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   :  ال�ق�مة

العل��ة ال�ى قام بها ال��رخ وال�اف� اب� ال��ار  ال�حلة ته�ف ه�ه ال�راسة إلى إب�از أه��ة 

، وأث�ها في ج�ع ال�ادة العل��ة ل��ا�ه ذیل تار�خ  )1(   م)1246  -1183هـ/643-578(  �ال�غ�اد 

�ه ���رة  ه�ا ال��ض�ع ، ح�� انع��� رحل اخ��ارإلى ��ا�ات اب� ال��ار دفع��ا ، وق� �غ�اد 

، و�اف في ��ا�ة ال��ج�ة ال�اح�ة ب�� أك��  ��ا�ه على الع�ی� م� ال��اج� ال�اردة فيواض�ة 

: " ��� �ق�له ه في ال�حلةتار�خ �غ�اد �ان م� أه�اف، وأك� في مق�مة ��ا�ه أن ج�ع )2(م� بل� 

�ع� ال���   –  �ا وج�ناه�ا �اإلضافة إلى أن،  )3(ك��� ال���ع ألخ�ار ف�الء �غ�اد وم� دخلها "  

رحلة اب�   ى ه�ا ال��ض�ع في دراسة م��قلة، وت�� اإلشارة إل لْ �اوَ �َ أنه ل� یُ  – واالس�ق�اء 

��ا�ه ذیل تار�خ  ، م�ها �ع� م�لفاتهت�ق�� ة ه في مق�مال��ار �إ��از ع�� ال��ی� ع� ن�أت 

إح�� ال�راسات ع�   ي، وف)5( الب� ال�م�ا�ي و��اب ال���فاد م� ذیل تار�خ �غ�اد ، )4(�غ�اد 

  .    )6( ال�رة ال����ة في أخ�ار ال��ی�ة ��اب في اب� ال��ار م�ه��ة 

ال��اك� ����  �راسة في  �ف� للق� شه� نه�ة عل��ة ج�ب� ال�الب لل  يكان العال� اإلسالم

، )7( ح�� على �ل� العل� في ان��ار ال�حالت العل��ة يالعل��ة وساه�� األحادی� ال����ة ال� 

، ول� تقف  )8( ، ون�ر م� العل�اء م� اس�ق� ب�ل�هاا وح��  مف��حً م�االً  يوصار العال� اإلسالم

وساه� اللقاء ال��اش� ب�� العل�اء ، )9( أمام ه�ا ال��اصلوق� حائًال  �ال��اس�ة في أال�الفات 

، �ع� ت ال���لفة، وأق�ل عل�ها ال����ون أله��ة اللقاء �ال�قافا) 10(ك�ابه� الع�ی� م� ال�هارات إفي  

في ات�اع أف� الف��  مه� ال�حالت ب�ور وأسه�� ل�ل� ، ) 11(أن ال�ق�ا بها في م��ن ال��� 

، وم� دالئل ال�ف�ق ال�ى ت��ل إرتقاء العل�اء م� أس�اب  -في رأی�ا -وصارت ، ) 12( ياإلسالم

  .    )13( في س��ه� العل��ة 

، ودفع ه�ا ال��رخ�� إلى ��ا�ة تار�خ أه�  ي ب��اثه العل� حافًال وأص�ح تار�خ ال��ن س�ال� 

، وح�ص ����ال ي(ال�الم) ب�ورها العل�ال��اك� العل��ة ل�ف� ت�اثها، وق� ت���ت م�ی�ة �غ�اد 

 )14( م)1071هـ/ 463(ت  �، فألف ال���� ال�غ�اد تار��هاالع�ی� م� ال��رخ�� على ت�و�� 
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، وقال في لل�راسةك�اب تار�خ م�ی�ة ال�الم، وت�اول ��ه أه� العل�اء ال�غ�ادی�� وال�اف�ی� عل�ها 

.. وت���ة عل�ائها... وم� ��ار ن�الها تار�خ م�ی�ة ال�الم ...وذ��مق�مة ال��اب: " ه�ا ... 

ا �ق�م على ت�و�� أه�  ، واع��� م�ه�ً "ق�مها م� غ�� أهلها ... م�ت�ة على .. ح�وف ال�ع�� 

، ووضع  )15( "  أخ�اره� وتار�خ وفاته�: " مع�فة ��اه� وأن�ابه� ... و ال�عل�مات ع� العل�اء م�ل

ه م� ال��رخ�� وواصل دوره في ��ا�ة تار�خ �غ�اد ال��رخ ؤ ب�ل� األساس ال�� صار عل�ه خلفا

 ي، وح�في الق�ن ال�ا�ع اله���/ال�ال� ع�� ال��الد�اب� ال��ار، أح� أه� العل�اء ال�غ�ادی��  

  .  )16( ���انة �ارزة ب�� أق�انه م� ال��رخ�� 

  اب� ال��ار وأه��ة ��ا�ه ذیل تار�خ �غ�اد :  – أوًال 

  -1180هـ/622 – 575ن�أ اب� ال��ار في عه� ال�ل�فة ال��اسي ال�اص� ل�ی� هللا (

، ف��ه للعل� م�انة �ارزة ف�ها، و�ان  )17( م) في أس�ة م� عامة �غ�اد تق�� م�لة ال�ف��ة1225

م)  1167هـ/562(ت يألمه أب� ال��� ���� اله��ى �ان م� العل�اء ال�ی� ح�ص ال�اف� ال��عان

ه ال����"  � ، ون�غ أخ)19( �، واه��� أمه ���ا�ة ال�ع)18( �ه� وق� رحل�ه في �غ�اد على ال�راسة عل 

ال��اعة وال��ارة ، و�ان  ي، وأم�ه�� أس�ته ح�ف�)20(" في عل� ال��اب وق��ة ال���ات  يعل

، وت�فى وه� �فل  )21(" ال��ار�� ب�ار ال�الفة  : " مق�م صار، و ال�ع�وف��  وال�ه م� ال��ار��

، وع�ل أخ�ه ب��ارة  اس� أس�تهم، وغل�� شه�ة وال�ه على 1190هـ/586في ال�ا�عة عام 

، أخ�هت�ل� وال�ته تعل��ه مع و، ) 24(ب�غ�اد ) 23(عه في د�ان له ���ق ال�الثاء�، و�ان ی� )22(الَ��

ال��ار �ق�له : " �ان  ، وأث�ى عل�ه اب� �امع ل�الة ال��ع واأل��اد و�ان �����ه إلي ال

   . )25( "يفه� وال�� وأخ ...يو���ه� يو��قف�  يی�دب�

تأخ�ه له�ا ال�� �ق�له : "  ي ، وان�ق� ال�ه�)26( ب�أ اب� ال��ار دراس�ه في العاش�ة م� ع��ه

في عل�  ) 28( وح�ل على إجازة عل��ة  ،ن�غال أخ�هولعل ذل� ���� وفاة وال�ه وا) 27( وه� قل�ل"

وقام ،  �����ن إجازاته للعل�اء وال�ل�ك  ، و�ان لل�ل�فة ن�اب ال�ل�فة ال�اص� ل�ی� هللال��ی� م�  
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وت�اهى في �ل بل� زارها �إجازة ال�ل�فة و�ال�وا�ة  ، الس���ال دراس�هاب� ال��ار ب�حلة عل��ة 

   .) 29(  ع�ه

في ال�ار�خ   اع�� ��ا�ً ، وألف أك�� م� خ��ة )30( ا لهم���ً  يات�� ال��ه� ال�افعو 

)31(وال��ی� 
كان أه�ها ال�ار�خ ال���د ل��ی�ة ال�الم وأخ�ار عل�ائها األعالم وم� وردها م� ، 

، وج�ع ��ه أه� العل�اء ال�ی� درس�ا في اش�ه� �اس� ذیل تار�خ �غ�اد ال�� ، ) 32( ف�الء األنام

ا اح��� على  ا ����ً ل�ا �ان تار��ً ، ��غ�اد، وأضاف العل�اء ال�ی� ل� ی���ه� ال���� ال�غ�اد 

وفق�ت ال����ة  ، ) 33( وأشاد ال��رخ�ن �أه���ه و����ة ق�اءاته، ج�ء يوأك�� م� مائ�  اثالث�� م�ل�ً 

الع��    ي، ض�� �ع� األس�اء ال�ى ت��أ ���فخ��ة أج�اء، وت�قى  ال��اب الع���ة أغل� أج�اء  

  ه واع���وا على ��ا�م� ال��رخ�� الالحق�� �ه  لع�ی�  لمه��ا  ا  ، و�ان اب� ال��ار م��رً )34(والفاء

، وج�عها في ��اب  ��ا�هم) ن�اذج م� 1348هـ/749(ت  ي ، واخ�ار اب� ال�م�ا�في م�لفاته�

  .  )35(أس�اه ال���فاد م� ذیل تار�خ �غ�اد الب� ال��ار، وساه� ب�وره في حف� �ع� ��ا�اته

ال��ار في تأل�� ال��اب، م�ها أنه �ان  وق� أم���ا ال�ق�ف على �ع� ال�قا� في م�هج اب�  

، ول� ���ف  م� ح�� ال��احة ال�م��ةع� ال��اة العل��ة ب�غ�اد  یه�ف إلى ��ا�ة تار�خ وافٍ 

، وام�� تار��ه ألك�� م� خ��ة ق�ون، م�� الق�ن )36(��ال��ء م� ح�� ان�هى ال���� ال�غ�اد 

، �ال�ال� ع�� ال��الد /� ال�ا�ع اله��   إلى ق�ا�ة م���ف الق�ن   �ال�ام� ال��الد /� اله��   يال�ان

، وال��ا�ة ع� أك�� )37(وات�ف� أغل� ��ا�اته �ال���ل وع��� اه��امه ���ع أه� ال�عل�مات 

واع��� على م���ة زاخ�ة  . ا م� ح�� ال��� وال��ا م���ً وله�ا خ�ج ��ا�ً ، )38(ع�د م� العل�اء

وتع�دت أسال��ه في ��ا�ة أس�اء ، ق�اءاته، وت��عها ���ة ع�� ح��هاو ، وص�ح بها ج��عها

"  :، أو)40( ، وأخ��: " ذ�� ... في تار��ه " ) 39(ال��� ف�ارة ��� : " ق�أت في ��اب ..." 

، واللغة )43(وال��ی� ، )42( ، وض�� م����ه ال��لفات فى عل�م ال�ار�خ )41( ق�أت ��� ..."

، )46(إلى ال�غ�ب واألن�ل� )45(م� ال���ق  يم� ج��ع أن�اء العال� اإلسالم )44( الع���ة 

، ج�عها خالل عالقاته ���ار العل�اء م� ال�وا�ات ال�ف��ة واش��ل� م�ادره على م���ة ����ة 

�لغ�ا ثالثة  فأع�اد العل�اء ال�ی� درس عل�ه�  ُأحِ��� ، وق� رحل�ه العل��ة، وأث�اء )47(في �غ�اد 
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  ، ودرس على أر�ع�ائة م�ه��َّ في ح�اته العل��ةمه�ة �ان لل��اء العال�ات م�انة و  ،)48( آالف

)49 ( .  

   رحلة اب� ال��ار العل��ة : -ا ثان�ً 

ال����� في العال�  �ال�غ�اد  ي� في حف� ال��اث ال�قافمه�ور برحل�ه العل��ة ساه�� 

في أس�ة  ، و�ان للعل� م�انة �ارزة ال�ى أث�ت ��ا�اتهم�ادره أه� م�  في رأی�ا تع� و ي، اإلسالم

وساف� إلى ال�ام  يه عل� ، ف��قه أخ�حلة عل��ة ، ول� ��� ه� أول م� قام ف�ها باب� ال��ار

، اوت���عها له� اوع�� ه�ا اه��ام وال�ته�، )50( م1190هـ/ �586ع� وفاة وال�ه عام ، وم��

وق� ، )51( اس���ان األب��� ي�ان� آداب ال�حلة تق��ح�� ، ا أمام سف�ه�وأنها ل� تقف حائًال 

،  وذ��ها في مق�مة ��ا�ه، ع� رحل�ه �ه�ةأفادنا اب� ال��ار في ت�ض�ح �ع� ال��انات ال

اش��ل� على ع��ه وق� ب�ا�ة ال�حلة، وأه� ال�الد ال�ى زارها ح�� ت�ت�� و ،  يوأوردها ع�ه ال�ه�

ج�ع ال�ادة العل��ة ل��ا�ه �ان    ، ��ا أك� أنَّ �ال���ة ل��اته العل��ة، وأه��ة ال�حلة  هاوص�له إل�

، ف�خل� ال��از وال�ام وع���� س�ة م� أه�افه في ال�حلة . فقال : " ورحل� وأنا اب� ث�انٍ 

ال��� ال���الت،   وق�أت ،  ����ة والع�اق وال��ال وخ�اسانو�الد ال)  52( (اإلس���ر�ة)وم�� وال�غ�

  .  ) 53( ، و��� ���� ال���ع ألخ�ار ف�الء �غ�اد وم� دخلها " ورأی� ال�فا�

، وذ��وا أنها اس�غ�ق� العل��ة و���ل م�تها وق� أشاد ال��رخ�ن �أه��ة رحلة اب� ال��ار

ل��ا�اته� ��� أنها �ان� رحلة واح�ة م��لة ��ال ه�ه والقار� ، )55( اوع���� عامً  )54( اس�عً 

 ،�غ�اد ، تف�لها ف��ات أقام ف�ها في بل�ه  ع�ة رحالت ، أنها  ها، وت��� م� دراسة تفاص�لال���ات 

، وله�ا �ان ح�اب  ال�حلةس��ات  األول م�  ال��ف    وأك�ت ��ا�ات اب� ال��ار ذل� خاصة في

  ، وت�� ��اب�ها ���ل عام دون ح�ف الف��ات ال�ى غ�� دق��ن � ال��رخ ال�ى أوردهاال��ة 

في   -�ان م� أه�ها ، دة إلى �غ�اد للع�  هه�اك الع�ی� م� األس�اب ال�ى دفع�، و �غ�اد ق�اها ب 

، وأورد األدی� اب�  وق� األ��اد  ا خاصةً وق� شع� ب�ل� ����ً وأس�ته، ش�قه إلى و��ه  -رأی�ا

، و���ه وق� سف�ه ألص�هان  ألب�ات ال�ى ذ��ها له اب� ال��ارم) أح� ا1256ـ/ه654ال�عار(ت 
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أمً�ا مه��ا ل�ف�  �غ�اد ع�دته ل، ��ا �ان� )56( أح�ا�ه �ه و وع�� ��ه ع� ض�قه ل�ع�ه ع� ب�

    .)57( �ال��لفات وال��ا�ات ال�ى أفادوه بها ، م� خالل لقائه �العل�اءال�ادة العل��ة ال�ى ج�عها 

، وم� ال�اجح  اح��اجاته ال�اد�ة ة إلى ذل� �ان� ع�دته إلى �غ�اد ض�ور�ة ل��ف���اإلضاف

وق� ���ن ،  اصة في ال���ات األولى م� ال�حلةخ،  على أس�ته في ت�ف�� �ع� نفقاتهأنه اع���  

��ح م� ح��  فإنه ی، ال�اصة ة اب� ال��ارن�رة ال�عل�مات ع� ح�ا مع و له م��اث م� وال�ه 

، وذ�� اب� ح�� ال���� م� األم�ال في ش�اء ال��� م����ه ال�ى ب�زت خالل ��ا�ه أنه أنف� 

، وم� ال�اجح أنه �ان )58( م1204هـ/601أنه اش��� م���ة أح� ال�غ�ادی�� �ع� وفاته عام 

 ، وق� الح��ا أنه ان�ق� ���ة �ع� العل�اء ال�ی� ح�ل�ام� عل�هی���� �غ��ه م� العل�اء 

، وعلى ال�ان� اآلخ� م�ح ال�ی� أك�م�ا م�ه�  )59( على أج� على روا�ة ال��ی� أو ال����ع

)60(الغ��اء
  وع�� ه�ا �ع� ج�ان� ش����ه  . ، 

م، و�ل 1210هـ/606ألداء م�اس� ال�ج عام  ب��ارة بالد ال��ازب�أ اب� ال��ار رحل�ه 

أداء ال�ج م�ة أخ�� في ه�ا �ى له �، وت)61( م)1211-10هـ/607ا ���ة ��ال عام م�اورً 

م� عام  ع�ة أشه� م، وأم�ى ه�ا العام و 1211هـ/608ث� غادرها في أول عام  ،)62( العام

م في ���� ع�دته إلى �غ�اد، واس�غ�ق ه�ه ال��ة ألنه ل� ی��ع ال���� ال�ع�اد 1212هـ/ 609

، واس�فاد م� ه�ا مم�ة إلى بالد ال�ا، وساف� م�  م� بالد ال��از  يفي ع�دة قافلة ال�ج الع�اق

، وأث��ت �غ�اد  ىق�ل وص�له إل�ه�ة ل�ع� ال��اك� ال ب�حل�ه العل��ة األولىال���� �ال��ام 

)64(ودم�� وحل� و�الد ال����ة،  )63( م��ع� لقائه ���ار العل�اء في 
ث� عاد إلى �غ�اد �ع�   ،

في ج�اد� اآلخ�ة عام   -على األرجح  -و�ان� ع�دته  ،رحلة اس���ت ثالث س��ات 

، وأقام بها ب�ل� ق�ا�ة  )66( م1213هـ/610عام  في  ، وأم�ى بها ع�ة أشه�  )65( م1212هـ/ 609

  العام . 

، وزار إلي بالد ال���ق ، لل��ام ب�حل�ه األولى  م1213هـ/ 610غادر اب� ال��ار �غ�اد عام  

 )71( ن��اب�ر، و)70( م�و، و)69(ه�اة ، و)68(أص�هانو، )67( ه��انم�ل  �ه�ةال��اك� العل��ة ال

،  م1216هـ/136، ون�جح أن ع�دته �ان� عام  )73(�غ�ادث� اس�قل القافلة م� ن��اب�ر إلى     )72(
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، )74( ، وح�� ال�الة عل�هفي ش�ال م� ه�ا العام  �ألنه �ان في دم�� وق� وفاة ش��ه ال��� 

، وه�اك �ع� )75(أص�هان إلى ال�ان�ة ب�حل�ه وقام، امث� عاد إلى �غ�اد و�ل بها ل��ة ع

أنه   اب� ال��ار ح�� ذ�� ،م1220/ هـ617 اإلشارات ال�ى ت�ضح أنه دخلها ق�ل ب�ا�ة عام

، )77( أ�ً�ا أنه �ان خارج �غ�اد في ه�ا العامفي م�ضع آخ� أك� و  ، )76( كان بها في ه�ا العام

وأقام ، )78( م1223هـ/620في ب�ا�ة عام �غ�اد ، ث� عاد إلي �الثة أع�امو�ل �أص�هان ق�ا�ة ال

، ورحل�ه األولى �الد ال��ازفى رحل�ه ل اع�� عامً  ةأم�ى ب�ل� خ��، و )79( بها ��عة أشه

م  1210هـ/606، في الف��ة م� عام  ل�الد ال���ق وال�ان�ة ألص�هانا  ل��� وال�ام واألولى أ�ً� 

  .خاللها إلى �غ�اد أر�ع م�ات م ، وعاد 1223هـ/620إلى عام  

، وغاب ع� �غ�اد ، و�ان� رحلة ���لة�الد ال�املال�ان�ة ل��� و ب�حل�ه  اب� ال��ار  ث� قام  

، وم� على بالد م1223هـ/ 620م�� عام  في ���قه إلي غ�� ق���ة، وسارألول م�ة ل��ة 

عام  وأوضح في ��ا�اته أنه وصل إلى م�� ، )81( ، وعلى بالد ال�ام)80( ال����ة ول� �ق� بها

ا بها لعام أو  وم� ال�اجح أنه �ل م���ً ،  )82( م1225هـ/ 622، وأم�ى بها عام  م1224هـ/ 621

 ت��� ، ول�ی�ا إشارة بالد ال�ام ث� رحل إلى، ل�ى أفادته بهادل على ذل� ���ة ال��ا�ات ا ؛أك��

وعاد إلى  ،رحل�ه �ع�  ، وأنه ل� ت��هِ )83( م1238هـ/ 625بها في ال���م عام الی�ال أنه �ان 

ل� ��� اب�  األم� ، وفى ح��قة )84(ح�� ال�راسات إذ��ت م�ل�ا م 1227هـ/�624غ�اد عام 

  ا ع���� عامً الو  ةو�ذا ح���ا م�ة ال��ع، ب�قهال��ار أو غ��ه م� ال��رخ�� إلى تار�خ ع�دته 

�ان� عام  ع�دته إلى �غ�اد  ، ن�� أنَّ م1210هـ/��606 عام ال�ى اس�غ�ق�ها رحل�ه م 

  . ) 85( ��ا�ات اب� ال��ار أنه �ان بها في ه�ا العام �ع� ، وق� أك�ت م1235هـ/ 632

ا  اخ��اره للعل�اء م�ه�ً في ، وات�ع ��ع تار�خ �غ�اد ب�ز خالل رحلة اب� ال��ار اه��امه �

  �� في الق�ن أشه� العل�اء، �إع�اد ق�ائ� �أس�اء ب�ء ال�حلةق�ل في رأی�ا  وضع ق�اع�ه، اواض�ً 

، و�ان فى مق�م�ه� العل�اء ی��ع�� ال��الد ع�� وال�ال�  ال�انى/���اله�� وال�ا�ع ال�ادس 

العل�اء ال�ی� عاص�وه�   أفادوه في ال��ا�ة ع� أه� ق� و ، �اد خارج �غن ال�ی� اس�ق�وا � ال�غ�ادی

، ال�ی� ي�اء في العال� اإلسالمو�ل�ه� في األه��ة العل�اء ال�ی� ت�ل��وا على أشه� العل،  ب�غ�اد 
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 يم� أه�ه� ال�اف� ال�لف�ان ، و اد لل�راسة خالل رحالته� العل��ةوف�وا علي �غ� 

، وذ�� اب� ال��ار أنه ال�قى �أك�� م� مائة ش�خ م� تالم��ه )86( م)1180هـ/576(ت ياألص�هان

ف��ة  الع�  ه  ا�ات ���ح�� أم�وه  ،  )87(�في رحل�ه ل��ة ودم�� وحل� وح�اة والق�س ونابل� وم�

  ب�غ�اد . ال�ي أقام بها 

ع�  مه�ة ، وأم�وه ��ادة افة ال����ات وال��اه� الفقه�ةوش�ل اخ��اره للعل�اء �

ت�ج� لها، واش��ل� ��ا�اته� على وصف عام ل�المح ال����ة لل���ج� له   ال����ات ال�ى

، و�ان اب� ال��ار  هاوتار�خ ال��ل� وال�فاة وع�ض ن�اذج م� األحادی� أو األشعار ال�ى ذ��و 

����ه في  و  -العال� ا م� اس� ، ب�ءً العل�اءا في ��ا�ة �ع� ال��انات ال�ى ت�ضح عالق�ه �د��قً 

، وأسل�ب ال�راسة ال�ى ت��ع� ب�� الق�اءة  ف�ها  اس� ال��ی�ة ال�ى ال�قى �هو  - غل� �امًال األ

اه�� اب� ال��ار ��قارنة ال��ا�ات ال�ى ج�عها م� ش��خه م�  و، وال��ا�ة وال�وا�ات ال�ف��ة

،  وقام ���� ال�وا�ات ال��فقة م�ها، و���ها �أسل�ب م���،  ل�اء فى �غ�اد وفى رحل�ه العل��ةالع

    .�ها، وع�� ه�ا دق�ه في ج�ع ال�ادة العل��ة و��اب ما ����ه ل�أك�� ص�ة

، ع�ا بالد ال��از  ال��اك� العل��ة ال���� م�ت�� -ا ��ا س�� أن أوض�� -زار اب� ال��ار 

، وله�ا ل� ن���� م� ات�اع ال��ل�ل ال�ار��ى  بالد ال���ق سار إل�ها م�ة واح�ةو�ع� ال��ن في  

وهى بالد ال��از، ث� بالد ال���ق، وم��، الد ال�ى سار إل�ها  في ش�ح ال�حلة وس���أ �أولى ال�

  ، ألن ز�ارته ال�ان�ة لها �ان� في نها�ة رحالته في ���� ع�دته إلى الع�اق ون���� ب�الد ال�ام

  رحلة اب� ال��ار في بالد ال��از :  -ا ثال�ً 

، )88( وأد� ال�ج مع أس�ته ،ال�ام�ةساف� اب� ال��ار إلى بالد ال��از ألول م�ة وه� �فل في 

، وذ�� في ��ا�اته أنه أد� ال�ج  م �أداء م�اس� ال�ج1209هـ/ 606م و��أ رحل�ه العل��ة عا

، وله�ا )89( م 1211- 10هـ/607ا ���ة ��ال عام ، وأنه �ل م�اورً عاملل��ة ال�ان�ة في ه�ا ال

س�فادة م� ��ار العل�اء االو ، وس��� له ه�ه الف�صة )90(�ى له ال�ج لل��ة ال�ال�ة ه�ا العام�ت

  ، و�ان� م�اورة ال���� ال��ام م�  ه�اك
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، وس��� له� م�ان�ه� العل��ة ال����ة وال�ة  جاور بها ال���� م� ال�غ�ادی��، و )91( األم�ر ال����ة

  ��االً ، وله�ا تع� رحل�ه إلى م�ة في رأی�ا اس�في ال��م ال���� �ه�ةالع�ی� م� ال��ائف ال

، وت��ث�ا معه ع� أه� العل�اء ال�ی� ال�قى �ال���� م�ه� لف��ة دراساته مع العل�اء ال�غ�ادی�� و 

  عاص�وه� في �غ�اد وأفادوه في الـ�أر�خ له� في ��ا�ه .  

إمام ال��ابلة  )   92( م)  1222  -1142هـ/619- 536(�ال�غ�اد   � ال���   ال�اف�وم� أه�ه�  

، وأوضح اب� ال��ار  أث�وا ��ا�اته ، و�ان م� العل�اء ال�ی�ال����في ال�الة في ال��م 

، ول�ا ح��� في  ا ب�غ�اد ا ����ً عالق�ه �ه ب�غ�اد و���ة في ت�ج��ه له �ق�له: " س�ع� م�ه ش��ً 

ا واس�ف�ت م�ه  ، وق�أت عل�ه ����ً ا ���ة س�ة س�عال�ان�ة أق�� م�اورً  يس�ة س� وس��ائة ح�� 

و�ان �ق�أ ق�اءة ، ا: " س�ع�ا م�ه و�ق�اءته ����ً قالته و�ع� ع���ه ف، ث� أوضح م���ا)93(" 

، و�ان م� حفا� ال��ی� العارف�� اا ج�� �ً ا ردی، و���� خ�� ��ة إال أنه ی�غ�ها ���� ال �فه�ص�

  . )94( " أئ�ة ال��ل����ف��نه ... وم� 

، ث� اس�ق� ���ة  ا، وأقام بها أك�� م� س��� عامً م1141هـ/536ب�غ�اد عام  � ول� ال��� 

، وس��� له ف�صة إقام�ه )95(  اا بها ع���� عامً م و�ل م�اورً 1202 -1هـ/598م�� عام 

، وح�ص اب� ال�ی� ل� �عاص�ه� ، وأفادوه ع� العل�اءعل�اءال���لة ب�غ�اد معاص�ة ��ار ال

و�ه� ، ش��خه، وصار م� ��ار )96(ال��ار على االس�فادة م� خ��ته العل��ة في تأل�� ��ا�ه 

)97(ا بلق� ال�اف� م���عً ث� ���� اس�ه �امًال ،  ش���ا  :، ف�ان ���� س�هذل� م� أسل�ب ��ا�ة ا
 .  

م) ال�لق� 1225-1131هـ/612-525(� ال�غ�اد  ���ى الف�اش ���خ ال��موال�قى 

)99(، وأشار إل�ه)98( ي�ال��م
، �غ�اد وم�ة ودم��ض�� م���عة ����ة م� ��ار العل�اء في  

ال�اج�   ب� م�ف� ي�عل ، ��ا اج��ع )100(اتفق�ا في ال��ا�ة ع� أح� ��ار ال��اب ب�غ�اد 

ال���� ال��ام  ، وت�لى ال��� في م�الح)101( م)1229- 1151هـ/626-546(�ال�غ�اد 

ف��ه ال��م اب� أبى ال���    ا علىأ�ً� ، ودرس  )102( ، وأفاده في �ع� ��ا�اتهوال���ة ال���فة

، وأل�ح إل�ه ع�� ح�ی�ه ع� أح� )104( ، و�ان ی��لى الف��� ورئاسة الفقهاء)103( يال�افع ي ال���

)105( " يال��� ال��� ي: " وق� س�ع م�ه ���ة ش���ا ...اب� أب  قالفش��خ ه�ا الف��ه 
  .  
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(ت   �اب� ال��اء ال�غ�ادم�ل  ،  ب�حل�ه ���ة  م�ا�خ ال����ةواه�� اب� ال��ار �ال�راسة على  

  يی�ن� الهاش�، و)107( ، و�ان م� ال��اور�� ���ة وأفاده في ��ا�اته)106( م)1216هـ/ 612

ي أك�� م� م�ان في م�ة وج�ة ، واج��ع �ه ف)108( م)1212- 1143هـ/608-538(�ال�غ�اد 

ض��   )110( ، وأشار إل�ه في ��ا�ه)109(ا على روا�ة ال��ی� ال��ار ألخ�ه أج�ً ، وان�ق�ه اب� وم�ى

وفى رحل�ه في دم�� ،  ل وال��اءم���عة ����ة م� ش��خه م� ��ار العل�اء في �غ�اد م� ال�جا

، ��ا ح�ص اب�  )111(اتفق�ا في روا�ة ح�ی� ع� أح� أه� العل�اء في �غ�اد  ق� ، و وحل� وح�ان

م) و�ان� قار�� 1214هـ/611ال�اه�ة (ت  لقاء ش��ة ال��م أم أ��� ال�اع�ةال��ار على 

  )113(ا ��ه� وتع��"  ا ����ً ، وقال : " دخل� عل�ها ���ة وق�أت عل�ها ش��ً )112( ال�ائة م� ع��ها

، وه� م� ال�الب ال�ی� درس�ا ص�ی� ب� ی�سف  يالف��ه ال��ف ��ة  دراس�ه �ا في  أفاده أ�ً� 

وأش�نا   ،)115(م� أه� العل�اء ال�ی� أقام�ا ب�غ�اد   ي، و�ان ال�لف)114( ����  يعلى ال�اف� ال�لف 

 ي ا ���رسة اب� ال�ن��ل، وع�ل الف��ه ص�ی� م�رسً هم� ق�ل إلى اه��ام اب� ال��ار ���ع ��ا�ات

ض�� ع�د ���� م�   )117( ، وأشار إل�ه في ��ا�اته �ه ه�اك، وم� ال�اجح أنه ال�قى )116( ���ة

ا في روا�ة ح�ی� ع� أح�  اتفق�ا ج��عً  �الء، وهفي م��لف ال�ل�ان يش��خه م� تالم�� ال�لف

 ش��خه في �غ�اد 
 .  

�ه� م� خاللها أنه  وال�ى، ة ���ة ال���مةم� رحلة اب� ال��ار العل�� ات�ح ب�ل� جان�ٌ 

  .  درس على ��ار العل�اء م� ال�جال وال��اء على اخ�الف م�اه�ه�

ال���� ���ار العل�اء في  ، وال�قىال��ی�ة ال���رةصار اب� ال��ار على نف� م�ه�ه في 

في  ، واج��ع �ه إمام ال�وضة ال����ة )118( يال�فاخ� ال��هق �أب ،   و�ان م� أه�ه� ال���� 

�� وأفاده في ال�أر�خ   ی رواه ع� أح� ش��خه ال�غ�اد   ا ، وق�أ عل�ه ح�ی�ً ا في دهل�� بهاوت��ی�ً ،  داره

، وأفاده )120(� ���ى ب� عق�ل ال��� على أ�ً�ا  � ال���� ال��� ، ودرس في )119( له�ا ال��خ

العاش� /� في ال��ا�ة ع� سل�لة م� ش��خه، ع� �ع� العل�اء في الع�اق فى الق�ن ال�ا�ع اله�� 

  .  ) 121( �ال��الد 
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  رحلة اب� ال��ار في بالد ال���ق :  -ا را�عً 

م لل��ام ب�حل�ه األولى 1214هـ/610عام  - ��ا س�� أن ذ��نا  -غادر اب� ال��ار �غ�اد 

، ث� سار إلى )122( ه��ان وأص�هان في بالد ال��ال ي، وزار في ���قه م�ی�� إلى بالد ال���ق 

)124( رال���� بها م�ل م�و وه�اة ون��اب� ، ودرس في ال��ن )123( خ�اسان 
الف��ة م� عام   فى، 

  -ول� ی���� م� ز�ارة خ�اسان م�ة ثان�ة ، )126( م1216هـ/ 613إلى عام   )125( م1214هـ/ 611

هـ  618  -617  ي���� غ�و ال��ار وت�م��ه� ألغل� م�نها في عام   -كعادته في مع�� رحالته  

، ل�ا اق���ت رحل�ه ال�ان�ة  العل�اءم�  ال����أسف� ع� اس��هاد ال�� و ، م1221- 1220/

  ) 127( م1235هـ/632لها لعام   � ل�الد ال���ق على م�ی�ة أص�هان ال�ى تأخ� الغ�و ال��� 

و��ز في رحل�ه اه��امه �ال��� ع� ��ا�ات أشه� العل�اء ال�ی� درس�ا ب�غ�اد في الق�ن 

بالد كان�ا م� ال�غ�ادی�� ال�ی� اس�ق�وا في أ، س�اء �ال�انى ع�� ال��الد /� ال�ادس اله�� 

في نقل ال��اة العل��ة   �ه�، ل�وره� الالعل��ة  م� العل�اء ال�اف�ی� عل�ها في رحالته�  م، أال���ق 

في ال��ا�ة    �ه�ة، وصاروا م� م�ادره اليب�غ�اد إلى �البه� في م��لف أن�اء العال� اإلسالم

  م� خالل رؤ�ة أسات�ته� .  

 ال��ل� وال��أة م� أشه� العل�اء في �م) ال�غ�اد 1154هـ/ 549(ت  يال��م� ن�� �ان     

م�وه وأ،  ، وح�ص على مقابلة تالم��ه به��ان)129( ، وت�ج� له اب� ال��ار في ��ا�ه)128( ه��ان  

 �، وع�� الهاد)131( م)1221- 1146هـ/618 -541(� ال�وذراور وم�ه� ، ) 130( ��ا�اتهب�ع� 

أفاده  �ال�، ) 133( م)1228- 1151هـ/625- 546()132( يش��و�ه ال�یل� وأح�� ب� ، يال����

وق�  م) 1204-1203هـ/600-518(ب� شه�داراش��و�ه ا في م�اسالته إل�ه ع� ج�ه أ�ً� 

)136( م)1211هـ/608(ت  )135(  ع�� ال�الم ب� شع��وراسله ع�ه أ�ً�ا ، )134(رحل�ه ب�غ�اد 
.  

، و����  عل��ة م� أس�اذهح��ل ال�ال� على إجازة    -��ا ت��� ل�ا    -ه�ه ال��اسالت    يتل

، وات�ح ه�ا م� العالقة ب�� اب� ال��ار �م��� ب�  ل�ف��ه �ال���� م� ال�عل�مات  هس�اذ أإل�ه 

  -��ا س��ضح    –م) ال�� ��� إل�ه ال���� م� ال��اسالت 1206هـ/603(ت   يمع�� األص�هان
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والس��ا  ، ا ب�� العل�اء، وان���ت ه�ه ال��ات�ات أ�ً� )137(ما أجاز له �ع�  في رحل�ه �أص�هان

اإلبالغ ع� و��ات   وساه�� في،  )138(في إرسال ال�عل�مات م� بل� إلى آخ�،  ال�ع���� �ال��اج�

  .   )139( و��ا�ة ن��ة ع�ه� ، وت�ادلها ب��ه� ل����لها في م�لفاته� ال�ار���ة، ك�ار العل�اء

حام�  ي كأب ، ل�اء به��انو�اإلضافة إلى ذل� ح�� اب� ال��ار ال��ال� العل��ة ل��ار الع

: "  عالق�ه �ه ، وقال ع��امعفي ال ه، و�ان �عق� م�ل� وع�)140(خ��� ه��ان � ال�او 

ع�ة أم��ة في ال�ان�ة س�ع� م�ه  ي، وفي رحل�األولى إلى ه��ان يك��� ع�ه في رحل�

-548ال�اع� (  ي اب� ال��ام� وال�قى ،)141(  " يال�ع�فة ���ه� ال�افعو�ان...ح�� 

: " ح��ت م�ل� إمالئه ...و�ان ...أهل ه��ان    قال ع�ه، و )142( م)  1221- 1153هـ/ 186

  .) 143( ... ی�����ن �ه ... و�ان م� أئ�ة ال��ی� " 

- 506( ي ال��رخ وال�اف� ال��عان���ع ��ا�ات  ���اسان واه�� اب� ال��ار فى رحل�ه 

-7هـ/532اد عام  ، وساف� إلى �غ� )144( م) و�ان م� أه� العل�اء ���و1166- 1113هـ/ 625

وأث�اء رحالته  ، ث� عاد إل�ها في ���قه لل�ج س على ��ار العل�اء، وأقام بها م�ة ودر م1138

و�ان� ��ا�اته م� م�ادر اب� ،  )145()ذیل تار�خ �غ�اد (س�اه  أا ع� تار��ها  لف ��ا�ً أ، و العل��ة

في اب� ال��ار وح�ص ، )146(، واع��� على مع�� ش��خه وعلى ��ا�ه ع� �غ�اد �ه�ةال��ار ال

  ي ال��ف� ال��عان يأب اج��ع �اب�ه و ، أب�ائه وتالم��ه على لقاء م�و وه�اة ي��ی�� رحل�ه �

األولى إلى  يفي رحل�  ���و: " لق��ه  ، وقال ع�ه )147( م)1220-1143ه/617- 537(

، وأفاده في ال��ا�ة ع�  ��وم����ه �مق�  ودرس عل�ه في  ،  )148(  ا "وس�ع� م�ه ����ً ،  خ�اسان

، ��ا أم�ه ب�ع� ال�عل�مات م� خالل م�اسالته  )151(م� العل�اء )150( وع� غ��ه ، )149(وال�ه

  .  )152("   يأب� ال��ف� ال��عان يَّ ، وذ��ها �ق�له : " ��� إلإل�ه

- 1138ه/618-532( يش�ذ�ان به�اة ��هاب ال�ات��ق��ة اب� ال��ار وال�قى 

  ي ال��عان هس�اذ أ، وأم�ه ��ادة وف��ة ع� هم�ادر ، وه� �ع� في رأی�ا م� أه� )153( م)2211

، و��� ع�ه ال��ات الق��ة م�ة ���لةقام معه � أ، وم� ال�اضح أنه  ��ا�هش�ل� أغل� صف�ات  

وت�ار�خ م�ل�ه�  ، ���� م� العل�اء في �غ�اد وما ذ��وه م� أشعار ات العامة ل����
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األحادی� ألنه �ان في رأ�ه : "  م�  ي، واس���ى م� ��ا�اته ما رواه له ال��عان)154( ووفاته�

 � ، وأم�نا �اق�ت ال��� ج�ع ال�ادة العل��ة، وع�� ه�ا دقة اب� ال��ار في ع��ا في ال�وا�ة "

  ألنه اع��� على ��ا�اته ع� �ع� األماك� ال�ى زارها في   ؛به�ا ال�أ� الب� ال��ار

  .  )155(رحل�ه �ال���ق في ��ا�ه مع�� ال�ل�ان وم�ها ه�ه الق��ة  

، وال�اف�ی� عل�ها �ال�اف� ��ار العل�اء بها اه�� اب� ال��ار في رحل�ه به�اة �ال�راسة على 

، وح�د تار�خ لقائه �ه فقال : " ق�م )156(م)1234- 1173هـ/631- 569( يالغ�ال األص�هان

، ودرس اب� ال��ار  )157( ا م� س�ة "  هـ) فأقام ن��ً 611عل��ا ه�اة و��� بها س�ة إح�� ع��ة ( 

-522( ي روح ع�� ال�ع� ال��ف  يأب ه�ا العام على ��ار العل�اء ال�ع���� به�اة م�ل في 

، وأم�ه �الع�ی� م�  )158( ، ال�� لق� ����� الع�� ���اسانم)1221- 1128ه/ 186

وم���د  ،  )161( م)1220-1134/  هـ617  -528()160( � م��� ال��س� ، ��ا أفاده  ) 159( ال��ا�ات 

ال�اف� )164(ال�� أم�ه ���ا�ات ج�ه يون�� الفام ، )163(  م)1221ه/ 618(ت ) 162(يال�ق�

: " لق��ه  ، وقال ع�ه � اللغ�  ى�عل ي�أب )166( مال��، وال�قى فى ��رة )165( يال��� الفام يأب

ا ب��ارة األماك� ال��ه�رة  ، ��ا �ان مه��� )167( ، و���� ع�ه م� شع�ه "  �ق��ة غ�وان م� مال��

   . ) 168( آزاذان�ق��ة    � ، وزار ق�� أح� ش��خ ال��ار ه�اة �ق�� 

، وأفادوه ��عل�ماته�  )169( ن��اب�رفي    ال�قى اب� ال��ار �أشه� العل�اء م� ال�جال وال��اءك�ا  

، )171(م)1220- 30/1131-هـ 617-4/525() 170( يال���� ال��س � ع� ش��خه� �ال�ق� 

القاس�   ي والف��ه ال�افع،  )173( م)1218-1130هـ/615-524()172(   � ع� ال���� ز��� ال�َّ أم  و

)175( م)1221- 1139هـ/618- 533()174(ال�فار
اإلمام ع�� هللا ال�فار و�ان وال�ه ، 

، و��� إلي اب� ال��ار ع�ة �اء ب���اب�ر م� ��ار العل )176(  م)1204هـ/600(ت 

إس�اع�ل ب� ع��ان  ، ��ا درس بها على ق�ل وفاتهم� ال�اجح أنه أجاز له و ، )177(م�اسالت 

ن��  يأب  يالف��ه ال�افع ب�و��سف ، )179( )م1220-1140هـ/617-535()178( � العل� 

  .   ) 181(  ، وأورد ع�ه �ع� ��ا�اته)180( م) 1143هـ /528(ت  ياألر��ان
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، ��ا زار الع�ی� "ُجـ���"ق��ة ، م�ها ال�ا�عة لهاواش��ل� ز�ارته ل���اب�ر على �ع� الق�� 

، و" إی�ا�اذ " و" ��مة "، وه�ا ب�� س��ان ودامغان ق��ة " آخ�"�ل م� الق�� في خ�اسان، م

���ا�اته ع�   � ، وأفاد اب� ال��ار �اق�ت ال��� " م� ق�� ب�ش�ج�الق�ب م� ���، و" زن�جان 

  .) 182( وأوردها ع�ه  ه�ه الق�� 

، وأث��ت عالقاته ���ار العل�اء �ع�� ال�ع� في خ�اسان مه�ةاب� ال��ار ن�ائج ب�ل�  حق�    

���له على ع�د �،والقاس� ال�فار ب���اب�ر � ، وال���� ال��سي وز��� ال�ع� به�اة  يال��ف

"  ع�� هللا ب� ال����ر"، وح�ى ال�فل ب�اء األس�ة ال��اس�ةأل��اعة م� م� اإلجازات العل��ة 

م �ع� ان�هاء رحل�ه  1216هـ/�613ار إلى �غ�اد عام ب���� م�ها، و�ان وق� ع�دة اب� ال�

وأس��ت إل�ه �ع� ذل� ال�الفة ال��اس�ة عام  ، ، في ال�ا�عة م� ع��هلل���ق األولى 

م)وأشار ال��رخ�ن في 1258- 1211هـ/656- 609ولق� �ال���ع�� �ا� (م 1242هـ/ 640

  .  )183( و�لى دور اب� ال��ار ف�ها، س��ته إلى ه�ه اإلجازات 

ال�� ی�عل� �عالقة اب� ال��ار �األس�ة   �ه�ت��نا ال��ادر ب�فاص�ل ه�ا ال��ض�ع الول� 

واضفى ،  آخ� ال�لفاء�اس�  ارت�ا� اس�ه  �أث��    �، وأس�اب ��امه به�ا ال�ور ال� في �غ�اد ال�اك�ة  

على م�ان�ه وشه�ته العل��ة ال����، وال نعل� هل ُ�ـل�� م�ه ه�ه اإلجازات ق�ل سف�ه ؟ أم �ان�  

م�ادرة م�ه ل��� رضاء األس�ة ال��اس�ة ؟ وم� ال�اجح أنه �ان ل��ه دوافع ت�عل� ���ا�ة نف�ه،  

، م� ق�ل ال�ل�ة به�اة أث�اء سف�ه  ا  ، ق�ل �ل�ً وال�ه  ��لةال�� �ان ��  ��ا) عل(خاصة أن أخاه ال����  

م، وت�ف�� وال�ته �ع�ه ��ه���، وعل� اب� ال��ار على  1215هـ/611ب�غ�اد في رم�ان عام

م�   � وهل� وع�� هللا ت���ع ال���م "، واح���ه ال��رخ ال���ر   ي: " ��� على أخ�ق�لهمق�له  

�ع� ع�دته، فإن ه�ه اإلجازات   معل� اب� ال��ار به�ه األخ�ار وق� سف�ه أأ ، وس�اء  )184(ال�ه�اء

  ا له فى حاض�ه وم��ق�له .  ا هام� م���ً  كان� في رأی�ا

 األولى، وال�قى في ال�حلة  ه لل���ق اب� ال��ار �ال�راسة في م�ی�ة أص�هان في رحل��  يح�

(ت ر��ع ع�� ال��� أم ال��ر ال�ق��ة العال�ة � -�فاة ال��ا ت��� م� تار�خ  –

(ت يال�ال�انالعال� م��� أبى ذر ) 186( وأم�ته ���ا�ات ش��ها ، ) 185()م1213هـ/610اآلخ�
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)187( م)1136هـ/ 530
��ا س�� أن    -، و��أت  ل��ی�ة أص�هانوخ�� رحل�ه ال�ان�ة لل���ق  ،  

، ودرس بها على ���� العائالت ثالثة أع�ام، و�ل بها ق�ا�ة م1220/هـ617ق�ل عام  -ذ��نا 

- 1101هـ /564- 494( يال�افع ي مع�� الق�ش، وم� أه�ها أس�ة ال�اف� �أص�هان

م،  1126هـ/520ووف� على �غ�اد لل�راسة �ع� عام ، م� ��ار العل�اء، و�ان )188( م)1169

  ي ل��عانودرس عل�ه بها ��ار العل�اء �ا،  وذ�� اب� ال��ار أنه عاد إل�ها ت�ع م�ات ومعه أوالده

-1126هـ/603-520(  الف��ه م���اب�ه مقابلة وح�ص اب� ال��ار على ، )189( � واب� ال��ز 

، وح�ل على إجازته العل��ة، ذل�إال أنه ل� ی���� م�  )190(�غ�اد إلى  م���هم) أث�اء 1206

، وت�اصل الف��ه معه خالل )191(�اإلجازة "  يَّ و��� إل، لقاؤه  ي: " ل� ی�ف� ل وأك� ذل� �ق�له

  .  )192(و�ان م� م�ادره في تأل�� ال��اب ، �عل�مات ال���� م� الوأم�ه ف�ها �، إل�هم�اسالته 

  داوداب�ه ، و�ان م� أه�ه� ال��اءوال�قى في أص�هان �الع�ی� م� أب�اء مع�� م� ال�جال و 

، و�ع� )193( �أنه : " ش�خ ال�اس �أص�هان "    ي، ووصفه ال�ه�م)1227- 1139/هـ624- 534(

وع� ش��ه ن��  ، )194(، وأفاده ��عل�ماته ع� وال�ه�ه�ةاب� ال��ار ال م� م�ادر

ش��خه وع� الع�ی� م�  ،  )196(ب�غ�اد ال�ی� ال�قى به� وق� رحل�ه  العل�اء  أه�  وع�  ،  )195(يال��م�

) 199( م)1210هـ/607(ت وأم ح���ة عائ�ة  ،  )198( ال���و  ی�سف  �األب�اءأ�ً�ا  اج��ع  و ،  )197(

  .)201( ، وأورد ع�ه� �ع� ��ا�اته)200(  ور��ة

،  م)1188هـ/584(ت   �إب�ا��� ب� س��ان الع��م� أس�ة    ة إخ�ةك�ا اه�� �ال�راسة على ثالث

ع��    ال�انى/� في الق�ن ال�ادس اله��   وأفادوه في ��ا�اته ع� ش��خه�  ،م� ��ار العل�اء  ان�او�

   : ، وه��ال��الد 

)203(  " س� ال��ف "، و)202( م)1235-   1157/ 55هـ/632  -50/552(" م���د "
 و"س��ان"،  

-460ال�ع�وف بهاج�(  )204( ن�� ال�اج�  ي �اه� م��� ب� أب  يأب ال�� أفاده في ال��ا�ة ع�  

)206( ، و�ان م� ��ار العل�اء �أص�هان)205( م)1154- 1068هـ/ 495
ا على ج�ع وح�ص أ�ً� ،  

  سع��  يم��� اب� أبوم�ه� : في لقاءاته مع الع�ی� م� العل�اء م���  أبى �اه�ك�ا�ات 
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�ان م� أه�  و ،  )210(ي���لال  )209(�ل�لي، وأب� ع�� هللا ال)208( يب� ال�ازانام���  ، و)207(األدی� 

  .) 212( ، وم� م�ادره الهامة في ال��ا�ة)211(  �أص�هان اب� ال��ار ش��خ

  )213( ي زاه� ال��امج�ع ��ا�ات العال� إلى ا اب� ال��ار في أص�هان أ�ً� ه�ف� رحلة 

م�   م��� ب� حام� ال�������  �، و�ان ال�ق�� أب)214(م) 1139- 1054هـ/533- 446(

ه ��ج��ه لوانف�د ب )216(�اب� عل�ة ال�ات� اج��ع، ��ا )215( وه ب�ع� ��ا�اتهأفاد  �ی�ال عل�اءال

...  ا .. ور�اسةً ��اد م� أجل ص�ور أصفهان وأ��انها ...عل�ً : " �ان م�� ال�ی�  وقال

،  ... �اللغ��� الع���ة والفارس�ة  لل���ر إلى داره ف���ته ... وله ال�ع�  ي، ودعاناج��ع� �ه

  .) 217( ول� أر في ع�� الع�اق أك�ل م�ه " 

ف �اإلشارة  ، وع��� ��ا�اته أنه ل� ���  الق�� ال�ا�عة ألص�هاناب� ال��ار �ع�  زار أ�ً�ا  

،  بهاأه� ال��ارات واألح�ال االق��اد�ة وأشه� العل�اء ��ا�ة ا �، بل �ان مه��� راس�ه بهاإلى د 

، و " و�� " ه� "، و" سَ " الَ�ار" � ، ودرس �ق� به�ه ال��ا�ات وأوردها ع�ه � وأم� �اق�ت ال��� 

، وأفاده أح� األد�اء ���ی�ة " ه�ن� "  في داره ودرس عل�ه  � وال�قى بها �أح�� ب� م��� ال��� 

، وذ�� اب� ال��ار أن سل�ان  ي، وزار �ق��ة "جـَ�ان" م�ه� سل�ان الفارسالق���ة م� أص�هان

، وزار �ق��ة "  �ال��ائ�ألن ق�� سل�ان  ؛ی�ار �ا ه� ال� ، وغال�ً ع�ف �اس�ه�الق��ة  اش�� جامعً 

� ال�عل�مات االق��اد�ة ع� ق��ة"  و��� �ع �، م�سى األشع�  يقه�اورسان " ق�� وال� أب

  .  )218(قـِهاب "، وأوضح أنه� �ع���ون في ال�راعة على األم�ار

: " وأقام �ق�له، وأشار إلى م���ه ال�ال�ة في م�ی�ة أص�هانوأوج� اب� ال�عار ن�ائج رحل�ه    

ج�عه وألفه  ع ���ه وما  ، م ا م�هاوه� ���� و���ع إلى أن ��� هللا ال��وج سال�ً . �أص�هان ..

وأقام بها ثالثة أشه� ث� ... ت�جه ن�� ال��ار  ، س�ة ع���� وس��ائة ، ف�خلها فيإلى �غ�اد 

  .  )219(ال����ة " 

  

  



  رين شلبي العشماوي                                                                             رحلة ابن النجار العلمية  يد. ش

 م) 2020أكتو�ر ( - العدد التاسع                                         �ة املصر�ة                                                    وا��ضار ية التار�خالدراسات مجلة 

   

267 

  رحلة اب� ال��ار في م�� :  -ا خام�ً 

، فل� تق���  �ه�ة�ت ع� الع�ی� م� ال��ائج السفتع� م� أه� ال�الد ال�ى زارها في رحل�ه، وأ

ل��ا�ه ذیل  على لقائه ���ار العل�اء ال�ی� أضاف�ا ���ة ����ة  -�غ��ها م� ال�الد  -أه���ها 

- 615(ال�ل� ال�امل سل�ان ال�ولة األی���ة في م�� �ى له مقابلة �، بل تتار�خ �غ�اد 

  �تهل�هو   -  في رأی�ا  -، وأضاف� له ه�ه العالقة  عالق�ه �ه  م ) وت���ت 1238  -1218هـ/ 635

  العل��ة ال���� .   

ز�ارة ق���ة في �ان� ، و )220( م1211هـ/608عام ، األولى ت��زار اب� ال��ار م�� م� 

  622ا بها عام  م و�ل م���ً 1224هـ/621م�ة ثان�ة عام    ���� ع�دته إلى �غ�اد، ث� سار إل�ها 

دخل� م�� في  ، وقال ع�� لقائه �أح� العل�اء: " ول�ا ذل�، وق� أك� اب� ال��ار م1225هـ/

ا ع�� وفاة أح� العل�اء في ج�اد� وقال أ�ً� ، س�ة إح�� وع���� وس��ائة صادف�ه ه�اك "

وم� ال��جح أنه  ،  )221( ال�الة عل�ه "    ي: " و��� ه�اك فل� ی�ف� لم1225هـ/622  عام  اآلخ�ة

  أو أك�� .   ا�ل بها �ع� ه�ا ال�ار�خ عامً 

ألنه أقام   ؛خالل رحل�ه ال�ان�ة ل��� - في رأی�ا - ب�أت عالقة اب� ال��ار �ال�ل� ال�امل

 ،، وله�ا لف� ان��اه ال�ل� ال�املنال� م�ان�ة العل��ة شه�ة، و ابها م�ة أ��ل وصار أك�� س�� 

، وه�ا ال�ل� ال�امل، وم� ناح�ة أخ�� ذ�� اب� ال��ار لق� ال�ل�ان ق�ل اس� ه�ا م� ناح�ة

�ه ال�ل� العادل ال�ل� ال�امل ���� م�� �ع� وفاة والی�ضح أن عالق�ه �ه �ان� �ع� انف�اد 

، )222( م ح�ى وفاته0120هـ/596، ول�� في ف��ة ن�اب�ه ع� وال�ه م�� عام  م1218هـ/615عام  

، وأوضح  وال�ار�خ  )223( ال��ی�   يا �القلعة اله��امه �عل�ی�م�� إل�ه  ال�ل� ال�امل �ال���ر    هكلفو

إل�ها ف�ل��ى    ي: " ول�ا أن دخل� إلى د�ار م�� في رحل��ق�له  ةاب� ال��ار تفاص�ل ه�ه العالق

وأ�ام ال�اس، وأم�نى ع� أش�اء ع� عل� ال��ی�  ي، و�ان ��أل�ف���ت ع��ه، ال�ل�ان

ا اب� ال��ار ����ر ال��ال� العل��ة  ، واه�� أ�ً� ف��� أح�� ف�ها �ل ی�م "،  ��الزمة القلعة

)224(�ان �عق�ها ال�ل� ال�امل ال�ى
ا معه �ان ����ً و وت���ت ب�ل� عالق�ه مع سل�ان م�� ، 
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���  �، ��ا ع�ض عل�ه ال�ل� ال�امل اإلقامة  ا ": " أ�ل� له ش��ً نهإ، وق�ل  وأغ�ق عل�ه ال�ال

)225(ل��ه آث� الع�دة إلى �غ�اد 
 .  

و��ع�ى آخ� س�ل  ،م����ه العل��ةو�اإلضافة إلى ه�ا ن��� رحل�ه في م�� في إث�اء 

�ان�ا و   ،أك�� م� ثالث��  -م� خالل ��ا�اته ال�����ة    -، و�لغ ع�ده�العل�اء ال�ی� درس عل�ه�

  في تأل�� ��ا�ه .  م� م�ادره ال�ه�ة 

ب�ز في رحلة اب� ال��ار في م�� اه��امه �ال��� ع� العل�اء ال�ی� ت�ل��وا علي ال�اف�  

، ووصفها اب� ال��ار فى ت�ج��ه له �ق�له  ال����ةأله���ه العل��ة  م) 1180هـ/576(ت  يال�لف

: ه ع� �غ�اد �ق�له: " م��ث وق�ه ... و�ان� ال�حلة إل�ه م� األق�ار"، ��ا أوضح أه��ة ��ا�ات

، ل�ا �ان� ��ا�اته م�  ) 226( " وساف� إلى �غ�اد .. وس�ع بها ... وس�ع م�ه ال�فا� واألكاب�"

، وق� ع��� ت�ج�ة اب� ال��ار  )227( خاصة ��ا�ه ع� مع�� ش��خه  �ة�هم�ادر اب� ال��ار ال

، ح�� ج�ع ف�ها أس�اء أر�ع وع���� ياه��امه ب����� ��ا�ات ال�لف) 228( ع� أح� الق�اة 

اتفق�ا ق� ، و ه في م�ة ودم�� و��� ال�ق�س وم��، ال�قى به� في رحالتهم� تالم��  اعال�ً 

�اع��ارها مق� إقام�ه    -، وح��ت م��  يع� ه�ا القاض  يا في ��ا�ة ح�ی� رواه ال�لفج��عً 

، وأفادت�ا ه�ه ال��ج�ة في مع�فة العل�اء ال�ی� ال�قى  ع�� �ةو�لغ ع�ده� ث�ان ، الع�د األك�� –

  إل�ه� ف�ها فق� .  ُأِش��َ ، خاصة أن أغل�ه� ���به� في رحل�ه �

وأقام بها س�ع س��ات ، م1100هـ/493دراس�ه في �غ�اد في ش�ال عام  يب�أ اإلمام ال�لف

، واس�ق� �اإلس���ر�ة  وان�هى إلى م��، ث� واصل رحل�ه العل��ة  م1107-6هـ/500ح�ى عام  

م ح�ى وفاته بها عام  1117هـ/ 511، م�� عام اوح��� �ه و�عل�ه ألك�� م� س��� عامً 

:  ه �ق�ل، ووصف اب� ال��ار اه��ام العل�اء في اإلس���ر�ة �ه ع�� وص�له إل�ها  م1180هـ/ 576

، وت�ل�� عل�ه ما عاش أغل� وق�ه في م�رس�هو ، .. فاس�����ا عل�ه .. فأك�م�ه " " رآه ���اؤها

، وال�قى اب� ال��ار �ال���� م�ه� وأفادوه في ال��ا�ة ع� ش��خه م�  )229( ���ى ال �ع� وال

و���ا �، ال�اد� ع�� ال��الد /� ، وع� ش��خ ش��خه في الق�ن ال�ام� اله�� ب�غ�اد العل�اء 

  ى ن�ضح أه� العل�اء ال�ی� أث�وا ��ا�ات اب� ال��ار ��عل�ماته�  یل
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  وم� أه�ه� :   الفقهاء ال�ال��ة، و�ان م�ه� ته�ا تع�دت ت��� ، وق� يأس�اذه� ال�لفع� 

م) وه� م� أه� العل�اء 1215  -1149هـ/611- 544(ال�ق�سي ب� ال�ف�ل  يالف��ه عل

وع�� تار�خ وفاة الف��ه أنه اج��ع معه في رحل�ه األولى  ، )230( ال�ی� ال�قى به� في م��

اب� ال��ار  واع��� ، )231( ه� أح� أه� تالم�� ال�لفي ����و ، ����ة، و�ان ی���ع ���انة  ل���

)232(  ووث� ع�ه �ع� ال�عل�مات ��ار�خ م�ل�ه ووفاتهي، في ت�ج��ه ع� ال�لفعلى ��ا�اته 
 ،

�ان ، و �اجح أن اب� ال��ار درس عل�ه بها، وم� ال)233( ال�اح��ةو�ان الف��ه �ع�ل �ال��رسة 

    .) 234(ب�غ�اد  يأه� ش��خ ال�لف، وأفاده ع� في ال��ا�ةم� م�ادره ال�ه�ة 

����ذج ل��ا�اته ع� العل�اء في  الف��ه  سل��ه في ال��ا�ة ع�أ وس�ف ن��� إلى تفاص�ل 

�ی�ة ال�ى  وال��ة الف��ه ، و��ا�ة �� معهت��ی� أسل�ب دراس�ه  ا فىاب� ال��ار د��قً ف�ان ، م��

  " ي: " ق�أت على أبى ال��� ال�ق�سى ���� ع� ال�لف�ق�له ه، وم��ر معل�ماتال�قى �ه ف�ها

��ا أ�لع الف��ه اب� ال��ار ،  ) 236( وال�ق��د ���� الف��ا� ح�� غل� عل�ها ه�ا االس�،  )235(

، وأخ��ن�ه ع�ه،  ي: " ق�أت ��� أو في ��اب .. ال�لففقال  ال�����ة ���ه    يعلى ��ا�ات ال�لف

)237( ال��� ب� ال�ق�سي ����"  ي أو ق�أته على أب
مع  اس���ت عالقة اب� ال��ار قائ�ة ، و

، ال�ى أضاف ف�ها  ال��اب�ة، وأرسل إل�ه الع�ی� م� ال��اسالت الف��ه �ع� ان�هاء رحل�ه ل���

، وذ��ها ي ال�لفأس�اذه    � العل�اء ب�غ�اد، واع��� في أغل�ها على ��ا�ات ال���� م� ال�عل�مات ع

  .  ) 238( " يب� ال�ف�ل ال�اف� أن�أنا .. ال�لف  ي: " ��� إلى عل�ق�له اب� ال��ار

ع� ش�خ واح� ب� ال�ف�ل    يوفى �ع� األح�ان �ان اب� ال��ار ���ع�� ���ا�ات الف��ه عل

)239( ، وال�ان�ة م� ق�اءته عل�ه في الف��ا� م�اسالته إل�هإح�� ، األولى م� م�ت��
و�ان  ، 

م�اسالته إل�ه ال�ى اع���   -  يالف��ه ع� ال�لف   معاألح�ان األخ�� إلى ق�اءته    �ع�   ���� في

، لفيول� تق��� عالق�ه �الف��ه ح�ل ��ا�ات ال�اف� ال�،    ) 240( يف�ها على م��ر آخ� غ�� ال�لف

، وال�قى  )241(بل أ�لعه على �ع� ال��لفات األخ�� ال�ى ت�اول� العل�اء ال�ی� وف�وا إلى �غ�اد 

، وأم�وه ��عل�ماته� ع�ه م�ل علي ب� ال�ف�لاب� ال��ار �العل�اء ال�ی� درس�ا على الف��ه 

، ��ا أفاده )243( ، ال�� اج��ع �ه �القاه�ة وأضاف إل�ه ع� الف��ه)242( � ال��رخ وال�اف� ال���ر 
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، وت��ث معه ع�  )244(  م)1234- 1170هـ/631- 565( ب� ال�ف�ل يم��� ب� الف��ه عل

  .  ) 245( ���ی�ة اإلس���ر�ة يال�لفأس�اذه 

 ع�� ال�ح�� ب� ع�� ال���� يالف��ه ال�ف� م� فقهاء ال�ال��ة ا في ��ا�اتهوأفاده أ�ً� 

والف��ه ع�� ، )247( اإلس���ر�ةفي م�ی�ة  وال�قى �ه، )246( م)1238- 1149هـ/636- 544(

  .  ) 249( ودرس عل�ه �الف��ا� ، )248( م)1235-1181هـ/633- 557(  يال���� ال�ال�

 ��ادآالف��وز : و�ان م� أه�ه� ، ����ال����ة اه�� اب� ال��ار �ال�راسة على م�ا�خ 

، )251(، وال�قى �ه �الف��ا� في م�ان اع��افه)250(يم) ال�افع1225 -1142هـ/622- 537(

، )254(  �الق�افة  )253(� ال���   يذ� ال��ن العال� ال��ف  )252(ها في مع�� ئفي ال�او�ة ال�ى قام ب��ا

���ی�ة   ا أ�ً�  ، ��ا أفاده ع�ه )255( يو�ان م� م�ادره الهامة وأم�ه �ال���� م� ��ا�ات ال�لف

، وال�قى في رحل�ه  )257( م)1237-1156هـ/634- 551( ال�اه� اب� ال��اب) 256(  الف��ا�

، وأم�ه ب�ع� ال�عل�مات )258(م)1240-1155هـ/637-550(�ع�� ال�ح�� ب� ال�ف�ل�القاه�ة  

ال�اد� /� � ال�اف�ی� لل�راسة بها فى الق�ن ال�ام� اله�� مفي �غ�اد  يع� ش��خ ش��خ ال�لف 

في ، )261( م)1249-1172هـ/647- 568(� ی�سف ال�او ) 260(ك�ا أفاده ، ) 259( �ع�� ال��الد 

  .  )262(، و�ان م� ال����ة ال������ ��انقاه سع�� ال�ع�اءيال��ا�ة ع� ال�لف 

ب� حات�  يال��ت� ، و�ان م� أه�ه� الق�اءو�اإلضافة إلى ذل� ��� اب� ال��ار ع� ��ار 

م�ادره  ، و�ان م� الف��ا�، وق�أ عل�ه �م)1237 -1154هـ/634-549()263(يال�افع

، وال�قى في رحل�ه  )264(في �غ�اد  يالعل�اء ال�ی� عاص�ه� ال�لفأه� ع�ه ع� ��� و �ه�ة، ال

وأفاده في ،  )265( م)1239  - 1151هـ/636- 546(يجعف� ب� عل  ي ال�ال�  � �اإلس���ر�ة �ال�ق� 

ال�اد� /� ال�ی� عاش�ا في �غ�اد في الق�ن ال�ام� اله��   يال��ا�ة ع� ش��خ ش��خ اإلمام ال�لف

وأفاده في القاه�ة ع�  ، )267(ال�ی� عاص�ه� ب�غ�اد  ي، وع� ش��خ ال�لف)266( �ع�� ال��الد 

-1155هـ/ 629- 550( ياألن�ل� يالع��� الل�� ���ى ب� ع��� ال�ق�  )268( ال�لفي أ�ً�ا

  . )269( م)2321
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ال��ا�ات ال��فقة م� ح�ی�ه    قام اب� ال��ار ب�����، و �القاه�ة  الق�اة وال�ه�د�ع�  اج��ع بو 

-554ب� إس�اع�ل( يعل يال�ال� يوه�ا : القاض، امع اث��� م�ه� و��اب�ه�ا معً 

  -1158هـ/ 629- 553، وال�اه� ع�� الغفار ب� ش�اع ()270( م)1235- 1159هـ/ 326

ودرس  ،) 272(ع� أح� ال�غار�ة في �غ�اد  ياتفقا في ال��ا�ة ع� ال�لف ق� ، و )271( م)1232

م) و�ان ی��لى  1236 -1163هـ/633- 558( )273( اب� ال�الر يعلى القاض �الف��ا� 

  .  )274( اإلش�اف على األوقاف

،  ال�ی� ت�ل��وا عل�ه �اإلس���ر�ة �الع�ی� م� عل�اء ال��ی�  يوال�قى في مق� إقامة ال�لف 

  -1159هـ/648-554()275(يال�ال� اب� رواجوم� أه�ه� �ان�ا م� م�ادره ال�ه�ة، و 

الع�ی� م� أ�ً�ا ، وه�اك )278()م 1226هـ/623(ت  ) 277( يوال���� األ��ابل�، )276(  م) 1251

م�ة اب� ال��ار ، وأشار إل�ه� )280( والف��ا� )279( العل�اء ال�ی� درس عل�ه� في اإلس���ر�ة

  .  ) 281( ع� أح� الق�اة   ياتفق�ا في ��ا�ة ح�ی� ع� ال�لف  ح��  -��ا س�� أن ذ��نا   -واح�ة 

-  1174هـ/ 651- 570( يال�لفس�� �اب� ال�اس� في رحل�ه �اإلس���ر�ة ك�ا اج��ع 

وأفاده ع� ال�لفي أ�ً�ا في ، ) 283(�غ�اد  إلىو��� ع�ه ع� أح� األد�اء ال�اف�ی�  )282( م)2541

  . )285( م)1231-1159هـ/ 628- 554() 284(� ع��� األن�ار  القاه�ة ال���ث 

، ع� ف��ة إقام�ه ب�غ�اد  يث��ت ب�ل� رحلة اب� ال��ار في م�� �إم�اده ���ا�ات ال�لفأ

 ع�� �ال�اد /���ال�ادس اله�� و  الق�ن�� ال�ام�وساه�� في إث�اء ��ا�اته ع� �غ�اد في 

  .  ی��وال�انى ع�� ال��الد 

ل��ا�اته  مه��ا  ا  ، و�ان�ا م��رً ب�غ�اد درس اب� ال��ار على الع�ی� م� العل�اء ال�ی� أقام�ا ف��ة  

�ع�� الع��� ، فال�قى �ال�انى ع�� ال��الد /� ع� ال���ة العل��ة بها في الق�ن ال�ادس اله�� 

� اث��� م�  ، وأفاده في ال��ا�ة ع القاه�ةفي  )286(  )م1233 -1160هـ/630- 555( ال�اه�

، ) 288( ، واب� ماك�ال )287( � زوج ال�ات�ة شه�ة اآلب�  � وه�ا : اب� األن�ار ، أه� األد�اء في �غ�اد 

 � ال��ا�ة ع� العال� ع�� ال��ع� الف�او  فى، ع�� لقائه �ه في الف��ا� )289( يال��قانك�ا أفاده 
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، و�ان ال�قى �ه ب�غ�اد ع�� م���ه إل�ها في ���قه  )290( م)1191هـ/587(ت � ال���اب�ر 

  .  ) 291( لل�ج

، و��� ع�ة ق�ائ� م�ح بها  يع�� ال��ع� ب� ال���ون  � ا األدی� ال��� أقام ب�غ�اد أ�ً� 

م�ة ، وال�قى �ه اب� ال��ار ب�غ�اد م)1225- 1180هـ/622 -575ال�ل�فة ال�اص� ل�ی� هللا (

ع�� الع��� ا في رحل�ه ���� ���ا�ة �ع� ق�ائ�ه ع�� لقائه �اب�ه ، و�ان مه��� واح�ة

ال����  وأورد ع�ه    –ر��ا ل��� ال�ق�     - ، ف���ث معه ع� وال�ه على �اب م��له  �اإلس���ر�ة

) 292( ي ال��ع� ب� ال���ون ، في ت�ج��ه ع� ع�� م� األب�ات ال�ى ذ��ها له
 .  

�ان� م�� م��ة رئ��ة في ���� ال�ف� م� بالد ال�غ�ب واألن�ل� إلى الع�اق لل�راسة و 

، وت��ث�ا مع العل�اء ال������ ع�  في ذهابه� و��ابه� تل� ال�الد  بها، ووف� عل�ها ال���� م�

، وأفادته ب�ل� رحل�ه في م��  اب� ال��ار في ال��ا�ة ع�ه� وأفادواف��ة دراساته� في �غ�اد 

��ات ال��ان �ب   وال�قى،  أن�اء العال� اإلسالمىب��ق�� ن�ٍع م� ال��ازن في ��ا�اته ل���ل أغل�  

ع���  �األدی� ، ال�� �ان ق� اج��ع )293(  م)1237-1165هـ/ 634- 560(�الف��ا� 

، وت��ث مع اب� ال��ار ع�ه، و�ان م��ره ال�ح�� م�ت��في ���� سف�ه  األن�ل�ي �ال����

  .  )294( ل�غ�اد  يفي ال��ا�ة ع� ال�اف� األن�ل�

- �567 خاصة �ع� ��ام ال�ولة األی���ة ( � اس�ق� ���� �ع� العل�اء الع�اق�

ن في الع�ی� � ودرس عل�ه� ال����،  )295(� م� ال��اص� م) وت�ل�ا الع�ی1250- 1172هـ/ 486

، وال�قى اب�  ل�ع�� في أس��� وق�ص وفى ا، في القاه�ة والف��ا� واإلس���ر�ةم� ال��اك� 

���ى ع��  ئ كال�ق� ، في ��ا�اته �ه�ة، و�ان�ا م� م�ادره الع�ی� م� تالم��ه� ال��ار �ال

، وأفاد �اإلس���ر�ة �ب� ���ى ال�غ�اد يعلال�� درس على ال�اج�  ياألن�ل� يالل�� الع���

)296( اب� ال��ار في ال��ا�ة ع�ه 
�ال�اف� ال�ق�ئ ع�� ال�هاب ب� ع���  وال�قى في القاه�ة ، 

ع� أس�اذه الف��ه  مه�ة وأم�ه ��عل�مات ، )297( م)1229-1159هـ/626- 554( � األن�ار 

في ت�ج��ه  اب� ال��ار  م) وأوردها  1204هـ/600(ت �ال�غ�اد   ع�� ب� ی�سف ب� ب��ار  يال�افع
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أنه  ع�� ال�هاب ب� ع���  ، ح�� اش�ه� ع� ب�� في م��لهاج��ع �ه أنه  وم� ال�اجح ، )298(له

  . ) 299( " م��ع ال��ی� م� ال���خ وال�ل�ة أهل ال�ل� والقادم�� عل�ها "  كان :

وت�لى ق�اء ، م� ��ار الق�اة ���� �ال�غ�اد  ب� ی�سف ب� ب��ار يعله � و�ان أخ

وصار م� ش��خ اب� ال��ار ال�ه��� ����، ودرس عل�ه في الف��ا� في ،  الق�اة بها م�ت��

، ورو� ع�ه  )300( في ال��رسة ال�ى �ان� �ه -األغل�  على - يالق�افة ع�� ق�� اإلمام ال�افع 

  ، م�ل تار�خ ع�ها ل��ث�قهاه و��� ف�ها �ع� ال��انات ال�ى سأل ش��ه  لا ذ��ه في ت�ج��ه  ح�ی�ً 

في ی�م األح� ال�ال�  � ، و�انوفاتهتار�خ ��ا س�ل في ت�ج��ه ، ال��ل� وتار�خ مغادرته ل�غ�اد

،  ����وق� وفاته  أنه �ان  اب� ال��ار  ، وأوضح  م1225هـ/622ع�� م� ج�اد� اآلخ�ة عام  

  . ) 301( ل��ه ل� ی���� م� ح��ر ال�الة عل�ه  

، ع�  )302(م)1235- 1171هـ/632- 567( ی�سف ب� ج���ل وت��ث اب� ال��ار مع

م) ال�� ولى 1203هـ/ 600(ت يال�افع يال��صل � ال���ات األن�ار  ي أب يالقاض س�اذهأ

وأم�ه ی�سف ب�ع� ال�عل�مات ال�ى ذ��ها   ،) 303( وت�فى بها اع���� عامً ل��ة �أس��� الق�اء 

ال�انى ع�� /� له القاضى ع� األد�اء وال���ث�� في الع�اق في الق�ن ال�ادس اله�� 

في  )305( م) 1258- 1186هـ/656- 581(� ب�ه�� ال�ات� ال��� ك�ا ال�قى ، )304(�ال��الد 

،  م)1202هـ/ 599(ت  �الع�ارد يعل يال�ات� الع�اقالقاه�ة وأفاده في ال��ا�ة ع� أس�اذه 

 يو��� ع�ه اب� ال��ار ن�اذج م� شع� األدی� الع�اق، وت�فى بها ق�ص و�ان اس�ق� ���ی�ة

)306( في ت�ج��ه له
- 1173هـ/ 646- 569(ي ال�افع ع�� ال�ح�� ال���ومىك�ا أم� ، 

  يأب� الف�ح ب� ال�ل����ها األدی� ال���� ، )308(اب� ال��ار �أب�ات م� ال�ع�)307( م)2491

، وعه� إل�ه ق�اءة ال��� والق�آن في أح� ال��امع �الف��ا� ح�ى  اس�ق� ����، ال��  يالع�اق

  .  )309(  م1202هـ/ 599وفاته عام  

، ول� )ذیل تار�خ �غ�اد (ساه�� ب�ل� رحلة اب� ال��ار في م�� ب�ور ���� في إث�اء ��ا�ه  

على ش��خه  �ه�ة ، وح�ص على ق�اءة ��� ال��ی� التار�خ �غ�اد تق��� على اه��امه ���ع  

ب� ی�سف ب� ب��ار ع�� ق��   يعل  يالقاض  ىعل  ي م��� ال�افع، فق�أ ��م� العل�اء ال���� 
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)310(يال�افع
وم� ال���� ، )311( على ع�� الع��� ال�اه� و���ها ���ه ع�ه وس�� اب� ماجه ، 

، ول� ن���� م� إح�ائها لفق� ال����  �لفات في ال��ی� واألدب وال�ار�خ أنه ق�أ ال���� م� ال�

  م� ��ا�اته.  

   وال�ام :رحلة اب� ال��ار في بالد ال����ة  -ا سادسً 

، م)1212- 11هـ/609-8(  ل�حل�ه األولى  �ه�ةتع� ز�ارته ل�الد ال����ة الف�ات�ة م� ال��ائج ال

 � ع�� القادر ال�هاو ، وم� أه�ه� ال�اف� ��ار العل�اء ال�ی� درس�ا ب�غ�اد وال�قى ف�ها �

في ، وأوضح اب� ال��ار عالق�ه �ه �ان، و�ان م� ��ار العل�اء ��)312(م)1215هـ/612(ت 

، وأجاز )313( األولى " يا ... فى رحل�ا واح�ً ت�ج��ه له �ق�له : " لق��ه ���ان و���� ع�ه ج�ءً 

 ،)315(، وأفاده في ��ا�اته وق� رحل�ه ���ان وفى م�اسالته إل�ه ) 314(  له ال�وا�ة ع�ه  � ال�هاو 

- 1147هـ/ 622- 542( اب� ت���ةف�� ال�ی�  يعلى الف��ه ال���ل��ان أ�ً�ا درس �و 

وانف�د اب� ال��ار في ت�ج��ه له ، )317(ال�ى أفادتهال�ه�ة ، و�ان م� ال��ادر )316( م)2251

ا �ان� أمه  ب�ع� ال�عل�مات ال�ى أم�ه بها ع� أصل ت����ه فقال : " ذ�� ل�ا أن ج�ه م���ً 

  .   )318(ت��ى ت���ة و�ان� واع�ة " 

�اب� ال��ال بها    ، وال�قى���� ع�دته إلى �غ�اد   ال�ال�ة في  �هوجه رأس الع���ان� م�ی�ة  و 

،  ال��ار تار�خ لقائه �ه �ال��ی�ة ، وح�د اب�و�ان �ع�ل �ال��ا�ة بها )319(�ال�ق�ئ ال�غ�اد

األولى إلى ال�ام في   ي: " لق��ه ب�أس الع�� في رحل� �ق�له  واع���ها ض�� رحل�ه ب�الد ال�ام

     . ) 320( شه� ر��ع اآلخ� س�ة ت�ع وس��ائة " 

م�ل دم�� وحل� وح�اة ،  ���� ال��اك� العل��ة  بالد ال�امة اب� ال��ار في  ش�ل� رحلوق�  

، ���قع ال��ارة أله���ها العل��ةدم��  وح�� ومع�ة ال�ع�ان، وح���  ،  )321( والق�س ونابل�

، وال�قى ف�ها �الع�ی� م� العل�اء ال�ی�  وزارها أك�� م� م�ةو�ان� أولى ال�الد ال�ى ات�ه إل�ها 

ع� ال��اة العل��ة بها، وال�ى  ، وأم�وه ��ادة عل��ة هامةم� تعل��ه� في �غ�اد  اواف�ً  اتلق�ا ق��ً 

  .  أفادته في ��ا�ه 
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ال�ام وال����ة ) في الف��ة م� عام  و�الد  (وم���م��ل األولىاب� ال��ار رحلة ب�أت 

م) و�ان� رحلة ق���ة درس ف�ها على ��ار العل�اء 1212- 11هـ/609ج�اد� اآلخ�ة    -608(

، )322(م)1217- 1126هـ/613- 520(�أبى ال��� ال���  � وال���   � ، وال�قى �ال�ق� اا ومقامً س�� 

،  ح� أه� أه�افه فى رحل�هو�ان أ، )323( ال�ی� اس�ق�وا في دم�� العل�اء الع�اق���وه� م� أه� 

� ال��ار عالق�ه �ه في ت�ج��ه  ، ووصف اب �ع� ان�هاء ز�ارته ل�الد ال��از  اوسار إل�ه خ��ً� 

ا م� م�ة ... وق�أت : " رحل� إل�ه قاص�ً �ق�لهم�اده له �األم�ال  �، وأث�ى على عل�ه و��مه و له

 ، و�ان� ا للق�اءة عل�ه، و��ل� لى خال�ً ا م� ال��ی� واألدب، و�ان ی�اص�ى ��ا أنفقهعل�ه ����ً 

... م� العل�اء ل�الل�ه وعل� م��ل�ه أش�ه م� ال�زراء..و�ان .ه�ه عادته في إك�ام الغ��اء ...

ء ا �العل�اا دائ�ً م�دح�ً   �و�ان ب�� ال��� ،  )324( و�لغ ال��ع�� .. وم�عه هللا ���عه و���ه وق�ته"

، واس���ت ا في ��ا�ه، وأفاده ����ً اب� ال��ار الس���اله له ��ف�ده  ، وله�ا أث�ى عل�ه)325(وال�الب 

، وم� ال�اضح  )326( �ال���� م� ال�عل�مات في م�اسالته إل�ه  �، وأم�ه ال��� ��ه�االعالقة قائ�ة ب 

، ف�ار إل�ه في أ�امه األخ��ة، وح�� ال�الة عل�ه في ال�ادس م�  لهأنه شع� م�ها ب�ن� أج

  .      ) 327( م 1217هـ/613ش�ال عام  

، وم�ه�  لل�راسة بها �غ�اد  ىوال�قى في رحل�ه األولى ب�م�� ���ار العل�اء ال�ی� وف�وا عل

وت��ث اب� ال��ار ع�  ، )328()م1216- 1171هـ/ 613- 566(يم��� اب� ع�� الغ�ال�اف� 

�ع��نى   ىاألول  يرحل�ا .. و�ان في ه �ه في ت�ج��ه فقال : " س�ع�ا معه و�ق�اءته ����ً عالق�

، واش��ل� م���ة اب� ال��ار العل��ة )329(ع� ال���خ و��ف�ل إذا زرته "  ياألص�ل و�ف��ن

وات�ح م� تار�خ وفاته� أنه ال�قى به� في رحل�ه األولى  ،  ��ار العل�اءب�م�� على الع�ی� م�  

، وم� أه�ه� :  م1217هـ/613في ش�ال  �ال��� ش��ه أو �ع� ع�دته إلى دم�� وق� وفاة 

م)، و�ان م� ��ار العل�اء ال�ع����  1218- 1126هـ/614- 520(  )330(   يال��س�ان  يالقاض

ه� العل�اء ال�ی� درس عل�ه� في  م� أ  �ال��� ال���  اال��رخ�ن ه� وأ�  ع�ه، و )331(في دم��

  . ) 332( دم��
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ق�ل وفاته �ع�ة  )333(  م)1212-1129هـ/608ش�ال -523(  �ال��� ب� �املوال�قى 

)334(أشه�
، و�ان م�  م)1218 -1155هـ/615- 550()335(  ع�� ال�� ب� م��� ئ و�ال�ق� ، 

، )338( م)1221هـ/618(ت  )  337(  يال�اف� اب� األن�ا�، و)336(ال�غ�ادی�� ال�ی� اس�ق�وا ب�م��

وت�ج� له اب� ال��ار  ، ) 340(م)1223- 1146هـ/ 620- 541(  )339( والف��ه ع�� هللا ب� ق�امة  

    )341( وقال ع�ه : " إمام ال��ابلة �ال�امع  .. و�ان ثقة " 

زار اب� ال��ار دم�� (و�الد ال�ام) م�ة أخ�� �ع� ان�هاء رحل�ه ل��� �ع� عام  

، وع�� �� )342( م1228هـ/625إشارة ت�ضح أنه �ان بها ق�ل عام م ول�ی�ا 1235هـ/ 622

، خاصة ه مقابلة الع�ی� م� ��ار العل�اءس��� لو ، أقام بها ه�ه ال��ة لف��ة ���لة ك�ا�اته أنه

م) م�لف ��اب 1176- 1105هـ/571- 499(اب� ع�اك�ال�ی� ت�ل��وا على ال��رخ وال�اف� 

، وأقام م1126هـ/�520 وف�وا على �غ�اد لل�راسة عام  ، و�ان م� العل�اء ال�ی)343(تار�خ دم��

م�ال� عل��ة ح��ها ��ار العل�اء،  ، وعق� ع�ةبها خ�� س��ات، ودرس �ال��رسة ال��ام�ة

، وت�ج� اب�  "  اج��   اأضاف� له : " عل�ً مه�ة  ، و�ان� رحلة  وأث��ا عل�ه �ق�له�: " ما رأی�ا م�له "

ه م� أه� ال�اف�ی� على �غ�اد وم�حه �ق�له : " ان�ه� إل�ه  ال��ار الب� ع�اك� في ��ا�ه �اع��ار 

  .  )344( ال��اسة في ال�ف� واإلتقان" 

في الق�ن ال�ادس  �ه�ةالاب� ال��ار  ل�ا �ان� م�لفات اب� ع�اك� م� م�ادر

، وعلى تار�خ )345( ، واع��� في تأل�� ��ا�ه على مع�� ش��خه�ال�انى ع�� ال��الد /� اله�� 

ا في ال��ا�ة ع� أه� العل�اء وأفادوه ج��عً ، أه� تالم��هواه�� في رحل�ه ��قابلة ، ) 346(  دم��

، و�ان م� ��ار  )347( ز�� األم�اء اب� ع�اك� �اب� أخ�ه، فال�قى في �غ�اد ال�ی� عاص�ه� 

-549()349(� اب� ال���از  يو�القاض، )348( م)1230- 1149هـ/ 627- 544( األئ�ة

) 352(� األن�ار  )351( �ع�� ب� ع�� ال�ح��، و)350( )م1237- 1154هـ/ 356
 .  

فى و ، بها وال�قى ب�الم��ه ، في رحل�ه ب�م�� يال�لفاس���ل اب� ال��ار ���ه ع� ��ا�ات 

وم���د  ، )354( م)1217ه/614(ت �ع� يال��� ال��ان �أب وم�ه� ، )353(الق�� ال�ا�عة لها
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اب� ال����  و، )356( م)1243 -1160ه/641-555(� األن�ار وع�� ال�ل� ، )355(�ال��د

  . )358( �ق��ة دار�ا، وال�قى �ه )357(م) 1213ه/609(ت  يال��ف

، ه� ع� ش��خه� وق� دراس�ه� ب�غ�اد وأفاده الع�ی� م� ��ار ال���ث�� في دم�� ��عل�مات

الغ�ائ� ب�  يوأب، )360(م )1233- 1147هـ /630- 542()359( � كإس�اع�ل اب� الع��� 

-1173هـ/ 643- 569(يال��اء ال�ق�س، و)362(م)1240هـ/ 637(ت  )361(� ص�� 

، وأوضح  ) 364( ودرس عل�ه في ب��ه ���ل قاس��ن ب�م��و�ان م� ��ار العل�اء  ،  )363( م)2451

س�ع�ا �ق�اءاته ال���� ... ���� ع�ه ب�غ�اد ودم��  في ت�ج��ه أه���ه �ال���ة له فقال: "

  .  )365(  ون��اب�ر"

أبى �اه�   ب�ع� ��ا�اته، م�ل�م�� باب� ال��ار األد�اء ��ار  و�اإلضافة إلى ذل� أم� 

ا م�  : " ���� ع�ه ش��ً �ال�ام أك�� م� م�ة، وذ�� تار�خ لقائه �ه وقال اج��ع �ه و )  366( يال�ل

 � وع�� الل��� ب� ی�سف ال��� ، )367( شع�ه في ال���م س�ة خ�� وع���� وس��ائة " 

) 370(وال�اع� اب� ُعـ���، )369( م)1232-1162هـ/629- 557() 368(�ال�غ�اد

- 560(يال��ف  ياألن�ل� ياب� ع��ع� أ�ً�ا ، و��� )371(م)1233هـ/630(ت 

و���� ع�ه  ،  إل�ها  ي، وقال ع�ه: " اج��ع� �ه ب�م�� في رحل�)372( م)1241- 1165هـ/ 386

    .)373(  م� شع�ه "

في ،  عل�ه ال�الم  كال���� األق�ى وم�ه� إب�ا��� ال�ل�لزار اب� ال��ار األماك� ال�ق�سة  

    رحل�ه في

ودرس بها على اث��� م� ال����ة م� تالم��  ،  �ه�ةو�ان� م� ال��اك� العل��ة ال  ال�ق�س  ب��

  ، يال�لف

 ، وأقام �ه م�ةإب�ا���م�ه�  م)، و�ان أح� خ�ام1214- 1136هـ/611-530(�ال�ر��� :وه�ا

، )375( فى رحل�ه األولى -��ا �ه� م� تار�خ وفاته  - ، وق�أ عل�ه �ه اب� ال��ار )374( ���لة

)377( و��� ع�ه  يوال�قى �ه �ال���� األق�،  )376( م)1232هـ/ 630(ت ي  اإلوق   � وال�ق� 
وال�قى  ،  
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، و�ان م� ��ار العل�اء ال�ی� )378(م)1239هـ/637(ت يال��ف ي�اه� ال�ل�  ي�أب ا أ�ً� 

    )379(ا ب�غ�اد ودم�� و��� ال�ق�س " ، وقال ع�ه: " اج��ع� �ه ����ً في رحالتهأفادوه 

على ��ار الفقهاء    )382( ومع�ة ال�ع�ان،  )381(وح�اة،  )380(��� ل درس اب� ال��ار في رحل�ه  

، وفى )384( م)1226- 1169ه/623- 564()383(� �الف��ه ال��ار  في ح�� ، وال�قى واألد�اء

م� العل�اء   �صفهب��� ع�ه  ، و )385(�ال�غ�اد  م��� ب� ع�� ب� ب��وز  ي�الف��ه ال�افع  ح�اة

ا  ا وخ���ً : " �ان ه�اك م�رسً ل رحل�ه العل��ة واس�ق�اره ���اة، وأوضح أنه، وت�او ال�غ�ادی��

، )387(م)1240هـ/ 638(ت � ال�ع�   يأب� العالء ال���خ  ال�ات�   ي، ��ا أفاده القاض )386( �قلع�ها "  

  .  ) 388(مع�ة ال�ع�ان  ع�� ز�ارته ل��ی�ة

ها إلى خ�ام رحالته  ء، وق� آث�نا إرجا� ال��ارم� ال�الد ال����ة في رحلة اب حل�  كان� م�ی�ة  

ى  ، وإلب�از أه���ها ال� د ال�ام في ���� ع�دته إلى �غ�اد في ش�ال بال ي���� م�قعها ال�غ�اف

الهام ال��    ي، و��ف� عالقاته ���ار العل�اء بها ال��اصل ال�قاف ل� تق��� على ال�اح�ة ال�راس�ة

  بها   ي، وع�� ال��انة ال����ة ال�ى ح� إث�اء م�لفاته�، وساه� في ب��ه�ت�  

ال����   ي ال�ف�، م�ل ال�راسة على أشه� العل�اءبها � األولى اه�� اب� ال��ار في رحل�ه

 ،)390(و�ان �ق�م �ال��ر�� �ال��رسة ال�الو�ة ،  )389( م)1219هـ/616(ت يع�� ال��ل� الهاش�

  م)1226-1139هـ/623-534(  )391( ال�اه�  واب� األس�اذ
)392 ( .  

�اه��ام   -��ا س�� أن ذ��نا  –في ال�ل�ان اإلسالم�ة ن �ن ال�����العل�اء الع�اق� يح�

  ي، �القاضقى �الع�ی� م�ه� في حل� ، وال���ال رحل�ه �ه�ةم�ادره الو�ان�ا م�  اب� ال��ار

، )394(م)1234- 1142هـ/631- 537() 393( و�ان م� ��ار الق�اء يع�� ال���� الق��� 

، وأفاد )395( يا �القاض م) ولق� أ�ً� 1236-1169هـ/633-564( يالق�ل�� وال��رخ واألدی� 

، )398( ��ل� "  )397( ا ����ً  )396( ، وع�� ع� ذل� �ق�له: " علق� ع�ه اب� ال��ار في ��ا�اته

، وقال ع�ه: " لق��ه ��ل� ) 399( م)1246هـ/643(ت  ی�ن� ب� أبى الغ�ائ� �ال�غ�اد  � وال�ق� 

ال�لق� �����   � و��سف ال�اشغ�  )400( وعلق� ع�ه مق�عات م� ال�ع� له ولغ��ه " 

عام وساف� إلى دم�� وحل� ، العل�اء م) و�ان م� ��ار 1247- 1159هـ/645-554(الع�اق
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وان�ق�ه في  )402(، و��� ع�ه اب� ال��ار في حل� )401(ث� عاد إلى �غ�اد ، م1224هـ/ 621

  .    )403( ت�ج��ه له �ق�له �ان : " ی�هاون في األم�ر ال�ی��ة مع ح�� �اه� ��ه وقلة عل� " 

حل� في لقائه ���ار رجال ال�ولة وأشه� العل�اء ال�ی� وف�وا على  وت���ل أه��ة رحل�ه في 

، وساه�� عالق�ه �ال�ل� ال�امل في ن اب� ال��ار ق� بلغ م�انة ����ة�غ�اد لل�راسة بها، و�ا

- 1160ه/648-555( يدمی�سف األم�� في عل� شأنه وشه�ته، فال�قى �ال�اف� 

وقال في ت�ج��ه له : " ���� ع�ه  ، )405( ، واع��� عل�ه في ���� م� ��ا�اته)404( م)2501

 أح�� اب� ال�ل�ان صالح ال�ی�  �األم��اج��ع  ، و )  406( ال�ان�ة ونع� ال��خ ه�  ي��ل� في رحل�

  ) 407( وأفاده في ��ا�اته وت�ج� له، و�ان م� عل�اء ال��ی� ��ل� ، م)1237هـ/634(ت 

-1182ه/ 635- 578( ز�� ال�ی� اب� األس�اذحل�  يلقاضا و�ان اب� ال��ار ص��قً 

، وج�عه�ا )408( �، و�ان ��اثل اب� ال��ار فى الع�يوال�ه في رحل�ه األول  ىم) ودرس عل2371

، واه�� اب� ال��ار في ت�ج��ه له ب��ض�ح ال��انة ال��م�قة في دم�� �ب�� أبى ال��� ال��� 

عالق�ه�ا العل��ة  ا في الق�اء ح�ى والی�ه له، وأوضح ال�ى بلغها في حل� م�� أن �ان نائ�ً 

، وله  �ك وال�ال��� .. وارتفع شأنه ...اج��ع� �ه ...��ل� م�ات ����ة: " تق�م ع�� ال�ل  �ق�له

  على ا أ�ً� درس ، و )409(  "ي.. س�ع� م�ه ��ل� وس�ع م�  ي�ع�� ع� ح��ها قل� أ�ادٍ  يَّ عل

  . )410( يم) ، و�ان ی��لى دی�ان القاض1251هـ/649(ت  يال��� ال�اب

،  م)1249-1163هـ/646-558(  وال�ات� ووز�� حل�  يالقاض  ي�القف�وت���ت عالق�ه  

في ب��ه في   ، وال�قى �ه اب� ال��ار )411( ا �اه��امه �العل� واق��ائه ال��� ال�ادرة و�ان مع�وفً 

 ،���ة ال��خ ال�ى �ق���ها م� ال���  ، وع�إح�� جل�اته العل��ة، وح�ى ع�ه في ت�ج��ه له

��ار �ل�ة و��فها م�  ، ف��� ��� أف�ى إلى اع: " ��ا ع��ه ل�لة في شه� رم�ان فقال

  ة وأح�� م� ع��ه ن��  -أخاه   ي �ع�  -ذه� إلى ال���� ا، فقال ل�ع� م�ال��ه :  ك�اب ال��اح

ع��� خ�� ن�خ ...  –�ا م��  –فقال وح�ات� ؟ ... ةفقل� له : وال��لى ماع��ه ن��..

  . ) 412(ون��اج إلى إدخال ال��ء " 
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�اق�ت  ور��� عالقة ال��اقة ب�� اب� ال��ار واث��� م� أه� العل�اء ��ل� وه�ا: األدی� 

  .  الهام ب��ه�  ي، و��ز م� خالل م�لفاته� ال��اصل ال�قافاب� الع���وال��رخ  � ال��� 

، ي ف��ة ال��أةف واب� ال��ارم) 1229هـ/626(ت � �اق�ت ال��� ج�ع� م�ی�ة �غ�اد ب�� 

، وج�ع� م�ی�ة االه��ام �العل� وال�حلة في �ل�ه، واتفقا في  أع�ام  ةو�ان �اق�ت ����ه ب��� أر�ع

�اق�ت  ، و�ان� ��ا�ات اب� ال��ار م� ال��ادر ال�ى اع��� عل�ها )413( حل� ب��ه�ا م�ة أخ�� 

وأث�ى عل�ه في مق�م�ه  ،  مع�� ال�ل�ان��ا�ه    ، وأم�ه �أح� ال��لفات ال�ى أفادته في تأل��� ال��� 

ا على م���� اخ���ه  ، ج�اه هللا خ��ً .اب� ال��ارص��ق�ا ال�اف� اإلمام .. ي �ق�له : " وقف�

ال�قاع "   ���ا ائ�لف واخ�لف م� أس�اء... )414( ي ب� ع�� األص�هانال�اف� أب� م�سى م��� 
)415(  .  

ع� اب� ال��ار وصفه ل�ع� الق�� ال�ى زارها في رحل�ه في ال���ق   � ��� �اق�ت ال��� و 

في   )ذیل تار�خ �غ�اد (، واع��� على ��ا�ه  )416( وفى دم��  -��ا أوض��ا م� ق�ل  –  ياإلسالم

م�    � ، و�ان� ��ا�ات �اق�ت ال��� )417( ا واس�فاد ��ه م� ح�ی�ه معه أ�ً� ،  مع�� األد�اءتأل��  

  ��ا اه�� ���ا�ة �ع� أشعاره، )418(ال��ادر ال�ى اع��� عل�ها اب� ال��ار في رحل�ه ��ل� 

   .  ) 420(   ": " �ان غ��� الف�ل ص��ح ال�قل، وت�ج� له في ��ا�ه وم�حه �ق�له ) 419(

عالقة ال��اقة ب��ه و���   )421(م)1262هـ/ 660(ت  الع���الب�  ���ة ال�ل�ع�� ��اب 

وأجاز اب� ال��ار  ، ) 422(  اب� ال��ار، وح�ص ��ه على إضافة : " ص��ق�ا ور��ق�ا " ق�ل اس�ه

، ��ا أم�ه ب�ع� ال�عل�مات م� خالل ح�ی�ه  ) 423( )ذیل تار�خ �غ�اد (الب� الع��� روا�ة ��ا�ه 

، �ار إلى �غ�اد م� خالل ال��اسالت ب��ه�ا �ع� ع�دة اب� ال� معه، واس���ت العالقة قائ�ة 

، و�ان اب� الع��� م� العل�اء ال�ی� )424(وأفاده ف�ها اب� ال��ار في ال��ا�ة ع� العل�اء في �غ�اد 

في رحل�ه ��ل� عل�ه  ل�ا اع��� اب� ال��ار  ،  )425( وف�وا على �غ�اد لل�راسة بها في رحل�ه العل��ة

  .)426( اتهوأفاده في �ع� ��ا�

عاد اب� ال��ار إلى �غ�اد وأشارت ��ا�اته إلى أنه �ان بها في ر��ع اآلخ� عام  

ل�ا  ، ا، ول� ��� ���ل� ب��ً أنه أنف� أغل� أم�اله في رحالته وم� ال�اضح ،) 427( م1235هـ/ 632

ثالث�ائة دی�ار فال  : " معى رف� وقال، ل��ه �ةع�ض عل�ه اإلقامة في ال��ارس أو األر�

ال��ی� �ال��رسة  ةث� أس�� إل�ه الع�ل في م���، ) 428( ��ل لى أن أرتف� م� وقف "

، م)2124 -1226هـ/640-623، ال�ى أس�ها ال�ل�فة ال������ �ا� ( )429( ال�������ة 
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ال��ال� و�ان اب� ال��ار مه���ا أ�ً�ا �عق� ، )430( م1241هـ/631واف���� في رج� عام 

، و��� ع�ه �ع�  م1241/هـ639، وح�� له األدی� اب� ال�عار في عام في �غ�اد العل��ة 

م وأوصى �أن ت�قف م�لفاته في  1246هـ/643وت�فى اب� ال��ار في ش��ان عام،    ) 431( األشعار

  .   )432(ال��رسة ال��ام�ة ب�غ�اد 

  ال�ات�ة 

  أسف�ت دراسة رحلة اب� ال��ار العل��ة وأث�ها في ج�ع تار�خ �غ�اد ع� الع�ی� م� ال��ائج ال�ال�ة:  

ي،  اله��  اال��� ����ً   اأ�  ج�ه ألمهون�� �ال���  ،  أس�ة اب� ال��ار  �ان للعل� م�انة �ارزة في  -

ال�راسة عل�ه� وق� م) على 1167هـ/562(ت يالعل�اء ال�ی� ح�ص ال�اف� ال��عانو�ان م� 

  .رحل�ه في �غ�اد 

، وم� دالئل ال�ف�ق ال�ى ت��ل في س��ه�  العل��ة م� أس�اب ارتقاء العل�اء�ان� ال�حالت  -

العل��ة وقام ال��رخ وال�اف� اب� ال��ار ب�حلة عل��ة ���لة اس�غ�ق� س�ًعا وع���� عاًما، 

ال� اإلسالمى أح� أه� أه�افه ف�ها، و�ان ج�ع ال��اث ال�قافي ال�غ�اد� ال����� في أن�اء الع

، ل�ا تع� رحل�ه العل��ة  ��� ���� ال���ع ألخ�ار ف�الء �غ�اد وم� دخلها "وأك� ذل� �ق�له : " 

و�اف في ��ا�ة ال��ج�ة ال�اح�ة ب��  م� م�ادره الهامة في تأل�� ��ا�ه (ذیل تار�خ �غ�اد)، 

  .   أك�� م� بل� 

  ، و��انها �ال�الى : في ���� ال��اك� العل��ة ل��ارأب�زت ال�راسة تفاص�ل رحلة اب� ا -

  م رحل�ه في بالد ال��از (م�ة ال���مة وال��ی�ة ال���رة ) 1210- 1209ه/ 607  – 606* 

م رحل�ه األولى ل�م�� وم�� وحل� و�الد 1212- 1211هـ/609ج�اد� اآلخ�ة  -608* 

  ال����ة . 

  – ن��اب�ر  –م�و  –ق(ه��ان م رحل�ه األولى ل�الد ال��� 1216- 1213ه/ 613- 610* 

  أص�هان) . 

  م رحل�ه ال�ان�ة ألص�هان . 1223- 1220هـ/620- 617* 

  م رحل�ه ال�ان�ة ل��� و�الد ال�ام.  1235  -1224ه/ 632  -621* 
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  واش��ل� رحل�ه أ�ً�ا على الع�ی� م� الق�� في بالد ال���ق ودم�� . 

وأك�ت  ،ف��ات أقام ف�ها في �غ�اد  تف�لهاال�حلة أنها �ان� ع�ة رحالت ت��� م� دراسة  -

، وأقام بها ألك�� م� م�ة  ال�حلةس��ات األول م� ال��ف  ك�ا�ات اب� ال��ار ذل� خاصة في

ن م� أه�ها �ا، إلى �غ�اد للع�دة  هه�اك الع�ی� م� األس�اب ال�ى دفع�و ل��ة قار�� على العام 

 �غ�ادع�دته ل، ��ا �ان� ��اد ا خاصة وق� األوق� شع� ب�ل� ����ً ، ش�قه إلى و��ه وأس�ته

�لفات وال��ا�ات ال�ى أفادوه ، �ال�ج�عها م� خالل لقائه �العل�اء  يال�ادة العل��ة ال�ل�ف�    مه�ة

  .   �اإلضافة إلى ذل� �ان� ع�دته ض�ور�ة ل��ف�� اح��اجاته ال�اد�ة، بها

، وت��� أنه ات�ع  عل�اءاخ��اره للفي  اب� ال��ار  اه��� ال�راسة ب�راسة ال��هج ال�� صار عل�ه  -

، �إع�اد ق�ائ� �أس�اء أشه� العل�اء، و�ان فى مق�م�ه�  ب�ء ال�حلةق�ل  ا وضع ق�اع�هم�ه�ً 

عاص�وه�    ه� العل�اء ال�ی�وأفادوه في ال��ا�ة ع� أ ،  خارج �غ�اد ن ال�ی� اس�ق�وا  � العل�اء ال�غ�ادی

، ال�ی� يو�ل�ه� في األه��ة العل�اء ال�ی� ت�ل��وا على أشه� العل�اء في العال� اإلسالم،  ب�غ�اد 

في الق�ن ال�ادس اله���/ال�انى ع��  خالل رحالته� العل��ة ، بهاوف�وا علي �غ�اد لل�راسة 

أن�اء العال�  ، ل�وره� الهام في نقل ال��اة العل��ة ب�غ�اد إلى �البه� في م��لف ال��الد�

  . وصاروا م� م�ادره الهامة في ال��ا�ة م� خالل رؤ�ة أسات�ته� ، اإلسالمي

م�ه� الفقهاء على اخ�الف ، و�ان  أ�ه�ت ال�راسة أن اخ��اره للعل�اء ش�ل �افة ال����ات   -

  ، و�ان والق�اة وال�ه�د، واألد�اء، وال��ار،  ن ، وال��رخ� ن ، وال���ث� ��ة، والق�اء، وال�� م�اه�ه�

   ، وأص�هان .  ال�ات م�انة واض�ة فى رحل�ه ���ةلل��اء الع

- 1240هـ/ 656-��640 �ا� (ارت�� اس� اب� ال��ار �آخ� ال�لفاء ال��اس��� ال���ع -

، وس�ل ال��رخ�ن في س��ة ال�ل�فة ح��ل اب� ال��ار وق� رحل�ه األولى في بالد م)1258

  ، و�ان وق�ها �فًال �اس� ال�ل�فة�اة ون��اب�ر ال���ق على إجازة عل��ة م� ��ار العل�اء في ه

مه��ا  ا  ه�ه اإلجازات �ان� م���ً ، وناق��ا ه�ا ال��ض�ع ، وخل��ا إلى أن  في ال�ا�عة م� ع��ه

    له فى حاض�ه وم��ق�له .
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  - ��ا ات�ح م� ال�راسة  - نال اب� ال��ار م�انة عل��ة ����ة ، وع��� رحل�ه في م��  -

��ا   م)1238 -1218هـ/635-  615(عالق�ه ال�ه�ة ��ل�ان ال�ولة األی���ة ال�ل� ال�امل 

، واألم�� أح�� اب� ال�ل�ان صالح ال�ی� فى  ووز��هاكان� له عالقات واسعة �قاضي حل� 

  حل�  . 

اث��� م� أه� العل�اء في و���  ال�� ت� ب�� اب� ال��ار ال��ادل ال�قافي ال�ه��راسة أب�زت ال -

، وال��رخ وال�اف� اب� الع���  م)1229هـ/626(ت ، وه�ا: األدی� �اق�ت ال���� حل� 

  .  م)1262هـ/660(ت 

في ت�ق�� ال��ازن في ��ا�اته،  ساه�� رحلة اب� ال��ار في م�� أوض�� ال�راسة ���  -

ع� �ع� العل�اء في بالد مه�ة ج��ع أن�اء العال� اإلسالمي، �إم�اده ��عل�مات ل���ل 

  ، ح�� ل� ی���َّ له ز�ارته�ا . �ی� وف�وا على �غ�اد لل�راسة بهاال�غ�ب واألن�ل� ال

 ال�ق�سةال��اج� ال����    � ، و�ان�العل�اءاألماك� ال�ى ال�قى بها اب� ال��ار  ب��� ال�راسة أه�    -

وم�ه� ، ال���� األق�ى و �ال��ی�ة ال���رة، ، وال���� ال���� ل���� ال��ام ���ة�ام� أه�ها 

، وح�� بها م�ال� ، ��ا ال�قى �ال�ل� ال�امل في القلعة في م����� ال�ق�سب إب�ا��� ال�ل�ل  

، واج��ع اب� ال��ار مع ���� م� العل�اء في إلى زوا�ا ال����ة، وال��ارس ، �اإلضافةالعل�اء

  الق�� و م�ازله� في ال��ن 
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ول� ب�غ�اد في ال�ال�   م�� ال�ی� أب� ع�� هللا م��� ب� م���د ب� ال��� ب� ��ة هللا ب� م�اس� :  -1

م ، و��أ دراس�ه وه� في العاش�ة ،  1183هـ/578القع�ة ، وق�ل في ال�ال� ع�� م�ه عام  �والع���� م� ذ

: ذیل تار�خ   ياب� ال�ب�� م.1246هـ/643وت�ك م���ة زاخ�ة ���لفاته ، وت�فى في ال�ام� م� ش��ان عام 

؛   82، ص  2) ج 2006ب��وت، � األولى،  ،يسالمم�ی�ة ال�الم ( ت�ق�� د ��ار ع�اد، دار الغ�ب اإل

 ،ب��وت ،(ت�ق�� �امل ال���ر� ، دار ال��� العل��ة اب� ال�عار : قالئ� ال��ان في ف�ائ� شع�اء ه�ا ال�مان

دار    ،: صلة ال���لة ل���ات ال�قلة (ت�ق�� د ��ار مع�وفي  ال����؛    286، ص    5) ج  2005   ،� األولى

: ال���فاد م� ذیل تار�خ �غ�اد الب�   ي؛ اب� ال�م�ا�147) ص  2007  ،� األولى  ،وتب�� ،    يالغ�ب اإلسالم

  ي : ال�اف   �؛ ال�ف�  75) ص  1986ال��ار ( ت�ق�� م��� م�ل�د خلف ، م�س�ة ال�سالة ب��وت، � األولى،  

  . 8، ص 5)ج  2000ب��وت، � األولى،  ،يدار إح�اء ال��اث الع�� ،�ؤو �ال���ات (ت�ق�� أح�� األرنا

، وم� األم�لة على ذل� : اع��� فى ��ا�ة  ��ا�ة ال��ج�ة ال�اح�ة ب�� أك�� م� بل� ىف اب� ال��ار  �اف -2

ع� ع�� ال�ل� ال�ق�� م� ه��ان على ما ذ��ه له ع�ه شهاب ال�ات�ي به�اة ع� ال��عاني ،  3ال��ج�ة رق� 

وعلى م�اسالت أبي م�ل� أح�� ب� ش��و�ه اله��اني ع�ه ، وعلى ما ذ��ه له جعف� ب� على ال�ق�� اله��اني 

ع� ال����ي ال���اب�ر� اع��� اب� ال��ار على ق�اءاته على   26فى ال��ج�ة رق� �اإلس���ر�ة ع� ال�لفي ، و 

داود ب� مع�� الق�شي �أص�هان ، وعلى م�اسالت ع�� هللا ب� ع�� ال�فار ال���اب�ر� ، وما ذ��ه  له جعف�  

�س�لي  ع� أبى ن�� ال 325ب� على ال�ق�� اله��اني �اإلس���ر�ة ع� ال�لفي ، وفى ��ا�ة ال��ج�ة رق� 

األدی� اع��� على ق�اءاته على الف��وزآ�اد� وع�� هللا الفارسي ���� ع� ال�لفي ، وع� شهاب ال�ات�ي به�اة 

  ع� ال��عاني ، �اإلضافة إلى م�ادره األخ�� . اب� ال��ار : ذیل تار�خ �غ�اد  

،  2، ج 47- 43،  9- 6، ص1، ج )1996(ت�ق�� م��فى ع�ا، دار ال��� العل��ة، ب��وت، � األولى، 

    .  53-50ص 

،  16ج  )1997دار الف��، ب��وت، � األولى،    ، � ، س�� أعالم ال��الء (ت�ق�� م�� ال�ی� الع��و   يال�ه�  -3

  .  401ص 

  . 1، ص1ج، اب� ال��ار : ذیل تار�خ �غ�اد   -4

        . 20-16، 14: ال���قاد ، ص  ياب� ال�م�ا� -5

 م�لة جامعة ���ة ، (: ��اب ال�رة ال����ة في أخ�ار ال��ی�ة الب� ال��ار دراسة م�ه��ة  �خل�د األح�� -6

  .   551ص ) م 2016ه/1436، عام  7الع�د  ،ال�ع�د�ة

ِ�ِه   �ُ لُ �ْ ا �َ �قً �ِ �َ   �َ لَ سَ   �ْ : " مَ   الع�ی� م� األحادی� ال����ة ال���فة ال�ى ح�� على �ل� العل� م�هاه�اك    -7

َل ا سَ �ً لْ عِ   هللاُ  لَ فَّ �َ تَ  �َ لْ عِ الْ  �َ لَ �َ  �ْ " و " ومَ  �ٍ لِ �ْ مُ  لِّ ى �ُ لَ عَ  ةٌ �َ� �ِ فَ  �ِ لْ عِ الْ  �ُ لَ " ، و" �َ  ةِ �َّ �َ الْ  ِإَلىا �قً �ِ �َ َلُه  هللاُ هَّ

ال���� ؛ 29) ، ص 2002،  �1  ،ب��وت ،دم�� ،ال��ار� : ص��ح ال��ار� (دار اب� ����" .  هِ قِ زْ �ِ بِ 

)  2001ب��وت، � األولى،  ،ي: تار�خ م�ی�ة ال�الم (ت�ق�� د ��ار مع�وف، دار الغ�ب اإلسالم �ال�غ�اد
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: ��قات ال�اف��ة ال���� (ت�ق��   ي؛ ال���  87، ص  3؛ اب� ال��ار : ذیل تار�خ �غ�اد ، ج  297، ص  4ج  

  .   358، ص  4) ج  1964القاه�ة،  ،يم��عة ال�ل� ،يم���د ال��اح

  .  272-271، ص  1) ، ج1983ار�خ الع��ي وال��رخ�ن ، (دار العل� لل�الی��شاك� م��فى : ال� -8

، ب��وت، يوال���ق(ال��ار اإلسالم يع�� ال�اح� ذن�ن:ال�حالت ال���ادلة ب�� الغ�ب اإلسالم-9

  .  71، 12،24)ص2005

 .   541) ص 1982، ب��وت، � ال�ام�ة،  ياب� خل�ون : ال�ق�مة ( دار ال�ائ� الع�� -10

  .  24) ، ص 1980، دار ال�عارف، القاه�ة،  ي(سل�لة ن�ا�غ الف�� الع�� �: ال��ع�ديال�����لعلي  -11

    33، ص    3) ج  1987ح�� إب�ا��� ح�� : تار�خ اإلسالم (م���ة ال�ه�ة ال����ة، � ال�ان�ة ع��ة،    -12

العل�اء ، ح�� �ان� ال�حالت العل��ة م� أه� ال��ض�عات ال�ى  ات�ح ه�ا ال�أ� م� ت�اج� ال���� م� -13

ت��ل في س��ه� العل��ة ، وصارت م�ة ال�حلة وما اش��ل� عل�ه م� ال�الد م� األم�ر ال�ه�ة ال�ى ت��� 

م)  1167هـ/562) ، وال��عاني (ت م 1071هـ/463(تله� ، وعلى س��ل ال��ال رحالت ال���� ال�غ�اد� 

 ،ي(ت�ق�� د ��ار ع�اد ، دار الغ�ب اإلسالمم) . ال�ه�ي : تار�خ اإلسالم 1258ـ/ ه656وال���ر� (ت 

  .    826، ص 14، ج274، ص 12، ج175، ص   10ج )2003ب��وت، � األولى، 

م� عل�اء �غ�اد ال�ارز�� ، ول� عام   ال�اف� ال��رخ : �أب� ��� أح�� ب� على ب� ثاب� ال�غ�اد -14

م، ب�أ دراس�ه وه� في ال�اد�ة ع��ة ، وساف� في رحل�ه العل��ة إلى الع�ی� م� ال�ل�ان ، و�ان  1001ه/392

م . ال�ه�ي : تار�خ 1071هـ/463م� ��ار الفقهاء ال�اف��ة ، وألف أك�� م� خ���� م�لًفا ، وت�في عام 

 .  175، ص10، ج اإلسالم 

  . 5، ص  2، ج  292 – 291، ص 1: تار�خ م�ی�ة ال�الم ، ج �� ال�غ�ادال��� -15

ا �ال�ار�خ وعل�م  ا عارفً ا أدی�ً ا مق�ئً حاف�ً   ثقةً   ا ح�ةً : " إمامً   وصف ال��رخ�ن م�انة اب� ال��ار فقال�ا �ان  -16

)  1991ولى، لقاء وال��اض�ة " . �اق�ت : مع�� األد�اء ( دار ال��� العل��ة، ب��وت، � األاإل األدب ح��َ 

  .  478، ص   14: تار�خ اإلسالم ج  ي؛ ال�ه� 443، ص   5ج 

م� �غ�اد . �اق�ت : مع�� ال�ل�ان ( دار صادر، ب��وت، �  يم�لة ����ة �ال�ان� ال��ق ال�ف��ة : -17

: ال���لة  � ؛ ال���ر  98، ص  1؛ اب� ال��ار : ذیل تار�خ �غ�اد ، ج  61، ص  4) ج 1995ال�ان�ة، 

  .    319، ص   2) ج  1984ل���ات ال�قلة ( ت�ق�� د/��ار مع�وف، م�س�ة ال�سالة، ب��وت، � ال�ال�ة،  

م ، وس�� 1088هـ/ 481ول� به�� في ح�ود عام  : يال��� اله�� يأب� ال��� ���� ب� سال� ب� أب -18

(ت�ق�� ع��  األن�اب . ال��عاني:اا صال�ً ووصفه �أنه �ان ش��ً  يم�لة ال�ف��ة ب�غ�اد ، و��� ع�ه ال��عان

  .    363  – 362، ص   12) ج  1980 ،ال�ان�ة � ، م���ة اب� ت���ة القاه�ة يال�ح�� ال��ان

م ، و�ان� ت��� ال�ع� ، و��� 1145هـ/540ول�ت عام    :  يأم م��� ص��ة ب�� ���� ب� سال� اله��-19

، ص   2: ال���لة ، ج  � م . ال���ر 1215هـ/ 611القع�ة عام  �اب� ال��ار �ع� أشعارها ، وت�ف�� في ذ

319   .  
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م ،  1168هـ/ 564ول� عام  ب� م���د ب� ال��� ب� ��ة هللا اب� ال��ار: ي أب� ال��� األم�� عل -20

ال��� في أم�ال ال��امى ، و�ع�    يالق�اة اب� ال�امغان  ي ا �ق�اءة ال�ار�خ وحف� األشعار ، وواله قاضو�ان مه��� 

ذیل تار�خ م�ی�ة  :يم . اب� ال�ب��1215هـ/611وق�ل في رم�ان عام ، ��� عل�ه  يع�ل اب� ال�امغان

  ، 2،ج    ال���لة  :� ؛ ال���ر 100-98، ص4ذیل تار�خ �غ�اد، ج    ؛ اب� ال��ار:520-519ص   ،4ال�الم، ج  

  .   320، ص13، جي: تار�خ اإلسالم ال�ه� ؛  312-311ص

الُ�ق�م في اللغة ه� ال�� �ق�م األش�اء و��عها في م�اضعها ف�� ات�� مق�م ال��ار�� ب�ار ال�الفة : "  -21

)  1999ب��وت،    ،ال�ق��� ق�مه" اب� م���ر: ل�ان الع�ب (ت���ح أم�� ع�� ال�هاب، دار إح�اء ال��اث الع��ي

�ها وال� اب� ال��ار، وأنه أس��ت إل�ه رئاسة  .  و���� ه�ا ال�ع�ى إلى ال��انة ال����ة ال�ى �ان عل64، ص 11ج

  �ائفة ال��ار�� .  

    . 186، ص  2: األن�اب ، ج  ي�ف�ح ال�اء ، ال��اب . ال��عان ال�ـَ�: -22

  . 283، ص   3ا في ذل� ال�ق� ب��ارة ال�� . �اق�ت : مع�� ال�ل�ان ، ج �ان س�ق ال�الثاء م�ه�رً  -23

  ي ؛ ال�ه�  286، ص5؛ اب� ال�عار : قالئ� ال��ان ، ج  99، ص4اب� ال��ار : ذیل تار�خ �غ�اد ، ج -24

 .  403، ص16: س�� أعالم ال��الء ، ج

 .  99، ص 4اب� ال��ار: ذیل تار�خ �غ�اد ، ج  -25

م) و���ى اب� 1195هـ/ 591درس اب� ال��ار على ن��ة م� العل�اء ب�غ�اد ��اك� ب� �امل ال�فاف (ت  -26

 يم) وال��ش1210هـ/607م) ، واب� س���ة (ت  1201هـ/597(ت  � م) واب� ال��ز 1197هـ/ 593ب�ش (ت 

ال���فاد ،  :ي ؛ اب� ال�م�ا� 89، ص 2: ذیل تار�خ م�ی�ة ال�الم ، ج  يم) اب� ال�ب��1240هـ/637(ت 

؛  401، ص  16س�� أعالم ال��الء ، ج ؛  478ص ، 14: تار�خ اإلسالم ، ج  ي ؛ ال�ه� 76 –  75ص 

    . 8، ص   5: ال�افى ، ج   �ال�ف�

  .  401، ص 16س�� أعالم ال��الء ، ج  -27

ل�ال�ه، وأجاز �ع�ه� م�ح إجازته  إجازة ب�وا�ة مادة عل��ة    ���ح العال�ُ   يإسالم  يتقل�� تعل��  : اإلجازات    -28

 ع�� هللا ��اض: اإلجازات العل��ة ع�� ال��ل���العل��ة ل�ال�ه دون أن ���ن ق� درس�ا ال�ادة العل��ة عل�ه. 

  .  �36غ�اد) ص   ،1967، 1(م��عة اإلرشاد ، �

  .184- 183، ص 16: س�� أعالم ال��الء ، ج  يال�ه� -29

،  8: ��قات ال�اف��ة ، ج  يصف �أنه م�لف هام . ال���، ووُ  يألف اب� ال��ار ��اب م�اق� ال�افع 30

ب��وت، �  ،ي؛ اب� ���� : ��قات ال�اف��ة(ت�ق�� د ع�� ال���� م���ر، دار ال��ار اإلسالم 98ص 

، عال� ال���،  ؛ اب� قاضى شه�ة : ��قات ال�اف��ة (ت�ق�� د ع�� العل�� خان 787) ص 2004األولى، 

  . 125، ص 2) ج  1987ب��وت، � األولى، 

س�� ؛ 478، ص 14: تار�خ اإلسالم ، ج  ي؛ ال�ه�444-443، ص �5اق�ت : مع�� األد�اء، ج - 31

   99، ص 8: ��قات ال�اف��ة ،ج    ي؛ ال���8، ص  5: ال�افى، ج�؛ ال�ف�402، ص  16، ج  أعالم ال��الء  
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  .   288  ، ص�4 ال�عار: قالئ� ال��ان ، ج اب -32

: تار�خ اإلسالم  ي؛ ال�ه� 288، ص 5؛ اب� ال�عار: قالئ� ال��ان ، ج 443، ص5: مع�� األد�اء، ج  �اق�ت -33

: ��قات ال�اف��ة  ي؛ ال���8، ص 5،ج  ي: ال�اف�؛ ال�ف� 76: ال���فاد ، ص  ي، اب� ال�م�ا�478، ص 14، ج 

 .   862؛ اب� ���� : ��قات ال�اف��ة ، ص 99، ص 8، ج 

) ت�ج�ة ، ب�أت �اس� ع�� ال�غ�� ب� زه�� ، 1357اش��ل ��اب ذیل تار�خ �غ�اد الب� ال��ار على ( -34

 .   172، ص  5، ج   3، ص.  1، ج : ذیل تار�خ �غ�اد وان�ه� �اس� الف�ل ب� م��� . اب� ال��ار 

، ص  ال���فادذ��ها اب� ال��ار وش�ل� ج��ع ال��اب .    �ي) م� ال��اج� ال214ع�د (   يال�م�ا�ج�ع اب�  -35

61  ،75  .  

ذیل  . لل���� ان��.  �أضاف اب� ال��ار في ��ا�ه ال���� م� العل�اء ال�ی� ل� ی���ه� ال���� ال�غ�اد -36

، ص.   2، ج  228،  224،  209،  204،  165،  126،  57،  38،  12، ص. 1، ج تار�خ �غ�اد 

  .   66، ص.    5، ج   171

ات�ف� ��ا�ات اب� ال��ار �ال���ل في ���� م� األح�ان ، وذ�� �ع� ال��رخ�� ع�� اق��اساته� م�ه  -37

- 25، ص1، ج  ذیل تار�خ �غ�اد  :  ��ارة : " ��ل اب� ال��ار ت�ج��ه " إشارة إلى ���ة ��ا�اته . ( اب� ال��ار

� :  ؛ ال�ف� 33، ص. 13، جي: تار�خ اإلسالم ؛ ال�ه�17 – 13، ص3، ج 10 – 7 ص، 2، ج  38

    . 94، ص 13، ج  24، ص  5، ج ال�افي

الع�� والفاء وال�ى س��  يل على ذل� ���ة ال��اج� ال�ى ���ها اب� ال��ار ع� �ع� األس�اء م� ح�فد -38

   .أن أش�نا إل�ها

    ، 10،   8، ص  1، ج ذیل تار�خ �غ�اد   ا ق�ل ��ا�ة اب� ال��ار ألس�اء ال��لف�� .ردت ه�ه ال��ارة ����ً و -39

،  2،ج20، ص1ج. ذیل تار�خ �غ�اد  في تار��ه"    يقال اب� ال��ار على س��ل ال��ال : " ذ�� ... ال��خ  -40

 .  159ص 

،  114،  9، ص 1ج ذیل تار�خ �غ�اد ، " يقال اب� ال��ار علي س��ل ال��ال: " ق�أت ��� ... ال��دان -41

 .   57، ص2ج 

ل�ه�تها  ةاع��� اب� ال��ار على ���� م� ال��� ال�ار���ة ال�ع�وفة ، وذ�� أغل� أس�اء ال��� م���� -42

،   140، ص 4، ج 172، ص 1، ج . ذیل تار�خ �غ�اد في تار��ه  � : ال���  ق�له علي س��ل ال��ال و ، 

، ص    2، ج    21، ص   1، ج  . ذیل تار�خ �غ�اد    في ��اب ال�زراء أو أخ�ار ال�زراء  � ، وذ�� ال�ه��ار 163

  239،   224،  209،   115، ص 1،ج ذیل تار�خ �غ�اد  .، وذ��ه هالل ب� ال���� ال�ات� في تأر��ه 38

  يال�هل ، ��ا رجع ل���� م� ال��� ال�ى ألفها العل�اء في �غ�اد وهى غ�� مع�وفة اآلن ، م�ل ��اب أبى غال�  

،  86،  73، ص 3، ج 10، ص1، ج. ذیل تار�خ �غ�اد ا ت�ث�� ت�ار�خ ال�فاة م) ونقل م�ه ����ً 1113/هـ507(ت 

،  125،  118،  54، ص. 1، ج: ذیل تار�خ �غ�اد م) . اب� ال��ار 1180هـ/575(ت يع�� الق�ش ي، والقاض99

158  ،193  .  
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، و��اب ج�اه�  �ال��تلف وال���لف لل���� ال�غ�اد اس�فاد اب� ال��ار م� ��� ال��ی� م�ل ��اب -43

  .     178،  166، ص  3، ج . ذیل تار�خ �غ�اد األلفا� وذخائ� ال�فا� لعلي ب� ص�� 

وأجاز روای�ه الب� ال��ار، و��اب ال�رقة في    ي�� للع�اد األصفهانعوج���ة ال  ق�� م�ل ��اب خ���ة ال  -44

،  3، ج 186، ص 2، ج 201، ص1، ج . ذیل تار�خ �غ�اد أخ�ار شع�اء ال���ث�� ل���� ال��اح ال�ات� 

  .   158، 136ص 

، وم�ها ��اب تار�خ ج�جان ل���ة  ياس�فاد اب� ال��ار م� �ع� ال��� في تار�خ ال���ق اإلسالم -45

، ص   2، ج 169، ص  1، ج ذیل تار�خ �غ�اد ر�خ ن��اب�ر لع�� الغاف� الفارسي . ، و��اب ذیل تايال�ه�

124   . 

الع��ى   ي، م�ل ��اب تار�خ ق��وان ألب  ياع��� اب� ال��ار على �ع� ال��� في تار�خ ال�غ�ب اإلسالم  -46

  .  127، ص  3، ج   101، ص 2، ج  ذیل تار�خ �غ�اد  . �، وتار�خ األن�ل� لل���� يالق��وان

ل���� م� ال�عل�مات ال�فه�ة مه��ا  ا  عاص� اب� ال��ار أشه� العل�اء الع�اق��� في �غ�اد ، و�ان�ا م��رً   -47

وع�� الع��� ب�  � أو ال�ق�وءة ال�ى ���ها ع�ه� �ق�له : أخ��نا أو أن�أنا وق�أت على ، وم� أه�ه� : اب� ال��ز 

،   74،  64،  58،  9،  4، ص 1، ج �غ�اد . ذیل تار�خ  األخ�� واب� س���ة وذاك� ب� �امل ال�فاف

128 ،141   ،191   ،199  . 

 � ؛ ال�ف� 478، ص  14: تار�خ اإلسالم ، ج  ي؛ ال�ه� 443، ص  5: مع�� األد�اء ، ج  �اق�ت -48

 .   99، ص   8: ��قات ال�اف��ة ، ج ي؛ ال��� 8، ص   5: ال�افى ، ج 

  . 402، ص16: س�� أعالم ال��الء ، ج يال�ه� -49

  . 99، ص  4اب� ال��ار : ذیل تار�خ �غ�اد ، ج  -50

  81) ص2008  ، ب��وت،ي  وم�ه�ه في ��اب تار�خ اإلسالم (دار الغ�ب اإلسالم  ي��ار ع�اد : ال�ه�  -51

ه� �ل م�ضع ق�ب م� أرض الع�و ، وال�ق��د ه�ا اإلس���ر�ة ، و�ان� م� أه� ال��اك� ال�غ� :  -52

  .  79، ص2أفادت اب� ال��ار في رحل�ه ���� . �اق�ت : مع�� ال�ل�ان ، جال�ي العل��ة 

  .  401، ص 16: س�� أعالم ال��الء ، ج ي ال�ه� - 53

. ال��ا�ة وال�ها�ة  ا  ن عامً و ح�ل م�ة رحلة اب� ال��ار وذ�� أنها ث�ان�ة وع��   م�الفٌ   �ان الب� ���� رأ�ٌ   -54

  . 169، ص  13) ج1988(م���ة ال�عارف، ب��وت، � ال�ا�عة، 

: ف�ات ال���ات (ت�ق�� ي؛ ال��� 478، ص14: تار�خ اإلسالم، جي؛ ال�ه� 443، ص 5: مع�� األد�اء، ج�اق�ت -55

  99، ص8: ��قات ال�اف��ة، ج ي؛ ال���8، ص5،جي: ال�اف�؛ال�ف�36، ص4ب��وت)جح�ان ��اس، دار صادر،  .إد

إنى �ع��  فقال : ،ا وق� أح� األ��اد في أص�هان وسأله ص�ی� له ع� ال����ان اب� ال��ار م����ً  -56

  .  289، ص  5ج : قالئ� ال��ان ، اب� ال�عار.  ال�ار ع� و��ى   وم�ل� ال�ف واألح�اب ق� ه��وا 

 288، ص5ج  . قالئ� ال��ان ،  اب� ال�عار أله��ة ع�دته ل�غ�اد ل�ف� ما ج�عه م� مادة عل��ة  أشار    -57

 .  49، ص  2، ج  1996، ب��وت ،  1ل�ان ال���ان (ت�ق�� عادل ع�� ال��ج�د ، دار ال��� العل��ة، �  -58
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اب� ال��ار:  رأ�ه .    �وال�ف�  يال�ه�س�ل  �وا�ة ال��ی� ، و لان�ق� اب� ال��ار ح��ل العل�اء على أج�    -59

،  ال�افى :  � ال�ف�؛  535، ص13: تار�خ اإلسالم ج  ي؛ ال�ه�121، 119، ص  5ذیل تار�خ �غ�اد ،ج 

 .   188، ص  29ج 

   .  178،   67، ص   2، ج  113،  94، ص 1اب� ال��ار : ذیل تار�خ �غ�اد ، ج  -60

ت�ق��  ، العق� ال���� في تار�خ ال�ل� األم�� ( ي؛ الفاس 287، ص 5اب� ال�عار: قالئ� ال��ان ، ج  -61

  .   334  – 332، ص 7) ، ج 1986م�س�ة ال�سالة، ب��وت، � ال�ان�ة،  ،يم��� الفق

   .  71، ص  1اب� ال��ار: ذیل تار�خ �غ�اد ، ج  -62

�أح�   -��ا س��ضح   –أك� اب� ال��ار أنه زار م�� �ع� بالد ال��از وال�ام ، وت��� ل�ا أنه ال�قى بها  -63

: س�� أعالم ال��الء   يم .  ال�ه�1215هـ/611ق�سى ت  ب� ال�ف�ل ال�  يعلالف��ة ال�ال�ى  أه� العل�اء ، وه�  

  .   401، ص16، ج 

 .   147: صلة ال���لة ، ص  ي؛ ال���� 287، ص  5اب� ال�عار: قالئ� ال��ان ، ج  -64

م ، وأنه ح��  1212هـ/609ال��ار أنه �ان ���ی�ة رأس الع�� �ال����ة الف�ات�ة في ر��ع اآلخ� عام ذ�� اب�  -65

  .  171، ص.  5، ج  151، ص 2، ج ذیل تار�خ �غ�اد ج�اد� اآلخ�ة م� العام .  �28اد في صالة ج�ازة ب�غ

م ، ح�� ذ�� أنه جاء إل�ها في ه�ا العام  1213هـ/ 610ع��� ��ا�ات اب� ال��ار أنه �ان ب�غ�اد عام    -66

،   . ذیل تار�خ �غ�ادأح� األد�اء م� ال����� ، وأنه اج��ع �ه �ال��رسة ال��ام�ة و��� ع�ه ن�اذج م� شع�ه 

  . 121، ص   4ج 

،  5ئة وس��� ق��ة. �اق�ت : مع�� ال�ل�ان،ج: تع� م� أك�� م�ن إقل�� ال��ال وت�� س��ا هـََ��ان -67

 . 410،414ص

 206، ص1: م�ی�ة م�ه�رة �إقل�� ال��ال وت�� ثالث�ائة وس��� ق��ة . �اق�ت : مع�� ال�ل�ان،جأص�هان  -68

،  5م�ی�ة م�ه�رة م� أجل م�ن خ�اسان ت���� �غ�ارة م�اهها و���ة ��ات��ها. �اق�ت : مع�� ال�ل�ان،ج  َهـ�اة:  -69

  . 396ص

،  5: تع�ى ال��ارة ال���اء وتع�ف ���و ال�اه�ان وهى عاص�ة خ�اسان. �اق�ت : مع�� ال�ل�ان،جم�و    -70

  .  112ص

،  5: م�ی�ة ����ة ���اسان تقع �الق�ب م� س�خ� وت���� ����ة ف�اكهها . �اق�ت : مع�� ال�ل�ان،جَنـ��اب�ر-71

  .  331ص

  . 287، ص   5اب� ال�عار : قالئ� ال��ان ، ج  -72

على   �اب� ال��ار في القافلة م� ن��اب�ر إلى �غ�اد ، واع��� ال�ف� �راف� األدی� ��ة هللا ال���زا  -73

  27ج : ال�افى ،  �، وال�ى أشار ف�ها إلى ذل� . ال�ف� � ك�ا�ات اب� ال��ار وأورد ع�ه ت�ج��ه ع� ال���از 

  .   171، ص
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،  16، جس�� أعالم ال��الء  ؛    364، ص13، ج. تار�خ اإلسالم    على ��ا�ات اب� ال��ار  يل�ه�اع��� ا  -74

  .  80ص 

 . 288، ص   5اب� ال�عار : قالئ� ال��ان ، ج  -75

  . 289  – 288: ال���فاد ، ص  ياب� ال�م�ا� -76

 . 150، ص3اب� ال��ار : ذیل تار�خ �غ�اد ، ج -77

  . 288، ص   5اب� ال�عار : قالئ� ال��ان ، ج  -78

 يا ع�� ع�دته إلى �غ�اد ����ر ال��ال� العل��ة بها ، وح�� ألبى حام� الق�و��كان اب� ال��ار مه��� -79

ي: تار�خ ال�ه� .ی�و�هث� ان�ق�ه وم�ق ما ���ه ع�ه �ع� ما تأك� ��ب ما ، م1223هـ/ 620عام  في صف�

  . 582، ص 13، ج اإلسالم

 ي ( ت�ق�� سام: تار�خ إر�ل  يم� اب� ال��ار في ���قه على م�ی�ة إر�ل ول� �ق� بها . (اب� ال����ف -80

    .  360، ص  1ال�ش�� لل���، الع�اق ) ، ج    ال�قار، دار 

  . 288، ص   5اب� ال�عار : قالئ� ال��ان ، ج  -81

  . 207، ص  4، ج  7، ص 3اب� ال��ار : ذیل تار�خ �غ�اد ، ج  -82

 .   50، ص   27، ج ال�افى على ��ا�ات اب� ال��ار وأوردها ع�ه .  �اع��� ال�ف� -83

  . 10، ص الب� ال��ار  ��اب ال�رة ال����ةدراسة م�ه��ة ل:  �خل�د األح�� -84

ر��ع اآلخ� ورج� عام  غ�اد ، في شه�� على اث��� م� العل�اء ب�ال��ازة  صالةاب� ال��ار صلى  -85

  .   116، ص  5، ج  175، ص  3م ذیل تار�خ �غ�اد ، ج 1235هـ/ 632

م ودرس بها ، 1077هـ/470ول� �أص�هان �ع� عام  : يأب� �اه� أح�� ب� م��� ب� أح�� ال�لف -86

ل��ر��   ال��رسة العادل�ةم  1153هـ/ ����548 في اإلس���ر�ة ، و��ى له ال�ز�� علي ب� ال�الر ت  واس�ق�  

م  1180هـ/576وفاته عام ال��ه� ال�افعي ، و�ان� ال��رسة ال�ح��ة لل�اف��ة �اإلس���ر�ة ، و�ل بها ح�ى 

، ص  11خ اإلسالم ، جال�ه�ي : تار�؛  361 – 360، ص  2: ذیل تار�خ م�ی�ة ال�الم ، ج  ياب� ال�ب��

  .   175  – 171: ال���فاد ، ص ياب� ال�م�ا�؛   936

    .230 ص ،  7، ج ال�افى على ��ا�ات اب� ال��ار وأوردها ع�ه .  �اع��� ال�ف� -87

  .    99، ص  4. ذیل تار�خ �غ�اد ، ج    يال�ج مع وال�ته وأخ�ه علم�اس� أد� اب� ال��ار  -88

  . 334 – 332، ص  7، ج العق� ال���� على ��ا�ات اب� ال��ار وأوردها ع�ه .  ياع��� الفاس -89

    . 71، ص  1اب� ال��ار: ذیل تار�خ �غ�اد ، ج  -90

  .45، ص 1: العق� ال���� ، ج  يالفاس -91

م� ��ار العل�اء ودرس عل�ه ال���� م� ال��رخ�� م�ل  :� أب� الف��ح ن�� ب� م��� ب� على ال���  -92

  اب� نق�ة:ت��لة اإلك�ال(ت�ق�� دع�� الق��م ع�� رب م . 1222هـ/ 619، وت�فى �ال��� عام � وال���ر  ياب� ال�ب��
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: � ؛ ال���ر 79، ص5: ذیل تار�خ م�ی�ة ال�الم، جياب� ال�ب��؛  508، ص  2) ج1987جامعة أم الق�� م�ة     يال�� 

،  �13خ اإلسالم، ج: تار �ي؛ ال�ه411-410:ال���فاد، صي؛ اب� ال�م�ا�70- 69، ص3ال���لة، ج

    .334- 332،ص7:العق� ال����،جي؛ الفاس588ص

   . 334 – 332، ص  7، ج العق� ال���� على ��ا�ات اب� ال��ار وأوردها ع�ه .  ياع��� الفاس -93

   (اع��� على ��ا�ات اب� ال��ار).333، ص 7، ج : العق� ال����  ي؛ الفاس411، ص ي : ال���فاد اب� ال�م�ا�-94

، ص   13: تار�خ اإلسالم ، ج  ي؛ ال�ه� 79، ص  5: ذیل تار�خ م�ی�ة ال�الم ، ج  ياب� ال�ب�� -95

588 .  

ذیل : لل���� ان�� . ا في ��ا�هواع��� عل�ه ����ً  �ه�ةم� م�ادر اب� ال��ار ال � �ان ال�اف� ال���  -96

-109، 13- 12،ص3،ج 185، 120- 119،ص2،ج41- 40ص ،1ج تار�خ �غ�اد

  . 91،ص5،ج196-113،195،ص4،ج111

  .   196، ص  4، ج  34،  12، ص 3، ج  185، ص  2، ج  41- 40، ص1ابن النجار: ذیل تاریخ بغداد ،ج  -97

: ذیل    ياب� ال�ب��  :م� ��ار العل�اء ب�غ�اد وم�ة ، لل���� ان��  ب� �اق�ت ب� ع�� هللا :  ىأب� الف�ج ���-98

،  7: العق� ال����، ج  ي؛ الفاس337-336، ص2: ال���لة، ج  � ؛ ال���ر 131، ص  5تار�خ م�ی�ة ال�الم، ج  

  .   452  – 451ص 

  . 166، ص  4اب� ال��ار : ذیل تار�خ �غ�اد ، ج  -99

، ص   4ج : ذیل تار�خ �غ�اد، . اب� ال��ار   م 1114هـ/ 539ت ب� ��ة هللا  يه� أب� ال��� عل -100

165   ،168  .  

: �ان ه� وأخ�ه ���ى م� ش��خ اب� ال��ار . (اب� ال��ار :ال�اج� ب� ن���  يب� م�ف� ب� عل ي عل -101

: العق� ال����   ي؛ الفاس  241، ص    3، ج  : ال���لة    � ؛ ال���ر   115  -   114، ص    4، ج  ذیل تار�خ �غ�اد  

  .   268، ص 6، ج 

  .   115  – 114، ص  4ال��ار: ذیل تار�خ �غ�اد ، ج اب�   -102

: � م . ال���ر 1223، 1213ه/619، 609ت�فى ب�� عامى  :يم��� ب� إس�اع�ل ب� على ال���-103

: العق� ال����   ي؛ الفاس46، ص    8: ��قات ال�اف��ة ، ج    ي؛ ال���  90، ص3، ج264، ص  2ال���لة، ج

  .   416  – 415، ص  1، ج 

)  2003ل�امل في ال�ار�خ (ت�ق�� د م��� ال�قاق، دار ال��� العل��ة، ب��وت، � ال�ا�عة،  اب� األث�� : ا   -104

، ص  1: العق� ال���� ، ج  ي؛ الفاس 64، ص 13؛ اب� ���� : ال��ا�ة وال�ها�ة ، ج  359، ص 10، ج 

416 .  

 .  82، ص  1ذیل تار�خ �غ�اد ، ج  -105
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بها . اب�  ي�م�� وت�فلخ ال����ة ���ة وساف� م� م�ا�م��� ب� ع�� هللا ب� م�ه�ب ب� ع��ون:  -106

: العق� ي؛ الفاس354-353، ص2: ال���لة، ج� ؛ ال���ر  387، ص1: ذیل تار�خ م�ی�ة ال�الم، ج يال�ب��

  . 92- 91، ص2ال���� ، ج

  . 154، ص 3اب� ال��ار : ذیل تار�خ �غ�اد ، ج  -107

اب�  . ���ة اس�ق� إلى م�� وال�ام و ساف� : ال�غ�اد�  ال��� الق�ار يی�ن� ب� ���ى ب� أب -108

: العق�  ي؛ الفاس 229- 228، ص2: ال���لة، ج� ؛ ال���ر 132، ص5: ذیل تار�خ م�ی�ة ال�الم،جيال�ب��

  501 –  500، ص  7ال���� ، ج 

    .  188، ص   29، ج . ال�افي على ��ا�ات اب� ال��ار وأوردها ع�ه  �اع��� ال�ف� -109

  . 34-32، ص 3اب� ال��ار : ذیل تار�خ �غ�اد ، ج  -110

م� ��ار العل�اء في �غ�اد ول� بها �ان  : �ال�غ�اد ياب� ال�� يه� أب� الف�ح م��� ب� ع�� ال�اق  -111

  : م��ع اآلداب في مع�� األلقابي م . اب� الف��1169هـ/  564م ، وت�فى عام 1084هـ/  477عام 

، ص  12: تار�خ اإلسالم، ج ي ؛ ال�ه�146، ص 3)ج 1995األولى، ( ت�ق�� م��� ال�ا��، �ه�ان، �  

326   .  

�ان� م� ال����ات ال�اه�ات وجاورت ���ة  : يال�جاء األص�هان يتاج ال��اء ب�� رس�� ب� أب  -112

،  ي: ال�اف �؛ ال�ف�  312، ص 13: تار�خ اإلسالم، ج  يا وت�ع�� س�ة . ال�ه�س��ات ����ة وعاش� ��عً 

  . 231- 230، ص 10ج 

    .  231، ص   10، ج  ي على ��ا�ات اب� ال��ار وأوردها ع�ه . ال�اف �اع��� ال�ف� -113

م ، وأقام ���� م�ة ، ث� 1143 – 2هـ/538-7 يول� ما ب�� عام : يأب� ال�فاء ص�ی� ب� ی�سف الق�ش -114

، 4: العق� ال���� ، ج ي، وتار�خ وفاته غ�� مع�وف . الفاس يان�قل إلى م�ة وولى ال��ر�� بها في م�رسة ال�ن��ل

  . 279ص

  . 570، ص12: تار�خ اإلسالم ، ج يال�ه� -115

، 4ج،: العق� ال����يال���� ال��ام .الفاس: تقع ع�� �اب الع��ة على ���� ال�اخل إلى  يم�رسة ال�ن��ل-116

 . 279ص 

  .  190-189، ص  1اب� ال��ار: ذیل تار�خ �غ�اد ، ج  -117

  . 57، ص  1. اب� ال��ار : ذیل تار�خ �غ�اد  ، ج  يب� ال���� ال��هق يم��� ب� عله�  -118

�ان وال�ه م� أه� ش��خ اب� ال��ار  ال���� ع�� ال�هاب األم�� : �ه� ع�� ال�ل� اب� ال�اف� ال�غ�اد -119

م ، وأرخ له اب� ال��ار في ��ا�ه . ذیل تار�خ �غ�اد ،  1197هـ/593ا عام في �غ�اد ، وت�فى ع�� ال�ل� شا�� 

    56، ص 1ج

  ��رة م�ة ���لة : م� عل�اء ال��ی� وجاور �ال��ی�ة ال�  � ال���   �ب� عق�ل ب� ش��� ب� رفاعة ال�ع�  �ى��  -  120

   



  رين شلبي العشماوي                                                                             رحلة ابن النجار العلمية  يد. ش

 م) 2020أكتو�ر ( - العدد التاسع                                         �ة املصر�ة                                                    وا��ضار ية التار�خالدراسات مجلة 

   

293 

 

  .262ص،13: تار�خ اإلسالم، جي؛ ال�ه� 167، ص4م اب� نق�ة : إك�ال اإلك�ال، ج1210هـ/607بها �ع� عام    يوت�ف

 . 22  – 21، ص  3، ج   155  – 154، ص 2اب� ال��ار : ذیل تار�خ �غ�اد ، ج  -121

�اق�ت : مع�� ال�ل�ان  . زن�ان وق�و�� وه��ان وال�ی��ر وال�� و أص�هان �� بالد ت بالد ال��ال : -122

  .   99، ص2،ج

، 2عاص��ها م�و . �اق�ت : مع�� ال�ل�ان ،جن��اب�ر وه�اة و ت�� بلخ و�القان ون�ا وأب��د و   خ�اسان:  -123

  .  350ص

 . 287، ص  5اب� ال�عار :  قالئ� ال��ان ، ج -124

،  14على ��ا�ات اب� ال��ار وأورد ع�ه أنه �ان به�اة في ه�ا العام . تار�خ اإلسالم ،ج  ياع��� ال�ه� -125

      .55ص

،  16: س�� أعالم ال��الء ، ج  ي ال�ه�.  م  1217هـ/�613م�� في ش�ال عام  أنه �ان باب� ال��ار  ذ��    -126

  .    364، ص 13، جتار�خ اإلسالم ؛ 75ص

  .  86، ص 14: تار�خ اإلسالم ، ج ي؛ ال�ه� 421-401،419، ص   10اب� األث�� : ال�امل ، ج  -127

ن�أ ب�غ�اد   ال�ع�وف �ال��� الع��� :  ياله��ان  يأب� ال��اس� ن�� ب� ال��ف� ب� ال���� ال��م�  -128

،  11: تار�خ اإلسالم ، ج  يال�ه�  :و��� ع�ه . لل���� ان��  يث� اس�ق� به��ان ، ودرس عل�ه ال��رخ ال��عان

  .   978ص

،  11. تار�خ اإلسالم ، ج يعلى ��ا�ات اب� ال��ار وأورد ت�ج��ه ع� ن�� ال��م� ياع��� ال�ه� -129

 .  978ص

  .    287، ص5اب� ال�عار : قالئ� ال��ان ، ج -130

: درس على ��ار العل�اء به��ان ، واس��ه� في   � أب� ع�� هللا م��� ب� أح�� ب� ع�� ال�وذراور  -131

: تار�خ اإلسالم    ي؛ ال�ه�52، ص  3: ال���لة ، ج  � م . ال���ر 1221ه/618لها في رج� عام    � الغ�و ال��� 

  . 554، ص 13، ج

، 4،ج5، ص3. ذیل تار�خ �غ�اد ،ج  ين�� ال��م�  �ه��ان اب� ال��ار ���ا�اته ع� ال�غ�ادبأفاد العل�اء    -132

    .13ص

،  13تار�خ اإلسالم  ، ج: ي : ال�ه� يأب� م�ل� أح�� ب� ش��و�ه ب� شه�دار ب� ش��و�ه ال�یل� -133

  . 789ص

،  12: تار�خ اإلسالم  ،ج يال�ه� أب� م���ر ش��و�ه ب� شه�دار ب� ش��و�ه ب� ف�اخ��و : -134

 .  1198ص

 .  150، 81، ص 5،ج  79،172، ص4،ج255، 7،238، ص1اب� ال��ار: ذیل تار�خ �غ�اد ،ج -135

  .     193، ص13تار�خ اإلسالم ، ج:  ي ال�ه�:   يأب� القاس� ع�� ال�الم ب� شع�� ب� �اه� اله��ان -136

  .  30، ص  5، ج ي: ال�اف  �ال�ف� -137
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)  2015،    22في ال��ا�ة ال�ار���ة ( جامعة ال�ل� ع�� الع���، م  يم��� الق�حات : م�ه��ة اب� ال�اع  -138

  . 206، ص 

،   يال���� ه��ال ال�ی� ب� ح��� � ال���  يإلى اب� ال��ار ����ه ب�فاة القاض � ��� ال��رخ ال���ر  -139

  . 116، ص  4: م��ع اآلداب ، ج  يو��� له ن��ة ع�ه ، وتار�خ م�ل�ه ووفاته . اب� الف��

زار �غ�اد في ���قه لل�ج عام   : � ق�ام ال�ی� أب� حام� أح�� ب� م��� ب� إب�ا��� ال�او  -140

؛اب�  381، ص2ار�خ م�ی�ة ال�الم ،ج: ذیل تي.(اب� ال�ب�� يم ، ودرس عل�ه بها اب� ال�ب��1217هـ/ 613

 . 478،ص 3: م��ع اآلداب ،جيالف��

  . 200، ص  7، ج   يعلى ��ا�ات اب� ال��ار وأوردها ع�ه. ال�اف �اع��� ال�ف� -141

    561، ص13: تار�خ اإلسالم ،ج  يال�ه�  ال�اع� :  يأب� جعف� م��� ب� م���د ب� إب�ا��� ب� ال��ام  -142

  .  561، ص  13على ��ا�ات اب� ال��ار وأوردها ع�ه . تار�خ اإلسالم ، ج  ياع��� ال�ه� -143

�ان م� ��ار العل�اء ، و�لغ ع�د العل�اء ال�ی�    :  ي أب� سع� ع�� ال���� ب� م��� ب� م���ر ال��عان  -144

  . 310- 308: ال���فاد ، ص  ياب� ال�م�ا�  :لل���� ان��  .درس عل�ه� س�عة آالف ، وله الع�ی� م� ال��لفات

 �:؛ ال�ف�310-309: ال���فاد ، ص  ي؛ اب� ال�م�ا�203، ص  4: ذیل تار�خ م�ی�ة ال�الم ، ج  ياب� ال�ب��   -145

 . 61، ص19، ج يال�اف

 .   109، ص5،ج14، ص4، ج25، ص3، ج44، ص2اب� ال��ار: ذیل تار�خ �غ�اد ، ج -146

م ودرس بها 1180هـ/ 575: زار �غ�اد في ���قه لل�ج عام  يع�� ال�ح�� ب� ع�� ال���� ال��عان -147

م ، وق�ل  1219ه/616أو  1217هـ/ 614ف��� اب� ال��ار أنه ت�فى عام  ،اآلراء ح�ل تار�خ وفاته �واخ�لف

: تار�خ اإلسالم  ي  ؛ ال�ه�93-92، ص4: ذیل تار�خ م�ی�ة ال�الم ، ج  يم.اب� ال�ب��1220هـ/617ام  ع  يت�ف

  .   289-287: ال���فاد ، ص ي ؛ اب� ال�م�ا�505، ص 13،ج

 .   289: ال���فاد ، ص ي اب� ال�م�ا� -148

  .  50، ص1اب� ال��ار: ذیل تار�خ �غ�اد ، ج -149

 � ال���اب�ر  ي اب� ال��ار في ال��ا�ة ع� ش��ه م��� ب� م���ر ال��ض يأفاد أب� ال��ف� ال��عان -150

 .  505، ص 13، ج913، ص  11تار�خ اإلسالم ، ج :  يم) . ال�ه�1152هـ/ 547(ت 

  .  212، 90، ص4، ج125، ص 3، ج245، 114، ص1اب� ال��ار : ذیل تار�خ �غ�اد ، ج -151

 .   165،  6، ص 2، ج252، 197، ص�1غ�اد ، ج اب� ال��ار: ذیل تار�خ -152

: درس على ��ار العل�اء ال�لق� ��هاب  � اله�و  يال�ات� يأب� ال��ء م��� ب� م���د ال���ان -153

تار�خ اإلسالم    م .1221هـ/618عام    � أنه ق�ل في الغ�و ال���   ي، ورجح ال�ه�  � وأبى ال�ق� ال���   يكال��عان

  . 563، ص 13،ج

  ،  7، ص 1، ج : ذیل تار�خ �غ�اد يل� صف�ات ��ا�ه على ��ا�ات شهاب ال�ات�غ ال��ار في أاع��� اب�  -154
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 .   23،  10، ص  5، ج 82،  52،  12 – 11، ص  4، ج 31،  28، 25، ص 3، ج 53، 33، ص2، ج 42

  .  371-370، ص �3اق�ت : مع�� ال�ل�ان ، ج  -155

م ، وأقام بها 1200هـ/ 596ساف� إلى �غ�اد عام  : ياألص�هانأب� رش�� م��� ب� م��� ب� ع�� هللا  -156

  : تار�خ اإلسالم   ي؛ ال�ه�79، ص   2، ج: ذیل تار�خ م�ی�ة ال�الم    ياب� ال�ب��.  لف��ة وال�قى ف�ها �اب� ال��ار  

  .  55، ص  14، ج 

  14، ج  الم تار�خ اإلس وأوردها ع�ه . يعلى ��ا�ات اب� ال��ار ع� الغ�ال األص�هان ياع��� ال�ه� -157

   . 55، ص

�ان م� ��ار العل�اء به�اة ، ودرس بها على ��ار   :  أب� روح حاف� ال�ی� ع�� ال�ع� ب� م��� ال��از  -158

  .   547، ص13، ج : تار�خ اإلسالم  يال�ه�.  يالعل�اء م�ل زاه� ال��ام

: ذیل تار�خ �غ�اد اب� ال��ار  :في ��ا�ه ، لل���� ان��  م� م�ادر اب� ال��ار  � كان ع�� ال�ع� اله�و   -159

  .      46، ص  5،ج198، 155، ص 4، ج155، ص 3، ج44، ص2، ج207،  92،  23، ص1ج، 

 ، 155، ص   4، ج  : ذیل تار�خ �غ�اد اب� ال��ار ب�ع� ��ا�اته . اب� ال��ار  � اله�و  � أفاد ال��س�  -160

  . 515، ص 13، ج : تار�خ اإلسالم يال�ه�:  � ال���� اله�و   � م��� ب� إس�اع�ل ال��س�  -161

  .  121- 120، ص 2، ج : ذیل تار�خ �غ�اداب� ال��ار في ��ا�ه . اب� ال��ار � اله�و   يأفاد ال�ق� -162

ي : تار�خ اإلسالم ال�ه�.  له�اة  � اس��ه� في الغ�و ال���  :ي  م���د ب� م��� ب� ال��ف� ال�ق� -163

  . 563، ص 13،ج

 .   169، 109، ص  5خ �غ�اد ، ج اب� ال��ار: ذیل تار� -164

: �ان م� ��ار العل�اء ، ودرس ب�غ�اد   يالفام أب� ال��� ع�� ال�ح�� ب� ع�� ال��ار ب� م���ر -165

  .   890، ص 11، ج : تار�خ اإلسالم يال�ه�  م .1152هـ/546ال��ة عام  �في ���قه لل�ج وت�فى في ذ

،   5، ج�اق�ت : مع�� ال�ل�ان  ���� الالم ��رة �الق�ب م� ه�اة ، ت�� الع�ی� م� الق��. مال�� : -166

  .   44ص 

، 5ج ي . ال�افي،ال�ال�� ى�عل يعلى ��ا�ات اب� ال��ار وأورد ع�ه ت�ج��ه ع� أب �اع��� ال�ف� -167

  .  16ص

،  1، جمع�� ال�ل�ان  اع��� �اق�ت ال���� على ��ا�ات اب� ال��ار وأورد ع�ه ز�ارته لق��ة آزاذان . -168

     . 52ص 

 .    287، ص 5ال�عار : قالئ� ال��ان ، ج  اب� -169

،  1جذیل تار�خ �غ�اد ،  : لل���� ان�� . م� م�ادر اب� ال��ار الهامة ب���اب�ر ي�ان ال���� ال��س -170

  . 80، ص5،ج155، ص 4، ج 8، ص3، ج123، ص2، ج121،  92ص

،  13ج  : تار�خ اإلسالم  يال�ه�.    ق�ل غ�و ال��ار ل���اب�ر  ي: ت�في ال��سي  ال���� ب� م��� ب� عل  -171

  . 532ص
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،  92، ص1، جذیل تار�خ �غ�اد  .    اب� ال��ار في رحل�ه ب���اب�ر  � أفادت العال�ة أم ال���� ز��� ال�ع�   -172

  .   219ص، 4، ج 155، ص3، ج123، ص2ج

درس� على ��ار العل�اء في   وتع�ف ���ة : � ز��� ب�� ع�� ال�ح�� ب� ال��� ال��فى ال�ع�  -173

ت�ق�� د/ إح�ان  ( ن��اب�ر ، وصارت م� عل�ائها ال�ارز��. اب� خل�ان : و��ات األ��ان وأن�اء أب�اء ال�مان

  . 41ص ،  15، ج ي: ال�اف �؛ ال�ف�345- 344، ص2ج) 1968صادر، ب��وت،  ��اس، دار

،  2،ج 16، ص1جذیل تار�خ �غ�اد ، أفاد الف��ه القاس� ال�فار اب� ال��ار في �ع� ��ا�اته .  -174

 . 90ص

: م� ��ار الفقهاء ودرس عل�ه ال���� م� العل�اء ، وذ�� اب� ال�فار القاس� ب� ع�� هللا ب� ع�� -175

ال�ه�ي : تار�خ   م .1221ه/ 618 عام  صف�في ال��ار ل���قه ال��اء ال�ق�سي أنه ق�ل في غارة ال��ار 

  .    552، ص 13جاإلسالم ، 

،ج �خ اإلسالم : تار  يا �األص�ل والفقه . ال�ه�ا عال�ً �ان إمامً  أب� سع� ع�� هللا ب� ع�� ال�فار: -176

 .  156، ص8، ج : ��قات ال�اف��ة  ي؛ ال���1199، ص 12

  .  151، ص5،ج149، 46، ص1اب� ال��ار: ذیل تار�خ �غ�اد ،ج -177

   .   45، ص 3ج ذیل تار�خ �غ�اد ، .  اب� ال��ار في رحل�ه ب���اب�ر � أفاد إس�اع�ل ب� ع��ان العل�  -178

،  13، ج. ال�ه�ي : تار�خ اإلسالم  : اس��ه� في الغ�و ال���� ل���اب�رإس�اع�ل ب� ع��ان القارئ  -179

 .      493ص

،  4اب� خل�ان : و��ات األ��ان ، ج  : يالف��ة ال�افع يأب� ن�� م��� ب� ع�� هللا األر��ان -180

 .  222-221ص

   .  91، ص 4ابن النجار: ذیل تاریخ بغداد ، ج  -181

  .    456، ص5، ج 153، ص3، ج140، ص2،ج290-52،289، ص�1اق�ت : مع�� ال�ل�ان ،ج -182

؛  254، ص  1) ج 1954، ال��� ، اله��،    1: ذیل م�آة ال�مان ( دائ�ة ال�عارف الع��ان�ة ، �  يال��ن��  -183

   . 204، ص 13؛ اب� ����: ال��ا�ة، ج 818، ص   14: تار�خ اإلسالم ، ج يال�ه�

 � ؛ ال�ف�312- 311،  319، ص2: ال���لة ،ج�  ؛ ال���ر 99، ص  4،ج   تار�خ �غ�اد  اب� ال��ار: ذیل -184

  .    113 ، ص22ج  ،ي: ال�اف

: تار�خ اإلسالم ،   يال�ه� الف�ج أم ال��ر ال�ق��ة األص�هان�ة : يع�� ال��� ب�� أح�� ب� أب - 185

  .   246، ص13ج

 .  89، ص4اب� ال��ار: ذیل تار�خ �غ�اد ، ج  -186

،  11، جال�ه�ي : تار�خ اإلسالم .  ياألص�هان يذر م��� ال�ال�ان يأب� ��� م��� ب� على ب� أب  -187

  .   512ص
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فى ���قه لل�ج   يی�جع أصله لق��لة ق��� ، وت�ف مع�� ب� ع�� ال�اح� ب� الفاخ� ب� ع�� م�اف :  -188

:  ي؛ اب� ال�م�ا�63، ص5ج: ذیل تار�خ م�ی�ة ال�الم ،  ي. اب� ال�ب��م1169ه/564القع�ة عام  �في ذ

  .  396- 395، صال���فاد 

   . 395: ال���فاد ، ص ي؛ اب� ال�م�ا�332، ص12: تار�خ اإلسالم ، ج يال�ه� 189

م  1195هـ/591خ�ها عام  على �غ�اد آ���ً�ا  وف�    :  يأب� ع�� هللا م��� ب� مع�� ب� ع�� ال�اح� الق�ش    -190

�: ؛ ال���ر 127-126، ص2جي: ذیل تار�خ م�ی�ة ال�الم، اب� ال�ب��.  ، وعق� ب��ا� األرج�ان�ة م�ل�ه 

  .  105-104، ص2ال���لة،ج

  .  30، ص5، جال�افي  على ��ا�ات اب� ال��ار وأوردها ع�ه .   �اع��� ال�ف� - 191

، 5،ج170، ص4 ،ج120، 90، ص3،ج180، 115، 112، 56، ص1اب� ال��ار: ذیل تار�خ �غ�اد ،ج -192

 .     137، 128، 52ص

: درس ب�غ�اد مع أب�ه وأخ�ه م��� على ��ار  يأب� الف��ح داود ب� مع�� ب� ع�� ال�اح� الق�ش -193

: تار�خ اإلسالم    ي؛ ال�ه�257-256، ص 3، ج : ذیل تار�خ م�ی�ة ال�الم    ياب� ال�ب��  :العل�اء . لل���� ان��

 .   764، ص 13، ج

  . 113، 75، ص5،ج200، ص1اب� ال��ار: ذیل تار�خ �غ�اد ،ج -194

  .   44، ص2اب� ال��ار: ذیل تار�خ �غ�اد ،ج -195

   . 18 ، ص4،ج 175، ص 2،ج 4، ص1اب� ال��ار: ذیل تار�خ �غ�اد ،ج  196

  .   146 ،  124-123،  95، ص3،ج 150، ص 2، ج84، ص1اب� ال��ار: ذیل تار�خ �غ�اد ،ج -197

  .   139، ص5، ج: م��ع اآلداب  ياب� الف�� : يال���� أب� ال�قاء ال��� ب� مع�� األص�هان -198

،  13ج  ، ي: تار�خ اإلسالم  ال�ه�  .م� العال�ات ال��ار �أص�هان  :   يالق�شعائ�ة ب�� مع�� ب� الفاخ�    -199

  .  162ص

ك�ال إ ت��لة اب� ال�اب�نى : .  يت�عى س��� وأجازت الب� ال�اب�ن : ي ر��ة ب�� مع�� ب� الق�ش -200

 .  219-218) ص  1957الع�اق،   ،يك�ال (ت�ق�� د م��فى ج�اد ، ال���ع العل�اإل

  .   52، ص 5، ج135، ص 4، ج173،  137، ص�1خ �غ�اد ، جاب� ال��ار : ذیل تار  201

: تار�خ اإلسالم ، يال�ه�. اس��ه�  في غ�و ال��ار ألص�هان :� م���د ب� إب�ا��� ب� س��ان الع�� -202

     88، ص14ج

 �: أب�اء إب�ا��� ب� س��ان الع��� اب� ال��ار ب�ع� ��ا�اته� . لل���� ان�  م�  أم� م���د وس� ال��ف   -203

  .   168، 91، ص 5، ج220، ص 4، ج162، ص3، ج180، ص2ذیل تار�خ �غ�اد ، ج

 .   18، ص  3، ج165، 26، ص 2،ج156، ص1اب� ال��ار : ذیل تار�خ �غ�اد ، ج 204

 .   213، ص11، ج ي: ال�اف  �ال�ف� -205
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أنها   ين��ة إلى س�ة �ــَ�از �أص�هان ، و��� ال��عان  :  � ال�ـَ�از   يب� إب�ا��� ب� م�أب� �اه� م���    -206

ال����� فى ال�ع�� ال����(ت�ق�� م���ة سال� ، دی�ان األوقاف، :  يا لل��ار ون��� إل�ه� . (ال��عانكان� مق�� 

(ت�ق��  يش��خ ال��عانال����� م� مع�� ؛ 224، ص 8؛ األن�اب ، ج 53 -52،  2) ج1975الع�اق، 

  . 137، ص  2) ج 2008 ، القاه�ة،  1م��� ع��ان ، م���ة ال�قافة ال�ی��ة ، � 

 .   114، ص 7، ج ي : ال�اف�؛ ال�ف�16، ص2اب� ال��ار: ذیل تار�خ �غ�اد ، ج  -207

 .  153، ص 4اب� ال��ار : ذیل تار�خ �غ�اد ، ج - 208

  .  161، 69، ص 4، ج148ص  ،3، ج 158، ص2اب� ال��ار : ذیل تار�خ �غ�اد ، ج -209

م�  )م1194هـ/590ال�لق� �ال��لح (ت  ي�ان ج�ه ألمه ال��رتان : يال���ل يأب� ع�� هللا ال�ل�ل -210

،  5: م��ع اآلداب ،جي اب� الف��وأشار إل�ه اب� ال��ار في ��ا�اته وأوردها ع�ه ك�ار العل�اء �أص�هان ، 

سل��ان ، م���ة الع���ان، �   ت�ق�� د ع�� ال�ح�� ( ال��ابلةال�یل على ��قات اب� رج�: و ؛ 250-249ص

  .    405، ص 2ج) ال��اض ،1964، 1

  . 292: ال���فاد ، ص ياب� ال�م�ا� -211

، 1جذیل تار�خ �غ�اد ،  :لل���� ان�� . في ال��ا�ة�ه�ة م� م�ادر اب� ال��ار ال ي كان أب� ع�� هللا ال���ل -212

  . 27، ص5،ج135،214،  89،  78، ص4، ج223،  122،219  ،52ص،  3، ج143،    67،  29، ص2، ج248ص

 .   287، ص5اب� ال�عار : قالئ� ال��ان ، ج -213

�ان م� عل�اء ال��ی� ال�ع�وف�� ، وعق� الع�ی�   : � ال���اب�ر  يأب� القاس� زاه� ب� �اه� ال��ام -214

،  11: تار�خ اإلسالم ، ج يم� ال��ال� في ن��اب�ر و�غ�اد وه�اة وه��ان وأص�هان وال�� وال��از . ال�ه�

  . 591ص

  . 156، ص 5،ج121، ص 3، ج183،  152، ص2،ج13، ص1اب� ال��ار : ذیل تار�خ �غ�اد ، ج -215

، ص   4: م��ع اآلداب ، ج ياب� الف�� م�� ال�ی� أب� ال��اس� ��اد ب� م��� ب� إس�اع�ل . -216

428  -  429 .  

    . 429  -  428، ص  4. م��ع اآلداب ، جوأوردها ع�ه   على ��ا�ات اب� ال��ار ياع��� اب� الف�� -217

،  75، ص 5، ج  418  -417، ص 4، ج289ص، 3، ج196، 93، ص�2اق�ت: مع�� ال�ل�ان، ج -218

386 ،403  . 

  . 288، ص5اب� ال�عار : قالئ� ال��ان ، ج -219

  .  401، ص  16: س�� أعالم ال��الء ، ج  يال�ه� -220

  .   207، ص  4، ج   7، ص  3ذیل تار�خ �غ�اد ، ج  -221

- 112، ص3)ج 1957ج�ال ال�ی� ال��ال، ال���عة األم���ة،  .اب� واصل: مف�ج ال��وب(ت�ق�� د -222

113 ،270  .  



  رين شلبي العشماوي                                                                             رحلة ابن النجار العلمية  يد. ش

 م) 2020أكتو�ر ( - العدد التاسع                                         �ة املصر�ة                                                    وا��ضار ية التار�خالدراسات مجلة 

   

299 

 

:  � م . ال�ق��� 1225هـ/ 622ال�ل� ال�امل �القاه�ة س�ة ال�ل�ان أس�ها  دار ال��ی� ال�امل�ة:  -223

  .   375، ص   2) ج ب . ت القاه�ة، ، ال�قافة ال�ی��ة ال��� ال�ق����ة (م���ة 

 .  41، ص  5ذیل تار�خ �غ�اد ، ج   -224

  .  288، ص   5اب� ال�عار : قالئ� ال��ان ، ج  -225

   . 172  – 171: ال���فاد ، ص  ياب� ال�م�ا�  -226

  .    149، ص  4، ج   145، ص   2، ج   187،  39، ص  1، ج ذیل تار�خ �غ�اد اب� ال��ار :    -227

، 1 اب� ال��ار: ذیل تار�خ �غ�اد، ج. م 1083هـ/ 476ح�ان ت يقاض يأب� الف�ح ال���ل يالقاض  -228

    .191-189ص

  .   175  – 171: ال���فاد ، ص   ياب� ال�م�ا�؛  570، ص  13: تار�خ اإلسالم ، ج   يال�ه�  -229

  .  99، ص  8، ج ��قات ال�اف��ة :  ي؛ ال��� 478، ص 14: تار�خ اإلسالم ، ج   يال�ه� -230

وق�ل ع�  ودرس بها على اإلمام ال�لفي ، ول� �اإلس���ر�ة  : يأب� ال��� على ب� ال�ف�ل ال�ق�س  -231

:   � ال���ر وت�فى بها . ث� ان�قل للقاه�ة ، " انق�ع إل�ه وت��ج �ه " ، و�ل م���ا �اإلس���ر�ة  : نه إ ه عالق�ه �

  .  320، ص  13، ج  : تار�خ اإلسالمي ؛ ال�ه�307-306، ص 2، ج ال���لة 

 .  175  – 174، ص ال���فاد :  ياب� ال�م�ا�  -232

  تقع في س��قة ال�اح� �القاه�ة ، وأن�أها ال�ز�� ال�اح� صفي ال�ی� ع�� هللا ب� ش��  ال��رسة ال�اح��ة : 233

. اب� خل�ان : و��ات  ها ال��ر�� ب ال�ق�سي ب� ال�ف�ل  يت�لى الف��ه عل�اك�ة ، و م) وأوقفها لل1225ه/622(ت

  .  371، ص  2: ال��� ، ج  � ال�ق��� ؛  706، ص 13ال�ه�ي : تار�خ اإلسالم ، ج ؛  292، ص  3ج ، األ��ان

ذیل تار�خ �غ�اد  ا في ��ا�ه . واع��� عل�ه ����ً  �ه�ةب� ال�ف�ل م� م�ادر اب� ال��ار ال ي�ان عل   -234

،  5،ج 53،150- 52، 7،ص4،ج165- 164، 104، 73، 55-54، ص.3،ج187، 39، ص.1، ج

  . 166، 81،  63ص

،   54، ص  3، ج  145، ص  2، ج  187،  39، ص  1ذیل تار�خ �غ�اد ، ج اب� ال��ار :  -235

  .  233فاد ، ص : ال��� ي؛ اب� ال�م�ا� 80،  28، ص   5ج  173،  150،   7، ص    4، ج   164

  .  361، ص  1: ال��� ، ج  � ال�ق���  -236

: ال���فاد، ي؛ اب� ال�م�ا�63،166، ص5، ج53، ص4، ج73، ص3ذیل تار�خ �غ�اد،جاب� ال��ار:    -237

    .250ص 

 .  163، ص  4، ج    78، ص    3، ج    190،    90، ص    2، ج    186، ص    1ذیل تار�خ �غ�اد ، ج    -238

  .   105 – 104، ص  3ذیل تار�خ �غ�اد ، ج  -239

: ي؛ اب� ال�م�ا�98، ص 5، ج 52، ص 4، ج 162، ص1اب� ال��ار: ذیل تار�خ �غ�اد ، ج -240

 409ال���فاد ، ص 
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  2، ج  ذیل تار�خ �غ�اد  .    يال��اب ع�� ال�م�ق  ي�ل اب� ال��ار ���اب أبفال�ب�    يأم� الف��ه عل    -241

    .104، ص 

، ج  �: ال���لة ال�ف�ل و��� ع�ه . ال���ر ب�  يم� تالم�� الف��ه عل � �اف� ال���ر �ان ال��رخ وال - 242

  .   307، ص  2

  . 97: ال���فاد ، ص ياب� ال�م�ا� -243

،  3، ج  : ال���لة    � . ال���ر ، ودرس على اإلمام ال�لفي    ب� ال�ف�ل �اإلس���ر�ة  يول� م��� ب� عل    -244

 . 368ص 

  .  85، ص2اب� ال��ار: ذیل تار�خ �غ�اد ، ج  -245

�اإلمام العال� ، ودرس  � وصفه ال���ر  :  ي أب� القاس� ع�� ال�ح�� ب� ع�� ال���� الف��ه ال�ال�  -246

  .  504 – 503، ص   3، ج : ال���لة  � عل�ه في ال����رة والقاه�ة . ال���ر 

الف��ه مع   �، واتف ي أفاد الف��ه ع�� ال�ح�� ب� ع�� ال���� اب� ال��ار في ��ا�ه ع� أس�اذه ال�لف  -247

،   2ال������ في روای�ه� ع�ه ، وأورد اب� ال��ار روای�ه� لل�أك�� . ذیل تار�خ �غ�اد ، ج  أر�عة م� العل�اء 

  .  105، ص   3، ج  45ص 

�اإلس���ر�ة  يم� العل�اء ال�ی� درس�ا على ال�لف��� : ع�� ال�ال� ب� إس�اع�ل ب� ال��� ب� ع  -248

: تار�خ اإلسالم    ي؛ ال�ه�  407، ص    3: ال���لة ، ج    � �ال�راسة عل�ه في ال����رة . ال���ر   � ، واه�� ال���ر 

 .  107، ص    14، ج 

اب� ال��ار: ذیل تار�خ �غ�اد ي.  ��ا�ة ع� ال�لفالاتف� ع�� ال�ال� ب� إس�اع�ل مع �ع� العل�اء في  -249

  .  190، ص1ج

م  1172هـ/  568ول� ���ی�ة ال��� ����از ، وزار م�� عام    أب� ع�� هللا م��� ب� إب�ا��� ب� �اه� :    -250

: ال�قفى   � ؛ ال�ق���   165  –  163، ص    3 : ال���لة ، ج  � ال���ر   ، وله الع�ی� م� ال��لفات في ال���ف .

     .  51- 49، ص   5) ج 1991، ب��وت، � األولى،  ي، دار الغ�ب اإلسالم � ال���� (ت�ق�� م��� ال�عالو 

  .  51، ص  2اب� ال��ار : ذیل تار�خ �غ�اد ، ج   -251

؛    720، ص  13: تار�خ اإلسالم ، ج  ي؛ ال�ه� 480، ص  2اب� نق�ة : إك�ال اإلك�ال ، ج   -252

  .  101، ص  5) ، ج  1994: ش�رات ال�ه� في أخ�ار م� ذه� (دار الف��، ب��وت،  يالع�اد ال���ل

أول م� ح�د ن���ات  �إلى ال���ة و�ع هی�جع أصل ال�اه� : يأب� ال��� ث��ان ب� إب�ا��� اإلخ���   -253

: تار�خ   �ال���� ال�غ�اد .  م  861هـ/246ال���ف ، و�قع مع��ه في الق�افة ال�غ�� �الف��ا� ، وت�فى عام  

: نها�ة األرب في ف��ن األدب (ت�ق�� د ض�اء ال�ی�   � ؛ ال����  378،  373، ص  9م�ی�ة ال�الم ، ج 

؛  1136، ص 5: تار�خ اإلسالم ، ج  يل�ه�؛ ا134، ص 29) ج 1992ال���، اله��ة ال����ة لل��اب، 

   .   221، ص  3ح�� إب�ا��� : تار�خ اإلسالم، ج 
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ت�� الق�افة مقاب� أهل الف��ا� والقاه�ة ، وت�ق�� إلى الق�افة ال�غ�� ، وتقع في سفح ج�ل ال�ق��   -254

  .    442ص   ،  2: ال��� ، ج  � ال�ق���  وتقع في ش�ق الف��ا� ���ار ال��اك� . ، والق�افة ال���� 

. ذیل تار�خ �غ�اد    يوأم�ه �ال���� م� ��ا�ات ال�لف،    �ه�ةم� م�ادر اب� ال��ار ال  ��ادآ�ان الف��وز     -255

  – 150، ص  4، ج  184، ص  3، ج    53  – 51، ص   2، ج  145 –  144، ص  39، ص  1، ج  

151   .  

،  : ذیل تار�خ �غ�اد اب� ال��ار . ي��ا�ة ع� ال�لفالاتف� ال�اه� اب� ال��اب مع �ع� العل�اء في   -256

  . 190، ص1ج

، ي ���ة ث� جاء إلى م�� ودرس على ال�لفول�  اب� ال��اب: �ال�ع� را��� ب� ع�� ال�ح�� ب�اب 257 

: تار�خ ي؛ ال�ه�459، ص 3: ال���لة، ج� م . ال���ر 1237هـ/634ذ� القع�ة عام في  �الف��ا� يوت�ف

  .  130، ص 14،جاإلسالم 

،  : تار�خ اإلسالميال�ه� .��� واس�ق� بهالول� ب�م�� وجاء  :  ع�� ال�ح�� ب� ی�سف ب� ��ة هللا  -258

 . 242، ص  14ج

 .  36  – 35، ص  5، ج   50، ص   4، ج   60، ص  3اب� ال��ار : ذیل تار�خ �غ�اد ، ج  -259

، : ذیل تار�خ �غ�اد. اب� ال��ار يمع �ع� العل�اء في ��ا�ة ح�ی� ع� ال�لف � اتف�  ی�سف ال�او  -260

 . 190، ص1ج

في   يم ، ودرس على ال�لف 1172هـ/568ول� ب�م�� عام  : � ی�سف ب� م���د ب� ال���� ال���  -261

: صلة ال���لة  يال���� . م1249هـ/�647القاه�ة في رج� عام  ي�ف�ل�ه و�ان م� ال����ة ال�ع�وف�� وت�ف

 .    209ص ، 

�� إلى ق��� أو ع��� أح� خ�ام الق�� الفا��ى ، وأوقفها ��تقع خانقاه سع�� ال�ع�اء في القاه�ة وت -262

: � ؛ ال�ق���   588، ص  14: تار�خ اإلسالم، ج يم على فق�اء ال����ة .ال�ه�1173هـ/�569ی� عام  صالح ال 

 415، ص 2ال��� ، ج

�ان م� ��ار العل�اء في م��  : يال��د حات� ب� ال��ل� ال�ق�سي ال��ف  �أب ىأب� ال��� م�ت� -263

  14: تار�خ اإلسالم ، ج    يال�ه�  ؛  459  –  458، ص    3ال���لة ، ج.    � ا ال��رخ ال���ر ، ودرس عل�ه  أ�ً� 

    160، ص 

  .  ي���� وأورد ع�ه ال���� م� ��ا�ات ال�لف�ه�ة م� م�ادر اب� ال��ار ال يال�ات� ى�ان م�ت� -264

:  ي؛ اب� ال�م�ا�72، ص3، ج 193- 192،  85، ص  2، ج 242،  5، ص 1، ج ذیل تار�خ �غ�اد

  .  114، ص ال���فاد 

ول� �اإلس���ر�ة و�ان م� الق�اء ال�ع�وف�� بها و�الف��ا� ،  ب� ��ة هللا :  يأب� الف�ل جعف� ب� عل -265

: ال�قفى،    � ؛ ال�ق��� 501-500، ص  3: ال���لة ، ج  � بها. ال���ر   يلل��ر�� ب�م�� ف�اف� إل�ها وت�ف  و�ل�

      .37، ص 3ج
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ذیل تار�خ �غ�اد، ج  لل����:  ي . أفاد جعف� ال�ق�� اب� ال��ار في ���� م� ��ا�اته ع� اإلمام ال�لف -266

،   5، ج  172،  52، ص  4، ج  219،  187، 103، ص  3، ج  91، ص  2، ج 47،  8، ص 1

  .  80ص 

  .  86،   74، ص  3ج اب� ال��ار : ذیل تار�خ �غ�اد ،  -267

،    4، ج  105،  75، ص  3، ج   189، ص  2: ذیل تار�خ �غ�اد ، ج  ب� ال��ار ا ان��:  لل����  -268

  .   6ص 

 ًئام ، واع��� مق� 1155هـ /550ول� �اإلس���ر�ة عام  : يأب� القاس� ���ى ب� ع�� الع��� األن�ل� -269

  .   312، ص  3: ال���لة ، ج  � إلس���ر�ة م�ة. ال���ر ل

  - 398، ص  3ج  � : ال���لة ،: ول� ���ا . ال���ر   يأب� ال��� على ب� إس�اع�ل ب� إب�ا��� ال��ل  -270

399 .  

  320، ص  3ج  : ال���لة ،  � ول� �ال��لة . ال���ر   أب� م��� ع�� الغفار ب� ش�اع ب� ع�� هللا الع�ل:  -271

– 321  . 

  .  192، ص  2اب� ال��ار : ذیل تار�خ �غ�اد ، ج  -272

،  : ذیل تار�خ �غ�اد اب� ال��ار.  يل�لفع� ا ��ا�ةالاب� ال�الر مع �ع� العل�اء في  ي اتف� القاض -273

  . 190، ص1ج

 . بها يول� �الف��ا� ، وت�ف ال�ات� : � أب� ع�� هللا م��� ب� ���ى ب� أح�� األن�ار  ال�ی� هوج� -274

  .   422  – 421، ص 7ال�قفى، ج  :� ؛ ال�ق��� 421، ص 3: ال���لة، ج  � ال���ر 

ذیل تار�خ �غ�اد   :لل���� ان�� . ال�ى أفادته في ��ا�اته �ه�ة�ان اب� رواج م� م�ادر اب� ال��ار ال -275

  .   272، ص : ال���فاد  ي؛ اب� ال�م�ا� 5  – 4، ص 4، ج 105،   8، ص  3، ج

 ي وغ��ه ، وت�ف  يول� �اإلس���ر�ة ، ودرس على اإلمام ال�لف  اب� رواج :  يع�� ال�هاب ب� �اف� ب� عل  -276

: تار�خ اإلسالم ، ج  ي؛ ال�ه� 231: صلة ال���لة ، ص  يم . ال����1251هـ/648القع�ة عام  في ذ� 

  .  604، ص  14

 .    105، ص3اب� ال��ار : ذیل تار�خ �غ�اد ، ج  277

  .   190 – 189، ص  3ج � : ال���لةال���ر  . األصل يأب� على ال���� ب� م��� األ��ابل�  -278

�ال�راسة عل�ه� وه� : أب�   � ، واه�� ال��رخ وال�اف� ال���ر  ار ش��خ ال��ی� ����ا م� ���ان�ا ج��عً  -279

(ت ي م) ، وأب� م��� ع�� هللا ب� ی�سف القا��1228هـ/ 625(ت � ال���  يب� �الئع ال���� ال��� ��ارة

م ) ، وص�قة ب� ع��  1241هـ/638(ت � م ) ، �م��� ب� على ب� م�ف�� ب� ت��� األن�ار 1236هـ/ 623

ي  م) وسل��ان ب� ال���� ب� سل��ان ال��از ال�ل��1227هـ/624هللا ب� أبى ��� ب� ف��ح األدی� (ت

  يم) ، و��سف ب� ع�� ال�ع�1229هـ/626(ت يم) ، وفاضل ب� ن�ا ب� م���ر ال���ل1229هـ/626(ت
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  - 250،  237،  199-198،  194  -193  ، ص3: ال���لة، ج  �  م) . ال���ر 1245هـ/642ب� م���ر(ت  

  .     100-99: صلة ال���لة، ص  ي ؛ ال���� 254،561- 253، 251

 � م) . ال���ر 1225هـ/622(ت� ال���  يه� أب� ع�� هللا ب� ع�� ال���� ب� سع�� ب� �ل�� ال��ان -280

 .   729، ص 13: تار�خ اإلسالم ، ج  ي؛ ال�ه�  162  – 161، ص  3: ال���لة ، ج  

  .   190، ص  1اب� ال��ار : ذیل تار�خ �غ�اد ، ج -281

 ق�ل وفاته ، و�ان وق�ها �فًال   يآخ� م� درس على ج�ه ألمه ال�لف  ب� ع��� :  يع�� ال�ح�� ب� م�  -282

  : تار�خ اإلسالم  ي؛ ال�ه� 284- 282ص : صلة ال���لة ،  يال����: لل���� ان�� .م� ع��ه في ال�ادسة 

  .   708، ص 14ج 

  . 274: ال���فاد ، ص  ي�ا�اب� ال�م -283

 .   47-46، ص 4اب� ال��ار : ذیل تار�خ �غ�اد ، ج  -284

: ال���لة، � ال���ر .  ول� �اإلس���ر�ة و�ان م� ��ار ال���ث�� بها والقاه�ة  أب� ��� ع��� ب� ح�� :  -285

  .  865، ص   13: تار�خ اإلسالم ، ج   ي؛ ال�ه� 295، ص  3ج 

درس ب�غ�اد على   ال�ار : � األصل ال���  �ال�غ�اد يالف�ح أح�� ال���ل يأب� ��� ع�� الع��� ب� أب -286

،  3: ال���لة ، ج � م . ال���ر 1233هـ/630العل�اء ، واس�ق� ���� ح�ى وفاته في رم�ان  الع�ی� م�

  . 349ص

� م)، ع� زوجها األدی� اب� األن�ار 1178هـ/574(ت� ت��ث ع�� الع��� ال�اه� مع شه�ة األب�  -287

: ال����� (ت�ق�� م��� ع�� القادر ع�ا،  �  م) وأفاد اب� ال��ار ��عل�ماته ع�ه . اب� ال��ز 1154هـ/549(ت

 ،4ذیل تار�خ �غ�اد ، ج اب� ال��ار : ؛ 254، ص18) ج 1995دار ال��� العل��ة، ب��وت، � ال�ان�ة، 

  .    83- 81ص

م) وذ�� له �ع� أب�ات 1169هـ/ 564(ت    يدرس ع�� الع��� ال�اه� على العال� م��� ب� ع�� ال�اق  -288

،   171، ص  4ج  . تار�خ �غ�اد ،م) وأفاد بها اب� ال��ار 1087هـ/ 475م� شع� األدی� اب� ماك�ال(ت 

173 .  

أشار إل�ه اب� رج� وذ�� أنه قام �ال��ر�� فى �غ�اد   :  يال�افعي  أب� ع�� هللا م��� ب� م��� ال��قان  -289

، ص  3ج ،  اب� رج� : ال�یل على ��قات ال��ابلة؛  87، ص  1ج اب� ال��ار: ذیل تار�خ �غ�اد ، . 

182  .  

، 1ج : ذیل تار�خ �غ�اد اب� ال��ار. أح� ��ار العل�اء ب���اب�ر :  � الف�او  �ع�� ال��ع� ال�اع� - 290

 .  88- 87ص

  . 8، ص  1اب� ال��ار : ذیل تار�خ �غ�اد ، ج  -291

  316- 314: ال���فاد ، ص  ي؛ اب� ال�م�ا� 91-88، ص  1اب� ال��ار : ذیل تار�خ �غ�اد ، ج  -292

.  
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،   يب� ال�ف�ل ال�ق�س ي درس على الف��ه عل:  � وج�ه ال�ی� ب��ات ب� �اف� ب� ع�اك� األن�ار  -293

: تار�خ اإلسالم   ي؛ ال�ه�442-441، ص 3: ال���لة، ج  � ال���ر . ا �ال�ع� و�ال�� واله��سة و�ان مه��� 

 . 132، ص    14، ج 

  .   318؛ اب� ال�م�ا�ى : ال���فاد ، ص   131، ص  2اب� ال��ار : ذیل تار�خ �غ�اد ، ج  -294

م�س�ة ش�اب ال�امعة، اإلس���ر�ة،  (س�� ع�� الع��� سال� : الع�اق��ن فى م�� في الق�ن ال�ا�ع  -295

   .7ص  )1991

 .      198  – 197، ص  4ب� ال��ار : ذیل تار�خ �غ�اد، ج ا -296

�ان م� ��ار العل�اء ودرس عل�ه   : � ع��� ب� ��ة هللا ب� وردان العام�  يع�� ال�هاب ب� القاض -297

، ص   13: تار�خ اإلسالم ،  ج  ي؛ ال�ه� 245، ص  3: ال���لة ، ج  � ال���ر  : . لل���� ان��� ال���ر 

815    .  

  .  133  – 132، ص  5اب� ال��ار : ذیل تار�خ �غ�اد ، ج  -298

 .  245، ص  3ال���لة ، ج  ال���ر� :  -299

 ل��ر�� ال��ه� ، وأس� �ه ال�ل�ان صالح ال�ی� م�رسة في الق�افة ال�غ��  ي�قع ق�� ال�افع -300

  ، ص  2: ال��� ، ج  � ال�ق��� ، وتقع ���ار ��ة اإلمام ال�افعي .   ال�اص��ة��رسة �ال ال�افعي ع�ف�

400 ،444  - 445    . 

  .  207، ص 4اب� ال��ار : ذیل تار�خ �غ�اد ، ج  -301

ورو� ع�ه  ،  يدرس على اإلمام ال�لف  : يال��ف يأب� ال��اج ی�سف ب� ج���ل ب� ج��ل ال��� -302

    128، ص    14: تار�خ اإلسالم ، ج    ي؛ ال�ه�  418، ص    3ج    : ال���لة ،  � ال���ر   .واب� ال��ار    � ال���ر 

   . 342 – 341، ص   6: ال�قفى ، ج  � ؛ ال�ق���  1228، ص 12: تار�خ اإلسالم ، ج   يال�ه� -303

ذیل تار�خ �غ�اد   : . لل���� ان��� األن�ار  ي أفاد ی�سف ب� ج���ل اب� ال��ار في ال��ا�ة ع� القاض -304

  ، ص  3، ج 

  .    328، ص  12: تار�خ اإلسالم (  روا�ة اب� ال��ار ) ج  ي؛ ال�ه� 174،   141 

ول� ���ة ون�أ في م�ی�ة ق�ص ودرس بها وله دی�ان  أب� الف�ل زه�� ب� م��� ب� على ال�لق� �ال�هاء :  -305

  . 396 – 395ص : صلة ال���لة  يم . ال���� 1258هـ/656القع�ة عام  ��القاه�ة في ذ يشع� ، وت�ف

    . 144، ص 3اب� ال��ار : ذیل تار�خ �غ�اد ، ج  -306

ص  ي : صلة ال���لة ،  : ال����  الع�ل  � ال���   يأب� ال�عالى ع�� ال�ح�� ب� على ب� ع��ان الق�ش  -307

201  .    

، ص  3، ج� . ذیل تار�خ �غ�اد  ال�غ�اد  �ع� ال���  ياب� ال��ار في ال��ا�ة ع� ال�ل�  يأفاد ال���وم  -308

157 .  
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ول� ���ی�ة بل� �الق�ب م� ال��صل ، وان�قل إلى دم�� ث�  : يع��ان ب� ���ى ب� م���ر ال�ل� -309

    . 495  – 494، ص  �3اق�ت : مع�� األد�اء ، ج   :إلى م��  لل���� ان��

 .  207، ص  4ل تار�خ �غ�اد ، ج اب� ال��ار : ذی -310

  . 921، ص  13، ج تار�خ اإلسالم على ��ا�ات اب� ال��ار وأوردها ع�ه .   ياع��� ال�ه� -311

ه ب�� فه� ���ان واع�ق�ه ا ال�ها واش��   ي: �ان م� س�  � أب� م��� ع�� القادر ب� ع�� هللا الفه�ى ال�هاو   -312

:  يو�غ�اد وه��ان وأص�هان ون��اب�ر . اب� ال�م�ا�، و�اف في رحل�ه العل��ة بالد ال�ام وم�� 

  .  308-307ال���فاد،ص

    . 178، ص  3، ج ذیل ��قات ال��ابلة اع��� اب� رج� على ��ا�ات اب� ال��ار وأوردها ع�ه .   -313

 .  173: ال���فاد ، ص  ياب� ال�م�ا� -314

 .  6، ص  5، ج 12، ص  2، ج   152،  72، ص 1اب� ال��ار: ذیل تار�خ �غ�اد ، ج  -315

: خ��� ح�ان وواع�ها ودرس علي ��ار العل�اء ب�غ�اد ،  م��� ب� ال��� ب� م��� اب� ت���ة  - 316

؛  245- 244، ص16: س�� أعالم ال��الء، ج  يوم� م�لفاته ال�ف��� ال���� ودی�ان خ��ه في ح�ان . ال�ه�

  . 723، ص 13تار�خ اإلسالم، ج

ا في ذ�� اب� ال��ار اب� ت���ة ض�� ع�د ���� م� ش��خه في �غ�اد وفى رحالته ، واتفق�ا ج��عً   -317

، ص  3، ج ذیل تار�خ �غ�اد . ي � ال��بال�ع�وف �ا يم��� ب� ع�� ال�اق �ك�ا�ة ح�ی� ع� العال� ال�غ�اد

34 .    

،  13،ج  تار�خ اإلسالم  ؛  244، ص16جس�� أعالم ال��الء ،    .  على ��ا�ات اب� ال��ار  ياع��� ال�ه�  -318

  .   723 ص

، ص   2، جاب� ال��ار : ذیل تار�خ �غ�اد    .  �ال�  يب� م���ر ب� أب  يه� أب� ع��و ع��ان ب� عل  -319

151   .  

 .    151، ص   2اب� ال��ار: ذیل تار�خ �غ�اد، ج -320

    .  230، ص  7ج . ال�افي، على روا�ة اب� ال��ار وأوردها ع�ه  �اع��� ال�ف� -321

، ال��ارة  � ع�ل ، ث�  ول� ب�غ�اد ودرس بها على ��ار العل�اء  :يال��ف  �ز�� ب� ال��� ب� ز�� ال���  تاج ال�ی�    -322

ت�ق�� ن�اه ال�واة على أن�اه ال��اة(إ:  ي. القف��  بها، وت�ك م���ة ����ة في ال�امع األم�   ي��ل� ث� في دم�� وت�فأقام  و 

-10ص  ،2ج)1986، القاه�ة، وم�س�ة ال��� ال�قا��ة، ب��وت، � األولى،  يم��� أب� الف�ل إب�ا���، دار الف�� الع�� 

: تار�خ اإلسالم، ج يم ؛ ال�ه� 1201هـ/597ذ�� وفاته عام ه� و  355 -353، ص3؛ �اق�ت : مع�� األد�اء، ج12

     .364، ص 13

    .11 ، ص 2ج ،  ن�اه ال�واة إ: يالقف� -323
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.  ي ��ا�ات اب� ال��ار م����ة ال�ه�ذ�� اع��� اب� الع��� على ��ا�ات اب� ال��ار وأوردها ع�ه ، و  -324

، ص  9) ج 1988سه�ل ز�ار، دار الف��، ب��وت،  .اب� الع��� : ���ة ال�ل� فى تار�خ حل� ( ت�ق�� د

  .   364، ص 13تار�خ اإلسالم ، ج ؛  80، ص 16س�� أعالم ال��الء ، ج : ؛ ال�ه�ي 4012

أب� شامة: ال�یل على ال�وض���(ت�ق�� إب�ا��� ش�� ال�ی�، دار ال��� العل��ة، ب��وت، � األولى،   -325

    .147ص  )2002

  112،    106، ص  1ذیل تار�خ �غ�اد ، ج  لل���� ان��:    �ه�ة .م� م�ادر اب� ال��ار ال  ��ان ال���  -326

،   5، ج 166، 63،  41، ص   4، ج  158،  113،  51، ص    3، ج  30، ص  2، ج 190،   127، 

    . 83، 47، 16ص 

الم ، ج تار�خ اإلس؛  80، ص  16س�� أعالم ال��الء ، ج .  على ��ا�ات اب� ال��ار ياع��� ال�ه� -327

    364، ص 13

سار إلى �غ�اد في رحل�ه  : يال�م�ق يال�ق�سي ال��اع�ل يأب� الف�ح م��� ب� ال�اف� ع�� الغ� -328

  .  383، ص  13، ج  : تار�خ اإلسالم    يعلى ��ار العل�اء بها . ال�ه�بها  م ودرس  1185هـ/580العل��ة عام  

؛ تار�خ اإلسالم ، ج  84، ص  16س�� أعالم ال��الء ، ج .  على ��ا�ات اب� ال��ار ياع��� ال�ه� -329

     383، ص 13

    85، ص  5، ج  59، ص  3ج  ذیل تار�خ �غ�اد    :لل���� ان��  .  أفاد ال��س�انى اب� ال��ار في ��ا�اته  -330

ی�جع أصله إلى ق��ة ح�س�ا �الق�ب م� دم�� ، وول� ب�م�� ،  :� ج�ال ال�ی� ع�� ال��� األن�ار  -331

الق�اء. أب� شامة : ال�یل على ال�وض��،  �  ع�له  وع�ل �ال��رسة الع����ة ب�م�� إلى جان�  ودرس في �غ�اد

  .   162-160ص

: تار�خ  ي؛ ال�ه�147: صلة ال���لة، ص ي؛ ال����287، ص 5اب� ال�عار: قالئ� ال��ان، ج  -332

؛ اب�  ���� : ��قات ال�اف��ة ،  99، ص  8: ��قات ال�اف��ة ، ج  ي؛ ال���478، ص 14، ج  اإلسالم

  .    788ص 

ساف� إلى �غ�اد لل�راسة مع أب�ه عام   : يال�م�ق يال��� ب� �امل ب� سال� ال��وج أب� ال��اس -333

؛   233، ص  3: ذیل تار�خ م�ی�ة ال�الم ، ج  يی��ع ال��� . اب� ال�ب�� م، و�ان دالًال 1142هـ/ 537

    . 190، ص  13: تار�خ اإلسالم ، ج  ي؛ ال�ه� 233-232، ص  2: ال���لة ،ج � ال���ر 

  .  16، ص  5ذیل تار�خ �غ�اد ، ج : اب� ال��ار  -334

،  1، ج : ذیل تار�خ �غ�اد لل���� ان�� . د ال�ق�� ع�� ال�� ب� م��� اب� ال��ار في ��ا�اتهأفا -335

 . 41ص

ول� ب�غ�اد ، ودرس بها ث� سار ل�م�� ، وأجاز   الع�ل : �ش�اع م��� ال�غ�اد يع�� ال�� ب� أب -336

 .    424، ص  2ج  : ال���لة ، � م . ال���ر 1218هـ/ 615في ر��ع األول عام  ي، وت�ف � لل���ر 
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،  3ج. ذیل تار�خ �غ�اد ، الع�ارد� ال�ات�  يأفاد اب� األن�ا�ى اب� ال��ار في ال��ا�ة ع� عل - 337

  .  144ص

 ي �ان م� ��ار ال���ث�� ، وت�ف : يأب� �اه� إس�اع�ل ب� ع�� هللا ال���� ال�اف� اب� األن�ا� -338

أب� شامة : ال�یل على ال�وض���  .  يوق�ل تأخ�ت وفاته للعام ال�ال، م 1221هـ/618ب�م�� في رج� عام 

  . 202،  198، ص 

م� ش��خه في �غ�اد وم�ة ودم��  اأشار اب� ال��ار إلى الف��ه اب� ق�امة في روا�ة ج�ع ف�ها ع�دً  -339

ذیل تار�خ �غ�اد .    يال�ه�� اب� ال��  �ال�غ�ادا في ��ا�ة ح�ی� ع� ال���ث  وحل� وح�ان ، وه� اتفق�ا ج��عً 

  . 34، ص 3، ج 

ول� �ق��ة ج�اع�ل ، ودرس ب�غ�اد عام   : يم�ف� ال�ی� ع�� هللا ب� أح�� ب� ق�امة ال�م�ق -340

 .  601، ص  13ج  : تار�خ اإلسالم ، يم . ال�ه�1223هـ/ 620ب�م�� عام     يم، وت�ف1166هـ/ 561

  .  601، ص13ج  . تار�خ اإلسالم ،على ��ا�ات اب� ال��ار وأوردها ع�ه  ياع��� ال�ه�  -341

،  27ج : ال�افي ،  �م . ال�ف�1228ه/625أشار اب� ال��ار إلى أنه �ان �ال�ام في ال���م عام  -342

    .  50ص

درس على ��ار العل�اء ب�م�� ، ث�   : يأب� القاس� على ب� ال��� ب� ��ة هللا اب� ع�اك� ال�افع -343

رحل�ه العل��ة إلى �غ�اد وم�ة وأذر���ان وأص�هان ، وع�ل �ال��ر�� في دار ال��ی� ال��ر�ة ب�م��   ساف� في

،  7: ��قات ال�اف��ة ، ج  ي؛ ال���256 - 254، ص  15: س�� أعالم ال��الء ، ج يال�ه� .ح�ى وفاته

  .  647  – 642ال�اف��ة ، ص ؛ اب� ����: ��قات 223،  217– 215ص 

، ص  12: تار�خ اإلسالم، جيال�ه�، ال��رخ���ع� اب� ال��ار ع� اب� ع�اك� ورد ت�ج�ة أ - 344 

؛ اب� ���� 223،  217، ص7، ج��قات ال�اف��ة:  ي؛ ال���333  -332، صال���فاد:  ي؛اب� ال�م�ا�493

     .   640، ص  ��قات ال�اف��ة : 

  .  13  -12،  10، ص  4، ج   174، ص 1، ج ذیل تار�خ �غ�اد  اب� ال��ار :  -345

  .  95، ص  4، ج   211، ص  3، ج  152، ص  2، ج ذیل تار�خ �غ�اد اب� ال��ار :    -346

ذیل تار�خ . �ع� أب� ال���ات ال��� م� أه� ال��ادر ال�ى أفادت اب� ال��ار ع� ع�ه اب� ع�اك�  -347

:  ي؛ اب�  ال�م�ا� 161، 9ص  5، ج 104، 30ص  ، 4، ج 181، 60،  41، ص  �3غ�اد  ، ج 

 .    161ال���فاد ، ص 

ن�� ال��انة واألوقاف ب�م��   ي : وليأب� ال���ات ال��� ب� م���  ب� ��ة هللا اب� ع�اك� ال�افع  -   348

: ��قات  ي؛ ال���833، ص 13: تار�خ اإلسالم ،ج يث� انق�ع لل��ادة ولق� �ال��اد ل���ة صل�اته. ال�ه�

    142- 141ص  ،8، جال�اف��ة

  ، 1ج  . ذیل تار�خ �غ�اد ،  اب� ال��ار ، في ال��ا�ة ع� أس�اذه اب� ع�اك�    � اب� ال���از   يأفاد القاض  -349

  .  152، 132، ص 2، ج 202، 139،  38، 35،  29ص 
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 : ولى الق�اء في الق�س ودم�� ، وع�ل �ال��ر��  يال�افع أب� ن�� م��� ب� ��ة هللا ب� ب��ار -350

شه�ة : ��قات  ي؛ اب� قاض 107-106، ص ��8ة ، ج ف: ��قات ال�ايال���. ال��ان�ة  �ال��رسة ال�ام�ة

    .  90-89، ص2ال�اف��ة ، ج

م� أه� ال��ادر ال�ى أفادت اب� ال��ار ع� اب� ع�اك�  � �ع� ال��خ ع�� ب� ع�� ال�ح�� األن�ار  -351

،  107،  13- 12، 10، ص 4،ج134، ص2، ج174،  52، 40، ص1جذیل تار�خ �غ�اد ،  :لل���� ان��، 

  .   125، ص5ج

 ي: م� ش��خ اب� ال�اب�ن  ي�اه� ب� ُسق�� ال�م�ق  ي � ب� أبأب� حف� ع�� ب� ع�� ال�ح�� ب� ع�  -352

ك�ال  إت��لة اب� ال�اب�ني : أنه درس على ال�اف� اب� ع�اك� . أوضح م) و 1281-1208هـ/604-680(

 .  195ص ، ك�الاإل

    190  –  189، ص  1ج  ذیل تار�خ �غ�اد ،  في دم�� اب� ال��ار ب�ع� ��ا�اته .    يأم� تالم�� ال�لف  -353

ر�ل ،  إ في م�ی�ة  ي: ال�قى �ه اب� ال����ف ياإلس���ران يأب� ال��� ف�ق� ب� ع�� هللا ب� �اف� ال��ان -354

 . 221 –  220: تار�خ إر�ل ، ص  يوذ�� ن�اذج م� شع�ه . اب� ال����ف

 يا�ة ع� ال�لفی�جع أصله ل��ی�ة دو�� ، واش�ه� �ال�و  األم�� أب� ال��اء م���د ب� م�س� ب� ج��: -355

  .    501، ص   14: تار�خ اإلسالم ، ج  ي؛ ال�ه�211، ص  3. اب� ال�عار: قالئ� ال��ان ، ج 

  .385، ص 14ج : تار�خ اإلسالم ،  يال�ه�  : يع�� ال�ل� ب� ع�� ال�� ب� ال���لى األن�ار� ال�م�ق -356

،  2، ج: ال���لة    � م� العل�اء ال�ع�وف�� �ق��ة دار�ا ال���ر   أب� م���ر م��� ب� عق�ل ب� ال���� :   -357

  . 263ص

  . 431، ص   2ج �اق�ت : مع�� ال�ل�ان ، ق��ة ����ة مع�وفة م� الق�� ال�ا�عة ل�م�� .  دار�ا : -358

م)  1169هـ/ 564(ت  اب� ال��ار ���ا�اته ع� أس�اذه الف��ه ع�� ال�ال� ب� أس�  � أم� إس�اع�ل ب� الع���   -359

ي: تار�خ اإلسالم  ؛ ال�ه�11-10، ص5، ج14، ص 4، ج227،230،  85، 81، ص 1جار�خ �غ�اد ، ذیل ت

    .320، ص12ج ، 

، ص 13جي : تار�خ اإلسالم ،  : ال�ه�يال��ف  يأب� �اه� ش�� ال�ی� إس�اع�ل ب� أی�اش ال�م�ق  -360

915   .  

 . 157- 156، ص  3ج  ذیل تار�خ �غ�اد ،  اب� ال��ار ���ا�اته ع� وال�ه .    � أم� أب� الغ�ائ� ب� ص��   -361

على  : ساف� مع وال�ه لل�راسة    الع�ل  يال�افع  يأب� الغ�ائ� سال� ب� ال�اف� ال��� ب� ��ة هللا ال�غل�  -362

م  : تار�خ اإلسال يم . ال�ه�1240هـ/ 637في دم�� في ج�اد� اآلخ�ة عام  يك�ار العل�اء في �غ�اد ، وت�ف

 .  238، ص 14ج ،

: درس على ��ار العل�اء في �غ�اد م�ل شه�ة ال�ات�ة م��� ب� ع�� ال�اح� ب� ع�� ال�اح� ب� م���ر  -363

: س�� أعالم ال��الء ،  ي، ورو� ع�ه ��ار ال��رخ�� وال�فا� م�ل اب� ال��ار واب� نق�ة . ال�ه�� واب� ال��ز 

 .    400-397، ص  16ج
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    .   53، ص   5، ج   87، ص  4اب� ال��ار : ذیل تار�خ �غ�اد ، ج  -364

،  14ج  تار�خ اإلسالم ، ؛ 399، ص16ج  . س�� أعالم ال��الء ،على ��ا�ات اب� ال��ار ي اع��� ال�ه� -365

 . 472ص 

،  27،ج  �: ال�افي  ال�ف�  .  ی��� إلى ال�لة ال����ةال�ع�� ال�ع�وف ب�اقال:    ي ن�� ب� الف�ح ب� أب  -366

  . 51- 50ص

 .   50 ، ص27ج . ال�افي ، على ��ا�ات اب� ال��ار وأوردها ع�ه  �اع��� ال�ف� -367

ض�� ع�د ���� م� ش��خه ب�غ�اد وفى   �ال�غ�اد � ذ�� اب� ال��ار ع�� الل��� ب� ی�سف ال���  -368

. ذیل   ي� ال��بال�ع�وف �ا ي م��� ب� ع�� ال�اق �اتفق�ا في ��ا�ة ح�ی� ع� العال� ال�غ�اد ق�رحالته ، و 

  . 34، ص  3جتار�خ �غ�اد ، 

،  13ج   : تار�خ اإلسالم ،  ي ال�ه�  :  الف�ل��ف وال����  يع�� الل��� اب� الف��ه ی�سف الف��ه ال�افع  -369

  .  889ص

 . 42، ص 5ج  ذیل تار�خ �غ�اد ،  أورد اب� ال��ار ع�ة أب�ات م� شع� اب� ع��� في ه�اء اب� دح�ة .    -370

درس ب�م�� و�اف فى رحل�ه العل��ة الع�اق   :  يأب� ال��اس� م��� ب� ن�� هللا ب� ال��� ال�م�ق  -371

 .  337، ص  3ج : ال���لة ، � وخ�اسان  و�الد ما وراء ال�ه� واله�� وم�� . ال���ر 

ول� ���ی�ة م�س�ة ، وزار في رحل�ه العل��ة   :  يال�ا��  يال�ی� أب� حام� م��� ب� على اإلش��ل  يم��  -372

  .  97-96، ص5ج : م��ع اآلداب ، يبالد ال�ام و�الد ال�وم و�غ�اد وله الع�ی� م� ال��لفات . اب� الف��

  .   127، ص  4ج ال�افي ، على ��ا�ات اب� ال��ار وأوردها ع�ه .  �اع��� ال�ف� -373

: تار�خ اإلسالم ،   ي؛ ال�ه�194، ص2: ال���لة ،ج� ال���ر �: م��� ب� داود ب� ع��ان ال�ر��� -374

    324، ص  13ج

  .   8، ص  3اب� ال��ار : ذیل تار�خ �غ�اد ، ج  -375

���  أن ی ين�� لق��ة أوه ب�� زن�ان وه��ان، و�ل� م�ه ال�لف ال��� ب� أح�� ب� ی�سف ال�اه� : -376

: تار�خ  ي ؛ ال�ه� 283، ص1. �اق�ت ال����: مع�� ال�ل�ان ،ج قاف ل����ه ، وأقام �الق�س أر�ع�� س�ة

  .    916، ص13اإلسالم ، ج 

  . 174: ال���فاد، صي؛ اب� ال�م�ا�  6، ص4، ج 190، ص 1، ج ذیل تار�خ �غ�اد  اب� ال��ار :  -377

،  14ج : تار�خ اإلسالم ، ي: ال�ه� ال�اه� يع�� هللا ب� ع�� ال�ح�� ال�م�ق يال�عال يم��� ب� أب -378

 .   251ص 

    .251، ص  14ج تار�خ اإلسالم ، على ��ا�ات اب� ال��ار وأوردها ع�ه .   ياع��� ال�ه� -379

  .   302، ص  2: م�ی�ة ب�� دم�� وحل� . �اق�ت : مع�� ال�ل�ان ، ج  ح�� -380

  .   300، ص 2: م�ی�ة ����ة تقع على نه� العاصي . �اق�ت : مع�� ال�ل�ان ، ج  ح�اة -381
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، 5م�ی�ة ����ة م� أع�ال ح�� تقع ب�� حل� وح�اة . �اق�ت : مع�� ال�ل�ان ، ج مَع�ة ال�ع�ان : - 382

 .  156ص

  5جذیل تار�خ �غ�اد ،  . ال�اج� ياب� ال��ار في ح�� في ال��ا�ة ع� الف�ل ب� عل � أفاد ال��ار  -383

 .  169، ص

 � : درس في رحل�ه العل��ة في �غ�اد وع�ف �ال��ار   � ال��ار   يأب� ال��اس أح�� ب� ع�� ال�اح� ال�ق�س  -384

  .   177، ص   3ج: ال���لة ،  � م�ة . ال���ر  � ب��ار  ههل�فق

- 620الف��ة م�  ي فت�في ل�الد ال�ام ، و ان�قل ث� ، أقام ب�غ�اد  ع�� ال��ار:م��� ب� ع�� ب�  -385

: تار�خ ي ؛ ال�ه� 469-468، ص 1: ذیل تار�خ م�ی�ة ال�الم ، ج  يم. اب� ال�ب��1233-1223ه/630

 .  947، ص  13اإلسالم ، ج 

 . 947ص   ،13ج . تار�خ اإلسالم ، على ��ا�ات اب� ال��ار وأوردها ع�ه   ياع��� ال�ه� -386

  - 1149هـ/ 545-544 ي: ول� ب�� عام� ال�ع�  يأب� العالء أح�� ب� شاك� ب� ع�� هللا ال���خ  -387

، ص   2م ودرس على اب� ع�اك� و��ار العل�اء ، وال�قى �ه اب� الع��� ��ل� . ���ة ال�ل� ، ج1150

778-779   .    

  .    160، ص  5، ج  109، ص  2، ج  77، ص  1اب� ال��ار : ذیل تار�خ �غ�اد ، ج   -388

وله الع�ی� م� ال��لفات ��ل� لعل�اء م� ��ار ا�ان :  ياف��ار ال�ی� ع�� ال��ل� ب� الف�ل ال��ف -  389

  م�ها ش�ح 

، 5ج �اق�ت : مع�� األد�اء،، و�ان �ق�م �ال��ر�� في ال��رسة ال�الو�ة .  ال���� في ال��ه�ع ال�ام

 .   477ص ، 13ج ، : تار�خ اإلسالم يال�ه� ؛613ص

م ،  1124هـ/ 518: �ان� في األصل ����ة وأ��� م�انها م��� ال��اج�� عام  ال��رسة ال�الو�ة  -390

م) ال��رسة وأوقفها ل��ر�� ال��ه�  1174-1146هـ/ 569- 541وأس� �ه ال�ل� العادل ن�ر ال�ی� م���د(

 ،ال��في . اب� ش�اد : األعالق ال����ة في ذ�� أم�اء ال�ام وال����ة (ت�ق�� ���ى ��ادة ، وزارة ال�قافة

  .  264، ص 1، ق 1) ج1991 ،دم��

درس في رحل�ه العل��ة ب�م�� و�غ�اد وخ�اسان  :    يال�افع  �ع�� ال�ح�� ب� ع�� هللا ب� عل�ان األس�  -391

 .  740، ص13، ج: تار�خ اإلسالم   يوم�� ، ال�ه�

    .  147: صلة ال���لة ، ص  ي؛ ال���� 287، ص   5اب� ال�عار : قالئ� ال��ان ، ج  -392

  ، 4،جذیل تار�خ �غ�اد �ال� .  يب� م�سى ب� أب ياب� ال��ار في ال��ا�ة ع� عل يأفاد الق��� -393

  . 137ص

 ي ول� �ق��ة الق���ة �ال��صل ، و�ان م� أ��ان الفقهاء ��ل� وت�ف ع�� ال���� ب� ع�ائ� الع�ل : -394

 .  49، ص14: تار�خ اإلسالم ، جي ؛ ال�ه�367، ص3: ال���لة ، ج � بها . ال���ر 
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ی��� لق��ة ق�ل��ة ب�ابل ، وول� �ق��ة ال��ل �الق�ب م�  :ال��رخ  يال��� ب� م��� إس�اع�ل الق�ل�� -395

 .   103، ص14ج: تار�خ اإلسالم ،  يا ب��ارة ال��� . ال�ه��غ�اد وع�ل أ�ً� 

ا م� ا فقال : "علق� ع�ه ����ً ، وه� تع��� ذ��ه اب� ال��ار ����ً  يء: �ال��� ال���� م� �ل ش الِعل� -396

،  4ذیل تار�خ �غ�اد، ج : ا م� الف�ائ� األدب�ة ". اب� ال��ار علق� ع�ه ����ً واألناش�� وال��ار�خ " و"  ال��ا�ات

: القام�س ال���� (اله��ة ال����ة لل��اب،  ��ادآ؛ الف��وز 250:ال���فاد، ص ي؛ اب� ال�م�ا�99ص

  .   260، ص 3)ج1979

  . 161، ص 4ج  . ذیل تار�خ �غ�اد ،    �ب� ال���� ال�غ�اد   ياب� ال��ار في ال��ا�ة ع� عل  يأفاد الق�ل��    -397

  .  137، ص   12، ج ال�افي على ��ا�ات اب� ال��ار وأوردها ع�ه .  �اع��� ال�ف� -398

: درس ب�غ�اد ، ث� ان�قل إلى حل� وأقام بها ح�ى وفاته،،    �ال�غ�اد  ���  يالغ�ائ� ب� أب  يی�ن� ب� أب    -399

، ص   29، ج  ي: ال�اف �؛ ال�ف� 492، ص14: تار�خ اإلسالم،ج يو�ان م� ال���خ ال�ع����. ال�ه�

185 .   

  . 185، ص   29ج ال�افي ، على ��ا�ات اب� ال��ار وأوردها ع�ه .  �اع��� ال�ف� -400

  . 414-413، ص 16: س�� أعالم ال��الء،جيال�ه�:  �ال�غ�اد يإب�ا��� ب� ع��ان ب� ی�سف ال��� -401

ا ض�� ع�د ���� م� ش��خه في �غ�اد وفى رحالته ، واتفق�ا ج��عً  � ذ�� اب� ال��ار ی�سف ال�اشغ�  -402

،   3ج ذیل تار�خ �غ�اد ، .  ي� ال��بال�ع�وف �ا ي م��� ب� ع�� ال�اق �في ��ا�ة ح�ی� ع� العال� ال�غ�اد

  .   34ص 

،  14اإلسالم،ج  ؛ تار�خ414ص ، 16،ج  س�� أعالم ال��الء. على ��ا�ات اب� ال��ار  ياع��� ال�ه� -403

  .   511ص

م وفي ���قه 1191هـ/ 587: ول� ب�م�� ، ودرس ب�غ�اد عام  يی�سف ب� خل�ل ب� ع�� هللا األدم -404

  لل�ج �ع� عام  

: ال���فاد،   ياب� ال�م�ا�؛ 610، ص14سالم،ج : تار�خ اإليم ، وت�فى ��ل� . ال�ه�1223هـ/ 620

  . 442-441ص

، ج  22، ص 4، ج210، 112، 12، ص3، ج163،244، ص 1، ج: ذیل تار�خ �غ�اد اب� ال��ار -405

     ،  130، ص5

  .( ��ا�ات اب� ال��ار)  185، ص29ج ،�: ال�افي ؛ ال�ف� 442،  206ص ي: ال���فاد ،اب� ال�م�ا� -406

ال��ی� واألدب وجاور ���ة  يا �عل��ان مه���  ال��اس أح�� ب� ی�سف ب� أی�ب : ال���� أب�  -407

:  �؛ ال�ف�36، ص5: م��ع اآلداب، جياب� الف��. ودرس ب�غ�اد ، وأقام ��ل� ع�� أخ�ه ال�ل� ال�اه� 

  .  184، ص  8، ج يال�اف

  ول� ��ل� وع�ل �ال��ر�� �ع�ة م�ارس اب� األس�اذ : �ز�� ال�ی� ع�� هللا ب� ع�� ال�ح�� األس� -408
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وال�قى بها ،  ع� ال�ل�ك إلى م�� وال�ام و�غ�اد بها، وأس�� إل�ه ق�اء حل� �ع� اب� ش�اد ، وساف� رس�ًال  

: ال���فاد، ي؛ اب� ال�م�ا�255أب� شامة : ال�یل على ال�وض���، ص. م 1237هـ /�634اب� ال��ار عام 

 .     269-267ص

: ال���فاد، ياب� ال�م�ا� ؛ 174، ص�14ا�ات اب� ال��ار ع�ه . تار�خ اإلسالم ، ج � ي أورد ال�ه� -409

 .  268ص 

 ي : ی�جع أصله ل��ی�ة ب�اعا وت�لى وال�ه الق�اء بها ، ون�أ وت�ف يال��� ب� ح�� ب� عام� ال�اب -410

  .    3321، ص  ��7ل� . اب� الع��� : ���ة ال�ل� ، ج 

� ون�أ �القاه�ة ، ث� ان�قل ل�ل� وولى ال�زارة فول� ���ی�ة ق ب� ی�سف ب� إب�ا��� : يأب� ال��� عل -411

اب� ال�عار قالئ� . م) ، وله م�لفات في األدب وال�ار�خ وال��  1231-1217ه/ 628-614بها خالل الف��ة (

  . 11-9، ص  4ال��ان، ج 

 .   333، ص 29ج نها�ة األرب ، على ��ا�ات اب� ال��ار وأوردها ع�ه .  � اع��� ال����  -412

م ب�الد ال�وم ، وأس� واش��اه تاج� 1179-8هـ/575-4 ي: ول� ب�� عامي �اق�ت ب� ع�� هللا ال�وم -413

اب� خل�ان: و��ات األ��ان، . ا �األج�ة ث� اح��ف ال��ارةم وع�ل ناس�ً 1200هـ/ 596م� �غ�اد ث� اع�قه عام 

    . 139، 127، ص   6ج 

،  12ج: تار�خ اإلسالم ،    يم) . ال�ه�1185هـ/ 581(ت    يه� ال�اف� م��� ب� ع�� ب� م��� ال��ی�  -414

  .  738ص

  .  11، ص �1اق�ت : مع�� األد�اء ، ج  -415

، ص  2ج مع�� ال�ل�ان ، اع��� �اق�ت على اب� ال��ار في معل�ماته ع� م�لة ال�ه� ب�م�� .  -416

224  .  

    : مع�� ال�ل�ان ،لل���� ان�� . في ��ا�ه مع�� األد�اء � �ان اب� ال��ار م� م�ادر �اق�ت ال���  -417

  . 444،    45، ص    5، ج    541،    110-109، ص   4، ج    387-386ص،    3، ج    80-79، ص  1ج7

اب� ال��ار : ذیل    في ال��ا�ة ع� �ع� العل�اء .م��ًرا مه��ا الب� ال��ار وأفاده    � �اق�ت ال��� �ان      -418

 .  106: ال���فاد ، ص  ي؛ اب� ال�م�ا�152، ص3تار�خ �غ�اد، ج

  ، 7، وذ��ه  له اب� ال��ار . قالئ� ال��ان ، ج � أورد اب� ال�عار ن�اذج م� شع� �اق�ت ال���  -419

    .  200-199ص

 .  427: ال���فاد ، ص  ياب� ال�م�ا�  -420

م وع�ل �ال��ر�� ��ل� 1192هـ/ 588عام   : ول� ب� الع��� ج�ادة  يأب� القاس� ع�� ب� أح�� ب� أب -421

: تار�خ ي؛ال�ه�211- 210، ص4: م��ع األلقاب، جياب� الف��. �القاه�ة ي إلى �غ�اد وت�فوساف� رس�ًال 

  . 937ص  ،14اإلسالم،ج

  .    2733،   2697، ص 6، ج   2448، ص  ���5ة ال�ل� ، ج  اب� الع��� :  -422
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،  6أك� اب� الع��� ح��له على إجازة اب� ال��ار في ع�ة م�اضع م� ��ا�ه . ���ة ال�ل� ، ج  -423

    .   4369،  4309،  4255،  4235، ص  9، ج 2736،   2697ص

،  5،ج  746، ص 2ج���ة ال�ل� ،  :لل���� ان�� . أفاد اب� ال��ار اب� الع��� في ���� م� ��ا�اته -424

  . 4298، ص 9، ج2771، 2768، 2656، 2543، ص6، ج2488ص

  .  937، ص  14: تار�خ اإلسالم ، ج   يال�ه� -425

  .  121، ص   5، ج  34، ص  4، ج202، ص  3اب� ال��ار : ذیل تار�خ �غ�اد ، ج -426

  .   175، ص3ذیل تار�خ �غ�اد، ج . اب� ال��ار في ذل� ال�ق� صالة ال��ازة على أح� العل�اء ى صل -427

 .  169، ص    13؛ اب� ���� : ال��ا�ة ، ج   402، ص 16 : س�� أعالم ال��الء ، ج يال�ه� -428

؛ اب�  169، ص  13؛ اب� ���� : ال��ا�ة ، ج  402، ص  16: س�� أعالم ال��الء ، ج  يال�ه� -429

 .  137، ص  7: ال�قفى، ج � ؛ ال�ق��� 509، ص   3رج� : ذیل ��قات ال��ابلة، ج 

  .    116، ص  5اب� ال��ار : ذیل تار�خ �غ�اد ، ج  -430

  .  215،  61ص  ، 8، ج 354، 328، ص 5، ج 272، ص 3، ج34، ص2عق� ال��ان ، ج  -431

؛ اب� ���� :   8، ص  5، ج  ي: ال�اف �؛ ال�ف� 402، ص  16: س�� أعالم ال��الء ، ج  يال�ه� -432

  .  124، ص   2شه�ة ، ج  ي ؛ اب� قاض169، ص    13ال��ا�ة ، ج  

  


