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ملخص البحث :
رق انتقال مـادة كتـاب طبقـات محـدثي اهـل الموصـل البـي زكریـا البحث محاولة لمعرفة ط

الـى المـؤرخین الالحقـین ، و السـیما ان هــذا الكتـاب لـم یصـل الینـا فــي م)٩٤٤هــ/٣٣٤اَألزدي(ت

الوقــــت الحاضــــر،اذ یعــــد مــــن المصــــادر المفقــــودة والمهمــــة جــــدا لتــــاریخ مدینــــة الموصــــل الثقــــافي 

الل  مــــا ذكــــره المؤرخــــون الالحقــــون ، كالخطیــــب والعلمي.ومعرفتنــــا بهــــذا الكتــــاب جــــاءت مــــن خــــ

م) فـــي ١٢٣٢هــــ/٦٣٠م)  فـــي كتابـــه "تـــاریخ بغـــداد"، وابـــن االثیـــر(ت١٠٧٠هــــ /٤٦٣البغـــدادي(ت

م) فــي كتابـه "بغیـة الطلــب ١٢٦١هــ/٦٦٠كتابـه "اسـد الغابـة فــي معرفـة الصـحابة"، وابــن العـدیم(ت

تح لهـم فرصـة االطـالع علـى  الكتـاب في تاریخ حلب" من تراجم ورد ذكرها في هذا الكتاب، ولم ی

بصورة مباشرة بل من خالل عدد من الشیوخ والتالمیذ وبخاصة تلمیـذ ابـي زكریـا اَألزدي وهـو ابـو 

المظفر منصور بن محمد الطوسي ، ومن ثم انتقلت مادة الكتـاب تـدریجیًا الـى هـؤالء المـؤرخین ، 

وهذا ما سوف نتناوله بالتفصیل في البحث .
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Abstract:
The research is an attempt to realise the ways of transferring the

textual material(died 334 A.H/994A.D) of "tabaqat muhaddithi Ahl Al-

Mawsil" by Abu Zakaria al-Azdi to the later historians especially that
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the book are not exist at our time.The book is considered one of the lost,

yet very important book about scientific and culture history of Mosul.

Our Knowledge about that book came from many historical books such

as "tarikh baghdad" by al-khatiib al- Baghdadi (died 1070 A.D./463 A.H.)

, "Ausd al-ghaba fi ma'rifat-al-sahgaba"by Ibn al-Athir (died

1232A.D./630A.H.),"bughiat al-talab fi ta'rikh halab"by Ibn al-'Adim

(1261A.D./660A.H.). Historians had been taking their information

indirectly from religions shiekhs and pupils' narratives notably

Abu-Almudhafar Mansur Bin Muhamad al-Tusi who was al-Azdi's

pupil.Those narratives then transferred to later historians .

المقدمة :
هناك عدة تساؤالت تطرح نفسها امـام هـذا البحـث وهـي كیـف انتقلـت مـادة كتـاب  طبقـات 

م)، الــى المــؤرخین الالحقــین؟ وال ٩٤٥هـــ/٣٣٤( ت )١(محــدثي اهــل الموصــل البــي زكریــا اَألزدي

علمنــــا ان هــــذا الكتــــاب یعــــد مــــن المصــــادر المفقــــودة التــــي لــــم تصــــل الینــــا فــــي الوقــــت ســــیما اذا

الحاضــر،وقد جمعــت مرویــات الكتــاب المبعثــرة مــن المصــادر التاریخیــة وبخاصــة تلــك التــي تتعلــق 

بكتب التراجم والطبقات . فاذا تم ذلـك فمـا هـي صـلة رواة الكتـاب هـذا بـاَألزدي؟ ومـاذا نقلـوا عنـه؟ 

الـى مناقشـة نقطـة مهمـة جـدا وهـي عالقـة المـؤرخین الالحقـین الـذین نقلـوا عـن الكتـاب ثم االنتقـال 

هذا برواة الكتاب المباشرین، وهل اقتصرت مرویـاتهم علـى مرویـات اَألزدي؟ واذا كانـت اكثـر مـن 

مجرد نقل عن اَألزدي فما هي عالقتهم برواة اَألزدي؟ 

هج القــائم علــى البحــث والتقصــي عــن امــا المــنهج الــذي اتبعتــه فــي هــذا البحــث فهــو المــن

، فـي طبقات المحـدثینجمیع الشیوخ الذین ورد ذكرهم في سلسلة االسناد الخاصة بمرویات كتـاب

معظم المصادر التاریخیة، وكتب التـراجم والطبقـات،من اجـل معرفـة اصـولهم وانتمـاءاتهم الثقافیـة، 

اة، فلجـأت الـى طریقـة اخـرى وهـي وفي حالـة عـدم العثـور علـى ایـة معلومـات عـن احـد هـوالء الـرو 

البحــث عــن التالمیــذ الــذین درســوا علــى ایــدي احــد رواة الكتــاب، والــذین اصــبحوا فیمــا بعــد شــیوخا 

بـــارزین ، حتـــى نتأكـــد مـــن المكانـــة العلمیـــة التـــي یتمتـــع بهـــا هـــوالء الـــرواة، واعطـــاء اهمیـــة لكتـــاب 

اهة ام كتابة ؟،ثم معرفة ما هي طرق انتقال مادة الكتاب شفطبقات المحدثین

امــا نطــاق البحــث فقــد اقتصــر علــى دراســة مرویــات المــؤرخین الالحقــین الــذین نقلــوا عــن 

تـاریخ م) فـي كتابـه ١٠٧٠هــ /٤٦٣(ت)٢(وهـم كـل مـن الخطیـب البغـداديطبقات المحدثینكتـاب 
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وابــن  اســد الغابــة فــي معرفـة الصــحابة م)  فـي كتابـه١٢٣٠هـــ/٦٣٠(ت  )٣(،وابــن االثیـر مبغـداد 

. أي وقــع االختیــار علــى بغیــة الطلــب فــي تــاریخ حلــبم) فــي كتابــه١٢٦١هـــ/٦٦٠(ت )٤(دیمالعــ

ثالث مراكز علمیة في وقتها تم من خاللها تداول مرویات الكتاب وهي: الموصـل، بغـداد، حلـب. 

وان السبب الذي وقع فیـه االختیـار علـى هـؤالء المـؤرخین كـونهم قـد اكثـروا النقـل عـن هـذا الكتـاب 

اقي المـؤرخین او المصـادر اخـرى، زائـدا ان التنـوع المكـاني والزمـاني للمـؤرخین انفسـهم اكثر مـن بـ

یعطي اهمیة اكبر للكتاب، بحیث انتقلت مرویاته من الموصل، وبغداد، وحلب، ودمشق. 

اذ  وقد تباینت أحجام  نقوالت هؤالء المؤرخین، كـل حسـب طبیعـة موضـوعات مؤلفـاتهم ،

الشخصــیات الموصــلیة التــي زارت بغــداد، لتلقــي العلــم فیهــا، فــي حــین كــل أورد الخطیــب البغــدادي

والتقـت بـه وسـمعت وقع اختیار ابن االثیر علـى الشخصـیات التـي عاصـرت الرسـول محمـد 

، او الشــام فــي ســبیل طلــب نــه تــرجم لشخصــیات موصــلیة زارت حلــبأحادیثــه . امــا ابــن العــدیم فا

العلم ، او الجهاد في  احدى ثغورها. 

في بحث سـابق جمعـت مرویـات الكتـاب، وُدرسـت مـن حیـث المـنهج الـذي اتبعـه اَألزدي و 

فــي ترجمتــه للمحــدثین والعلمــاء، وقیمــة معلوماتــه التاریخیــة، اذ ان هنــاك العدیــد مــن المحــدثین و 

استطعنا  التعـرف علـى مضـمون الكتـاب والعلماء ورد ذكرهم ممن لم تذكرهم المصادر التاریخیة. 

اذ یمكـــن القـــول ان الكتـــاب قـــد رتبـــه اَألزدي حســـب الطبقـــات وهـــذا مـــا یصـــرح بـــه بصـــورة اولیـــة،

العنوان، وكذلك ما ذكره ابن العدیم فعندما یترجم لفقیه او محدث موصلي  فانه یحدد الطبقة التـي 

ینتمــي لهــا ،كــأن یقــول مــن الطبقــة (الثانیــة او الثامنــة الــخ) .ونظــام الطبقــات هــذا ظهــر منــذ زمــن 

دوین التاریخي ،وهو منهج اسالمي خالص ،وقد ظهر نتیجة لحاجة العلمـاء المعنیـین مبكر في الت

بتدوین الحدیث الى معرفة سیر رجال االسانید او رواة الحـدیث ،بهـدف التحقـق مـن صـدقهم طبقـا 

.بعد ذلك تنبه )٥(لمنهج الجرح والتعدیل الذي اتبعه المحدثون ،فظهرت في البدایة طبقات المحدثین

مـــاء الـــى وضـــع تـــراجم اخـــرى لطبقـــات الرجـــال تتفـــق مـــع توجهـــاتهم وتخصصـــاتهم تنبـــه بعـــض العل

،فتوحدت  في لون واحد من العلم ،فظهرت كتـب طبقـات الصـحابة ،وطبقـات المفسـرین ،وطبقـات 

م) .ثـم ٨٤٤هــ/٢٣٠البـن سـعد (تالطبقـات الكبـرىالقراء ، وطبقات النحاة ،واقـدم كتـب الطبقـات 

. ویبـــدو أن اَألزدي تـــأثر بهـــذا النـــوع مـــن )٦( م)٨٢٤هــــ/٢٤٠تلخلیفـــة بـــن خیـــاط(الطبقـــاتكتـــاب 

التألیف السائد في عصره، لیكون أكثر تخصصا في كتابته للطبقات فاختار أن یكتب فـي طبقـات 

محــدثي وعلمــاء الموصــل، بعــد ان مــزج مــا بــین المحــدثین مــن صــحابة الرســول( صــلى اهللا علیــه 

لماء من أهل الموصل ،اذ اورد ابن االثیـر فـي بعـض وسلم) والتابعین، ثم ادخل بینهم محدثین وع

األحیــان الشخصــیات التــي لــم تســكن الموصــل ولكــن كانــت علــى صــلة بالرســول( صــلى اهللا علیــه 

وسـلم) وهـذا واضـح مـن خـالل ایـراده االحادیــث النبویـة نقـال عـن الرسـول ( صـلى اهللا علیـه وســلم) 

.)٧(مثال على ذلك عند حدیثه عن زید بن عمرو بن نفیل
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مرویات الكتاب وانتقالھا الى المؤرخین الالحقین :
اوالً : الخطیب البغدادي في كتابھ تاریخ بغداد:

أورد الخطیــب البغــدادي العدیــد مــن التــراجم الموصــلیة التــي نقلهــا عــن اَألزدي فــي كتابــه 

علــى  مــا یقــارب االثنــي عشــر ترجمــة ، معظمهــا زار مدینــة بغــداد ، لتلقــي العلــمطبقــات المحــدثین

ابــــرز شــــیوخها وبــــالعكس ،وقــــد اســــتخدم الخطیــــب البغــــدادي عــــدة صــــیغ تعامــــل معهــــا فــــي ســــبیل 

الحصول على معلومات لتراجمه من خالل هذا الكتاب وهي:

ــيّ كتــب .١ ابــو الفــرج محمــد بــن ادریــس الموصــلي یــذكر ان ابــا منصــور بــن محمــد الطوســي إل

طبقـــات العلمـــاء زدي فـــي كتـــاب حـــدثهم قـــال اخبرنـــا ابـــو زكریـــا یزیـــد بـــن محمـــد بـــن ایـــاس األَ 

.)٨(والمحدثین من اهل الموصل

إلــّي ابــو الفــرج محمــد بــن ادریــس وحــدثني بــذلك ابــو النجیــب عبــد الغفــار بــن عبــد الواحــد كتــب.٢

االرموي عنه المظفر بن محمد الطوسي حدثنا ابو زكریا یزید بن محمد بن ایاس اَألزدي قـال 

.... )٩(.

طبقــــات المختلفــــة لوجــــدنا ان مصــــدر نقــــل مــــادة كتــــاب لــــو نظرنــــا فــــي سالســــل االســــناد

هــو ابــو منصــور المظفــر ابــن محمــد الطوســي الــذي كــان علــى صــلة مباشــرة بــاَألزدي، المحــدثین

وســوف یتكــرر اســمه فــي معظــم سالســل االســناد التــي وردت لــدى هــؤالء المــؤرخین موضــوع هــذه 

، )١٠(م)١٣٤٧هــ/٧٤٨(ت الـذهبيالدراسة ، فالطوسي هـو احـد تالمیـذ اَألزدي، وهـذا مـا صـرح بـه

ومـن المؤسـف جـدا اننـا لـم نجـد لـه ایـة ترجمـة فـي معظـم كتـب التـراجم والطبقـات، وربمـا كـان احـد 

الـذي درس علیـه الفـارابيالطوسيبن المظفراشرف الدین المظفر بن محمد احفاد الطوسي وهو 

، وهنا ال بد من السؤال كیف )١١(كمال الدین یونس بن منعة بعض الكتب المتعلقة بالعلوم العقلیة

الفارســیة، ویمكــن )١٢(تــم اللقــاء بــین الطوســي واَألزدي، والســیما انــه یعــود نســبه الــى مدینــة طــوس

االجابــة علــى هــذا الســؤال باحتمــاالت عــدة وهــي امــا ان یكــون الطوســي قــد زار الموصــل والتقــى 

اَألزدي شــهرة واســعة بوصــفه بعــد ان نـال طبقــات المحــدثینبـاَألزدي، واالخیــر بــدوره حدثـه بكتابــه 

محــدثا وقاضــیا فــي الوقــت نفســه، حیــث تمیــز هــذا العصــر بنمــو الحركــة الفكریــة ، وشــهدت الدولــة 

،علـى بلـدان العـالم االسـالمي، وخاصـة بعـد ان اصـبحت بغـداد )١٣(االسالمیة انفتاحًا ثقافیـًا واسـعًا 

طیـب البغـدادي الـذي الفـه فـي للختـاریخ بغـدادعاصمة الخالفة العباسـیة،والدلیل علـى ذلـك كتـاب 

تاریخ مدینة بغداد ، ویعد بمثابة شـهادة علـى تطـور الحركـة العلمیـة منـذ بنـاء مدینـة بغـداد، وحتـى 

عصـــر الخطیـــب البغـــدادي، متمثلـــة بكثـــرة الفقهـــاء والمحـــدثین الـــذین زاروا بغـــداد، امـــا للدراســـة ،او 

معظم الفئات سواء اكانوا تالمیذًا ام التدریس فیها، وفي بعض االحیان االستقرار فیها، حیث ذكر 
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شــیوخًا بمختلــف انتمــاءاتهم البلدانیــة او تخصصــاتهم العلمیــة. ثــم هنــاك مســألة غایــة فــي االهمیــة 

وهــي ان العدیــد مــن العلمــاء ممــن كــانوا ینتمــون الــى مدینــة طــوس قــد اســتقروا فــي الموصــل، مثــل 

الطوسـي وابنائـه الـذین اسـتقروا فـي اسرة ابـي البركـات محمـد ابـن محمـد بـن عبـد القـاهر بـن هشـام

.)١٤(هذه المدینة ، وكان لهم دور بارز في الحیاة العلمیة والثقافیة في الموصل

هـو ابـو المظفـر الطوسـي ، طبقـات المحـدثین اذا یمكن القول ان الراوي االساسـي لكتـاب 

صرتهم لشیوخ كانوا ومن ثم توالى بعد ذلك انتقال مادة الكتاب الى المؤرخین الالحقین ، بحكم معا

، قـــد اخـــذ عـــددا مـــن مرویـــات تـــاریخ بغـــدادمعاصـــرین للطوســـي، فالخطیـــب البغـــدادي فـــي كتابـــه 

الكتـاب مـن خـالل اتصـاله بشخصـیتین ممـن درسـتا علــى یـد ابـي المظفـر الطوسـي، وهمـا كـل مــن 

وعنهمـا نقـل الخطیـب البغـدادي وابـي النجیـب االرمـوي ، ، ابي الفرج محمد بن ادریس الموصلي

،وكـــان معاصــــرا لهمـــا، وهنـــاك صـــیغتان اتبعهمــــا طبقــــات المحـــدثین المرویـــات الخاصـــة بكتـــاب

كتب إلـّي ابـو الفـرج محمـد الخطیب البغدادي في النقل عنهما، االولى جاءت على النحو االتـي: 

بن ادریس الموصلي یذكر ان ابا منصور بن محمد الطوسي حدثهم قال اخبرنا ابـو زكریـا یزیـد 

وقـد كـرر  یاس اَألزدي في كتاب طبقات العلماء والمحدثین من اهـل الموصـل ...بن محمد بن ا

. وهنــا انتقلــت مــادة الكتــاب عــن طریــق محمــد بــن ادریــس الموصــلي )١٥(هــذه الصــیغة ســت مــرات

إلّي ابو الفرج محمد بن ادریس كتباالصل، في حین جاءت الصیغة الثانیة على النحو االتي:

د الغفار بن عبد الواحد االرمـوي عنـه المظفـر بـن محمـد الطوسـي وحدثني بذلك ابو النجیب عب

.وهـذا )١٦(ومجموع هذه الروایات خمـس،حدثنا ابو زكریا یزید بن محمد بن ایاس اَألزدي قال ...

یعنــي ان كــال مــن ابــي الفــرج و االرمــوي قــد التقیــا بالطوســي مباشــرة، ومــع األســف أن المصــادر 

حمــد بــن ادریــس الموصــلي، فیمــا عــدا اشــارة وردت لــدى ابــن التاریخیــة لــم تعطنــا معلومــات عــن م

السـربجي مهـديبنمحمدبنأحمدمنصور يأبالعدیم ذكر ان محمدًا ابن ادریس هو احد شیوخ 

وهنــا اكــد ابــن العــدیم ان االخیــر قــد ســمع مــن محمــد بــن ،)١٨(النیســابوريصــالحوابــي ،)١٧(المقــرئ

بــنإدریــسبــنمحمــد الفــرج أبــا[ســمع]وبالموصل:وصــلي واخیــه هبــة اهللا ادریــس بقولــهادریــس الم

.)١٩(إدریسبنا اهللا هبةخاهاو  محمد

فــي حــین ان اُألرمــوي تــرجم لــه الخطیــب البغــدادي، فهــو عبــد الغفــار بــن عبــد الواحــد بــن 

محمد بن احمد بن محمد بـن نصـر بـن هشـام بـن رزمـان جریـر بـن عبـد اهللا البجلـي ،والـذي یكنـى 

احـــدى مـــدن اذربیجـــان الكبیـــرة. رحـــل الـــى )٢١(نســـبة الـــى مدینـــة ُأرمیـــة)٢٠(بـــابي النجیـــب االرمـــوي

،)٢٢( م)١٠٣٤هـــ/٤٢٦اصــبهان، فســمع مــن ابــي نعــیم الحــافظ وغیــره، وجــاء الــى بغــداد فــي ســنة (

وهــو صغیرالســن، وقــد ســمع فیهــا مــن احمــد بــن عبــد اهللا المحــاملي ،وابــي بكــر بــن عدیســة، وابــي 
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ة ثالث او اربع سـنوات، ثـم خـرج الـى مصـر،وذهب الـى مكـة القاسم بن بشران ،واقام في بغداد مد

واكثر السماع من ابي ذر الهروي ،ثم عاد الى مصر ، فحمل كتبـه وخـرج الـى الشـام عازمـا علـى 

.)٢٣( م)١٠٤١هــ /٤٣٣الرجوع الى بغداد، فادركه اجله بین دمشق والرحبة وذلك في شـوال سـنة (

موي سمع بالموصـل مـن محمـد بـن ادریـس بـن م) بان االر ١١٧٥هـ/٥٧١واضاف ابن عساكر (ت

، وهذا یؤكد لنا انه زار الموصـل ،والتقـى بـابي الفـرج الموصـلي الـذي سـمع مـن الطوسـي )٢٤(سلیم

، بـدلیل قـول الخطیـب البغـدادي :حـدثني ابـو النجیـب عبـد الغفـار بـن كتاب طبقات المحـدثینراوي 

حـدثنا ابـو منصـور الموصلي بها محمـد عبد الواحد االرموي حدثنا ابو الفرج محمد بن ادریس بن

  .)٢٥( المظفر بن محمد الطوسي حدثنا ابو زكریا یزید بن محمد بن إیاس اَألزدي...

ویمكــن القــول هنــا أن الخطیــب البغــدادي لــم یعتمــد علــى االرمــوي فــي نقــل مرویــات كتــاب 

رهـا فـي فحسـب ، بـل انـه اعتمـد علـى روایـات عـدة تخـص عـدة تـراجم ورد ذك)٢٦(طبقات المحـدثین

، ولم یكن االرمـوي بالنسـبة للخطیـب البغـدادي شـیخًا، بـل كـان بمثابـة الصـاحب تاریخ بغدادكتابه

ـــه لقـــب (صـــاحبنا) ـــراهیم )٢٧( حیـــث اطلـــق علی ،وكـــان مصـــدرا لمرویاتـــه عـــن الشـــیخ محمـــد بـــن اب

.)٢٨(االردستاني

جم وهنـــاك نقطـــة مهمـــة جـــدا اخـــذها الخطیـــب البغـــدادي بنظـــر االعتبـــار وهـــي عنـــدما یتـــر 

،فانـه كـان یـورد اسـم ابـي الفـرج الموصـليطبقـات المحـدثینلشخصیات موصلیة وردت فـي كتـاب 

الـّي ابـو الفـرج محمـد كتـبثم االرموي فیما بعد، اذ كـرر اسـتخدام هـذه الصـیغة سـت مـرات:اوالً 

أي ان الخطیب ، )٢٩(بن ادریس وحدثني بذلك ابو النجیب عبد الغفار بن عبد الواحد االرموي..

غــدادي فضــل ان تكــون مرویــات النقــل الخاصــة بعلمــاء الموصــل هــي مــن خــالل عــالم موصــلي الب

ایضــًا . ویجــب االشــارة الــى ان الخطیــب البغــدادي قــد حصــل علــى معلومــات الكتــاب عــن طریــق 

الكتابة التي تمت مـن خـالل محمـد بـن ادریـس الموصـلي، ثـم لقـاؤه بـراِو اخـر وهـو االرمـوي لزیـادة 

ت حیث كرر الكلمات (كتب الـّي)..... ، ثـم (حـدثني بـذلك)..... خمـس مـرات التأكد من المعلوما

.)٣٠(ایضاً 
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ثانیا: ابن االثیر في كتابھ أُسد الغابة :
، المصــادر التــي اعتمــد علیهــا فــي تــدوین ُأســد الغابــةأورد ابــن األثیــر فــي مقدمــة كتابــه

بصیغة واحدة في النقل عـن لالزدي ، واستعان طبقات المحدثینالكتاب، فكان من ضمنها كتاب

اخبرنا ابو منصور بن مكارم بن احمد هذا الكتاب ،والتي تكررت في معظم مواضع النقل، وهي:

بن سعد المؤدب الموصلي،اخبرنا ابو القاسم نصـر بـن محمـد بـن صـفوان ،اخبرنـا ابـو البركـات 

خبرنـا ابـو الفـرج سعد بن محمد بن ادریس والخطیب ابو الفضـائل الحسـن بـن هبـة اهللا ،قـاال :ا

محمد بن ادریس بن محمد قال اخبرنا ابو منصور المظفر بن محمد الطوسي،اخبرنا ابو زكریـا 

ــن القاســم اَألزدي المصــنف ــن ایــاس ب ــن محمــد ب ــد ب ،نجــد هنــا أن سلســلة اإلســناد هــذه )٣١(یزی

رم بــن أضــیفت إلیهــا العدیــد مــن الــرواة ممــن لــم یعاصــروا ابــن االثیــر، مــا عــدا أبــا منصــور بــن مكــا

ذات الصلة المباشـرة بـه واحـد شـیوخه البـارزین، ،فهـو طـاهر بـن احمد بن سعد المؤدب الموصلي

الملقــب بــابي منصــور الموصــلي، المعــروف بالقالنســي البقــال المــؤدب، مكــارم بــن احمــد بــن ســعد

سـمع مـن ابـي القاسـم نصـر )٣٢(الشیخ المعمر،سمع القالنسي مسند المعـافى بـن عمـران الموصـلي

روى عنه ابن االثیر مسند المعـافى م) ،١١١٦هـ/٥١٠مد بن احمد بن صفوان الذهلي سنة (بن مح

، وشــمس الـدین ابــن خلیـل. كانــت وفاتــه )٣٣(ُأســد الغابـةبـن عمــران احـد مصــادره التـي اعتمــدها فـي كتابــه

).٣٤(م)١١٩٢هـ/٥٨٨بالموصل في رمضان سنة (

التاریخیــة وكتــب التــراجم لــم وامــا ابــو القاســم نصــر بــن محمــد بــن صــفوان فــان المصــادر

تترجم له، ما عدا بعض المؤرخین الذین قالوا كما ذكرنـا سـابقًا ان القالنسـي البقـال قـد سـمع مسـند 

ــــــن صــــــفوان الــــــذهلي  ــــــن احمــــــد ب ــــــن محمــــــد ب ــــــي القاســــــم نصــــــر ب ــــــن عمــــــران مــــــن اب المعــــــافى ب

القالنسي ، وهذا یعني ان الصلة جاءت من كون ابي القاسم احد شیوخ)٣٥( م)١١١٦هـ/٥١٠سنة(

الـذي كـان مطلعـًا علـى البغیـةم)  فـي كتابـه ١٢٦١هــ/٦٦٠البقال، وورد ذكره لدى ابن العـدیم (ت

نصـربخـط قرأتاحد مصنفاته واستخدمها مصدرًا لمعلوماته في كتابه هذا ، اذ قال بخصوصـه : 

.)٣٦(الموصلي القطان صفوانبنأحمدبنمحمدبن

ریـس والخطیــب ابــو الفضـائل الحســن بــن هبــة اهللا. امـا ابــو البركــات سـعد بــن محمــد بــن اد

فلم نستطع التعرف علیهما ایضًا، فیما عدا ابـا البركـات وعلـى مـا یبـدو هـو ابـن محمـد بـن ادریـس 

الموصلي الراوي االساسي ذو الصلة المباشرة بالطوسي تلمیذ اَألزدي .
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في كتابھ بغیة الطلب:)٣٧(ثالثاً:ابن العدیم

خــــاص  بكــــل الشخصــــیات التــــي مــــن مدینــــة حلــــب البغیــــةن  كتــــاب كمــــا ذكرنــــا ســــابقًا ا

والمناطق التابعة لهـا اداریـا منـذ العصـور االسـالمیة االولـى وحتـى عصـر ابـن العـدیم ، مـع االخـذ 

بنظــر االعتبارالترجمــة للشخصــیات التــي زارت حلــب لعــدة اغــراض امــا للدراســة او اســباب اوردهــا 

علمیـة والثقافیـة ، وكانـت مـنهم الشخصـیات الموصـلیة التـي ابن العـدیم، ومـن مختلـف انتمـاءاتهم ال

  لالزدي .طبقات المحدثین ترجم لها ابن العدیم ، معتمدًا في ذلك على كتاب 

فقد اورد ابن العدیم سلسلة االسناد نفسها التـي وردت لـدى ابـن االثیـر، ولكـن اضـیف الـى 

م ابن العدیم ثالث صیغ  فـي النقـل هذه السلسلة احد شیوخ ابن العدیم، فضال عن ذلك فقد استخد

  وهي : 

اخبرنــا الشــیخ ابــو منصــور ســعید بــن مكــارم المــؤدب ،اخبرنــا ابــو القاســم نصــر بــن محمــد بــن .١

صفوان قال،اخبرنا الشیخ ابو البركات سعد بن محمـد قـال اخبرنـا ابـو الفـرج محمـد بـن ادریـس 

زكریـا یزیـد بـن محمـد بـن قال قرأت على ابي منصور المظفر محمد الطوسـي قـال اخبرنـا ابـو 

.)٣٨(ایاس اَألزدي

انبأنا ابو محمد المعافى بن اسماعیل بن الحسین بن ابي السنان قال :اخبرنا ابو منصور بن .٢

مكارم المؤدب قال: اخبرنا ابو الفضائل الحسن بـن هبـة اهللا وابـو البركـات سـعد بـن محمـد بـن 

برنـــا منصـــور المظفـــر بـــن محمـــد ادریـــس قـــال: اخبرنـــا ابـــو الفـــرج محمـــد بـــن ادریـــس قـــال : اخ

.)٣٩( الطوسي قال : اخبرنا ابو زكریا یزید بن ایاس بن اَألزدي قال....

انبأنــا ابــو نصــر بــن الشــیرازي قــال: اخبرنــا أبــو القاســم علــي بــن الحســن الحــافظ قال:انبأنــا ابــو .٣

القاســـم علـــي بـــن ابـــراهیم، وحـــدثني ابـــو البركـــات بـــن أبـــي طـــاهر عنـــه قـــال :حـــدثنا ابـــو بكـــر 

لخطیــب قــال: كتــب الــّي ابــو الفــرج محمــد بــن ادریــس الموصــلي یــذكر ان المظفــر بــن محمــد ا

.)٤٠( الطوسي حدثهم قال : حدثنا أبو زكریا یزید بن محمد بن إیاس اَألزدي قال....

نجد في الصیغة االولى من سلسلة االسناد هي نفسها التي استعان بهـا ابـن االثیـر، وهـذا 

وابـــن العـــدیم كانـــا مـــن احـــد تالمـــذة ابـــي منصـــور ســـعید بـــن مكـــارم یعنـــي ان كـــل مـــن ابـــن االثیـــر

المؤدب،وهذا یقودنا الى القول ان ابن العدیم قد زار الموصل والتقى بهذا الشیخ، وكان ابن االثیر 

والتقى به .)٤١(م) ١٢٢٨هـ/٦٢٦سنة (على صلة كبیرة بابن العدیم فقد زار حلب 

المعــافى بــن اســماعیل بــن هــا شــیخًا اخــر وهــو امــا فــي الصــیغة الثانیــة فانهــا اضــیف الی

، الفقیه ابو محمـد بـن الحـدوس، الموصـلي الشافعي،سـمع مـن ابـي الربیـع الحسین بن ابي السنان
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م) ،ومـن مؤلفاتـه ١١٥٦هــ/٥٥١سلیمان بن خمیس، ومسلم بن علي الشیحي ، كانت والدتـه سـنة(

ــًا ،عارفــا بالمــذهب، درس المــوجز فــي الــذكر" ،وكتــاب"انس المنقطعــین" . كــان فاضــ"كتــاب ًال دین

، والخضر بن عبدان الكاتب، وهو اخر من وابن العدیموافتى وناظر.روى عنه الزكي، والبرزالي، 

.)٤٢( م)١٢٣٢هـ/٦٣٠حدث عنه. كانت وفاته في سنة(

اما الصیغة الثالثة فإنه  تختلف تمامًا عن باقي الصیغ التي اوردها ابن العدیم ، بخاصـة 

لعدیــد مــن رواتهــا وعــددهم اربعــة رواة ممــن لــم یتكــرر ذكــرهم فــي الصــیغتین الســابقتین ، ان هنــاك ا

الشـیرازي )٤٣(محمد بن هبة اهللا بن محمد بن هبة اهللا بن یحیى بن بندار بن ممیلوهم كل من: 

كانــت والدتــه ، الدمشــقي المولــد والــدار، الشــافعي . المعــروف بــابي نصــر الشــیرازي ،)٤٤(األصــل

م). تفقه على مذهب االمام الشافعي ، وسمع الكثیر من ابي البركات الخضر ١١٥٤هـ/٥٤٩سنة(

ابــــن شــــبل الحــــارثي ، وابــــي طــــاهر الحســــن الحصــــني ، وابــــي یعلــــى حمــــزة بــــن علــــي الحبــــوبي، 

والحافظین ابي الحسین هبة اهللا، وابي القاسم ابني الحسن بن هبة اهللا الدمشقیین وجماعة سواهم، 

عــة مــن خراســان، والعــراق ومصــر. وعمــر حتــى تفــرد بالروایــة، وولــي واجــاز لــه ابــو الوقــت وجما

وهو اخر من حدث عن الفقیه االمام ابي البركات الخضر الحكم بالبیت المقدس ، ودرس وافتى ،

، وقـد انفـرد بروایـة مـا یزیـد علـى وابـي طـاهر الحصـني، بن شبل والصائن ابي الحسین هبة اهللا

، دّرس بمدرســة العمــاد الكاتــب )٤٥(مصــنفه ابــن عســاكرمــائتي جــزء مــن كتــاب تــاریخ دمشــق عــن

م) كاتب السلطان صالح الدین بن ایوب صـاحب كتـاب "الفـتح القسـي ١٢٠٠هـ/٥٩٧االصبهاني(

الكبــرى كانــت وفاتــه )٤٦(فــي الفــتح القدســي" و"البــرق الشــامي" . ، وتركهــا ودرس بالمدرســة الشــامیة

.)٤٧( م)١٢٣٧هـ/٦٣٥سنة(

 اهللا عبـدبـن اهللا هبـةبـنالحسـنبنعليّ لسلة االسناد هذه فهو اما الراوي الثاني من س

صـاحب،الشـافعيالدمشـقي،عسـاكرابـنالـّدینثقـةالقاسـم،أبـوالكبیـرالحـافظ.الحسینبن

أبــي:مــنبنفســهســمع م) ١١٠٥هـــ/٤٩٩ســنة ( فــي ولــد.الحــدیث فــي األعــالم أحــدو .دمشــقتــاریخ

ومـنسهل،بنحمزة،وطاهربنالكریموعبدلمالكي،ا قبیسبنالحسنوأبياألكفاني،بنمحمد

القاسـمأبـي:بهـاوسـمع.سـنینخمـسبهـا فأقـام ،م) ١١٢٦هـ/٥٢٠( سنةبغداد إلى ودخل.بعدهم

بـن غالـب وأبـي،أسـعدبـنوقراتكینكادش،بن العز وأبي،الدینوريالحسنوأبيالحصین،بن

 علـى الخـالفمسـائلوعلّـق.كثیـروخلـقالّشـروطي، هللا وهبـةالدّباس، اهللا عبدأبيوالبارع،البنا

جــــمبعلـــمورجـــعة،یـــبالنظاموالتفقـــه الـــدرس والزم. المــــؤّذنصـــالحأبـــيبـــنإســـماعیلســـعدأبـــي

بالدهــا، فــي وجــالجرجــان، إلــى أذربیجــان علــى م) ١١٣٥هـــ/٥٢٩( ســنةرحــل.كثیــرةوســماعات

.)٤٨( سنینأربعنحوالرحلة هذه في وبقيإصبهان، إلى ودخل

األمنـاءوزیـناألمنـاء،وتـاج،منصـورأبـوالدینفخرأخیهوبنوالقاسم،ابنه:عنه روى

.)٥٠( م)١١٧٥هـ/٥٧١. كانت سنة ()٤٩(الشیرازيبننصرأبووالقاضيالرحیم،عبد
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بـنالحسـنبـنالعبـاسبـنإبـراهیمبـن علي القاسمأبواما الراوي الثالث فهو النسیب

جعفـربـنإسـماعیلبـن علـي بـنمحمـدبن علي بنحسینالجنأبيابنالحسنابنالعباس

أبيبن علي االمامبنالحسینعبداهللاأبيبنالعابدینزین علي بنالباقرمحمدبنالصادق

 علـي أبـياالسـتاذ علـى القـرآن قرأم)،١١٢٩هـ/٤٢٤ولد سنة (، الدمشقيالحسیني العلوي طالب

والخطیـبالتمیمـي،نصـرأبـيبـنعبـدالرحمنبـنمحمـد نالحسیأبيمنوسمع.وغیرهاالهوازي،

القاسموأبو،الحارثيشبلبنالخضرو االكفاني،بن اهللا هبة:عنهحدث.شیوخ  وعدة ،البغدادي

انتخـبالـوراقین،بخطـوطأصـول لـه مكثـرا،ثقـة كان )٥١(وعدة اهللا،هبةالصائنوأخوهعساكربن

توالیـــفأكثـــر علـــى تفریغـــهوتجـــدالنســـیب،بفوائـــدتعـــرفجـــزءاعشـــرینالخطیـــب البغـــداديعلیـــه

.)٥٢( م)١١١٤هـ/٥٠٨توفي في سنة (.الخطیب

:فهـــو)٥٣(البغیــةوالــذي اورد لــه ابــن العــدیم ترجمــة وافیــة فــي كتابــهوامــا الــراوي الرابــع

الحــارثي طــاهر أبــيبــنالبركــاتأبو،الواحــدعبــدبــن علــي بــنالحســنبــنشــبلبــنالخضــر

الفقیـهصـحب.)٥٥( م)١٠٩٣هــ/٤٨٦ولـد سـنة(،)٥٤(دمشقخطیب،عبدبابنالمعروفالدمشقي

 علي الحسنأبياإلسالمجمالالفقیهینالشیخین على وتفقه،قبیسبن علي بنأحمدالحسنأبا

.وغیـرهمإبراهیمبن علي القاسمأباسمعو المصیصي، اهللا نصرالفتحوأبيالسلمي،المسلمبن

منهسمع.األكفانيابنأحمدبن اهللا هبةمحمدأبي عنم) ١١٤٩هـ/٥٤٤( سنة في بحلبحدث

وغیرهم.األسدي اهللا عبدبن علوان بن اهللا عبدمحمدأبواألستاذبحلب

منصــوربــنمحمــدبــنالكــریمعبــدســعدأبــومــنهمالكبــاراألئمــةمــنجماعــةعنــهوحــدث

بــن اهللا هبـةبــنالحسـنبــن علـي القاســموأبـوالســلفي،محمـدبـنأحمــد طـاهر وأبـوالسـمعاني،

وأبـوالشـیرازيبـن اهللا هبـةبـنمحمـدنصـروأبـو،)٥٦(علـي بـنالقاسـممحمدأبووابنه،عساكر

.)٥٧(وغیرهممحمدبنالحسنالبركاتأبواألمناءوزینصصري،بن اهللا هبةبنالحسینالقاسم

 فـي الفقـه ودرس دیث،والحـ الفقـه مـنكثیـراً كتـبالشـافعیة، الفقهـاء مـنمتمیـزاً فقیهـاً  وكان

التــيمدرســتهزنكــيبــنمحمــودالــدیننــورعلیــه ووقــف ،)٥٨(المجاهدیــةوبالمدرســةدمشــق،جــامع

دمشـقبجـامعالخطابـةوتـولى،)٥٩(والتي یقصد بها المدرسـة العمادیـةبها ودرس الفرج بابداخل

)٦١( م)١١٦٦هـ/٥٦٢، كانت وفاته سنة ()٦٠(المحفوظكثیرشتى، علوم في متقناً  وكان

،وكان مصدر نقل مرویات كتـاب الخطیب البغداديوالراوي الخامس من هذه السلسلة هو 

، والنسیب "العشریناألجزاء"من خالل احد تالمذته وهو النسیب الذي خرج لهطبقات المحدثین

نقلها عن طریق تلمیذه الخضر بن شبل .   
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الخاتمة:
كتــاب قــد انتقلــت عــن طریــق اَألزدي وتلمیــذه وبالنهایــة یمكــن القــول ان جانبــًا مــن مــادة ال

مباشرة عن طریق قراءة االزدي للكتاب علیه، على الـرغم مـن ان سلسـلة االسـناد قـد تـوحي للقـارئ 

انــه قــد انتقلــت بواســطة الروایــة الشــفویة، وقــد ســاهم التالمیــذ الــذین اصــبحوا فیمــا بعــد شــیوخا فــي 

تكررت في معظم سالسل االسناد التـي اسـتعان بهـا انتقال مادة الكتاب الى المؤرخین الالحقین،اذ 

المؤرخــــون االزدي وتلمیــــذه الطوســــي،وكانت للرحلــــة العلمیــــة الوســــیلة االساســــیة فــــي انتقــــال مــــادة 

الكتاب،اضافة الى طریقة اخرى استعان بها الخطیب البغدادي وهي من خالل الكتابة التـي كانـت 

ادي المعاصــر لــه، وان انتمــاءات المــؤرخین تــتم بــین محمــد بــن ادریــس الموصــلي والخطیــب البغــد

المكانیــة كانــت احـــدى الوســائل التــي ســـاهمت فــي انتشــار مـــادة الكتــاب مــا بـــین الموصــل وبغـــداد  

متمثلـــــة بالطوســـــي وتالمذتـــــه مـــــن الموصـــــل، الـــــذین نقلـــــوا بـــــدورهم مـــــادة الكتـــــاب الـــــى الخطیـــــب 

العـــدیم أي ان الموصـــل البغدادي،والموصـــل وحلـــب ، ومـــابین حلـــب ودمشـــق متمثلـــة بـــالمؤرخ ابـــن

ل أن وشیوخها هم االساس في انتقال المادة كما هو مبین في الجدول االتي ،اذ یوضح هذا الجدو 

) منهم مع المؤرخ ابن االثیر هـم مـن ٨من بین االربعة عشر سواء اكانوا تالمیذا او شیوخا كان (

مدینــة الموصــل، واربعــة مــن مدینــة دمشــق او ســكنوا فیهــا كالشــیرازي، وحتــى الــذین كانــت اصــولهم 

من المشرق االسالمي من مدن طوس وارمیة قد جاءوا الى الموصل او بغداد في سبیل الحصـول

علــــــى مــــــادة الكتــــــاب .واكــــــدت لنــــــا هــــــذه الدراســــــة علــــــى مكانــــــة االزدي العلمیــــــة هــــــوالء الشــــــیوخ 

وتالمذتهم،على الرغم من عدم وصوله الینا في الوقـت الحاضـر، وتبقـى الحاجـة ملحـة الـى المزیـد 

من الدراسات حول هذا المؤرخ أي االزدي، وانتماءته الثقافیة والعلمیة من خالل مرویاته التاریخیة 

ي محاولـــة لســـد الـــنقص الحاصـــل فـــي عـــدم العثـــور علـــى ترجمـــة وافیـــة لـــه مـــن خـــالل المصـــادر فـــ

التاریخیة او كتب التراجم .

والذي یبـین اسـماء الـرواة وفیما یأتي  جدول خاص باسماء رواة كتاب طبقات المحدیثن

مؤرخین وســنوات وامــاكن والدتهم،ثــم صــلتهم بــاَألزدي ومــن جــاء مــن بعده،وصــلة هــؤالء الــرواة بــال

تــم ترتیــب الجــدول حســب وفیــات المــؤرخین الــذي تــم مــن خاللهــم الالحقــین موضــوع هــذه الدراســة.

التعرف على مادة كتاب "طبقات المحدثین" مادام ان خطة البحث جاءت ضمن هذا السیاق.
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جدول بأسماء رواة كتاب طبقات محدثین اهل الموصل

رالمصدوفاتھالصلةمكان الوالدةاسم الراويت
ابو زكریا یزید بن ١

محمد بن إیاس األَزدي
صاحب كتاب طبقات المحدثینالموصل

(الراوي األساسي)
تاریخ بغداد،أُسد م٩٤٤ھـ/٣٣٤

الغابة،بغیة 
الطلب

أبو منصور بن محمد ٢
الطوسي

تاریخ بغداد، أُسد غیر معروفةتلمیذ األَزديطوس
الغابة،بغیة 

الطلب
أبو الفرج محمد بن ٣

ریس ابن محمد إد
الموصلي

تلمیذ الطوسي و الموصل
اتصالھ بالخطیب البغدادي

تاریخ بغدادتلمیذ الطوسي

أبو النجیب عبد الغفار   ٤
بن عبد الواحد 

األُرموي

أُرمیة
بأذربیجان

تلمیذ الطوسي و
لقائھ بالخطیب البغدادي ببغداد

أُسد الغابة،بغیة م١٠٤١ھـ/٤٣٣
الطلب

د بن أبو البركات سع  ٥
محمد بن إدریس

أُسد الغابة،بغیة غیر معروفةابن محمد بن إدریس الموصليالموصل
الطلب

الخطیب أبو الفضائل   ٦
الحسن بن ھبة هللا

أُسد الغابة،بغیة غیر معروفةتلمیذ محمد بن إدریس الموصليغیر معروفة
الطلب

ابو القاسم نصر بن ٧
محمد بن احمد بن 
صفوان القطان 

الموصلي

تلمیذ الخطیب أبو الفضائل الحسن الموصل
بن ھبة هللا و أبو القاسم نصر بن 

محمد بن صفوان

أُسد الغابة،بغیة غیر معروفة
الطلب

ابو منصور بن مكارم ٨
بن احمد بن سعد 
المؤدب الموصلي 

القالنسي البقال

تلمیذ ابي القاسم نصر بن محمد الموصل
بن صفوان 

و
شیخ ابن األثیر

أُسد الغابة،بغیة م١١٩٢ھـ/٥٨٨
الطلب،

محمد المعافى بن ٩
إسماعیل بن الحسین 
بن أبي السنان ،أبو 

محمد الحدوس 
الموصلي

تلمیذ القالنسي البقال الموصل
و

شیخ ابن العدیم

أُسد الغابة،بغیة م١٢٣٢ھـ/٦٣٠
الطلب

شیرازي أبو نصر بن الشیرازي١٠
األصل،دمشقي 

المولد والدار

عساكر تلمیذ ابن 
و

شیخ ابن العدیم 

بغیة الطلبم١٢٣٧ھـ/٦٣٥

تلمیذ الخطیب البغدادي وشیخ ابي دمشقابن عساكر١١
البركات بن ابي طاھر

بغیة الطلبم١١٧٥ھـ/٥٧١

 علي القاسمأبوالنسیب١٢
إبراھیمبن

بغیة الطلبم١١١٤ھـ/٥٠٨تلمیذ ابن عساكردمشق

الخضر بن شبل ١٣
المعروف بابي 

كات بن أبي طاھر البر
الحارثي الدمشقي

معاصر للنسیب ابي القاسم علي دمشق
بن ابراھیم

بغیة الطلبم١١٦٦ھـ/٥٦٢

لقاءوه بـ محمد بن ادریس بغدادالخطیب البغدادي١٤
الموصلي تلمیذ الطوسي

بغیة الطلبم١٠٧٠ھـ/٤٦٣
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:البحثھوامش
) االزدي: وهـو ابـو زكریـا یزیـد بـن محمـد بـن ایـاس بـن القاسـم االزدي الموصـلي، ولـم تشـر المصـادر التاریخیـة ١(

والدتــــه، وكـــذلك اســــرته، وقـــد اطلــــق علیـــه الـــذهبي لقــــب الحـــافظ االمــــام الفقیـــه، اذ نجــــد فـــي ثنایــــا الـــى ســـنة

كتابه"تاریخ الموصل" العدید من الشـیوخ الـذین درس علـى ایـدیهم، وكـان مـن ابـرزهم محمـد بـن احمـد بـن ابـي 

اضي،اضـافة الـى المثنى، ومعاویة بن حرب، وعبد اهللا بن احمـد بـن حنبـل،غیرهم. وشـغل االزدي منصـب الق

كونه فقیهًا ومحدثًا. وتـرك االزدي العدیـد مـن المؤلفـات التاریخیـة منهـا "تـاریخ الموصـل"، و "الخطـط والقبائـل" 

مفقود، ثم كتابه االخر" طبقات محدثي اهل الموصل" وهو االخر مفقود، وقد تم جمع نصوصـه مـن مصـادر 

ه تاریخ الموصل،(رسالة ماجسـتیر قـدمت الـى كلیـة عدة. للتفاصیل ینظر: محمد میسر الیازجي:االزدي وكتاب

وما بعدها. سبق للباحثـة ان تناولـت بصـورة مـوجزة  ٣٠م)، ص٢٠٠٠التربیة، جامعة الموصل، غیر منشورة،

حیــاة اَألزدي وعصــره ثــم دراســات نصــوص هــذا الكتــاب مــن خــالل كتــب الطبقــات و التــراجم . میســون ذنــون 

م) دراســة تمهیدیــة مــن ٩٤٥هـــ/٣٣٤لموصــل البــي زكریــا اَألزدي (تالعبــایجي: "كتــاب طبقــات محــدثي اهــل ا

م) .٢٠٠٦خالل بعض كتب الطبقات والتراجم" ، بحث مقدم الى مركز دراسات الموصل،(غیر منشور،

م)، بـدا بتلقـي تعلیمـه فـي ١٠٠٢هــ/٣٩٢) الخطیب البغدادي: وهو ابو بكر احمد بن علي بن ثابت، ولد سـنة (٢(

ت علمیــة واســعة الســتكمال دراســته. فــذهب الــى نیســابور،والري،، وهمــذان، واســتقر فتــرة بغــداد، ثــم قــام بــرحال

-٤٢٣غیر قصیرة بنیسابور، ثم ذهب الى اصبهان، والـدینور. بعـدها رجـع الـى بغـداد واسـتقر فیهـا منـذ سـنة(

یـــر م)، وقــام بعـــدها برحلــة علمیـــة الــى بـــالد الشــام فــزار دمشـــق، واســتقر فیهـــا فتــرة غ١٠٤٨-١٠٣١هـــ/٤٤٠

م)، ١٠٥٣هــ/٤٤٥قصیرة، زار خاللها حلب وصور وصـیدا، وزار بیـت المقـدس اثـر رجوعـه مـن الحـج سـنة (

م).واخذ یلقي دروسه في ١٠٦٩هـ/٤٦٢وعاد الى بغداد بعد غیاب طویل امتد احد عشر عامًا، فوصلها سنة(

فاوصـى بتفریـق م) ١٠٧٠هــ/٤٦٣حلقته بجامع المنصور، وفي حجرته احیانًا. ومرض في رمضـان مـن سـنة(

ثروتـــه، ووقـــف كتبـــه علـــى المســـلمین، وســـلمها الـــى ابـــي الفضـــل بـــن خیـــرون لیعیرهـــا لمـــن یطلبهـــا. وفـــي یـــوم 

م) تـوفي الخطیـب البغـدادي. ودفـن فـي مقبـرة بـاب ١٠٧١/ایلـول/٥هــ) الموافـق(٤٦٣/ ذي الحجـة/  ٧االثنین(

یث والتـاریخ، والتـي كـان مـن اشـهرها حرب جوار بشر الحـافي. وقـد تـرك العدیـد مـن المؤلفـات فـي الفقـه والحـد

كتاب"تاریخ بغداد".للتفاصیل ینظر:ابو بكر احمد بن علي الخطیـب البغـدادي، تـاریخ بغـداد او مدینـة السـالم، 

ومـــا بعـــدها. كـــارل  ٤، ص١)، ج١٩٩٧، بیـــروت، دار الكتـــب العلمیـــة،١تحقیـــق: مصـــطفى عبـــد القـــادر،( ط

كتور السید یعقوب بدر و  الدكتور رمضان عبد التواب، (مصر، بروكلمان: تاریخ االدب العربي، ترجمة: الد

  .٥٧-٥٦)، ص١٩٧٧دار المعارف، 

هـو ابـو الحسـن علـي بـن ابـي الكـرم محمـد بـن محمـد بـن عبـد الكـریم بـن عبـد الواحـد الشـیباني ، ) ابن االثیر:٣(

لرابــع مــن شــهر جمــادى ملقــب بعــز الــدین. ولــد فــي جزیــرة ابــن عمرفــي (الالمعــروف بــابن االثیــر الجــزري ، وا

باعیناثـا، وبالتحدیـد فـيالجزیـرة العمریـة ، فـي م) ، ١١٦٠هـ/الثالث عشـر مـن حزیـران سـنة ٥٥٥االولى سنة 

وهي قریة كبیرة كالمدینة ، فوق جزیرة ابـن عمـر ، لهـا نهـر كبیـر یصـب فـي دجلـة ، وفیهـا بسـاتین كثیـرة مـن 

ابـو السـعادات ،اذ كان اخاه وهواشتهرت بالعلم والثقافة نشأ ابن االثیر في اسرةانزه المواضع تشبه بدمشق.

عالمًا فاضًال ، قـد جمـع بـین علـم العربیـة والقـرآن والنحـو واللغـة والحـدیث  كان. م)١٢٠٨هـ/٦٠٦(تالمبارك 



میسون ذنون العبایجي

٣٠٥

فهو ابو الفتح نصر اهللا الملقب بضیاء الدین والمعروف بابن االثیر البن االثیراما االخ االصغر .وشیوخه 

اشتهر بكتابة االنشاء، واصبح وزیرا للملـك االفضـل بـن صـالح الـدین "المثل السائر" صاحب كتاب ي،الجزر 

ثقافة ومكانة تقل اهمیة عنال  م). وبخصوص ثقافة ابن االثیر العلمیة فانها١١٩٣هـ/٥٨٩بعد وفاة االخیر(

بغداد،وحلب،ودمشـق،والقدس اذ تلقـى تعلیمـه منـذ صـغره فـي الجزیـرة العمریة،وسـافر الـى علمیة عـن اخویـه ، 

ایضا،وكان له العدیـد مـن التالمیـذ مـن ابـرزهم ابـن العـدیم، وغیـرهم. وقـد تـرك بعـد وفاتـه العدیـد مـن المؤلفـات 

هـو " و التاریخ البـاهر فـي الدولـة االتابكیـة"و"اللباب في تهذیب االنساب"و"أسد الغابة في معرفة الصحابةمنها"

واهــم مؤلفاتـــه التاریخیـــة  واكثرهـــا شـــهرة هـــو كتابـــه"تابكیـــة بالموصـــل . تــاریخ محلـــي خـــاص بحكـــام الدولـــة اال

مــن التــواریخ العامــة الحولیــة ، دون فیــه االخبــار منــذ بــدء الخلیقــة الــى نهایــة ســنة  " وهــوالكامــل فــي التــاریخ

. للتفاصـــیل ینظـــر: میســـون ذنـــون العبـــایجي: ابـــن االثیـــر مؤرخـــًا م) أي قبـــل وفاتـــه بســـنتین١٢٢٨هــــ/٦٢٨(

وب الصلیبیة( دراسة في مصـادره)، ( اطروحـة دكتـوراه مقدمـة الـى كلیـة التربیـة، جامعـة الموصـل، غیـر للحر 

وما بعدها. ١٠) ص٢٠٠٣منشورة، 

م) بمدینـة ١١٩٢هــ/٥٨٨وهو عمر ابن احمد بن هبة اهللا من بني ابي جرادة العقیلي ، ولد سنة () ابن العدیم: ٤(

، وقــد نشــأ ابــن رهورة بالفقــه والعلــم والقضــاء والزهــد واالدب والشــعحلــب ، مــن اســرة واســعة الثــراء، كانــت مشــ

العدیم وتعلم في حلب على والده وعمه ابو الغنـائم ، وعلـى عـدد مـن العلمـاء ، ورافـق ابـاه فـي بعـض رحالتـه 

إلى دمشق وبیت المقدس والعراق والحجاز ، وكان منذ شـبابه جلـیس االمـراء والعلمـاء ، عمـل بالتـدریس لمـدة 

لة، ورحل إلى مصر وبغداد مرات عدیدة كان بعضها في السفارة لملوك حلب. وحین وصـل المغـول إلـى طوی

م) ، رحل ابن العدیم إلى مصر ، ثم رجع بعدها إلى حلب ، وحزن كثیرا علـى مـا ١١٦١هـ/٦٥٧حلب سنة (

اصــــــاب المدینــــــة مــــــن خــــــراب ، ولــــــم یســــــتطع المقــــــام بهــــــا ، فرحــــــل إلــــــى مصــــــر، حیــــــث تــــــوفي بهــــــا ســــــنة 

. من اشـهر مؤلفاتـه كتابي"زبـدة حلـب مـن تـاریخ حلـب" و " بغیـة الطلـب فـي تـاریخ حلـب". م)١٢٦١هـ/٦٦٠(

:زبدة الحلب من تاریخ حلب ، تحقیق : بن العدیمكمال الدین عمر بن احمد بن ابي جرادةللتفاصیل ینظر:

: يالكتبـــن شـــاكرمحمـــد بـــ(المقدمـــة)؛ ١٩،ص١،جم)١٩٦٨ســـامي الـــدهان، (بیـــروت، المطبعـــة الكاثولیكیـــة، 

(مـــج تعنـــي  ٣)، مــج١٩٧٣فــوات الوفیـــات والــذیل علیهـــا، تحقیــق : احســـان عبـــاس، (بیــروت، دار صـــادر ، 

.    ١٢٦ص    ، مجلد)

) سالم احمد محل :المنظور الحضاري في التدوین التاریخي عند العـرب (نشـر ضـمن كتـاب االمـة وهـي سلسـة ٥(

.١٢٨) ،ص١٩٩٧، ٦٠االسالمیة ،ع، قطر، وزارة االوقاف والشؤون١دوریة ) ،(ط

.١٢٩) المرجع نفسه،ص٦(

.وهناك عدة امثلة على ذلك كما هو الحال عند ترجمته لـ٣٦٩،ص٢) اسد الغابة:ج٧(

سـواد بـن عمـرو  -٥١١.٢-٥١٠،ص٢سلمان الفارسي اذ اعطى معلومات عن نسـب هـذه الشخصـیة .ج. ١

صهیب بـن سـنان حیـث اورد ابـن االثیـر  -٥٨٩.٣،ص٢الذي التقى بالرسول (صلى اهللا علیه وسلم) . ج

  .٤٠-٣٩،ص٣روایات مختلفة في مضمونها نقال عن اَألزدي . ج

  .٥٣،ص٣ضرار بن االزور أورد ابن األثیر نقال عن اَألزدي حدیثا نبویا . ج .٤



…الموصل البي زكریا اَألزديسبل انتقال مادة طبقات محدثي اهل 

٣٠٦

عــدي بــن عــدي بــن َعمیــرة قــال ابــن االثیــر نقــال عــن اَألزدي :"ســمعت عبــد اهللا بــن احمــد بــن حنبــل یقــول  .٥

  .١٣،ص٤سمعت ابي یقول:عدي بن عدي ابوه من اصحاب رسول اهللا".ج:

  .٢٠٦،ص٤عمرو بن الحمق الخزاعي.ج. ٦

.٧٥-٧٤،ص٥محمد بن األشعث .ج. ٧

.٣٣٠،ص١٢،مج١٣٢،ص٦) المصدر نفسه ،مج٨(

. ٣٦٥،ص٩،مج٤٢٨، ص٨٨، ص٨، مج٣٢٥،ص٧) المصدر نفسه ،مج٩(

ــم،) ابــو عبــد اهللا شــمس الــدین محمــد بــن احمــد بــن ع١٠( )، ١٩٨٨ثمــان الــذهبي: تــذكرة الحفــاظ،(بیروت،دار القل

.٤٥؛ الیازجي :اَألزدي ،ص ٨٩٥ -٨٩٤،ص٣ج

) تــاج الــدین ابــي نصــر عبــد الوهــاب بــن علــي الســبكي : طبقــات الشــافعیة الكبرى،تحقیــق: عبــد الفتــاح محمــد ١١(

. وكمال ٣٨٣،ص ٨)،ج١٩٧١،القاهرة،عیسى البابي الحلبي وشركاؤه،١الحلو و محمد محمود الطناحي(ط

، ثــم د بــن منعــة العقیلــي، تفقــه بالموصــلالــدین یــونس بــن منعــة : هــو ابــو الفــتح موســى بــن یــونس بــن محمــ

توجه الى بغـداد واقـام بالمدرسـة النظامیـة ،وقـد درس الخـالف واالصـول ،واالدب ، وتبحـر فـي علـوم عدیـدة 

محمــد بــن خلكــان: وفیــات االعیــان وخاصــة العقلیــة . للتفاصــیل ینظــر: ابــو العبــاس شــمس الــدین احمــد بــن 

وما بعدها .١٥٦، ص٣)ج١٩٦٨وانباء ابناء الزمان،تحقیق:احسان عباس،(بیروت،دار صادر،

) ُطَ◌وس : وهــي مدینــة بخراســان بینهــا وبــین نیســابور عشــرة فراسخ،وتضــم بلــدتین یقــال الحــدهما الطــابران ، ١٢(

لخلیفــة الراشــدي عثمــان بــن عفان(رضــي اهللا واالخــرى نوقــان ، ولهمــا اكثــر مــن الــف قریــة فتحــت فــي ایــام ا

عنــه)،وفي مدینــة طــوس العدیــد مــن االثــار االســالمیة ، وفیهــا قبــر علــي بــن موســى الرضــا و قبــر الخلیفــة 

العباسـي هـارون الرشــید ،  وقـد خــرج مـن طـوس مــن ائمـة اهــل العلـم والفقـه مــا الیحصـى ، مــنهم ابـو حامــد 

وف بیــاقوت الحمــوي : معجــم البلــدان ،(بیــروت،دار صــادر،دار الغزالــي، شــهاب الــدین ابــي عبــد اهللا المعــر 

. ٤٩،ص١٣،ج٤) ، مج١٩٥٧بیروت،

) للتفاصـــــیل ینظـــــر: ادم متـــــز: الحضـــــارة االســـــالمیة فـــــي القـــــرن الرابـــــع الهجـــــري او عصـــــر النهضـــــة فـــــي ١٣(

.٣٥٩،ص١) ،مج١٩٦٧،بیروت،دار الكتاب العربي،٤االسالم،ترجمة:محمد عبد الهادي ابو ریدة ،(ط

ومن اشهر علماء هذه االسرة ابو البركات محمد بن محمد بـن عبـد القـاهر بـن هشـام الطوسـي ،وابـي نصـر ) ١٤(

احمد بن محمد بن عبد القاهر بن هشام الطوسي،وابو الفضل عبد اهللا بـن احمـد بـن محمـد بـن عبـد القـاهر 

ة فـــي الموصـــل الطوســي وغیـــرهم للتفاصـــیل ینظـــر: مهـــا ســـعید حمیــد جرجیس:الـــدور العلمـــي لألســـر العلمیـــ

وما بعدها . ٣٥)،ص٢٠٠١،(رسالة ماجستیر قدمت الى كلیة االداب ،جامعة الموصل،غیر منشورة،

. ٩٩، ص١٣،مج٣٣٠،ص٣١٤، ص١٢،مج٣٣٥،ص٨، مج١٣٢،ص٦) تاریخ بغداد ،مج١٥(

. ٣٦٥،ص٩،مج٤٢٨، ص٨٨، ص٨، مج٣٢٥،ص٧،مج٤١٧،ص٥) المصدر نفسه، مج١٦(

نصـر السـربجي المقـريء ، كـان كثیـر الرحلـة فـي طلـب العلـم للدراسـة ) وهو أحمـد بـن مهـدي بـن سـلیمان أبـو١٧(

علـى شـیوخ عصـره، ففـي حلـب سـمع بهـا أبـا الحســن علـي بـن محمـد بـن أحمـد الطیـوري الحلبـي، وبمكـة أبــا 

بكر محمد بن منصور بن حمیل الشهرزوري الفقیه، وبالبیت المقدس أبا عبد اهللا محمد بن أحمد بـن یحیـى 

الن أبــا بكــر محمــد بــن جعفــر ابــن علــي المیماســي، وبحــران الشــریف أبــا القاســم علــي بــن النیســابوري وبعســق

محمد بن علي الزبیدي، وبصیدا الحسن بن محمد بـن أحمـد بـن عبـد الـرحمن بـن جمیـع الغسـاني المعـروف 

بسكن، وبمصر محمد بن الفضـل الفـراء، وأبـا محمـد إسـماعیل بـن عمـرو بـن راشـد، وأبـا عبـد اهللا محمـد بـن 

وبآمـد حسن بـن عمـر الصـیرفي، وبالموصـل أبـا الفـرج محمـد بـن إدریـس بـن محمـد بـن إدریـس الموصـلي،ال
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أبا الفتح أحمد بن محمد بن یاسین المؤدب العقبي، وأبا یعلى حمزة بـن أحمـد بـن محمـد الصـفار النصـیبي، 

ف بـــن نصـــر وبـــدمیاط أبـــا عبـــد اهللا الحســـین بـــن المحســـن بـــن علـــي، وبتنـــیس أبـــا محمـــد عبـــد اهللا بـــن یوســـ

البغدادي. روى عنه ابنه أبو منصور محمد بن أحمد بن مهدي.الذي قال انـه سـمع ابیـه یقـول : كتبـت عـن 

م). ١٠٦٦هــــ/٤٥٩أربعمائـــة شـــیخ اســـمه محمـــد فـــي ســـفري وحضـــري. وقـــد فقـــد فـــي طریـــق الموصـــل ســـنة (

،تحقیق:ســهیل ینظــر: كمــال الــدین عمــر بــن احمــد بــن ابــي جــرادة بــن العــدیم: بغیــة الطلــب فــي تــاریخ حلب

 .٣٩٧-٣٩٦،ص١) ،مج١٩٨٨زكار، (بیروت ، دار الفكر ، 

) وهو أحمد بن عبد الملك بن علي بن أحمد بن عبـد الصـمد بـن بكـر المـؤذن الحـافظ المعـروف بـابي صـالح ١٨(

صــنف التصــانیف، وجمــع الفوائــد، وعمــل التــواریخ منهــا التــاریخ م)،٩٩٨هـــ/٣٨٨النیســابوري،كانت والدتــه (

وصــــحب جماعــــة مــــن المشــــایخ الكبــــار مثــــل : أحمــــد بــــن نصــــر الطالقــــاني، وأبــــي الحســــن خــــاص بمــــرو، 

الجرجاني، وأبي علي الدقاق، وأبي سعید بن أبي الحسن، وأبي القاسم القشیري ، وغیرهم من مشایخ العراق 

بج ،اذ سـمع بمنـوالشام، وكان حسن السیرة، ملیح المعاشرة، حسن النقل والضبط. كثیر السماع مـن الشـیوخ 

أبا علي الحسن بن األشعث المنبجي، وبدمشق أبا القاسم عبد الرحمن بن عبد العزیز، وبالموصل أبا الفرج 

محمــد بــن إدریــس بــن محمــد وأخــاه هبــة اهللا بــن إدریــس ، وبجرجــان أبــا القاســم حمــزة بــن یوســف الســهمي، 

ة األصــبهانیین، وأبـا بكــر بــن وبأصـبهان أبــا نعـیم أحمــد بـن عبــد اهللا الحـافظ، وعبــد اهللا بــن یوسـف بــن بامویـ

أبي علي وبهمذان أبا طالب علي بن الحسین الحسني، وببغداد أبا القاسم عبد الملك بـن محمـد بـن بشـران، 

وأبــا بكــر أحمــد بــن علــي بــن ثابــت الخطیــب، وســمع أبــا عبــد اهللا محمــد بــن عبــد اهللا الحــافظ، وأبــا نعــیم عبــد 

بن الحسین الحسیني العلوي، وأبا طاهر محمد بن محمد بـن الملك بن الحسن األزهري، وأبا الحسین محمد 

محمش الزیادي، وأبا زكریا یحیى ابن إبراهیم المزكى وغیرهم.روى عنه ابنه أبو سعد اسماعیل بن أحمـد، ، 

وأبــــو عبــــد اهللا محمــــد بــــن الفضــــل الفــــراوي، وأبــــو القاســــم زاهــــر المصــــدر نفســــه ، كانــــت وفاتــــه فــــي ســــنة 

وما بعدها . ٣٣٠،ص١م) مج١٠٧٧هـ/٤٧٠(

وما بعدها . ٣٣٠،ص١) المصدر نفسه ،مج١٩(

) ابو بكر احمد بن علي الخطیب البغدادي: تاریخ بغداد او مدینة السالم، (بیروت،دار الكتاب العربي،د.ت) ٢٠(

.١١٧،ص١١،مج

بـین البحیـرة ) ُأْرمَیة: بالضم ثم السكون ویاء مفتوحة خفیفة وهاء، اسـم مدینـة عظیمـة قدیمـة بأذربیجـان بینهـا و ٢١(

نحو ثالثة أمیال أو أربعة وهي فیمـا یزعمـون مدینـة زرادشـت نبـي المجـوس. قـال عنهـا یـاقوت الحمـوي انهـا 

م) ، وهــي مدینــة حســنة كثیــرة الخیــرات واســعة الفواكــه والبســاتین صــحیحة ١٢٢٠هـــ/٦١٧رأهــا ســنة ســنة( 

ُأزَبـك بــن البهلـوان بـن إلـدِكز وبینهــا الهـواء كثیـرة المـاء إال أنهـا غیــر مرعیـة فـي جهـة الســلطان لَضـعفه وهـو

.١٠٣-١٠٢،ص١ج وبین تبریز ثالثة أیام وبینها وبین إربل سبعة أیام .معجم البلدان ،

.١١٧،ص١١) الخطیب البغدادي : تاریخ بغداد ،مج٢٢(

  .٩١،ص ٧) المصدر نفسه والصفحة؛ الذهبي : تاریخ االسالم،ج٢٣(

: تــاریخ دمشــق، تحقیــق :ابــو عبــد اهللا علــي عاشــور بــن عســاكر،ابــو القاســم علــي بــن الحســن بــن هبــة اهللا )٢٤(

.٢٧٧،ص ٣٨)،ج٢٠٠١،بیروت،دار احیاء التراث العربي،١الجنوبي، (ط

.٤١٧،ص٥) تاریخ بغداد،مج٢٥(

، ٦٠،ص٤،مــــــج٤١٨،ص٣، مــــــج ٢٠٥، ١٩٨،٢٠٠، ١٩٧،  ١٩٤،١٩٥) المصــــــدر نفســــــه، مــــــج ، ص٢٦(

. ٣١٦، ١٤٦،ص٦،مج١٣٩
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.١٣٩،ص٤) المصدر نفسه، ج٢٧(

) وهو محمد بن ابراهیم بن أحمد، أبو بكـر اَألْرَدسـتاني، سـاكن َأْصـبَهان: كـان رجـال صـالحا یكثـر السـفر إلـى ٢٨(

مكة، ویحج ماشیًا، وحدث ببغداد عن أبـي الحسـین أحمـد بـن محمـد الخفـاف النیَسـابوري، وأحمـد بـن عبـدان 

م)،   المصـدر نفسـه، ١٠٥٣ه ـ/٤٢٧ة(الشیرازي، وأبي الحسن الـدارقطني،كان ثقـة یفهـم الحـدیث،توفي سـن

.٢٠٥، ٢٠٠،٢٠٣، ١٩٨، ١٩٧، ١٩٢،١٩٥،ص١ج

. ٣٦٥،ص٩،مج٤٢٨، ص٨٨، ص٨، مج٣٢٥،ص٧،مج٤١٧،ص٥، مج٢٥٧،ص١المصدر نفسه،مج )٢٩(

) أي یكرر العبارة االتیة: كتب الّي ابو الفرج محمد بن ادریس وحدثني بذلك ابو النجیب عبد الغفـار بـن عبـد ٣٠(

. المصدر نفسه والصفحات.الواحد االرموي

) عز الدین ابي الحسن علـي بـن محمـد بـن االثیر:اسـد الغابـة فـي معرفـة الصحابة،تحقیق:الشـیخ علـي محمـد ٣١(

،بیـــروت،دار الكتـــب ٢معـــوض و الشـــیخ احمـــد عبـــد الموجود،قـــدم لـــه محمـــد عبـــد المـــنعم البـــري واخـــرون،(ط

.١١٨،ص١) ،ج٢٠٠٣العلمیة،

ل بن جابر بن جبلة االمام شیخ االسالم ،أبو مسعود اَألزدي الموصلي الحـافظ،، ) المعافى بن عمران بن نفی٣٢(

یاقوتة العلماء، سمع  من هشام بن حسـان، وجعفـر بـن برقـان، وحنظلـة بـن أبـي سـفیان، وابـن جـریج، وثـور 

بــن یزیــد، وســیف بــن ســلیمان المكــي، وأفلــح بــن حمیــد، وموســى بــن عبیــدة، واالوزاعــي، وابــن أبــي عروبــة، 

ر بـن ذر، ومحـل بـن محـرز الضـبي، والثـوري، ومسـعر بـن كـدام، وعبـد الحمیـد بـن جعفـر، ویـونس بــن وعمـ

ـــم والعمـــل، قـــل أن تـــرى العیـــون  ـــا مـــن طبقتهم.وكـــان مـــن أئمـــة العل ـــن مغـــول، وخلق ـــك ب ـــي إســـحاق، ومال أب

 -لـه وهـم مـن جی-مثله.حدث عنه: موسى بن أعـین، وابـن المبـارك، وبقیـة بـن الولیـد، ووكیـع بـن الجـراح، 

وبشر بن الحارث، والحسن بن بشر، وٕابـراهیم بـن عبـداهللا الهـروي، ومحمـد بـن جعفـر الوركـاني، ومحمـد بـن 

عبد اهللا بن عمار الموصلي، وعبد اهللا بن أبي خداش، ومحمد بن أبي سمینة، ومسعود بن جویریة، وهشـام 

معـافى، وعبـد الوهـاب بـن فلـیح بن بهرام المدائني، وأبـو هاشـم محمـد بـن علـي الموصـلي، وولـده أحمـد بـن ال

م) . ٨٠٢هـــ/١٨٧م) او ســنة (٨٠١هـــ/١٨٥المكــي، وموســى ابــن مــروان الرقــي، وعــدة كانــت وفاتــه ســنة (

تـرجم لـه اَألزدي ترجمــة وافیـة فــي كتابـه طبقـات المحــدثین ، واعطـى لــه ترجمـة مختصـرة فــي كتابـه : تــاریخ 

.٨١-٨٠،ص٩الذهبي:سیر اعالم ،ج؛ ٣٠١،ص٢)،ج١٩٦٧الموصل ،تحقیق :علي حبیبة،(القاهرة ، 

) اذ ذكر ابن االثیر فـي المقدمـة مـا نصه"مسـند المعـافى بـن عمـران أخبرنـا بـه أبـو منصـور بـن مكـارم، أیضـًا ٣٣(

أخبرنا به أبـو القاسـم ابـن صـفوان، أخبرنـا الخطیـب أبـو الحسـن علـي بـن إبـراهیم السـراج، أخبرنـا أبـو طـاهر 

أبو الحسن علي بن عبیـد اهللا بـن طـوق، أخبرنـا أبـو جـابر زیـد بـن عبـد هبة اهللا بن إبراهیم بن أنس، أخبرنا

العزیز بن حبان، حدثنا محمد بن عبد اهللا بن عمـار، أخبرنـا المعـافى بـن عمـران اَألزدي، رضـي اهللا عنـه". 

.٦،ص١ج

،(القـاهرة ، ) زكي الدین ابي محمد عبد العظیم المنذري: التكملة لوفیات النقلة ، تحقیق : بشار عـواد معروف٣٤(

؛الذهبي،شــمس الــدین ابــي عبــد اهللا محمــد بــن ٣٢١-٣٢٠،ص١)،مــج١٩٧٦مطبعــة عیســى البــابي وشــركاه،

ـــبالء،ج ـــق: بشـــار عـــواد معـــروف ومحـــي هـــالل الســـرحان، (ط٣٠٢ص– ٢١احمد:ســـیراعالم الن ،  ٣، تحقی

حقیـق: ؛ تـاریخ االسـالم ووفیـات المشـاهیر واالعـالم ،ت٣٠٣-٣٠٢)،ص١٩٨٦بیروت ، مؤسسـة الرسـالة ، 

هــ) ٥٩٠-٥٨١)،حـوادث (١٩٨٦ تحقیق: بشار عـواد معـروف واخـرون، (ط ، بیـروت ، مؤسسـة الرسـالة ،

.٢٩٩-٢٩٨،ص



میسون ذنون العبایجي

٣٠٩

ــــــــاریخ االســــــــالم، ٣٠٢،ص٢١؛ الــــــــذهبي : ســــــــیر اعــــــــالم، ج٣٢١، ص١) التكملــــــــة ، مــــــــج٣٥( ؛ الــــــــذهبي : ت

.٢٩٩هـ) ،ص٥٩٠-٥٨١حوادث(

. ٣٩١،ص٢مج،٣٨٩،ص١) بغیة الطلب ،مج٣٦(

م) بمدینـة حلـب ، ١١٩٢هــ/٥٨٨احمد بـن هبـة اهللا مـن بنـي ابـي جـرادة العقیلـي ، ولـد سـنة () وهو عمر ابن٣٧(

مــن اســرة واســعة الثــراء، كانــت مشــهورة بالفقــه والعلــم والقضــاء والزهــد واالدب والشــعر، وقــد نشــأ ابــن العــدیم 

عـض رحالتـه إلـى وتعلم في حلب على والده وعمـه ابـو الغنـائم ، وعلـى عـدد مـن العلمـاء ، ورافـق ابـاه فـي ب

دمشــق وبیــت المقــدس والعــراق والحجــاز ، وكــان منــذ شــبابه جلــیس االمــراء والعلمــاء ، عمــل بالتــدریس لمــدة 

طویلة، ورحل إلـى مصـر وبغـداد مـرات عدیـدة كـان بعضـها فـي السـفارة لملـوك حلـب. وحـین وصـل المغـول 

ا إلـى حلـب ، وحـزن كثیـرا م) ، رحـل ابـن العـدیم إلـى مصـر ، ثـم رجـع بعـده١١٦١هــ/٦٥٧إلى حلب سنة (

ــم یســتطع المقــام بهــا ، فرحــل إلــى مصــر ، حیــث تــوفي بهــا ســنة  علــى مــا اصــاب المدینــة مــن خــراب ، ول

م).للتفاصـیل ینظـر: ابـن العـدیم ، كمـال الـدین عمــر بـن احمـد بـن ابـي جـرادة: زبـدة الحلــب ١٢٦١هــ/٦٦٠(

(المقدمــة) ؛ ٩،ص١م).ج١٩٦٨یكیــة، مــن تــاریخ حلــب،تحقیق : ســامي الــدهان، (بیــروت ، المطبعــة الكاثول

محمــد بــن شــاكر الكتبــي : فــوات الوفیــات والــذیل علیهــا ، تحقیــق : احســان عبــاس، (بیــروت ، دار صــادر، 

. ١٢٦، ص  ٣) ، مج١٩٧٣

.١٢٤٥،ص٦،مج٥٠٣،ص٣) المصدر نفسه ،مج٣٨(

.١٩١٧،ص٨) المصدر نفسه ،مج٣٩(

.٢١٨٤،ص٥) المصدر نفسه ،مج٤٠(

لـدین محمــد بــن احمـد بــن عثمــان :سـیر اعــالم النــبالء، تحقیـق :بشــار عــواد معــروف و ) ابـو عبــد اهللا شــمس ا٤١(

.٣٨٩) ،ص٦٢)،(الطبقة ١٩٨٨،بیروت،مؤسسة الرسالة ،١شعیب االرنؤوط وصالح مهدي عباس ،(ط

.٢١٨٤،ص٥) المصدر نفسه ،مج٤٢(

.٢٦٣،ص٦) َمِمْ◌یل : كلمة فارسیة تعني محمد . المنذري:التكملة،مج٤٣(

ى مدینة ِشیَراز: احدى مدن بالد فارس ، وهي لیسـت بقدیمـة، وٕانمـا بنیـت فـي اإلسـالم، بناهـا محمـد ) نسبة ال٤٤(

بن القاسم بن أبي عقیل ابن عم الحجاج بن یوسف، وسمیت بشیراز تشـبیها بجـوف األسـد، وذلـك أن عامـة 

مین لمـا أنـاخوا علـى المیر بتلك النواحي تحمل إلى شیراز، وال تحمل منها إلى مكان، وكانت معسـكرا للمسـل

فـتح إصــطخر، فلمــا فتحــوا إصــطخر نــزل بهــذا المكــان فجعــل معســكر فــارس، وبناهــا مدینــة، وهــي نحــو مــن 

فرســخ فــي الســعة، ولــیس علیهــا ســور، وهــي مشــتبكة البنــاء كثیــرة األهــل، بهــا شــحنة الجــیش لفــارس أبــدا، 

.٤٥،ص١الك،جودواوین فارس وعمالها ووالة الحرب فیها .االصطخري: المسالك والمم

. ٢٦٣- ٢٦٢،ص٦) المنذري :التكملة،مج٤٥(

) المدرســة الشــامیة: تقــع بمحلــة العوینــة ،انشــأتها والــدة الملــك الصــالح إســماعیل، ویقــال بنتهــا ســت الشــام ابنــة ٤٦(

نجم الدین أیوب بن شادي ابن مروان أخت الملك الناصر صالح الـدین وهـي مـن اكبـر المـدارس وأعظمهـا 

اكثرها أوقافًا، واول من درس بهـا تقـي الـدین بـن الصـالح ثـم مـن بعـده شـمس الـدین األعـرج وأكثرها فقهاءًا و 

ثـــم عـــادت إلـــى شـــمس الـــدین المقدسي.للتفاصـــیل ینظر:عبـــد القـــادر بـــن محمـــد النعیمي:الـــدارس فـــي تـــاریخ 

.٢١٢،ص٢٠٧،ص١)، ج١٩٩٠،بیروت،دار الكتب العلمیة،١المدارس، (ط
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٣١٠

ـــــك :الـــــوافي بالوفیـــــات، نشـــــر:س.دیدرینغ، (بیـــــروت، مطـــــابع دار ) الصـــــفدي ،صـــــالح الـــــدین خلیـــــل بـــــن٤٧( ایب

  .١٥٨-١٥٧،ص٥،ق٦) ،ج١٩٧٠صادر،

. ٢٩،ص٩) الذهبي تاریخ االسالم ، ج٤٨(

.٣٠،ص٩) المصدر نفسه،ج٤٩(

) المصدر نفسه والجزء والصفحة.٥٠(

.٢٣٨ ، ص١العبر، ج؛  ٣٥٩، ص١٩) الذهبي : سیر اعالم ، ج٥١(

.٣٦٠،ص١٩ج) الذهبي : سیر اعالم ،٥٢(

. ٣٤٦، ص ٣) بغیة الطلب: مج٥٣(

) المصدر نفسه والمجلد والصفحة .٥٤(

) المصدر نفسه والمجلد والصفحة .٥٥(

) المصدر نفسه والمجلد والصفحة .٥٦(

) المصدر نفسه والمجلد والصفحة .٥٧(

مجاهـــد الـــدین أبـــو ) المدرســـة المجاهدیـــة الجوانیـــة: وتقـــع بـــالقرب مـــن بـــاب الخواصـــین واقفهـــا األمیـــر الكبیـــر٥٨(

الفوارس بزان بن یامین بن علي بن محمد الجاللي الكردي أحد مقدمي الجیش بالشام في دولة نور الدین . 

م) ١١٤٥هـــ/٥٤٠ودرس بهــا العالمــة قطــب الــدین النیســابوري لمــا قــدم إلــى دمشــق فــي المــرة األولــى ســنة (

قطب الدین استعادها القاضي زكي الدین ثم وأظنه انتزع هذه المدرسة من القاضي زكي الدین ثم لما سافر

-١٩٠،ص١بعد سفره إلـى العـراق درس بهـا الخطیـب ابـن عبـد أي الخضـر بـن شـبل .النعیمـي :الـدارس،ج

١٩١.

) المدرسة العمادیة الصالحیة: داخل بابي الفرج والفرادیس لصـیق المدرسـة الدماغیـة مـن قبلـٍة قـال ابـن شـداد ٥٩(

بن نور الدین والواقف علیها صالح الدین أول من درس بها عماد الدین ثم من بانیها عماد الدین إسماعیل 

بعـده ولـده عـز الـدین ثـم مـن بعـده تـاج الـدین بـن جهبــل ثـم مـن بعـده محیـي الـدین ولـده وتـوفي بهـا ثـم ولیهــا 

١٧١،ص. ١بعده ابنه . المصدر نفسه ،ج

. ٣٤٦،ص٣) ابن العدیم : بغیة الطلب ،مج٦٠(

. ٢٣٨ ،ص١العبر،ج) ٦١(


