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سـالگي   ۸۲ در .ق۴۴۶سـال  ه او بـ  ١.اشاره كرد
  ٢.درگذشت
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المنتخـب مـن کتـاب السـياق      ؛التراث العربـي 

ابراهيم بـن محمـد الصـيرفيني     :لتاريخ نيسابور

، به کوشش خالد حيدر، بيـروت، دار  .)ق٦٤١.م(
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 تركــي  و وطؤاالرنــ كوشــش  بــه، .)ق٧٦٤.م(

ــي،   ــراث العرب ــاء الت ــروت، دار احي  مصــطفي، بي
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قاضـي   :احمد بن محمد نيشابوري

  .ق ۳۲۶ پس از هاي حرمين در سال

ــ ــداهللا    يابوحس ــن عب ــد ب ــن محم ــد ب ن احم
 دوراندر  حنفـي از بزرگـان مـذهب    يشابورين

                                                                       

.١٠٢المنتخب من كتاب السياق، ص. ١

 ،٣٠ج سـالم، اال ؛ تـاريخ ١٠٢المنتخب من كتـاب السـياق، ص  . ٢

.١٥٨ص، ٧جبالوفيات،  الوافي؛ ١٢٢ص

در منابع به سـال تولـد    ٣.رفت يخود به شمار م
 ۲۱در  يکـه و  جا آناز  .ح نشده استيصراو ت

درگذشته و در  ٥شابوريدر ن ٤.ق۳۵۱ محرم سال
توان تولـد   يم ،٦سال داشته است ۷۰ هنگامن يا

فقــه را نــزد  يو. دانســت .ق۲۸۱ســال بــه او را 
ــ ــيابوحس ــن د وو ابي ن کرخ و  ٧بــاسطــاهر ب

بـاب  فه فضل بـن ح يابوخلدر محضر ث را يحد
ــف   ــن س ــن ب ــت انيو حس ــدي  ٨.فراگرف در چن

 ۱۰و  ٩به قضاوت پرداخت عراق لهمرو موصل 
به اعتقاد  ١٠.بود نيالحرم  يقاضدر منصب سال 
داده او  که به استي لقب الحرمين قاضي  ،يقرش

ن لقـب  يـ ز بـا ا ين شخاندانوي، بر افزون شد و 
  ١١.شدند يشناخته م

در سال  ،شابوريساله از ن ۴۰ يپس از دور او
سـال  بـه   گشـت و بازيش به زادگاه خو .ق۳۳۶
علت  ١٢.شد ن شهريقضاوت ا دار عهده .ق۳۴۵
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26  اخبار دار الهجره

 به نشراو  .دانسته نيست وي به نيشابور بازگشت
که به گفتـه   جا آنداد تا  يم يژهو يتياهم دانش

ــان ــدم يبزرگ ــ اابو انن ــحاق ش ــان، يرازيس  فقيه
ــ ــاگردان او و ابين  يحنفـ ــابور از شـ ــهل وشـ سـ
 يشـابور يحـاکم ن  ١.آمدند مي شماربه  يزجاج

حمـــد بـــن محمـــد از ااخبـــاري  گـــزارشدر 
از بزرگـان  ، يابوبکر ابهـر به نقل از  ،نيشابوري

دانشــور  نِيتــر هيــرا فقاحمــد  ،يمــذهب مــالک
  ٢.خراسان دانسته است

ز تا چند نسل منصب قضاوت ين ويفرزندان 
از جمله قاضي ابونصـر بـن    ؛داشتند بر عهدهرا 

قاسم که همگي القاضي ابوحسين بن قاضي ابو
  ٣.برند نسب مي الحرمين قاضي بوحسين به ا
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في تاريخ البلـد   الثمين العقد ؛م١٩٨٤ ه،حکوم

 كوشـش  بـه ، ).ق٨٣٢.م( الفأسيمحمد  :االمين

المنتخب من ؛ ق١٤٠٦ مصر، الرسـاله،  سير، فؤاد

ابراهيم بن محمد  :کتاب السياق لتاريخ نيسابور
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  داري شب زنده � :احياء الليل

از منـابع تـاريخ    :اخبار دار الهجـره 

محلــي مدينــه در ســده ششــم هجــري، 

ي سرقُسطي نوشته رزِين بن معاويه عبدر

  .)ق۵۲۴.م(اندلسي 

 ،تاريخ محليهاي  کتاب ازاخبار دار الهجره 
 هـاي  آگـاهي  هـاي مدينـه،   فضـيلت بر تأکيد  با

هـاي   ، مساجد مدينـه، توسـعه  ها مکانمربوط به 
در را متنوع تاريخي  هاي گزارش  و مسجدالنبي

هـاي انـدکي از کتـاب بـر      تنها آگاهي .ردبر دا
  .گم شده است جاي مانده و اصل آن گويا

بن عمار عبـدري   معاويةابوالحسن رزِين بن 
سرقُسطي اندلسي مالکي از محـدثان انـدلس و   


