـــــت عليـــــه فـــــي )القـــــرن الرابـــــع فمنـــــذ )القـــــرن الســـــادس الهجري/الثـــــاني عشـــــر المـــــيالدي( اتخـــــذ

وقــد لعــب العامــل ، إذ تميــزت بكونهــا ذات طــابع أدبــي علــى وجــه العمــوم فضــال عــن أنهــا ذات صــفة إخباريــة، الهجري/العاشــر المــيالدي(
وقـد اهتمـوا اهتمامـا خاصـا بلقـاء ، امإذ كـان دافـع اغلـب كتّـاب الـرحالت حـج بيـت اهلل الحـر ، الديني دورا أساسيا في تشجيع هـذه الـرحالت

ن اتسـاع رقعـة ، (5)علماء الدين والزهاد والمتصوفين فتهيـأت لهـم الفرصـة لزيـارة بلـدان عديـدة مـن ديـار اإلسـالم فـدونوا عنهـا مشـاهداتهم وا 
لبلـــدان التـــي فســـاعدهم ذلـــك علـــى جمـــع المعلومـــات الصـــحيحة لكتابـــة مفصـــلة فـــي وصـــف ا، الدولـــة اإلســـالمية جعلهـــم دائمـــا علـــى ســـفر

ولــم يقتصــر محــيط األدب الجغرافــي علــى الــبالد العربيــة وحـــدها بــل شــملت جميــع الــبالد التــي بلغهــا او التــي تجمعــت إلـــيهم  ،(6)زاروهــا
فكانت تمثل المادة الجغرافية العربية أما المصدر الوحيد أو األهم ، فوصفوها بنفس الصورة التي وصفوا بها بالد اإلسالم، معلومات عنها

واسـتعمال حصـاد الرحلـة فـي التعبيـر ، لذا فقد اظهر الجغرافيون المسلمون مهـارة فـي حقـل الجغرافيـة الوصـفية، تاريخ حقبة معينة لبلد مال
 .(7)عن الصورة الجغرافية

واخـذوا بل اتبعوا الطريـق الصـحيح فـي تقصـيهم للحقـائق ، ومن هنا لم يعتمد المسلمون في جمع معلوماتهم على السماع والنقل فقط
فأصـبحت الرحلـة مـن أهـم وسـائل المعرفـة الجغرافيـة اسـتعان بهـا الجغرافيـون المسـلمون اسـتعانة  ،التجربة سبيال لهم فجابوا الـبالد والبحـار
حيث كانت الرحلة تمثـل الهـدف المركـزي والُعـدَّة األساسـية ، وابن حوقل والمقدسي، والمسعودي، كبيرة في جمع معلوماتهم أمثال اليعقوبي
                                                           

تحقيق: شعيب االرناؤوط، محمد كامل قرة بللي، دار الرسالة  ،م(، سنن ابي داّود888ه/275سليمان بن االشعث االزدي)ت ،ابو داّود السجستاني (1)

 .317/ص3م(، ج 2009ه/1430العالمية)
 .81ص /1الكتب العربية، ج م(، سنن ابن ماجة، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء 886ه/273ابن ماجة، ابو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني)ت (2)

 .81/ص1م(، ج1983هـ/1403، )بيروت 2مؤسسة الوفاء، ط ،م(، بحار االنوار1699هـ/1111المجلسي، محمد باقر)ت (3)
 .39/ص10ج  ،كشف الظنون ،حاجي خليفة (4)

 .14ص (،1986ه/1407خصباك، شاكر، الجغرافيا عند العرب، د.ت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر)بيروت (5)
 .437م(، ص1986ه/1407الجميلي، رشيد، حركة الترجمة في الشرق اإلسالمي في القرنين الثالث والرابع الهجريين، د.ت، دار الحرية للطباعة )بغداد (6)

 .88م(، ص 1978ه/1398الشامي، د. صالح الدين، اإلسالم والفكر الجغرافي العربي، د.ت، الناشر منشأة المعارف )االسكندرية (7)
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، قضى كثيٌر منهم سنوات طوال مـن السـفر فـي أنحـاء الدولـة اإلسـالمية، فالجغرافيون المسلمون عموما هم رحالة أصال، لتلك المعلومات
فكتبــوا عنهــا وألفــوا كتبــا تحــدثوا فيهــا عــن رحالتهــم فعرفــت النــاس ، بــل مــنهم مــن تخطاهــا فأوغــل فــي بــالٍد لــم يكــن قــد وصــل إليهــا اإلســالم

فـاليعقوبي وصـف الممالـك معتمـدا علـى مشـاهداته يقـول: "سـافرت حـديث السـن واتصـلت  ،العـالم لـم تكـن معروفـة آنـذاك بأجزاء كثيـرة مـن
 .(1)فكنت متى لقيت رجاًل من تلك البلدان سألته عن وطنه ومصره"، أسفاري ودام تغربي

مـن تقـاذف األسـفار وقطـع ، غمـر قلوبنـاو ، وأمضى المسعودي ربع قرن مـن عمـره فـي الرحلـة والسـفر قـال عنهـا: "قـد شـاب خواطرنـا
 . (2)تارة على متن البحر وتارة على ظهر البر"، القفار

وانزعـاجي عـن وطنـي... تعـاورتني األسـفار ، فيقول: "وأعانني عليه تواصل سـفري، أما ابن حوقل فظل يتجول في البالد اإلسالمية
 . (3)وقطعت وتر الشمس على ظهرها"، بأجمعه في طولهاواقتطعتني في البر دون ركوب البحار إلى أن سلكت وجه األرض 

ــة فــي التــراث الجغرافــي للعــرب المســلمين يؤكــد المقدســي  أهميــة رحالتــه فــي أنحــاء العــالم اإلســالمي مــن اجــل  وتأكيــدًا لــدور الرحل
لـذا ارتبطـت ، (4)ولقائي العلماء"، اإلسالمودخولي أقاليم ، المعاينة وجمع المادة العلمية يقول: "ما تم لي جمعُه إال بعد جوالتي في البلدان

ولــم تكــن ، وقــد حملـت نتــاج تلــك الـرحالت مصــطلح تقــويم البلـدان، الرحلـة عنــد المسـلمين منــذ البدايــة بعلـم تقــويم البلــدان او علـم الجغرافيــا
 تحمل تلك المصنفات اسم الرحلة.

 دوافع رحلة علماء نيسابور الى العراق 
بما فيها مدينة نيسابور فهي تعد مطلبًا رئيسًا من  ،اهم مزايا الحياة العامة في العالم االسالمي كافة كانت الرحلة لطلب العلم من

اجل استكمال المعرفة في العديد من المعارف والعلوم والثقافات التي اصبح لها دور مهم في تقوية الصالت الفكرية والثقافية بين ارجاء 
وقد ساعد االهتمام بالرحلة طلبًا للعلم على اثراء الحياة  ،عملت على ابراز وحدة اقاليم الدولة االسالميةو  ،العالم االسالمي مشرقِه ومغربهِ 

وقد شجع القرآن الكريم على الرحلة  ،الفكرية ولقد كان النعدام الحواجز والعوائق بين البلدان آنذاك أثر كبير في تسهيل رحلة العلماء
ْنُهْم َطاِئَفٌة لَِّيَتَفقَُّهوا ِفي الدِّيِن َوِلُينِذُروا َقْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا ِإَلْيِهمْ  ﴿َفَلْواَل العلمية بقوله تعالى:   .(5)﴾َنَفَر ِمن ُكلِّ ِفْرَقٍة مِّ

كما حث الرسول الكريم )صلى اهلل عليه وآله وسلم ( على الرحلة في طلب العلم بقولِه )صلى اهلل عليه وآله وسلم (: "من خرج في 
ن المالئكة لتضع  ،(6)العلم كان في سبيل اهلل حتى يرجع"طلب  "من سلك طريقًا يطلب فيه علمًا سلك اهلل بِه طريقًا من طرق الجنة واِ 

ن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في االرض ن فضل العالم على  ،َأجنحتها رضًا لطالب العلم واِ  والحيتان في جوف الماء واِ 
ن االنبياء لم يورثوا دينارًا وال درهماً  ،على ليلة البدر على سائر الكواكبالعابد كفضل القمر  ن العلماء ورثة االنبياء واِ  ثوا العلم فمن  ،واِ  ورَّ
 . (7)اخذُه َأخذ بحٍظ وافر"

كمال المعرفة ومهما بلغت مكانة  ،ينشأ العالم ويتثقف بثقافة بيئتهِ  ،اتخذ العلماء في تلك االزمات الرحلة وسيلة الستتمام العلم واِ 
التي كانت متعددة في مناطق مختلفة من  ،العلماء الذين تتلمذ على ايديهم فيعد علمه غير تام إال بالرحيل الى المراكز العلمية المعروفة

فهي قبلة العلم والمعرفة ومنار  ،اشهرها مدينة بغداد التي تعد احد ابرز مراكز الجذب الثقافي في العصر العباسي ،العالم االسالمي
العلماء واالدباء يقصدونها من كل انحاء العالم بما فيهم علماء نيسابور وكان تشجيع الخلفاء العباسيين للعلم والعلماء اثر في ارساء 

ناطق كافة فهي مركز قواعد الثقافة العربية االسالمية فقد اصبحت بغداد مكانًا علميًا مشهورًا وصارت مركزًا لجذب العلماء من م
 .ونظرًا لما تتمتع به بغداد من سمعة طيبة ومكانه مرموقة فقد كان من يدخلها يعدها وطنًا له ،الخالفة العباسية

                                                           
 .9البلدان، ص (1)
م(، مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، 957ه/346المسعودي، ابو الحسن علي بن الحسين بن علي)ت (2)

 .10/ص1م(، ج1964ه/1384، )القاهرة 4ط

 .4-3/ص1ابن حوقل، صورة األرض، ج  (3)

 .4، 2يم، ص أحسن التقاسيم في معرفة االقال (4)

 .122اآلية:  ،التوبة ،سورة (5)

 .325ص /4الشارح، عبد الكريم بن عبد هللا بن عبد الرحمن بن حمد الخضير، ج ،م(، سنن الترمذي892ه/279محمد بن عيسى بن سورة)ت ،الترمذي (6)

 .317/ص3ج ،سنن ابي داّود ،ابو داّود السجستاني (7)
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 ،(1)اال بغـداد فـإني اذا دخلتهـا عـددتها وطنـًا" ،فنقل الخطيـب البغـدادي قـواًل للشـافعي يـذكر فيـه: "مـا دخلـُت بلـدًا قـط اال عددتـُه سـفراً 
وسـيتم تـرتيبهم  ،ذِه االطاللة السريعة عن دوافع رحلة علماء نيسابور الى العراق سنتحدث عن أولئك العلماء بشيء من االختصاروبعد ه

 حسب تواريخ وفياتهم.
 م(.1012هـ/402ـ ابو جعفر الحسني )ت:1

د بــن علــي بــن عيســى الحســني الســيد ابــو جعفــر بــن الســيد  د بــن محمــد بــن الحســين بــن داوَّ الــرئيس  ،(2)االجــل ابــي الحســنهــو داوَّ
هـو اكبـر  ،وكـان فـي ايـام ابيـه واجراهـا احسـن مجـرى ،النقيب المحتشم ينتسب الى اسرة علوية هو اول نقيب من هـذا البيـت مـن الحسـنية

دث فـي وبعـد ذلـك اخـذ يحـ، اوالد ابيه تفقه في مدينة نيسـابور وسـمع الحـديث مـن علمائهـا وابـرز الـذين سـمع مـنهم: ابـو عمـرو ابـن مطـر
لـم يـؤرخ عبـد الغـافر الفارسـي تـاريخ دخولـه الـى بغـداد وكـذلك لـم  ،(3)مدينة نيسابور ثم غادرها متوجهًا نحو مدينة بغداد واخذ يحـدث فيهـا

 فقط ذكر حدَّث في بغداد. ،يذكر الذين حدَّث عنهم في بغداد
لم يذكر كل مـن عبـد الغـافر الفارسـي والـذهبي مكـان الـذين تـوفي فيـه؛ هـل  ،(4)م(1012هـ/حزيران402توفي في شهر صفر سنة )

 فقط انه ذكر تاريخ وفاته.  ،توفي في بغداد؟ ام عاد الى مدينة نيسابور وتوفي فيها
 م(.1016هـ/406ـ ابو الهيثم النيسابوري )2

لك بن زيـد بـن عمـرو بـن العنبـر بـن عميـرة هو عتبة بن خيثمة بن محمد بن حاتم بن خيثمة بن الحسن بن عوف بن حنظلة بن ما
ســمع الحــديث مــن مشــايخ مدينــة نيســابور وتفقــه علــى ايــديهم  ،كــان حنفــي المــذهب ،هــو اســتاذ الفقهــاء والقضــاء ،(5)بــن الم أوس التميمــي

بعــد ذلــك  ،م(993هـــ/383م( وابــو الحســن القاضــي )951هـــ/339وكــان يحضــر دروســهم ومــن ابــرز أولئــك الشــيوخ ابــي العبــاس التبــان )
بعــد ذلــك غــادر  ،م( وقــرأ اكثــر مســموعاته965هـــ/354رحـل الــى العــراق وســمع مــن مشــايخه فــأبرز الــذين ســمع مــنهم ابــو بكــر الشــافعي )

 ،(7)ولقد اشار الذهبي الى ان القاضي ابا الهيثم سمع من ابي بكـر الشـافعي فـي بغـداد ،(6)العراق متوجه نحو الحجاز فسمع من مشايخه
 ر الفارسي كان يقصد العراق ببغداد.ولعل عبد الغاف

عبد الغافر الفارسي اختلف كل من  ،(8)م( فأجراُه احسن مجرى1015هـ/405م( الى سنة )1002هـ/392تولى القضاء سنة ) 
بينما ذكر  ،(9)م(1016هـ/نيسان406فذكر عبد الغافر الفارسي تاريخ وفاته في شهر جمادى االخر سنة ) ،والصفدي في تاريخ وفاته
ونحن نرجح ما ذكره عبد الغافر الفارسي لكونه اقرب زمانًا من الصفدي واضافة الى  ،(10)م(1000هـ/390الصفدي انه توفي سنة )

 م(.1015 -1002هـ/405-392)ذلك قد ذكر كل من عبد الغافر الفارسي والذهبي انه تولى القضاء سنة 
 م(.1017هـ/407) (11)ـ ابو سعد الخركوشي3

 ،كان يأكل من كسب يده ،احد مشايخ خراسان ،هو االستاذ الواعظ الكامل ،(12)عبد الملك بن ابي عثمان محمد بن ِإبراهيمهو 
وتفقه في مدينة نيسابور على يد  ،وعقد له مجلس االمالء بنيسابور فأملى سنين ،وبذل نفسه وجاهه وماله للفقراء والغرباء والمتقطعين

                                                           
 /ـه1422 تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب االسالمي، )بيروت ،م(، تاريخ بغداد1070ه/463بن علي )تالخطيب البغدادي، ابو بكر أحمد  (1)

 .52-46/ص1م(، ج2002

 .43/ص9ج  ،تاريخ االسالم ،؛ الذهبي61ص ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (2)

 .61ص  ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (3)
 .43/ص9ج  ،تاريخ االسالم ،؛ الذهبي61ص ،المختصر من السياق ،الفارسي عبد الغافر (4)

 ،م(1984ه/1405)بيروت م(، دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، د.ت، دار الكتب العلمية1065ه/458أحمد بن الحسين الخراساني)ت ،البيهقي (5)
م(، الجواهر 1373ه/775)ت عبد القادر بن محمد بن نصر هللا الحنفي ،القرشي؛ 319ص ،المختصر من السياق ،؛ عبد الغافر الفارسي317ص /5ج

 .270ص /2م(، ج1913ه/1332تحقيق: حيدر آباد دكن، مجلس دائرة المعارف النظامية، د.ت ) ،المضية في طبقات الحنفية 

 .319ص  ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (6)
 .107/ص9ج ،تاريخ االسالم (7)
 .107/ص9ج  ،تاريخ االسالم ،؛ الذهبي319ص  ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (8)

 .319ص ،المختصر من السياق (9)
 .292/ص19ج ،الوافي بالوفيات (10)

 .360/ص2ج ،معجم البلدان ،ناحية كبيرة تقع في مدينة نيسابور نسب اليها طائفة من العلماء من بينهم: ابو سعد الخركوشي. ياقوت الحموي (11)
 .133/ص19ج ،الوافي بالوفيات ،؛ الصفدي101/ص5ج ،االنساب ،؛ السمعاني220ص ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (12)
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عبد الغافر الفارسي كان له دور كبير في مساعدة الفقراء في القحط ذكر  ،(1)م( وتخرج فيه994هـ/384ابي الحسن الماسرجسي )
وبعد ذلك اخذ  ،م( اضافة الى ذلك قام بعدة اعمال منها تجهيز الموتى وبناء المدارس1011هـ/401المعروف الذي َحَدَث سنة )

رحل الى بالد المسلمين حاماًل معه  ،يصنف اعدادًا كبيرة من الكتب في دالئل النبوة وعلوم الشريعة مثل كتاب )المبتدأ والمبعث(
ومن هذه البلدان ، ورحل الى العراق ليسمع الحديث فيه وكانت له رحلة طويلة زار فيها عددًا من البلدان ،تصانيفه في الشرق والغرب

ولم يذكر عبد الغافر الفارسي الشيوخ  ،(2)واجمع عدد من المشايخ انهم لم يروا مثله في العلم والدين والزهد ،حجاز ومكة ومصر والشامال
 ،لكنه اشار فقط إلى الذين سمعوا الحديث منه في العراق ،الذي سمع منهم الحديث في اثناء تواجده في العراق وكذلك البلدان التي زارها

م( وقال: " حدثنا عنه ابو محمد الخالل 1003هـ/393الخطيب البغدادي أن أبا سعيد الخركوشي دخل مدينة بغداد سنة ) وقد ذكر
قال لي التنوخي قدم علينا ابو سعد  ،م[1056هـ/ 447م[ والتنوخي ]1053هـ/444م[ واالزهري وعبد العزيز االزجي ]1048هـ/439]

م[ وخرج الى مكة واقام بها مجاورًا وسمعت منه بعد 1003حاجًا سنة ثالث وتسعين وثالث مئة ]عبد الملك بن ابي عثمان الزاهد بغداد 
يتضح مّما تقدم ان ابا سعد الخركوشي قد زار بغداد مرتين حسب ما ذكرُه  ،(3)م["1006عودته في سنة ست وتسعين وثالثمئة ]

م[" وهذا يبين انه درس في بغداد وسمع مشايخ العراق 1006] الخطيب البغدادي "سمعت منه بعد عودتِه سنة ست وتسعين وثالثمئة
 منه.

اختلفت  ،(4)ابو صالح المؤذن ،م(1066هـ/458ابو بكر البيهقي ) ،حدث عنه عدد من العلماء منهم: ابو القاسم القشيري
ودفن في خانكاه تقع في سكة م[ 1017هـ/نيسان407المصادر في تحديد وفاته ذكر عبد الغافر الفارسي في شهر جمادى االولى سنة ]

ونحن نرجح ما ذكره عبد الغافر الفارسي لكونه اقرب  ،(6)م(1026هـ/416لكن ذكر ابن االثير وابن كثير انه توفي سنة ) ،(5)خركوش
 زمانًا من ابن االثير وابن الكثير. 

السيرة وحسن الطريقة والسعي في احوال وبعد وفاته قصد عزاءه المسلمون في اآلفاق حتى اهل الذمة لما كان عليه من جميل 
 .(7)العالم بالخير

 م(.1019هـ/409ـ ابو محمد الصوفي )4
فذكر عبد الغافر الفارسي انه ) ابو محمد ، اختلفت المصادر في كنيته ،(8)هو عبد اهلل بن يوسف بن احمد بن باموية االصبهان

 .(10))ابو محمد االردستاني(  (9)الصوفي( بينما ذكر كل من ابن االثير والذهبي
وكان شافعي المذهب َصِحَب ابا الحسن البوشنجي  ،هو شيخ من كبار مشايخ مدينة نيسابور ،م(928هـ/315ولد سنة )

م( 953هـ/341وفي رحلتِه الى مكة كان في صحبة ابي سعيد ابن االعرابي ) ،ادرك االسانيد فيها ،م( بمدينة نيسابور1075هـ/467)
 .(11)ق وادرك االسانيد فيه وبعد ذلك رحل الى جبال وهراةودخل العرا

                                                           
 .223-222/ص5ج ،؛ السبكي طبقات الشافعية الكبرى221 -220ص  ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (1)
 .221 -220ص  ،المختصر من السياق (2)
 .188/ص12ج  ،تاريخ بغداد (3)
 .256/ص17ج ،سير اعالم النبالء ،الذهبي (4)

 .221ص  ،المختصر من السياق (5)
م(، البداية والنهاية في التاريخ، تحقيق: علي 1372هم774؛ ابن كثير، ابو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي )ت691/ص7ج ،الكامل في التاريخ (6)

 .607/ ص15م(، ج1988ه/1408شيري، دار إحياء التراث العربي )

 .221ص ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (7)

 .161ص ،السياق المختصر من ،عبد الغافر الفارسي (8)

 .239/ص17ج ،؛ سير اعالم النبالء41/ص1الناشر، )دار صادر بيروت، د.ت(، ج  ،اللباب في تهذيب االنساب (9)
مراصد االطالع على اسماء االمكنة  ،م(1338ه/739فراسخ(. ابن عبد الحق البغدادي، عبد المؤمن بن شمائل)ت8مدينة تقع بين قاشان واصبهان وبينهما ) (10)

 .53/ص1م(، ج 1991ه/1412دار الجيل )بيروت ،والبقاع
 .161ص ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (11)
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 ،كانت له قدم ثابتة في التصوف ،وسمعوا منه ،ورد في كتاب االنساب: ورحل الى العراق والحجاز وادرك الشيوخ وسمع منهم
ورد ايضًا في )تاريخ  ،(1)اديوانتخب اليه الحفاظ مثل ابي بكر البغد ،صحب بمكة ابا سعيد االعرابي وبنيسابور ابا الحسن البوشنجي

 .(2)ويلقي الدروس فيها ،م(1000هـ/390بغداد( انه قدم بغداد حاجًا سنة )
روى عنــه عــدد مــن  ،(3)ذكــر عبــد الغــافر الفارســي: انــه عــاد الــى مدينــة نيســابور واملــى فــي دار ســنين وفقــد بصــره فــي آخــر ايامــه

 ،م[1094هــ/487وابـو بكـر بـن خلـف الشـيرازي ] ،وابـو القاسـم القشـيري ،المشـايخ المشـهورين فـي مدينـة نيسـابور مـنهم: ابـو بكـر البيهقـي
 .) (5)م(1019هـ/آذار409توفي في شهر رمضان سنة) ،(4)م[ وغيرهم من المشايخ1023هـ/413محمد بن عبيد اهلل الصرام]

 م( 1020هـ/ 410زبارة ) ـ ابو منصور بن 5
هو ظفر بن ممحمد بن احمد بـن محمـد بـن زبـارة بـن عبـد اهلل بـن الحسـن بـن الحسـن علـي بـن علـي بـن الحسـين بـن علـي بـن ابـي 

لـم يكـن العلويـون قـائمين فـي هـذه  ،(8)  (7)هـو سـيد علـوي حسـيني سـكن ناحيـة بيهـق ،(6)ابـو منصـو الزكـي الغـازي ،()عليه السالم طالب
 ألنـهوكـان يقـال لـه )بـالس بـوش(  ،المدينة واكثرهم انتقلوا اليها من مدينة نيسابور وكان من العلويون االوائل الذين انتقلوا الـى هـذِه البلـدة

وسـمع مـن علمائهـا وابـرز الـذين سـمع  ،(10)وبعد تفقهـِه علـى يـد مشـايخ نيسـابور رحـل الـى مدينـة بخـارى ،(9)كان يرتدي ثوبًا من الصوف
و فـي أثنـاء اقامتـه فيهـا سـمع مـن: محمـد  ،ولم يبَق في هذه المدينة ثم رحل الى بغـداد ،م(928هـ/361منهم: فضل بن محمد الخيام )ت

دحـيم  م( ثم بعد ذلك رحـل الـى مدينـة الكوفـة وسـمع مـن ابـن985هـ/374م( وابي بكر بن سليمان )ت923هـ/311بن مخلد القاضي )ت
وكـان يعقـد مجلسـًا يحضـره  ،ولـه فيهـا اثـار واعقـاب ،ثـم عـاد الـى مدينـة بيهـق ،م(959هــ/347م( وابن ماتي )ت963هـ/352الكوفي )ت

ولقد روى عنه عـدد مـن العلمـاء نـذكر الـبعض  ،(11)فضاعت اصوله ،ثم احترق منزله بما فيه الكتب ،وكانت مسموعاته صحيحة ،الناس
 ،(12)م( وآخـــرون1073هـــ/465وابــا عمـــر البســطامي) ،و ابــو بكــر بــن خلـــف الشــيرازي ،و ابــو صــالح المـــؤذن ،مثــل: ابــو بكــر البيهقـــي

وعمـل علــى عقــد المجــالس فــي منزلــه ويحضــره  ،ويتضـح مّمــا تقــدم انــه كــان مــن العلمــاء البـارزين فــي مدينــة نيســابور الســيما ناحيــة بيهــق
ضافة إلى ذلك حدث عنه الكثير   .(13)م(1020هـ/410وكانت وفاته سنة ) ،بما فيهم ابو صالح المؤذنأعداد هائلة من الناس وا 

 م(.1020هـ/410ـ أبو محمد البالويي )6
 ،الزكي ،الحاكم ،من الشيوخ المزكين والمعروفين في نيسابور ،(14)هو عبد الرحمن بن محمد بن احمد بن بالوية ابو محمد البالويي

حـدث عـن عـدد مـن المشـايخ مـن بيـنهم والـده  ،(15)احد الثقات والمتقنين واالمناء المعروفين من وجوه مشـايخ البلـد ،التقي من بيت العدالة

                                                           
 .158/ص1م(، ج 1962ه/1382االنساب، تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى اليماني، مجلس دائرة المعارف العثمانية) ،السمعاني (1)

 .452/ص11ج ،داديالخطيب البغ (2)

 .161ص ،المختصر من السياق (3)

 .139/ص9ج  ،تاريخ االسالم ،الذهبي (4)

تحقيق: ابو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب  ،العبر في خبر من غبر ،؛ الذهبي161ص  ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (5)

 .18/ص3ج ،مرآة الجنان ،؛ اليافعي216/ص22العلمية)بيروت د.ت(، ج 
المختصر من  ،؛ عبد الغافر الفارسي384/ص5م(، ج 2003ه/1423تحقيق: د. عبد العلي عبد الحميد حامد، مكتبة الرشيد)الرياض ،شعب االيمان ،البيهقي (6)

 .248/ص6ج ،االنساب ،؛ السمعاني155ص  ،السياق

رة من نواحي نيسابور واول حدودها من جهة نيسابور واصلها بالفارسية بيهقة وتعني )بهاءين( ومعناها ناحية كبيرة وكورة واسعة كبيرة البلدان والعما بيهق: (7)

 .537/ص1ج  ،معجم البلدان ،بالفارسية االجود. ياقوت الحموي
 .263/ص17ج ،سير اعالم نبالء ،الذهبي (8)

 .160-159ص ،تاريخ بيهق ،ابن فندمه (9)

مدينة قديمة تكثر بها البساتين وتبعد عن مرو اثنى عشر  ،كانت قاعده ملك السامانية تقع في  االقليم الخامس ،النهر العظيمةبخارا: هي من المدن ما وراء  (10)

 .353/ص1ج ،معجم البلدان ،وبينها وبين سمرقند سبعه ايام. ياقوت الحموي ،والى خوارزم اكثر من  خمسة عشر يوماً  ،يوماً 

 .156-155ص  ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (11)

 .150/ص9ج  ،تاريخ االسالم ،الذهبي (12)
 .263/ص17ج  ،سير اعالم النبالء ،؛ الذهبي156ص  ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (13)

تلخيص، أحمد بن محمد بن الحسن بن أحمد المعروف بالخليفة  ،م(، تلخيص تاريخ نيسابور1014ه/405ابو عبد هللا بن حمدويه النيسابوري)ت ،ابن البيع (14)

 .197ص  ،المختصر من السياق ،؛ عبد الغافر الفارسي93/ص1النيسابوري، كتابخانه ابن سينا، طهران، د.ت، ج 
 .197ص ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (15)
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. ولـم يشـير كـل (1)م( وطبقـتهم مـن مشـايخ خراسـان والعـراق967هــ/356م( وأبي علـي الرفـاء الهـروي )984هـ/374ابي علي بن بالوية )
الى العراق لكنهم ذكروا انه سمع من مشايخ العراق وخراسان بينما كانت له رحلة الى العراق  من عبد الغافر الفارسي والذهبي الى رحلتهِ 
 وسمع من مشايخ العراق وكتب عنهم الكثير.

م[ وأبا 958هـ/346سمع ابا العباس محمد بن يعقوب االصم ]، قال السمعاني: "رأيته يناظر في مجلس االمام ابي بكر بن إسحاق
على الرغم من تفقهه على يد مشايخ خراسان وخاصة مدينة  ،(2)وكتب بالعراق والحجاز" ،م[918/ه305ن القطان]بكر محمد بن الحسي

ويكتب عنهم لكون العراق يتمتع بخصائص ثقافية وفكرية وحضارية اضافة  ،نيسابور لكنه كان راغبًا من أن يسمع من مشايخ العراق
 والكوفة ولهاتين المدينتين دور كبير في جذب العلماء من مختلف االقطار. الى ذلك فيه اكبر مركزين حضاريين هما بغداد 

توفي في شهر شعبان سنة  ،(3)وابو صالح المؤذن ،روى عنه عدد من مشايخ مدينة نيسابور منهم: ابو بكر البيهقي     
 .(4)م(1020هـ/آذار410)
 م(.1021هـ/ 411ـ ابو سعد ابن سورة )7

وقد ذكـر فـي شـبابه ان اسـمه  ،كان يعتنق المذهب االشعري الشافعي ،(5)بن محمد بن احمد بن عبد اهللهو عبد الرحمن بن محمد 
ــة الكبــر عبــد الــرحمن، احمــد وقــد عــرف اســمه فــي الروايــات عبــد الــرحمن وعــرف ابــن ســورة بكثــرة الســماع وحضــور مجــالس  ،وفــي حال

ذكــر الخطيــب  ،(6)ك رحــل الــى العــراق ليســمع الحــديث مــن مشــايخهِ وبعــد ذلــ ،وفــي اثنــاء ســماعه كــان يكتــب الحــديث بخراســان ،المشــايخ
ان القاضـي ابـا قاسـم  ،وقـد نقـل أيضـًا الخطيـب البغـدادي ،البغدادي ان ابن سورة من اهالي مدينة نيسابور ثم غادرها متوجهًا الـى العـراق

وفاتـه لكـن انفـرد الـذهبي ويـذكر انـه تـوفي بـين  . لم تؤرخ المصادر تـاريخ(7)م(998هـ/388التنوخي سمع منه بعد عودته من الحج سنة )
 .(8)م(1029-1021هـ/420-411سنة  )

 م(.1024هـ/414ـ ابو زكريا السختوي )8
لكن الذهبي ذكره وقال: "ولد  ،ولم تزودنا المصادر تاريخ والدته ،(9)هو يحيى بن ابراهيم بن محمد بن يحيى بن زكريا السختوي

كان ثقة  ،وصفه الذهبي بكالم مديح والثناء المبالغ فيه فقال: "مسند نيسابور وشيخ التزكية ،(10)م[" 142سنة نيف وثالثين وثالثمئة]
 .(11) ورعا متقنًا" ،نبياًل زاهدًا صالحاً 

وفي أثنـاء  ،عد تفقهه في مدينة نيسابور رحل الى بغدادب، تتلمذ على يد عدد من علماء في مدينة نيسابور منهم: ابو عباس االصم
ثـم غادرهـا  ،ثم بعد ذلك رحل الى الكوفة وسمع فيها من ابن دحيم الكوفي ،م( وطبقته1040هـ/432اقامته فيها سمع من عبد الباقي )ت

م( واحمــد بــن عثمــان 961هـــ/350روى عــن الكثيــر مــن العلمــاء مــنهم: احمــد بــن كامــل القاضــي )ت ،(12)متوجهــًا نحــو مكــة وســمع هنــاك
ذكـر الـذهبي ان هنـاك عـددًا كبيـرًا حـدثوا عنـُه مـنهم: ابـو  ،(13)وجماعة آخـرين ،وابن دحيم الكوفي ،م( البغداديين960هـ/348االدمي )ت

                                                           
 .24/ص17ج ،سير اعالم النبالء ،الذهبي؛ 198-197ص  ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (1)

 .62/ص2ج  ،االنساب (2)
 .151/ص9ج ،تاريخ االسالم ،الذهبي (3)

 .218/ص2ج ،العبر في خبر من غبر ،؛ الذهبي198ص  ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (4)

تحقيق: د. أحمد عمر  ،طبقات الشافعيين ،؛ ابن كثير117/ص5ج  ،طبقات الشافعية الكبرى ،؛ السبكي199ص  ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (5)

 .374م(، ص1993ه/1413هاشم، د. محمد زينهم محمد عزب، مكتبة الثقافة الدينية، )
 .199ص ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (6)
 .606/ص11ج ،تاريخ بغداد (7)
 .330/ص9ج ،تاريخ االسالم (8)

م(، التقييد 1231ه/629محمد بن عبد الغني بن ابي بكر بن شجاع بن نقطة)ت ،؛ الحنبلي البغدادي421ص  ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (9)

 .483م(، ص 1988ه/1408تحقيق: كمال يوسف الحوت، دار الكتب العلمية، ) ،لمعرفة  رواة السنن والمسانيد
 .295/ص17ج  ،سير اعالم النبالء (10)

 .245/ص9ج ،تاريخ االسالم (11)

 .422ص  ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (12)

 .295/ص17ج  ،سير اعالم النبالء ،الذهبي (13)
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م( وهبـــــه اهلل بـــــن الصـــــهباء 1097هــــــ/489والقاســـــم بـــــن الفضـــــل الثقفـــــي ) ت  ،بكـــــر البيهقـــــي فـــــي جميـــــع كتبـــــِه وابـــــو صـــــالح المـــــؤذن
 .(1)م(1090ـ/ه482)

ولم تزودنا المصادر بمعلومات عن عودتِه  ،(2)م(1024هـ/كانون الثاني414توفي ابو زكريا السختوي في شهر ذي الحجة سنة )
 ويتضح من الذين روى عنهم مثل ابي صالح المؤذن وغيره انه عاد الى بلده وتوفي فيها.، الى مدينة نيسابور

 م(1025هـ/ 415ـ ابو بكر السكري ) 9
هـو مــن الشـيوخ المشـهورين فــي  ،(3)هـو عبـد اهلل بـن محمــد بـن محمـد بــن سـعيد بـن مســعود بـن سـعيد بــن عبـد اهلل ابـو بكــر السـكري

وكـان ابـرز الـذين اخـذ العلـوم مـنهم: أبـا حامـد الحسـنوي  ،تفقـه علـى يـد عـدد مـن علمـاء مدينـة نيسـابور ،ثقـة ،شـيخ جليـل ،مدينة نيسـابور
بعـد تفقهـه  ،م( وطبقـتهم962هــ/351يحيـى بـن منصـور القاضـي )ت ،م(983هــ/372بكر ابن مؤمل )تم( وابا 961هـ/350المقرئ )ت

فكان ابرز الذين سمع منهم  ،وفي اثناء تواجده فيها ،ثم بعد ذلك انتقل الى مدينة بغداد ،في مدينة نيسابور خرج منها متوجه نحو الجبال
ثــم  ،م( وطبقــتهم978هـــ/367وابــو بكــر القطيعــي )ت ،م(970هـــ/359يبي )توابــن خــالد النصــ ،فــي بغــداد ابــو علــي الصــواف البغــدادي
وبعــد ذلــك رحــل الــى مكــة ليســمع مــن  ،م(978هـــ/360فســمع فيهــا مــن: ابــي بكــر الطلحــي )ت ،غــادر مدينــة بغــداد متوجهــًا نحــو الكوفــة

 .(4)علمائها
السـيما بغـداد والكوفـة لكونهمـا مركـزين حضـاريين يتضح من رحلته من منطقه الى اخرى كان رغبًا في يتفقه على يد علماء العراق 

منصـــور بـــن  ،م(1082هــــ/474مـــنهم: محمـــد بـــن يحيـــى المزكـــي )ت ،روى عنـــه عـــدد مـــن العلمـــاء ،اســالميين كبيـــرين فـــي ذلـــك العصـــر
هـــــ/كانون 415تــــوفي ابــــو بكــــر الســــكري فــــي شــــهر شــــوال ســــنة ) ،(5)وابــــو صــــالح المــــؤذن ،م(1113هـــــ/506اســــماعيل بــــن صــــاعد )ت

فقـــط ذكـــروا انـــه تـــوفي فـــي شـــهر شـــوال ســـنة  ،لـــم يـــذكر كـــل مـــن عبـــد الغـــافر الفارســـي والـــذهبي انـــه عـــاد الـــى بلـــده ،(6)م(1025يالثـــان
 م( لكن يتضح من الذي روي عنه بما فيهم ابو صالح المؤذن انه عاد الى بلده وتوفي هناك.1025هـ/كانون الثاني415)

 م(.1026هـ/417) (7)ـ ابو هشام السنجاني10
 ،من الزهـاد ،محب للعلم ،ثقة ،هو شيخ معروف ،(8)ل بن محمد بن احمد بن علي بن هشام بن حمدوية ابو هشام المروزيهو سه

ومـن الوجــوه الكبــار فـي عصــره قــدم مدينــة نيسـابور واقــام بهــا مــدًة يحضـر المجــالس التــي كانـت تعقــد فيهــا ويســمع مـن مشــايخها بعــد ذلــك 
غــادر مدينــة نيســابور متوجهــًا نحــو مكــة حاجــًا وســمع الحــديث فيهــا وفــي اثنــاء رحلتــه الــى مكــة مــر بــالعراق ودخــل مدينــة الكوفــة وحضــر 

م( وابي 987هـ/376وحدث عن: ابي الحسن علي بن عبد الرحمن البكائي )ت ،ي تلك المجالس التي حضرهامجالسها ليسمع الحديث ف
م( 989هــ/378م( وبشر بـن محمـد بـن ياسـين )993هـ/383م( وابي الفضل العطار )ت994هـ/384الحسن بن محموية النيسابوري )ت

 .(9)م(993هـ/383وابي القاسم جعفر بن عبد اهلل بن فناكي )
يشر عبد الغافر الفارسي الى عودتِه الى مدينة نيسابور وكذلك لم يذكر الذين حدث عنهم في أي مكان حدث عنهم؟ وأين  ولم

سمع منهم؟ ولكن الذهبي ذكر انه عاد الى مدينة نيسابور وروى فيها عن عدد من العلماء مثل عبد الرحمن البكائي وغيرهم ممن سبق 
 .(1)م(1026هـ/كانون االول417ة سنة ). توفي في شهر ذي القعد(10)ذكرهم

                                                           
 .245/ص9ج ،تاريخ االسالم (1)

م(، شذرات الذهب في 1678ه/1089عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري)ت ،؛ ابن العماد الحنبلي422ص ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (2)

 .76/ص5ج ،م(1986ه/1406اخبار من ذهب، تحقيق: محمود االرناؤوط، دار بن كثير )دمشق، بيروت
 .253/ص9ج ،تاريخ االسالم ،؛ الذهبي162ص  ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (3)

 .162ص  ،ختصر من السياقالم ،عبد الغافر الفارسي (4)
 .253/ص9ج  ،تاريخ االسالم ،الذهبي (5)

 .253/ص9ج ،تاريخ االسالم ،؛ الذهبي162ص ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (6)

 .263/ص3ج ،معجم البلدان ،ويقال لها درسنكان وينسب اليها عدد من العلماء من بينهم ابو هشام السنجاني. ياقوت الحموي ،قرية تقع على باب مدينة مرو (7)
 .281/ص9ج ،تاريخ االسالم ،؛ الذهبي105ص  ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (8)

 .106-105ص  ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (9)
 .281/ص9ج ،االسالم تاريخ (10)



 م2018 /حزيران           جامعة بابل /األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية كلية التربية  مجلة        39العدد/

1190 

 م(1026هـ/ 417ابو حازم العبدوي )  -11
هــو عمــر بــن احمــد بــن ابــراهيم بــن عبدويــة بــن ســدوس بــن علــي بــن عبــد اهلل بــن عبيــد اهلل بــن عتبــه بــن مســعود الهزلــي ابــو حــازم 

وكـان والـده يصـطحبه ، والعبـدوي احـد حفـاظ خراسـان ،(3)حسـن االصـول ،كثيـر السـماع للحـديث ،الصـادقين ،كان من الثقات ،(2)العبدوي
معُه الى المجالس التي كانت تعقد في مدينة نيسـابور ليسـمع مـن المشـايخ فـابرز الـذي سـمع مـنهم: ابـو عبـاس الصـبغي ابـو علـي الرفـاء 

م( محمـد بـن 976هـ/365يد )تاما الذين سمع منهم دون ان يصطحبُه والدُه فهم: إسماعيل بن نج ،لكن لم يحدث عنهم شيئاً  ،وطبقتهما
م( وابو عمرو بن مطر وطبقـتهم. بعـد تفقهـه علـى يـد مشـايخ مدينـة نيسـابور رحـل الـى بغـداد 975هـ/364عبد اهلل بن عبده السليطي )ت

م( واحمــد بــن االبنوســي 1022هـــ/412م( وســمع بهــا عــددًا مــن المشــايخ مــنهم: ابــو الفــتح بــن ابــي الفــوارس )ت999هـــ/389فــي ســنة )
 ،ذكــر الخطيــب البغــدادي ان ابــا حــازم العبــدوي بقــي حيــًا لقيــُه بنيســابور وكتــب عنــه الكثيــر ،(4)م( وابــو القاســم التنــوخي1043هـــ/435)ت

قـال الحـافظ ابـو صـالح المـؤذن: سـمعت ابـا حـازم الحـافظ ، (5)ويكتبـون بانتخابـه ،يسـمع النـاس بإفادتـه ،حافظـاً  ،عارفـاً  ،صادقاً  ،وكان ثقة
 .(6)عن عشرة من شيوخي عشرة االف جزء عن كل واحد الف جزء"يقول: "كتبت بخطي 

يتضح من النصوص المتقدمة ان للعبدوي مكانًة علمية معروفة في العراق ونيسابور وتضح ذلك من ان الخطيب البغدادي في 
ان علماء العراق وخاصة  وهذا يعني ،رحلتِه الى نيسابور ذكر انه كتب عنه ووصفه بالثقات. وان ابا صالح المؤذن كذلك سمع منه

وذكر عبد الغافر  ،(7)م(1026هـ/كانون االول 417كانوا متأثرين به وبمكانته العلمية. توفي فجأة في شهر شوال سنة ) ،بغداد ونيسابور
 .(8)م( ودفن في مقبرة عاصم جنب والدهِ 1027هـ/418الفارسي بعد وفاته صلى عليه االمام ابو اسحاق االسفرايني ) 

 م(.1028هـ/ 419ابو يحيى البزاز )  -12
رجل  ،م(960هـ/348ولد سنة ) ،(9)هو زكريا بن احمد بن محمد بن يحيى بن محمد بن يحيى بن حموية النسابة ابو يحيى البزاز

عد ذلك ثم ب ،تفقه على يد مشايخ مدينة نيسابور وكان يحضر دروسهم ويكتب ما يسمعه منهم ،له معرفة قديمة بالتجارة ،فاضل مشهور
كان يجلس مع المشايخ ليسمع منهم ويكتب ما  ،غادر مدينة نيسابور متوجهًا نحو العراق فدخل العراق وفي اثناء تواجده في العراق

لم يؤرخ عبد الغافر  ،(10)وبعد ذلك غادر العراق متوجهًا الى الحجاز فسمع الحديث من مشايخه ايضًا وكتب عنهم الكثير ،يسمعهُ 
فقط  ذكر أنه سمع الكثير في العراق والحجاز وهذا  ،حلته كذلك لم يذكر من الذي سمع منه وفي اثناء تواجده بالعراقالفارسي تاريخ ر 

 يدل على انه رحل من مدينة نيسابور متوجه الى الحجاز وفي اثناء رحلته مر بالعراق وكتب الحديث من مشايخه. 
بينمـا ذكـر الـذهبي  ،(12)م[1029قبـل العشـرين واربـع مئـة ] (11)لكنه قال:" توفي بمولقابـاذ ،لم يحدد عبد الغافر الفارسي تاريخ وفاته

وال يوجد اختالف كبير بـين مـا ذكـره عبـد الغـافر الفارسـي والـذهبي ان كليهمـا اتفـق علـى انـه تـوفي  ،(13)م(1028هـ/419انه توفي سنة )

                                                                                                                                                                                                       
 .281/ص9ج ،تاريخ االسالم ،؛ الذهبي106ص  ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (1)

م(، االنساب المتفقه في الخط المتماثلة في النقط والضبط، تحقيق: دي يونج، 1113ه/507ت0ابو الفضل محمد بن طاهر الشيباني ،ابن القيسراني (2)

 .263ص  ،المختصر من السياق ،؛ عبد الغافر الفارسي204/ص1ج ،م(1865ه/1282بريل)
 .263ص  ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (3)

 .300/ص5ج  ،طبقات الشافعية الكبرى ،السبكي (4)

 .143/ص13ج ،تاريخ بغداد (5)

 .335/ص17ج  ،سير اعالم النبالء ،الذهبي (6)
م(، المنتظم في تاريخ االمم والملوك، 1200ه/597جمال الدين ابو الفرج عبد الرحمن) ،؛ ابن الجوزي263ص ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (7)

 ،الكامل في التاريخ ،؛ ابن االثير179/ص15م(، ج1992ه/1412دار الكتب العلمية)بيروت ،تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا
 .696/ص17ج

 263ص  ،قالمختصر من السيا .(8)

دار  ،م( طبقات النسابين2008ه/1429بكر بن عبد هللا بن محمد)ت ،؛ بكر ابو زيد79ص  ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (9)

 .84م(، ص1987ه/1407الرشد)الرياض
 .79ص  ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (10)
 .219/ص5ج ،معجم البلدان ،ويعني اسمها اباذ العمارة. ياقوت الحموي ،نيسابورمن المدن المعروفة المشهورة تقع في مدينة  (11)
 .79ص ،المختصر من السياق (12)

 .306/ص9ج ،تاريخ االسالم (13)
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يشر عبد الغافر الفارسي الى عودته الى مدينة نيسابور لكن يتضح مـن ولم  ،م( وهذا يعني انهم اتفقا على ذلك1029هـ/420قبل سنة )
 وهذه داللة واضحة على انه عاد الى وطنه وتوفي فيه. ،ما ذكره انه توفي في مدينة مولقاباذ

 م(.1028هـ/419ابو منصور العمري ) -13
-635هـ/23-13من اوالد عمر بن الخطاب ) . هو(1)هو زيد بن خليفة بن السليل بن محمد بن السليل بن سعيد بن عبد الودود

وذكر  ،(2)الصالحين ،من الثقات ،نبيل ،رجل جليل ،االمام القارئ ،العدوي هو من الشيوخ المعروفين في مدينة جرجان ،م( القرشي644
متوجهًا نحو بعد تفقهه على يد مشايخ مدينة جرجان غادرها  ،(3)السهمي ان ابا منصور العمري روى بجرجان عن اصحاب االصم

لقد اشار عبد الغافر الفارسي  ،(4)فسمع الحديث فيه ،مدينة نيسابور فسمع من مشايخها ورحل الى خراسان ثم بعد ذلك رحل الى العراق
ذكر فقط ان ابا منصور العمري رحل الى  ،الى رحلتِه الى العراق لكن لم يذكر اسباب رحلته والمشايخ الذي سمع منهم في العراق

يتبين من هذا النص المتقدم ان ابا منصور  ،(5)"غزا مع االمير محمود بن سبكتكين الى بالد الهند وأبلى معهم بالًء حسنًا" العراق.
ولهذا قال عنه الغافر الفارسي ابلى معهم بالًء  ،العمري كان من القادة العسكريين البارزين لدى حضرة االمير محمود بن السبكتكين

 حسنًا.
فذكر السهمي انه عاد الى جرجان وتوفي فيها سنة  ،لسهمي وعبد الغافر الفارسي في تاريخ وفاتهاختلف كل من ا

ونحن نرجح ما ذكر السهمي  ،(6)م(1027هـ/418م( بينما ذكر عبد الغافر الفارسي عاد الى جرجان وتوفي فيها سنة )1028هـ/419)
 الفارسي.لكونه اقرب من الناحية الزمانية والمكانية من عبد الغافر 

 م(.1029هـ/420ابو محمد البزاز الجرجاني) -14
بعد ان  ،شيخ من المشايخ المشهورين بجرجان ونشأ وترعرع فيها ،(7)هو عبد الواحد بن محمد بن احمد بن جعفر بن منير المنيري

فخرج الى نيسابور فسمع من مشايخها وبعد ذلك خرج الى العراق فسمع من  ،وكان راغبًا في ان يسمع من مشايخ خارج بلده ،تلقى العلم
م( وبعد ذلك انتقل الى 989هـ/378لقد سمع في مدينة نيسابور من: ابي احمد الحاكم )ت ،(9)طلبًا للعلم (8)مشايخه ثم توجه الى الري

وبعد ذلك غادر بغداد متوجهًا نحو الشام وسمع فيها م( 990هـ/379بغداد وسمع فيها من علماء كثر منهم: ابو الحسين بن المظفر )
ذكر أن  ،اختلف عبد الغافر الفارسي عن الذهبي حيث ان عبد الغافر الفارسي ،(10)م(1095هـ/488من محمد بن علي الساوي )ت
ونحن نرجح ما ذكره عبد  ،ان الرحلة بعد بغداد كانت الى الشام ،ذهب الى الري بينما ذكر الذهبي ،الجرجاني بعد رحلته الى بغداد

ابو احمد الغطريفي وابو بكر بن  ،حدث عن عدد من العلماء منهم: ابو قاسم بن فناكي، لكونه اقرب زمانًا من الذهبي ،الغافر الفارسي
هـ/ 420. ولم يذكر عبد الغافر الفارسي اين حدث عنهم ابو محمد البزاز الجرجاني. توفي سنة ) (11)م( وطبقتهم994هـ/383شاذان )
 . (12)م(1029
 

                                                           
تحقيق: محمد عبد المعيد خان، عالم الكتب،  ،م( تاريخ جرجان1036ه/427ابو القاسم حمزة بن يوسف الجرجاني)ت ،السهمي (1)

 .79ص  ،المختصر من السياق ،؛ عبد الغافر الفارسي214م(، 1987ه/1407)بيروت4ط
 .79ص ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (2)

 .214ص ،تاريخ جرجان (3)
 .79ص ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (4)

 .225ص ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (5)
 .79ص ،؛ المختصر من السياق214ص ،تاريخ جرجان (6)

 .237ص ،المختصر من السياق ،؛ عبد الغافر الفارسي253ص ،تاريخ جرجان ،السهمي (7)

م(. المنجم، 644-635هـ/23-13افتتحها المسلمون في عهد عمر بن الخطاب ) ،اهلها اخالط من العرب والفرس واالتراك ،مدينة تقع في االقليم الرابع (8)

 .67ص ،م(1987ه/1408ه(، آكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل مكان، عالم الكتب)بيروت4سين )ت: قإسحاق بن الح

 .238-237ص  ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (9)

 .321/ص9ج  ،تاريخ االسالم ،الذهبي (10)

 .238ص  ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (11)

 .321/ص9ج ،تاريخ االسالم ،؛ الذهبي253ص ،تاريخ جرجان ،السهمي (12)
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 م(1029هـ/ 420ـ ابو مسلم الرازي ) 15
سخي  ،هو من الثقات في عصره كان ذا اخالق حسنة ،(1)هو غالب بن علي بن ابراهيم بن غالب بن مسلم الرازي الصوفي

ي وبغداد والحجاز وفي كالم عبد الغافر الفارسي بأنه كانت له رحله ليسمع الحديث في الر  ،كتب الحديث ورحل في طلبهِ  ،النفس
اما ابرز شيوخه الذين اخذوا العلوم منه في بغداد هو: ابو  ،ذكر الذهبي انه تتلمذ في بغداد على يد علماء ،(2)وخراسان وبالد اخرى

 .(3)م(1029هـ/420م(. لم تؤرخ المصادر تاريخ وفاته ولقد ذكر الذهبي انه توفي قبل سنة )1005هـ/395بكر االبهري )ت
 الثانيالمبحث 

 م(1059-1030هـ/450-421الرحلة العلمية من مدينة نيسابور الى العراق )
م( استمرار الرحالت العلمية من نيسابور الى العراق وفي هذه المدة عدد من العلماء 1059-1030هـ/450-421شهدت المدة )

ومنهم من استقر به المقام في العراق وغيرهم  ،الرحلةكانت لهم انشطة علمية عدة خالل هذِه  ،الرحالة الذين قصدوا بغداد طلبًا للعلم
 ونستدرج رحالة هذه المدة النيسابوريين بحسب تواريخ وفياتهم في األتي:  ،تنقل الى مدن عدة وعاد الى نيسابور

 م( 1034هـ/ 425)  (4)ـ ابو فضل الهروي1
م( وهذا يعني انه عاش اكثر 960هـ/348ولد سنة ) ،(5)هو عمر بن ابراهيم بن إسماعيل بن محمد بن احمد بن عبد اهلل الهروي

وهو خال االمام شيخ االسالم ابا عثمان  ،كان حنبلي المذهب ،هو من الشيوخ الكبار من ناحية هراة ،(6)من سبعة وسبعين عاماً 
م االحاديث ونذكر وتفقه على يد عدد من المشايخ في هراة وكان يسمع منه ،معروف بكثرة الحديث ،م(1058هـ/449الصابوني )ت

وقصد العراق  ،(7)م( بعد ذلك رحل الى مرو990هـ/379م( وابا منصور النصروي )ت983هـ/372منهم: ابي الفضل بن خميرويه )ت
 .(8)فدخل الكوفة وسمع من مشايخها وكان ابرز الذين سمع منه ابو الحسن البكائي وحدث بالعراق

 ،قدم بغداد حاجًا وفي اثناء تواجده فيها حدث عن عدد من مشايخ نيسابور والعراقذكر الخطيب البغدادي ان ابا الفضل الهروي 
م( وعلي بن 986هـ/375م( واحمد بن محمد بن جعفر البحيري )ت999هـ/388فنذكر البعض منهم: محمد بن ابي بكر الجوهري )ت

 .(9)وابو احمد الغطريفي ،(981هـ/370عيسى الماليني )ت
هـ / تشرين االول 425ذكر عبد الغافر الفارسي انه توفي في شهر ذي الحجة سنة )  ،د تاريخ وفاتهاختلفت المصادر في تحدي

ونحن نرجح ما ذكره عبد الغافر الفارسي  ،(11)م(1035هـ/ 426بينما اتفق كل من ابن الجوزي والذهبي انه توفي سنة ) ،(10)م(1034
 لكونه اقرب زمانًا من ابن الجوزي والذهبي. 

 م(.1036هـ/ 427السهمي ) حمزةـ 2
وهــو  ،م["952ذكــر الــذهبي انــه ولــد:" نيــف واربعــين وثــالث مائــٍة ] ،(1)هــو حمــزة بــن يوســف الســهمي الجرجــاني ابــو القاســم الحــافظ

المنصف من ذريـة صـالحه يـرج الـى صـاحب النبـي )صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم( هشـام بـن العـاص بـن  ،المتقن ،المحدث ،االمام الحافظ

                                                           
 .322ص ،المختصر من السياق ،؛ عبد الغافر الفارسي328ص ،تاريخ جرجان ،السهمي (1)

 .322ص ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (2)
 .333/ص9ج  ،تاريخ االسالم (3)
 ،وهي عامرة ولها ابواب كثير منها: باب السراي. الحميري ،افتتحها المسلمون في عهد عثمان بن عفان ،هراة: مدينة من مدن خراسان قرب ناحية بوشنج (4)

 .595-594الروض المعطار في خبر االقطار، ص

للوصول  ؛ الفصل362/ص1تحقيق: د. محمود الطحان، مكتبة المعارف)الرياض، د.ت(، ج ،الجامع االخالق الراوي وآداب السامع ،الخطيب البغدادي (5)

 .264ص ،المختصر من السياق ،؛ عبد الغافر الفارسي67/ص 1م(، ج1997ه/1418تحقيق: محمد بن مطر الزهراني، دار الهجرة) ،المدرج في النقل

 .252/ص15ج ،المنتظم ،؛ ابن الجوزي240/ ص6ج ،االنساب ،السمعاني (6)

 ،تقع في االقليم الخامس. ياقوت الحموي ،تبعد عن مدينة نيسابور سبعين فرسخاً ويبلغ طولها سبعاً وستين درجة وعرضها اربعون ،مدينة من مدن خراسان (7)
 .94/ص4ج ،معجم البلدان

 .264ص ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (8)

 .146/ ص13ج ،تاريخ بغداد (9)
 .264ص  ،المختصر من السياق (10)

 .253/ص2ج ،؛ العبر في خبر من غبر252/ ص15ج ،المنتظم (11)
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قدم نيسابور بصحبة الرئيس ابي سعد الجـولكي والقاضـي الشـالنجي فـي وفـد رسـل مـن االميـر منـوجهر  ،(2)محدث جرجان ،لسهميوائل ا
ثـم  ،فأملى الـرئيس ابـو سـعد الجـولكي ابتـداءً  ،بن قابوس الى االمير محمود بن سبكتكين فعقد له مجلس االمالء وحضر المشايخ واالئمة

 ،(3)رحـل الـى العـراق وسـمع مـن مشـايخه ،ثم خرج الى غزنة وعاد بعد مدة وجيزة وعقد له مجلس النظر ،املى بعده الشيخ حمزة السهمي
م( 979هــ/368م( وكانـت أولـى رحالتـه سـنة )969هــ/358م( من ابـي بكـر الصـرام )ت965هـ/354كان اول سماعه في جرجان سنة )

انتقـل الـى العـراق فكانـت اول محطاتـِه بغـداد واخـذ ينتقـل داخـل مـدن ثـم  ،طاف من فيها عددًا من البلدان حيث رحل الـى اصـبهان والـري
 .(4)فزار كاًل من الكوفة وواسط والبصرة ثم بعد ذلك خرج الى الشام ثم الى الحجاز ،العراق

ذكـر  ،لكـن الحنبلـي بـين تفاصـيل رحلتـه ،لم يذكر كل من عبد الغافر الفارسي واالربلي الذين سمع مـنهم فـي رحلتـه الـى تلـك المـدن
فدخل مدينة بغداد واخذ يتنقل بين مشايخها لكـي يسـمع مـنهم الحـديث فكـان ابـرز الـذي سـمع مـنهم وتفقـه علـى ايـديهم:  ،الذين سمع منهم

ثـم بعـد ذلـك خـرج الـى الكوفـة وسـمع فيهـا مـن: ابـي الحسـن  ،م( وابو حسين بن محمد بـن المظفـر995هـ/385ابو الحسن الدارقطني )ت
ن كان آخر مطاف له في العراق كان في البصرة حيث بقى فيها مدة وجيزة يسمع من مشايخها مـنهم: ابـو محمـد عمر بن حماد بن سفيا

ثـم غـادر العـراق متوجهـًا الـى مصـر  ،م(994هــ/383م( ومحمـد بـن عـادي المنقـري )ت992هــ/381بن عبد اهلل بن محمـد بـن داسـة )ت
 .(5)اهلل بن خلف البزاز وسمع فيها من: ابي حفص عمر بن عراك وابي القاسم عبيد

على الرغم من مكانته العلمية اضافة الى ذلك انه من ذرية  ،(6)وابا صالح المؤذن والو القاسم القشيري ،روى عنه ابو بكر البيهقي
 ،خهأحد اصحاب الرسول )صلى اهلل عليه وآله وسلم( كان راغبًا في ان يطوف في البلدان االسالمية وخاصة العراق ليسمع من مشاي

 لذلك لم يكتِف ببغداد فزار عددًا من مدن العراق منها: البصرة والكوفة ولما يتمتعن من مميزات حضارية وثقافية ودينية.
قال عبد الغافر الفارسي: "نعي الى نيسابور سنة سبع  ،اختلف كل من عبد الغافر الفارسي وابن الجوزي في تاريخ وفاته     

ونرجح ما ذكر عبد الغافر الفارسي لكونه  ،(8)م(1035هـ/426لكن ابن الجوزي ذكره في وفيات سنة ) ،(7)[1036وعشرين واربع مئة ]
 اقرب زمانًا ومكانًا من ابن الجوزي. 

 م(.1036هـ/ 427ـ ابو عثمان الزعفراني ) 3
 ،هو من الشيوخ المعروفين في مدينة نيسابور ،(9)هو سعيد بن محمد بن محمد بن ابراهيم بن الحسن بن محمد بن علي الزعفراني

لهذا  ،وكان لهذِه المجالس دور كبير في زيادة معرفته العلمية ،وكان مواظبًا على حضور المجالس التي كانت تعقد في مدينة نيسابور
من عدد من المشايخ منهم:  تفقه علي يد مشايخ مدينة نيسابور بعدها رحل الى العراق وسمع فيه ،اصبح من الشيوخ الثقات الصالحين

 .(10)وطبقتهم ،ابو الحسين بن المظفر ،م(1013هـ/403ابو القاسم ابن البيَّع )ت
ـــو صـــالح المـــؤذن ـــه عـــدد مـــن المشـــايخ فـــي مدينـــة نيســـابور مـــنهم وابـــرز أولئـــك المشـــايخ هـــو: أب . وقـــال عبـــد الغـــافر (11)روى عن

التغيـر فـي آخـر عمـره وحكـى عـن بعـض الثقـات: أنـه خلـط فـي بعـض  : "قرأت من خط ابـي صـالح الحـافظ: أنـه تغيـر بعـض(12)الفارسي
                                                                                                                                                                                                       

االتابكي ابو المحاسن يوسف بن عبد  ،؛ ابن تغري بردي242/ص9ج ،تاريخ االسالم ،؛ الذهبي41ص ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (1)

 .283/ص4د القومي، دار الكتب المصرية، ج م(، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، وزارة الثقافة واالرشا1469هـ/874هللا)ت
 .470-469/ص17ج ،سير اعالم النبالء (2)

 .42-41ص  ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (3)

 .424/ص9ج ،تاريخ االسالم ،الذهبي (4)

 .256/ص1ج  ،التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد (5)
تحقيق: سامي بن سيد خماس الصقار، وزارة الثقافة واالعالم، دار الرشيد  ،م(، تاريخ اربل1239هـ/637المبارك بن أحمد اللخمي)ت ،االربلي (6)

 .354/ص2م(، ج1980هـ/1400للنشر)العراق
 .42ص ،المختصر من السياق (7)
 .251/ص15ج  ،المنتظم (8)

 .43/ص3م(، ج1971هـ/1390، )بيروت 3مؤسسة االعلمي، ط ،لسان الميزان ،؛ ابن حجر العسقالني88ص  ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (9)
 .88ص  ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (10)

موجود، دار الكتب تحقيق: علي محمد معوض، عادل أحمد عبد ال ،م(، ذيل ميزان االعتدال1403هـ/806ابو الفضل عبد الرحيم )ت ،زين الدين العراقي (11)

 .118م(، ص1995هـ/1416العلمية)بيروت

 .89ص ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (12)
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يقــول: ســمعت أبــا عثمــان ســعيد بــن محمــد  ،مســموعاته... قــرأت بخــط الشــيخ ابــي القاســم بــن ابــي محمــد بــن ابــي نصــر الكريــزي القرشــي
يقــول: ســمي رجــب رجبــًا  م[933هـــ/321الحيــري يقــول: ســمعت ِإســماعيل بــن محمــد الكاتــب ببغــداد يقــول: ســمعت ابــا بكــر ابــن دريــد ]ت

 لتعظميه".
وتبـين ان مـا ذكـره  ،يتضح من النصوص المتقدمة ان قدومه الى العراق ليسمع من مشـايخه وخاصـة بغـداد وتـأثر بهـم وكتـب عـنهم

كتـب عبد الغافر الفارسي ان ابا عثمان قد سمع من إسماعيل بن محمد الكاتب ببغداد وهذِه داللة واضـحة انـه سـمع مـن مشـايخ العـراق و 
لكــن  ،(1)م(1036هـــ/427حيـث ذكــره عبــد الغــافر الفارسـي ســنة ) ،عـنهم. اختلــف كــل مـن عبــد الغــافر الفارســي والـذهبي فــي تــاريخ وفاتــه

 نحن نرجح عبد الغافر الفارسي لكونه اقرب زمانًا من الذهبي.  ،(2)م(1068-1059هـ/460-451الذهبي ذكر وفاته بين سنة )
 م(.1036هـ/ 427) (3)ـ ابو فضل الفلكي الهمذاني4

كــان جــدُه عالمــا بالحــديث عارفــًا بــاالدب  ،(4)هــو علــي بــن الحســين بــن احمــد بــن الحســن بــن القاســم بــن الحســن بــن علــي الهمــذاني
وهـو مــن  ،(5)وكــان مـن المشــاهير فـي الحسـاب فــي الشـرق والغــرب ،والنحـو والعـروض وســائر العلـوم وخاصــة الحسـاب لهـذا لقــب بـالفلكي

بعـد ذلـك رحـل الـى العـراق وسـمع مـن مشـايخِه ثـم  ،تفقه فـي بلـدهِ  ،فين في طلب الحديث ومعرفة الغريب واالسامي والكنىالمشايخ المعرو 
فكـان ابـرز الـذين حـدث  ،ذكـر الـذهبي انـه سـمع مـن عامـة مشـايخ همـذان والعـراق وخراسـان ،(6)بعد ذلك رحل الـى مكـة وسـمع بهـا ايضـاً 

م( وابــي بكــر احمــد بــن 1025هـــ/415م( وابــا الحســين بــن بشــران )ت1022هـــ/412ويــة )تعــنهم: ابــا الحســن محمــد بــن احمــد بــن رزق
فكانت حافزًا له في تـأليف  ،ويتضح ان رحلته كانت سببًا في زيادة المعرفة العلمية لديه ،(7)م( وطبقتهم1030هـ/421الحسن الحيري )ت

 في مشايخ العراق كانت لها اثر كبير في صقل الموهبة العلمية لديه. وهذا يعني ان البلدان التي زارها وخاصة العراق ولقائه  ،المصنفات
م( اقام بهـا وواظـب علـى تحصـيل العلـوم نسـخًا وسـماعًا 1029هـ/420بعد هذِه الرحلة رجع الى مدينة نيسابور كان ذلك في سنة )

 .(9)م(1029هـ/427توفي بمدينة نيسابور في شهر شعبان سنة ) ،(8)وجمع الكتب والتواريخ حتى اشتهر وُعدَّ من كبار الُحّفاظ
 م(.1036هـ/427)ت ـ ابو نصر الساالر5

تفــرد بأشــياء مــن  ،هــو مــن الشــيوخ المعــروفين والمشــهورين بالثقــة والصــدق ،(10)هــو منصــور بــن رامــش بــن عبــد اهلل بــن زيــد الســاالر
ــة ابــي القاســم محمــود )رجــل معــروف بالــدهاء تــولى الرئاســة بنيســابور فــ ،(11)رواياتــه  ،م(1030-998هـــ/421-388ي ايــام يمــين الدول

ثـم عـاد الـى خراسـان فـي ايـام السـلطان مسـعود بـن محمـود  ،خرج الـى مكـة حاجـًا وجـاور بهـا سـنين ،وتزينت نيسابور بعدله وحسن سيرته
م( وابــو 995هـــ/385م( فســمع الحــديث بــالعراق عــن عــدد مــن المشـايخ مــنهم: ابــو حفــص بــن شــاهين )ت1041-1031هــ/422-432)

يـذكر عبـد  لـم ،(12)م( ثـم رحـل الـى الكوفـة وسـمع فيهـا مـن ابـي حكـيم الـدرامي1003هــ/393وابـو سـحاق الطبـري )ت ،الحسن الدارقطني
لعـل أبـا نصـر السـاالر مـر  ،الغافر الفارسي دخوله الى العراق لكنه ذكر أنه سمع الحديث بالعراق والكوفة وذكر انه خرج الى مكة حاجاً 

وسمع الحديث فيه وخاصة بغداد والكوفة عند خروجه من نيسـابور متوجهـًا نحـو مكـة يتضـح  ممـا جـاء فـي كتـاب تـاريخ بغـداد.  ،بالعراق
حيـث ذكــر الخطيـب البغــدادي انـه كتــب عنـه االحاديــث  ،م(1024هـــ/414ل بغــداد عـدة مــرات وكـان آخــر قدومـه اليهــا فـي سـنة )انـه دخـ

                                                           
 .89ص ،المختصر من السياق (1)
 .129/ص10ج ،تاريخ االسالم (2)

ذكر بعض علماء الفرس ان اسم  ،همذان بن فلوج ابن سام بن نوح )عليه السالم( ،سميت بهذا االسم نسبة الى بانيها ،همذان: هي مدينة تقع في االقليم الرابع (3)

 .410/ص5ج ،معجم البلدان ،م(. ياقوت الحموي644هـ/ 24افتتحها المسلمون سنة ) ،همذان انما كان نادمه ومعناه المحبوبة
 .440/ص2ج ،يب االنساباللباب في تهذ ،؛ ابن االثير279ص ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (4)

 .242-241/ص10األنساب، ج  ،السمعاني (5)
 .279ص  ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (6)

 .426/ص9ج ،تاريخ االسالم (7)
 .279ص ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (8)
 .215/ص3م(، ج1998هـ/1419تذكرة الحفاظ، د.ت، دار الكتب العلمية)بيروت ،؛ الذهبي279ص ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (9)
 .429/ص9ج ،تاريخ االسالم ،؛ الذهبي371ص ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (10)

 .540/ص17ج ،سير اعالم النبالء ،الذهبي (11)
 .371ص ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (12)
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ويتضــح مــن الــنص المتقــدم انــه دخــل بغــداد مــرارًا وان مشــايخ بغــداد قــد ســمعوا منــه وخاصــة الخطيــب البغــدادي ألنــه  ،(1)ووصــفه بالثقــات
 وصفه بالثقات.

فقلده الرئاسة  ،فعرض عليه الوزارة فأبى ،يلة عاد الى خراسان في ايام السلطان مسعود بن محمود الغزنويبعد هذِه الرحلة الطو 
ثم تأهب للحج  ،فاستعفى عن الرئاسة وقعد في بيته ،ولم يتمكن من العدل واالنصاف كما كان في زمان ابيه ،ثانيًا ولقب بشيخ الحرمين

 .(3)م(1036هـ/427توفي في رجب سنة ) ،(2)منيةثانيًا نادمًا على مفارقتها فأدركته ال
 م(1029هـ/430) (4)ـ ابو علي البلخي6

بينما ذكر  ،لم يؤرخ عبد الغافر الفارسي تاريخ والدته ،(5)هو الحسن بن احمد بن محمد بن الحسن بن حمزة بن الحسين البلخي
كان مقبواًل  ،" (6)م[946وانا سمعتُه قال: ُولدُت سنة اربع وثالثين وثالث مائة ] ،الخطيب البغدادي بالقول: "سُئل البلخي عن مولده

بعد تفقه بمدينة وصار من الخطباء المعروفين والمشهورين في الحديث وغيره قدم حاجًا سنة  ،مرضي االخالق حسن السيرة
ن احمد بن ابي صالح البغدادي وابي بكر محمد ب ،وحدث عن: ابي بكر محمد بن احمد بن شاذان ،م(1032هـ/423)

 . (7)م(987هـ/376)ت
ويتضح ذلك مما ذكره  ،م( ولعله كان يقصد قدومه الى بغداد1032هـ/423ذكر عبد الغافر الفارسي انه قدم حاجًا في سنة )

وابي بكر محمد  ،م( وحدثنا عن: ابي بكر محمد بن احمد بن شاذان1032هـ/423فقد ذكر انه قدم حاجًا في سنة ) ،الخطيب البغدادي
يتضح مما تقدم ان البلخي دخل بغداد والقى دروسًا ومحاضرات فيها  ،(8)نزيل بلخ وكان من الثقات ،بن احمد بن ابي صالح البغدادي

 .(9)(1039هـ/430توفي في مدينة بلخ سنة ) ،وكان مشايخها يسمعون منه وكان من بينهم الخطيب البغدادي
 م(1039هـ/430) (10)ـ ابو الحسين القايني7

بعد تفقهِه  ،هو من مشاهير مدينة نيسابور ،(12)التاجر النيسابوري ،(11)هو طاهر بن محمد بن دوست نام بن الحسن القهستاني
وكان في سماع  ،فكان يسمع الحديث منهم ،واثناء تواجدِه فيها اخذ ينتقل بين علمائها ومشايخها ،خرج منها متوجهًا نحو بغداد ،فيها

م( 1040هـ/431م( وابو سعيد بن عليك الحافظ )ت1040هـ/412معه عدد من العلماء منهم: ابو عبد الرحمن السلمي )تالحديث 
 .(13)والدارقطني وطبقتهم

اضافة الى  ،يتضح من رفقته لهؤالء العلماء في بغداد وسماعه الحديث من مشايخها دليل على انه محب للعلم والحديث عنه
 به من مزايا فكرية وحضارية وغيرها من الميزات.اهمية بغداد وما تتمتع 

                                                           
 .100/ص15 ج ،تاريخ بغداد (1)

مختصر تاريخ دمشق، تحقيق: رويحة النحاس، رياض عبد الحميد مراد، محمد مطيع، دار  ،؛ ابن منظور371ص ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (2)

 .256/ص25م(، ج1984هـ/1402الفكر )دمشق

لماء ووفياتهم، تحقيق: د. عبد هللا أحمد سليمان الحمد، دار العاصمة، م(، ذيل تاريخ مولد الع1073هـ/466عبد العزيز بن احمد )ت ،الكتاني الدمشقي (3)

 .371ص ،المختصر من السياق ،؛ عبد الغافر الفارسي174م(، ص1988هـ/1409)الرياض 
 ،افتتحها المسلمون في زمن الحاكم االموي معاوية بن ابي سفيان. اليعقوبي ،ولها اثنا عشر باباً  ،بلخ: مدينة من مدن خراسان العظمى وهي عظيمة القدر (4)

 .116ص ،البلدان
 .268/ص15ج ،المنتظم ،؛ ابن الجوزي9ص ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (5)
 .225/ص8ج ،تاريخ بغداد (6)
 .10-9ص  ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (7)

 .225/ص8ج ،تاريخ بغداد (8)

 .474/ص9ج ،تاريخ االسالم ،؛ الذهبي269/ص15ج ،المنتظم ،ابن الجوزي (9)

نها وبين نيسابور قاين: بلد قريب من طبس تقع بين مدينتي نيسابور واصبهان نسب اليها خلق كثير من اهل العلم والفقه من بينهم )ابو الحسين القايني( وبي (10)

 .301/ص4ج ،لدانمعجم الب ،تسع مراحل. ياقوت الحموي

وتكثر فيها الجبال  ،ناحية مشهورة يقال لها قوهستان شرقها خراسان وفارس وغربها آذربيجان وجنوبها العراق وخوزستان وشمالها بحر الجزرالقهستان:  (11)

 .343ص ،آثار البالد واخبار العباد ،االودية. القزويني

 .476/ص9ج ،تاريخ االسالم ،؛ الذهبي145ص  ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (12)

 .145ص ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (13)
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ولم يؤرخ كل من عبد الغافر الفارسي والذهبي تاريخ دخوله الى  ،(1)م(1039هـ/430ثم رجع الى مدينة نيسابور وتوفي بها سنة )
 بغداد وخروجِه منها ذكر فقط عبد الغافر الفارسي " سمع الحديث الكثير في بغداد...".

 م(.1040هـ/ 431الصاعدي )ـ ابو العالء 8
م( وهو 955هـ/آذار 343في شهر ربيع االول سنة ) ،(3)ولد بناحية استوا ،(2)هو صاعد بن محمد بن احمد بن عبد اهلل الصاعدي

بعدها اشتهر ذكره في االفاق رحل الى مدينة ، تأدب على يد ابيه ابي سعيد ،برز على اقرانه بتحصيل العلوم ،من أئمة الدين
م( 985هـ/375بعد تقدمه في الفقه حج سنة ) ،(5)وكان من اهل العلم والفضل ،وتولى القضاء فيها مدة ثم انصرف عنها ،(4)رنيسابو 

لكونه  ،م(992-974هـ/381-363فعاتبه الخليفة الطائع المر اهلل ) ،وبعد رجوعه من الحج زار مدينة بغداد وحضر في دار الخالفة
وصور للخليفة ان السبب في منع  ،(6)في مشهد طوس ،م(809-787هـ/193-170هارون الرشيد )امتنع من اتخاذ صندوق على قبر 
وعلمت ان لو نصب  ،فاعتذر عن ذلك بأن قال: "كنت مفتيًا فأفتيت بما وافق الشرع والمصلحة ،ذلك هو فتواه وقبح صورة حاله

 ،ويصير ذلك سبب وقوع الفتنة والتعصب واالضطراب ويؤدَّي ذلك في فساد الممالك" ،فإنه يقلع منه الستيالء المتشيَّعة ،الصندوق
يتضح مما تقدم ان سبب زيارة ابي عالء الصاعدي الى مدينة بغداد استدعاؤه من قبل  ،(7)فارتضاه الخليفة ثم عاد الى مدينة نيسابور

 لى قبر هارون الرشيد.لكونه امتنع عن وضع صندوق ع ،الخليفة العباسي الطائع المر اهلل
حدثنا القاضي ابو  ،م[1045هـ/436فحدثني القاضي ابو عبد اهلل الصميري ] ،قال الخطيب البغدادي: "قدم بغداد وحدث بها

فقال: آخر سنة قدومه سنة  ،فسألت الصميري عن قدوم صاعد بغداد–واسند لي عنه حديثًا  –العالء صاعد بن محمد الفقيه ببغداد 
 ،تبين لنا ان للصاعدي رحلتين الى مدينة بغداد كانت االولى باستدعاء من قبل الخليفة الطائع االمر اهلل ،(8)م["1013ائة ]ثالث وأربعم

فذكر  ،والرحلة الثانية كانت رحلة علمية من قول الخطيب البغدادي: "قدم بغداد وحدث بها..." وقد اختلفت المصادر في تاريخ وفاته
بينما ذكر كل من ابن الجوزي وابن االثير ان وفاته سنة  ،(9)م(1040هـ/431ه توفي سنة )عبد الغافر الفارسي ان

 ونحن نرجح ما ذكره عبد الغافر الفارسي لكونه اقرب زمانًا للصاعدي من ابن الجوزي وابن االثير.   ،(10)م(1041هـ/432)
 م(.1040هـ/ 431) (11)ـ ابو طالب الدستكردي9

كتب  ،القاضي ،شيخ البلد ،خادم الفقراء ،(13)المقيم بحلوان ،هو الفقيه ،(12)بن الطيب الدستكرديهو يحيى بن علي بن محمد 
لم يذكر عبد الغافر الفارسي المشايخ الذي كتب  ،(14)الحديث بخراسان ومدينة نيسابور بعد ذلك رحل الى العراق وكتب الحديث فيه

                                                           
 .476/ص9ج  ،تاريخ االسالم ،؛ الذهبي145ص  ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (1)

 ،م( مجمع اآلداب في معجم األلقاب1323هـ/723لشيباني)تكمال الدين ابو الفضل ا ،؛  ابن الفوطي129ص ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (2)

 .507/ص17ج ،سير اعالم النبالء ،؛ الذهبي75/ص2م(، ج 1995هـ/1416تحقيق: محمد الكاظم، وزارة الثقافة واالرشاد االسالمي، )ايران 

ابو جعفر االستوائي )ت  ،منهم: ابو العالء الصاعدي ،المحدثيناستوا: ناحية من نواحي نيسابور وحدودها متصلة بحدود نسا وخرج منها عدد من العلماء  (3)

 .175/ص1ج ،معجم البلدان ،م(. ياقوت  الحموي1041هـ/ 432

 .129ص  ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (4)

 .207/ ص1ج  ،االنساب ،السمعاني (5)

وبها استشهد  ،تكثر بها المنابر ،حسنه المباني كثيرة االسواق ،وطوس العظمى يقال لها نوقان وهي مدينة كبيرة ،طوس: مدينة من مدن نيسابور على مرحلتين (6)

 .94-93ص ،البلدان ،م(. اليعقوبي817هـ/202االمام علي بن موسى الرضا )عليه السالم( )
 .130ص ،المختصر من السياق ،عبد ال  غافر الفارسي (7)
 .345/ص9ج ،تاريخ بغداد (8)
 .132ص  ،المختصر من السياق (9)
 .52/ص1ج ،؛ اللباب في تهذيب االنساب278/ص15ج ،المنتظم (10)

 .455/ص2ج ،معجم البلدان ،الدسكره: هي قرية كبيرة مشهورة تقع على طريق خراسان قريبة من شهرايان. ياقوت الحموي (11)
 ،م(، طبقات الفقهاء الشافعية1245هـ/643ابو عمرو عثمان بن عبد الرحمن )ت ،؛ ابن الصالح423ص ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (12)

 .357/ص5ج ،طبقات الشافعية الكبرى ،؛ السبكي679/ص2م(، ج1992هـ/1413تحقيق: محي الدين علي نجيب، دار البشائر االسالمية)بيروت

واهلها خالط من العرب والعجم من الفرس واالكراد وافتتحها المسلمون في عهد عمر بن الخطاب.  ،جليلة كبيرة ،حلوان: هي مدينة تقع في كور الجبل (13)

 .76-75ص ،البلدان ،اليعقوبي
 .423ص ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (14)
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وهذا يعني انه قدم العراق وكتب الحديث فيه وسمع من  ،نيسابور والعراقعنهم الدستكردي لكنه ذكر انه كَتَب الحديث في مدينة 
 مشايخه. 

علي بن الحسين بن  ،ذكر الذهبي انه رحل الى جرجان وسمع من مشايخها وكان ابرز الذين سمع منهم: ابو احمد الغطريفي
وهذِه النصوص المتقدمة تدل على انه كان  ،(1)م(1015هـ/405م( وأبو نصر بن االسماعيلي )ت1000هـ/390بندار االستراباذي )ت

له اكثر من رحلة وخاصة رحلته الى العراق وجرجان وكتب الحديث في تلك البلدان وسمع من المشايخ وهذا يعني انه كانت لديه رغبة 
 في كتابة الحديث. 

وفي فــــي شــــهر رجــــب ســــنة ذكــــر عبــــد الغــــافر الفارســــي انــــه تــــ ،اختلــــف كــــل مــــن عبــــد الغــــافر الفارســــي والــــذهبي فــــي ســــنة وفاتــــه
ونحــن نــرجح مــا ذكــره عبــد الغــافر الفارســي لكونــه اقــرب  ،(3)م(1041هـــ/430بينمــا ذكــر الــذهبي انــه تــوفي ســنة ) ،(2)م(1040هـــ/431)

 زمانًا.
 م(.1041هـ/ 432)  (4)ـ ابو الحسن الليثي السجزي10

ميسـور الحـال  ،(6)هـو شـيخ مـن شـيوخ المشـهورين فـي سجسـتان ،م(949هـ/ 337ولد سنة ) ،(5)هو علي بن بشران السجزي الليثي
كان محبًا لسماع الحديث وكتابته وروى مناقب الشـافعي عـن محمـد بـن الحسـين  ،من المجتهدين الكبار ،كان محترمًا محتشماً  ،ومعروف
ابـراهيم  ،الحسـين اآلبـري بسجسـتانتتلمذ على يد عدد من المشايخ مـنهم: ابـو الحسـن محمـد بـن  ،(7)م( من تصنيفه974هـ/363اآلبري )

ذكـر عبـد الغـافر الفارسـي ان للسـجزي رحـالت عديـدة فـي سـماع الحـديث ومنهـا رحلـة الـى خراسـان  ،(8)بن صدقة الليثي من اهل البصـرة
 ،(10)..".لـه رحلـة الـى العـراق والحجـاز واكثـر مـن الشـيوخ ،مكثـرًا منـه ،. قـال السـمعاني:" كـان عارفـًا بطـرق الحـديث(9)وكذلك الـى العـراق

ممـا كـان حـافزًا لـه لالرتقـاء مـن  ،وهذِه النصوص المتقدمة تدل على ان ابا الحسن السجزي من ذوي االهتمام في سماع الحـديث وتدوينـه
.. اكثـر مـن .كره السمعاني بقولـِه: "مكان الى آخر في سبيل سماع الحديث من جهات متعددة وهذِه جعلته يروي عن الكثير بحسب ما ذ

م( حيـث وصـفه انـه 1119هــ/ 512حدث عنه احـد الشـيوخ البـارزون فـي مدينـة سجسـتان هـو: عيسـى بـن شـعيب السـجزي ) ،..".الشيوخ
 .(11)من الرجال المختصين في سماع الحديث وكتابته وروايته

 ،(12)م(1041هــ/432كـر عبـد الغـافر الفارسـي تـوفي سـنة )حيـث ذ ،اختلف كـل مـن عبـد الغـافر الفارسـي والـذهبي فـي تـاريخ وفاتـه
ولقـد اشـار  ،ونحن نرجح ما ذكره عبد الغافر الفارسي لكونه اقـرب زمانـاً  ،(13)م(1042هـ/433بينما ذكره الذهبي في تاريخ وفيات سنة  )

كروا عودتِه الى وطنِه لكـن لكـن يتضـح ممـا كل من عبد الغافر الفارسي والسمعاني الى رحلته الى العراق وكتابة الحديث فيه لكنهم لم يذ
 ذكره الذهبي ان )عيسى بن شعيب السجزي( روى عنه هذا يدل على انه عاد الى وطنه وتوفي فيِه.

 
 

                                                           
 .490/ص9ج ،تاريخ االسالم (1)
 .423ص ،المختصر من السياق (2)

 .423/ص9ج  ،تاريخ االسالم (3)

 .189/ص3ج ،معجم البلدان ،نسب اليها عدد من العلماء واالئمة والرواة منهم: الليثي السجزي. ياقوت الحموي ،سجز: ناحية تقع في اطراف خراسان (4)
 .138/ص3ج ،اللباب في تهذيب االنساب ،؛ ابن االثير286ص ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (5)

 ،افتتحها المسلمون في عهد عثمان بن عفان. المنجم، آكام المرجان ،االقليم الرابع متصلة ببالد السند ولها طريق الى الصحارىسجستان: مدينة تقع في  (6)
 .80ص

 .286ص ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (7)

 .244/ ص11ج  ،السمعاني، االنساب (8)

 .286ص  ،المختصر من السياق (9)

 .244/ص11ج ،االنساب ( (10)

 .529/ص9ج ،تاريخ االسالم ،الذهبي (11)

 .286ص  ،المتخصر من السياق (12)

 .259/ص9ج ،تاريخ االسالم (13)
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 م(.1042هـ/433ـ ابو عثمان القرشي )ت11
ان  ،قد ذكر الخطيب البغدادي ،(1)هو سعيد بن عباس بن محمد بن علي بن محمد بن سعيد بن عبد اهلل بن أمية  القرشي الهروي

هـــو مـــن الشـــيوخ  ،م(958هــــ/ 347ولـــد ســـنة )  ،(2)ابـــا عثمـــان القرشـــي يرجـــع نســـبه الـــى عبـــد الشـــمس بـــن منـــاف بـــن قصـــي بـــن كـــالب
فعقـد لـه مجلـس االمـالء فيهـا وحضـره  ،م(1022هــ/ 412تفقه في مدينة هراة ورحـل الـى مدينـة نيسـابور حاجـًا سـنة ) ،المشهورين الثقات

وابـو ، ثم بعد ذلك رحل الى مدينة بغداد وحدَّث فيها عن عدد من العلماء مـنهم: ابـو القاسـم الحريـري ،نيسابور الكبار وسمعوا منه مشايخ
 .(3)م( وابو بكر االبهري وطبقتهم987هـ/376سعيد بن وضاح )ت

ينما أرََّخ الخطيب البغدادي تاريخ دخوله ب ،لم يؤرخ عبد الغافر الفارسي دخول القرشي الى مدينة بغداد ذكر فقط انه حدَّث فيها
م( محدثًا فيها عن عدد من العلماء منهم: احمد بن اسحاق بن محمد المعروف البغدادي 1023هـ/413اليها وحدده سنة )

وعبد اهلل ابن محمد بن الوهاب الرازي ، م(980هـ/370ابي منصور محمد بن احمد األزهري)ت ،م(970هـ/359)ت
ابو اسماعيل عبد اهلل بن محمد االنصاري  ،روى عنه الكثير من العلماء منهم: ابو بكر الخطيب البغدادي ،(4)م(993هـ/382)

 . (5)م( ومحمد بن علي الُعميري1089هـ/481)ت
يتضح من رحلته من مدينة الى اخرى كان راغبًا ان يحدث في مدينة بغداد وان يسمع من مشايخها وعلمائها ألهمية بغداد من 

عاد الى مدينة  ،ثم تحققت رغبتِه عند دخوله الى هذِه المدينة وحديثه عن عدد من المشايخ فيها ،الناحية الفكرية والعلمية والحضارية
 . (6)م(1042هـ/433وطعن في السن وتوفي سنة ) ،هراة
 م(.1042هـ/ 433)ت (7)ابو سعد السعدي النصروي الرمجاري -12

ذكر كل من ابن االثير والـذهبي ان تسـمية النصـروي نسـبة  ،(8)محمد بن حمدان السعدي النصرويهو عبد الرحمن بن حمدان بن 
ولقـد تتلمـذ علـى يـد  ،وكـان مـن سـكنة محلـه الرمجـار ،من المعروفين بالعدالـة ،شيخ جليل ثقة ،(9)الى جدِه االعلى لذلك سمي بالنصروي

م( وابـا عمـر بـن نجيـد 981هــ/370مشايخ مدينة نيسـابور وكـان ابـرز الـذي حـدث عـنهم فـي هـذه المدينـة: بشـر بـن احمـد االسـفرايني )ت
م( وبعـــد ســـماعه مـــن مشـــايخها غـــادر مدينـــة نيســـابور ورحـــل الـــى العـــراق ليســـمع الحـــديث مـــن مشـــايخه ثـــم رحـــل الـــى 976هــــ/365)ت

 .(10)الحجاز
كتاب االنساب انه غادر مدينة نيسابور ورحل الى العراق وكتب فيه الكثير وروى عنه البغداديون من بينهم: عبد اهلل بن ورد في 

وروى عنه عدد من المشايخ نذكر منهم: ابا بكر الخطيب البغدادي و ابا بكر  ،(11)م(981هـ/370العباس الشطوي البغدادي )ت
وبعد هذه الرحلة الطويلة عاد الى مدينة نيسابور كتب فيها وجمع االبواب والمشايخ  .(12)مويةالبيهقي وابا علي الحسن بن محمد بن مح

 .(14)م(1042هـ/ تموز433توفي في شهر صفر سنة ) ،(13)وخرج له الفوائد

                                                           
 .552/ص17ج ،سير اعالم النبالء ،؛ الذهبي87ص  ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (1)

 .164/ص10ج ،تاريخ بغداد (2)
 .88-87ص  ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (3)

 .164/ص10ج ،تاريخ بغداد (4)

 .526/ص9ج ،تاريخ االسالم ،الذهبي (5)

شذرات الذهب في اخبار من  ،؛ ابن العماد الحنبلي34/ص5ج ،النجوم الزاهرة ،؛ ابن تغري بردي87ص  ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (6)

 .159/ص5ج ،الذهب

 .68/ص3ج ،معجم البلدان ،ينسب الها جماعة من العلماء. ياقوت الحموي ،الرمجار: ناحية من نواحي نيسابور (7)
م(، االكمال في رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف في االسماء والكنى 1082هـ/475سعد الملك ابو نصر علي بن هبة هللا بن جعفر)ت ،ابن ماكوال (8)

 .201ص  ،المختصر من السياق ،؛ عبد الغافر الفارسي289/ص7ج ،م(1990هـ/1411واالنساب، د.ت، دار الكتب العلمية)بيروت 

 .54/ص17ج ،؛ سير اعالم النبالء311/ص3ج ،اللباب في تهذيب االنساب (9)

 .201ص  ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (10)

 .109/ص13ج ،االنساب (11)
 .527/ص9ج ،تاريخ االسالم ،الذهبي (12)

 .201ص  ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (13)

 .268/ص2ج  ،؛ العبر في خبر من غبر201ص ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (14)
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 م(.1043هـ/ 434ابو عبد اهلل التويي ) -13
من  ،هو شيخ فاضل ورع فقيه ،(1)قرى همذان قرية من –هو الحسين بن احمد بن جعفر بن احمد التوبي الهمذاني والتويي 

وفي أثناء  ،سمع الحديث في بلدِه ثم رحل الى نيسابور وسمع من مشايخها ثم بعد ذلك رحل الى بغداد ،كان مدرسهم ومفتيهم ،المياسير
كان ابرز الذين سمع منهم ابا الحسين بن مظفر وابا  ،ويتفقه على ايديهم ،اخذ ينتقل بين العلماء لكي يسمع الحديث منهم ،تواجده فيها

لكن لم  ،وذكر الذين سمع منهم الحديث ،م(. وقد اشار عبد الغافر الفارسي الى دخوله الى مدينة بغداد992هـ/382عمر بن الحيوية )
 .(2)م(1043هـ/ 434توفي ابو عبد اهلل التويي سنة ) ،يؤرخ دخوله الى بغداد

 م(.1043هـ/ 434ل االصبهاني )ابو قاسم البقا -14
بعـد تفقهـه فـي  ،كـان مـن الثقـات فـي عصـرِه سـريع الكتابـة ،(3)هو سعيد بن محمد بـن احمـد بـن سـعيد بـن صـالح البقـال االصـبهاني

بعــد ذلــك رحــل الــى العــراق لكتابــة الحــديث مــن خــالل ســماعه مــن  ،اصــبهان غادرهــا متوجهــًا نحــو نيســابور فــدخلها وســمع مــن مشــايخها
 . (4)بعد ذلك توجه الى مكة لكتابة الحديث ايضاً  ،ه واخذ العلوم منهممشايخ

يتبــين مــن خـــالل رحالتــه ان الغــرض منهـــا كــان كتابــة الحـــديث وســماعه بخــالف بعـــض العلمــاء الــذي قـــد تكــون رحالتهــم متعـــددة 
 االغراض.

كتبـت  ،م[1003هــ/ 393المرزبـان األبهـري ]توحدث بهـا عـن أحمـد بـن محمـد بـن ، "قدم بغداد غير مرة (5)قال الخطيب البغدادي
م[ وهـو اذ ذلـك شـاب 1019م[ عنـد رجوعـه مـن الحـج فـي سـنة تسـع واربـع مائـة ]1019هــ/410عنه في مجلس أبي عمر بن مهـدي ]ت
فـي جمـادى  تـوفي ،م["1039: "أدركتـه المنيـة قبـل كهولـه التـام سـنة نيـف وثالثـين وأربـع مئـة ](6)وكان صدوقا". قال عبـد الغـافر الفارسـي

 .(7)م(1043هـ/آب 434اآلخر سنة )
 م(.1043هـ/ 434ابو ذرًّ الهروي )-15

ولـم تـذكر المصـادر تـاريخ  ،(9)م(967هـ/356م( وقيل )966هـ/355ولد سنة ) ،(8)هو عبد بن احمد بن محمد بن عبد اهلل الهروي
 ،عالمـاً  ،زاهـداً  ،كـان ورعـاً  ،عـروفين المشـهورين بهـراةم(. وهـو مـن الم967هــ/356م( ام سـنة )966هــ/355والدته بالضبط أكانـت سـنة )

تفقـه علـى يـد مشـايخ  ،كان ُيقتدى به لما يرونه فيه من كرم وفضـل ،شديد التواضع ،حسن االخالق ،وال يدخر شيئًا للغد ،سخيًا بما يجيد
حــدث عــن عــدد مــن المشــايخ فــي العــراق مــن بيـــنهم  ،هــراة بعــد ذلــك رحــل الــى العــراق ليســمع الحــديث فيــه وخاصــًة فــي بغــداد والكوفــة

 .(10))الدارقطني(
 ،ذكر الخطيب البغدادي ان الهروي كان كثير الترحال فدخل بغداد وحدث بها عن عـدد مـن المشـايخ مـنهم: ابـو الفضـل الخميرويـة

ذهبي قـواًل ألبـي ذّر الهـروي ذكر الـو . (11)م( وطبقتهم966هـ/356م( وبشر بن محمد المزني )ت983هـ/372وابو منصور النضروي )ت
. ُسـئل ابـو ذّر (12)ابـو بكـر بـن شـاذان" ،م[ وبعـده1084هــ/476وهو يصف علماء بغداد قائاًل: "ما رأيـت ببغـداد فـي ثقـَه مثـل القـّواس ]ت

                                                           
 .385/ص9ج ،تاريخ االسالم ،؛ الذهبي32ص ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (1)

 .32ص ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (2)
 .281/ص2ج ،االنساب ،؛ السمعاني93ص ،المختصر من السياق ،الفارسيعبد الغافر  (3)

 .93ص ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (4)

 .165/ص10ج ،تاريخ بغداد (5)
 .93ص ،المختصر من السياق (6)

 .539/ص9ج ،تاريخ االسالم ،؛ الذهبي281/ص2ج ،االنساب ،السمعاني (7)

تحقيق: محمد صالح عبد العزيز المراد، المجلس العلمي في الجامعة  ،المقتنى في سرد الكنى ،؛ الذهبي321ص  ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (8)

م(، فهرست الفهارس 1962هـ/1382محمد بن عبد الحي بن عبد الكبير)ت ،؛ عبد الحي الكتاني229/ج1م(، ج 1987هـ/1408االسالمية)المدينة المنورة

 .157/ص1ج ،م(1982هـ/1402)بيروت2ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسالت، تحقيق: إحسان عباس، دار الغرب االسالمي، طواالثبات 
 .391ص ،التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ،؛ الحنبلي البغدادي456/ص12ج ،تاريخ بغداد ،الخطيب البغدادي (9)
 .321 ص ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (10)

 .456/ص12ج  ،تاريخ بغداد (11)
 .429/ص16ج ،سير اعالم النبالء (12)



 م2018 /حزيران           جامعة بابل /األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية كلية التربية  مجلة        39العدد/

1200 

فلمـا كـان  ،فلزمـت الـدارقطني ،الهروي عن اسباب اعتناقه المذهب االشـعري فأجـاب قـائاًل: "بسـبب ذلـك انـي قـدمت بغـداد لطلـب الحـديث
فلمــا  ،فــأظهر الــدار قطنــي مــن إكرامــه مــا تعجبــت منــه ،م[920هـــ/307فــي بعــض االيــام كنــت معــه فأجتــاز القاضــي ابــو بكــر الطيــب ]ت

ابـو  ،فقـال: هـذا سـيُف الُسـنَّة ،فقـال: أو مـا تعرفـه؟ قلـت: ال ،فارقه قلت له: ايها الشيخ االمام من هذا الـذي أظهـرت مـن إكرامـه مـا رأيـت
يتضـح مـن  النصـوص المتقدمـة انـه رافـق علمـاء بغـداد وقـد  ،(1)واقتـديت بـه فـي مذهبـِه" ،فلزمت القاضـي منـذ ذلـك الوقـت ،بكر االشعري

 اثروا به وجعلوه يعتنق المذهب االشعري.
 ،(2)القزوينـيواحمد بن محمد  ،م(1067هـ/459وعلي بن بكار الصوري )ت ،روى عنه عدد من المشايخ منهم: ابو صالح المؤذن

 ،اختلفـت المصـادر فـي تـاريخ وفاتـه ،(3)مشـارًا اليـه فـي التصـوف لعلمـه بطـريقتهم ،كان من كبار مشايخ الحـرمين ،خرج الى مكة وسكنها
بينمـا ذكـر ابـن فرحـون اليعمـري و القسـنطيني انـه  ،(4)م(1043هــ/ 434ذكر كل من عبد الغـافر الفارسـي وابـن الجـوزي انـه تـوفي سـنة )

 ونحن نرجح ما ذكره عبد الغافر الفارسي لكونه اقرب زمانًا. ،(5)م(1044هـ/435ة )توفي سن
 م(.1044هـ/435) (6)ابو سعد الشيرازي -16

 ،الفاضـل ،الـواعظ ،هـو الشـيخ الحـافظ ،م(973هــ/362ولـد سـنة ) ،(7)هو الحسين بن عثمـان بـن احمـد ابـو سـعد المجلـي الشـيرازي
خرج من بلدِه  ،م( كتب الكثير في بلده999هـ /389سمع الصحيح من الكشميهني )ت ،كان يحفظ ويذاكر الحديث وكان يرحل في طلبهِ 

 .(8)كتب الحديث فيه ،متوجهًا نحو العراق
 ،منها: الري ،كان ابو سعد الشيرازي كثير السفر في سبيل تحصل العلوم فرحل في طلب الحديث الى الكثير من البلدان

كان صدوقا  ،.. كتبنا عنه.: "اقام عندنا ببغداد سنين كثيرة(10)قال الخطيب البغدادي ،(9)بعد ذلك اقام ببغداد ،وبالد خراسان ،واصبهان
 وانتقل في آخر عمره الى مكة فسكنها حتى مات فيها". ،متنبها

م( وشافع بن محمد 998هـ/388الفضل الحدادي )ت م( وابو999هـ/ 389حدث عن عدد من المشايخ منهم: زاهر بن احمد )ت 
يتضح من رحلته من مدينة الى اخرى في سبيل طلب الحديث وخاصٍة كان راغبًا في ان يسمع من  ،(11)م(989هـ/378االسفرايني )ت

. توفي في مكة في شهر علماء بغداد لذلك بقي في بغداد مدة طويلة حسب ما ذكره الخطيب البغدادي "اقام عندنا ببغداد سنين كثيرة..."
ولم تشير المصادر الى سبب رحلة الى مكة لعل كان راغبًا يسمع الحديث من مشايخها كما  ،(12)م(1044هـ/ حزيران 435شوال سنة )

 سمع في العراق مكماًل لما سمعه ولكن ادركته المنية.
 
 
 
 

                                                           
 .299/ص15ج ،مختصر تاريخ دمشق ،ابن منظور (1)
 .202/ص3ج ،تذكرة الحفاظ ،الذهبي (2)

 .321ص  ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (3)

 .287/ص15ج ،؛ المنتظم321ص ،المختصر من السياق (4)

تحقيق: د. محمد االحمدي ابو النور،  ،م(، الديباج المذهب في معرفة اعيان علماء المذهب1396هـ/779اليعمري، إبراهيم بن علي بن محمد)ت ابن فرحون (5)

م(، الوفيات )معجم زمني للصحابة واالعالم المحدثين والفقهاء 1407هـ/810؛ القسنطيني، ابو العباس أحمد )ت133/ص2دار التراث القاهرة، ج 

 .240/ص16م(، ج1983هـ/1403، )بيروت4ؤلفين(، تحقيق: عادل نويهض، دار اآلفاق الجديدة، طالم
معجم  ،وقد تتصف بضيق طرقها. ياقوت الحموي ،بينها وبين نيسابور مائتان وعشرون فرسخاً  ،تقع في االقليم الثالث ،ناحية عظيمة من نواحي بالد فارس (6)

 .380/ص3ج ،البلدان
 .548/ص9ج ،تاريخ االسالم ،؛ الذهبي30ص  ،المختصر من السياق ،الفارسيعبد الغافر  (7)

 .31-30ص  ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (8)

 .290/ص15ج ،المنتظم ،ابن الجوزي (9)

 .642/ص8ج ،تاريخ بغداد (10)
 .31ص  ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (11)

 .690/ ص15البداية والنهاية ج ،؛ ابن كثير31ص ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (12)
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 م(.1047هـ /438ابو محمد الجويني )  -17
سمي الجويني بهذا االسم نسبة الى ناحية ) جوين (  ،(1)بن محمد الحيوية الجويني ثم النيسابوريهو عبد اهلل بن محمد بن يوسف 

ثـم رحـل ، وهـو مـن ائمـة الفقـه تـَأدَّب علـى يـد ابيـه ابـي يعقـوب ،(2)اصله من قبيلة عربية يقال لها سـنبس ،وهي من نواحي مدينة نيسابور
 ،م( ولزمـه مـدة مـن الزمـان1026هــ/417درس الفقـه علـى يـد الشـيخ ابـي بكـر القفـال )ت ،الى مدينة نيسابور مجتازًا بها الـى مدينـة مـرو

ال يجـري بـين  ،مكرمـاً  ،مهيبـاً  ،وكـان محترمـاً  ،والتعلـيم ،والمناظرة ،م( وقعد للتدريس والفتوى1017هـ/407وعاد الى مدينة نيسابور سنة )
 .(3)وكان من علماء زمانه وزهادهم ،يديه إال الجد والبحث

م(: "لو كان الشيخ ابو محمد الجويني في بني اسرائيل لُنقل ِإلينا 1085هـ/449ال عنه احد تالميذه وهو ابو عثمان الصابوني )ق
 ،وطبيقته ،وسمع الحديث فيها من: أبي الحسين بن بشران ،خرج من مدينة نيسابور ودخل الى مدينة بغداد ،(4)شمائله و الفتخروا به"
 .(5)م(1021هـ/411بن نذير ) وبالكوفة من ابي جناح

وسهل  ،روى عنه ابنه عبد الملك الجويني الملقب بأمام الحرمين ،لم تذكر المصادر تاريخ دخوله الى بغداد وكذلك لم تذكر عودته
توفي في شهر ذي القعدة سنة  (6)م(1101هـ/494م( وعلي بن احمد المديني )ت1033هـ/524بن ابراهيم المسجدي )

 .(7)م(1047هـ/438)
 م(.1051هـ/ 442ابو محمد ابن الهصيم )  -18

خرج الى العراق  ،وخلفه في التدريس والتصنيف ،اخذ الطريقة الصوفية والعلوم عن ابيه ،هو عبد السالم بن محمد بن هصيم
وادرك المسانيد وفي اثناء تواجده في العراق دخل مع العلماء الكبار على  ،وسمع الحديث ،والحجاز وحجَّ وزار المشاهد ولقي المشايخ

ا بمشايخ بغداد1005هـ/395م( وكان ذلك سنة )1031-992هـ/422-381الحاكم العباسي القادر باهلل )  ،م( وكان المجلس غاصَّ
على نعمته بإرسالِه نبي الرحمة محمدًا )صلى  فألقى خطبة طويلة شكر اهلل تعالى فيها ،ورؤسائها واعيانها وطلب منه ان يلقي خطبة

.. بعث محمدًا ] .اهلل عليه وآله وسلم( وبعد ذلك مدح الحاكم العباسي حيث قال مبتدًئا: " الحمد هلل ذي العزة القاهرة والحجة الباهرة
فبسطوا  ،تمهيد الدين وتوهين كيد الملحدين.. ثم ّفيض اهلل من بعده الخلفاء الراشدين ل.صلى اهلل عليه وآله وسلم[ من خير العرب مولداً 

وأنهجوا ألهل االفاق صراطة... ان يسأل اهلل ان يديم سالمة امير المؤمنين وان يبلغه أمله في االمير ابي الفضل ولي  ،لالسالم بساطة
وكذلك أمر  ،وامر بنسخها ،اسيفلما فرغ منها ارتضاها الحاكم العب ،عهده الغالب بأمر اهلل ويجعل عاقبة امره مع آبائه الطاهرين"

يتضح مما تقدم ان دخوله مجلس الحاكم  ،وصل الى نيسابور والتقى العلماء من الفرق وعقد له مجلساً  ،بانصرافه الى خراسان مكرماً 
وقد انفرد عبد  ،(8)م(1051هـ/442توفي سنة ) ،لكسب رضاهم وكسب المال ،كان رغبته مدح الحكام العباسيين وغيرهم ،العباسي

 الغافر الفارسي بهذِه المعلومة.
 م(.1057هـ/ 448ابو سعيد العارض ) -19

اختلـف فـي تـايخ وفاتـه كـل مـن عبـد الغـافر الفارسـي والحنبلـي  ،(9)هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد اهلل بـن علـي الـواعظ الشـافعي
ونحـن  ،(2)م(960هــ/348اما الحنبلي البغدادي ذكر انه ولد سـنة ) ،(1)م(984هـ/373البغدادي حيث ذكر عبد الغافر الفارسي انه ولد )

                                                           
نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل االثر، تحقيق: عبد هللا بن  ،؛ ابن حجر العسقالني166ص  ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (1)

 .383/ص3ج ،قالدة النحر في وفيات اعيان الدهر ،الحضرمي ،؛ الهجراني112م(، ص2001هـ/1422ضيف هللا الرحيلي، مطبعة السفير)الرياض
 .306/ص15ج  ،المنتظم ،ابن الجوزي (2)

 .47/ص3ج  ،وفيات االعيان ،؛ ابن خلكان166ص ،صر من السياقالمخت ،عبد الغافر الفارسي (3)

م(، طبقات الشافعية، تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان، عالم 1447هـ/851ابو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر االسدي )ت  ،ابن قاضي شهبة (4)

 .210/ص1م(، ج 1986هـ/1407الكتب)بيروت

 .166ص  ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (5)

 .73/ص5ج  ،طبقات الشافعية الكبرى ،السبكي (6)
 .358/ص2ج ،مرآة الجنان ،اليافعي (7)
 .257-255ص  ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (8)

  (9).116/ص5ج ،طبقات الشافعية الكبرى ،؛ السبكي206ص  ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي
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 ،هو من الشيوخ المعروفين من اهل العلم ومـن الثقـات ،ونحن نرجح ما ذكره عبد الغافر الفارسي لكونه اقرب زمانًا من الحنبلي البغدادي
مشايخها من خـالل حضـوره المجـالس التـي  تفقه في مدينة نيسابور وكان يسمع الحديث من ،مرضي السيرة ،حسن الوعظ ،عفيف النفس

ثـم انتقـل الـى  ،كانت تعقد فيها بعد ذلـك غادرهـا متوجهـا نحـو العـراق فكـان يحضـر المجـالس التـي تعقـد فيـه ويسـمع الحـديث مـن مشـايخه
 .(3)الحجاز وسمع الحديث ايضاً 

ما لكن لم يذكر المشايخ الذين سمع منهم. وقد أشار عبد الغافر الفارسي الى رحلته الى العراق والحجاز وسماعه الحديث فيه
وتوفي في شهر  ،وفقد بصره في اخر عمرهِ  ،(4)حدث عنه الشيخ المعروف في مدينة نيسابور وهو )اسماعيل ابو عبد الغافر الفارسي(

 ،(6)وذكر عبد الغافر الفارسي انَّ شيخ االسالم ابا عثمان الصابوني صّلى عليه بعد وفاته ،(5)م(1057هـ/كانون االول448شوال سنة )
أرَّخ كل من عبد الغافر الفارسي والسبكي تاريخ وفاته لكنهم لم يشيروا الى عودته لمدينة نيسابور لكن يتبين مما ذكره عبد الغافر 

 وني( وهذا يدل على انه عاد الى مدينة نيسابور وتوفي فيها.الفارسي انه بعد وفاته صلَّى عليه )ابو عثمان الصاب
 م(.961هـ/ 450ابو الطيب الطبري ) -20

ولــد ابــو الطيـب الطبــري فـي مدينــة )آُمـْل( احــدى اعمـال طبرســتان ســنة  ،(7)هـو الطــاهر بـن عبــد اهلل بـن ظــاهر ابـو الطيــب الطبـري
سـمع بجرجـان مـن ابـي  ،(9)حسـن الخلـق ،محققـًا فـي عملـه ،ورعـاً  ،دينـاً  ،قاً صـاد ،كـان ثقـة ،هو من القضاة الشافعية ،(8)م(960هـ/348)

 ،دخــل مدينــة بغــداد وســمع فيهــا مــن ابــي الحســن الــدار قطنــي وغيــرهم ،وبنيســابور مــن الفقيــه ابــي الحســن الماسرجســي ،احمــد الغطريفــي
 .(10)واستوطن في مدينة بغداد ودرس وافتى وتولى قضاء الكرخ بعد موت القاضي الصيمري

ثــم قــدم بغــداد وحضــر مجلــس  ،وتفقــه عليــِه اربــَع ســنين ،: "... ارتحــل الــى نيســابور وادرك ابــا الحســن الماسرجســي(11)قــال الصــفدي
وقـال فـي حقـه لـم أر فـي مـن رأيـت أكمـل اجتهـادًا  ،م[ وعليه قرأ الشـيخ ابـو اسـحاق الشـيرازي1016هـ/406الشيخ ابي حامد االسفرييني ]

. يبـدو (12)وابو اسـحاق الشـيرازي ،ا ِمنُه". روى عن ابي الطيب الطبري عدد من العلماء  منهم: الخطيب البغداديوأشد تحقيقًا واجود نظر 
ان المترجم له طابت له السكنى ببغداد وبقـى فيهـا يمـارس القضـاء والتـدريس مـن خـالل تسـجيل تـاريخ وفاتـه ببغـداد فـي شـهر ربيـع االول 

 .(13)م(1015هـ/آيار450سنة )
 م(. 1058هـ/ 450حمد الحذَّاء )ابو م -21

كان من  ،م(974هـ/ 363ولد سنة ) ،(14)هو القاضي عبد اهلل بن احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن حسكان ابو محمد الحذاء
هو شيخ متقن ذو عنايـة تامـة  ،(15)ثم ترك ذلك وأقبل على االنزواء والعبادة سنين ،الشيوخ المشهورين في مدينة نيسابور واشتغل بالتجارة

بعلـم الحـديث وهـو مـن ذريـة االميـر عبـد اهلل بـن عـامر بـن كريـز ـ الـذي تمـت ترجمتـُه سـابقًا ـ وكـان معمـرًا عـالي االسـناد وجمـع الحـديث 
م( وعـــــن جـــــده احمـــــد 1015هــــــ/405وابـــــي عبـــــد اهلل الحـــــاكم ) ،م(1026هــــــ/415وصـــــنف االبـــــواب عـــــن: ابـــــي الحســـــن بـــــن عبـــــدان )

                                                                                                                                                                                                       
 .206ص  ،المختصر من السياق (1)
 .4/454ص  ،إكمال االكمال (2)

 .206ص  ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (3)
 .454/ص4ج  ،إكمال االكمال ،الحنبلي البغدادي (4)
 .116/ص5ج ،طبقات الشافعية الكبرى ،؛ السبكي206ص  ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (5)

 .206ص  ،السياقالمختصر من  (6)

م(، شرح الكوكب المنير المسماه 1567هـ/972تقي الدين ابو البقاء الحنبلي)ت ،؛ ابن النجار الحنبلي145ص ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (7)

 .216/ص1م(، ج 1997هـ/1418)3مختصر التحرير، تحقيق: محمد الزحيلي، نزيه حماد، مكتبة العبيكان، ط
 .277/ص1ج ،طبقات الشافعية ،ي شهبهابن قاض (8)

 .12/ص5ج ،طبقات الشافعية الكبرى ،السبكي (9)

 .145ص  ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (10)

 .231/ص16ج  ،الوافي بالوفيات (11)

 .547/ص9ج ،تاريخ االسالم ،الذهبي (12)

 .353/ص1ج ،تاريخ ابن الوردي ،؛ ابن الوردي145ص ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (13)
 .269/ص18ج  ،سير اعالم النبالء ،؛ الذهبي170ص ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (14)

 .170ص  ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (15)
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واخــتص بصــحبة ابــي بكــر بــن الحــارث االصــبهاني  ،م(1088هـــ/480م( وابــي ســعيد الكنجــوردي وابــي الحســن العلــوي )1032هـــ/423)
عقد مجلسًا صـحح فيـه " رّد  ،(2)م( فسمع في الطريق من مشايخ الري وبغداد993هـ/383رحل مع ابيه الى الحج ) ،(1)م(991هـ/381)

 .(3)ه"الشمس لعلي وهو يدل على خبرته بالحديث وتشيع
م( لكــن ذكــر كــل مــن 1058هـــ/450حيــث ذكــر عبــد الغــافر الفارســي انــه تــوفي ســنة ) ،اختلفــت المصــادر فــي تحديــد تــاريخ وفاتــه

ونحن نرجح ما ذكره عبـد الغـافر الفارسـي لكونـه اقـرب زمانـًا مـن الـذهبي  ،(4)م(1078هـ/470الذهبي والسيوطي انه توفي بعد سنة     )
 والسيوطي.

 .(5)شاشيابو علي ال -22
حسن  ،ورع ،كان من اهل الدين والفقه ،الصوفي الصائن ،هو الشيخ االمام ،(6)هو الحسن بن عبد اهلل بن نصر ابو علي الشاشي

وبعد ذلك خرج الى الشام والحجاز  ،جميل الصحبة رحل الى العراق وكتب الحديث فيه ،مهذب الشمائل على طريقة السلف ،الخلق
. لقد اشار عبد الغافر الفارسي الى رحلة الشاشي الى العراق (7)وحصل االصول ،وكتب الحديث فيهن ايضاً  ،ومصر والجبال ولخراسان

واالمصار االخرى ولكن لم يشر الى المشايخ الذي كتب عنهم او الذين سمع منهم فقط ذكر كتب الحديث في تلك االمصار من بينهم 
بعد هذِه الرحلة عاد الى مدينة نيسابور سنة  ،(8)ة نيسابور وهو: ابو صالح المؤذنالعراق. روى عنه احد المشايخ المعروفين في مدين

 .(9)م( فسمع من مشايخها وخرج1050هـ/ 441)
م( فسمع من مشايخها 1050هـ/441لم يؤرخ عبد الغافر الفارسي تاريخ وفاة الشاشي فقط ذكر أنه عاد الى مدينة نيسابور سنة )

 ونحن نرجح ان وفاة ابي علي الشاشي في العقد الخامس او السادس من القرن الخامس للهجرة. ،خرج اليهالم يذكر البالد التي  ،وخرج
 الخاتمة

 توصلنا في دراستنا لهذا الموضوع الى استنتاجات عّدة ندرج اهمها:
االسالمي السيما العاصمة  كانت لمدينة نيسابور اثر واضح في مّد الحياة العلمية بمجموعة من العلماء الذين جابوا مدن العالم -1

 بغداد سعيا لطلب العلم والتزود فيه وانعاشه ونشره.
والذي اوصل ، كان لعبد الغافر الفارسي االثر الكبير في تثبيت معلومات قّيمة لها اهميتها عند تأليفه لكتابه المختصر من السياق -2

 الينا معلوماته التي تخص البحث.
لكن البد من القرون التي ، الهجري حافال باختالف الرحلة العلمية بين نيسابور وبغداد كان النصف االول من القرن الخامس -3

 تناولها عبد الغافر الفارسي بكتابه لم تكن اقّل اهمية من المدة قيد الدراسة.
ى ومنهم من قفل الكثير من الرحالة النيسابوريين لم يستقروا ببغداد بل صوبوا وجوههم ناحية المدن الحضارية االسالمية االخر  -4

 راجعا الى بالده لنشر ما حصله من علوم فيها.
وصار ، هناك عدد من العلماء النيسابوريين فضلوا االستقرار في بغداد واتخاذها موطنا لهم حتى الصقت مدينة بغداد بتسمياتهم -5

 يطلق عليهم اسم البغدادي باالضافة الى مدينته االصل نيسابور.
                                                           

 .269/ص18ج  ،؛ سير اعالم النبالء1200/ص3ج  ،تذكرة الحفاظ ،الذهبي (1)

 .474/ص9ج  ،تاريخ االسالم ،؛ الذهبي170ص ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (2)

 .442ص،طبقات الحفاظ ،السيوطي (3)
 .90/ص1ج  ،؛ طبقات الحفاظ1200/ص3ج  ،؛ تذكرة الحفاظ170ص  ،المختصر من السياق (4)

 ،ونسب اليها كثير من الرواة والعلماء. ياقوت الحموي ،خرج منها العلماء ،متاخمة لبالد الترك ،ناحية تقع في بالد ما وراء النهر ثم ما وراء نهر سيحون (5)
 .308/ص3ج ،معجم البلدان

 .16ص  ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (6)

 .16 ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (7)
م(، تاريخ  مدينة دمشق الكبيرة، تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي، دار 1175هـ/571ابو القاسم علي بن الحسن بن هبة هللا )ت ،ابن عساكر (8)

 .127/ص13ج ،م(1995هـ/1415الفكر)
 .16ص ،المختصر من السياق ،عبد الغافر الفارسي (9)




