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 ملخص البحث
د يهدف هذا البحث إىل تسليط الضوء على احلركة العلمية اليت شهدهتا واحدة من أشهر مدن العامل اإلسالمي الواقعة يف بال

 وتتجلى إشكالية هذا البحث، وإحدى احلواضر اإلسالمية العريقة يف التاريخ واحلضارة، والعلم والدراسة، والثقافة والفكر، خراسان
احلديثية يف هذه املدينة ال  ارسئجة قامت هبا املديف أن نيسابور كانت مدينة متوج بالعلم، وتغص بالعلماء، وأن مثة حركة علمية را

 . وتبرز أهمية هذا البحثمية احلديثيةالا عن عامة املسلمني، فجاء هذا البحث لرفع اللثام عن هذه احلركة العليعرفها طلبة العلم فض
احلديثية يف إثراء احلركة العلمية اليت شهدهتا مدينة نيسابور، مع اإلملاح إىل مراكز التعليم فيها، وذكر  ارسيف: أنه يستعرض جهود املد
املنهج  وقد ُسِلك في هذا البحثن برعوا يف العلوم احلديثية، مع رصد إسهاماهتم، ونتاجهم العلمي. مناذج من أبرز روادها الذي

االستقرائي وذلك يف تتبع كتب الرتاجم، والسري، والطبقات، وتواريخ البلدان للوقوف على أماكن التعليم يف املدينة العريقة، وكذلك 
نيسابور،  مدينةالتعليم املتنوعة اليت ضمتها  هج الوصفي التحليلي وذلك يف وصف مراكزملعرفة علماء احلديث املنسوبني إليها، واملن

هذا  ومن أهم نتائجوحتليل الدور الريادي الذي قامت به، وكذلك يف وصف النتاج العلمي لعلمائها احلذَّاق. 
نظام الدراسة وبني البحث أن األفذاذ،  االدور احلضاري والعلمي الذي قامت به مدينة نيسابور متمثالا بعلمائه أبرز البحث :البحث

 ضية املنهجية منذ وقت مبكر.واهتمامهم بق على معرفة املسلمنياملدارس النظامية العلمية واحلديثية يف نيسابور دليل يف 
 

 رواد. –هنضة –نشأة  –نيسابور  –املدارس احلديثية  :المفتاحيةالكلمات 
 
 

 مقدمة
لقد قيض اهلل للسنة أئمة نقادا، وحفاظا عارفني، وجهابذة عاملني، 

 وحيىي وصيارفة ناقدين، كابن سريين، وأيوب السختياين، وشعبَة،
والبخاري،  وأمحد، املديين، وابن   معني وابن   مهدي، وابن   القطان،

 الغالني، حتريف عنها ينفون زرعة، وأيب حامت، وأيب داود، وأيب
 املتنوعة العلوم هلا اجلاهلني؛ فأسسوا وتأويل املبطلني، وانتحال

 فيها وبذلوا الدين من وجعلوها الرجال، وعلوم اإلسناد كعلوم
 اجلهود مامل تقم أمة مبثل جزء منه. من

ة املطهرة وساروا هبا يف األمصار وقد محل هؤالء األعالم راية السن
 املختلفة، ودار احلديث يف تلك األمصار عليهم.

وكان لكل بلد من تلك البلدان خصائص متتاز هبا عن غريها، يف 
طرق البحث والتصنيف، وكذلك يف علم احلديث والرباعة فيه؛ 
فربزت االجتاهات العلمية احلديثية املختلفة يف األمصار 

ذلك إىل ظهور ما يعرف" باملدارس احلديثية" اإلسالمية، فأدى 
وهي احلركة العلمية اليت نشأت يف كل مصر من األمصار وقطر 

 من األقطار.
وال شك أن هذه املدارس مل تكن مجيعها على هنج واحد أو 
طريق واحدة؛ فقد كان لكل مدرسة خصائصها ومساهتا، اليت 

 متيزها عن غريها.
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حلواضر اإلسالمية انتشارا كبريا وقد انتشرت تلك املدارس يف ا
وكان  وكان هلا اكرب األثر يف بناء عقلية املسلم وتكوين شخصيته،

 نيسابور". ارسمن أبرز تلك املدارس" مد
وتعترب معرفة املدارس احلديثية ومنهجها، وأثرها يف علم احلديث 
غاية يف األمهية بالنسبة لكل دارس وباحث ناهيك عن كل عامل 

هل أعة احلديث يف سائر األمصار فربع انتشرت صناوناقد، فقد 
برع يف علوم شىت،  كل مصر يف علم من العلوم، ومنهم من

احلديثية لكل مصر من األمصار يكشف لنا عن  ارسفدراسة املد
، مدى تطور العلوم يف هذه املدارس، ومدى عناية العلماء هبا

 يف علوم احلديث. هاوكذلك عن مدى تأثري 
ر الدكتور مهام سعيد إىل أمهية دراسة املدارس لذلك فقد أشا

احلديثية، وأهنا من وسائل الكشف عن العلة فقال:" معرفة 
قهية، املدارس احلديثية: نشأهتا، ورجاهلا، ومذاهبها العقدية والف

وما متيزت به عن غريها، فقد نشأت  وأثرها وتأثريها، يف غريها
الشام ومصر واليمن، للحديث مدارس يف املدينة، ومكة والكوفة و 

وهبذه الطريقة يعاجل الباحث أسانيد كثرية فيكشف عن 
 (.1/128ه: 1407علتها")ابن رجب،

تعددت األقوال يف بيان املقصود  تعريف المدرسة الحديثية:
 باملدرسة احلديثية؛ ومن أبرز تلك التعريفات:

الذي يرى أن  :عزوز بن حممد الدكتور تعريف التعريف األول: 
 :هي معان   عدة على يطلق" مصطلح "املدرسة احلديثية

 هذا ومت لروايته، األوىل القواعد ورسم النبوي، احلديث نشر -أ
 .الصحابة زمن كبار يف املنورة املدينة مدرسة يف
ا نقده قواعد وتقنني احلديث، نشر -ب  من انطالقاا ومتناا، سندا

 فيها، والتوسع تطويرها باملدينة، مع الصحابة رمسها اليت األسس
يف  املدينة مبدرسة هذا وكان البيئية، الظروف اقتضتها ملا استجابة

 الكوفة،:األربعة مبراكزها العراق ومبدرسة اهلجري، الثاين القرن
 .بغداد مث واسط، البصرة،

 ونشر األمصار، من مصر إىل انتقل الذي احملدث الصحايب-ج
 وكثر فاُشتهر، باملدينة، من قبل رسم الذي املنهج وفق حديثه

ه: 1434" )حممد عزوز افيه الرواية مصدر وكان تالميذه،
غري أنه يرى أن هذه التقسيمات روعي فيها الزمان  .(12ص

واملكان، أما يف واقع األمر فاملدرسة احلديثية واحدة، والذي تعدد 
 وطرق واملروي، الراوي، :الرواية عناصر ألن هو الزمان واملكان؛

 لطرق بالنسبة شكلها يف أصلها، متطورة يف واحدة التحمل
 الراوي، وشروط صفتها، م ن :الرواية قوانني نإف كذلك .التحمل
متشاهبة. )حممد عزوز  املنت ونقد وأنواعه، واإلسناد وجرحه،
 .(12ه: 1434

أن املدرسة احلديثية هي عبارة عن اتفاق مجاعة  التعريف الثاني:
من العلماء على مذهب واحد يف تبليغ حديث رسول اهلل صلى 

 اهلل عليه وسلم.
رمحه  –ومما يشهد هلذا املعىن ما ذكره اإلمام علي بن املديين 

صلى اهلل   حيث قال: "مل يكن يف أصحاب رسول اهلل  -اهلل
هبه، ويفتون بفتواه، عليه وسلم من له صحبة يذهبون مذ

ويسلكون طريقته إال ثالثة: عبد اهلل بن مسعود، وزيد بن ثابت، 
 ( 42م: ص1980وعبد اهلل بن عباس" )ابن املديين، 

فتبني من قوله أن هناك شيخ وتالميذ، ولكل تلميذ منهم طريقته 
اليت ميتاز هبا عن غريه، وإن كانوا يتفقون مجيعا على مبدأ واحد؛ 

 . وهو التبليغ
 أهنا مكان، حيصل فيه التدريس كدور احلديث. التعريف الثالث:

ويؤيد هذا التعريف قول املقريزي:" مما حدث يف اإلسالم ومل يكن 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وال التابعني   يف عصر صحابة

وإمنا حدث بعد األربعمائة، وأول من بىن داراا للحديث نور الدين 
احلديث النورية")املقريزي  زنكي بدمشق وهي دار

 (.315هـ: ص1418ه:1418
وسوف يدور حديثنا عن املدارس احلديثية باعتبار أهنا األماكن 
اليت خصصت لدراسة احلديث الشريف بناء على منهج علمي 
متفق عليه غايته نشر حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، 

 ورسم القواعد لروايته واالشتغال به.
ارس احلديثية يف نيسابور من أهم املدارس احلديثية اليت وتعترب املد

كان هلا أثر بارز يف إثراء احلركة العلمية يف العامل اإلسالمي، حيث 
كان اهلدف من إنشائها؛ إعداد مسلم قادر على أداء التكليف 
الشرعية بصورة قومية، وتوفري جو علمي يساعد على التفكري 

ماء السنة يكون قادرا على صد واالبتكار، وختريج جيل من العل
املد الشيعيي الذي تعرضت له تلك البالد، باإلضافة إىل إعداد 
كوادر قادرة على حتمل أمانة تبليغ حديث رسول اهلل صلى اهلل 

 عليه وسلم والذب عن حياضه.
 المبحث األول: موقع نيسابور ومكانتها العلمية

العامل واحدة من أشهر مدن  تعترب مدينة نيسابور
، مشال شرق إيران قرب خراسان اإلسالمي الواقعة يف بالد

العاصمة اإلقليمية مشهد وتبعد عنها بنحو تسعني كيلو مرتا، 
وهي إحدى احلواضر اإلسالمية العريقة يف التاريخ واحلضارة، 
والعلم والدراسة، والثقافة والفكر، وذلك على مدار ستة قرون 

ملقاطعة خراسان قدميا، وأكرب  كاملة، إذ كانت نيسابور عاصمة
وتعد من أشهر مراكز الثقافة  مدهنا، ومتثل الربع الغريب منها،

، قبل أن يدمرها الزلزال الذي العصر العباسي والتجارة والعمران يف
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م، مث أكتمل خراهبا على يد قبائل 1145هـ / 540ضرهبا عام 
يت م، وتقع اآلن بني دول1221هـ / 618الغز مث املغول سنة 

 ه(.1405إيران وأفغانستان)كي ليسرتنج
ثرة مدهنا، لقد عرفت نيسابور باتساع رقعتها، وكحدود نيسابور:

انون إن طول نيسابور مثويف ترسيم حدودها يقول احلموي:" 
 يفدرجة ونصف وربع، وعرضها سبع وثالثون درجة، وعّدها 

  (. 2/433م: 1938اإلقليم الرابع)ابن حوقل، 
اليت حتدها من و ما بينها وبني املدن اجملاورة هلا  ومن مث فقد ذكر
رسخا، ومنها ومن الّري إىل نيسابور مائة وستون فمسافاة فقال:" 

 إىل سرخس أربعون فرسخا، ومن سرخس إىل مرو الشاهجان
 (. 332 /5ه: 1414)احلموي، ثالثون فرسخا

لماء واألدباء متيزت نيسابور بكثرة الع :العلمية نيسابور مكانة
ذلك  اإلسالم العلمية يفوالفضالء حىت ضارعت أعظم حواضر 

 الزمان.
 لة، معدنهي مدينة عظيمة، ذات فضائل جليقال ياقوت:" 

دينة كانت مل أر فيما طفت من البالد مالفضالء ومنبع العلماء،
 (.5/331ه: 1414)احلموي،  مثلها

لعلم على ا:" كانت ديار تاج الدين السبكيالفقيه املؤرخ وقال 
)السبكي،  امللك والوزارة على عظمتهااختالف فنونه و 

 (.1/325ه: 1413
ّر األيّام موقد خّرجت نيسابور من العلماء كثرة، ونشأ هبا على 

وقل، حمن الفقهاء من شهر امسه ومسق قدره وعال ذكره )ابن 
 (.2/434م:1938

ور، رس الحديثية في نيسابالمبحث الثاني: نشأة المدا
 وعوامل نهضتها.
 بنيسابور: نشأة المدارس الحديثيةالمطلب األول: 

جري، وكان أواخر القرن الثالث اهل منذ اإلسالمية املدارس ظهرت
اكن التعليم، الدافع الرئيسي لظهور تلك املدارس هو التوسع يف أم

د، واليت كانت قاصرة على بيوت العلماء، وحلقات املساج
ات مناهج وحوانيت الوراقني وغريها من األماكن اليت مل تكن ذ

د اع البالحمددة معرفة، واليت مل تعد تفي بالغرض خاصة مع اتس
ال تقل أمهية  باإلضافة إىل دوافع أخرىاإلسالمية، وتقدم الزمان، 

 عن ذلك أشرت إىل بعضها يف املقدمة.
وقد حتدث املؤرخون عن نشأة املدارس العلمية عموما، واحلديثية 
منها على جهة اخلصوص؛ فجاءت بالد خراسان وما وراء النهر 
                                                           

سالم، وهو من وتنسب هذه األسرة إىل رجل فارسي امسه سامان، كان جموسي، مث اعتنق اإل ؛شيعة رافضة  )1(
ه: 1417أمحد العسريي، ) نأسرة عريقة اجلد يف فارس، وخلفه ابنه أسد وظهر أبناء أسد كزعماء يف عهد املأمو 

 . (22ص

ث تشري املصادر يف مقدمة البالد اليت عنيت بإنشاء املدارس؛ حي
الذين (، 1) إىل أن أول من أنشأ املدارس يف اإلسالم هم السمانيون

حكموا خراسان وما وراء النهر يف القرنني الثالث والرابع اهلجريني. 
 (. 8م: ص 1973)ناجي معروف، 

ويف تلك احلقبة أنشأ العديد من املدارس يف خبارى وغريها من 
باالد خراسان؛ إال أن هذه املدارس مل جتد شهرة واسعة خبالف 
املدارس اليت أنشئت يف خراسان يف احلقبة ذاهتا؛ حيث تشري 

أنشئت يف العامل اإلسالمي كانت يف  إىل أن أول مدرسةاملصادر 
لبيهقية وذلك يف القرن الرابع نيسابور، وكان امسها املدرسة ا

 (.  2/287م: 1984اهلجري. )الذهيب 
ظل حكم  واستمر بناء املدارس يف نيسابور حىت بلغ ذروته يف 

عين حكامها ببناء  ه(، اليت590 -ه429الدولة السلجوقية )
ه( الذي 485املدارس والسيما الوزير نظام امللك السلجوقي )ت

لقرن ااملدارس وأشهرها يف يعود إليه الفضل يف بناء أعظم 
 اخلامس.

ملساجد يف قال ابن خلكان يف ترمجته:" وبىن املدارس والربط وا
وشرع يف  البالد، وهو أول من أنشأ املدارس فأقتدى به الناس.
 سنة تسع عمارة مدرسته ببغداد سنة سبع ومخسني وأربعمائة، ويف

سحاق إ ومخسني مجع الناس على طبقاهتم ليدرس هبا الشيخ أبو
بو نصر ابن أالشريازي، رمحه اهلل تعاىل، فلم حيضر، فذكر الدرس 

يخ أبو الصباغ، صاحب " الشامل "، عشرين يوماا، مث جلس الش
كان و إسحاق بعد ذلك... ومسع نظام امللك احلديث وأمسعه، 

ربط نفسي يقول: إين ألعلم أين لست أهالا لذلك، ولكين أريد أ
م.)ابن اهلل صلى اهلل عليه وسليف قطار النقلة حلديث رسول 

 (. 2/129م: 1900خلكان، 
بىن مدرسة  فقدومل يرتك نظام امللك مدينة إال وبىن هبا مدرسة، 

مدرسة و ببغداد ومدرسة ببلخ ومدرسة بنيسابور ومدرسة هبراة 
ربستان بأصبهان ومدرسة بالبصرة ومدرسة مبرو ومدرسة بآمل ط

 (.4/314ه: 1413ومدرسة باملوصل. )السبكي، 
مما جعل احلافظ الذهيب رمحه اهلل يصفه بأنه أول من بىن املدارس 
النظامية، وقد رده التاج السبكي بأن املدرسة البيهقية بنيسابور 
بنيت قبل أن يولد نظام امللك واملدرسة السعدية بنيسابور أيضا 
بناها األمري نصر بن سبكتكني أخو السلطان حممود ملا كان واليا 

ومدرسة ثالثة بنيسابور بناها أبو سعد إمساعيل بن علي بنيسابور 
بن املثىن اإلسرتاباذي الواعظ الصويف شيخ اخلطيب ومدرسة رابعة 
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بنيسابور أيضا بنيت لألستاذ أيب إسحاق اإلسفرايين وقد قال 
احلاكم يف ترمجة األستاذ مل ينب بنيسابور قبلها يعين مدرسة 

ين قبلها غريها )السيوطي، األستاذ مثلها وهذا صريح يف أنه ب
 (.4/314ه: 1413(. )السبكي، 2/255ه: 1387

ونتيجة لعناية حكام نيسابور بالعلم والعلماء؛ فقد كثرة املدارس 
حممود بن سبكتكني  كثرة واضحة؛ فقد أنشأها هبا السلطان

هـ ( وحده أربع مدارس، كما أنشأ هبا وبغريها 421) الغزنوي
 - 421ي أعقب السلطان حممود )السلطان مسعود األول، الذ

هـ( عدداا من املدارس اإلسالمية. وعلى الرغم من أن الدولة 431
كانت تشرف على تلك املدارس، فإهنا مل تكن ذات مناهج 

 (. 3/56ه: 1417حمددة كاملدارس النظامية.)ابن بطوطه، 
يف مدارسها من الطلبة خلق كثري يقرؤون  وكثر عدد طالهبا؛ فقد

والفقه، وهي من حسان مدارس تلك البالد، ومدارس القرآن 
خراسان والعراقيني وبغداد ومصر وإن بلغت الغاية من اإلتقان 
واحلسن فكلها تقصر عن مدرسة نيسابور" )ابن بطوطه، 

 (. 3/56ه:1417
 أشهر المدارس الحديثية في نيسابور

 مدرسة ابن حبان البستي -1
احلافظ العالمة حممد احملقق  أنشأها اإلمام العامل الفاضل املتقن

 هـ(. 354البسيت أبو حامت ) محد بن حبانأبن حبان بن 
وكانت يف األصل داره اليت يسكنها، فحوهلا إىل مدرسة  

ألصحابه، ومسكن للغرباء الذين يقيمون هبا من أهل احلديث 
واملتفقهة منهم، وخصص مبالغ مالية للغرباء ينفقون منها، وأحلق 
هبا خزانة كتب عظيمة ضمت إىل جانب أمهات الكتب مجيع 

ا يف يد وصي مصنفاته، وأوقفها على طالب العلم، جعل أمره
سلمها إليه ليبذهلا ملن يريد نسخ شئ منها من غري أن خيرجها 

 (. 52/254ه: 1415منها )ابن عساكر،
 مدرسة ابن فورك: -2

وقد أنشأت لتكون مقرا لإلمام احملدث؛ حممد ْبن احَلَسن ْبن 
هـ(؛ فقد  406ُفوَرك، أبو َبْكر اإلصبهايّن الفقيه املتكلَّم. )ت: 

اء على طلب علمائها؛ فقد طلب علماء نيسابور ورد نيسابور بن
ه( 378من األمري أبو احلسن حممد بن إبراهيم بن سيمجور )

أن يراسله ففعل، وملا حضر بىن له املدرسة اليت عرفت بامسه، 
وكان من احملدثني األثبات؛ فقد مسع مسند الطيالسي من عبد 

أيضا من اهلل بن جعفر اإلصبهاين، وكان رجال صاحلا، وقد مسع 
ابن خرزاد األهوازي. روى عنه أبو بكر البيهقي، وأبو القاسم 
القشريي، وأبو بكر أمحد بن علي بن خلف، وآخرون، وله 

 (. 9/109م: 203تصانيف مجة. )الذهيب، 

أنشأها عبد امللك بن أيب عثمان  :َمْدَرَسِة أَِبي َسْعٍد الزَّاِهدِ  -3
لواعظ الزاهد املعروف احممد بن إبراهيم، أبو سعد النيسابوري 

هـ[، وقد بىن هذه املدرسة، وأحلق هبا  407]ت: باخلركوشي،
دارا للمرضى، ووقف عليها األوقاف، وهبا خزانة كتب كبرية 
موقوفة، وقد أسهمت هذه املدرسة يف ختريج جيل من خرية علماء 
ذلك العصر؛ حيث كان من أبرز علمائها: أبو عبد اهلل احلاكم، 

بيهقي، وأبو حازم العبدوي أحد حفاظ نيسابور، وأبو بكر  ال
وقد توىل التدريس يف هذه املدرسة، حىت وفاته، وبعد وفاته خلفه 
أمحد بن علي بن حممد بن إبراهيم اليزدي األصبهاين أبو بكر 
احلافظ، املعروف بابن فنجويه.أحد حفاظ زمانه، وفرسان أهل 

فأملى سنني، وقرئ  احلديث من أقرانه، فعقد فيها جمالس اإلمالء 
ه: 1414 ه مجاعة من التالمذة ) الصريفيينعليه الكثري، وخترج ب

 .(91ص
وتسمى أيضا " دار السنة"، وقد بناها : مدرسة الصبغي -4

أمحد بن حممد بن ُعبَـْيد اهلل بن حممد أبو بكر الُبْسيّت النيسابوري 
ه(، ألهل العلم  على باب داره برأس سكة، ووقف 429)ت 
 (93ه: ص1414. )الصريفيينمجلة من ماله عليها

وقد خترج من هذه املدرسة علماء أجالء منهم؛ حممد بن عبد  
اهلل بن حممد بن محدويه بن نعيم بن احلكم الضيب الطهماين 
النيسابوري احلافظ، أبو عبد اهلل احلاكم املعروف بابن البيع، 

فكان هـ[، فقد اختص بصحبة اإلمام الصبغي،   405]املتوىف: 
يف اخلواص عنده واملرموقني، وكان يراجعه يف السؤال عن اجلرح 
والتعديل وعلل احلديث ويقدمه على أقرانه، وأدى اختصاصه به 
واعتماده إليه يف أمور مدرسته دار السنة، وفوض إليه تولية أوقافه، 
واستضاء برأيه يف أموره اعتمادا على حسن ديانته ووفور أمانته. 

 (9/89: 1405)الذهيب،
ومنهم: ابنه عبد اهلل بن أمحد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد بن 

 ،عبد الرمحن بن نوح، أبو عبد الرمحن بن أيب بكر الّصبغي
 ،ة أبيه وكان من احملدثني األدباءه(، فقد الزم مدرس305)ت

وملا مات أبوه  قعد للفتوى يف املدرسة مدة يفيت، وكان جيتمع 
أمثال أيب عبد اهلل احلاكم وغريه من عنده أكابر علماء نيسابور 

 ( 1/577ه: 1432جلة العلماء. )املنصوري، 
،  كان من مجلة عانومنهم: أبو منصور حممد بن حممد بن مس

املختلفني إىل أىب بكر بن إسحاق اإلمام الصبغي، وملا بىن دار 
 .(7/231ه: 1382السنة عقد له جملسا للذكر)السمعاين،

  نظام امللك أنشأ هذه املدرسة الوزير: المدرسة النظامية -5
 السالجقة أحد أشهر وزراء الطوسيأبو علي احلسن بن علي 
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 ألب كان وزيرا للسلطانو ، سنة تسع ومخسني وأربعمائة
 (.19/94ه: 1405)الذهيب،  ملكشاه وابنه أرسالن

يف بالد املشرق  وكان اهلدف من إنشائها؛ مقاومة املد الشيعي
والعراق وغريها من أقاليم تلك البالد، وقد  خراسان خصوصاا 

والقضاء على احلركة  مهتماا بنشر املذهب السين نظام امللك
الشيعية، واعتقد أن غزو بالدهم وانتزاع فارس من قبضة البويهيني 
مل َيكن كافياا لذلك. ولذا فقد قرر نظام امللك البدأ بإنشاء 
سلسلة من املدارس اليت تعلم الدين حسب تعاليم مذهب أهل 
السنة، وبشكل أكثر خصوصا مذهب اإلمام الشافعي نظرا لكون 

 (. 1401نفسه كان شافعي املذهب)األسنوي، نظام امللك 
وعلى الرغم من اهلدف السابق إال أن نظام امللك أعطى للحديث 
وأهله يف النظامية املكانة الالئقة هبم؛ فقد كان رمحه اهلل تعاىل 

، وكان يقول:" إين لسُت وخاصة احلديث حيب العلم شغوفا به
أربط نفسي علي قطار  أهالا ملا أتوالهُ من اإلمالء، ولكين أريد أن

صلى اهلل عليه وسلم " فسمع من  -نقلة حديث رسول اهلل 
القشريي، وأيب مسلم بن مهر بن يزيد، وأيب حامد األزهري 

 (.  4/318ه:1413)السبكي،
هذه املدرسة كغريها من  د أنفق نظام امللك مبالغ هائلة يفوق

رص على نظامياته اليت أنشأها يف عواصم احلواضر اإلسالمية، وح
أن تتوفر فيها كل سبل الراحة للطالب، فخصص هلم سكناا 

كل  يقيمون به، وفرض لكل واحد منهم أربعة أرطال من اخلبز
كتبة ضخمة تشبع اهتمامات يوم إلعالته، وأحلق بكل مدرسة م

 يإىل ثالمثائة طالب، وعندما يُنهعدد طالهبا قد وصل و  الطالب،
الحقاا االلتحاق  اليت تتيح له "اإلجازة"الطاب دراسته؛ مينح 
وإلفتاء والتدريس وغريها )الصاليب،  بوظائف مثل القضاء

 (. 127م: ص2006
وقد لعبت املدرسة النظامية بنيسابور دورا بارزا يف إثراء احلركة 
العلمية احلديثية، وخرجت جمموعة من خرية علماء احلديث يف 

 زماهنم؛ وكان منهم على سبيل املثال ال احلصر:
اإلمام المحدث؛ محمد بن أحمد أبو سهل المروزي 

قال عبد الغافر:" هو شيخ سليم النفس واجلانب  ه(.466)
 ،مستور قدم نيسابور ظهر له مساع الصحيح عن الكشميهين مبرو

ومحل  ،وهو آخر من رواه عنه فيما أظنه فسمع منه املشايخ مبرو
وقرئ عليه الصحيح يف املدرسة النظامية" )ابن  ،إىل نيسابور

 (. 53ه: ص1408نقطة، 
عبد اهلل بن يوسف اجلويين،  عبد امللك بن الشيخ إمام الحرمينو 

مسع احلديث وتفقه على والده الشيخ أيب حممد اجلويين، ودرس 
بعده يف حلقته، وتفقه على القاضي حسني، ودخل بغداد وتفقه 

إىل مكة فجاور فيها أربع سنني، مث هبا، وروى احلديث وخرج 
عاد إىل نيسابور فسلم إليه التدريس واخلطابة والوعظ )ابن كثري، 

 (.12/157ه: 1408
سالر املنصور، عبدالرمحن بن منصور بن  وأبو سعد بن الرئيس

، جليل مشهورشيخ هـ( 478رامش بن عبداهلل بن زيد )ت 
مستقيم اخلط، صويف ثقة يف احلديث، كثري السماع واألصول، 

كثري الكتابة، وعقد له جملس اإلمالء يف املدرسة النظامية يوم 
اجلمعة وقت العصر مث ترك ذلك، ويقرأ عليه بعد صالة اجلمعة 
من مسموعاته مثل: )غريب احلديث( أليب عبيد، و )سنن أيب 
عبد الرمحن النسائي( ، و )معاين الفراء( و )املذبح( ، و )أنساب 

وقت وفاته يف سنة أربع وسبعني  ،( ، واملتفرقاتبكار الزبري بن
 (.344ه: ص 1414)الصريفيين،  وأربع مائة"

لي، إمساعيل بن مسعدة، )ت وأبو القاسم اجلرجاين اإلمساعي 
عقد له جملس اإلمالء بنيسابور يف املدرسة النظامية، ، هـ(477

فأملى وروى على ثقة ودراية، وعقب جملس اإلمالء جملس الوعظ 
وقار وتؤدة وأناءة، وحسن إيراد الكالم الواقع يف القلوب  على

(، 146ه: ص 1414)الصريفيين،  البالغ يف تطييب النفوس"
 (. 16/234ابن اجلوزي  )

هـ(. 491وأبو حممد السمرقندي. احلسن بن أمحد بن حممد )ت 
رجل زاهد يف معيشته وقوي يف ذاكرته. أّلف كتاب حبر األسانيد 

ومجع فيه األحاديث على اختالف وجوهها ،جزء خبطه 800يف 
  (.5/396ه: 1406ورواهتا )ابن العماد، 

 وغريهم من أئمة احلديث وطالبه.
مل يكن مدرسة باملعىن املتعارف عليه، ومل : حانوت الصبغي -6

يتوفر له ما توفر لغريه من املدارس سالفة الذكر، وهو عبارة عن 
اهلل بن حممد بن احلسني الفقيه عبد  مكان اختذه أبو بكر حممد بن

جممعا للحفاظ واحملدثني  ه(،344الصبغى النيسابوري )ت
 يقرأون احلديث ويتذاكرونه.

قال أبو عبد اهلل احلاكم: كان أبو بكر الصبغى من أعيان فقهاء 
الشافعيني، كثري السماع واحلديث، كان حانوته جممعا للحفاظ 

اب خان حكى، وكنا نقرأ واحملدثني يف مربعة الكرمانيني على ب
على أىب عبد اهلل بن يعقوب على باب حانوته. 

 (.8/279ه: 1382)األنساب
من مدارس نيسابور، ومل تذكر املصادر : مدرسة سرهنك -7

شيئا عن بنائها، لكنها تشري إىل أهنا كانت مدرسة عظيمة، جتري 
هبا قناة عظيمة، وقد خترج منها علي بن حممد بن علي؛اإلمام 
مشس اإلسالم أبو احلسن إلكيا اهلراسي امللقب عماد الدين أحد 

ا ملتون فحول العلماء ورءوس األئمة فقها وأصوال وجدال وحفظ

https://www.marefa.org/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
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على أن  (.7/232ه: 1413أحاديث األحكام. )السبكي،
هناك مدارس أخرى بعضها مل أقف عليه وبعضها يضيق املقام 

 عن ذكره.
 المطلب الثاني: عوامل نهضة المدارس الحديثة بنيسابور

لقد ازدهرت املدارس احلديثية يف نيسابور بدرجة كبرية حىت 
اإلسالمية يف ذلك صارت تضاهي مدارس أعظم احلواضر 

الوقت، وقد نتج عن احلركة العلمية يف تلك املدارس ختريج جيل 
من الرواد العظام الذين أفادوا العامل اإلسالمي بعلومهم، وأثروا 

 املكتبة احلديثية مبؤلفاهتم.
واحلقيقة كما قال ابن بطوطة، ألن نيسابور كانت هلا األقدمية يف 

العلمية، ولرجال نيسابور  تأسيس املدارس الدينية واملراكز
وعلمائها منة علی املسلمني ال سيما يف حفظ األحاديث النبوية 
علی صاحبها ألف صالة وسالم وما سواها من العلوم الدينية، 
ألنه ينتمي إلی نيشابور رجال من أهل الفقه والعلم ما ال حيصی 

 )25/624وال يُعّد.)املوسوعة العربية العاملية 
هنضة املدارس احلديثة يف نيسابور إىل عدة أسباب وترجع أسباب 

 جنملها فيما يأيت:
 ( اهتمام األمراء وعنايتهم بالعلم والعلماء:1) 

بدأت العناية بالعلم والعلماء يف نيسابور مع الفتح اإلسالمي هلا، 
فقد قام القائد املسلم عبد اهلل بن كريز الذي مت على يده فتح 

هبا يعترب أول مؤسسة دينية وعلمية نيسابور ببناء مسجد جامع 
 (.1/47تقام على أرض نيسابور)الذهيب، ب ت: 

ومع مرور الزمان تنافس حكام هذه البالد يف ضم العلماء 
واحلكماء واألدباء إىل قصورهم وجمالسهم، وأغدقوا عليهم  
العطايا تشجيعا هلم على اإلبداع معتربين أن ذلك جمدا ثانيا ال 

ياسي، ومظهرا من مظهر السلطة القومية، يقل عن اجملد الس
فاذدهرت احلياة العلمية يف هذه البالد ومل تعد بغداد وحدها مركز 
اإلشعاع العلمي والثقايف، بل جتاوبت أصداء احلركة العلمية يف 
كل من نيسابور، وطوس ومرو وهراة، وبلخ وغريها )حممد 

  (.111ه:1421ألفاجالو،
اركوا األمراء يف تشجيع احلركة العلمية أما العلماء واألعيان فقد ش

وكان ينسب إليهم العديد من املساجد اليت تعج بالدارسني يف 
هذه املدينة؛ أمثال: حيىي بن حممد بن حيىي الذهلي النيسابوري 

ه(، إمام أهل احلديث يف زمانه؛ فقد كان ملسجده 267)ت 
: ه1406الدور البارز يف إثراء احلركة العلمية )ابن حجر، 

11/276.) 
وقد بلغت احلركة العلمية شأوها يف عهد الدولة السلجوقية اليت 
اهتم حكامها ببناء املدارس، وعنو بتوسيعها والعناية هبا، وعلى 

الرغم من األحداث اليت عصفت خبراسان عموما وبنيسابور على 
جهة اخلصوص منذ بداية القرن اخلامس اهلجري إىل منتصف 

هنضة بناء املدارس مل تتوقف، ومل تتأثر  القرن السادس؛ إال أن
 سلبا بتلك األحوال، بل ظلت ترتقى يف مدارج الرقي والكمال.

وقد وفر األمراء السالجقة السكىن لطالب تلك املدارس، 
واملشتغلني هبا، وأوقفوا عليها األوقاف، وأجروا على أهلها 

 (. 1/841ه: 1409الرواتب)اخلليلي، 
ن أهم أسباب هنضة املدارس احلديثية كان م حلقات العلم: -2

يف نيسابور حلقات العلم، واإلمالء اليت كانت تعقد يف تلك 
املدارس، وكان من تلك احللقات؛ حلقة أيب يعقوب إمساعيل بن 

ه(؛ وكان من كبار أئمة أهل احلديث 284قتيبة البشتنقاين )ت 
بنيسابور، وكان يدخلها عشية اخلميس فيحدث عشية اخلميس 

اة اجلمعة مث ينصرف إىل بشتنقان عقب انصرافه من صالة وغد
 (.1/505ه:1414اجلمعة )احلموي، 

وظل إمام احلرمني تعقد له حلقات العلم يف املدرسة النظامية ملدة 
ثالثني سنة، وكان يقعد كل يوم بني يديه ثالمثائة فقيه )اخلطيب، 

 (. 16/44ه: 1417
اليزدي األصبهاين أبو وأما أمحد بن علي بن حممد بن إبراهيم 

 بكر احلافظ، املعروف بابن فنجويه.
أحد حفاظ زمانه، وفرسان أهل احلديث من أقرانه؛ فقد عقد له 
جملس اإلمالء بعد موت أيب حازم العبدوي يف مدرسة أيب سعد 
الزاهد يف سكة حرقوش فأملى سنني، وقرئ عليه الكثري، وخترج 

 (.91ه: ص1414به مجاعة من التالمذة)الصريفيين، 
وحممد بن الفضل بن حممد بن إسحاق بن خزمية بن املغرية، أبو 

 هـ[ 387طاهر السلمي، ]املتوىف: 
قال احلاكم: عقدت له جملس التحديث سنة مثان وستني، 
ودخلت بيت كتب جده، وأخرجت له مائتني ومخسني جزءا من 

 (. 8/625ه: 203مساعاته الصحيحة)الذهيب، 
  األئمة احلفاظ.وعدد ال حيصى من 

كذلك من أسباب هنضة املدارس احلديثية  خزائن الكتب: -3
يف نيسابور خزائن الكتب اليت كانت منتشرة يف دور األمراء 
ومنازل العلماء عامة اليت يقصدها طالب العلم ومريديه يف كل 

 وقت وحني, وكذلك اليت أحلقت بكل مدرسة.
 ومن أشهر تلك اخلزائن، واملكتبات: 

كتبة أيب عبد الرمحن عبد اهلل بن حممد بن هانئ م -1
ه(، وكان مجاعا للكتب كثري احلفظ هلا حىت صارت 236)ت

 (.1/333ه: 1382له من الكتب مجلة عظيمة )السمعاين، 
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مكتبة اخلاتون مهد العراق، وهي أمرية سلجوقية أمسها جوهر  -2
م خاتون وكانت شقيقة السلطان سنجر، تزوجها مسعود بن إبراهي

هـ، ويستفاد من حديث  492الغزنوي عقب توليه احلكم سنة 
 البيهقي عن مكتبتها أهنا كانت عامة وأهنا بنيسابور.

. مكتبة مسجد عقيل أحد مساجد نيسابور الشهرية وكانت 3
 تعقد فيه جمالس اإلمالء والوعظ ودروس الفقه

 وقد احرتقت املكتبتان خالل اجتياح الغّز املدمر إلقليم خراسان
  (.1/6ه: 1425هـ)البيهقي،  548الذي بدأ سنة 

خزانة كتب عبد امللك بن أيب عثمان حممد بن إبراهيم، أبو  -4 
سعد النيسابوري الواعظ الزاهد املعروف باخلركوشي، وله خزانة 

 (.9/120ه:203كتب كبرية موقوفة)الذهيب، 
 (.7/96ه: 1413السبكي، خزانة كتب املدرسة النظامية) -5

 .بات وخزانات الكتبمن املكت وغريها
كانت عادة احملدثني الرحلة يف طلب  الرحالت العلمية: -4

احلديث، وهذا أمر شائع ومعلوم وقد مجع فيه اإلمام احلافظ 
 اخلطيب البغدادي كتابا حافال مساه: الرحلة يف طلب احلديث.

وعلى درب أسالفهم من الصحابة والتابعني صار احملدثون من 
نيسابور، فقد رحلوا يف طلب احلديث، ولقاء احلفاظ إىل أهل 

مجيع حواضر اإلسالم، وقد كان لتلك الرحالت أبلغ األثر يف 
 إثراء املدرسة احلديثية بنيسابور.

فقد رحلوا إىل العراق، واحلجاز، واليمن، والشام، ومصر وسائر 
 .احلواضر اإلسالمية، فتحملوا عن شيوخها مث عادوا إىل نيسابور

 ( 7/362ه:1422)اخلطيب، 
وقد رحل علماء اآلفاق إىل نيسابور أيضا لألخذ عن علمائها،  

ومعايشة النهضة العلمية يف مدارسها، فتالقحت األفكار، ونتج 
 عن ذلك حركة علمية هائلة.

 الدقة في اختيار المعلمين واألساتذة: -5
ويظهر ذلك واضحا جليا يف طريقة نظام امللك عنداختياره من 
يقوم بالتدريس يف مدارسه النظامية، فقد عرف عنه الدقة والعناية 
الفائقة يف ذلك حىت قال عنه ابن العماد:" وكان بابه جممع 
الفضالء، وملجأ العلماء، وكان نافذا بصرياا ينقب عن أحوال كل 
منهم، فمن تفرس فيه صالحية الوالية واله. ومن رأى االنتفاع 

يكفيه حىت ينقطع إىل إفادة العلم ونشره بعلمه أغناه، ورتب له ما 
وتدريسه، ورمبا سريه إىل إقليم خال من العلم ليحلِّي به عاطله، 

ه، 1424األصفاين )العماد  .وحييي به حقه، ومييت به باطله
 (.54ص
فقد اهتم القائمون على  توفير اإلمكانيات المادية الالزمة: -6

أمر تلك املدارس بتوفري اإلمكانات املادية اليت تعني هذه املدارس 

على النهوض برسالتها على أكمل وجه، فقاموا بتوفري السكن 
للطالب داخل هذه املدارس، ويفهم من بعض الروايات التارخيية 

اهتموا بتهيئة  أن كل طالب كانت له غرفة خاصة به، كذلك
لعلمي الذي يساعدهم على الدراسة والبحث، فاهتم املناخ ا

اهتماماا كبرياا بتوفري املراجع العلمية داخل هذه املدارس، فكانت 
 رسة مكتبة عامرة يتوىل أمرها قوام على شؤوهنا.يف كل مد

المبحث الثالث: أبرز رواد المدرسة الحديثية في نيسابور، 
 وجهودهم في خدمة السنة المطهرة.

مسلم احملدث الثبث الثقة حجة اإلسالم؛ أبو احلسني  اإلمام -1
بن احلجاج بن مسلم أبو احلسني القشريي النيسابوري أحد األئمة 

 ه(.261 -206) من حفاظ احلديث
قال حممد بن بشار، يقول: حفاظ الدنيا  ثناء العلماء عليه:

أربعة: أبو زرعة بالري، ومسلم بن احلجاج بنيسابورى، وعبد اهلل 
عبد الرمحن الدارمي بسمرقند، وحممد بن إمساعيل البخاري بن 

 (.6/430ه: 2003ببخارى.)الذهيب، 
نقل أبو عبد اهلل احلاكم: أن حممد بن عبد الوهاب الفراء 
قال:"كان مسلم بن احلجاج من علماء الناس، ومن أوعية العلم" 

 (.12/579ه: 1405)الذهيب، 
 -افظ الذهيب:" مث ذكر قال احل آثاره في خدمة السنة النبوية:

كتاب   -رمحه اهلل-مصنفات إمام أهل احلديث مسلم  -احلاكم 
)املسند الكبري( على الرجال، وما أرى أنه مسعه منه أحد، كتاب 
)اجلامع على األبواب( ، رأيت بعضه خبطه، كتاب )األسامي 
والكىن(، كتاب )املسند الصحيح( ، كتاب )التمييز( ، كتاب 

)الوحدان( ، كتاب )األفراد( ، كتاب )األقران(  )العلل( ، كتاب
، كتاب )سؤاالته أمحد بن حنبل( ، كتاب )عمرو بن شعيب( ، 
كتاب )االنتفاع بأهب السباع( ، كتاب )مشايخ مالك( ، كتاب 
)مشايخ الثوري( ، كتاب )مشايخ شعبة( ، كتاب )من ليس له 

صحابة( ، إال راو واحد( ، كتاب )املخضرمني( ، كتاب )أوالد ال
كتاب )أوهام احملدثني( ، كتاب )الطبقات( ، كتاب )أفراد 
الشاميني(، مث سرد احلاكم تصانيف له مل أذكرها. )الذهيب، 

 (.20/188ه: 1413
اإلمام , احلافظ , احلّجة , الفقيه , إمام األئّمة , شيخ  -2

اإلسالم , حممد بن اسحاق بن ُخَزميَة , النيسابوري , الشافعي, 
طوف ابن خزمية رمحه  ه(.223-311) نيسابور يف عصرهإمام 

العراق والشام اهلل يف البالد لتحصيل العلم, و رحل إىل احلجاز و 
وكسب من العلم واملعرفة ما جعله إمام وقته  ر،واجلزيرة ومص

  وحمدث عصره.
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أثىن عليه غري واحد من أئمة احلديث  ثناء العلماء عليه:
أبو حامت بن حبان: ما رأيت علی وجه وحفاظه؛ فقد قال اإلمام 

األرض من حيسن صناعة السنن وحيفظ ألفاظها الصحاح وزياداهتا 
حتی كان السنن كلها بني عينيه إال ابن خزمية حدث عنه 
البخاري ومسلم يف غري الصحيحني. )الذهيب، 

 (.7/243ه:203
ترك ابن خزمية رمحه اهلل تعاىل خلفه ثروة  آثاره في خدمة السنة:

علمية هائلة أثرت املكتبة اإلسالمية، فقد زادت مصنفاته على 
مائة وأربعني كتابا سوى املسائل واملسائل املصنفة أكثر من مائة 
جزء وله فقه حديث بريرة ىف ثالثة أجزاء، وكتاب التوحيد وإثبات 
صفة الرب، وأشهرها كتاب )خمتصر املختصر( املسمى )صحيح 

 .(3/118ه: 1413)السبكي، ابن خزمية
أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن حممد بن محدويه بن نعيم  -3

بن احلكم املعروف باحلاكم النيسابوري، احلافظ املعروف بابن 
البيع؛ إمام أهل احلديث يف عصره واملؤلف فيه الكتب اليت مل 

  (ه205تيسبق إىل مثلها، كان عاملا عارفا واسع العلم )
يف اآلفاق، وبلغت مجلة شيوخه مبلغا  رحل رمحه اهلل تعاىل وطوف

عظيما حىت قيل إنه مسع خبراسان والعراق وما وراء النهر، ومسع 
من حنو ألفي شيخ، ينقصون أو يزيدون، فإنه مسع بنيسابور 
وحدها من ألف نفس، وارحتل إىل العراق وهو ابن عشرين سنة، 

ه: 1405فقدم بعد موت إمساعيل الصفار بيسري. )الذهيب، 
17/163.) 

ترجم له التاج السبكي يف طبقات الشافعية  ثناء العلماء عليه:
فأثىن عليه أحسن الثناء وأفضله؛ فقال:" كان إماماا جليالا، 

)السبكي،  وحافظاا حفيالا، اتفق علی إمامته وجالته وعظيم قدرته
 (.4/156ه: 1413

تصانيف مايبلغ ألفا أتفق له من ال  آثاره في خدمة الحديث:
من أشهر مصنفاته:  ختريج " الصحيحني " و" ، و ومخسمائة جزء

العلل " و " األمايل " و " فوائد الشيوخ " و " أمايل العشيات " 
و " تراجم الشيوخ ". وأما ما تفرد بإخراجه فمعرفة علوم احلديث 
و " تاريخ علماء نيسابور " و " املدخل إىل علم الصحيح " و " 

" و " ما تفرد به كل من اإلمامني " املستدرك على الصحيحني 
م: 1971)ابن خلكان؛ " ل اإلمام الشافعيو " فضائ

 (.9/89ه:203(، )الذهيب، 4/280
َماُم، الَعالَّ  -4 َجوِّدُ اإل 

ُ
بَّاَن َمُة، احلَاف ُظ، امل ، حُمَمَُّد بُن ح  ، أَبُو َحامت  

ُّ،.ُول َد َسَنةَ  بَّاَن الُبْسيت  ، وتويف ب ْضع  َوَسْبع نْيَ َومائـَتَـنْي بن  َأمْحََد بن  ح 
 سنة أربع ومخسني وثالمثائة.

رحل اإلمام ابن حبان إىل كثري حواضر اإلسالم؛ فقد رحل إىل 
أفغانستان، إيران، العراق، السورية، جزيرة العرب، مصر، اجلزيرة 
الُفراتية؛ وكل ذلك لوجه اهلل، وخدمة سنة املصطفى صلى اهلل 

 .اهللعليه وسلم. رمحه 
قال أبو سعد اإلدريسي:" كان على قضاء  ثناء العلماء عليه:

مسرقند زمانا، وكان من فقهاء الدين وحفاظ اآلثار، عاملا بالطب 
والنجوم وفنون العلم، وقال اخلطيب:" كان ثقة نبيال فهما". 

 (.8/73ه: 2003)الذهيب، 
صنف اإلمام ابن حبان رمحه  آثاره في خدمة الحديث النبوي:

 تعاىل جمموعة من أمهات احلديث من أمهها: املسند الصحيح، اهلل
وروضة العقالء، واألنواع والتقاسيم، مجع فيه ما يف الكتب الستة، 
حمذوفة األسانيد، ومعرفة اجملروحني من احملدثني، والضعفاء من 

 (.8/73ه: 2003رواة احلديث. )الذهيب، 
علي بن عبد اهلل  اإلمام احلافظ أبو بكر أمحد بن احلسني بن -5

بن موسى البيهقي اخلسروجردي النيسابوري، الفقيه الشافعي، 
املتوىف بنيسابور يف مجادى األوىل سنة مثان ومخسني وأربعمائة، 

 (.1/139م: 2010عن أربع وسبعني سنة.)حاجي خليفة،
تفقه ومسع خبراسان وأكثر عن أيب احلسن  رحالته العلمية:

ورحل إىل اجلبال والعراق واحلجاز ومسع العلوي، وهو أكرب شيوخه 
هبا وبلغ مشاخيه إىل حنو مائة فمهر وتفرَّد وغلب عليه احلديث 
واشتهر به، مث رجع إىل بلده وأخذ عن احلاكم النيسابوري وصار 

 (.9/362أكرب أصحابه وفاق عليه يف أنواع العلوم )ابن العماد، 
عالمة الثبت الفقيه قال الذهيب وهو احلافظ ال ثناء العلماء عليه:

شيخ اإلسالم: كان البيهقي أوحد زمانه وفرد أقرانه وحافظ 
 (.18/176ه: 1305أوانه)الذهيب، 

وقال إمام احلرمني اجلويين: ما من شافعي إال وللشافعي يف عنقه 
منة إال البيهقي فإن له علی الشافعي منة لتصانيفه ونصرته ملذهبه 

 (. 1/221 ه:1407وأقاويله. )ابن قاضي شهبة،
صنَّف رمحه اهلل تعاىل"املبسوط يف  آثاره في خدمة الحديث:

نصوص الشافعي" يف عشر جملدات و "السنن الكبري" و"السنن 
الصغري" و"كتاب معرفة السنن واآلثار" وقد مسعوا عليه بنيسابور 
وهو الذي يضطر إليه فقهاء الشافعية وكتاب "األمساء والصفات" 

و"شعب اإلميان" و"مناقب الشافعي" و "مناقب و"دالئل النبوة" 
أمحد بن حنبل" و "كتاب البعث" و "كتاب االعتقاد" و"كتاب 
الدعوات" و"كتاب الزهد" و "كتاب املدخل" و"كتاب اآلداب" 
و"كتاب الرتغيب" و "كتاب اإلسراء" و"كتاب اخلالفيات" 

 (.1/139م: 2010وغري ذلك. .)حاجي خليفة،
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ی بن حييی أبوبكر بن عبد الرمحن: عامل شيخ اإلسالم حيي -6
خراسان أبو زكريا التميمي النيسابوري احلافظ. أخذ منه: البخاري 

 ومسلم والدارمي وبن بشار والذهلي والبيهقي واآلخرون.
قال إسحاق بن راهويه:" ما رأيت مثل حييی ثناء العلماء عليه: 

:" أمحداإلمام  وقالال أحسب أنه رأی مثل نفسه"، بن حييی، و 
وقال إسحاق بن  .ما أخرجت خراسان بعد ابن مبارك مثله

راهويه:" أصبح حييی بن حييی إمام أهل الشرق والغرب".)الذهيب، 
 (.10/513ه:1405

ظلي إسحاق بن إبراهيم بن خملد بن إبراهيم أبو يعقوب احلن -7 
اجتمع له احلديث والفقه واحلفظ ، املروزي املعروف بابن راهويه

والورع والزهد، ورحل إىل العراق واحلجاز واليمن والشام. والصدق 
 (.7/362ه:1422)اخلطيب، 

مل يعرب اجلسر إىل خراسان  قال اإلمام أمحد:" ثناء العلماء عليه:
مثل إسحاق، وإن كان خيالفنا يف أشياء، فإن الناس مل يزل خيالف 
بعضهم بعضا،  وقال الدارمي:" ساد إسحاق بن إبراهيم أهل 

فقال: مثل وسئل عنه اإلمام أمحد رق واملغرب بصدقه، املش
إسحاق يسأل عنه؟! إسحاق عندنا إمام من أئمة 

 (.7/362ه:1422املسلمني")اخلطيب، 
له رمحه اهلل تعاىل "املسند"، و"اجلامع"،  آثاره في خدمة السنة:

 .على كتب الشافعي رمحه اهلل و"اجلامع الكبري" الذي وضعه
الذي وضعه على جامع الثوري، و"املصنف"، و"اجلامع الصغري" 

 و"كتاب العلم".
 ه(.168إبراهيم بن طهمان أبو سعيد اخلراساين)ت -8

ولد هبراة، ونشأ بنيسابور، ورحل يف طلب العلم، فلقي مجاعة 
من التابعني، وأخذ عنهم، مثل عبد اهلل بن دينار، موىل ابن عمر، 

بن دينار، وأيب حازم وأيب الزبري حممد بن مسلم القرشي، وعمرو 
األعرج، وأيب إسحاق السبيعي، وحيىي بن سعيد األنصاري، ومساك 
بن حرب، وحممد بن زياد القرشي، وثابت البناين، وموسى بن 

ه: 1422عقبة، وأخذ عن خلق كثري من بعد هؤالء)اخلطيب، 
7/13.) 

قال عثمان بن سعيد:" مل يزل األئمة يشتهون  ثناء العلماء عليه:
ويرغبون فيه ويوثقونه، وقال أبوزرعة: كنت عند أمحد بن حديثه 

حنبل رمحه اهلل فذكر ابراهيم بن طهمان وكان متكئاا فجلس، 
ه: 1405وقال ال ينبغي أن يذكر الصاحلون فيتكأ.)الذهيب، 

7/381 .) 
له كتاب " مشيخة إبراهيم بن  آثاره في خدمة الحديث:

 طهمان".

عبد اهلل بن رزين، أبو علي احلسني بن منصور بن جعفر بن  -9
ه[، وثقه  240 - 231السلمي النيسابوري احلافظ. ]الوفاة: 

اإلمام النسائي، وهو شيخ العدالة والتزكية يف عصره، وأخص 
عليه قضاء نيسابور،  س بيحىي بن حيىي النيسابوري. عرضالنا

فاختفى ثالثة أيام، ودعا اهلل، أن ميوت فرارا من تويل القضاء؛ 
 (.5/813ه: 2003 اليوم الثالث.)الذهيب، فمات يف

بثية يوقطر من حبر، فرواد املدارس احل وبعد فهذا غيض من فيض،
يف نيسابور، الذين كانت هلم اليد الطوىل يف هنضتها؛ ال حيصيهم 
العاد، وال ميكن أن نأيت على ذكرهم مجيعا يف هذه العجالة، 

هذه النماذج فيكفي من الطوق ما أحاط بالعنق، وال شك أن 
نة نيسابور ها خري شاهد ودليل على ما وصلت إليه مدينااليت ذكر 

من هنضة علمية وحركة فكرية كان من أهم ومدارسها احلديثية 
 نتائجها ختريج مثل أولئك اجلهابذة. 
 الخاتمة

أظهر البحث الدور الثقايف والعلمي الذي لعبته نيسابور  -1
ا لإلشعاع العلمي يف القرون األوىل حيث أصبحت مركزا 

والثقايف وأضحت أهم حواضر املشرق اإلسالمي حركةا 
 ونشاطاا.

كان ظهور املدارس العلمية احلديثية يف نيسابور يف وقت   -2
مبكر مثرةا من مثرات احلركة العلمية اليت سادت هذه البالد 

 يف وقت مبكر . 
كان لألمراء واحلكام والوزراء واألثرياء دور بارز يف هذه -3

احلركة فقد قاموا ببناء املدارس وأوقفوا عليها األوقاف ورتبوا 
 ألساتذهتا وطالهبا املعاليم . 

يعترب ظهور املدارس النظامية العلمية واحلديثية يف وقت  -4
مبكر يف نيسابور دليل على أن املسلمني كانوا على علم 

 راية باملنهجية العلمية يف تدريس العلوم.ود
فلم ؛ ور يف هنضة املدارس احلديثيةساهم علماء نيساب -5

تكن جهودهم قاصرة على التدوين والتفقه وإمنا مشلت 
 جهودهم إنشاء املدارس واإلنفاق عليها والتدريس هبا.

أظهر البحث أن نور العلم ال خيبو مهما تقلبت األمور  -6
السواد إال أن  كةفرتات حالبمرور نيسابور  فعلى الرغم من

العلماء وإمنا زادهم إصراراا على  مذلك مل يؤثر على مه
 مواصلة الطريق.

خرَّجت املدارس احلديثية يف نيسابور على مر تارخيها  -7
, وحافظوا ألئمة العظماء الذين خدموا الدينأجياالا من ا

 على سنة خري املرسلني صلى اهلل عليه وسلم.
 التوصيات:
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يوصي الباحث بضرورة دراسة املدارس احلديثية يف  -1
جها وجهود أقطار اإلسالم املختلفة والوقوف على مناه

 .علمائها يف خدمة السنة
احلديثية يف االلتزام باملنهجية استلهام روح تلك املدارس  -2

، وقيام أويل األمر وأهل اليسار العلمية يف دراسة العلوم
تلك املدارس لتخريج أجيال من العلماء بدورهم يف دعم 

 قادرة على فهم اإلسالم فهما صحيحا.
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