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 (Conclusion) 
If we must say in the evaluation of this research, which you speaks on big 
brand Abu Sulaiman Al-Khatabi, we stand before a senior scientest in modern 
jurisprudence and lofty high in thought, literature, culture and knowledge. His 
talent and presence showed in the fourth century of migration among many 
scientists and writers, he has reached a considerable position epitomized in 
wonderful pictures in his immortal heritage makes historians and authors 
record his activity, studying his heritage and valued works. He was a senior 
scientest among the scientests in his time in science, thought and modern 
jurisprudence. Many historians, writers, scholars and the men of jurisprudence 
was told about him that he was a school of jurisprudence and the center of  

telling in modern jurisprudence, literature and language.  

 
 املقدمت

لعمميثثة وعطثثا ي  ان البحثثث  ثثي حيثثاء عظمثثال ابمثثة العربيثثة وابسثثومية ورجابتيثثا والك ثث  عثثن سثثيرتي  ا    
الفكري الثر وانجازاتي  الثقا يثة البثاةرء ونتاجثاتي  الغزيثرء يعثد مثن بثاء الو ثال بول ثو اب ثذاذ وابجثداد العظمثال 
والعممثثال والثثثرواد مثثثن المحثثدثين والفقيثثثال وابثثثراز دورةثثث  الريثثادي  يمثثثا دونثثثول وسثثثجمول مثثن مثثث ثر سثثثتبق  م ثثثاع  

اقتفثثثثال هثثثثثارة  المجيثثثثدء والسثثثثير عمثثثث  نيجيثثثث  القثثثثي   ثثثثي البحثثثثث وضثثثثالء تنيثثثثر درء البثثثثاحثين المحثثثثدثين  ثثثثي 
 وابستقصال والتألي  .

وانطوقثثًا مثثن ةثثذل الحقيقثثة اسثثتوقفنا الو ثثال لعثثال  مثثن عممثثال العثثرء المسثثممين الموةثثوبين الثثذين بثثرزوا  ثثي      
 . ان الخطابيالقرن الرابع لميجرء  ي مدينة بست احدى مدينة اقمي  سجستان ال ييرء ذلو ةو ابوسميم

اةتمثثت المصثثادر التاريخيثثة والمضثث ن ابدبيثثة بتثثدوين اخبثثار ابثثو سثثميمان الخطثثابي وتسثثجي  حياتثث  لمثثا كثثان   
يتمتثثع بثث  مثثن مكانثثة عمميثثة و قييثثة ومحثث  مثثن ابدء معثثرو  . وذكثثرت ةثثذل المصثثادر ان اسثثم    حمثثد بثثن 

 ( .1محمد بن ابراةي  بن الخطاء((  
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 ( 1131ةث/244( وكان تمميذ وابو منصور الثعالبي  ت1121ةث / 234يروي  توقد ذكرل ابو عبيد ال      
( ولكثثن عبثثد الثثرحمن بثثن عبثثد الجبثثار الفثثامي اليثثروي ذكثثرل  ثثي 4وكثثان صثثديق  بأسثث    احمثثد   بأثبثثات اليمثثزء  

( :  1113ةثث / 214( وقا  الحاك  ابو عبثد ا  محمثد بثن البيثع النيسثابوري  ت3تاريخ ةراء وسمال   حمد    
سألت ابثا القاسث  المظفثر بثن طثاةر بثن محمثد البسثتي الفقيث  عثن اسث  ابثي سثميمان الخطثابي  احمثد  او  حمثد  

. ولكن الناس كتبوا  احمد    حمد   أن بعض الناس يقو   احمد   قا  : سمعت  يقو  : اسمي الذي سميت ب  
 ( .2   تركت  عمي 

 (4  تاريخ نيسابور    حمد( وجعم   ي باء من اسم  حمد   وةكذا اسمال الحاك  النيسابوري  ي كتاب     
( وكثذلو الحثا   ثي 6 (  ي كتاب  تثاريخ مثرو بأسث   حمثد  1166ةث / 464وسجم  ابو سعد السمعاني  ت    

 . (1كتاب  ابنساء  ي ترجمت   البستي  و  الخطابي   
( بفثثتا الخثثال 8دو , كمثثا لقثثء بالخطثثابي  كثثان يكنثث  بثثث   ابثثو سثثميمان   الثثذي كثثان اكبثثر ابنا ثث  عمثث  مايبثث   

( آلنث  كثان مثن ذريثة زيثد بثن الخطثاء اخثي 4حدء مكسورء  المعجمة وت ديد الطال الميممة وبعد ابل  بال مو 
 ( من اوج  عربية خالصة .11عمر بن الخطاء رضي ا  عنيما وةو بيذا من ولد نفي  العدوي  

لموحثدء وسثثكون السثثين الميممثة وبعثثدةا تثال مثنثثاء مثن  وقيثثا . ةثثذل ( بضث  البثثال ا11كمثا قيثث   يث    البسثثتي    
 ( مثرء مثن اقمثي  سثجتان واخثرى مثن 844ةثث/414( ذكرةا المؤرخ الثبوذري  ت14النسبة ال  مدينة   بست    
 طربة .عن  توح سجستان وكاب   ي نصوص مض عم  كاب   ي اثنال حديث 

 ( كثثورء مثثن عمثث  سجسثثتان وةثثي 412ةثثث / 444عقثثوبي  ت ( والي414ةثثث / 441 ت اعتبرةثثا ابثثن رسثثتة    
 ( .12مدينتيا العظم   

 ( 484ةثث / 314( وجعميثا المقدسثي الب ثاري ت14 ( من كور خراسان  434ةث / 341اب ان قدامة  ت    
الثث  كثثورء منفصثثمة اسثث  قصثثبتيا بسثثت ايضثثًا . ثثث  عثثدد مثثدنيا وعمثثذ عميثث  بقولثث    ومثثن ةثثذل المثثدن مثثا يضثثا  

( وبذلو وضعيا و ذ رغبت  دون ان يقد  ما يبرر ذلو . ثث  16وةو خطأ , واق  مايميزةن تميزنا    سجستان 
( . كمثا ش ثار الث  11 ( الذي جع  غزتين وبست من سجستان  432ةث / 344يذكر راي ابو زيد البمخي  ت

 ( .18رشي الناس الذين جعموةما كورء واحدء ويسمييا   كابمستان    
( وقثثثا  عنيثثثا : بمثثثدء حسثثثنة كثيثثثرء 14هخثثثر ذكرةثثثا   بمثثثدء مثثثن بثثثود كابثثث  بثثثين ةثثثراء وغزنثثثة    ولمسثثثمعاني رشي 

 ( 41 الخضر والفواك  وابنيار والبساتين وةي كثنيتيا يعني   بستان   
والث  بسثثت ينسثء الفقيثث  الم ثثيور والمحثدث الكبيثثر المعثثرو  ابثو حثثات  محمثد بثثن حبثثان بثن احمثثد البسثثتي     

 (41  ( .464/  ةث342التميمي  
ةثثثث /    (  ثثثي مدينثثثة بسثثثت كمثثثا ذكثثثرل 311سثثثنة سثثثبعة ع ثثثرء وثوثما ثثثة ,   ابووول سوووملخان ال طوووابيولثثثد  

( 43 ( ذكر مولثدل  ثي رجثء سثنة تسثع ع ثرء وثوثما ثة  1448ةث / 464( اب ان ياقوت  ت 44السمعاني  
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احضان الطبيعثة الجميمثة وابجثوال الخوبثة  ي ةذل المدينة النزةة الكثيرء الزروع والبساتين ن أ ابو سميمان  ي 
ًا وذكاُل وصثحة وقثدرء جيثدء عمث  التنقث  والترحثا  , وقثوء  ثي قد تأثر بيا  اكسبت  احساسًا مرةفوالتي ببد وان  

لث  ت ثر الث   كر نصوصًا عن ن أت  ابولث  , كمثاالحفظ وابستذكار ولكن المؤس  ان المصادر ابولية ل  تذ
با   واجدادل واعمام  او اخوالث  وحتث  ابنا ث  وماكثانوا عميث  مثن المكانثة العمميثة الفكريثة وعثن اا راد عا مت  من 

 حياتي  ابجتماعية ون اطاتي  السياسية وابدارية .
ولعمثث  كثثان يسثثتذكر انحثثدارل العربثثي ويعتثثز بنسثثب  القثثومي ابصثثي  الثث  الخميفثثة العثثاد  عمثثر بثثن الخطثثاء 

مثثن العمثث  والفقثث  وابخثثوص والو ثثال والتضثثحية  ثثي سثثبي  المبثثدش والعقيثثدء رضثثي ا  عنثث  وماكثثان يتصثث  بثث  
, ويفتخثر بابنتمثال الفكثري ابصثي  الث  جثدل  ابسومية .  ثو بثد وانث  كثان يتثأثر بيثذل الصثفات وتمثو الخثو 

 العظي  صاحء البوغة والمعر ة .
قيثثي وابدبثثي حتثث  بمثث  مبمغثثًا جمثثيًو . وةكثثذا يتضثثا ان ابثثا سثثميمان الخطثثابي قثثد است ثثر  وجثثودل العممثثي والف

 (  ي عصثرل عممثًا 838ةث / 442 وصف  الثعالبي بقول    كان ي ب   ي عصرنا ابا عبيد القاس  بن سو   ت
السثثثمعاني   امثثثا   اضثثث  كبيثثثر ال ثثثأن جميثثث  القثثثدر  وقثثثا   يثثث     ( 24ورعثثثًا وتدريسثثثًا وتأليفثثثًا    وادبثثثًا وزةثثثدًا و 

 ( .44    صاحء التصاني  الحسنة
    (  قا  : ل   ي  ممثيا وعمث  غزيثر ومعر ثة بالمغثة والمعثاني والفقث 1411ةث / 441وذكرل ابن الجوزي  ت   
 46. ) 

 ( .41 (   كان  قييًا اديبًا محدثًا ل  التصاني  البديعة    1484ةث / 681ووصف  ابن خمكان  ت    
المفيد المحدث الرحا  .. وكان ثقثة مثبتثًا  بما  العومة ( بقول    ا1321ةث / 128وا ار الي  الذةبي  ت    

 ( .48من ادعية العم     
  (   كان امامًا  ي الفق  والحديث والمغة   .1364ةث / 111وقا  عن  السبكي  ت     

وينق  عثن السثنعاني  ثي كتابث  القواطثع  ثي اصثو  الفقث  قولث    قثد كثان مثن العمث  بمكثان عظثي  وةثو امثا  مثن 
( كمثا ردد لثبعض المثؤرخين اقثو  مثن سثبقي  مثن المثؤلفين 44السنة صالا لوقتدال ب  وابصدار عن      ا مة

 ( .31 يما ابدول من اعجاء ووص  عن ابي سميمان الخطابي  
 قد  و غرو  ي ذلو  ية والفكرية والفقيية وابدبية  وةكذا تبرز مكانت  وتتضا اةميت  وتتبين مقدرت  العمم    
لعمثث  عثثن كثيثثر مثثن اةمثث  ورحثث   ثثي طمبثث  وطثثو  والتقثث  بكبثثار العممثثال  ثثي بغثثداد والبصثثرء ومكثثة وغزنثثة اخثثذ ا

 ( .31وخراسان وسجستان وخرج ال  ماورال النير   
ذكرل الحاك  النيسابوري  ي تاريخ نيسابور قا ًو   ابديء البستي ابو سميمان الخطابي اقا  عندنا بنيسابور     

 ( .34ثرت الفوا د من عموم     سنين وحدث بيا وك
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  ( وابي عمي بن ابي ةريرء ونظرا يما 414ةث / 364ا  ال استي  تاخذ الخطابي الفق  عن ابي بكر القف لقد
( . وذكثر يثاقوت عثن 32( , كما اخذ المغة عن ابثي عمثر الزاةثد  ثي بغثداد  33من  قيال اصحاء ال ا عي  

ينفثذ عمث  الصثثمحال مثن اخوانثث    وكثان ينجثز  ثثي ممكث  الحثثو  و الخطثابي كثثان : حجثة صثثدوقًا السثمعاني ان 
 34. ) 

لقد كان ل يوخ ابي سميمان الخطابي األثر الواضا  ي صق  موةبت  وعمو  أن  ور ع مكانت  العممية .  قثد    
 سمع من :

 ار  ي بغداد .اسماعي  بن محمد الصف -1
 ابو عمر الزاةد  ي بغداد . -2
 نجار  ي بغداد .احمد بن سميمان ال -3
 ابو عمر السماو  ي بغداد . -4
 مكر  القاضي  ي بغداد . -5
 جعفر الخمدي  ي بغداد . -6
 ابو جعفر الرزاز  ي بغداد . -7
 ابو سعيد ابعرابي  ي مكة . -8
 ابو بكر محمد بن بكر بن داسة التمار  ي البصرء . -9
 ابو العباس ابص   ي نيسابور . -11   

  
وخ الكبار والمحدثين اب ذاذ والفقيال الم يورين قد منحوا لمخطابي الموةبة  ي الحفظ والتتبع ةؤبل ال ي

والتصني  , حت  صار مدرسثة  قييثة  , ومركثزًا لمروايثة  ثي عمث  الحثديث وابدء والمغثة .  أسثتقطء اليث  
, ورحثث  اليثث  العديثثد مثثن  الجمثثع الغفيثثر مثثن طمبثثة العمثث  والمعر ثثة ليأخثثذوا عنثث  العمثث  والفكثثر وروايثثة الحثثديث

 الفقيال ورم  عن  خمذ كبير ألن  كان عالي ابسناد جدًا مني  : 
 بكر عبد ا  بن ابراةي  الحنبمي  ي بست .ابو -1
 ابو سعود الحسن بن محمد الكرابيسي البستي  ي بست .-4
 ي  ي سجستان .و بكر محمد بن الحسن الفقي  السجز اب-3
 سوي  ي  ارس .مي بن عبد ا  الفا  محمد بن عابو عبد -2
 ابما  الفقي  ابو حامد ابسقرايني  قي  العراذ .-4
 ابو عبد الحاك  محمد بن البيع النيسابوري  ي نيسابور .-6
 عبد الغا ر بن محمد بفارس .-1
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 محمد بن عبد ا  الرزجاةي البسطامي . وابو عمر -8
 ابو نصر محمد بن احمد البمخي .-4
 عبد ا  بن احمد اليروي .ابو ذر -11
 ابو عبيد اليروي المغوي  ي كتاء الغريبين .-11
 ابو منصور عبد الممو بن محمد الثعالبي .-14
 ( .36ابو القاس  عبد الوةاء بن ابي سي  الخطابي  -13
 
المكانثة بة الطيبة من المحدثين والفقيال الذين تتممذوا عم  ابي سميمان الخطابي قد منحتث  ان ةذل النخ   

العالية وابسناد المميز والرواية الصادقة . واعطتث  المقثدرء  ثي التثدريس حتث  صثار عممثًا  ثي الفقث  وامامثًا 
 ( .31 ي الحديث  

كان ابو سميمان الخطابي البستي يكسء قوت عي   من التجارء ويبثدو انث  كانثت لديث  ماليثة حسثنة بحيثث     
  درجة بقيت لديث  امثوا  تكفيث  لمعي ثت   ثي خريث  حياتث  . ويتضثا ر   الكان ينفذ منيا عم  اصدقا   ومعا

ان  قد تصو   ي هخر عمرل , ودخ  رباط الصو ية  ي مدينة بست الذي كان يقع عم   اطئ نير ةنثد منثد 
. و ي ةذا الرباط تثو ي حمثد بثن محمثد الخطثابي البسثتي . يقثو  يثاقوت : نقمثت مثن خثط ابثي سثعد السثمعاني 

خط ال يخ ابن عمر : تو ي ابما  ابو سميمان الخطابي ببست  ي رباط عم   اطئ ةند مند قا  : نقمت من 
 ( .38 (  446ةث / 386يو  السبت السادس ع ر من  ير ربيع اآلخر سنة ست وثمانين وثوثما ة  ت

 ( .34 (  448ةث / 388و ي مكان هخر يذكر السمعاني و ات  سنة ثمان وثمانين وثوثما    ت 
الرواية ليسثت ( وةذل 21 (  461ةث / 324كر ابن الجوزي : ان  تو ي سنة تسع واربعين وثوثما ة  ت وذ   

 ( .  قد سج  سنة و ات     ثي بسثت  ثي حثدود سثنة اربعما ثة   1428ةث / 622ب يل اما المؤرخ القفطي  ت
الخطثابي ببسثت  ثي  ثير  ( وةي رواية ضعيفة ايضثًا . وينقث  الثذةبي عثن القثراء نصثًا يفيثد بأنث    تثو ي21 

 ( .24ربيع ابخر سنة ثمان وثمانين وثمثما ة    
( ويبثدو ان ةثذل الروايثة ةثي ابكثثر صثحة ورواجثًا 23ويؤيد ةذل الرواية ابما  السبكي  ي كتاب  الطبقات     
 22. ) 

 تألي  .لقد كان لمخطابي  يرت  الواسعة وعمم  الغزير وممكت  الفقيية وقدرت   ي التدوين وال   
وذكثثثر الثعثثثالبي ان ألبثثثي سثثثميمان كتثثثء مثثثن تأليفثثث  . وكثثثان ي ثثثبي  بثثثأبي عبيثثثد القاسثثث  بثثثن سثثثو   ثثثي ةثثثذا    

 ( .24الخصوص  
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 ( انثث    1314ةثثث / 112( ويقثثو  ابثثن كثيثثر  ت26  صثثاحء التصثثاني  الحسثثنة     وقثثا  عنثث  السثثمعاني    
 ( .21الحسان   صن  التصاني  

ابا سميمان الخطابي قد ترو لنا كنوزًا عممية وتراث  قيي كبير وثثر لث   كريثة  ثي وةكذا يتضا لنا كي  ان    
عمث  الحثديث والدراسثات الدينيثة العظيمثثة . وكانثت تمثو التصثاني  والتثألي  تثثومئ الث  روعثة الخطثابي البسثثتي 

 وممكت   ي الحفظ والتدوين ومن تصانيف  :
ن ألبي داود السجستاني الثذي يضث  نصث  مميثون حثديث : وةو  ي  رح كتاء السن كتاب خعالم السنن -اللا 

,  341ص6, ابثثثثن الجثثثثوزي المنثثثثتظ  ج 141ص4, ج442ص4ابنسثثثثاء ج –. خرجثثثث  كثثثث  مثثثثن السثثثثمعاني 
السبكي  18-1ص3التذكرل ج –, الذةبي  144ص1انبال الرواء ج –طي , القف 444ص2ابدبال ج –ياقوت 

بغيثثة  –, السثثيوطي  436ص 11البدايثثة ج – , ابثثن كثيثثر 418ص4, الطبقثثات ج 418ص 4الطبقثثات ج –
, وانظثر : الزركمثي  148, ص 3ال ثذرات ج –, ابثن العمثاد  41ص 13, طبقات الحفاظ ج 434الوعاء ص

ين , سزك 413ص3ابدء جتاريخ  –, بروكممان  61ص 4المعج  ج –, كحالة  312ص 4ابعو  , ج –
. بأربعثثثة اجثثثزال  1432-1434,  1442-1441طبثثثع  ثثثي حمثثثء سثثثنة  – 443ص 1ج1تثثثاريخ التثثثراث   –

 . 1482القاةرء سنة  –وطبع يتحقذ احمد محمد  اكر , ومحمد حامد الفقي 
ذكثرل  يث  مثال  يثذكرل ابثو عبيثد وبابثن قتيبثة  ثي كتابييمثا . وةثو كتثاء ممتثع مفيثد  كتاب غرلب الحودلثثانلاا : 

لفارسثي , ثث  الحثاك  بثن البيثع النيسثابوري . ابو الحسين عبد الغا ر بن محمد بن محمد عبثد الغثا ر اروال عن  
ابنسثثثاء  –وقثثثا  عنثثث  ةثثثو   غايثثثة الحسثثثن والبوغثثثة   السثثثمعاني  431ص2يتيمثثثة الثثثدةر ج –ذكثثثرل الثعثثثالبي 

انبثال الثرواء  –, الفقطثي   444ص2ابدبال ج –, ياقوت  341ص6المنتظ  ج –, ابن الجوزي  442ص4ج
 –, السثثثبكي  1118ص3التثثثذكرء ج –, الثثثذةبي  243ص1و يثثثات ابعيثثثان ج –, ابثثثن خمكثثثان  144ص1ج

 144ص 2النجثو  الزاةثرء ج –, ابن تغري بردي 436ص11البداية , ج –, ابن كثير  418ص4الطبقات ج
 –, الزركمثثي  248,ص 1ج1  تثثاريخ التثثراث –, سثثزكين  413ص3تثثاريخ ابدء ج  –بروكممثثان  , وانظثثر :
 . 312ص4ابعو  ج

التثثثثثذكرل  –, الثثثثثذةبي  2444ابدبثثثثثال ج –. ذكثثثثثرل يثثثثثاقوت  ي الووووورب ع ل ووووو اسووووواخكتووووواب تفسووووولر : ثالثووووواا 
بغيثثة الوعثثاء  –, السثثيوطي  418ص4ج الطبقثثال –بسثثمال الحسثثن  , السثثبكي ويسثثمي   ثثرح ا 1118ص3ج
 . 434ص

وسثمال  1242الو يثات ج –, ابثن خمكثان  443ص2ابدبثال ج –: ذكرل ياقوت  رابعاا : شرح الدعلة الخأثلرة
. وسثثجم   463ص3تثثاريخ ابدء ج –, بروكممثثان  244ص1ج1تثثاريخ التثثراث   –اء   . سثثزكين    ثثأن الثثدع

 بأس     أن ابدعية المأثورء   .
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, ابن الجوزي  141/  4. ذكرل السمعاني ابنساء ج  اخساا : كتاب اعالم الحدلث في شرح صحلح الب اري
, وسثمال   اعثو   144ص1ال الثرواء جانبث –, القفطثي  443ص2, يثاقوت ابدبثال ج 341ص6المنتظ  ج –

,  436ص11البدايثثثثة ج –, ابثثثثن كثيثثثثر  243السثثثثنن  ثثثثي  ثثثثرح البخثثثثاري   وكثثثثذلو ابثثثثن خمكثثثثان . الو يثثثثات ج
 1, سثثثثزكين تثثثثاريخ التثثثثراث   148ص3ت جال ثثثثذرا –, ابثثثثن العمثثثثاد  1341طبقثثثثات الحفثثثثاظ ج  -السثثثثيوطي 

تثثثاريخ ابدء     –خثثثاري   بروكممثثثان وسثثثمال   اعثثثو  السثثثنن  ثثثي  ثثثرح الم ثثثك  مثثثن احاديثثثث الب 248ص1ج
 . 312ص4ابعو  ج –, الزركمي  61,ص 1المعج  ج –كحالة 

ابدبثثال  –, يثثاقوت  114ص4ابنسثثاء ج –, ذكثثرل السثثمعاني سادسوواا : كتوواب الع لووة ال العتصووام بالع لووة 
ث تثثثثاريخ التثثثثرا –, سثثثثزكين  418ص4الطبقثثثثات ج –, السثثثثبكي  1118التثثثثذكرء ص –, الثثثثذةبي  443ص2ج
, ن ثثثر  ثثثي القثثثاةرء  413ص3  . بروكممثثثان , تثثثاريخ ابدء ج1431طبثثثع  ثثثي القثثثاةرء سثثثنة  248ص1ج1 

1436.   
,  242ص1الو يثات ج –, ابثن خمكثان  443ص2ابدبال ج –: ذكرل ياقوت سابعاا : اصالح غمط الخحدثلن 

اةرء عثثثثا  . ن ثثثثر  ثثثثي القثثثث 413ص3تثثثثاريخ ابدء ج –, بروكممثثثثان  248ص1ج1تثثثثاريخ التثثثثراث   –سثثثثزكين 
 . 312ص4ابعو  ج –, الزركمي  61ص4المعج  ج –  . كحالة 1436

 . 41ص13طبقات الحفاظ ج –, السيوطي  443ص2: ذكرل ياقوت ج ثاخناا : كتاب العرلس
التثثثثثذكرء  –, الثثثثثذةبي  443ص2ابدبثثثثثال ج –: ذكثثثثثرل يثثثثثاقوت  تاسوووووعاا : كتووووواب الكنلوووووه عووووون الكوووووالم لا موووووه

تثاريخ  –, بروكممثان  148ص3ال ثذرات ج –, ابن العمثاد  418ص4الطبقات ج –, السبكي  1118ص3ج
 ذكرةا ابن تيمية  ي مجموعة الرسا   الكبرى . 413ص3ابدء ج

,  443ص2ابدبثثال ج –, يثثاقوت  442ص4ابنسثثاء ج –: ذكثثرل السثثمعاني  عاشووراا: كتوواب اعووالم الحوودلث
وسثثثمال   عمثثث  الحثثثديث   .  413ص3تثثثاريخ ابدء ج –, بروكممثثثان  248ص1ج1تثثثاريخ التثثثراث   –سثثثزكين 
 . 61ص4المعج  ج –كحالة 

 242ص1الو يثات ج –, ابن خمكان  144ص1انبال الرواء ج –: ذكرل القفطي حادي عشر : كتاب الش اج 
 . 434البقية ص –, السيوطي 

  , ن رل عبد العمي  عميكرل عا 244ص1ج1تاريخ التراث   –: ذكرل سزكين  ثاني عشر : بلان اع ا  القرآن
 G.E.V.Grumbaum . Oriens 8/955/3bc. وكتء عن  جرونباو    1443

تثثثثاريخ ابدء  –, بروكممثثثثان  1444ون ثثثثرل مثثثثرء ثانيثثثثة محمثثثثد خمثثثث  ا  احمثثثثد ومحمثثثثد زغمثثثثو  سثثثثو  القثثثثاةرء 
 .312ص4ابعو  ج –, الزركمي  413ص3ج

 . 443ص2ابدبال ج –: ينفرد بذكرل ياقوت  ثالث عشر : كتاب شرح دعلات ألبي   لخة
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ةذل اآلثار الفكرية القيمة والتراث العممي الرا ع الذي خمف  لنا الخطابي وترك  لوجيا  الوحقة لجديرء بأن      
نمنح  سموًا وعموًا  كريثًا ودبلثة عمث  غثزارء عممث  وممثيا معانيث  , وقثدرء عاليثة  ثي الحفثظ والتثدوين . وقثد رثثال 

 بست  ي  عر  قا  :ابو بكر عبد ا  بن ابراةي  الحنبمي ب
 

  ما    ييا لمثنال مما دحُ                              وقد كان حمدًا كأسم  حمد الورى
 اذا ذكرت يومًا  ين مدا اُ                                   خو ذ ما ييا معاٌء لعا ءٍ 

 (28مت  وا  عا  وصا ُا  ورح                                     تغمدُل ا  الكري  بعفول    
                     

لقد ذكثر المؤرخثون موةبثة اخثرى لمخطثابي مضثا ة الث  مواةبث   ثي عمثو  الفقث  والحثديث . تمثو ةثي ممكتث      
    ي المغة  ومعانييا ونظم  ال عر . ي ابدء ومعر ت

 (24يقو  الثعالبي   اب ان  يقو   عرًا حسنًا      
 (.41( وبيذا المين  ذكرل ايضًا الذةبي  ي التذكرء  41  ول   عر جيد     وقا  القفطي    

 ودون الثعالبي ألبي سميمان الخطابي مجموعة  عرية منيا :
 

 ولكنيا وا   ي عد  ال ك                                   وماغربة ابنسان  ي  ق  النوى 
 وان كان  ييا اسرتي وبيا اةمي                                     واني غريء بين بست واةميا

 
 ول  :

 عمييا غير ربا مستعارء                               لعمرو ماالحياء وان حرصنا 
 ول  :

 نواري وانت الدةر مجبوءك  ذا ال                          وقا   قد رشى من حجتي عجباً 
 ول  ايضًا :

 وان سكنت عما قمي  تحرو                                يا نغت  سكوت الحادثات  أن
 رةن وة  لمرةن عندو مترو                                وبادر بأيا  السومة انيا 

 ول  ايضا:
 خواطر كطراز اكبر  ي الظم                                اذا خموت صفا ذةني وعارضني

 
 ي  عرًا :ولمخطابي يقو   ي الثعالب
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 مامثم  حين تستقرى البود اخُ                          قمبي رةين بنيسابور عند اخ 
 منيا النق  والني  والحم  ينسخُ                         ب  ل  صحا   اخوذ ميذبة

 
لطيبثثة ةثثذل اببيثثات ال ثثعرية تثثد  عمثث  عمثثذ العوقثثة الحميمثثة بثثين الخطثثابي والثعثثالبي وصثثدذ الم ثثاعر ا   

 ( .44بينيما  
وذكر ياقوت بعض اببيات ال عرية التي قاليا ابو طاةر السمفي عن نفس  , وقمت انا قيد  ي سنة خمسين    

 وخمسما ة ل غفي  ي تأليف  ورغبتي  ي تحصي  تصانيف  :
 

  يخ اة  العمو  واآلداء                       ظن ةذا الخفال  ي الخطابي
 د ذو الفص  ومن قول  كفص  الخطاء ولمسمفي  ي  ا عار غير ةذا من عم  كتب  اعتما

 وقا  الثعالبي  عرًا ل   ي مرتبة الخطابي رحم  ا  .
 

 انظروا كي  تسقط ابقمار                                انظروا كي  تخمد ابنوار
 (43ى تفيض البحار ةكذا  ي الثر                              انظروا ةكذا تزو  الرواسي

 
وةكذا تتضا ممكة ابو سميمان الخطابي البسثتي ال ثعرية وبوغتث   ثي الثنظ  وسوسثة تواليفث  ابدبيثة وعمث     

 سمو مكانت  وعمذ مركزل العممي والفكري وابدبي .
ةر تتناقمثث  رحث  ا  حمثد بثثن احمثد الخطثثابي ابثو سثثميمان البسثتي ,  قثثد تثرو لنفسثث  تراثثًا خالثثدًا سثيبق  ابثثد الثد  

 ابجيا  والسنين .
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 اخلامتت
 

 

اذا كثثان وب بثثد مثثن القثثو   ثثي تقثثوي  ةثثذا البحثثث العممثثي الثثذي نتحثثدث بثث  عثثن العومثثة الكبيثثر ابثثو سثثميمان     
 الخطابي  أننا نق  اما  صرح عممي كبير  ي الفق  والحديث .

 
يثثرت موةبتثث  واست ثثر  وجثثودل  ثثي القثثرن الرابثثع وعمثثو  ثثامخ  ثثي الفكثثر وابدء والثقا ثثة المعر يثثة .  قثثد ظ    

لميجثرء مثن بثين العديثد مثن العممثال وابدبثال وقثد بمث  مبمغثًا كبيثرًا تجسثدت صثورل الرا عثة  ثي مثا دونث  مثن تثثراث 
خالد جع  المؤرخون والمؤلفون  يسجمون ن اط  ويدونون تراث  ومصنفات  القيمة  كان  يخًا  من  يوخ عصرل 

روايثثة الحثثديث . حتثث  قيثث  عنثث  بأنثث  كثثان مدرسثثة  قييثثة , ومركثثزًا لمروايثثة  ثثي عمثث  الحثثديث  ثثي العمثث  والفكثثر و 
 وابدء والمغة عند العديد من المؤرخين وابدبال والفقيال ورجابت الحديث .
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