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ابو سليمان اخلطابي البستي الفقيه الشاعر
(ث 233هـ 833 -م)

د .ظفار قحطان عبد الستار عمي
جامعة بغداد  -مركز البحوث النفسية

Abu Sulaiman Al-Khatabi Al-Besti
)(388 AH/ 998 AD
T.Dr. Dhifar Kahtan Abdulsatar Ali Al-Hadithi

)(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

ان البحثثث ثثي حيثثاء عظمثثال ابمثثة العربيثثة وابسثثومية ورجابتيثثا والك ث

عثثن سثثيرتي العمميثثة وعطثثا ي

الفكري الثر وانجازاتي الثقا يثة البثاةرء ونتاجثاتي الغزيثرء يعثد مثن بثاء الو ثال بول ثو اب ثذاذ وابجثداد العظمثال
والعممثثال والثثرواد مثثن المحثثدثين والفقيثثال واب ثراز دورة ث الريثثادي يمثثا دونثثول وسثثجمول مثثن م ث ثر سثثتبق م ثثاع

وضث ثثالء تنيث ثثر درء البث ثثاحثين المحث ثثدثين ث ثثي اقتفث ثثال هثث ثثارة المجيث ثثدء والسث ثثير عم ث ث نيجي ث ث القث ثثي ث ثثي البحث ثثث
وابستقصال والتألي

.

وانطوقثاً مثثن ةثثذل الحقيقثثة اسثثتوقفنا الو ثثال لعثثال مثثن عممثثال العثثرء المسثثممين الموةثثوبين الثثذين بثثرزوا ثثي

القرن الرابع لميجرء ي مدينة بست احدى مدينة اقمي سجستان ال ييرء ذلو ةو ابوسميمان الخطابي .

اةتمثثت المصثثادر التاريخيثثة والمض ث ن ابدبيثثة بتثثدوين اخبثثار ابثثو سثثميمان الخطثثابي وتسثثجي حيات ث لمثثا كثثان

يتمتثثع ب ث مثثن مكانثثة عمميثثة و قييثثة ومح ث مثثن ابدء معثثرو

محمد بن ابراةي بن الخطاء)) . )1
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 .وذكثثرت ةثثذل المصثثادر ان اسثثم

حمثثد بثثن

ابو سليمان اخلطابي البستي الفقيه الشاعر

د .ظفار قحطان عبد الستار عمي

وقد ذكرل ابو عبيد اليروي ت234ةث  )1121 /وكان تمميذ وابو منصور الثعالبي ت244ةث) 1131/

وكثثان صثثديق بأسث

احمثثد بأثبثثات اليمثزء  )4ولكثثن عبثثد الثثرحمن بثثن عبثثد الجبثثار الفثثامي اليثثروي ذكثرل ثثي

تاريخ ةراء وسمال حمد

 )3وقا الحاك ابو عبثد ا محمثد بثن البيثع النيسثابوري ت214ة ث : ) 1113 /

سألت ابثا القاسث المظفثر بثن طثاةر بثن محمثد البسثتي الفقيث عثن اسث ابثي سثميمان الخطثابي احمثد او حمثد
أن بعض الناس يقو احمد قا  :سمعت يقو  :اسمي الذي سميت ب

تركت عمي

. )2

وةكذا اسمال الحاك النيسابوري ي كتاب

تاريخ نيسابور

حمد  .ولكن الناس كتبوا احمد

حمد) وجعم ي باء من اسم حمد )4

وسجم ابو سعد السمعاني ت464ةث  ) 1166 /ي كتاب تثاريخ مثرو بأسث حمثد  )6وكثذلو الحثا

كتاب ابنساء ي ترجمت البستي و الخطابي . )1

ثي

كثثان يكن ث بث ث ابثثو سثثميمان الثثذي كثثان اكبثثر ابنا ث عم ث مايب ثدو  ,كمثثا لقثثء بالخطثثابي  )8بفثثتا الخثثال

المعجمة وت ديد الطال الميممة وبعد ابل

بال موحدء مكسورء  )4آلنث كثان مثن ذريثة زيثد بثن الخطثاء اخثي

عمر بن الخطاء رضي ا عنيما وةو بيذا من ولد نفي العدوي  )11من اوج عربية خالصة .

كمثا قيث

البسثثتي

يث

النسبة ال مدينة بست
عم كاب

 )11بضث البثثال الموحثدء وسثثكون السثثين الميممثة وبعثثدةا تثال مثنثثاء مثن وقيثثا  .ةثثذل
 )14ذكرةا المؤرخ الثبوذري ت414ةثث ) 844/مثرء مثن اقمثي سثجتان واخثرى مثن

ي اثنال حديث عن توح سجستان وكاب

ي نصوص مضطربة .

اعتبرةثثا ابثثن رسثثتة ت441ةث ث  ) 414 /واليعقثثوبي ت444ةث ث  ) 412 /كثثورء مثثن عم ث سجسثثتان وةثثي

مدينتيا العظم

. )12

اب ان قدامة ت341ةث  ) 434 /من كور خراسان  )14وجعميثا المقدسثي الب ثاري ت314ة ث ) 484 /

كثثورء منفصثثمة اسث قصثثبتيا بسثثت ايضثاً  .ثث عثثدد مثثدنيا وعمثثذ عميث بقولث

سجستان وةو خطأ  ,واق مايميزةن تميزنا

ومثثن ةثثذل المثثدن مثثا يضثثا

الث

 )16وبذلو وضعيا و ذ رغبت دون ان يقد ما يبرر ذلو  .ثث

يذكر راي ابو زيد البمخي ت344ةث  ) 432 /الذي جع غزتين وبست من سجستان  . )11كمثا ش ثار الث

رشي الناس الذين جعموةما كورء واحدء ويسمييا كابمستان

. )18

ولمسثثمعاني رشي هخثثر ذكرةثثا بمثثدء مثثن بثثود كاب ث بثثين ة ثراء وغزنثثة
الخضر والفواك وابنيار والبساتين وةي كثنيتيا يعني بستان

والث بسثثت ينسثء الفقيث الم ثثيور والمحثدث الكبيثثر المعثثرو

التميمي 342ةث )41 . ) 464 /

 )14وقثثا عنيثثا  :بمثثدء حسثثنة كثي ثرء

)41

ابثو حثثات محمثد بثثن حبثثان بثن احمثثد البسثثتي

ولثثد ابووول سوووملخان ال طوووابي س ثثنة س ثثبعة ع ث ثرء وثوثما ثثة 311 ,ة ث ث /

) ثثي مدين ثثة بس ثثت كم ثثا ذكثثرل

السمعاني  )44اب ان ياقوت ت 464ةث  ) 1448 /ذكر مولثدل ثي رجثء سثنة تسثع ع ثرء وثوثما ثة )43
:8

اجمللد  / 01العدد  /26السنت العاشرة ـ شباط 1103م
ي ةذل المدينة النزةة الكثيرء الزروع والبساتين ن أ ابو سميمان ي احضان الطبيعثة الجميمثة وابجثوال الخوبثة

وذكال وصثحة وقثدرء جيثدء عمث التنقث والترحثا  ,وقثوء ثي
والتي ببد وان قد تأثر بيا اكسبت احساساً مرةفاً
ُ
الحفظ وابستذكار ولكن المؤس ان المصادر ابولية ل تذكر نصوصاً عن ن أت ابولث  ,كمثا لث ت ثر الث

ا راد عا مت من ا با واجدادل واعمام او اخوالث وحتث ابنا ث وماكثانوا عميث مثن المكانثة العمميثة الفكريثة وعثن
حياتي ابجتماعية ون اطاتي السياسية وابدارية .

ولعم ث كثثان يسثثتذكر انحثثدارل العربثثي ويعتثثز بنسثثب القثثومي ابصثثي ال ث الخميفثثة العثثاد عمثثر بثثن الخطثثاء

رضثثي ا عن ث وماكثثان يتص ث

ب ث مثثن العم ث والفق ث وابخثثوص والو ثثال والتضثثحية ثثي سثثبي المبثثدش والعقيثثدء

ابسومية  .ثو بثد وانث كثان يتثأثر بيثذل الصثفات وتمثو الخثو  ,ويفتخثر بابنتمثال الفكثري ابصثي الث جثدل

العظي صاحء البوغة والمعر ة .

وةكثثذا يتضثثا ان ابثثا سثثميمان الخطثثابي قثثد است ثثر وجثثودل العممثثي والفقيثثي وابدبثثي حت ث بمث مبمغثاً جمثثيوً .
وصف الثعالبي بقول

كان ي ب ي عصرنا ابا عبيد القاس بن سو ت442ةث  ) 838 /ي عصثرل عممثاً

وادب ثاً وزةثثداً وورع ثاً وتدريس ثاً وتأليف ثاً
صاحء التصاني

الحسنة

. )44

)24

وقثثا

ي ث السثثمعاني امثثا اض ث كبيثثر ال ثثأن جمي ث القثثدر

وذكرل ابن الجوزي ت441ةث  ) 1411 /قا  :ل ي ممثيا وعمث غزيثر ومعر ثة بالمغثة والمعثاني والفقث

. )46

ووصف ابن خمكان ت681ةث  ) 1484 /كان قيياً اديباً محدثاً ل التصاني
وا ار الي الذةبي ت128ةث  ) 1321 /بقول

من ادعية العم

. )48

البديعة

. )41

ابما العومة المفيد المحدث الرحا  ..وكان ثقثة مثبتثاً

وقا عن السبكي ت111ةث  ) 1364 /كان اماماً ي الفق والحديث والمغة .

وينق عثن السثنعاني ثي كتابث القواطثع ثي اصثو الفقث قولث

ا مة السنة صالا لوقتدال ب وابصدار عن
يما ابدول من اعجاء ووص

قثد كثان مثن العمث بمكثان عظثي وةثو امثا مثن

 )44كمثا ردد لثبعض المثؤرخين اقثو مثن سثبقي مثن المثؤلفين

عن ابي سميمان الخطابي . )31

وةكذا تبرز مكانت وتتضا اةميت وتتبين مقدرت العممية والفكرية والفقيية وابدبية

اخثثذ العمث عثثن كثيثثر مثثن اةمث ورحث

ثثي طمبث وطثثو

وخراسان وسجستان وخرج ال ماورال النير . )31

و غرو ي ذلو قد

والتقث بكبثثار العممثثال ثثي بغثثداد والبصثرء ومكثثة وغزنثثة

ذكرل الحاك النيسابوري ي تاريخ نيسابور قا وً ابديء البستي ابو سميمان الخطابي اقا عندنا بنيسابور

سنين وحدث بيا وكثرت الفوا د من عموم

. )34
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لقد اخذ الخطابي الفق عن ابي بكر القفا ال استي ت364ةث  ) 414 /وابي عمي بن ابي ةريرء ونظ ار يما
من قيال اصحاء ال ا عي  , )33كما اخذ المغة عن ابثي عمثر ال ازةثد ثي بغثداد  . )32وذكثر يثاقوت عثن

السثمعاني ان الخطثابي كثثان  :حجثة صثثدوقاً وكثان ينجثز ثثي ممكث الحثثو وينفثذ عمث الصثثمحال مثن اخوانث
. )34

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

سمع من :

 -1اسماعي بن محمد الصفار ي بغداد .
 -2ابو عمر الزاةد ي بغداد .

 -3احمد بن سميمان النجار ي بغداد .
 -4ابو عمر السماو ي بغداد .
 -5مكر القاضي ي بغداد .

 -6جعفر الخمدي ي بغداد .

 -7ابو جعفر الرزاز ي بغداد .

 -8ابو سعيد ابعرابي ي مكة .
 -9ابو بكر محمد بن بكر بن داسة التمار ي البصرء .

 -11ابو العباس ابص ي نيسابور .

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

 ,حت صار مدرسثة قييثة  ,ومركث اًز لمروايثة ثي عمث الحثديث وابدء والمغثة  .أسثتقطء اليث

الجمثثع الغفيثثر مثثن طمبثثة العمث والمعر ثثة ليأخثثذوا عنث العمث والفكثثر وروايثثة الحثثديث  ,ورحث اليث العديثثد مثثن

الفقيال ورم عن خمذ كبير ألن كان عالي ابسناد جداً مني :
-1ابو بكر عبد ا بن ابراةي الحنبمي ي بست .

-4ابو سعود الحسن بن محمد الكرابيسي البستي ي بست .
-3ابو بكر محمد بن الحسن الفقي السجزي ي سجستان .

-2ابو عبد ا محمد بن عمي بن عبد ا الفسوي ي ارس .
-4ابما الفقي ابو حامد ابسقرايني قي العراذ .

-6ابو عبد الحاك محمد بن البيع النيسابوري ي نيسابور .
-1عبد الغا ر بن محمد بفارس .
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-8ابو عمرو محمد بن عبد ا الرزجاةي البسطامي .
-4ابو نصر محمد بن احمد البمخي .

-11ابو ذر عبد ا بن احمد اليروي .

-11ابو عبيد اليروي المغوي ي كتاء الغريبين .
-14ابو منصور عبد الممو بن محمد الثعالبي .

-13ابو القاس عبد الوةاء بن ابي سي الخطابي . )36
ان ةذل النخبة الطيبة من المحدثين والفقيال الذين تتممذوا عم ابي سميمان الخطابي قد منحتث المكانثة

العالية وابسناد المميز والرواية الصادقة  .واعطتث المقثدرء ثي التثدريس حتث صثار عممثاً ثي الفقث وامامثاً
ي الحديث . )31

كان ابو سميمان الخطابي البستي يكسء قوت عي

من التجارء ويبثدو انث كانثت لديث ماليثة حسثنة بحيثث

كان ينفذ منيا عم اصدقا ومعار ال درجة بقيت لديث امثوا تكفيث لمعي ثت ثي خريث
ان قد تصو

ي هخر عمرل  ,ودخ رباط الصو ية ي مدينة بست الذي كان يقع عم

حياتث  .ويتضثا

اطئ نير ةنثد منثد

 .و ي ةذا الرباط تثو ي حمثد بثن محمثد الخطثابي البسثتي  .يقثو يثاقوت  :نقمثت مثن خثط ابثي سثعد السثمعاني
اطئ ةند مند

قا  :نقمت من خط ال يخ ابن عمر  :تو ي ابما ابو سميمان الخطابي ببست ي رباط عم

يو السبت السادس ع ر من ير ربيع اآلخر سنة ست وثمانين وثوثما ة ت386ةث . )38 ) 446 /
و ي مكان هخر يذكر السمعاني و ات سنة ثمان وثمانين وثوثما

ت388ةث . )34 ) 448 /

وذكر ابن الجوزي  :ان تو ي سنة تسع واربعين وثوثما ة ت 324ةث  )21 ) 461 /وةذل الرواية ليسثت

ب يل اما المؤرخ القفطي ت622ةث  . ) 1428 /قد سج سنة و ات

 )21وةي رواية ضعيفة ايضثاً  .وينقث الثذةبي عثن القثراء نصثاً يفيثد بأنث

ربيع ابخر سنة ثمان وثمانين وثمثما ة

. )24

ثي بسثت ثي حثدود سثنة اربعما ثة

تثو ي الخطثابي ببسثت ثي ثير

ويؤيد ةذل الرواية ابما السبكي ي كتاب الطبقات  )23ويبثدو ان ةثذل الروايثة ةثي ابكثثر صثحة ورواجثاً

. )22

لقد كان لمخطابي يرت الواسعة وعمم الغزير وممكت الفقيية وقدرت ي التدوين والتألي

.

وذك ثثر الثع ثثالبي ان ألب ثثي س ثثميمان كت ثثء م ثثن تأليفث ث  .وك ثثان ي ثثبي ب ثثأبي عبي ثثد القاسث ث ب ثثن س ثثو ثثي ة ثثذا

الخصوص . )24
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وقثثا عنث السثثمعاني

صن

التصاني

صثثاحء التصثثاني

الحسان . )21

وةكذا يتضا لنا كي

الحسثثنة

د .ظفار قحطان عبد الستار عمي

 )26ويقثثو ابثثن كثيثثر ت112ة ث  ) 1314 /انث

ان ابا سميمان الخطابي قد ترو لنا كنو اًز عممية وتراث قيي كبير وثثر لث كريثة ثي

عمث الحثديث والد ارسثات الدينيثة العظيمثثة  .وكانثت تمثو التصثاني

والتثألي

تثثومئ الث روعثة الخطثابي البسثثتي

وممكت ي الحفظ والتدوين ومن تصانيف :

اللا -كتاب خعالم السنن  :وةو ي رح كتاء السنن ألبي داود السجستاني الثذي يضث نصث

مميثون حثديث

 .خرجث ث كث ث م ثثن الس ثثمعاني – ابنس ثثاء ج4ص ,442ج4ص , 141اب ثثن الج ثثوزي المن ثثتظ ج6ص, 341
ياقوت – ابدبال ج2ص , 444القفطي – انبال الرواء ج1ص , 144الذةبي – التذكرل ج3ص 18-1السبكي
– الطبقثثات ج 4ص , 418الطبقثثات ج4ص , 418ابثثن كثيثثر – البدايثثة ج 11ص , 436السثثيوطي – بغيثثة

الوعاء ص , 434طبقات الحفاظ ج 13ص , 41ابثن العمثاد – ال ثذرات ج , 3ص , 148وانظثر  :الزركمثي
– ابعو  ,ج 4ص , 312كحالة – المعج ج 4ص , 61بروكممان – تاريخ ابدء ج3ص , 413سزكين
– ت ثثاريخ التث ثراث 1ج 1ص – 443طب ثثع ثثي حم ثثء س ثثنة  . 1432-1434 , 1442-1441بأربع ثثة اجث ثزال
وطبع يتحقذ احمد محمد اكر  ,ومحمد حامد الفقي – القاةرء سنة . 1482

ثانل ا  :كتاب غرلب الحودلث ذكثرل يث مثال يثذكرل ابثو عبيثد وبابثن قتيبثة ثي كتابييمثا  .وةثو كتثاء ممتثع مفيثد

روال عن ابو الحسين عبد الغا ر بن محمد بن محمد عبثد الغثا ر الفارسثي  ,ثث الحثاك بثن البيثع النيسثابوري .
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أن ابدعية المأثورء .
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 . 1443وكتء عن جرونباو G.E.V.Grumbaum . Oriens 8/955/3bc
ون ث ثرل مث ثرء ثاني ثثة محم ثثد خمث ث

ا احم ثثد ومحم ثثد زغم ثثو س ثثو الق ثثاةرء  , 1444بروكمم ثثان – ت ثثاريخ ابدء
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ةذل اآلثار الفكرية القيمة والتراث العممي ال ار ع الذي خمف لنا الخطابي وترك لوجيا الوحقة لجديرء بأن

نمنح سمواً وعمواً كريثاً ودبلثة عمث غث ازرء عممث وممثيا معانيث  ,وقثدرء عاليثة ثي الحفثظ والتثدوين  .وقثد رثثال

ابو بكر عبد ا بن ابراةي الحنبمي ببست ي عر قا :

دح
ما ييا لمثنال مما ُ
اذا ذكرت يوماً ين مدا ُا

وقد كان حمداً كأسم حمد الورى
معاء لعا ٍء
خو ذ ما ييا
ٌ

ورحمت وا عا

تغمدلُ ا الكري بعفول

وصا ُا )28

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

يقو الثعالبي اب ان يقو
وقا القفطي ول

ع اًر حسناً

عر جيد

)24

 )41وبيذا المين ذكرل ايضاً الذةبي ي التذكرء .)41

ودون الثعالبي ألبي سميمان الخطابي مجموعة عرية منيا :

ولكنيا وا

وماغربة ابنسان ي ق النوى

واني غريء بين بست واةميا

ي عد ال ك

وان كان ييا اسرتي وبيا اةمي

ول :
ول :

لعمرو ماالحياء وان حرصنا
وقا

ول ايضاً :

عمييا غير ربا مستعارء
ك ذا النواري وانت الدةر مجبوء

قد رشى من حجتي عجباً

نغت سكوت الحادثات أنيا

ول ايضا:

وان سكنت عما قمي تحرو
رةن وة لمرةن عندو مترو

وبادر بأيا السومة انيا

اذا خموت صفا ذةني وعارضني
ولمخطابي يقو

خواطر كطراز اكبر ي الظم

ي الثعالبي ع اًر :
:8
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قمبي رةين بنيسابور عند اخ
ل صحا

اخ
مامثم حين تستقرى البود ُ
ينسخ
منيا النق والني والحم
ُ

اخوذ ميذبة ب

ةثثذل اببيثثات ال ثثعرية تثثد عم ث عمثثذ العوقثثة الحميمثثة بثثين الخطثثابي والثعثثالبي وصثثدذ الم ثثاعر الطيبثثة
بينيما . )44

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

من عم كتب اعتماد ذو الفص ومن قول كفص الخطاء ولمسمفي ي ا عار غير ةذا
وقا الثعالبي ع اًر ل ي مرتبة الخطابي رحم ا .
انظروا كي

انظروا كي

تخمد ابنوار

انظروا ةكذا تزو الرواسي

تسقط ابقمار

ةكذا ي الثرى تفيض البحار )43

وةكذا تتضا ممكة ابو سميمان الخطابي البسثتي ال ثعرية وبوغتث ثي الثنظ وسوسثة تواليفث ابدبيثة وعمث
سمو مكانت وعمذ مركزل العممي والفكري وابدبي .

رحث ا حمثد بثثن احمثد الخطثثابي ابثو سثثميمان البسثتي  ,قثثد تثرو لنفسث ت ارثثاً خالثثداً سثيبق ابثثد الثدةر تتناقمث

ابجيا والسنين .
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اخلامتت
اذا كثثان وب بثثد مثثن القثثو
الخطابي أننا نق

ثثي تقثثوي ةثثذا البحثثث العممثثي الثثذي نتحثثدث بث عثثن العومثثة الكبيثثر ابثثو سثثميمان

اما صرح عممي كبير ي الفق والحديث .

وعمثثو ثثامخ ثثي الفكثثر وابدء والثقا ثثة المعر يثثة  .قثثد ظيثثرت موةبت ث واست ثثر وجثثودل ثثي القثثرن ال اربثثع

لميجثرء مثن بثين العديثد مثن العممثال وابدبثال وقثد بمث مبمغثاً كبيث اًر تجسثدت صثورل ال ار عثة ثي مثا دونث مثن تثراث
خالد جع المؤرخون والمؤلفون يسجمون ن اط ويدونون تراث ومصنفات القيمة كان يخاً من يوخ عصرل
ثثي العم ث والفكثثر وروايثثة الحثثديث  .حت ث قي ث عن ث بأن ث كثثان مدرسثثة قييثثة  ,ومرك ث اًز لمروايثثة ثثي عم ث الحثثديث

وابدء والمغة عند العديد من المؤرخين وابدبال والفقيال ورجابت الحديث .
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