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محمـد بـن    وهو  ،  يحاول هذا البحث تسليط الضوء على حياة عالم من أبناء الموصل          

وبيان ،  وهو أشهر ألقابه التي عرف بها     ) م١٢٥٨/هـ٦٥٦:ت( الملقب بشعلة    أحمد الموصلي 
على قصر عمره إذ عاش ثالثاً وثالثين سـنة إال          في مدينة الموصل    إسهاماته ونشاطه العلمي    

فبرع في علوم القرآن الكريم واللغة العربيـة والنحـو          ،  انه ألم بعلوم مختلفة دراسة وتدريساً     
فمنها مـا  ، وألّفَ فيها كتباً مختلفة فكان نتاجه غزيراً، ر والتاريخ وغيرهاوالفقه واألدب والشع  

ضاع واغلبها وصل إلينا فنجد أن مخطوطات كتبه موزعة في مكتبات العالم وبأكثر من نـسخة    
) شـرح شـعلة علـى الـشاطبية       (بولعل أشهر كتبه على اإلطالق هو كتابه المعروف         ،  خطية

  . وهو في علم القراءات) ِحرز األمانيكنز المعاني في شرح (والمسمى 
Mohammed bin Ahmed Al_Mosuli Who was Called Shu`lah 

(d. 656A.H/1258A.D)A Study in his Scientific Activities 
Lec. Dr. Mohamad Nazar Aldabbagh 
Abstract 

The current research has attempted to highlight on the life of a 
scientist from Mosul, He is Mohammed bin Ahmed Al_Mosuli who was 
called Shu`lah (d. 656A.H/1258A.D), this is one of his famous 
nicknames, showing his contributions & scientific activities in Mosul 
city in spit of his life was so little no more than 33 years, but he could 
get various sciences learning and teaching. So he was proficient in 
Qur`an sciences,  Arabic language, grammar, philology, literature, 
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poetry, history and so on, composing different books, thus he produced 
in abundance, although some of them had lost, but we can get so many 
of them, therefore, we can find his books distributing in many libraries 
of the world with more than one written copy. His well known book 
"Sharh-Shu`lah-ala-Shatibiyah) under name (Knaz-almaani-fi-sharh-
hirz-al-Alamani), in the science of Qira`at, is considered his most 
famous books, absolutely.    

 
نهضة علمية ونشاطاً ثقافياً في مجال ) الثالث عشر الميالدي/السابع الهجري(شهد القرن 

وشملت العناية ، التأليف من ناحية وفي جمع الكتب وإنشاء المكتبات والعناية بها من ناحية أخرى
واللغويين واألدباء والفقهاء من العلماء والقراء والمحدثين  )١(بالكتب كل المشتغلين بالعلوم المختلفة

لة م من هذا االهتمام إذ برز جاً وافراًوكان لمدينة الموصل حظ، والشعراء والمؤرخين وغيرهم
الفقه والحديث من العلماء والشيوخ والمفكرين الذين كان لهم دور واضح في العناية بعلوم القرآن و

  .واللغة واألدب والتاريخ
محمد بن أحمد هذه العلوم المتقدمة مجتمعة هو ومن العلماء الذين برعوا في اإللمام ب

عنها معلومات نا ت في محاولة إلبراز شيء من سيرة حياته التي وصلعلةالموصلي المعروف بشُ
 ربما بسبب ِقصر عمره قياساً بشهرة مؤلفاته المتنوعة في مجاالت العلوم المختلفة سيما في قليلة

   .لدراسة حياته ونشاطه العلميفجاء هذا البحث محاولة متواضعة القراءات، 
قسم البحث الى عدد من المحاور تتنوع فيها المادة بين الطول والقصر حسب ما قدمتـه                

شـيوخه  الحديث عن ومن ثم  وحياته وعصره    والدتهادر عن شعلة من معلومات، من ذكر        المص
 عـن   كـالم وال التي ذكرها عنه مترجمـوه       الشخصية والعلمية وبيان شيء من صفاته     ،  وتالميذه

ويتوجه الباحث بـشكره    .وفاته، ثم   محور مهم وهو نشاطه العلمي المتمثل في مؤلفاته التي تركها         
مـصر، والتـي زودت الباحـث       /جامعة اإلسكندرية /إلى الزميلة أمينة إبراهيم من كلية اآلداب        

  .بترجمة اإلمام شعلة من بعض الكتب غير المتوفرة في مكتبات العراق
 

حسب إشارة ابن الجزري مما ) م١٢٢٦/هـ٦٢٣(في مدينة الموصل سنة   شُعلَةولد  
لقد أجمعت  و)٤(سنة) ٣٣( ، وعاش شعلة)٣(، ولم تذكر المصادر األخرى سنة مولده)٢(انفرد به

بن احمد محمد محمد بن احمد بن ((ونسبه )٥(إسمهالكثير من المصادر التي ترجمت له على أن 
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وال نجد ما يشير الى نسبه األعلى سواء أكان نسباً عائلياً أم عشائرياً أم مهنياً، ما  )٦())بن الحسين
  .)٧(، عند الرجوع الى ترجمة المَؤِلف)الحسين( بعد جده الرابع

) أحمد(بورود أسم  )٨())محمد بن أحمد بن أحمد بن الحسين((سم مصحفاً بعبارة اإلوجاء   
) أحمد(و ) محمد(عند البعض وربما هو خطأ من الناسخ سيما أن اسم ) محمد( بدل -نيالثا–

وورد  .سمالية الوقوع في الخطأ عند نقل اإلورد مرتين في نسب شعلة مما يجعل هناك احتم
 وبإسقاط -الثانية-)محمد بن أحمد( بدون )٩())حسينمحمد بن أحمد بن ((بصيغة سم مختصراً اإل
  .عند حاجي خليفة مما انفرد به )الحسين(ن التعريف م) أل(

محمد بن  (( ومن األخطاء التي وقع بها المصنفون في اسم شعلة نجد ورود االسم بصيغة              
، ونجد أن اسم شعلة قد اختلط مع إسم مؤرخ متأخر عنه نسبياً عـاش فـي                 )١٠())حسن بن احمد  

ويلقب بإبن الموقع حـسب     في بالد الشام ومصر، وليس له صلة بالموصل         ) م١٦/هـ١٠( القرن
كمال الدين أبي عبداهللا محمد بن الموقع احمد بن أبي الوفا بن محمـد  (( إشارة حاجي خليفة بقوله   

 إذ عدهما حاجي خليفة شخصية      )١١())م١٥٦٣/هـ٩٧٠:ت( ))الموصلي الحلبي المعروف بشعلة   
موقع بشعلة وتـداخل    واحدة وهما في الحقيقة شخصيتين كما سنرى الحقاً من التصاق لقب ابن ال            

مؤلفاتهما ايضاً على أنها لعالم واحد مما أوقع بعض الكُتاب المحدثين في الخطأ عنـد الترجمـة                 
ومن أخطاء أحد المحدثين جاء اإلسـم بـصيغة          .لشعلة مستندين على نص حاجي خليفة المتقدم      

باستثناء ما ورد عنـد      )١٣())أبو عبداهللا (( بإتفاق المصادر فهي     كنيتهأما   .)١٢())أحمد بن محمد  ((
  .)١٤())أبو عبيداهللا(( مما أنفرد به فجاءت كنية شعلة) تاريخه(الذهبي في 

 إحدى وثالثين لقباً بإشتقاقاتها، ومنها لقب واحد منسوب خطًأ لـشعلة ممـا          ألقابهوبلغت    
ـ                رف يتبع شخصاً آخر، ولعل اشهر ألقابه على اإلطالق واألكثر شيوعاً في كتب التراجم وما ع

بإضـافة أل    )١٦())ويعرف بالـشعلة  (( ، ووردت التسمية عند ابن مفلح بقوله      )١٥())شعلة(( به هو 
ومـن  .التعريف مما انفرد به وهو خطأ ألنه ربما يوحي لنا بمعنى آخر وهو شعلة النار أو اللهب             

اللقـب  ، وجاء )١٧())ابن الشعلة((األخطاء التي وقع بها بعض الكتاب المعاصرون ما جاء بتسمية     
وذكر محمد أمين الخطيب     )١٨())شعبة(( محرفاً عند السيوطي منفرداً به عن بقية المؤرخين بإسم        

الذكاء المفرط والحفظ الزائد والفطنة المتوقدة ولهـذا   (( العمري أن سبب تسميته بشعلة لما له من       
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 على سبب لهـذا    انه لم يقف  ) لشعلة ...يتيمة الدرر (ويرى البراك محقق كتاب      )١٩())قيل له شعلة  
  .)٢٠())لتوقد ذهنه واشتعال قريحته وفرط ذكائه((اللقب فلعله لُقب به 

 بإسـتثناء   )٢١(بإتفاق اغلب المصادر حسبما جاء ضمن سياق إسمه،        ))الموصلي((بولُقب    
وهو قصد بذلك شعلة أي انه لـم   )٢٢())للموصلي((و ))قال الموصلي(( السيوطي الذي ذكر عبارة 

ولقب بالموصلي ألنه ولـد  .ن سياق إسمه على خالف ما جاء في أغلب المصادر       يذكر اللقب ضم  
كما انه من خالل تخصـصه العلمـي        .)٢٣(ونشأ في الموصل مسقط رأسه وتعلم فيها فنسب إليها        

ورد هذا االسم في عامة الكتب التي ترجمت لشعلة لكونه إشـتغل فـي           و )٢٤())المقرئ((بعرف  
 واألخيرة  )٢٥()مقرياً محققاً (و ))مقرئاً محققاً ((شتقاً بصيغ أخرى منها     علم القراءات وجاء اللقب م    

تقرأ بالياء، ويرجح الباحث أن عبارة مقرئاً محققاً أي انه كان متقناً ضابطاً للعلـم المـشتغل بـه      
شـيخ القُـراء    (( و ))وشيخ القراءات (( و ))شيخ القُراء (( وهو القراءات، كذلك أطلق على شعلة     

والعبارة األخيرة تدل على انه قد تصدر لإلقراء في الموصل منذ وقـت مبكـر                )٢٦())بالموصل
 )٢٨())الحنبلـي ((بولُِقـب    .)٢٧())فصار شيخ القُراء بالموصل وهو شاباً     (( بداللة قول بسام الجلبي   

نسبة الى مذهبه الذي لم تختلف عليه المصادر من أنه حنبلي المذهب وورد التصريح في عنوان                
، )٢٩(، وجاء مصرحاً به في آخر أصل المخطوط       -الذي حقق مؤخراً  -...)يتيمة الدرر (طه  مخطو

 مما يدل على تفقهـه علـى        -فيما سيرد الحقاً  -فضالً عن وجود إشارة لمذهبه في أحد أشعاره         
  ).م٨٥٥/هـ٢٤١:ت (-رضي اهللا عنه-بن حنبل مذهب اإلمام أحمد

يا المصادر والمعنى منه ربما لكونـه مرتبطـاً         مما جاء في ثنا    )٣٠())اإلمام((ومن ألقابه     
بإمامة الصالة والمتأتية من إلمام صاحبها بالقرآن والسنّة وهو ما كان عليه شعلة، وانفـرد ابـن             

 بنقـل الـسنن     تعلُقـه ويرجح الباحث أن المقصود بهذا اللقب        )٣١())اإلمام الناقل ((الجزري بلقب 
وهذا اللقب ارتبط بما لـه       )٣٢())الناظم((بكما لُِقب    .خ عن طريق الشيو   واألحكام أو نقل الروايات   

شعلة ناظم الـشمعة    (( نجد صدى ذلك في قول الصفدي     ،  صلة بالنظم الشعري في حقل القراءات     
لشرحه )) الشارح((  بولُِقب .الحقل المتقدم وهو أحد كتبه التي ألفها في        )٣٣()) السبعة القراءاتفي  

نـسبة   )٣٥())شارح الـشاطبية  (( ومنها أشتق  )٣٤(ارة الذهبي أشياء أخرى من غير كتبه حسب إش      
 من تأليف الشيخ أبي القاسـم       القراءاتوهي في   ) الشاطبية(بلشرحه للقصيدة المشهورة المعروفة     

منها شرح شعلة المتقـدم     ،  )٣٦(ولها شروح كثيرة  ) م١١٧٣/هـ٥٩٠:ت(محمد ابن فيرة الشاطبي     
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ومن الممكـن انـه      )٣٧())العلَّامة((شعلة  مما عرف به    و .-الذي سيأتي الحديث عنه في مؤلفاته     –
وعـِرف شـعلة     .لقب به كونه ألَم بطرف من كل علم من العلوم التي أتقنهـا فلقـب بالعلَّامـة                

مما انفـرد بـه العالمـة        ))المحِدث(( وأيضاً هو  .لتفقهه في المذهب الحنبلي    )٣٨())الفقيه((بلقب
 لـضلوعه  )٤٠())اللغوي((و)) النحوي((ب لُِقب زيادة على كونه )٣٩(المخلالتي الشتغاله بعلم الحديث  

 ولعـل لقبـه   .في اللغة العربية وأصول النحو وله في هذه العلوم أكثر من مصنف بصيغة نَظـم    
 ُأشـتهر كمـا  .  من كثرة اشتغاله بعمل المنظومـات الـشعرية والنثريـة         يد تأت ق )٤١())األديب((
كمـا سـيأتي    -ات في تاريخ األئمة األربعة والخلفاء العباسـيين          لتأليفه منظوم  )٤٢())المؤرخ((ب

وهو إسم عام يطلق على العلماء ويرجح أن هذا اللقـب ينطبـق              )٤٣())العالم((ب، وتسمى   -الحقا
 )٤٥())األصولي((و )٤٤())المحقق(( وهو. على من أحاط بالعلوم الشرعية وَأخذ العلوم عن الشيوخ        

بعض، فالمحقق هو العالم باألصول مما له صلة بالفقه على األغلـب            وكال التسميتين لهما صلة ب    
 .وقد ورد هذا المصطلح عند المـؤرخين المتـأخرين         )٤٦())الشيخ(( وهو .حسبما يرجح الباحث  

وربما جاء هذا اللقب لكون شعلة كان من حفظة القرآن ومن المعتنين بـه               )٤٧())الحافظ(( وكذلك
وهنالك لقبـين   .الصطالح االخير يطلق على حفاظ الحديث الثقاةدرساً وتحصيالً، فضالً عن ان ا 

وهو ما عرف واشتهر به شعلة عند ابن الجزري وهـو أول مـن أورد                )٤٨())شمس الدين (( هما
كما جاء عند الزركلي، وال يعلم الباحث يقيناً من أين أتى الزركلي             )٤٩())عز الدين ((هذا اللقب، و  

وذكر ابن الجزري لقباً آخر مما انفرد بـذكره    .عند ترجمته لشعلة  بهذا اللقب إذ لم يذكر مصدره       
وربما هذا الكالم ينطبـق علـى معرفـة          )٥٠())أستاذ عارف كامل  (( عند ترجمته لشعلة وهو انه    

العالم بعلوم كتاب اهللا ولعل لقب األستاذ هو من األلقاب المتأخرة والتي ربما توحي بمكانة المعلم                
التي انفرد بها مؤرخو مدينة الموصل من المتأخرين، نجد أن محمد أمـين  ومن األلقاب   .أو الشيخ 

 ))الزاهـد (( و ))العابـد (( الخطيب العمري ذكر ثالثة ألقاب لشعلة مما انفـرد بـذكرها وهـي            
أمـا أخـوه ياسـين     . وكلها ألقاب دينية تدل على زهد شعلة وتقربه من اهللا  )٥١())العارف باهللا ((و

 بألقاب أخرى مغايرة تماماً توحي بالشجاعة واإلقدام وال نعلـم مـصدر             الخطيب العمري فأنفرد  
 و ))إمـام الغـزاة   (( و ))شيخ المجاهـدين  (( و ))الليث المقدام ((معلوماته فذكر أربعة ألقاب هي      

وهي ربما توحي الى طبيعة العصر الذي كانت تعيـشه منطقـة العـراق          )٥٢())الهمام الجسور ((
الفراتية وقاعدتها الموصل من تعرضهما الى خطر الغزو المغولي الذي          وقاعدته بغداد والجزيرة    
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تزامن مع أواخر حياة شعلة مما كان يستدعي إعالن حالة النفير العام والجهاد وهو مـا ينطبـق              
ابن (( أما اللقب األخير والمنسوب لشعلة خطأ فهو       .حتى على العلماء وربما كان شعلة من بينهم       

 به وهو يخص عالم آخر كما سبق وبينا في بداية البحث ممـا وقـع بـه    مما الصق  )٥٣())الموقع
والحقيقة أننا ال نمتلك الكثيـر   ).اإلعالم بتصحيح كتاب األعالم( الزركلي ونبه إليه صاحب كتاب  

عن حياة شعلة فلم تسعفنا المصادر بشيء عن أسـرته ومـن قـام بتربيتـه وال عـن زواجـه         
  .)٥٤(وأوالده
 

، في عصر كانـت فيـه القـوى         )م١٣/هـ٧(شعلة في النصف األول من القرن       عاش    
السياسية في المنطقة تتمثل بالخالفة العباسية في بغداد، وعاصر شعلة الخليفة العباسي المستنصر             

والذي عرف عنه أنه كان خيراً محسناَ مع الرعية ومقيماً         )م١٢٤٢-١٢٢٦/هـ٦٤٠-٦٢٣( باهللا
-٦٤٠(كـان معاصـراً أيـضاً للخليفـة العباسـي المستعـصم بـاهللا               للعدل بينهم، كما انـه      

آخر الخلفاء العباسيين وشهد عهده نهاية دولة الخالفة على يد المغول            )م١٢٥٨-١٢٤٢/هـ٦٥٦
وعاصر االتابك ناصر الـدين   .وهي نفس السنة التي توفي فيها شعلة       )٥٥()م١٢٥٨/هـ٦٥٦( سنة

ـ ٦٣١-٦١٦( محمود بن القاهر عز الدين مسعود      آخـر حكـام أتابكـة      ) م١٢٣٢-١٢١٩/هـ
وهو نهاية حكم أتابكة الموصل      )٥٨()م١٢٣٢/هـ ٦٣١(من )٥٧( ليحكم بدر الدين لؤلؤ    )٥٦(الموصل

واستالمه للسلطة فيها ليصبح الحاكم المطلق سيما بعد وفاة حاكم اربـل القـوي مظفـر الـدين                  
دة إذ توفي كـوكبري      قبل أن يستلم الحكم بسنة واح      )م١٢٣٢-١١٩٠/هـ٦٣٠-٥٨٦(كوكبري  

، ليفتح المجال لبدر الدين لؤلؤ بأن يصبح القوة المؤثرة في المنطقة سيما             )م١٢٣٢/هـ٦٣٠(سنة  
بعد أن استلم التقليد من الخليفة العباسي المستنصر باهللا بحكم الموصل لُيكتِسب حكمـه الـصفة                 

ة الجنـد وأربـاب     الشرعية إذ وسع من أراضي الموصل وازدهرت المدينة في عهده وكسب ثق           
الحكم وأهل الرأي وأغدق عليهم األموال، وعمل على تقوية عالقته بالخالفة العباسية في بغـداد               
والتي ضمت اربيل الى ممتلكاتها بعد وفاة مظفر الدين كوكبري وبقيت عالقاته الطيبة بالخالفـة               

وفاتـه سـنة    العباسية فضالً عن صالته القوية بالحكـام األيـوبيين فـي بـالد الـشام حتـى                  
وجاءت وفاته بعد سنة واحدة من وفاة شعلة والعصر الذي حكم فيه بدر              .)٥٩()م١٢٥٩/هـ٦٥٧(

الدين لؤلؤ الموصل من الفترات المهمة في التاريخ اإلسالمي وذلك لمعاصرته حدثين مهمين في              
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منطلقـاً  تاريخ المشرق اإلسالمي وهما الحروب الصليبية، أما الحدث الثاني فهو الغزو المغولي             
وواجه بـدر    )٦٠(من آسيا وصوالً الى دول المشرق اإلسالمي ونشر الخراب والدمار في بالدهم           

الدين لؤلؤ الخطر المغولي وكانت عالقته معهم قد استغرقت كل عهده تقريباً واتبع سياسة تقـوم                
ار على  على المهادنة ومجاراتهم وعدم استفزازهم إال انه رغم ذلك استطاع المغول تشديد الحص            

ورغـم هـذا     )٦١()م١٢٦١/هـ٦٦٠( الموصل بعد وفاته وانتهت بإحتالل المغول للموصل سنة       
الوضع السياسي الصعب إال أن االزدهار الفكري والثقافي والعلمي في هذا العصر كان قد بلـغ                
 شأنا عظيماً وأصبحت الموصل ال تقل أهمية عن اكبر مراكز الثقافة الفكرية في البالد اإلسالمية              
فقد اهتم بدر الدين لؤلؤ بالعلوم والفلسفة واآلداب ونبغ في هـذه العلـوم كثيـر مـن العلمـاء                    
الموصليين كما قرب الشعراء الى بالطه وأجزل لهم العطاء، وانشأ المـدارس ولعـل اشـهرها                

واهتم بالحركة العلمية فقرب     )٦٢( على نهر دجلة   المدرسة البدرية المدرسة التي حملت اسمه وهي      
يه العلماء والشيوخ، كما تعد حركة التأليف خالل حكم بدر الدين لؤلؤ إمتداداً لعهد أمراء أتابكة                إل

وفي ظل هـذا  .الموصل الذين كانت لهم عناية كبيرة بأحوال العلماء وتشجيعهم على تأليف الكتب           
العصر عاش شعلة على الرغم من عدم وجود إشارات تدل تقربه من الـسلطة الـسياسية فـي                  

  .وصلالم
 

وورد التصريح بمذهبه  )٦٣(على أن شعلة كان حنبلي المذهبالتاريخية  المصادر أجمعت  
وجاء مصرحاً به في آخر أصل المخطوط ، )محقق-...يتيمة الدرر( في عنوان مخطوط كتابه

د جاء فضالً عن ذلك فق، )٦٤()رضي اهللا عنه( فقد تفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، المتقدم
في إحدى قصائده إشارة لمذهبه نقتبس منها ثالثة أبيات متفرقة وردت فيها اإلشارة لمذهبه 

 من ةعن شعلحيث الحنبلي حسب ما جاء عند ابن رجب الحنبلي وغيره ممن أورد القصيدة 
  : نظمه 

  وأقصد لمذهِب أحمد بن محمٍد    أعني أبن حنبٍل الفَتى الشيباِني
ِلينباِنكُن حِة اإلخـوِصيو خير يِيت فـإنَني   أوِصيكـا حا م  

  .)٦٥(  وأختَار مذهب أحمٍد ِلي مذهباً    وِمن الهوى والغَي قَد أنجاِني
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لم تذكر المصادر التي ترجمت لشعلة من الشيوخ الذين تلقى عنهم العلم وتتلمـذ علـيهم                  

 وتـوفي سـنة   )م١٢١٣/هـ٦١٠ولد سنة  (العزيز األربلي   عبد   بن   سوى شيخه أبو الحسن علي    
، )٦٦( الذي تال عليه شعلة القرآن الكريم أوالً ثم أخذ عنه علم القراءات ثانيـاً              )م١٢٨٩/هـ٦٨٨(

وسـمع أبـا الحـسن    (( مما نجده في عبارات قصيرة تدل على كونه من شـيوخ شـعلة منهـا          
قـرأ  ((و )٦٨())ي الحسن علي بن عبد العزيز األربلـي قرأ القرآن صغيراً على أب    (( و )٦٧())شيخه

قرأ القراءات على أبـي الحـسن       ((و )٦٩())القرآن على أبي الحسن علي بن عبد العزيز االربلي        
ويرى البـراك   ،  )٧١())ثم سمع من شيخه المذكور تصانيفه     ((و )٧٠())علي بن عبد العزيز االربلي    

الرغم من شحة المصادر التي تكلمت عـن شـيوخ   على لشعلة انه  )...يتيمة الدرر(محقق كتاب   
ممن لـم   ) الموصل( شعلة إال انه يميل للتأكيد على أن شعلة تتلمذ وأخذ عن جمع من علماء بلده              

ويرجح الباحث أن البراك ربما توصل الى هذا الطرح بداللة قول بعض النـصوص              ،  )٧٢(يسمهم
وغيره مـن شـيوخ     (( لمخلالتي عبارة ويضيف ا ،  مما يلي اسم شيخه االربلي     )٧٣())غيره((كلمة

بل اخذ عـن  ، ولعل هذا يعطينا صورة أن شعلة لم يأخذ العلم عن شيخه االربلي فقط  )٧٤())الوقت
للداللة على تتلمـذ   )غيره(بعض علماء الموصل ممن لم تعرف بهم المصادر واكتفت بذكر كلمة      

  .شعلة على أكثر من شيخ
 

: )٧٥(اجم بذكر من تتلمذ على شعلة لكنها أشارت الى الشيخ المقـصاتي           لم تحفل كتب التر       
ـ ٦٣١ولد  (أبو بكر عمر بن مشيع الجزري تقي الدين الجزري المقصاتي             وتـوفي   م١٢٣٣/هـ

 وقال ابن الجـزري    )٧٦( شعلة وجلس اليه في الموصل     دروسوقد حضر    )م١٣١٣/هـ٧١٣سنة  
في الموصل فكـان  ] شعلة [ري انه قال سمعت بحثه  ُأخبرتُ عن الشيخ أبي بكر المقصاتي الجز      ((

وكان الشيخ المقصاتي من علماء القراءات وكان ديناً صـالحاً ونـشأ بالموصـل               )٧٧())أعجوبة
 مع إلمام بالنحو حينما غادر الى       )م١٢٥٢/هـ٦٥٠(  السبعة بعد سنة   القراءاتوبغداد وعمل في    

  .)٧٨(دمشق وسكن هناك حتى وفاته
 

ذا ذكاء مفرط ، ومقرئاً مجوداً محققاً، كان شعلة كما أجمعت كثير المصادر شاباً فاضالً    
صالحا ، وكان مع ما آتاه اهللا من الحفظ وكثرة العلم، وفهم ثاقب وهمة عالية ومعرفة وافية
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مقصاتي يصف شمائله وكان تلميذه التقي ال، متواضعاً خيراً تقياً زاهداً متعففاً جميل السيرة
ولم يذكره ، وقد أطنب مترجموه في الثناء عليه علماً وذكاء وخلقاً.وفضائله ويبالغ في الثناء عليه

واحد من العلماء اإلمام شعلة بما يعيبه أو يضعف مركزه ومكانته العلمية التي وصل إليها أو 
  .)٧٩(يقدح في أخالقه وعقيدته فوصفوه بكل خير

وكان كثير الحفظ ، ل التصانيف التي صنفها والعلوم التي تكلم فيها شعلة في كوبرع    
 فأخذه منذ أن كان صغيراً مما القراءاتكما اشتُِهر بعلم ، باِرعاً في قراءة القرآن ِعلماً ودرساً

 القراءاتفأصبح بصيراً بعلل ، ف في هذا المجالوصنّ، وبرع فيه، تلقاه على يد شيخه االربلي
العربية وكان بارعاً فيها متقناً لها وعلى اللغة كما تعلم وقرأ  .)٨٠(موصل بالهاأضحى شيخو

كما برع في األدب وكذلك الشعر حتى عرف انه كان ينظم الشعر ، معرفة تامة بها
ونظمه في غاية الجودة شعراً  كما نظم في التاريخ .وعرف عنه دراسته للفقه والنَظم فيه.الحسن

مما يدل على انه اخذ عن شيوخ ال نعلمهم العلوم النقلية ، من العلومونهاية االختصار وغير ذلك 
  .)٨١(واألدبية
 

تراثاً علمياً قيماً من تصانيف كثيرة مع ِقصر عمره  -رحمه اهللا- فَ شعلةلقد خلّ  
وقد ، ومعظمها مخطوط، طبع بعض منها، وصلنا أكثرها )٨٢( وشرح متوناً جمةومؤلفات وفيرة 

 لحصول خلط بين ترجمته وبين ترجمة شخصية أخرى هو سبت بعض المصنفات لشعلة خطًأن
 وهذا الخطأ وقع به بعض الكتاب المحدثين مما سنوضحه -الذي سبق وعرفنا به-ابن الموقع

 .وسنحاول التعريف بكل كتاب ومسمياته وموضوعه، عند الحديث عن المؤلفات المنسوبة لشعلة
) شرح الشاطبية( كتاب واشهرها ذكراً وتعريفاً وشرحاً والمحققة،  مؤلفاته المطبوعةفمن

) الشاطبية(وهو شرح القصيدة المعروفة  )٨٣()كنز المعاني في شرح حرز األماني( المسمى
للشيخ أبي القاسم بن فيرة  ) السبعة المثانيالقراءاتحرز األماني ووجه التهاني في ( المسماة

ولكتاب الشاطبية شروح كثيرة ويعد شرح شعلة لها من أجِل ، في القراءات السبعة الشاطبي
شروحها وأشهرها، ألنه شرحها شرحاً مفيداً وجاء شرحه وسطاً بين ما هو موجز مِخل ومطنٍب 

وهو عالم في القراءات  )م١٣٣١/هـ٧٣٢:إبراهيم بن عمر ت( ، وقد إعتذر الجعبري)٨٤(ممل
وكتاب . )٨٥(تاب شعلة حينما ألَّف كتابه بنفس العنوانمن ذلك في آخر شرحه بأنه لم يكن سمع بك
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كنز المعاني لشعلة له مخطوطات كثيرة تنتشر في مكتبات العالم وهو مطبوع ومحقق في أكثر 
 وهو منظومة في علم )يتيمة الدرر في النزول وآيات السور( ولشعلة كتاب .)٨٦(من نشرة

أبيات كشف فيها المؤلف عن  )٦(اب فيبيت فجاءت خطبة الكت )٥٦(القراءات تتكون من
أبيات ذكر فيها  )٧(بيتاً ذكر تعداد آيات سور القرآن الكريم، و )٣٢(اصطالحه في النظم، و

سورة،  )٧٠( سورة، والتي فيها خالف وعددها )٤٤( تعداد السور التي ال خالف فيها وعددها
وهو مجموع أبيات القصيدة،  )٥٦(أبيات في ذكر السور المكية والمدنية، وبيتين أتم بها  )٩(و

 مجموع، وهذا ٢/٣٩٦١ايرلندا برقم -دبلن/عن مخطوط وحيد في العالم بمكتبة تشستر بتي
الكتاب مطبوع ومحقق وان ما يحسب لمحقق الكتاب هو أنه أخرج لنا مخطوطاً ثميناً لمؤلف 

  .)٨٧(دقة تعليقاتهموصلي لم ينل من الشهرة الشيء الكثير، فضالً عن المنهج الجيد للمحقق و
 والشهير )صفوة الراسخ في علم المنسوخ والناسخ(ومن كتب شعلة أيضاً نجد كتاب  

وكالمه فيه يدل على تحقيقه  )الناسخ والمنسوخ في القرآن( و )الناسخ والمنسوخ( بكتاب
وعلمه، وهو كتاب يجمع بين النثر اسلوباً والقراءات علماً، وهو مختصر بأوجز صورة وأبين 

صفحة على  )٤١( ارة ليقرب تعلمه ويسهل فهمه يؤيد ذلك عدد صفحات الكتاب التي بلغتإش
عكس باقي كتب الناسخ والمنسوخ التي تبلغ أضعاف هذا العدد قدمه شعلة بأسلوب شيق جذاب 
وعلمي رصين مع إحاطة المؤلف بآراء جلة من المفسرين والفقهاء والعلماء وترتيبه ألقوال 

ومن كتب شعلة المحققة  .)٨٨(تهم والكتاب محقق وله أكثر من نسخة مخطوطةالعلماء حسب منزل
ذات الرشد في الخالف بين أهل ( واسمه )نظم اختالف عدد اآلي برموز الجمل( حديثاً كتاب

  .)٨٩(وهو نظم في القراءات له أكثر من نسخة مخطوطة )العدد
 القراءاتالشمعة في (  كتاب فهي كثيرة أولهامؤلفات المخطوطةالوترك شعلة عدداً من 

 ) السبعة المرضيةالقراءاتالشمعة المضية بنشر ( والتي جاءت بعنوان آخر خطًأ وهو )السبعة
هو البن الموقع وليست لشعلة، ...) الشمعة المضية( على أنها لشعلة ولكن هناك لبس فكتاب

لشعلة يعرف  ) السبعةالقراءاتالشمعة في ( وكتاب .)الشفعة( وجاءت خطأ تحت عنوان
،  وهي في نحو نصف الشاطبيةالقراءاتوهي قصيدة رائية جمع فيها  )بالشمعة(اختصاراً 

) عقود ابن جني( نظمولشعلة من المؤلفات المخطوطة  .)٩٠(وللكتاب أكثر من نسخة مخطوطة
في معرفة األعداد باألصابع ) منظومة(المية في النحو  وهو قصيدة) العنقود (وسماهفي العربية 



  محمد نزار الدباغ. د.م
  

 >>  
  

)٤١( 

 

ومن مؤلفات شعلة التي تجمع . )٩١(لها عشرة  نسخ مخطوطة أهمها متوفر في السعودية ومصر
إنفرد بذكره حاجي خليفة  )نظم منثور الكالم في ذكر الخلفاء الكرام( بين النظم والتاريخ مخطوط

ة وألَّفَ شعل .)٩٢( بيتا٦٧ًوهي قصيدة المية في عدد الخلفاء الى الخليفة المستعصم باهللا في 
القصيدة الرائية في علم (ـ لوهو شرح  )شرح القصيدة الرائية البن مزاحم في اإلنشاء(

ومن تصانيفه  .)٩٣()م٩٣٦/هـ٣٢٥ت( ألبي مزاحم موسى بن عبداهللا بن الخاقاني) اإلنشاء
وهو مفقود، وكتاب شعلة هذا هو اختصار  )نظم في العبادات من الخرقي(المخطوطة أيضاً 

 -نسبة الى بيع الثياب والخرق -ألبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي) قيمختصر الخر(لكتاب 
ومن  .)٩٤(وهو أول المتون في المذهب الحنبلي على اإلطالق )م٩٤٥/هـ٣٣٤( المتوفى سنة

غاية االختصار (  وفي بعض المصادر)فضائل األئمة األربعة( مصنفات شعلة المخطوطة كتاب
  ويبدو أن حاجي خليفة وقف على نسخة منه إذ قال)مصارفي مناقب األئمة األربعة أئمة األ

غاية االختصار في فضائل األئمة األربعة أئمة األمصار أبو حنيفة ومالك والشافعي ((
قال جمعته من كتب الناقلين وأهل األثر ورتبت ذكرهم على ترتيب األقدم فاألقدم ...واحمد

ومن مخطوطات شعلة الثمينة مخطوطة وحيدة  .)٩٥())ليعلم األعلى منهم الخ...واألعلى منزلة
  مجموع ضمن خزانة المدرسة األحمدية بعنوان٦٧/٢٤موجودة في مكتبة أوقاف الموصل برقم 

وهناك مخطوطات لشعلة في القراءات انفرد  )٩٦(بيتاً )٣٠( وهي قصيدة في )عقد األنامل(
م تصلنا تفاصيل دقيقة عن بذكرها الكفراوي في دراسته التي عرفت بمؤلفات شعلة الموصلي ل

مخطوطة بنسخة وحيدة  )]العالء [ذات الحال في قراءة أبي عمرو بن العال(أماكن وجودها وهي 
 وهي قطعة المية )عدد كال في القرآن( وكذلك نجد مخطوطة.ال نعلم من أمرها إال ما تقدم ذكره

ة وحيدة، فضالً مخطوط بنسخ) منظومة في التجويد( أبيات، ومخطوطة حملت عنوان )٤(في
مخطوط بنسختين ال يعلم مكانهما وتفاصيلهما، ) منظومة المية في حساب عقد اليدين(عن 

ويرجح الباحث أن هذه المنظومة الالمية ربما هي نفسها كتاب العنقود المار ذكره كون كتاب 
المرموز كاشف ( العنقود ينتهي بقافية المية وهو ترجيح قد يقبل الخطأ أو الصواب، زيادة على

 مخطوط في أربعة نسخ غير معلومة المكان حسب الدراسة )في وقف حمزة على المهموز
بيتاً نَظَم فيها كيف وقف حمزة على الكلمات المهموزة، ) ٨٩( المتقدمة، وهي قصيدة رائية في

 مخطوط في نسختين )راءات ورش مع الالماتقالقصيدة الرائية في (ولشعلة من المخطوطات
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كتاب ( هووآخر مخطوط لشعلة  .)٩٧(بيتاً)٨٠( ي المكان، وهي منظومة رائية فيغير معلومت
أو (  شرح بها منظومته في المعمى، وال نعلم من أمرها شيئاً والتعمية)غمز العين الى كنز العين

تحويل النص الواضح الى نص آخر غير مفهوم باستعمال طريقة محددة وهي أشبه ) الشيفرة
قصيدة (ولشعلة زيادة على هذه المصنفات المطبوعة والمخطوطة . )٩٨(بالرموز أو األحاجي

وهي نفس القصيدة ) رضي اهللا عنه( خالية من العنوان في مدح اإلمام احمد بن حنبل) شعرية
بيتاً ) ٢٦(المشار فيها الى مذهبه مما سبق الحديث عنه وذكرها ابن رجب الحنبلي وهي في 

  :ومطلعها
دب ِلجنُاو...الن وفٍُةالنكر فُنك ِذع عما ي٩٩(حمنلهي عن الر(  

 لشعلة خطًأ وهي البن الموقع مما وقع به بعض المؤرخين المؤلفات المنسوبةأما 
والكُتّاب المحدثين وجاء نقلهم بصورة غير صحيحة الختالط ترجمة شعلة وابن الموقع في 

 و )منهاج البن عجلونشرح تصحيح ال(ترجمة واحدة فذكروا لشعلة من المؤلفات المنسوبة 
ونجد  )الفتح لمغلق حزب الفتح( و )التلويح بمعاني أسماء اهللا الحسنى الواردة في الصحيح(

اإلشارة الصحيحة إليها على أنها البن الموقع وليست لشعلة عند ابن الحنبلي في ترجمته البن 
  .)١٠٠(...)درر الحبب( الموقع في كتابه

 
غلب المصادر وليس سنة أبإتفاق ) م١٢٥٨/هـ٦٥٦(موصل سنةتوفي شعلة بال  

ومات ، في رواية ضعيفة انفرد بها ابن رجب عن بعض شيوخه في بغداد) م١٢٥٢/هـ٦٥٠(
  .)١٠١(سنة ودفن بالموصل واندرس قبره لكن فضله مشهور غير مندرس) ٣٣(صغيرا عن 
 
ء الذين خدموا مدينة الموصـل بـالعلم        ببروز العديد من العلما   ) م١٣/هـ٧( حفل القرن   

والدرس والتأليف وعلى الرغم من قصر عمره الذي تجاوز العقد الثالثين ببضع سنوات إال انـه                
 والحنبلي مذهباً والذي جمع ألقابا دلت       برز بين جلّة قراء الموصل ذلكم هو شعلة الموصلي والدةً         

على تمكنه وإلمامه بالعلوم المختلفة ولعل أبرزها القراءات واألدب واللغة وترك فيها تـصانيف              
بوصفه أحد أبرز كتب القراءات، فضالً عن كتب أخرى ما بـين            ) شرح الشاطبية (كثيرة ككتاب   

ـ           ل فيهـا المغـول لبغـداد سـنة         مطبوع ومخطوط ومنسوب وكانت وفاته في السنة التـي احت
  ).م١٢٥٨/هـ٦٥٦(
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، ابن األثير أنموذجـاً   : الثالث عشر ميالدي  /منهج الكتابة التاريخية في القرن السابع الهجري        أنور الخالدي،    )١(

 .١٣٨جامعة آل البيت، المفرق، األردن، ص/، إصدار هيئة البحث العلمي٢٠٠٩، ١، ج١٥مجلة المنارة، مج

، بيـروت،   ٢ط(،  )G.Bergstrasesser(برجستراسر.ج:غاية النهاية في طبقات القراء، عني بنشره      : نظر  ي )٢(
  .٨١-٨٠، ص٢، ج)١٩٨٠دار الكتب العلمية، 

محمـد  : أبي عبداهللا المعروف بشعلة، صفوة الراسخ، حققه ودرسـه           شمس الدين محمد بن احمد الموصلي      )٣(
، )١٩٩٥القاهرة، مكتبـة الثقافـة الدينيـة،        ( له رمضان عبد التواب،      إبراهيم عبد الرحمن فارس، راجعه وقدم     

 .١٧ص

أبي عبداهللا المعروف بشعلة، يتيمة الدرر في النزول وآيات الـسور،            شمس الدين محمد بن احمد الموصلي      )٤(
 ، الـدمام، دار ابـن الجـوزي،   ١ط(، )٢(محمد بن صالح البراك، بحوث قرآنية محكمـة رقـم        :دراسة وتحقيق 

 .٢٥، ص)هـ١٤٢٩

 . ١٧شعلة، صفوة الراسخ، ص )٥(

، ١ط(مصطفى بن علي بن عوض، وربيع أبو بكر عبـد البـاقي،    : الذهبي، اإلعالم بوفيات األعالم، تحقيق      )٦(
؛زين الدين عمر بن الوردي، )٣٣٣(، هامش المحقق رقم   ٤٤٦، ص ١، ج )١٩٩٣بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية،     

بن سليمان  ...؛عبداهللا بن اسعد  ٢٨٧، ص ٢، ج )١٩٦٩ منشورات المطبعة الحيدرية،     النجف،(تاريخ ابن الوردي،    
، بيروت، مؤسـسة األعلمـي   ٢ط(اليافعي، مرآة الِجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان،     

؛تقي الـدين بـن قاضـي شـهبة     ٨٠، ص٢؛ابن الجزري، غاية النهاية، ج ١٤٧، ص ٤، ج )١٩٧٠للمطبوعات،  
النجـف، مطبعـة    (محسن عوض،   :دي الشافعي الشهير بإبن قاضي شهبة، طبقات النحاة واللغويين، تحقيق         االس

 .٥٠، ص)، ساعدت جامعة بغداد على طبعه١٩٧٤-١٩٧٣النعمان، 
رمضان عبد التواب، منـاهج  : من أفضل الدراسات التي أعطت خطوات الترجمة للعلماء نجد كتاب األستاذ       )٧(

 .١٧٦-١٧٥، ص)٩٨٦، القاهرة، مطبعة الخانجي، ١ط(لقدامى والمحدثين، تحقيق التراث بين ا

-دار الكتـب العلميـة    -تـصوير -بيروت،  (عبد الرحمن بن يحيى المعلمي،      :الذهبي، تذكرة الحفاظ، تحقيق    )٨(
؛ أبو إسحاق برهان الدين محمد بن عبداهللا بن محمد بن مفلح، المقصد األرشد في ذكر                ١٤٣٨، ص ٤، ج )٢٠٠٩

، ٢، ج )١٩٩٠، الرياض، مكتبـة الرشـد،       ١ط(عبد الرحمن بن سلمان العثيمين،      : اإلمام أحمد، تحقيق  أصحاب  
بغـداد،  (؛ مصطفى بن عبداهللا الشهير بحاجي خليفة، كتاب كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنـون،                ٣٥٥ص

 .١١٩٠-١١٨٩، ص٢، ج)ت.منشورات مكتبة المثنى، د

 .١٩٦٤، ص٢كشف الظنون، ج: ينظر )٩(

ياسين أفندي بن خير اهللا الخطيب العمري، الدر المكنون في المآثر الماضية من القرون، نـسخ وطباعـة                   )١٠(
 .٤٢٠، ص١، ج)ت.م، دار استانبولي للطباعة والنشر والتوزيع، د.د(معاوية ناظم العمري، :ونشر
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بي الوفـا المـصري     وابن الموقع هو الشيخ كمال الدين محمد بن أ        .١٠٦٥، ص ٢كشف الظنون، ج  : ينظر )١١(
األصل الحلبي المولد الصوفي المقرئ، هاجر الى القاهرة وطلب العلم العقلي والنقلي على الشيوخ وأَّلفَ الكثيـر                 

رضـي  :ينظـر ).م١٥٦٣/هـ٩٧٠(عند الكالم عن مصنفات شعلة، وتوفي سنة      -سيأتي الحديث عنه    -من الكتب 
محمـود  :الحنبلي، درر الَحبب في أعيان حلب، حققـه       الدين محمد بن إبراهيم بن يوسف الحلبي المعروف بإبن          

؛عمر ١٦٢-١٦١، ص١، ق٢، ج )١٩٧٣دمشق، منشورات وزارة الثقافة،     (أحمد فاخوري ويحيى زكريا عبارة،      
 .٩٥، ص١٢، ج٦، مج)ت.بيروت، دار إحياء التراث العربي، د(رضا كحالة، 

موصل من التحرير العربي حتـى الـسيطرة العثمانيـة    الحياة العلمية واألدبية والفنية في ال   ،  كاصد الزيدي  )١٢(
جامعـة  /الموصل، دار الكتب للطباعـة والنـشر      (م، موسوعة الموصل الحضارية،     ١٥١٦-٩٢٢/هـ٦٣٧-١٦

 .٢٣، ص٣، ج)١٩٩٢الموصل، 

، ١ط(عبد الرحمن بن سـليمان العثيمـين،        :ابن رجب الحنبلي، الذيل على طبقات الحنابلة، تحقيق وتعليق         )١٣(
 .١٦، ص٤ج)٢٠٠٥كتبة العبيكان، مكة، م

عمر عبد :شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان، تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم، تحقيق          : ينظر   )١٤(
 .٢٨٣، ص)١٩٩٩، بيروت، دار الكتب العلمية، ١ط(، )٦٦٠-٦٥١(السالم تدمري، حوادث ووفيات

؛ ابن الـوردي، تـاريخ ابـن        )٣٣٣(هامش المحقق رقم  ،  ٤٤٦، ص ١الذهبي، اإلعالم بوفيات األعالم، ج     )١٥(
محمد مصطفى، :؛ محمد بن احمد بن أياس الحنفي، بدائع الزهور في وقائع الدهور، حققه       ٢٨٧، ص ٢الوردي، ج 

، بيـروت،   ٣ط(؛خير الدين الزركلي، األعالم،     ٦٣، ص ١، ق ١، ج )١٩٧٥، فيسبادن، فرانز شتاينر للنشر،      ١ط(
  ؛٢١٧، ص٦، ج)١٩٦٩

 C.Brockelmann ,Geschichte Arabischen Litteratur,(Leiden,E.J.Brill,1937),supp.1,859.  
 .٣٥٥، ص٢المقصد األرشد، ج: ينظر )١٦(

، دراسة على  ١٣ص)٢٠٠٥مصر،  (فرغلي سيد عرباوي، حكم اإلقالب واإلخفاء الشفوي بإطباق الشفتين،           )١٧(
  www.ammer-ca.comالموقع االلكتروني 

، )٢٠٠٣، بيـروت، دار الجيـل،   ١ط(سعيد محمـود عقيـل،   : اريخ الخلفاء تحقيق وفهرسة  السيوطي، ت  )١٨(
 .٤٣٧ص

سعيد الـديوه جـي،   :منهل األولياء ومشرب األصفياء من سادات الموصل الحدباء، تحـقيق ونشـر    :ينظر )١٩(
 .١٣٠، ص١ج، )١٩٦٨الموصل، مطبعة الجمهورية، (
 .٢٥شعلة، يتيمة الدرر، ص )٢٠(

 ؛ياسين الخطيب العمـري،     ١٤٧، ص ٤؛ اليافعي، مرآة الِجنان، ج    ١٣٤٨، ص ٤ي، تذكرة الحفاظ، ج   الذهب )٢١(
 .٤٢٠، ص١الدر المكنون، ج

المدينـة  (مركـز الدراسـات القرآنيـة،       :جالل الدين عبد الرحمن، اإلتقان في علوم القرآن، تحقيق        : ينظر )٢٢(
 .٤٤٨، ٤٤٤، ٤٣٨، ٤٣٥، ص٢، ج٣٦، ص١، ج)ت.المنورة، د
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 .٢٤شعلة، يتيمة الدرر، ص )٢٣(

 .٤٣٧؛ السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص٣٥٥، ص٢ابن مفلح، المقصد األرشد، ج )٢٤(

محمـد  :الذهبي، معرفة القراء الكبار على الطبقات واَألعصار، حققه وفهرس له وضبط أعالمه وعلق عليه      )٢٥(
، ٤جـب الحنبلـي، الـذيل، ج      ؛ابن ر ٥٣٦، ص ٤، ج )١٩٦٩، مصر، مطبعة دار التأليف،      ١ط(سيد جاد الحق،    

 .١٦ص

القاهرة، الهيئة المصرية   (فهيم محمد شلتوت ومحمد مصطفى إبراهيم،       :الذهبي، كتاب دول اإلسالم، تحقيق     )٢٦(
، ١؛ ابن أياس، بدائع الزهور، ج     ٢٨٧، ص ٢؛ ابن الوردي، تاريخ ابن الوردي، ج      ١٦١، ص ٢، ج )ت.للكتاب، د 

 .١٣٠، ص١، منهل األولياء، ج؛ محمد أمين الخطيب العمري٣٠٢، ٦٣، ص١ق

 .٧٨، ص٢، ج)٢٠٠٤الموصل، مكتبة الحدباء الجامعة، (موسوعة أعالم الموصل، : ينظر )٢٧(

 .٨٠، ص٢؛ ابن الجزري، غاية النهاية، ج٢٨٣، ص)٦٦٠-٦٥١(الذهبي، تاريخ اإلسالم، حوادث )٢٨(

 .٢٤شعلة، يتيمة الدرر، ص )٢٩(

أبو عبـداهللا جـالل األسـيوطي،       :، الوافي بالوفيات، حققه وعلق عليه     صالح الدين خليل بن ايبك الصفدي      )٣٠(
؛ ٥٥؛ ابن قاضي شهبة، طبقات النحاة واللغـويين، ص        ١٠، ص ٢، ج )٢٠١٠، بيروت، دار الكتب العلمية،      ١ط(

شمس الدين أبي المعالي محمد بن عبد الرحمن بن الغزي، ديوان اإلسالم وبحاشـيته أسـماء كتـب األعـالم،                    
 .١٤٣، ص٣، ج)١٩٩٠، بيروت، دار الكتب العلمية، ١ط( حسن، كسروي:تحقيق

 .٨٠، ص٢غاية النهاية، ج: ينظر )٣١(
 ٥٣٦، ص ٤؛ الذهبي، معرفة القـراء الكبـار، ج       ٢٨٣، ص )٦٦٠-٦٥١(الذهبي، تاريخ اإلسالم، حوادث    )٣٢(

ـ ٥٥؛ ابن قاضي شهبة، طبقات النحـاة واللغـويين، ص         ١٤٧، ص ٤؛اليافعي، مرآة الجنان، ج    ة، معجـم   ؛كحال
 .٣١٤، ص٧، ج٤المؤلفين، مج

 .١٠، ص٢الوافي بالوفيات، ج: ينظر )٣٣(

، بيـروت،   ١١ط(بشار عواد معروف ومحي هالل السرحان،       :سير أعالم النبالء، حقق هذا الجزء     : ينظر   )٣٤(
 .٣٦٠، ص٢٣، ج)٢٠٠١مؤسسة الرسالة ناشرون، 

بيـروت، المكتـب   ( الذهب في أخبار مـن ذهـب،          أبي الفالح عبد الحي بن عبد العماد الحنبلي، شذرات         )٣٥(
 .٢٨١، ص٥، ج)ت.التجاري للطباعة والنشر والتوزيع، د

 .٦٤٦، ص١حاجي خليفة، كشف الظنون، ج )٣٦(

أبو هاجر محمد السعيد بـن بـسيوني        : الذهبي، العبر في خبر من غبر، حققه وضبطه على مخطوطتين            )٣٧(
؛ ١٣٤٨، ص ٤؛ الـذهبي، تـذكرة الحفـاظ، ج       ٢٨٣، ص ٣، ج )١٩٨٥بيروت، دار الكتب العلميـة،      (زغلول،  

حكومـة  -؛ عباس العزاوي، موسـوعة تـاريخ العـراق بـين إحتاللـين            ١٤٧، ص ٤اليافعي، مرآة الجنان، ج   
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، ١، ج)٢٠٠٤، بيــروت، الــدار العربيــة للموســوعات، ١ط(، )م١٣٣٨-١٢٥٨/هـــ٧٣٨-٦٥٦(المغــول
 net.azhariatv.www :على الموقع االلكتروني، ]دراسة عن كتب القراءات[؛وليد عبد الجواد، ٢٥٣ص

عبـد  : العليمي، الدر المنضد في ذكر أصحاب اإلمام احمد، حققه وقدم له             ؛١٧ شعلة، صفوة الراسخ، ص    )٣٨(
مـد بـن     ؛ رضوان بـن مح     ١٩٥، ص   ١، ج )١٩٩٢م، مطبعة المدني،    .، د ١ط(الرحمن بن سليمان العثيمين،     

سليمان المكنى بأبي العيد المعروف بالمخلالتي، شرح العالمة المخلالتي المسمى بالقول الـوجيز فـي فواصـل         
عبد الرزاق بـن علـي بـن    :الكتاب العزيز على ناظمة الزهر لإلمام الشاطبي رضي اهللا عنه، حققه وعلق عليه     

 .٣٩٨، ص)١٩٩٢، المدينة المنورة، مطابع الرشيد، ١ط(إبراهيم بن موسى، 

 .٣٩٨-٣٩٧شرح العالمة المخلالتي، ص: ينظر )٣٩(

؛ المخلالتـي، شـرح     ٥٥ابن قاضي شهبة، طبقات النحاة واللغـويين، ص        ؛١٧شعلة، صفوة الراسخ، ص    )٤٠(
 .٣١٤، ص٧، ج٤؛ كحالة، معجم المؤلفين، مج٣٩٨-٣٩٧العالمة المخلالتي، ص

، ٢؛ ابن مفلح، المقصد األرشـد، ج      ١٦، ص ٤ل، ج ابن رجب الحنبلي، الذي    ؛١٧شعلة، صفوة الراسخ، ص    )٤١(
؛ أبي الطيب صديق بن حسن القنوجي، التاج المكلل من جواهر           ٣٩٥، ص ١؛ العليمي، الدر المنضد، ج    ٣٥٥ص

، بمباي، المطبعة الهنديـة العربيـة،       ٢ط(عبد الحكيم شرف الدين،     :مآثر الطراز اآلخر واألول، تصحيح وتعليق     
 .٢٤٤، ص)١٩٦٣

 .٣١٤، ص٧، ج٤؛ كحالة، معجم المؤلفين، مج٣٩٨-٣٩٧ي، شرح العالمة المخلالتي، صالمخلالت )٤٢(

 .١٤٣، ص٣ابن الغزي، ديوان اإلسالم، ج )٤٣(
 .٣٩٨-٣٩٧؛ المخلالتي، شرح العالمة المخلالتي، ص١٤٣، ص٣ابن الغزي، ديوان اإلسالم، ج )٤٤(

 .٣٩٨-٣٩٧المخلالتي، شرح العالمة المخلالتي، ص )٤٥(

؛ حاجي خليفـة،  ١٤٣، ص ٣؛ ابن الغزي، ديوان اإلسالم، ج     ٣٠٢، ص ١، ق ١ أياس، بدائع الزهور، ج    ابن )٤٦(
 .١٠٦٥، ص٢كشف الظنون، ج

  ، دراسة على الموقع االلكتروني١٣عرباوي، حكم اإلقالب واإلخفاء الشفوي بإطباق الشفتين، ص )٤٧(
      www.ammer-ca.com 

 ؛ مجير الدين أبـي الـيمن عبـد          ١٦، ص ٤الحنبلي، الذيل، ج  ابن رجب    ؛١٧شعلة، صفوة الراسخ، ص    )٤٨(
الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمي المقدسي الحنبلي، المنهج األحمد في تراجم أصحاب اإلمـام أحمـد،                   

صـالح إبـراهيم،    :عبد القادر األرنؤوط، حقق هذا الجزء وعلق عليه       :أشرف على تحقيق الكتاب وخرج أحاديثه     
؛ كحالـة، معجـم   ٣٩٥، ص١ ؛ العليمي، الدر المنـضد، ج   ٢٧٠، ص ٤، ج )١٩٩٧دار صادر،   ، بيروت،   ١ط(

  .٣١٤، ص٧، ج٤المؤلفين، مج
 ).١١(، هامش٢١٧، ص٢األعالم، ج:ينظر  )٤٩(

 .٨٠، ص٢غاية النهاية، ج: ينظر )٥٠(

 .١٣٠، ص١منهل األولياء، ج: ينظر  )٥١(
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 .٤٢٠، ص١الدر المكنون، ج: ينظر )٥٢(

؛محمد بن عبداهللا الرشيد، اإلعالم بتصحيح      ٢١٧، ص ٦؛الزركلي، األعالم، ج  ١٧وة الراسخ، ص  شعلة، صف  )٥٣(
 .١١٥، ص١، ج)٢٠٠١، بيروت، مكتبة الشافعي ودار ابن حزم، ١ط(األعالم، 

 .٢٥شعلة، يتيمة الدرر، ص )٥٤(

حيدر آبـاد  (عيان، يوسف بن قزاوغلي الشهير بسبط ابن الجوزي، مرآة الزمان في تاريخ األ            شمس الدين    )٥٥(
؛ حنان عبد الخالق السبعاوي، المـنهج    ٦٤٣، ص ٢، ق ٨، ج )ت.الهند، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، د     -الدكن

قالئد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان، أطروحـة         (في كتابه )هـ٦٥٤:ت(التاريخي عند ابن الشعار الموصلي    
 .٨، ص٢٠١٠جامعة الموصل، /دكتوراه غير منشورة، كلية اآلداب

 .٩السبعاوي، المنهج التاريخي عند ابن الشعار الموصلي، ص )٥٦(

)٥٧( CL.Cahen,Lu´Lu´,Badr-Al-dīn,The encyclopedia of Islam,new 
edition,(Leiden,1979),Vol.5,p.821; Douglas Patton,Badr AL- dīn Lu´Lu´and the 
establishment of a mamluk government in Mosul , studia 
islamica,No.74,1991,p.79.       والبحث منشور في المكتبة االفتراضية العلمية العراقية على الموقع االلكتروني
www.ivsl.org 
 

؛هـدى  .Patton,Badr AL- dīn Lu´Lu´,p79 ؛ ٢٨٩، ص٥ابن العماد الحنبلي، شـذرات الـذهب، ج   )٥٨(
-٥٢١(سهام الحضاري ألهل الموصل والجزيرة في بالد الشام إبان العصرين الزنكي وااليوبي           ياسين الدباغ، اإل  

  .١٧، ص٢٠١١جامعة الموصل، /، اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية)م١٢٥٨-١١٢٧/هـ٦٥٨
  ؛١٧-١٦؛الدباغ، االسهام الحضاري، ص١١-٩السبعاوي، المنهج التاريخي، ص )٥٩(

Patton,Badr AL- dīn Lu´Lu´,p79-80. 
، )م١٢٦١-١٢٠٩/هـ٦٦٠-٦٠٦(سوادي عبد محمد الرويشدي، إمارة الموصل في عهد بدر الدين لؤلؤ             )٦٠(
  .٥، ص)١٩٧١، بغداد، مطبعة اإلرشاد، ١ط(
 .١١-٩السبعاوي، المنهج التاريخي، ص )٦١(

تنسب الى مؤسسها بـدر     والمدرسة البدرية   .٧-٥الرويشدي، إمارة الموصل في عهد بدر الدين لؤلؤ، ص         )٦٢(
الدين لؤلؤ وهي مطلة على نهر دجلة وكان يدرس فيها الفقه الحنفي والشافعي وعلمي الجدل والخالف وكان فيها              
خزانة كتب ومـن اشـهر مدرسـيها العـالم الموسـوعي كمـال الـدين موسـى بـن يـونس بـن منعـة                          

رية وأثرها على الحياة العلميـة فـي   ميسون ذنون العبايجي، المدرسة البد    :ينظر).م١٢٤٢/هـ٦٣٩:ت(الموصلي
، وقائع المـؤتمر العلمـي      )الثاني عشر والثالث عشر الميالديين    /الموصل في القرنين السادس والسابع الهجريين     

 .١٦٧، ١٦٣-١٦٠، ص٢، مج٢٠١٣جامعة الموصل، /لكلية التربية األساسية) الدولي الثاني(السنوي السادس

؛ابـن  ٢٨١، ص٥؛ ؛ابن العماد الحنبلـي، شـذرات الـذهب، ج   ٣٥٥، ص ٢ابن مفلح، المقصد األرشد، ج     )٦٣(
 .١٤٤، ص٣الغزي، ديوان اإلسالم، ج
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 .٣٩، ٢٤شعلة، يتيمة الدرر، ص )٦٤(

 .٢٧٢-٢٧١، ص٤؛ العليمي، المنهج األحمد، ج١٩ -١٨، ص٤الذيل، ج: ينظر )٦٥(

؛ابن ١٧- ١٦، ص ٤الذيل، ج ؛ ابن رجب الحنبلي،     ٢٨٣، ص )٦٦٠-٦٥١(الذهبي، تاريخ اإلسالم، حوادث    )٦٦(
، ١ج)ت.القاهرة، المطبعة التجارية الكبرى، د    (علي محمد الضباع،    :الجزري، النشر في القراءات العشر، تحقيق     

، الرياض، مكتبة   ١ط(،  ٧٢٨-٦٠١؛ عبداهللا بن محمد بن احمد الطريقي، معجم مصنفات الحنابلة، وفيات          ٩٥ص
 .١٨٠، ص٣، ج)٢٠٠١الملك فهد الوطنية، 

 .٣٦٥، ص٢ابن مفلح، المقصد األرشد، ج )٦٧(

؛عبد الفتاح بن السيد العسس المرصفي المصري الشافعي، هدايـة          ٨٠، ص ٢ابن الجزري، غاية النهاية، ج     )٦٨(
 .٧٦٦، ص٢، ج)ت.، المدينة، مكتبة طيبة، د٢ط(القاري الى تجويد كالم الباري، 

 ؛ العليمـي، المـنهج      ٣٥٥، ص ٢د األرشد، ج   ؛ ابن مفلح، المقص    ١٦، ص ٤ابن رجب الحنبلي، الذيل، ج     )٦٩(
 .٢٨١، ص٥؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ج٢٧٠، ص٤األحمد، ج

 ؛  ٥٣٦، ص ٤؛ الذهبي، معرفة القراء الكبـار، ج      ٢٨٣، ص )٦٦٠-٦٥١(الذهبي، تاريخ اإلسالم، حوادث    )٧٠(
 .٥٥ابن قاضي شهبة، طبقات النحاة واللغويين، ص

 ٨١ -٨٠، ص٢نهاية، جابن الجزري، غاية ال )٧١(

 .٢٥شعلة، يتيمة الدرر، ص )٧٢(

ابـن   )؛٥٥؛ ابن قاضي شهبة، طبقات النحاة واللغـويين، ص        ٥٣٦، ص ٤الذهبي، معرفة القراء الكبار، ج     )٧٣(
؛ ابن العماد الحنبلـي، شـذرات       ٢٧٠، ص ٤؛ العليمي، المنهج األحمد، ج    ٣٦٥، ص ٢مفلح، المقصد األرشد، ج   

 .٢٨١، ص٥الذهب، ج

 .٣٩٧شرح العالمة المخلالتي، ص: ظرين )٧٤(

 ، وبإسـم ٥٥لدى ابن قاضي شهبة، طبقات النحاة واللغويين، ص    ))التقي المقتضاتي (( وردت االسم بصيغة   )٧٥(
نـسبة الـى     ))المقصاتي(( وِكال الصيغتين خاطئتين فهي   .٢٤٤لدى القنوجي، ، التاج المكلل، ص      ))المفضالي((

الموصـل،  (حسين آل فرج، تراجم قراء القراءات القرانية في الموصل،         قصي  :ينظر.عمله في صناعة المقصات   
 .٧١، ص)٢٠٠٤

، ١ط(روحية عبد الرحمن السيوفي،      :؛ الذهبي، معجم شيوخ الذهبي، تحقيق     ١٨صفوة الراسخ، ص    شعلة،   )٧٦(
بيروت، (ية،   ؛ابو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير، البداية والنها         ٦٧٧، ص )١٩٩٠بيروت، دار الكتب العلمية،     

بن حجر العسقالني، الدرر الكامنة  ...؛ شهاب الدين احمد بن علي بن محمد       ٧٠، ص ١٤، مج )ت.دار ابن كثير، د   
-٥٤١، ص١، ج)١٩٧٢الهند، طبعة دائـرة المعـارف العثمانيـة،        -حيدر آباد الدكن  (في أعيان المائة الثامنة،     

٥٤٢. 

 .٨١، ص٢غاية النهاية، ج: ينظر )٧٧(
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تاريخ علماء بغداد المسمى المختار منتخب المختار، صححه وعلـق          ،  لي محمد بن رافع السالمي    أبي المعا  )٧٨(
، ١٤ ابن كثير، البداية والنهاية، مج     ؛١٩٨-١٩٧، ص )١٩٣٨بغداد، مطبعة األهالي،    (عباس العزاوي،    :حواشيه

راءات القرآنية فـي    آل فرج، تراجم قراء الق     ؛٥٤٢-٥٤١، ص ١ابن حجر العسقالني، الدرر الكامنة، ج      ؛٧٠ص
 .٧١-٧٠الموصل، ص

 - ٣٥٥، ص ٢؛ ؛ابن مفلح، المقصد األرشد، ج     ٢٧؛ شعلة، يتيمة الدرر، ص    ١٩شعلة، صفوة الراسخ، ص    )٧٩(
؛ عبد ٧٨، ص ٢؛الجلبي، موسوعة أعالم الموصل، ج    ٣٩٧-٣٩٦؛ المخلالتي، شرح العالمة المخلالتي، ص     ٣٦٥

ـ ٦٦٠-٥٢١ في عـصر االتابكـة   الجبار حامد احمد، الحياة العلمية في الموصل  م، رسـالة  ١٢٦٢-١١٢٧/هـ
 .٢٢٧، ص١٩٨٦ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة الموصل، 

، ٤، المـنهج األحمـد، ج  ؛ العليمـي ١٠، ص٢؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، ج٢٥ شعلة، يتيمة الدرر، ص     )٨٠(
 .٢٤٤؛ القنوجي، التاج المكلل، ص٢٧١ - ٢٧٠ص

 ؛ ابـن  ٢٨١، ص٥؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ج٣٠٢، ص ١، ق ١ئع الزهور، ج   ابن أياس، بدا    )٨١(
 م إلى   ١٢٥٨-هـ٦٥٦ ؛ عباس العزاوي، تاريخ األدب العربي في العراق        ١٤٤، ص ٣الغزي، ديوان اإلسالم، ج   

؛ الجلبـي، موسـوعة     ١٦٠، ص   ١، ج )١٩٦٠بغداد، طبع المجمع العلمي العراقي،      ( م،   ١٥٣٤-هـ٩٤١سنة  
 .٢٢٧؛ احمد، الحياة العلمية في الموصل في عصر االتابكة، ص٧٨، ص٢ الموصل، جأعالم

 ؛ ابن الجزري، غاية النهايـة،  ١٧-١٦، ص٤؛ ابن رجب الحنبلي، الذيل، ج    ٢٢شعلة، صفوة الراسخ، ص    )٨٢(
، ٥؛ ابن العماد الحنبلي، شـذرات الـذهب، ج        ٢٧١ - ٢٧٠-، ص ٤؛ العليمي، المنهج األحمد، ج    ٨١، ص   ٢ج

-٣٩٦ ؛المخلالتـي، شـرح العالمـة المخلالتـي، ص         ١٤٤، ص ٣؛ ابن الغزي، ديوان اإلسـالم، ج      ٢٨١ص
 .٣١٥، ص٧، ج٤؛كحالة، معجم المؤلفين، مج٣٩٧

؛ ابن رجـب الحنبلـي،      ٣٥٥، ص ٢ ؛ ابن مفلح، المقصد األرشد، ج      ١٤٧، ص ٤اليافعي، مرآة الِجنان، ج    )٨٣(
؛ ٢٧١، ص ٤؛ العليمي، المنهج األحمـد، ج     ٨١، ص   ٢ ؛ ابن الجزري، غاية النهاية، ج      ١٧-١٦، ص ٤الذيل، ج 

 ؛حاجي خليفة، كشف الظنـون،  ١٤٤، ص٣؛ابن الغزي، ديوان اإلسالم، ج  ٣٩٥، ص ١العليمي، الدر المنضد، ج   
، طهران، أعـادت    ٣ط(؛ إسماعيل باشا البغدادي، هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين،           ٦٤٧، ص ١ج

، ٦؛الزركلـي، األعـالم، ج    ١٢٦، ص ٢، ج )١٩٦٧مية والجعفـري تبريـزي،      طبعه باالوفست مكتبة اإلسـال    
؛أحمـد،  ٥١١، ص ٥، ج )١٩٨٢، بيروت، دار العلم للماليين،      ١ط(؛عمر فروخ، تاريخ األدب العربي،      ٢١٧ص

 .٢٢٨الحياة العلمية في الموصل في عصر االتابكة، ص

؛ حاجي خليفة، كـشف  ٣٥٥، ص٢شد، ج؛ ابن مفلح، المقصد األر ١٧، ص ٤ ابن رجب الحنبلي، الذيل، ج      )٨٤(
 .٢٤-٢٣، ص٣الزيدي، الحياة العلمية واألدبية والفنية في الموصل، ج؛ ٦٤٦، ص١الظنون، ج

؛شهاب الدين القسطالني، لطائف اإلشـارات لفنـون القـراءات،     ٨١، ص   ٢ابن الجزري، غاية النهاية، ج     )٨٥(
؛وشـرح الجعبـري    ٨٩، ص ١، ج )١٩٦٢قـاهرة،   ال(عامر السيد عثمان وعبد الصبور شاهين،       :تحقيق وتعليق 



  دراسة في نشاطه العلمي) م١٢٥٨/هـ٦٥٦:ت(محمد بن أحمد الموصلي المعروف بشعلة 
  

   
  

) ٥٠( 

 

سالم عبد  : راجع  .مجموع) ٥/٢(للشاطبية له نسخ مخطوطة كثيرة منها مخطوط مكتبة األوقاف بالموصل برقم            
، الموصل، دار ابن األثيـر للطباعـة والنـشر،          ٢ط(الرزاق، فهرس مخطوطات مكتبة األوقاف في الموصل،        

 .١٥، ص٧، ج)١٩٨٢

نسخة  ) ٣٦(المعروف بشرح الشاطبية لشعلة والتي يناهز عددها        ...) كنز المعاني (ب  حول مخطوطات كتا   )٨٦(
 - ٣٢، ص )٢(هامش٢٢شعلة، صفوة الراسخ، ص   : وأوصافها وأماكن وجودها والنسخ المطبوعة للكتاب راجع        

؛عبـد الـرزاق، فهـرس      ٦٤٧، ص ١؛ حاجي خليفة، كشف الظنون، ج     ٣٣ - ٣٢؛ شعلة، يتيمة الدرر، ص    ٣٣
فهـرس  -، فهرس المكتبة األزهرية   )تقديم(؛أبو الوفا الداغي  ١٥، ص ٧ مكتبة األوقاف في الموصل، ج     مخطوطات

؛ عـزة  ١٠٧، ص١، ج)١٩٤٦القاهرة، مطبعة األزهـر،    (،  ١٩٤٥الكتب الموجودة بالمكتبة األزهرية الى سنة       
، )١٩٦٢،  دمشق، المجمـع العلمـي العربـي      (،  -علوم القرآن -حسن، فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية     

، فهرس مخطوطات الجامع الكبير صنعاء، تقديم وإشراف        )إعداد(؛، احمد عبد الرزاق القريحي وآخرون     ١٢٥ص
؛علي شـواخ إسـحاق، معجـم       ٧١، ص ١، ج )١٩٨٤م، وزارة األوقاف واإلرشاد،     .د(علي بن علي السمان،     :

 عبد الحكيم سـعد، إرشـاد      ؛  سعد  ١٤٤، ص ٤، ج )ت.، الرياض، دار الرفاعي، د    ١ط(مصنفات القران الكريم،    
؛أبـو  ١١، ص)٢٠١٠مكـة،  (الطالب والباحثين إلى بعض الكتب المطبوعة في علوم قراءات الكتاب المبـين،            

 :يوسف الكفراوي، مصنفات شعلة الموصلي المنظومة والمنثورة، دراسة منشورة علـى الموقـع االلكترونـي   
34389tafsir/net.tafsir.vb://phtt 

جامعة اإلمام محمد بن سعود   / ؛عمادة شؤون المكتبات   ٦٧،  ٣٤،  ٢١ -٢٠،  ١٠-٩شعلة، يتيمة الدرر، ص    )٨٧(
م، .د(عبد اهللا بن عبد المحسن التركي،       :التفسير وعلوم القرآن، تقديم   -اإلسالمية، فهرس المخطوطات المصورات   

؛عبداهللا محمد الحبشي، معجم المصنفات     ٢٤٦، ص ٢، ج )١٩٨٢اإلسالمية،  مطابع جامعة اإلمام محمد بن سعود       
، ٢، ج )٢٠٠٠، أبـو ظبـي، المجمـع الثقـافي،          ٢ط(المطروقة في التأليف اإلسالمي وبيان ما ُأِلـف فيهـا،           

 , ARTHER J. ARBERRY , A Handiest of the Arabic Manuscripts , (Dublin؛٩٦٥ص

Hodges figgis & co.ltd, 1959),vol.4,p.72. ،كتاب يتيمة الدرر في النزول ) عرض(؛محمد نزار الدباغ
، ٣٩م، مجلة موصـليات، العـدد       ١٢٥٨/هـ٦٥٦:وآيات السور لمحمد بن احمد الموصلي المعروف بشعلة ت        

آربـري، فهـرس المخطوطـات      . ؛آرثر ج ٢٥، ص )٢٠١٢حزيران  /جامعة الموصل /مركز دراسات الموصل  (
عمان، (إحسان صدقي العمد،    :محمود شاكر سعيد، راجعه   :ايرلندة، ترجمة /يتي في دبلن  العربية في مكتبة تشسترب   

  .٥٥٤، ص١، ج)١٩٩٢مؤسسة آل البيت، -المجمع الملكي لبحوث الحضارة اإلسالمية
؛ العليمـي،   ١٨، ص ٤ابن رجب الحنبلي، الذيل، ج      ؛   ٨٤-٨٣،  ٧٦،  ٦٩،  ٢٣ شعلة، صفوة الراسخ، ص    )٨٨(

، ٣؛ابـن الغـزي، ديـوان اإلسـالم، ج     ٣٩٦، ص ١؛ العليمي، الدر المنـضد، ج     ٢٧١، ص ٤المنهج األحمد، ج  
؛ الكفـراوي، مـصنفات     ١٢٥٠، ص ٢؛الحبشي، معجم المصنفات، ج   ٢٤٥؛ القنوجي، التاج المكلل، ص    ١٤٤ص

  :شعلة الموصلي المنظومة والمنثورة، على الموقع االلكتروني
34389tafsir/net.tafsir.vb://phtt      ٣١٥، ص٧، ج٤؛ كحالة، معجم المؤلفين، مج. 
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؛ ١٨، ص ٤ابن رجب الحنبلي، الذيل، ج     ؛٢٢ شعلة، صفوة الراسخ، ص    ؛٣٥-٣٤شعلة، يتيمة الدرر، ص   ) ٨٩(
؛ عمـادة   ٣١٤، ص ٧، ج ٤؛ كحالة، معجم المؤلفين، مج    ٤٣٦،  ٣٦، ص ١السيوطي، اإلتقان في علوم القرآن، ج     

؛ ١٣٤، ص٢جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، فهـرس المخطوطـات المـصورات، ج         /ون المكتبات شؤ
ARBERRY , A Handiest of the Arabic Manuscripts,vol.4,p72  

؛احمد، الحياة العلمية في    ١٧ - ١٦، ص ٤؛ ابن رجب الحنبلي، الذيل، ج     ٢٠-١٩شعلة، صفوة الراسخ، ص    )٩٠(
على انه لشعلة وهـو     ) الشمعة المضية (؛وجاء بصورة خاطئة تحت عنوان    ٢٢٧، ص الموصل في عصر االتابكة   

البغـدادي، هديـة    : ؛ وتبعه في الخطأ     ١٠٦٥-١٠٦٤، ص ٢حاجي خليفة، كشف الظنون، ج    : البن الموقع عند    
البـن  ) الشمعة المضية ( والنسبة الصحيحة لكتاب     ٢١٧، ص ٦؛ والزركلي، األعالم، ج   ١٢٦، ص ٢العارفين، ج 

عبد الجواد، :لدى ) الشفعة( ؛ وجاء خطًأ بعنوان١٦٣، ص ١، ق،   ٢رد عند ابن الحنبلي، درر الحبب، ج      الموقع و 
 net.azhariatv.www :، على الموقع االلكتروني]دراسة عن كتب القراءات[

 ١٨ - ١٧، ص ٤الحنبلي، الذيل، ج  ؛ ابن رجب    ٣٤؛ شعلة، يتيمة الدرر، ص    ١٧شعلة، صفوة الراسخ، ص    )٩١(
؛ ابـن الغـزي، ديـوان       ٢٧١، ص ٤؛ العليمي، المنهج األحمـد، ج     ٨١، ص   ٢؛ ابن الجزري، غاية النهاية، ج     

؛ ٢١٧، ص٦؛الزركلـي، األعـالم، ج  ٣١٥، ص٧، ج٤ ؛كحالة، معجم المـؤلفين، مـج   ١٤٤، ص ٣اإلسالم، ج 
نـشرة  -لكتب المصرية، فهرس المخطوطات؛ دار ا)٣(، هامش١٨١، ص٣الطريقي، معجم مصنفات الحنابلة، ج    

-٢٠٩، ص ٤، ج )١٩٦٢القاهرة، مطبعة دار الكتب،     (،  ١٩٥٥-١٩٣٦بالمخطوطات التي اقتنتها الدار من سنة       
  ؛ ٢١٠

؛ الكفراوي، مصنفات شعلة الموصلي المنظومة والمنثـورة، علـى          ١٩٦٤، ص ٢كشف الظنون، ج  :ينظر )٩٢(
 34389tafsir/net.tafsir.vb://http :الموقع االلكتروني

؛البغدادي، هديـة  ١٣٣٩، ص٢حاجي خليفة، كشف الظنون، ج ؛١٤٤، ص٣ ابن الغزي، ديوان اإلسالم، ج    )٩٣(
 :؛ الكفراوي، مصنفات شعلة الموصلي المنظومة والمنثورة، على الموقع االلكترونـي ١٢٦، ص٢العارفين، ج

34389tafsir/net.tafsir.vb://http 
؛ العليمي، الـدر المنـضد،   ٢٧١، ص٤؛ العليمي، المنهج األحمد، ج ١٨، ص ٤ ابن رجب الحنبلي، الذيل، ج     ٩٤(

  الكفراوي، مصنفات شعلة الموصـلي المنظومـة والمنثـورة، علـى الموقـع االلكترونـي      )؛٣٩٦، ص١ج

34389tafsir/net.tafsir.vb://httpبكر عبداهللا أبو زيد، المدخل المفصل في فقه اإلمام احمـد بـن حنبـل                ؛
، ٢، ج )ت.جدة، دار العاصـمة للنـشر والتوزيـع، د        (محمد الحبيب بن خوجه،     : وتخريجات األصحاب، تقديم    

 .٧٠١، ٦٨٧ص

؛ ابـن العمـاد الحنبلـي،       ٢٧١، ص ٤؛ العليمي، المنهج األحمد، ج    ١٨، ص ٤بلي، الذيل، ج  ابن رجب الحن   )٩٥(
، ٢؛ حاجي خليفة، كشف الظنـون، ج ١٤٤، ص ٣؛ ابن الغزي، ديوان اإلسالم، ج     ٢٨١، ص ٥شذرات الذهب، ج  

؛ ٣١٥، ص٧، ج٤؛كحالة، معجم المـؤلفين، مـج  ١٢٦، ص ٢؛ البغدادي، هدية العارفين، ج   ١١٩٠-١١٨٩ص  
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ــراوي، ــي    الكف ــع االلكترون ــى الموق ــورة، عل ــة والمنث ــلي المنظوم ــعلة الموص ــصنفات ش   م
34389tafsir/net.tafsir.vb://http 

 .٢٦٤، ص٥عبد الرزاق، فهرس مخطوطات مكتبة األوقاف في الموصل، ج:ينظر )٩٦(

ــلي المنظو  )٩٧( ــعلة الموص ــصنفات ش ــراوي، م ــي الكف ــع االلكترون ــى الموق ــورة، عل ــة والمنث  م
34389tafsir/net.tafsir.vb://http 

بكر بن عبداهللا أبـو زيـد،       :صالح بن عبد العزيز آل عثيمين، تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة، تحقيق            )٩٨(
؛جمال القصاص، كم هائل من المخطوطات مفقود مـن     ٨٣٩ ص ،٢، ج )٢٠٠٠، بيروت، مؤسسة الرسالة،     ١ط(

، علــى الموقــع ٢٩/٥/٢٠٠٨، الخمــيس ١٠٧٧٥التــراث العربــي، صــحيفة الــشرق األوســط، العــدد 
  www.aawsat.com:االلكتروني

 .١٩-١٨، ص٤الذيل، ج: ينظر )٩٩(

، ٦، األعالم، ج  ؛ والزركلي ١٠٦٥، ص ٢، ج ٦٦٢، ص ١قارن ما أورده حاجي خليفة، كشف الظنون، ج        )١٠٠(
راجـع،  :  والصحيح ما أورده ابن الحنبلي في ترجمة ابن الموقـع       .، إذ نسبا مؤلفات ابن الموقع لشعلة      ٢١٧ص

 .١١٥؛الرشيد، اإلعالم بتصحيح كتاب األعالم، ص١٦٣-١٦٢، ص١، ق٢درر الحبب، ج

ن الوردي، تاريخ ابـن      ؛اب ١٤٧، ص ٤؛ اليافعي، مرآة الِجنان، ج    ١٣٤٨، ص ٤الذهبي، تذكرة الحفاظ، ج    )١٠١(
؛ محمد أمين   ٤٣٧؛السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص   ١٩، ص ٤؛ابن رجب الحنبلي، الذيل، ج    ٢٨٧، ص ٢الوردي، ج 

؛ احمد بن الخياط الموصلي، ترجمـة األوليـاء فـي الموصـل     ١٣٠، ص١الخطيب العمري، منهل األولياء، ج   
 .١١٥، ص)١٩٦٦ورية، الموصل، مطبعة الجمه(سعيد الديوه جي، : الحدباء، حققه ونشره 


