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الحياة الفكرية في مدينة بالس من الفتح حتى نهاية القرن السابع الهجري
د .سعد كاظم عبد الجنابي

جامعة القادسية /كمية التربية /قسم التاريخ
المقدمة

يعد اقميم الشام من االقاليم الميمة التي لعبت دو ار كبي ار في تاريخ الدولة العربية االسالمية منذ فتحو ،فيو من االقاليم

التي لعبت دو ار ممي از في تاريخ المنطقة حتى قبل مجيء االسالم فمقد خضع الى عدة دول منذ بداية التاريخ ،مما طبعو
بطابع خاص قائم عمى التمون الديني والحضاري والفكري ،وعند مجيء االسالم اضطمع ىذا االقميم بدور خاص عمى
المستويين الفكري والسياسي ،حتى اصبح محطا النظار الساسة الذين جاىدوا من اجل السيطرة عميو حتى اصبح فيما بعد
ميدا لواحدة من اىم الدول االسالمية وىي الدولة االموية التي اسسيا الخميفة االموي معاوية بن ابي سفيان سنة
44ىـ664/م.

ظمت منطقة بالد الشام الشغل الشاغل لمباحثين في الدراسات التارخية؛ لما ليذه المنطقة من اىمية كبيرة تأتت من

التيارات السياسية والفكرية التي نشأت فييا فبرز عدد كبير من رجاليا كان ليم دور كبير في رسم مالمح التاريخ
االسالمي .اال ان ىذه المنطقة ورغم جيود الباحثين في استقصاء تاريخيا ظمت تعاني من فقر في الدراسات الموضوعية
خاصة فيما يتعمق بالدور الذي لعبتو بعض مدنيا عمى الصعيدين السياسي والفكري.

ويمثل موضوع البحث محاولة متواضعة لدراسة احدى المدن الميمة الميممة التي لعبت دو ار ىاما في احداث التاريخ

االسالمي حيث كانت مسرحا ميما الحداث كثيرة التقل اىمية اذا لم تزيد عن باقي المدن التي درست .فمدينة بالس من
المدن الميمة التي اثرت في تاريخ اقميم الشام تأثي ار مباش ار من خالل ماشيدتو من احداث سياسية من جية ،ولتاثيرىا
الفكري من جية اخرى ،فقد استقطبت ىذه المدينة عدد كبير من رجال الحديث الذين تتممذوا عمى يد عممائيا ثم عادوا الى
بمدانيم .ولقد امتالت صفحات كتب الرجال باسماء ( البالسيين) الذين تنقموا في مدن العالم االسالمي اما طمبا لمعمم او رغبة
في نشره فبرز عدد كبير من رجاليا في مجال رواية الحديث.

من الصعوبة بمكات تحديد المدة االكثر فاعمية بالنسبة لممدن االسالمية خاصة وان المعمومات عنيا متناثرة في كتب
التاريخ بشكل عشواثي ،ولقد بذلت جيدا كبي ار من اجل تنظيم البحث لتحقيق ابر قدر من الموضوعية التي تنسجم مع منيج
البحث التاريخي .فكانت فترة الد ارسة محصورة بين فتح مدينة بالس وبين ونياية القرن السابع اليجري ،اعتمادا عمى وفيات
الرجال الذين ترجمنا ليم في ىذه الدراسة ،وعمى ىذا االساس تم تقسيم الموضوع الى ثالثة مباحث تناولت في المبحث
االول بالس دراسة في احواليا السياسة واالدارية منذ الفتح وحتى نياية القرن السابع اليجري ،اما المبحث الثاني فمقد تناولت
فيو الرحمة العممية من مدينة بالس الى مدن العالم االسالمي ،اما المبحث الثالث فكان بعنوان الرحمة العممية من مدن العام
االسالمي الى مدينة بالس.

ولقد عولت الدراسة عمى مصادر متنوعة اىما كتاب انساب االشراف لمبالذري ،وصحيح بان حبان ،كتاب تاريخ

دمشق البن عساكر الذي اغنى البحث بمعمومات مميزة عن رجال باالد الشام ،باالضافة الى تاريخ بغداد لمخطيب
البغدادي .عدد ميم من المصادر والمراجع االخرى.
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المبحث االول

بالس دراسة في احواليا السياسية منذ الفتح حتى نياية القرن السابع اليجري

اقميم الشام

الشام :بفتح أولو ،وسكون ىمزتو ،والشأم ،بفتح ىمزتو ،مثل نير ونير لغتان ،وال تمد ،وفييا لغة ثالثة وىي الشام،

بغير ىمز ،كذا يزعم المغويون ،وقد جاءت في شعر قديم ممدودة ،قال زامل بن غفير الطائي يمدح الحارث األكبر :وتأبي
بالشآم مفيدي حسرات يقددن قمبي قدا

وكذا جاء بو أبو الطيب في قولو:
دون أن يشرق الحجاز ونجد والعراقان بالقنا والشآم
وأنشد أبو عمي القالي في نوادره:

فما اعتاض المعارف من حبيب ولو يعطى الشآم مع العراق
وقد تذكر وتؤنث ،ورجل شأمي وشآم ،ىينا بالمد عمى فعال ،وشآمي أيضا ،حكاه سيبويو ،وال يقال شأم الن األلف
عوض من ياء النسبة فإذا زال األلف عادت الياء ،وما جاء من ضرورة الشعر فمحمول عمى أنو اقتصر من النسبة عمى
ذكر البمد ،وامرأة شامية ،بالتشديد ،وشآمي ،بتخفيف الياء ،وتشأم الرجل ،بتشديد اليمزة ،نسب إلى الشام كما تقول تقيس
وتكوف وتنزر إذا انتسب إلى قيس والكوفة ونزار ،وأشأم إذا أتى الشام ،وقال بشر بن أبي خازم:سمعت بنا قيل الوشاة
فأصبحت صرمت حبالك في الخميط المشئم وقال أبو بكر األنباري :في اشتقاقو وجيان :يجوز أن يكون مأخوذا من اليد

الشؤمى وىي اليسر ،ويجوز أن يكون فعمى من الشوم ،قال أبو القاسم :قال جماعة من أىل المغة يجوز أن ال ييمز فيقال
الشام يا ىذا فيكون جمع شامة سميت بذلك لكثرة قراىا وتداني بعضيا من بعض فشبيت بالشامات ،وقال أىل األثر:
سميت بذلك الن قوما من كنعان بن حام خرجوا عند التفريق فتشاءموا إلييا أي أخذوا ذات الشمال فسميت بالشام لذلك،

وقال آخرون من أىل األثر منيم الشرقي :سميت الشام بسام بن نوح ،عميو السالم ،وذلك أنو أول من نزليا فجعمت السين
شينا لتغير المفظ العجمي ،وقرأت في بعض كتب الفرس في قصة سنحاريب :أن بني إسرائيل تمزقت بعد موت سميمان بن
داود ،عمييما السالم ،فصا منيم سبطان ونصف سبط في بيت المقدس ،فيم سبط داود ،وانخزل تسعة أسباط ونصف إلى
مدينة يقال ليا شامين ،وبيا سميت الشام ،وىي بأرض فمسطين ،وكان بيا متجر العرب وميرتيم ،وكان اسم الشام األول
سوري فاختصرت العرب من شامين الشام وغمب عمى الصقع كمو ،وىذا مثل فمسطين وقنسرين ونصيبين وحوارين ،وىو

كثير في نواحي الشام ،وقيل :سميت بذلك ألنيا شامة القبمة ،قمت :وىذا قول فاسد الن القبمة ال شامة ليا وال يمين ألنيا
مقصد من كل وجو يمنة لقوم وشامة آلخرين ،ولكن األقوال المتقدمة حسنة جميعيا( ،)4وأما حدىا فمن الفرات إلى العريش
المتاخم لمديار المصرية ،وأما عرضيا فمن جبمي طئ من نحو القبمة إلى بحر الروم وما بشأمة ذلك من البالد ،وبيا من
أميات المدن منبج وحمب وحماة وحمص ودمشق والبيت المقدس والمعرة ،وفي الساحل أنطاكية وطرابمس وعكا وصور

وعسقالن وغير ذلك( .)2والشام خمسة أجناد :جند قنسرين ،اما قنسرين فقصبتيا حمب ومن مدنيا انطاكية ،وبالس والسويدية
وسميساط ومنبج وبياس والتينات( ،)3وجند دمشق وجند األردن وجند فمسطين وجند حمص ،وقد ذكرت في أجناد ،ويعد في
الشام أيضا الثغور :وىي المصيصة وطرسوس وأذنة وأنطاكية وجميع العواصم من مرعش والحدث وبغراس والبمقاء وغير
ذلك ،وطوليا من الفرات إلى العريش نحو شير ،وعرضيا نحو عشرين يوما ،وروي عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص أنو
قال :قسم الخير عشرة أعشار فجعل تسعة أعشار في الشام وعشر في سائر األرض ،وقسم الشر عشرة أعشار فجعل عشر

بالشام وتسعة أعشار في سائر األرض ،وقال محمد بن عمر بن يزيد الصاغاني :إني ألجد ترداد الشام في الكتب حتى
كأنيا ليست هلل تعالى بشئ في األرض حاجة إال بالشام ،وروي عن النبي ،صمى اهلل عميو وسمم ،أنو قال :الشام صفوة اهلل

من بالده واليو يجتبي صفوتو من عباده ،يا أىل اليمن عميكم بالشام فإن صفوة اهلل من األرض الشام(.)4
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ـ اصل تسمية بالس

لم ترد في مصادر التاريخ او المغة عن اصل تسمية بالس سوى اشارات بسيطة ،منيا مااورده الحموي والزبيدي،

ونصيا" :بالس بكسر الالم سميت فيما يذكر ببالس بن القين بن سام بن نوح" (.)5
ـ موقعها

()6

ذكر الحموي

مانصو" :بالس بمدة بالشام بين حمب والرقة ،سميت فيما ذكر ببالس بن الروم بن اليقن بن سام بن

نوح ،عميو السالم ،وكانت عمى ضفة الفرات الغربية ،فمم يزل الفرات يشرق عنيا قميال قميال حتى صار بينيما في أيامنا ىذه
أربعة أميال ،قال المنجمون :طول بالس خمس وستون درجة وعرضيا ست وثالثون درجة ،وىي في االقميم الرابع" .اما
()7

السمعاني

فقد ذكر مانصو " :مدينة مشيورة بين الرقة وحمب عمى عشرين فرسخا من حمب أقمت بيا يوما في توجيي

إلى حمب وكانت الروم قد نزلت بيا وخربتيا ومع ذلك فيي مسكونة فييا جماعة من المعروفين ،والفقيو معدان بن كثير

البالسي أبو المجد من الفضالء والعمماء المشيورين" .اما ابن حبان ()8فقد ذكر ان اول الشام بالس وآخره عريش مصر.
ومن الجدير بالذكر ان بالس اليوم تعرف بمسكنة

في المصادر المعاصرة (.)41
()44

وتشير المصادر

()9

وىي تتبع اداريا منطقة منبج لذلك التتوفر عن بالس معمومات كثيرة

الى ان لبالس قرى كثيرة كانت لمسممة بن عبد الممك ولما مات صارت لورثتو من بعده ،ومن

قراىا بمس ،وقاصرين.
ـ فتح بالس

فتح المسممون بالس ضمن مناطق الشام التي فتحوىا فقد ذكر البالذري

()42

قصة فتح بالس قائالً ":ثم سار أبو عبيدة

حتى نزل عراجين .وقدم مقدمتو إلى بالس ،وبعث جيشا عميو حبيب بن مسممة إلى قاصرين ،وكانت بالس وقاصرين
الخوين من أشراف الروم أقطعا القرى التى بالقرب منيما ،وجعال حافظين لما بينيما من مدن الروم بالشام .فمما نزل
المسممون بيا صالحيم عمى الجزية والجالء ،فجال أكثرىم إلى بالد الروم وأرض الجزيرة وقرية جسر منبج ،ولم يكن يومئذ
إنما اتخذ في خالفة عثما ن بن عفان رضى اهلل عنو لمصوائف .ويقال بل كان لو رسم قديم ،قالوا :رتب أبو عبيدة ببالس
جماعة من المقاتمة وأسكنيا قوما من العرب الذين كانوا بالشام ،فأسمموا بعد قدوم المسممين الشام ،وقوما لم يكونوا من

البعوث نزعوا من البوادى من قيس ،وأسكن قاصرين قوما ثم رفضوىا أو اعقابيم .وبمغ أبو عبيدة الفرات ثم رجع إلى
فمسطين".
ـ احوالها السياسية واالدارية

()43

كانت بالس والقرى المنسوبة إلييا في حدىا االعمى واالوسط واالسفل أعذاء عشرية

 .فمما كان مسممة بن عبد

الممك بن مروان توجو غازيا لمروم من نحو الثغور الجزرية عسكر ببالس .فأتاه أىميا وأىل بويمس وقاصرين وعابدين
وصفين ،وىى قرى منسوبة إلييا .فأتاه أىل الحد االعمى فسألوه جميعا أن يحفر ليم ني ار من الفرات يسقى أرضيم ،عمى أن
يجعموا لو الثمث من غالتيم بعد عشر السمطان الذى كان يأخذه ،ففعل .فحفر النير المعروف بنير مسممة ،ووفوا لو

بالشرط ،ورم سور المدينة وأحكمو .ويقال بل كان ابتداء العرض من مسممة ،وأنو دعاىم إلى ىذه المعاممة .فمما مات
مسممة صارت بالس وقراىا لورثتو .فمم تزل في أيدييم إلى أن جاءت الدولة المباركة وقبض عبد اهلل بن عمى أموال بنى
أمية فدخمت فييا .فأقطعيا أمير المؤمنين أبو العباس سميمان بن عمى بن عبد اهلل بن العباس فصار البنو محمد ابن

سميمان .وكان جعفر بن سميمان أخوه يسعى بو إلى أمير المؤمنين الرشيد رحمو اهلل ويكتب إليو فيعممو أنو ال مال لو وال
ضيعة إال وقد اجتاز إضعاف قيمتو ،وأنفقو فيما يرشح لو نفسو وعمى من اتخذ من الخول ،وان أموالو حل طمق المير
المؤمنين .وكان الرشيد يأمر باالحتفاظ بكتبو .فمما توفى محمد بن سميمان أخرجت كتبو إلى جعفر واحتج عميو بيا.ولم يكن
لمحمد أخ البيو وأمو غيره فأقر بيا ،وصارت أموالو لمرشيد .فأقطع بالس وقراىا المأمون رحمو اهلل ،فصارت لولده من

بعده(.)44
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()46

في احداث سنة 432ىـ مانصو ":ذكر الخبر عن تبيض

أبى الورد وما آل إليو أمره وأمر من

بيض معو وكان سبب ذلك فيما حدثنى أحمد بن زىير قال حدثنى عبد الوىاب بن إبراىيم قال حدثنى أبو ىاشم مخمد بن
محمد بن صالح قال كان أبو الورد واسمو مجزاة بن الكوثر ابن زفر بن الحارث الكالبي من أصحاب مروان وقواده وفرسانو
فمما ىزم مروان وأبو الورد بقنسرين قدميا عبد اهلل بن عمى فبايعو ودخل فيما دخل فيو جنده من الطاعة وكان ولد مسممة
بن عبد الممك مجاورين لو ببالس والناعورة فقدم بالس قائد من قواد عبد اهلل بن عمى من االزار مردين في مائة وخمسين
فارسا فبعث بولد مسممة بن عبد الممك ونسائيم فشكا بعضيم ذلك إلى أبى الورد فخرج من مزرعة يقال ليا زراعة بنى زفر

ويقال ليا خساف في عدة من أىل بيتو حتى ىجم عمى ذلك القائد وىو نازل في حصن مسممة فقاتمو حتى قتمو ومن معو
وأظير التبييض والخمع لعبداهلل ب ن عمى ودعا أىل قنسرين إلى ذلك فبيضوا فأجمعيم وأبو العباس يومئذ بالحيرة وعبد اهلل
بن عمى يومئذ مشتغل بحرب حبيب بن مرة المرى فقاتمو بأرض البمقاء والبثنية وحوران وكان قد لقيو عبد اهلل بن عمى في

جموعو فقاتميم وكان بينو وبينيم وقعات وكان من قواد مروان وفرسانو وكان سبب تبييضو الخوف عمى نفسو وعمى قومو
فبايعتو قيس وغيرىم ممن يمييم من أىل تمك الكور البثنية وحوران فمما بمغ عبد اهلل بن عمى تبييضيم دعا حبيب بن مرة
إلى الصمح فصالحو وآمنو ومن معو وخرج متوجيا نحو قنسرين لمقاء أبى الورد فمر بدمشق فخمف فييا أبا غانم عبد
الح ميد بن ربعى الطائى في أربعة آالف رجل من جنده وكان بدمشق يومئذ امرأة عبد اهلل بن عمى أم البنين بنت محمد بن
عبد المطمب النوفمية أخت عمرو بن محمد وأميات أوالد لعبد اهلل وثقل لو فمما قدم حمص في وجيو ذلك انتقض عميو بعده

أىل دمشق فبيضوا ونيضوا مع عثمان بن عبد االعمى بن سراقة االزدي قال فمقوا أبا غانم ومن معو فيزموه وقتموا من
أصحابو مقتمة عظيمة وانتيبوا ما كان عبد اهلل ابن عمى خمف من ثقمو ومتاعو ولم يعرضوا الىمو وبيض أىل دمشق
واستجمعوا عمى الخالف ومضى عبد اهلل بن عمى وقد كان تجمع مع أبى الورد جماعة أىل قنسرين وكاتبوا من يمييم من
أىل حمص وتدمر وقدميم ألوف عمييم أبو محمد ابن عبد اهلل بن يزيد بن معاوية بن أبى سفيان فرأسوا عمييم أبا محمد

ودعوا إليو وقالوا ىو السفياني الذى كان يذكروىم في نحو من أربعين ألفا فمما دنا منيم عبد اهلل بن عمى وأبو محمد
معسكر في جماعتو بمرج يقال لو مرج االخرم وأبو الورد المتولي المر العسكر والمدبر لو وصاحب القتال والوقائع وجو
عبد اهلل أخاه عبد الصمد ابن عمى في عشرة آالف من فرسان من معو فناىضيم أبو الورد ولقييم فيما بين العسكرين
واشتجر القتل فيما بين الفريقين وثبت القوم وانكشف عبد الصمد ومن معو وقتل منيم يومئذ ألوف وأقبل عبد اهلل حيث أتاه
عبد الصمد ومعو حميد بن قحطبة وجماعة من معو من القواد فالتقوا ثانية بمرج االخرم فاقتتموا قتاال شديدا وانكشف جماعة

ممن كان مع عبد اهلل ثم ثابوا وثبت ليم عبد اهلل وحميد بن قحطبة فيزموىم وثبت أبو الورد في نحو من خمسمائة من أىل
بيتو وقومو فقتموا جميعا وىرب أبو محمد ومن معو من الكمبية حتى لحقوا بتدمر وآمن عبد اهلل أىل قنسرين وسودوا وبايعوا
ودخموا في طاعتو ثم انصرف راجعا إلى أىل دمشق لما كان من تبييضيم عميو وىزيمتيم أبا غانم فمما دنا من دمشق ىرب
الناس وتفرقوا ولم يكن بينيم وقعة وآمن عبد اهلل أىميا وبايعوه ولم يأخذىم بما كان منيم قال ولم يزل أبو محمد متغيبا ىاربا
ولحق بأرض الحجاز وبمغ زياد بن عبيد اهلل الحارثى عامل أبى جعفر مكانو الذى تغيب فيو فوجو إليو خيال فقاتموه حتى

قتل وأخذا بنين لو أسيرين فبعث زياد برأس أبى محمد وابنيو إلى أبى جعفر أمير المؤمنين فأمر بتخمية سبيميما وآمنيما
(وأما عمى بن محمد) فانو ذكر أن النعمان أبا السرى حدثو وجبمة ابن فروخ وسميمان بن داود وأبو صالح المروزى قالوا
خمع أبو الورد بقنسرين فكتب أبو العباس إلى عبد اهلل بن عمى وىو بفطرس أن يقاتل أبا الورد ثم وجو عبد الصمد إلى

قنسرين في سبعة آالف وعمى حرسو مخارق بن غفار وعمى شرطو كمثوم بن شبيب ثم وجو بعده ذؤيب بن االشعث في

خمسة آالف ثم جعل يوجو الجنود فمقى عبد الصمد أبا الورد في جمع كثير فانيزم الناس عن عبد الصمد حتى أتوا
حمص."...
ومن ىذه الرواية يتبين لنا ان بالس كانت مسرحا الىم االحداث التاريخية خاصة في مرحمة انييار الدولة االموية
وقيام الدولة العباسية ،وقد يفسر لنا ىذا االمر قضية انتقال بعض رجاليا الى باقي مدن العالم االسالمي لتمقي العمم.
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باالضافة الى ماحل بيا من كارثة فقد ذكر الطبري

()46

كانون ثاني0103/م

في احداث سنة 245ىـ :وفييا زلزلت بالس والرقة وحران ورأس

عين وحمص ودمشق والرىا وطرسوس والمصيصة وأدنة وسواحل الشأم ورجفت الالذقية فما بقى منيا منزل وال أفمت من
()47

أىميا إال اليسير وذىبت جبمة بأىميا .ويبدو ان الزلزال قد ضرب بالس في زمن المتوكل فقد ذكر الذىبي

ان المتوكل

امر بثالثة االف الف درىم لمذين اصيبوا بمنازليم.
ثم دخمت سنة 269ىـ خالف لؤلؤ غالم ابن طولون مواله وفى يده حين خالفو حمص وحمب وقنسرين وديار مضر

وسار لؤلؤ إلى بالس فنيبيا وأسر سعيدا وأخاه ابني العباس الكالبي ثم كاتب لؤلؤ أبا أحمد في المصير إليو ومفارقة ابن
طولون ويشت رط لنفسو شروطا فأجابو أبو أحمد إلى ما سألو وكان مقيما بالرقة فشخص عنيا وحمل جماعة من أىل الرافقة
وغيرىم معو وصار إلى قرقيسيا وبيا ابن صفوان العقيمى فحاربو فأخذ لؤلؤ قرقيسيا وسمميا إلى أحمد بن مالك بن طوق
وىرب بن صفوان وأقبل لؤلؤ يريد بغداد

(.)48

وفي احداث سنة  512ىـ وسار جاولي

()49

إلى مدينة بالس فوصميا ثالث عشر صفر فاحتمى أىميا منو وىرب من

بيا من أصحاب الممك رضوان صاحب حمب فحصرىا خمسة أيام وممكيا بعد أن نقب برجا من أبراجيا فوقع عمى النقابين
فقتل منيم جماعة وممك البمد وصمب جماعة من أعيانو عند النقب وأحضر القاضي محمد بن عبد العزيز بن الياس فقتل

وكان فييا صالحا ونيب البمد وأخذ منو ماال كثي ار(.)21

ويبدو ان بالس ظمت مسرحا الىم احداث التاريخ االسالمي في العصر السمجوقي فقد كانت من المدن الميمة التي

اتخذىا بعض السالجقة مق ار ليم فكانت فييا نياية لؤلؤ ممموك الب ارسالن الذي تكفل بو

()24

وكان لؤلؤ الخادم قد استولى

عمى قمعة حمب وولى اتابكية الب ارسالن ابن مواله رضوان سنة 518ىـ ثم تنكر لو فقتمو لؤلؤ ونصب في الممك اخاه

سمطان شاه( ،)22ويذكر ابن عساكر ان لؤلؤ قد بقي بحمب إلى ان قتل في آخر سنة 541ىـ ببالس (.)23
()24

اورد ابن العديم

رواية تحدث بيا عن المشاىد والم ازرات في مدينة بالس ذكر فييا مانصو":مدينة بالس بيا مشيد

عمي بن ابي طالب (ع) وبيا مشيد الطرح وبيا مشيد الحجر يقال ان رأس الحسين (ع) وضع عميو عندما عبروا بالسبي".
ومن النص يتبين لنا ان مدينة بالس كانت احدى المدن التي مر بيا الجيش االموي عائدا بالسبايا من العراق بعد واقعة
الطف التي حدث سنة 64ىـ681 /م.
المبحث الثاني

الرحمة العممية من بالس الى مدن العالم االسالمي

سجمت المصادر التاريخية بصورة عامة ،وكتب الرجال بصورة خاصة عددا كبي ار من رجال مدينة بالس الذين رحموا

الى مدن العالم االسالمي طمبا لمعمم ،وىذا االمر يرتبط بنشاط الحركة الفكرية في ىذه المدينة ،فالمتتبع لتاريخيا يجد بان
الحركة العممية فييا كانت نشطة ،فبرزت فييا اسماء المعة لعبت دو ار كبي ار في الحركة الفكرية في العالم االسالمي .ولعل

من بين اىم رجاليا الذين رحموا الى مدن العالم االسالمي:

ـ يحيى بن محمد بن عمران بن ابي الصفيراء البالسي (ت245ىـ859 /م)
سافر الى حمص وحدث فييا عن ابي انس مالك بن سميمان االلياني الحمصي ثم سافر الى بعمبك وحدث فييا عن

عبد اهلل بن سميمان العبدي( ،)25كما رحل الى عسقالن ،وحدث فييا عن ىشام بن عمار وعيسى بن عبد اهلل العسقالني،
روى عنو سميمان بن احمد الطبراني (.)26

ـ اسماعيل بن ابراىيم البالسي (246ىـ861 /م))
رحل الى الكوفة فحدث عن الكوفيين ومنيم عبيد اهلل بن موسى وعن عمي بن الحسين بن شقيق وحدث عنو ابن ماجة

واحمد بن محمد بن سميع والحسين بن عبد اهلل القطان (.)27

ـ ابو سعيد بن يونس الحسن بن عبد اهلل بن منصور (ت248ىـ862 /م)
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قدم مصر 258ىـ ذكر ابن عساكر مانصو(":)28قال لنا ابو سعيد بن يونس الحسن بن عبد اهلل بن منصور يعرف

بالبالسي سكن انطاكية واصمو من اىل بالس قدم إلى مصر سنة 258ىـ يحدث عن الييثم بن جميل وغيره" .وفي النص
اشارة إلى ان ابو سعيد قد تنقل إلى عدة مدن في بالد الشام ،كما انو رحل إلى مصر وحدث بيا.وفي رواية اخرى ذكر ابن
()29

عساكر

ان الحسن بن منصور بن حبيب بن ابراىيم ابو عمي االنطاكي المعروف بالبالسي حدث بدمشق ومصر عن

الييثم بن جميل واسحاق بن ابراىيم الحنيني" .يبدو مما تقدم بأـن ابو سعيد قد رحل الى عدة مدن من مدن بالد الشام،

باالضافة الى رحمتو الى مصر.

ـ اسحاق بن خالد البالسي (ت267ىـ881 /م)
()31

ذكر الخطيب البغدادي

مانصو":محمد بن احمد بن موسى ابو عبد اهلل المصيصي قدم بغداد وحدث بيا عن عمي

بن بكار ويوسف بن سعيد بن مسمم واسحاق بن خالد البالسي."...وفي ىذا النص اشارة إلى ان اسحاق بن خالد كان
()34

موجودا في البصرة.وفي موضع اخر اشار الخطيب البغدادي

قائال:حدثنا ابو بكر احمد بن محمد بن ىارون الخالل

ببغداد حدثنا اسحاق بن خالد البالسي.وىذا دليل عمى تنقل اسحاق بن خالد في مدن العراق .وفي موضع اخر ذكر
الخطيب البغدادي

()32

في ترجمةعبد الرحمن بن عبد اهلل مانصو":عبد الرحمن بن عبد اهلل بن ىارون بن ىاشم بن شيتب

ابو عيسى االنباري سكن بغداد في الجانب الشرقي منيا بقنطرة البردان وحدث عن اسحاق بن خالد بن يزيد البالسي".
ـ جعفر بن سيل البالسي (ت 284ىـ894 /م)

رحل الى الرقة حدث عن جعفر بن نصر بن ميمون العنبري الكوفي بالرقة سنة 264ىـ

()33

.

ـ جعفر بن محمد بن بكر البالسي (ت282ىـ895 /م)
رحل الى دمشق ،ذكر ابن عساكر

()34

في ترجمة احمد بن محمد الطرطوسي مانصو" :احمد بن محمد بن عبد

الرحمن ابو عمر الطرطوسي المعروف بابن الجل سمع بدمشق عبد الرحمن بن عبد الحميد بن اسحاق بن فضالة وبغيرىا

محمد بن عبدة ابن زيد المصيصي ويحيى بن عبد الباقي االذني ويحيى بن طالب االكاف وجعفر بن محمد بن بكر

البالسي."...
ـ احمد بن ابراىيم بن فيل ابو الحسن البالسي (284ىـ897 /م)
نزيل انطاكية والد القاضي ابو طاىر ـ سنترجم لو الحقا ـ روى عن احمد بن ابي شعيب الحراني وابي جعفر النفيمي
وابي النضر الفراديسي ودحيم وابي مصعب الزىري ،وسمع ابا توبة ،وعنو سمع النسائي ثالثة احاديث من احاديث مالك.
()35

مات سنة 284ىـ قال ابن عساكر

()36

كان ثقة .ذكر ابن حجر

ان احمد بن ابراىيم بن فيل البالسي نزيل انطاكية.

ـ الحسن بن احمد بن ابراىيم بن فيل البالسي (ت345ىـ927 /م)
()37

ذكر الذىبي

في ترجمتو البن فيل البالسي مانصو" :الشيخ االمام المحدث الرحال ،ابو طاىر الحسن بن احمد بن

ابراىيم بن فيل البالسي ارتحل بعد الربعين ومئتين ،مات سنة بضعة عشرة وثالثمئة ،وقد قارب التسعين" .ذكر ابن
()38

حبان

()39

مانصو":اخبرنا الحسن بن احمد بن ابراىيم بن فيل البالسي ابو الطاىر بانطاكية ."...ذكر ابن حبان

في

صحيحو مانصو" :ذكر إ‘طالق اسم الظمم عمى الشرك باهلل جل وعال اخبرنا الحسن بن احمد بن ابراىيم بن فيل البالسي
بانطاكية".وفي ىذه الرواية مايدل عمى رحمة الحسن بن احمد إلى انطاكية.
()41

ذكر الخطيب البغدادي

مانصو...":حدثنا ابو القاسم عبد اهلل بن محمد بن اليسع البغدادي القارئ ساكن انطاكيا

قدم عمينا بغداد حدثنا الحسن بن احمد بن ابراىيم بن فيل البالسي".مما تقدم يبدو ان الحسن بن فيل قد ارتحل إلى عدة مدن
()44

من مدن العالم االسالمي ،وكانت مدينة بغداد احدى المدن التي ارتحل الييا وحدث فييا .ذكر الخطيب البغدادي

في

ترجمة عبد الواحد بن عبد الممك مانصو":عبد الواحد بن عبد الممك بن صالح ابو محمد حدث عن يزيد بن ىارون روى
عنو ابو طاىر بن فيل البالسي اخبرنا ابو منصور محمد بن عيسى بن عبد العزيز البزاز بيمدان."...مما تقدم يتبين لنا بان
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ابو الطاىر قد تنقل في بمدان عديدة ابتداءا من مدن بالد الشام ثم العراق ثم توجو الى الشق حيث ان المطاف انتيى بو

في مدينة ىمدان.

ـ عمر بن محمد البالسي (336ىـ947 /م)

رحل الى دمشق حدث عن عمي بن ابي بكر بن معالي وابا بكر بن احمد الدقاق المغازي(.)42

ـ اسماعيل بن احمد بن ايوب (ت343ىـ945 /م)

()43

جاء في ترجمة اسماعيل بن احمد بن ايوب بن الوليد بن ىارون ابو الحسن البالسي ذكر ابن عساكر

مان صو...":سمع خيثمة بن سميمان باطرابمس وبالرقة ابا الفضل محمد بن عمي بن الحسين بن حرب قاضي الرقة وابا بكر
بن فروخ الرافقي وببالس ابا القاسم جعفر بن سيل بن الحسن القاضي واباه احمد بن ايوب الزيات وعبد اهلل بن احمد
البغدادي الصفار وابا عمران موسى بن عيسى بن اسماعيل الخابوري وابا العباس احمد بن ابراىيم بن محمد بن بكر
البالسي وابا الحسن احمد بن محمد الرشيدي وبحمب محمد بن عيسى االطروش وابا الفضل العباس بن الفضل الديباجي

وابا الحسن الخميل بن محمد بن سعيد الصميري وابا اسحق ابراىيم بن حفص بن عمر العسكري وابا العباس الوليد بن عبد
العزيز بن ابان االنطاكي وجماعة سواىيم...قدم دمشق وحدث بيا عن ابي بكر االسماعيمي وابي بكر محمد بن عبد
اهلل."...
ومن النص يتبين لنا ان اسماعيل البالسي قد رحل لطمب العمم في عدد من مدن بالد الشام كاطرابس والرقة وحمب.

ـ محمد بن الحسن البالسي (ت344ىـ955 /م)

رحل الى الرممة ،ذكر ابن كثير ( )44مانصو...":رواه الحافظ ابو بكر البييقي عن ابي سعيد الماليني عن ابن عدي

عن محمد بن الحسن السكوني البالسي بالرممة".
ـ ابو المجد معد بن كثير بن عمي البالسي (ت365ىـ975 /م)
ويقال بن معدان الفقيو االديب ،رحل الى الشاش

()45

وتفقو عمى يد ابي بكر الشاشي

اهلل بن منصور بن حبيب االنطاكي .وكان لمعدان معرفة جيدة باألدب والمغة

()47

()46

 ،وابو عمي الحسن بن عبد

.

ـ عبد اهلل بن احمد ابو محمد البالسي (449ىـ4128 /م)
قدم الى دمشق وحكى بيا عن احمد بن محمد التمار ،كتب عنو ابراىيم بن الخضر الصائغ وكان شيخا صالحا،

وكان نازال في دويرة الفقراء في دمشق (.)48

ـ مورق بن كثير بن الحسن بن المجد البالسي (455ىـ4163 /م)
رحل الى بغداد ،وتفقو عمى ابي بكر الشاشي حتى برع وصار من اعيان الشافعية ،وكان ذا معرفة تامة بالمغة،

واالدب ،ورجع الى بالس وسمع :ابا نصر الزينبي واجازه بالكامل (.)49
ـ نصر بن الحسن بن زكريا البالسي (ت464ىـ4174 /م)

رحل الى دمشق وسمع بيا ابا محمد بن ابي نصر بن احمد بن مشماش ،روى عنو ابو الفتيان بن ابي الحسن بن

سعدويو الحافظ (.)51

ـ احمد بن بكر البالسي (ت484ىـ4194 /م)
ذكر الطبراني

()54

مانصو":حدثنا محمد بن عبد اهلل الحضرمي حدثنا احمد بن بكر البالسي حدثنا محمد بن مصعب

القرقساني ."...وفي النص اشارة إلى رحيل احمد بن بكر إلى قرقيسيا.ويبدو ان احمد بن بكر قد تنقل في عدد من مدن
بالد الشام فقد ذكر عمر بن شاىين
البالسي ."...كما ذكر ابن ماكوال

()52

()53

مانصو":حدثنا ابراىيم بن محمد بن ابي ثابت العطار بدمشق حدثنا احمد بن بكر

في حديثو عن احمد بن عياش المؤدب مانصو":احمد بن عياش المؤدب من اىل

قرقيسيا ،حدث بالرقة عن احمد بن بكر البالسي."...وىي اشارة لوجود احمد بكر البالسي في الرقة .ذكر ابن حبان

()54

في

ترجمت و لخالد بن يزيد الدمشقي مانصو":يروي عن عمرو بن قيس المالئي روى عنو احمد بن بكر البالسي ابو عبد الرحمن
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اسمو خالد بن يزيد وقد قيل خالد بن ابي يزيد من اىل حران".وفي ىذا النص اشارة إلى وجود احمد بن بكر البالسي في

حران .وفي ترجمة توابة بن احمد ذكر ابن عساكر مانصو (":)55توابة بن احمد بن عيسى بن حمران بن عبد اهلل ابو
الحسين الموصمي سمع بدمشق ابا عبيدة احمد بن عبد اهلل بن ذكوان وبالموصل ابا يعمي الموصمي واحمد بن الحسين
الجرادي وعبد اهلل بن ابي سفيان وعبد اهلل بن محمد بن ابي عاصم الموصمي وبميافارقين محمد بن اسماعيل بن نباتة
الفارقي واحمد بن محمد بن بكر البالسي."...ومن النص يتبين لنا ان احمد بن محمد بن بكر البالسي قد ذىب إلى

ميافارقين .كما ذكر ابن عساكر في موضع آخرعند ترجمتو خالد بن يزيد مانصو ( ":)56خالد بن يزيد بن عبد اهلل بن يزيد
بن اسد بن كرز ابو الييثم القسري من اىل دمشق روى عنو الوليد بن مسمم واحمد بن بكر البالسي".وفي ىذا النص اشارة
لوجود احمد بن بكر في بدمشق .ذكر الخطيب البغدادي

()57

في ترجمة ثوابة بن احمد بن عيسى مانصو":ثوابة بن احمد

بن عيسى بن ثوابة بن ميران بن عبد اهلل ابو الحسن الموصمي قدم بغداد وحدث بيا عن ابي يعمي احمد بن عمي بن
المثنى واحمد بن الحسين الجرادي وعبد اهلل بن ابي سفيان المواصمة ومحمد بن اسماعيل بن نباتة الفارقي واحمد بن محمد

بن بكر البالسي" .من ىذا النص يتبين لنا ان احمد بن محمد بن بكر البالسي كان ببغداد وحدث عنو ثوابة الموصمي.
ـ نصير بن ابي عمية البالسي (544ىـ4447 /م)
ذكر ابن عساكر

()58

في ترجمة زكريا بن يحيى مانصو":زكريا بن يحيى بن اياس بن سممة بن حنظمة سكن دمشق

وحدث بيا عن نصير بن ابي عمية البالسي".وفي النص اشارة إلى وجود نصير بن ابي عمية في دمشق.كما ذكر ابن

عساكرفي ترجمة سميمان بن سممة ما نصو (":)59سميمان بن سممة بن عبد الجبار ابو ايوب الخبائري الحمصي سمع
بدمشق عمران بن لبي الصفراء البالسي".
ـ شراحيل بن العالء ابو الورد (ت531ىـ4435 /م)
ويبدو ان حمب كان ليا الحظ االوفر من طمبة العمم فقد ذكر الطبراني ان شراحيل بن العالء ابو الورد البالسي قد

حدث عن عبيد بن ىشام الحمبي (.)61

ـ عمي بن محمد بن سالمة بن الخضر ابو الحسن البالسي (541ىـ4445 /م)
ذكر ابن عساكر

()64

في ترجمتو لعمي بن محمد بن سالمة بن الخضر ابو الحسن البالسي قال انو جاء الى العراق

ىو وعائمتو ،وحدث عن ابي البركات بن طاووس ،ثم انتقل إلى دمشق وحدث بيا.وفي ىذا النص ال اشارة إلى ان عائمة
عمي بن محمد قد قدمت إلى العراق.

احمد بن عاصم بن سميمان البالسي (ت594ىـ4494 /م)
()62

ذكر ابن عدي

مانصو...":حدثنا احمد بن عاصم بن سميمان البالسي حدثنا خداش بن مخمد بن حسان

البصري."...
ـ محمد بن منصوربن عبد الواحد بن محمد بن الياس التميمي ابو المحاسن البالسي (642ىـ4245 /م)
()63

ذكر الذىبي

في ترجمة محمد بن منصوربن عبد الواحد بن محمد بن الياس التميمي ابو المحاسن البالسي قال قدم

ابوه بغداد وسكنيا .سمع محمد بن نصر العكبري وغيره ،توفي في واسط ولو سبعون سنة (.)64
ـ ضياء الدين عمي بن محمد بن عمي البالسي (ت662ىـ4263 /م)

المحدث العالم ،ولد سنة 615ىـ في بالس رحل الى دمشق وحدث فييا ،ثم رحل الى مصر ومات غريبا فييا ولو سبع

وخمسون سنة(.)65

ـ ابن قوام ابو بكر بن قوام بن عمي بن قوام بن منصور الياللي البالسي (ت658ىـ4261 /م)
شافعي المذىب ،اشعري العقيدة ،كانت لو زاوية واتباع .ولد بمشيد صفين غربي الفرات سنة 584ىـ4488 /م ،ونشأ

ببالس عمى مقربة منيا ومات قرب حمب ثم نقل تابوتو الى دمشق( .)66تنقل بين مدن الشام وكان اماما عالما عامال لو
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كرامات ،وكان حسن االخالق( .)67تخرج بصحبتو غير واحد من العمماء والمشايخ ،وقصد بالزيارة ،وتممذ لو خمق كثير.الف
حفيد لو يدعى محمد بن عمر بن ابي بكر مؤلفا حسنا في مناقبو ،باسم مناقب ابي بكر بن قوام(.)68

ـ الحسين بن حمزة بن محمد بن عبد اهلل البالسي (711ىـ4311 /م)

كان في الحجاز وسافر الى دمشق سنة 683ىـ لو كتاب تحفة الروح واالنس في معرفة الروح والنفس(.)69

المبحث الثالث
الرحمة العممية من مدن العالم االسالمي الى بالس

استقطبت مدينة بالس عدد كبير من رجال الحديث الذي حدوا فييا ،او والذين سمعوا عن عمماءىا ولعل من بين ابرز

ىؤالء الرجال ىم:

ـ اسماعيل بن عبد اهلل بن ز اررة (229ىـ843 /م)
رحل من الرقة الى بالس ذكر العقيمي مانصو":حدثنا اسماعيل بن عبد اهلل بن ز اررة الرقي قال حدثنا عبد العزيز بن
()71

عبد الرحمن القرشي"

()74

وعبد الرحمن ىذا جزري منزلو في بالس
()72

بالس لتمقي العمم .ذكر ابن حنبل

وفي ذلك اشارة واضحة عمى ذىاب اسماعيل الى

م انصو" :عرضت عمى ابي احاديث سمعتيا من اسماعيل بن عبد اهلل بن ز اررة الرقي

عن شيخ يقال لو عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي البالسي كان ينزل ببالس".في ىذا النص اشارة إلى ان اسماعيل بن
عبد اهلل الرقي قد رحل إلى بالس.

ـ احمد بن محمد بن الحسين (264ىـ877 /م)
()73

ذكر ابن عساكر

في ترجمة احمد بن محمد بن الحسين ما نصو":اظنو اصبيانياً سمع بدمشق ابا بكر محمد بن

الحسن بن ابي الذيال االصبياني ومحمد بن جعفر بن مالس النميري ومحمد بن عبد اهلل بن عبد الحكم البالسي ببالس".

ـ سعيد بن نظير البغدادي (268ىـ884 /م)

()74

سعيد بن نظير البغدادي ،ابو عثمان ،ويقال ابو منصور الدورقي ،سكن الرقة والثغر

()75

 .ذكر المزي

في ترجمتو

لسعيد بن نضير البغدادي مانصو":روى عنو...ابو الطاىر الحسن بن احمد بن ابراىيم بن فيل سمع منو ببالس."...وىذا
يدل عمى وجود سعيد البغدادي في مدينة بالس.
ـ افمح االندلسي (328ىـ939 /م)

وكان لالندلسيين حضو ار في بالس فقد استقطبت عددا من رجاليا حيث ذكر ابن عساكر في ترجمة افمح االندلسي

بانو رحل إلى عدد من مدن بالد الشام كدمشق والرممة كما انو قدم إلى بالس وسمع فييا من ابي بكر محمد بن احمد بن

محمد بن بكر المعروف بابن حمدون( .)76ذكره القاضي ابو الوليد عبد اهلل بن يوسف الفرضي االندلسي في كتاب تاريخ

االندلس(.)77

ـ محمد بن الحسين االىوازي (ت331ىـ944 /م)
()78

اشار ابن معين

في ترجمتو لمحمد بن الحسين االىوازي المعروف بالجريحي انو كان ببالس وحدث فييا.من آثاره

كتاب الفرائد والقالئد في االستعانة عمى االفعال المحمودة (.)79

ـ ابو عيسى عبد الرحمن بن عبد اهلل بن ىارون االنباري (ت331ىـ944 /م)

من االنبار سكن بغداد في الجانب الشرقي منيا بقنطرة البردان ( ،)81ذكر الخطيب البغدادي

عيسى عبد الرحمن بن عبد اهلل بن ىارون االنباري حدثنا اسحاق بن خالد بن يزيد البالسي."...
ـ ابراىيم بن محمد بن احمد بن ابي ثابت ابو اسحاق العبسي (338ىـ)949 /
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في ترجمة ابراىيم بن محمد بن احمد بن ابي

ثابت ابو اسحاق العبسي مانصو" :كاتب القضاة بدمشق ونائبيم اصمو من سامراء وخمف محمد بن احمد بن المرزبان ثم
عمر بن الجنيد ثم زكريا بن احمد بن يحيى البمخي عمى الحكم وسمع...عبد الحميد بن ميدي البالسي ببالس."...
ـ ابو الحسين عمي بن الحسن الفرغاني (351ىـ964 /م)
جاء في مسند الشياب

()84

ما نصو":اخبرنا ابو محمد اسماعيل بن رجاء حدثنا ابو الحسين عمي بن الحسن الفرغاني

حدثنا ابو العباس اخمد بن ابراىيم البالسي ببالس "...وفي النص اشارة واضحة عمى ان ابو الحسين الفرغاني قد رحل الى
بالس وسمع من ابو العبالس البالسي.
ـ ابي القاسم سميمان بن احمد الطبراني (361ىـ971 /م)

العالمة مؤلف المعاجم الثالثة الصغير والوسيط والكبير ( .)85ذكر الذىبي

()86

في ترجمة الطبراني مانصو":ىو االمام

الحافظ الثقة الرحال الجوال محدث االسالم عمم المعمرين صاحب المعاجم الثالث مولده بمدينة عكا في شير صفر سنة
ستين ومئتين ،واول سماعو سنة ثالث وسبعين ،وارتحل بو ابوه وحرص عميو فانو كان صاحب حديث من اصحاب دحيم
فاول ارتحالو كان سنة خمس وسبعين ،فبقي في االرتحال ولقي الرجال ستة عشر عاما ،وكتب عمن اقبل وادبر ،وبرع في
ىذا الشأن ،وجمع وصنف وعمر دى ار طويالً ،وازدحم عميو المحدثون ورحمو اليو من االقطار ،رحل الى بالس وروى عن

احمد بن ابراىيم بن فيل البالسي ."...اذاً الطبراني قد رحل من عكا إلى بالس وسمع فييا عن احمد بن ابراىيم بن فيل

البالسي.

ـ ابو الحسن محمد بن عمي بن سيل الماسرجسي (ت384ىـ994 /م)
ذكر ابن عساكر

()87

مانصو...":انبأنا االمام ابو الحسن محمد بن عمي بن سيل الماسرجسي

()88

انبأنا عمي عمي بن

الصقر بن حمدان البالسي ببالس."...وفي موضع اخر ذكر ابن عساكر ان ابو الحسن قد سمع ايضا عن عبد اهلل بن

محمد بن حميد البالسي ببالس رواية غريبة نصيا":انبأنا عمي بن الحسين التميمي اآلدمي حدثنا مسدد بن مسرىد وىدبة بن

خالد قاال حدثنا حماد بن سممة عن ثابت البناني عن انس بن مالك قال قال رسول اهلل (ص) ياابا بكر اعطاك الرضوان
االكبر فقال ابو بكر يارسول اهلل وما الرضوان فقال النبي (ص) ياابا بكر اذا كان يوم القيامة يتجمى الجبار الىل الجنة

فتراه ويراه اىل الجنة ويتجمى لك خاصة فال يراه احد غيرك" (.)89وفي ىذه الرواية مايؤكد لنا ان تيارات فكرية متعددة كانت
قد ظيرت في بالس فيذه االفكار تدل عمى ان الحنابمة المجسمة كان ليم مكان في حمقات الفقو في بالس.

ـ محمد بن عبد اهلل بن ابان الييتي (ت441ىـ4149 /م)

محمد بن ابي عبد اهلل بن ابان بن قديس بن صفوان الييتي التغمبي يعرف بابن ابي عباية ،من اىل ىيت رحل الى

بالس بعد ان تنقل في مدن بالد الشام السمعاني (.)91ذكر البغدادي

()94

مانصو":اخبرنا محمد بن عبد اهلل بن ابان الييتي

حدثنا ايو الفتح الحسن بن محمد البغدادي ببالس".

ـ عبد اهلل بن احمد البغدادي الصفار (533ىـ4438 /م)
ذكر ابن عساكر

()92

في ترجمة اسماعيل بن احمد بن ايوب بن الوليد بن ىارون ابو الحسن البالسي انو سمع عن

عبد اهلل بن احمد البغدادي الصفار ببالس ،وىذا يعني ان عبد اهلل قد سافر إلى بالس وحدث فييا.
ـ تاج الدين محمد بن ابي جعفر القرطبي (643ىـ4245 /م)

المحدث تاج الدين محمد بن ابي جعفر القرطبي ذكر االمام الشافعي

الحسن عمي بن محمد بن عمي البالسي في بالس.
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الخاتمة

تمخضت ىذه الدراسة عن عدد من النتائج ابرزىا:

-

ان الحياة العممية في الدولة العربية االسالمية قد انتعشت بشكل كبير حتى نياية عصر الدولة العباسية ،فمقد شيدت

ىذه الفترة تالقحا فكريا كبي ار بين المدن االسالمية ،فرحل رجال العالم االسالمي الى مختمف البمدان لتمقي العمم في
ابرز المدن العممية.
-

ظيرت مدن اسالمية تميزت عن غيرىا من حيث رحمة رجاليا الى مدن العالم االسالمي من جية ،ومن جية اخرى
استقطابيا لطالب العمم من مختمف نواحي الدولة العربية ،وبالس ىي احدى تمك المدن التي اصبحت قبمة لطمبة العمم

جاءوا الييا وسمعوا عن شيوخيا ،ثم رحموا عنيا لنشر العمم في مختمف انحاء الدولة العربية االسالمية.
-

ان المتتبع لتاريخ مدينة يجد بانيا كانت محطم انظار القادة الذين سيطروا عمييا ،فاتخذوىا مق ار ليم النتعاش اقتصادىا
المرتبط بالزراعة ،فبالس مدينة خصبة ذات خيرات كثيرة ،ويبدو بان انتعاش اقتصادىا سببا رئيسا في استقطاب العمماء
الييا من بمدان العالمم االسالمي.

-

ان مدينة بالس التي استقطبت العمماء اصبح تاريخ السياسي الحافل باالحداث دافعا لرجاليا لمرحمة في طمب العمم،
فاالرتباك السياسي الذي مرت بو ىذه المدينة جعل رجاليا يقصدون المدن االخرى سواء في بالد الشام او في باقي

االقاليم االسالمية طمبا لمعمم.
-

برز عدد كبير من رجال الحديث (المحدثين) الذين لعبوا دو ار كبي ار في الحياة الفكرية في الدولة العربية االسالمية من
خالل رحمتيم العممية الى اثر من مدينة وبمد في العالم االسالمي آنذاك ،فتتممذ عمى ايدييم العمماء وسمع منيم عدد

كبير من المحدثين ،فاشتير نسب البالسي في العالم االسالمي ،واقترن باسماء مميزة اثرت تأثي ار ممحوظا في تاريخ ىذا
العمم.
-

يبدو من خالل الدراسة بان مدنا اسالمية عديدة برزت من حيث مكانتيا العممية فاصبحت مرك از عمميا ميما يقصده
طمبة العمم من مختمف اصقاع العالم .والمتتبع لمدراسة يجد بان بغداد قد اخذت المساحة االكبر بين مدن العالم

االسالمي ،فقصدىا من مدينة بالس طالب كثيرون تتممذوا عمى يد عممائيا ،كما رحل طالبيا ايضا الى مدينة بالس
طمبا في العمم او رغبة في نشره ،وىذا الموضوع يرتبط باتساع الحركة الفكرية في الدولة العباسية .فالمتتبع لقائمة
العمماء الذين جاؤوا من بالس الى بغداد يجد بانيم العدد االكبر بين عمماء باقي المدن وفي الوقت نفسو فان عمماء
كثيرين توجيوا من مدينة بغداد الى مدينة بالس.
الهوامش

()4

ابن منظور ،لسان العرب.329 /24 ،

()2

معجم البمدان.344 /3 ،

()4

المقدسي ،احسن التقاسيم.424 ،

()5

الحموي ،معجم البمدان328 /4 ،؛ الزبيدي ،تاج العروس.219 /8 ،

()6

الحموي ،معجم البمدان.329-328 /4 ،

()8

صحيح ابن حبان.295 /46 ،

()9

مسكنة :بمدة ومركز ناحية تابع لمنطقة منبج في محافظة حمب وتقع عمى مسافة  2.5كم من طريق حمب الرقة،

()3

()7

اليعقوبي ،البمدان.432 /

االنساب.268 /4 ،

وعمى بعد  81كم من مدينة منبج باتجاه الجنوب .إعمارىا حديث يعود إلى تاريخ غمر مسكنة بمياه بحيرة األسد
بعد قيام سد الفرات .ومسكنة القديمة ىي بالس ،وكانت قبل قيام السد خربة واسعة مميئة باألطالل ،وقد جرى
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التنقيب فييا ،فتم العثور عمى آثار ومنشآت بيزنطية واسالمية تعود إلى العصر األيوبي وبخاصة المئذنة التي نقمت

إلى موقعيا الجديد إنقاذاً ليا من الغمر .وتم ذلك عن طريق تقطيع المئذنة إلى شرائح 5طن نقمت عمى سكة حديد
خاصة إلى موقعيا الجديد ،وىي مبنية من اآلجر ذات زخارف ،ارتفاعيا 48م قطرىا 4م .ولقد تم في بالس القديمة
ايمار اكتشاف آثار وألواح طينية مكتوبة تعود إلى األلف الثاني ق.م .ينظر:موقع و ازرة السياحة السورية.( )41عثمان ،مشاىد وم ازرات الشام.42 ،

( )44الحموي ،معجم البمدان241 /8 ،؛ الزبيدي.398 /7 ،
( )42البالذري ،فتوح البمدان،
( )43اعذاء :الواحدة عذاة ،ويقال العذي واحد وجمعو اعذاء ،وىو اسم الموضع الذي ينبت في الشتاء والصيف من غير
سقي ،ويقال العذي :الزرع الذي اليسقى اال من المطر لبعده عن المياه .ينظرالخميل الفراىيدي ،العين229 /2 ،؛
ابن منظور ،لسان العرب44 /5 ،؛ الزبيدي ،تاج العروس.667 /49 ،

( )44الطبري ،تاريخ.97 /6 ،
( )45تاريخ.97 /6 ،
( )46التبييض :لبس البياض مخالفة لبني العباس الذين لبسوا السواد ،والمبيضة فرقة من الثنوية لتبييضيم ثيابيم مخالفة
لممسودة من بني العباس ظيرت سنة 499ىـ.ينظر :محمد بن خمف بن حبان ،اخبار القضاة.458 /2 ،

( )47الذىبي ،تاريخ االسالم.44 /48 ،
( )48الطبري.383 /7 ،

( )49من امراء السمجوقيين ،والي الموصل اختمف مع السمطان محمد بن ممك شاه فجرت لو احداث كثيرة بعد ان سار
الى بالد الشام وسيطر عمى بعض مدنيا ،عاد بعدىا الى السمطان فرضى عنو وواله فارسا واعماليا توفي سنة

541ىـ .ينظر :ابن خمدون ،تاريخ.37 /5 ،
( )21ابن االثير ،الكامل.464 /41 ،
( )24ابن كثير ،البداية والنياية.65 /43 ،
( )22ابن خمدون.445 /5 ،
( )23تاريخ دمشق.215 /9 ،

( )24ابن العديم ،بغية الطمب.62 /4 ،
( )25تاريخ دمشق.367 /64 ،
( )26ابن عدي ،الكامل.82 /4 ،
( )27ابن حجر ،تيذيب التيذيب.245 /4 ،
( )28تاريخ دمشق.4 /43 ،

( )29تاريخ دمشق.425 /43 ،
( )31تاريخ بغداد.374 /4 ،
( )34تاريخ بغداد.374 /5 ،

( )32تاريخ بغداد.346 /41 ،
( )33ابن حجر ،لسان الميزان434 /2 ،؛ ابن عدي ،الكامل.452 /2 ،
( )34تاريخ دمشق.396 /5 ،
( )35تاريخ دمشق
( )36تيذيب التيذيب.8 /4 ،
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( )37سيراعالم النبالء.526 /44 ،

( )38الثقات391 /8 ،؛ الييثمي ،موارد الضمآن.573 ،
( )39تاريخ بغداد434 /41 ،
( )41صحيح ابن حبان.487 /4 ،
( )44تاريخ بغداد.44 /6 ،

( )42تغميق التعميق.469 /2 ،
( )43تاريخ دمشق.354 /8 ،
( )44تفسير ابن كثير.22 /3 ،
( )45الشاشي :باأللف الساكنة بين الشينين المعجمتين ،ىذه النسبة إلى مدينة وراء نير سيحون ،يقال ليا " الشاش " وىي
من ثغور الترك .خرج منيا جماعة كثيرة من أئمة المسممين .ينظر :السمعاني ،االنساب.374 /3 ،

( )46محمد بن عمي بن إسماعيل اإلمام أبو بكر الشاشي الفقيو الشافعي المعروف بالقفال الكبير كان إمام عصره بما
وراء النير فقييا محدثا مفس ار أصوليا لغويا شاع ار لم يكن لمشافعية بما وراء النير مثمو في وقتو رحل إلى خراسان
والعراق والشام وسار ذكره واشتير أسمو ،صنف في التفسير واألصول والفقو ،السيوطي ،طبقات المفسرين.94 ،
( )47الصفدي ،الوافي بالوفيات53 /2 ،؛ ابن خمكان ،وفيات االعيان.249 /4 ،
( )48ابن عساكر ،تاريخ دمشق.65 /27 ،
( )49الذىبي ،تاريخ االسالم.544 /36 ،
( )51ابن عساكر ،تاريخ دمشق.29 /62 ،
( )54المعجم الصغير.478 /4 ،

( )52ناسخ الحديث ومنسوخو.511 ،
( )53اكمال الكمال.74 /6 ،
( )54الثقاة.224 /8 ،
( )55تاريخ دمشق.463 /44 ،
( )56تاريخ دمشق.285 /46 ،
( )57تاريخ بغداد.458 /7 ،

( )58تاريخ دمشق.69 /49 ،
( )59تاريخ دمشق.324 /22 ،
( )61المعجم الصغير.478 /4 ،
( )64تاريخ دمشق.477 /43 ،
( )62الكامل.451 /6 ،
( )63مختصر تاريخ الديبثي.79 ،
( )64ابن خمكان ،وفيات االعيان.66 /2 ،
( )65الذىبي ،تذكرة الحفاظ.4443 /4 ،
( )66الكتبي ،فوات الوفيات.242 /4 ،
( )67الذىبي ،تاريخ االسالم.372 /48 ،
( )68الصفدي ،الوافي بالوفيات453 /41 ،؛ الزركمي ،االعالم.68 /2 ،
( )69اسماعيل باشا البغدادي ،ىدية العارفين.343 /4 ،
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( )71العقيمي ،ضعفاء العقيمي.5 /3 ،
( )74المجروحين.439 /2 ،
( )72العمل.348 /3 ،
( )73تاريخ دمشق462 /31 ،؛ اخبار اصبيان317 /2 ،؛ مختصر ابن منظور.241 /3 ،
( )74تاريخ بغداد

( )75تيذيب الكمال.86 /44 ،
( )76ابن عساكر ،تاريخ دمشق.484 /9 ،بغية الطمب951 /4 ،
( )77الفرضي ،تاريخ عمماء االندلس.83 ،
( )78الكامل في الضعفاء.229 /6 ،

( )79كحالة ،معجم المؤلفين.235 /9 ،
( )81الدارقطني ،سنن ىالدارقطني.4 /2 ،
( )84تاريخ بغداد.421 /7 ،
( )82الذىبي ،سير461 ،45 ،؛ الصفدي ،الوافي بالوفيات.446 /6 ،
( )83تاريخ دمشق.99 /7 ،

( )84مسند الشياب.394 /4 ،
( )85البييقي ،السنن الكبرى.46 /2 ،
( )86سير اعالم النبالء.449 /46 ،
( )87تاريخ دمشق.312 /4 ،

( )88الماسرجسي :بفتح الميم ،والسين الميممة ،وسكون الواو ،وكسر الجيم ،وفي آخرىا سين أخرى ،ىذه النسبة إلى
ماسرجس ،وىو اسم لجد أبي عمي الحسن بن عيسى بن ماسرجس النيسابوري الماسرجسي ،من أىل نيسابور ،أسمم
عمى يدي عبد اهلل بن المبارك ،وكان من أىل بيت الثروة والتقدم في النصرانية ،ورحل في العمم ولقي المشايخ،
وكان دينا ورعا ثقة ،ولم يزل من عقبو بنيسابور فقياء ومحدثون .ينظر :السمعاني ،االنساب468 /5 ،؛ ابن
االثير ،المباب في تيذيب االنساب،

( )89تاريخ دمشق.462 /31 ،
( )91االنساب.659 / 5 ،
( )94تاريخ بغداد.421 ،7 ،
( )92تاريخ دمشق.354 /8 ،
( )93الرسالة.58 ،

قائمة المصادر والمراجع

ابن األثير ،ابو الحسن عمي بن أبي الكرم الشيباني (ت631:ىـ4232 /م).
 -4الكامل في التاريخ ،دار الفكر( ،بيروت 4978 -م).
 -2المباب في تيذيب االنساب ،مكتبة المثنى( ،بغداد  -د .ت).

االصبياني ،ابي نعيم احمد بن عبد اهلل (431ىـ4138 /م).
 -3ذكر اخبار اصبيان ،مطبعة بريل( ،ليدن4934 -م).
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البغدادي ،اسماعيل باشا (ت4339 :ىـ4921 /م).

 -4ىدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ،استانبول ،طبع بعناية وكالة المعارف الجميمة ،منشورات مكتبة
المثنى( ،بغداد 4954 -م).

البالذري ،أبو العباس أحمد بن يحيى بن جابر (ت279:ىـ892 /م).
 -5فتوح البمدان ،تحقيق :عبد اهلل أنيس الطباع وعمر أنيس الطباع ،منشورات مؤسسة المعارف( ،بيروت -
4417ىـ4987 /م).

البييقي ،الحافظ ابي بكراحمد بن الحسين بن عمي (ت458 :ىـ4165 /م)
 -6السنن الكبرى ،دار الفكر( ،بيروت -ال.ت).
ابن حبان ،محمد بن حبان بن احمد بن ابي حاتم التميمي (ت354:ىـ965 /م).

 -7صحيح ابن حبان ،تحقيق :شعيب االرنؤوط ،مؤسسة الرسالة( ،بيروت4994-م).

ابن حبان ،محمد بن خمف (ت316:ىـ948 /م)
 -8اخبار القضاة ،عالم الكتب( ،بيروت -ال.ت).
 -9الثقات ،مجمس دائرة المعارف العثمانية( ،اليند4393 -ىـ).
ابن حجر العسقالني ،شياب الدين أحمد بن عمي (ت852:ىـ4448 /م).

 -41لسان الميزان ،ط ،2مؤسسة األعممي لممطبوعات( ،بيروت 4974 -م).
 -44تغميق التعميق ،ط ،4تحقيق :سعيد عبد الرحمن موسى ،دار عمار( ،بيروت2111-م).

الحموي ،شياب الدين أبو عبد اهلل (ت626:ىـ4228 /م).
 -42معجم البمدان ،تصوير مكتبة األسدي( ،طيران 4871 -4866 -م).

الخطيب البغدادي ،ابو بكر أحمد بن عمي (ت463:ىـ4171 /م).

 -43تاريخ بغداد ،عني بتصحيحو :محمد سعيد العرفي ،دار الكتاب العربي( ،بيروت  -د .ت).
ابن خمدون ،عبد الرحمن بن محمد (ت818 :ىـ4415 /م)
 -44تاريخ ابن خمدون ،ط ،4دار احياء التراث العربي( ،بيروت-ال.ت).
ابن خمكان ،أبو العباس شمس الدين أحمد (ت684:ىـ4282 /م).

 -45وفيات االعيان وأنباء أبناء الزمان ،تحقيق :احسان عباس ،دار صادر( ،بيروت 4977 -م).

الدارقطني ،الحافظ عمي بن عمر (ت 385ىـ995 /م).
 -46سنن الدارقطني ،دار الكتب العممية( ،بيروت4996-م).
الذىبي ،شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت748:ىـ4348 /م).

 -47تاريخ االسالم ووفيات المشاىير واألعالم ،ط ،4تحقيق :عمر عبد السالم تدمري ،دار الكتاب العربي( ،بيروت
 4988م). -48تذكرة الحفاظ ،د .م ،دار احياء التراث العربي4958 ،م.
 -49سير أعالم النبالء ،تحقيق محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري ،ط ،4بيروت ،لبنان ،دار الفكر،
4997م.

الزبيدي ،محب الدين ابي الفيض محمد مرتضى الحسيني (ت4215 :ىـ4791 /م)
 -21تاج العروس من جواىر القاموس ،تحقيق:عمي شيري ،دار الفكر( ،بيروت.)4994-
الزركمي ،خير الدين
 -24االعالم ،ط ،5دار العمم لمماليين( ،بيروت4981 -م).
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ابن سالمة ،ابي عبد اهلل بن محمد بن سالمة (ت414:ىـ4143 /م)

 -22مسند الشياب ،تحقيق :حمدي عبد المجيد ،مؤسسة الرسالة( ،بيروت4985-م).

السمعاني ،أبو سعد عبد الكريم بن محمد المروزي (ت562:ىـ4466 /م).
 -23األنساب ،تقديم :محمد احمد حالق ،دار احياء التراث العربي( ،بيروت 4999 -م).
السيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن الخضيري (ت944:ىـ4515 /م).
 -24طبقات المفسرين ،دار الكتب العممية( ،بيروت-ال.ت).

الشافعي ،محمد بن ادريس (ت294:ىـ916 /م)
 -25الرسالة ،تحقيق :احمد محمد شاكر ،المكتبة العممية( ،بيروت -ال.ت).
ابن شاىين ،ابي حفص عمر بن احمد بن عثمان بن احمد الغدادي (ت385:ىـ995 /م).
 -26ناسخ الحديث ومنسوخو ،تحقيق :الدكتورة كريمة بنت عمي( ،بيروت -ال.ت).

الصفدي ،صالح الدين خميل (ت764:ىـ4362 /م).
 -27الوافي بالوفيات ،تخقيق :احمد االرناؤوط وتركي مصطفى ،دار احياء التراث( ،بيروت2111 -م).
الطبراني ،ابي القاسم ،سميمان بن احمد بن ايوب المخمي( ،ت361:ىـ971 /م).
 -28المعجم الصغير ،دار الكتب العممية( ،بيروت -د.ت).

الطبري ،أبو جعفر محمد بن جرير (ت341:ىـ922 /م).

 -29تاريخ الرسل والمموك ،تحقيق :محمد أبو الفضل ابراىيم ،دار المعارف( ،القاىرة 4976 -م).
عثمان ،ىاشم
 -31مشاىد وم ازرات الشام ،مؤسسة االعممي لممطبوعات( ،بيروت4994-م).

ابن عدي ،ابي احمد عبد اهلل بن عدي الجرجاني (ت365ىـ975 /م)

 -34الكامل في ضعفاء الرجال ،ط ،3تحقيق :الدكتور سييل زكار ،دارالفكر( ،بيروت4988-م).
ابن العماد الحنبمي ،أبو الفالح عبد الحي بن أحمد( ،ت4189:ىـ4678 /م).
 -32شذرات الذىب في أخبار من ذىب ،دار الكتب العممية( ،بيروت  -د.ت).
ابن الفرضي ،عبد اهلل بن محمد بن نصر االزدي (ت413:ىـ4143 /م).
 -33تاريخ عمماء االندلس ،دار الكتب العممية( ،بيروت -ال.ت).

الكتبي ،ابن شاكر (ت764ىـ4362 /م)
 -34فوات الوفيات ،تحقيق :عمي بن يعوض اهلل وعادل احمد عبد الموجود ،دار الكتب العممية( ،بيروت.)2111 -
ابن كثير ،أبو الفداء عماد الدين اسماعيل (ت774:ىـ4362 /م).

 -35البداية والنياية ،ط ،7مكتبة المعارف( ،بيروت – 4988-4418م).
 -36تفسير ابن كثير ،دار المعرفة لمطباعة( ،بيروت.)4992-

كحالة ،عمر
 -37معجم المؤلفين ،دار احياء التراث العربي( ،بيروت-ال.ت).

المقدسي شمس الدين ،محمد بن أحمد البشاري (ت375:ىـ985 /م).

 -38أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم ،ط ،2مطبعة بريل( ،ليدن 4916 -م).
ابن منظور ،ابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (ت744 :ىـ4344 /م)
 -39لسان العرب ،دار ادب الحوزة( ،قم4415-ىـ).
الييثمي ،عمي بن ابي بكر بن سميمان (ت817:ىـ4414 /م).
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 -41موارد الضمآن ،تحقيق :حسين سميم اسد الدارداني ،دار الثقافة العربية( ،بيروت4991-م).

اليعقوبي ،أحمد بن أبي يعقوب بن واضح الكاتب (ت292:ىـ914 /م).

 -44البمدان ،ط ،3منشورات المطبعة الحيدرية( ،النجف 4377-ىـ4957 /م).
 -42موقع و ازرة السياحة السورية www. Syria tours.com
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