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تعد أسرة الطوسي، واحدة من األسر العلمية التي عرفت في مدينـة الموصـل، وقـد                  
د من المجاالت، والسيما فـي مجـال العلـوم          عرف أفراد أسرة الطوسي وتخصصوا في العدي      

الدينية وتحديدا في مجال الفقه ورواية الحديث، كذلك تميزوا في مجال األدب والشعر، ونظـرا               
لما كان يمتلكه أفراد أسرة الطوسي من العلم والمعرفة فقد سمع منهم الكثير من طالب العلـم                 

ن داخل الموصل وخارجهـا، وتخـصص       من الفقهاء والمحدثين واألئمة والقضاة والنحويين م      
أفراد أسرة الطوسي في مجال الخطابة في مدينة الموصل، فكانوا خطباء للجامع العتيق فيهـا،            

خطيـب  ( وتوارث أفراد أسرة الطوسي هذا المنصب لفترات طويلة من الزمن، وأصـبح اسـم             
  . مالزما للبعض منهم )الموصل

Al-Tusi's Family and Its Role in the Scientific Movement in Mosul 
Lect. Dr.Huda yaseen Al-Dabbagh 
Abstract  
       AL-Tusi's familyis regarded as one of the scientific families known 
in Mosul .the members of the family of al-Tusi were known and 
specialized in several fields ,especially in the field of religious sciences 
,specifically in jurisprudence ,and narration of the prophetie speech. 
Also they were distinguished in judication ,literature ,and poetry .For 
the science and knowledge Al-Tusi's  had ,many of the students of 
science like the jurisprudents, relators, imams, judges ,and 
grammarians inside Mosul and  outside it.They specialized in the field 
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of oratory in the city of mosul whereas they were orators for Al-'Ateeg 
mosgue in Mosul  itself, and the member of Al-Tusi's family inherited 
this position for long period of time, then ,the name (Mosul's orator ) 
became concomitant  for some of the. 

 
تميزت الحضارة العربية اإلسالمية بظهور العديد من األسر التي كان لها دور مميز في              

ومنها األسر التـي بـرزت فـي    ، العديد من المجاالت ومنها المجال العلمي والتعليمي واإلداري     
وغيرهـا مـن   ،  منعةبنيوأسرة ،  عصرونبنيوأسرة ،  مثل أسرة الشهرزوري  ،  مدينة الموصل 

إال أن الجد األعلـى   ،  كانت بعض هذه األسر تنتسب إلى مدن من خارج مدينة الموصل          و،  األسر
لموقعهـا وألهميتهـا   ، لهذه األسر تنقل بين المدن المختلفة واستقر به المقام في مدينة الموصـل            

ومن ثم تـولى مناصـب علميـة وإداريـة مهمـة      ، العلمية واالقتصادية فأستقر بها ونسب إليها  
ومن هذه األسـر  ذا التوارث بحكم المعرفة والتخصص،   وأحفاده من بعده وكان ه     وتوارثها أبناؤه 
 ينتمون إلى جدهم أبي نصر احمد بن محمد ابن عبد القـاهر بـن هـشام                 الذين،  أسرة الطوسي 

المعروف بابن الطوسي، الذي ولد بطوس واستقر في مدينة الموصل، ومن بعده أوالده وأحفاده،              
العلم على يد العديد من العلماء والشيوخ األعالم فـي تلـك الحقبـة              رة  وقد تلقى أفراد هذه األس    

ومنهم من كانت له رحالت إلى العديـد        ،  سواء في مدينة الموصل أو في مدينة بغداد       ،  التاريخية
  . اصفهان ونيسابورو  بغدادمن المدن والبلدان من اجل طلب العلم مثل مدينة

السيما في مجال العلوم الدينيـة  ، ن المجاالتوقد عرف أفراد أسرة الطوسي في العديد م    
 في المسجد العتيـق فـي       وتخصصوا في مجال الخطابة   ا في مجال الفقه ورواية الحديث       وتحديد

ونظرا لما كان يمتلكـه أفـراد أسـرة       .كذلك تميزوا في مجال القضاء واألدب والشعر      الموصل،  
العلم من الفقهاء والمحدثين واألئمـة  الطوسي من العلم والمعرفة فقد سمع منهم الكثير من طالب       

   .والقضاة والنحويين من داخل الموصل وخارجها
ي مجال الحركـة    ومن هنا كانت الرغبة في دراسة الدور المهم الذي لعبته هذه األسرة ف            

، أسرة الطوسي أصلهم ونـسبهم    :وهي أوال محاور   العلمية في الموصل، قسم الموضوع إلى عدة      
-١ دورهم في الحركة العلميـة مـن حيـث        : ثالثا،  شأتهم العلمية وثقافتهم  ن:أسرة الطوسي : ثانيا

  .  فضال عن مقدمة وخاتمة .دورهم في مجال الخطابة-٢دورهم في مجال الحديث
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تنتسب أسرة الطوسي إلى قبيلة طي، وينتمون إلى جدهم أبي نصر احمد بن محمد ابـن                  

شام المعروف بابن الطوسي، ونسبت األسرة إلى الطوسي، نسبة إلـى األخيـر             عبد القاهر بن ه   
ـ ٤٣٨( سنة   )١(الذي ولد بطوس   يلحق بهـم   أن العرب والمسلمين وهذا أمر شائع  . )٢()م١٠٤١/ ه

نسب المدينة بدل القبيلة على الرغم من اختالف أصولهم ومذاهبهم، ممـا يـدل علـى أصـالة                  
تيعابها أعالم العلم والمعرفة من اجـل خدمـة الفكـر العربـي             الحضارة العربية اإلسالمية واس   

أبي نصر الطوسي إلى بغداد، وسمع هناك من العديد من الـشيوخ، ثـم               وقد انتقل . )٣(اإلسالمي
، وبقي فيها حتـى  )الثاني عشر للميالد/السادس للهجرة(انتقل من بغداد إلى الموصل خالل القرن      

  .)٤()م١١٣٠/هـ٥٢٥(وفاته سنة 
ن لعامل األمن واالستقرار الذي شهدته الموصل في مدة حكم العصر االتابكي وعهد             وكا  

دور كبير فـي نهـضتها العلميـة، وزيـادة          ) م١٢٦١-١١٢٧/هـ٦٦٠-٥٢١(بدر الدين لؤلؤ    
عمرانها، إذ شهدت توسعا في المؤسسات التعليمية والحركة العمرانية واالقتصادية، وفيما يخص            

وصل نهضة علمية وثقافية مهمة في العصر االتابكي، واستقدم الملوك          الجانب العلمي، شهدت الم   
االتابكة العلماء وقربوهم ومنحوهم مناصب رفيعة، وأصبحت الموصل مدينة العلم واألدب يـشد             
إليها الرحال من كل مكان، وأصبحت إحدى المراكز الثقافية والعلمية المهمة في العالم العربـي                

 .مية ونشاطا عن مراكز الثقافة األخرى كبغداد ودمـشق والقـاهرة          اإلسالمي وصارت ال تقل أه    
، وذلك من خالل حسن تعـاملهم مـع النـاس    )٥(واسهم أهل الموصل في ازدهار الحركة العلمية    

عند زيارته إلى مدينة الموصـل  سـنة          )٦(الوافدين والزائرين للموصل، وهذا ما أكده ابن جبير       
لدة على طريقة حسنة يستعملون أعمال البر فـال تلقـى           وأهل هذه الب  ((:م إذ قال  ١١٨٤/هـ٥٨٠

  ...)). منهم إال ذا وجه طليق، وكلمة لينة وكرامة للغرباء وإقبال عليهم
 

عرف أفراد أسرة الطوسي وتميزوا في العديد من المجاالت العلمية، السيما في العلـوم                
ي مجال الفقه، ورواية الحديث، والخطابة، كذلك في مجـال القـضاء واألدب             الدينية، وبخاصة ف  

والشعر، وتلقى  أفراد هذه األسرة العلم على يد العديد من العلماء والشيوخ المشهورين، ورحلوا               
 أبـو نـصر الطوسـي   ولنبدأ بجد هذه األسرة وهو . إلى العديد من المدن والبلدان من اجل طلبه       
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ذي رحل إلى بغداد وسمع من العديد من الشيوخ، ودرس الفقه على يـد أبـي                الفقيه الشافعي، ال  
، وكان أبي نصر يقول الشعر      )٧(والزمه إلى حين وفاته    )م١٠٨٣/هـ٤٧٦ت  (إسحاق الشيرازي   

  :أيضا وله شعر في الموعظة والحكمة، ومن شعره
  م بمحض مواالة وإخالصـمنك                   إني وان بعدت داري لمقترب 

  )٨(     أدنى إلى القلب منه النازح القاص             ودتهورب دان وان دامـت م
     وكذلك له معاتبات شعرية مع القاضي المرتضى أبي محمد عبد اهللا بن القاسم الـشهرزوري       

 أبو البركات ابن الطوسي محمد بن محمـد بـن عبـد القـاهر             ، وكان   )٩()م١١١٧/هـ٥١١ت(
قرأ الفقه على أبي إسحاق الـشيرازي،       قد    نصر احمد الطوسي   اخو أبي  )م١١٢٤/هــ٥١٨ت(

ـ ٤٧٠ت(وسمع الحديث من أبي الحسين ابن النقـور          ، وأبـي بكـر الناصـحي       )م١٠٧٧/هـ
 الفضل مجد الدين عبد اهللا بن أبي نصر         أما أبا . )١٠(وغيرهم) م١٠٩١/هــ٤٨٤ت(النيسابوري  

 لـد ببغـداد   الفقيه والمحدث، فقد و    )م١١٨٢/هـ٥٧٨ت(مد بن محمد بن عبد القاهر الطوسي        اح
وسمع الحديث ببغداد مـن العديـد مـن         ،  العلوم عن كبار شيوخ عصره      واخذ،  واعتنى به أبوه  

ـ ٤٩٣ت(الشيوخ والعلماء ومنهم، أبي عبد اهللا الحسين بن احمد بن طلحة النعالي              ، )م١٠٩٩/هـ
ـ ٤٩٧ت(وأبي بكر الطريثيثي    ) م١١٤٣/هـ٥٣٨ت  (وطراد الزينبي    وغيـرهم  ) م١١٠٣/هــ

.         وأبي بكر محمـد     )م١١١٠/هــ٥٠٤ت(وقرأ الفقه واألصول على الكيا أبي الحسن الهراسي ،
وجعفر بـن احمـد بـن حـسين الـسراج البغـدادي             ) م١١١٣/هـ٥٠٧ت(بن احمد الشاشي    

ورحل إلى اصبهان، ونيسابور، وسمع من علمائها، فضال عن ذلك فقـد            ). م١١٠٦/هـ٥٠٠ت(
الحساب على يد مجموعة من العلماء، وكذلك تلقـى األدب علـى أبـي              و )١١(تلقى علم الفرائض  
ـ ٥١٦ت  (وأبي محمد الحريري صاحب المقامـات       ) م١١٠٨/هـ٥٠٢ت(زكريا التبريزي    / هـ

وكان يقول الـشعر     )١٢(وقد تفرد أبو الفضل عبد اهللا الطوسي بأكثر مسموعاته وشيوخه         ) م١١٢٢
  :أيضا، ومن شعره

  و قـربتُ قربـاتي و قضيتُ أنساك    منىأقوُل وقد خيمت بالخيف مني 
  )١٣(اكــان وأنسـول الزمـاملك مع ط             ذيـــوحرمة بيت اهللا ما أنا بال

  :ومن شعره أيضا
  لما رآني ولدي مدنفا             مقلقل األحشاء مسكينا
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  )١٤(قال لي مالذي تشتكي          قلت له أشكو الثمانينــــا
الطوسي أيضا أخوة خطيب الموصل، األنف الذكر والذين تميزوا فـي           ومن أفراد أسرة      

 محمـد بـن احمـد بـن محمـد بـن عبـد القـاهر الطوسـي                 :العديد من مجاالت العلم وهم    
، كان فقيها شافعيا، مناضرا العديد من شيوخ عصره، سمع من عدد مـن              )م١١٤٦/هـ٥٤١ت(

بن عبد القاهر أبو محمـد    احمد بن محمدوعبد الرحمن بن، )١٥(العلماء ومنهم، ابن طلحة النعالي 
الذي سمع كتاب شريعة المقاري من أبـي الحـسين بـن            ) م١٠٨٧/هـ٤٨٠ولد سنة   ( الطوسي

أما عبد القـاهر بـن      ،  )١٦(، وسمع من طراد الزينبي، والنعالي     )م١١٠٦/ هـ٥٠٠ت( الطيوري  
، )١٧()م١١٦٤/هــ٥٦٠ت  ( سمع أيضا من العلماء      فقد،  احمد بن محمد بن عبد القاهر الطوسي      

 ثـم الموصـلي   عبد الوهاب بن احمد بن محمد بـن عبـد القـاهر الطوسـي           واألخ األخر هو    
  .)١٨(جعفر بن احمد بن حسين السراج البغدادي ، روى عن)م١١٧٤/هـ٥٧٠ت(

كذلك تميز أبناء أبي الفضل عبد اهللا الطوسي في مجال الحديث، والشعر، ومنهم من كان               
 احمد بن أبي الفضل عبد اهللا بن احمد بن محمد الطوسي أبـو طـاهر  : ممن الشهود المعدلين وه   

الذي سمع من العديد من العلماء في الموصل، فقد سمع من جده أبي نصر،               )مم١٢٠٤/هـ٦٠١(
 وهو دون الثامنة من عمره، وسمع كذلك من أبـي البركـات محمـد بـن خمـيس الموصـلي             

ها، وعاد إلى الموصل وكان من الشهود       وزار بغداد وسمع بها من شيوخ     ) م١١٣٦/هــ٥٣١ت(
مـن بيـت    (( )٢٠(: فضال عن كونه أديبا، ويقول الشعر أيضا، وقال عنه ابن الشعار           )١٩(المعدلين

العلم الغزير، والرواية والنسك والتصاون، له روايـة بالحـديث أخـذه عـن والـده وجـده               ...
  :، ومن شعره...))، حسن الدعابةوكان قارئا للقرآن، محدثا شاعرا متأدبا جميل األخالق...وعمه

  داــجن لي غراماً ووجـــأربعاً ه    حي نجدا عني ومن حّل نجدا
  )٢١(ب الفرداـالخصيرع ـب واألجـشع          واقر عني الالم آرام وذاك ال

قالئد الجمان في فرائد شعراء هـذا       (، صاحب كتاب    )٢٢(ومما يذكر أن ابن الشعار الموصلي         
ثير من اآلبيات الشعرية ألحمد بن أبي الفضل عبد اهللا في الترجمة التي قدمها له               أورد الك )الزمان

  :ومنها قوله
  ل فكر فيه حاراــإذا ما العق    بدمِع في المالحِة ما يمارى    

  ن خديه نجني الجلناراــوم    مـر منـيرلنا ِمن وجهِه قَ
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       ناراَـلِبالق   يثير شواظها في             ومِن ألحاظِه نفحاتُ سحٍر
ومن أفراد أسرة الطوسي الذين تميزوا في مجال العلم والمعرفة أيضا، عبد المحسن ابن                

ـ ٦٢٢ت( أبو الفضل عبد اهللا بن احمد بن محمد أبي القاسم ابن الطوسي الموصلي              )م١٢٢٥/هـ
نشأ في الموصل، وسمع الحديث من أبيه وجده وعمه عبد الرحمن كما سمع مـن أبـا عبـد اهللا          

، ورحل إلى بغداد وسمع بهـا  )م١١٢٨/هـ٥٢٢ت ( الحسين بن نصر بن خميس الجهني الكعبي 
وكان من اكبر العدول فـي   )م١١٥٥/هـ٥٥٠ت ( من المبارك بن الحسن بن احمد الشهرزوري    

  :ومن شعره ما ذكره في صفة دار ابتناها  )٢٣(الموصل، وكان يقول الشعر
            دل أبوابهادارك دار الملك مذ لم تزل مفتوحة بالع

        محفوظة بالنصر أرجاؤها مشدودة بالعز أطنابها    
ينتابهاها وكل خلق اهللا موردها عذب لمن أم   

  هاـداخلها من فزع آمن كأنما رضوان أبواب                          
  بصبصت أسد الفالة تحرسها غابهاملكا من بأسه  يا

   جمعت فيه من الخيرات أسبابها ه من مجلِسهنّتَ                    
  )٢٤(الزال سلطانك في رفعة ما دار في األفالك أقطابها

 :معاصرا لعبد المحسن الطوسي وأشاد به وبعائلتـه فقـال          )٢٥(وكان أبن الشعار الموصلي         
وهو من بيت العلم والخير والخطابة، وأبو القاسم كان شيخا بهيا لطيفـا، حـسن المنظـر،                 ((...

وكـان  ...سمع حديثا كثيرا من أبيه وعمه وغيرهما       )( ا للناس، من صلحاء امة محمد     متواضع
، وذكر ابن الـشعار الكثيـر مـن األبيـات           ...))له قبول عند الناس وقدر جليل، وحرمة وافرة       

 يهنـئ عبـد المحـسن    )٢٦( له، ومن ذلك األبيات الشعرية التي أوردها له ابن الـشعار      الشعرية
  :ألشخاص بقدوم العيد إذ قالاحد االطوسي فيها 

  مـــا مـــثله قــطُ مــن جــواد         ــا   جـــوادـتَهـن بالعيد  ي
  ـــرادـــــــتَنال ما شئتَ ِمن مـ تى        ــــــعادت عليك األعياد ح
  اديــــــــى انِف األعـاً علـرغم ض      فـــــــودمتَ في نعمة  وخ
ألخرى من عائلة الطوسي، هو عبد الرحمن بن عبد المحسن بن أبي الفضل             والشخصية ا 

سمع الحديث على والده     )م١٢٢٨/هـ٦٢٦ت  ( عبد اهللا بن احمد بن محمد الطوسي ثم الموصلي        
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عبد المحسن ابن أبي الفضل، وحفظ القرآن الكريم، وكان من أحـسن النـاس قـراءة، وترنمـا             
، وكـان   )٢٧(المحراب، وكان مقبول الشهادة عند الحكـام      بالقرآن، وأطيبهم صوتاً، خصوصا في      

، )٢٩(، وقد ذكر ابـن الـشعار      )٢٨(متواضعا صالحا، ورعا من المتدينين، فضال عن كونه شاعراً        
العديد من األبيات الشعرية له والتي قالها في مناسبات  مختلفة ومنها شعره في مدح بدر الـدين                  

  :مقربا منه فقاللؤلؤ، وكان عبد الرحمن بن عبد المحسن 
       ـــقـــدت لـــكم تيجانهما ع ا نُظمت لكم أوزان الملكم ـــوالمدحه  

  مه وسنانهـتان وسهـوم الطعـي   ا      ــم ضبـه لكـدت بـا شَهـالبأس م و
  هـف الحيا وبنانـالتُ ال كـالهط م        ــــود ما هطَلت به أيديكــــوالج

  هفوا وبولغَ فيهم غـــدرانوصـــم إذا         دى وغيركـــــانتُم بحور ن
  ـهحر وال تطفى وغـى نيرانـب دى         ـه نــــــاً لكفّ ال يبارحــعجب

ولـد  (أما عبد اهللا بن عبد المحسن بن أبي الفضل عبد اهللا بن احمد بن محمد الطوسـي                  
رآن الكريم، وسمع على والده الحـديث،       ، اخو عبد الرحمن فقد، حفظ الق      )م١٢٠٧/هـ٦٠٣سنة  

وكان يقول الشعر أيضا، ومن شعره القصيدة التي         )d( وتفقه أيضا على مذهب اإلمام الشافعي     
حـين مـنح     )م١٢٤٢-١٢٢٦/هـ٦٤٠-٦٢٣( انشدها في مدح الخليفة العباسي المستنصر باهللا      

  :مدينة الموصل فقالاألخير، األمير بدر الدين لؤلؤ خلعة وسيف وسلطنة عندما واله على 
  ـــوداكك الدنيا وجـوشرفَ مل حصر جوداً         إمام العصِر حزتَ ال

  ـــوداـقُ فينا ع          وال يتكلـم لـهحتْثم أضنحرا وأضحى الدهر 
  وداا ورـ لن البقاءبذُــــوال ع          أمانتْــم لما بلغـــفلوالك
  )٣٠(ودانُ جمـــ لكْعاِءدـن الـن مإـنـــداً          فج  للحرِبمـعددتاوان 
بـن محمـد     وأخيرا، احمد بن عبد اهللا بن عبد المحسن بن أبي الفضل عبد اهللا بـن احمـد                    

  .)٣١(، كان شاهدا في الموصل)م١٢٧٩/ هــ٦٧٨( الطوسي
 

ز في الحركة العلمية في الموصل، نظرا لمـا         كان ألفراد أسرة الطوسي دور مهم ومتمي        
فقد رووا الحـديث، وسـمع مـنهم         كما ذكرنا سابقا،     كان يمتلكه هؤالء من خلفية علمية وأدبية        

مـن داخـل    ،  الكثير من طالب العلم، من الفقهاء والمحدثين واألئمة والقضاة والنحويين وغيرهم          
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منحوا األجـازة  كذلك لبلدان اإلسالمية، الموصل وخارجها، وقصدهم الراحلون من شتى المدن وا   
، ونَـالوا   للعديد من طالب العلم، وأشاد بهم وبعلمهم العديد من المؤرخين والشخصيات المهمـة            

إذ لـم  . العديد من األلقاب العلمية مما يدل على المكانة العلمية التي وصل إليها أفراد تلك األسرة              
 الموصل، بل القوا دروسهم أيضا في العديد من         يقتصر دورهم على إلقاء دروس العلم في مساجد       

دور العلم والمساجد التي رحلوا إليها خارج مدينة الموصل فضال عن شهرتهم في مجال الخطابة               
  :  ويمكن تقسيم دور أسرة الطوسي في الحركة العلمية إلى نقطتين رئيسيتين.
 

ي مجال الحديث، فجد هذه األسرة، أبو نصر احمد         تميز العديد من أفراد أسرة الطوسي ف      
 سمع منه الكثير من الشخصيات المشهورة، منهم ابنه أبو الفضل عبد            )٣٢(بن عبد القاهر الطوسي   

 أبو الفرج عبد الرحيم المعروف بـابن الجـوزي  اهللا بن احمد بن عبد القاهر الطوسي، والمؤرخ         
سمعت منـه الحـديث،     ... لطيفاً عليه نور   كان شيخاً ((...:الذي قال عنه   )م١٢٠٠/هــ٥٩٧ت(

 وكان أبو نصر الطوسي يـصلي فـي         )٣٣(...))وأجاز لي جميع رواياته وأنشدني أشعارا حسنة        
وأبو البركات محمد بن محمد بن عبد القـاهر الطوسـي      .)٣٤(مساجد بغداد ويروي الحديث هناك    

اد، وحدث فيهما وروى    كان يتردد بين الموصل وبغد     )م١١٢٤/هـ٥١٨ت( اخو أبي نصر احمد   
وإبراهيم بـن علـي     ) م١١٥٤/هـ٥٤٩ت( عنه العديد من العلماء ومنهم، أبو المعمر األنصاري       

  .)٣٥()م١١٧٩/هـ٥٧٥ت( الفراء الفقيه الشافعي
أبـو   :أما الشخصية التي نالت حظاً اكبر من التميز والشهرة من عائلة الطوسـي فهـو              

الذي ُأطِلقت عليه ألقاب عديدة مثل، الشيخ، اإلمـام،  الفضل عبد اهللا بن احمد بن محمد الطوسي،         
العالم، الفقيه، المحدث، مسند العصر، خطيب الموصل، وقد تفرد بالروايـة عـن الكثيـر مـن                 
العلماء، وحدث بالموصل، وقصده الراحلون من مختلف البلدان والمدن اإلسالمية، وحدث عنـه             

ذلك شيخا للكثير من األعالم ومنهم، أبو سـعد         الكثير من الشخصيات المشهورة والعلماء، فكان ب      
ـ ٦١٢ت( ، والمحدث الشهير عبد القادر الرهاوي     )م١١٦٦/هـ٥٦٢ت( السمعاني ، )م١٢١٥/هـ

/ هـ٦٣٢ت( ، والقاضي بهاء الدين بن شداد     )م١٢٣٢/هـ٦٣٠ت( والمؤرخ عز الدين بن األثير    
الموفق يعيش بن علي    ، والنحوي،   )م١٢٥٧/هــ٦٥٥ت( ، والفقيه هبة اهللا بن باطيش     )م١٢٣٤

وهناك من العلماء والشخصيات المشهورة من رحل إلـى      )٣٦()م  ١٢٤٥/هــ٦٤٣ت( بن صدقة 



  هدى ياسين الدباغ. د.م
  

 >>  
  

)٦١( 

 

الموصل خصيصا من اجل السماع من أبي الفضل الطوسي، ومنهم اإلمام عبد الـرحمن بهـاء                
، واإلمام محدث اإلسالم الحافظ عبـد       )٣٧()م١٢٢٦/هـ٦٢٤ت( الدين أبو محمد المقدسي الحنبلي    

، والفقيه  )٣٨()م١٢٠٣/هـ٦٠٠ت( لغني بن عبد الواحد تقي الدين أبو محمد المقدسي الجماعيلي         ا
 العالم أبو إسماعيل إبراهيم بـن عبـد الواحـد بـن علـي بـن سـرور المقدسـي الدمـشقي               

، والقاضي أبو عبد اهللا محمد بن عبد الكريم بن محمد بن أبي الفـضل               )٣٩()م١٢١٧/هـ٦١٤ت(
، والشيخ محمد بن احمد بن محمد بـن         )٤٠()م١٢٢٠/هـ٦١٧ان حيا سنة    ك( األنصاري الدمشقي 

  .)٤١()م١٢٢٥/هــ٦٢٢ت( خميس المغربي األصل
احمد بـن عبـد الـدايم       : ومن الشخصيات التي منحها أبو الفضل الطوسي إجازة علمية        

، والمؤرخ الشهير كمال الدين عبد الرزاق بـن احمـد بـن             )٤٢()م  ١٢٦٩/هـ٦٦٨ت( الحنبلي
مجمـع اآلداب   ( الذي قدم ترجمة ألبي الفضل الطوسي في كتابه        )م١٣٢٣/هـ٧٢٣ت( الفوطي

وأشار من خالل تلك الترجمة إلى اإلجازة التي منحت له من قبـل أبـي                )٤٣()في معجم األلقاب  
وقد أشاد العديد من المؤرخين بابي الفضل الطوسي وبعلمه ودينه، فقـال عنـه   . الفضل الطوسي 

أمـا   ))وهو مشهور بالرواية حتى يقصد لها من اآلفاق    ((... )م١٢٨٢/هـ٦٨١ت( )٤٤(ابن خلكان 
، وقـال عنـه     ...))وكان دينـا، حـسن الطريقـة      ((... :فقال )م١٣٦٢/هـ٧٦٤ت( )٤٥(الصفدي
 )٤٧(أمـا الـذهبي   )) وتفرد في الدنيا وقصده الراحلون    ((... )م١٣٦٦/هـــ٧٦٨ت( )٤٦(اليافعي

وقال عنه في موضع     )) حسنا لم نر منه إال الخير      كان شيخا (( :فقال عنه ) م١٣٤٧/هــ٧٤٨ت(
  .)٤٨(...))وله شعر حسن، وفيه سؤدد ودين، قصده الراحلون، وتفرد ((...:أخر

ومن أفراد أسرة الطوسي الذين تميزوا في مجال رواية الحديث أيضا، محمد بن احمـد               
، وعبد الرحمن بن احمد بن محمد بن عبد القاهر الطوسي،           )٤٩(بن محمد بن عبد القاهر الطوسي     

الذي سمع منه العديد من األشخاص، ومنح اإلجازة للبعض األخر، ومنهم ابن أخيه عبد المحسن               
، ومن الشخصيات األخرى من عائلة الطوسي التي كان لهـا دور فـي              )٥٠(ابن خطيب الموصل  

د بن محمد بن عبد القـاهر الطوسـي، اخـو           الحركة العلمية في الموصل، عبد الوهاب بن احم       
أما عبـد    )٥١(خطيب الموصل أبو الفضل، الذي كتب عنه أبو سعد السمعاني، وشخصيات أخرى           

، فقد حدث أيضا ومـنح اإلجـازة   )م١٢١٢/هــ٦٠٩ت( اهللا بن عبد الرحمن بن احمد الطوسي  
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  زكي الدين المنـذري  لعدد من الشخصيات ومنها اإلجازة التي منحها للمحدث والمؤرخ المشهور         
  .)٥٢()م١٢٥٨/هـ٦٥٦ت(

كذلك تميز أبناء الطوسي في مجال رواية الحديث، ومنهم أبو طاهر احمد بن أبي الفضل               
عبد اهللا، الذي حدث وروى عنه العديد من العلماء، ومنح اإلجازة العلمية للبعض األخر، ومـنهم             

ن إبراهيم بـن هبـة اهللا، أبـو    ، والفقيه عبد الرحمن ب)م١٢٥٧/هــ٦٥٤ت( سبط ابن الجوزي  
ـ ٦٥٤( البركات الحمـوي    ، وكـذلك سـمع عليـه الحـديث ابـن المـستوفي            )م١٢٥٧/ هـ

  .)٥٣())م١٢٣١/هـ٦٣٧ت(
أما أبا القاسم عبد المحسن ابن خطيب الموصل أبي الفضل عبد اهللا الطوسي، فقد حـدث              

البد له من الـسماع  بالموصل وبغداد وحمل الحديث عنه، وكان كل طالب علم يرد إلى الموصل          
 وممـن روى    )٥٤(عليه، وغدا من أكابر علماء وفقهاء ومحدثي الموصل، كما ذكر ابن المستوفي           

ـ ٦٣٠( عنه من العلماء من داخل الموصل وخارجها، المؤرخ عز الدين ابن األثير          ) م١٢٣٢/هـ
بـن يحيـى    وأبو عبد اهللا محمد بن سعيد        )٥٥(...))وكان من صالحي المسلمين   ((  :الذي قال عنه  

نعـم الـشيخ   :((الذي أشاد به فقال عنـه ) م١٢٣٩/هـ٦٣٧ت ( الواسطي المعروف بابن الدبيثي   
وأبو عبـد اهللا محمـد بـن      )٥٧()م١٢٤٥/هـ٦٤٣ت( ، وروى عنه الضياء المقدسي    )٥٦(...))كان

والشيخ الفقيه صفي الدين     )٥٩(، وسبط ابن الجوزي   )٥٨()م١٢٤٥/هــ٦٤٣ت( محمود ابن النجار  
الذي قدم إلى الموصـل،     )م١٢٦٥/هـ٦٦٤ت( ل القرشي المقدسي إسماعيل بن إبراهيم     أبو الفض 

 كما أجاز األخير لجماعة،  وممن روى عنه         )٦٠(وسمع من شيوخها، ومنهم عبد المحسن الطوسي      
 الذي كان معاصرا له، ومنحه اإلجازة ألكثر من مرة وتـرجم  )٦١(باإلجازة المؤرخ ابن المستوفي  

رجل صالح عليـه وقـار وفيـه        :((واستنشده شعرا، وأثنى عليه فقال    ) يخ اربل تار( له في كتابه  
كذلك أرسل عبد المحسن الطوسي باإلجازة من الموصل إلـى المحـدث والمـؤرخ               ...)).لطف

وكـان  :((...وقد أثنى األخير عليه فقال    ) م١٢١١/هـ٦٠٨ت( وذلك في سنة   )٦٢(الشهير المنذري 
 وكتبها لـه  )٦٣( منح اإلجازة للمؤرخ ابن الشعار الموصلي      كما...) ذا دين وصالح وأخالق حسنة    

وقال  )٦٤(وامتدحه الذهبي . كذلك سمع المؤرخ الذهبي من رواية عبد المحسن الطوسي        . بخط يده 
وهناك من الشخصيات مـن أشـاد بعبـد         ...)) وكان ذا دين، وصالح، وأخالق حسنة     :((...عنه
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بن أبي المكارم المقرئ، أبو الحسن األنـصاري        المحسن الطوسي، وبعلمه ومكانته، ومنهم علي       
  :الذي قال شعرا فيه ومن ذلك قوله )م١١٥٧/هــ٥٥٢ولد سنة (البغدادي 

  على خير من اهدي إليه سالمي         ةـم ورحمـن اهللا العظيــسالم م
  امـل إمـم كـه يأتـام بــ  إم      أبي الفضل مجد الدين واحد عصرِه 

  )٦٥(ى بأعلى رتبة ومـقامــ    ويحظ  ــاللِه ـد ضبه يهتدي ذو الغي بع
 

والخطابـة مـن    اشتهرت أسرة الطوسي أيضا وتخصصت وعرفت في مجال الخطابة،          
 يفعلها بنفسه، ثم فعلها الخلفـاء الراشـدون مـن           )(أجّل الوظائف وأعالها رتبة، إذ كان النبي      

لى الخطيب التحلي بالعديد من المميزات منها، أن يكـون          وكما هو معروف فقد كان ع      )٦٦(بعدهم
، له القابلية على التكلم وحسن األداء واإللقاء، وان يكون صوته جهوريا، لكي              مفوهاً ، عالماً مثقفاً

يشد الناس إليه ويستطيع سماعه اغلب الحاضرين، وكان الخطباء يعمـدون فـي خطـبهم إلـى         
يث النبوية، والشعر، وكانوا يختارون لخطبهم أجزل المعاني        االقتباس من القرآن الكريم، واألحاد    

ولعـل الخلفيـة الدينيـة والعلميـة      )٦٧(وارق األلفاظ، لغرض بيان أفكارهم وإيصالها للمستمعين      
واألدبية ألسرة الطوسي جعلتها مؤهلة وبجدارة لتولي منصب الخطابة في الموصل، وقد توارث             

  .وا فيهأفراد هذه األسرة هذا المنصب وتميز
 ونظرا لألهمية الكبيرة  لدور الخطيب في المجتمع اإلسالمي، فقد كان يعين رسميا مـن   
قبل الدولة للقيام بهذه المهمة، سواء أكان من قبل حاكم الموصل، أو من قبـل منـشئ الـديوان،      

لماء وذلك بموجب مرسوم يصدر بهذا الشأن، ومما يذكر أن مراسيم التعيين من التقاليد العلمية لع              
ـ ٤٥٩( العرب المسلمين، وظهرت هذه المراسيم منذ سنة   عنـد إنـشاء المدرسـة     )م١٠٦٦/هـ

 األمثلة على الخطباء الذين عينـوا بموجـب مرسـوم أو            ومن،  )٦٨(النظامية في العالم اإلسالمي   
  الجامع العتيقعبد اهللا بن عبد المحسن بن عبد اهللا الطوسي، الذي كان خطيبا في          منشور رسمي،   

، مبينـاً فيهـا    الموصل وكان األخير قد التمس توقيعا  بالخطابة من بدر الدين لؤلؤ          في) وياالم(
أمله في الحصول على توقيع رسمي بالخطابة ليكون خطيبا للمسلمين، كما حصل مع أبيه وجـده         

، )٦٩(من قبله، وليكون هذا التوقيع سندا له عند الخطابة لكي يستطيع التكلم دون خوف أو وجـل                
  :من خالل القصيدة التي مدحه فيها، ومما جاء فيهاوذلك 
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   فيناواكـ لسمت يدكَوال ح         داـم عـبيتكُـولدـِا لـنوال زلْ
ـك قد أحاط بصفعلمدـوص         عدي ق وارالشك م يقيناكُ عند  

  اـرينكم ي جد فوزنـولك          اًـ غيباكدع في ذَت بمــسولَ
ـلبش اقُّـولي حارنداكُة من م          فعندـ غَكماني مبيـقدا ح  

  اــسلمين المطيبولي خَتَِب         ريفاًـ شوقيعاًـ تَكـ منُلـوآم
  )٧٠(اَن متيي سيفاًِدى في ييضحِل        ي  ـــبلكتوقيعي أبي وأبيه قَ

تها لـدى المـسلمين،     كانت الخطابة تمثل مصدر رزق للخطيب، فضال عن أهميتها ومكان         و     
 يتضح ذلك من خالل القصيدة التي رفعها عبد اهللا بن عبد المحسن بن عبد اهللا الطوسـي، إلـى                  

لعتيـق،   الخطابة بالجـامع ا    دبتقلي يكتب له توقيعا     أنمنشئ الديوان المولوي البدري، يطلب منه       
تي كانت عليه،   لتكون مصدر رزق له ألنه كان يعاني من ضيق في معيشته، فضال عن الديون ال              

  :ومما قاله في هذه القصيدة
  يـــوال مصنع إى واش والح    داً بسـالـم أبـا أنا عنكُوم

  راِحــي عن جنابك من بـفمال           فال تَجعل لطَردي عنك وجهاً
  اِحـجــ      على اليمِن المؤمل والن وسـم وتَمم التوقيع بإِسمي    

  ـاِحهــــــذبة فصوألفاظ م           يرط مسـتَنـه بخَـواحكم
  وحال سـرور قليٍال وانشــراِح            ــراٍغتكْتُبه إالَّ في ف ال و

  فقد أضـحى لـديكم ذا اتضـاِح          وكن إعذار تقصيري مقيماً 
  أقاتــل بالصـوارِم و الرمـاِح        فلوال أنّني في ضيِق عيٍش   

  بريئاً فــي أمـاٍن وارتيــاِح      ه     ـ كنتُ منوديٍن قد عالني
  وال أصـبحتُ ذا وجــٍه وقـاِح           هذاـم بـلما قاَبلتُ خادمكُ

ـَعتْ بما ارجـوه راحـي         ي سـأجبر نقص فعلي ولكنِّ   إذا اتَّس
    )٧١(أؤملُـه غُــــدوي أو رواحي         يداـوليس وأنتَ لي هذا بع

كانت تلقى في الجامع العتيق في الموصل، ولعل الـسبب           ومما يذكر، أن اغلب الخطب    
في ذلك يعود إلى أن هذا الجامع كان الجامع الوحيد في الموصل الذي يتميز بـسعته ويـستقبل                  
أعدادا كبيرة من الناس، قبل بناء الجامع النوري، والجامع المجاهدي، والسبب األخر هو موقعـه           
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 لذلك استمر بنشاطه حتى بعد بناء الجامع النوري الذي أنشئ أيضا وسط المدينـة               وسط المدينة، 
وقد تباينت طريقة إلقاء الخطبـاء لخطـبهم    )٧٢(.للتخفيف من زحام المصلين على الجامع النوري 

فمنهم من كان يرتجل الخطبة، ومنهم من كان يكتبها وهذا يعتمد على قوة شخـصية الخطيـب،                 
  .)٧٣(يته على التكلم واالسترسال في الخطابةومدى ثقافته وقابل

وممن تولى الخطابة في الجامع العتيق في الموصل من عائلة الطوسي، جد هذه األسـرة        
، كذلك تولى أوالده وأحفاده الخطابة في هذا الجامع من بعـده،            )٧٤(أبو نصر احمد بن عبد القاهر     

د الطوسي، الذي تولى خطابة الموصل      ومنهم خطيب الموصل الشهير أبو الفضل عبد اهللا بن احم         
واحمد بن أبي الفضل عبد اهللا الطوسـي،         .)٧٥(زمانا، وأصبح اسم خطيب الموصل مرادفاً إلسمه      

الذي كان ينشئ الخطب ويرتجل في إلقائها، ولي خطابة الموصل زمانا، كما ولي خطابة حمص               
خطب فـي الجـامع العتيـق       ، أما عبد المحسن بن أبي الفضل الطوسي، فقد          )٧٦(مدة من الزمن  

وتميز عبد الرحمن   . انه كان من بيت العدالة والخطابة والرواية       )٧٨(، وذكر المنذري  )٧٧(بالموصل
بن عبد المحسن بن عبد اهللا الطوسي في مجال الخطابة في الجامع العتيق في الموصل السـيما                 

التفوه بالكالم، شاعرا عـذب  حسن الخطابة، و((...: )٨٠(، وعن ذلك قال ابن الشعار   )٧٩(أيام الجمع 
وأخوه عبد اهللا بن عبد المحسن بن عبد اهللا، تقلد الخطابة بالجامع العتيق بالموصل،               ...)).الشعر

وأنشأ خطبا منبرية، ومن خطبه التي ألقاها على المنابر ما ذكره من الشعر فـي مـدح الخليفـة            
  )٨١(المستنصر باهللا والتي اشرنا إليها سابقا

 
 من خالل البحث الدور المهم ألسرة الطوسي في مجال الحركة العلمية في الموصل              تبين

، وكذلك في مجال الخطابـة    ،  السيما في مجال رواية الحديث    ،  إذ برعوا في الكثير من المجاالت     
ومن طالب العلم   ،  فقد قصدهم طالب العلم من شتى البلدان والمدن اإلسالمية من اجل طلب العلم            

وكان الكثيـر   ،  لرحال إلى الموصل خصيصا من اجل السماع من أسرة الطوسي         هؤالء من شد ا   
ابـن  ، مثـل ، من أولئك الطالب من الشخصيات المتميزة والمشهورة فـي تاريخنـا اإلسـالمي         

وهبـة اهللا بـن بـاطيش       ،  وسبط ابن الجـوزي   ،  وابن النجار ،  وابن شداد ،  والمنذري،  المستوفي
ومنح عدد من أفراد آسرة الطوسي اإلجازات العلميـة       .لعلميةونالوا العديد من األلقاب ا    ،  وغيرهم

وقد ،  كما تخصص أفراد أسرة الطوسي واشتهروا في مجال الخطابة        ،  للعديد من تلك الشخصيات   
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أهلتهم الخلفية العلمية والمعرفية التي يمتلكونها إلى تولي ذلـك المنـصب الرفيـع فـي مدينـة              
وتوارث أفراد أسرة الطوسي هذا المنصب لفتـرات        ،  هافكانوا خطباء للجامع العتيق في    ،  الموصل

  . مالزما للبعض منهم وعرفوا بذلك )خطيب الموصل(وأصبح اسم ، طويلة من الزمن
 

ميل، تحوي على أكثر من ألـف  ٣٠مدينة بخراسان بينها وبين نيسابور عشرة فراسخ أي ما يعادل       :طوس )١(
شهاب الدين أبي عبد اهللا يـاقوت بـن عبـد اهللا            .  هارون الرشيد  قرية، فتحت في أيام عثمان بن عفان وبها قبر        

  .    ٤/٤٩ج)ت.بيروت، دار صادر للطباعة والنشر، د(الحموي، معجم البلدان
 أبـاد حيدر (١ط، المنتظم في تاريخ الملوك واألمم،  الفرج عبد الرحيم بن علي المعروف بابن الجوزي        أبو )٢(

الـوافي  ،  صالح الدين خليل بن ايبـك الـصفدي        ؛١٠/٢١ج) م١٩٣٩ ،مطبعة دائرة المعارف العثمانية   ،  الدكن
تاج الدين أبي نـصر عبـد الوهـاب         ؛  ٦/٢١٣ج)ت.فيسبادن، فرانز شتاينر، د   (فيصل شكري   :اعتناء،  بالوفيات
عيـسى  ،  القاهرة(١ط،  عبد الفتاح محمد الحلو ومحمد محمود الطناحي      :تحقيق،  طبقات الشافعية الكبرى  ،  السبكي

ناجي معروف، عروبة العلماء المنسوبين إلى البلدان االعجمية فـي   ؛؛ ٦/٥٨ج)م١٩٧١،  ي وشركاؤه البابي الحلب 
الدور التعليمي لألسر العلمية    ،  مها سعيد حميد جرجيس    ؛١/٣١٢ج)١٩٧٦بغداد، مطبعة الشعب،    (١خراسان، ط 

، جامعة كلية اآلداب،  ورةرسالة ماجستير غير منش   ،   نهاية القرن السابع الهجري    إلىبالموصل من القرن الخامس     
  .٣٨، صم٢٠٠١الموصل، 

  .٣٨ص، الدور التعليمي، جرجيس )٣(
  .٦/٢١٣ج، الوافي بالوفيات، الصفدي )٤(
  .٧٧، ٣٧ص، الدور التعليمي، جرجيس )٥(
اعتبار الناسك في ذكر اآلثار الكريمة والمناسك المعروفة برحلة ابن          ،   الحسن محمد بن احمد بن جبير      وأب )٦(

  .١٨٥)م٢٠٠٣، دار الكتب العلمية، بيروت(١إبراهيم شمس الدين ط:هقدم له ووضع حواشي، جبير
 george makdisi,muslim institutions of learning in؛٦/٢١٣ج، الـوافي بالوفيـات  ، الصفدي )٧(

eleventh century baghdad,bulletin of the school of oriental and african 
studies,university of london,vol 24,no.1(1961) p.p12     نقال عن المكتبـة العلميـة االفتراضـية 

  .www.ivsl.org العراقية 
  .٦/٢١٣ج، المصدر نفسه )٨(
كلية الحدباء ، الموصل(،  موسوعة أعالم الموصل  ،  ؛بسام إدريس الجلبي  ٦/٢٤ج،  طبقات الشافعية ،  السبكي )٩(

  .١/١٢١مج)٢٠٠٤، الجامعة
  .١/١٥١ج، الوافي بالوفيات، الصفدي )١٠(
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عبد الرحمن بن محمـد المعـروف   .لعلم الذي يعنى بقسمة التركة على مستحقيها شرعاهو ا:علم الفرائض  )١١(
  ٣٥٩ص) ١٩٨١، دار العودة، بيروت(، مقدمة ابن خلدون، بابن خلدون

تاريخ اإلسالم ووفيات المـشاهير  ، شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن احمد بن عثمان الذهبي        :للمزيد ينظر  )١٢(
، دار الكتـاب العربـي    ،  بيـروت (٢ط،  عمر عبد السالم تدمري   :، تحقيق ٥٨٠- ٥٧١واألعالم حوادث ووفيات  

بـشار عـواد معـروف ومحـي هـالل      ، تحقيـق ، سير أعـالم النـبالء   ،  ؛الذهبي٢٦٣-٢٦١ص) /م  ١٩٩٨
، الوافي بالوفيات ،  الصفدي؛  ٨٩-٢١/٨٧ج)١٩٨٦ر والتوزيع،   مؤسسة الرسالة للطباعة والنش   ،  بيروت(السرحان

مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر مـن  ، سعد بن علي بن سليمان اليافعي؛ ؛عبد اهللا بن ا ١٣/٣٥٧ج
أبو الفالح عبد الحي ابـن العمـاد     ؛٢/٩٣ج)١٩٧٠،  مؤسسة االعلمي للمطبوعات  ،  بيروت(٢ط،  حوادث الزمان 

، بيـروت (يدةلجنة أحياء التراث العربي في دار األفاق الجد       :تحقيق،  شذرات الذهب في أخبار من ذهب     ،  الحنبلي
  .٤/٢٦٢ج)ت.د،  الجديدةاألفاقدار 

  .٢٦٣-٢٦١ص/٥٨٠-٥٧١، تاريخ اإلسالم، الذهبي )١٣(
  ٧/١١٩ج، طبقات الشافعية، السبكي )١٤(
  .٥٥٠/٧٩-٥٤١تاريخ االسالم، الذهبي )١٥(
  ٤٠٦ص/٥٧٠-٥٦١، المصدر نفسه )١٦(
  .٣٠٥ص/٥٦٠- ٥٥١المصدر نفسه،  )١٧(
  .٣٩٧ص/٥٧٠-٥٦١، المصدر نفسه )١٨(
الـوافي  ،  الـصفدي ؛٢١/٤٢ج،  سير أعـالم النـبالء    ،  ؛الذهبي٤٦-٤٥ص/٦١٠- ٦٠١المصدر نفسه،    )١٩(

  .٥/٣٠٧ج، بالوفيات
كامـل سـلمان    :تحقيـق ،  قالئد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمـان       ،  كمال الدين أبي البركات المبارك     )٢٠(

  .١/١٦٣ج/١مج، )٢٠٠٥، دار الكتب العلمية، بيروت(١ط، الجبوري
  .٥/٣٠٧ج، الوافي بالوفيات، الصفدي )٢١(
  .١٦٥-١/١٦٣ج، ١مج، جمانقالئد ال )٢٢(
تـاريخ اربـل   ، شرف الدين أبي البركات المبارك بن احمد اللخمي االربلي المعروف  بـابن المـستوفي         )٢٣(

، دار الرشـيد ، بغـداد (سامي بن السيد خماس الـصقار : تحقيق، األماثلالمسمى نباهة البلد الخامل بمن ورد من   
بشار : تحقيق،  التكملة لوفيات النقلة  ،  د القوي المنذري   محمد عبد العظيم بن عب     أبيزكي الدين   ؛١/١٨١ج)١٩٨٠

تاريخ اإلسـالم  ، الذهبي؛٢١١-٥/٢١٠مج، )١٩٧٦، عيسى البابي الحلبي وشركاؤه   ،  القاهرة(١ط،  عواد معروف 
  .١١٧ص/٦٣٠-٦٢١

  .١/١٨١ج، تاريخ اربل، ابن المستوفي )٢٤(
  .٤/٩١ج/٣مج، قالئد الجمان:للمزيد ينظر )٢٥(
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  .١/٨٥ج/١مج، المصدر نفسه )٢٦(
  .٣/٣٠٨ج/٢مج، ئد الجمانقال )٢٧(
  .٣٤٩ص/٦٣٠-٦٢١، خ اإلسالمتاري، الذهبي )٢٨(
  .٣١٠-٣٠٨ص/٣ج/٢مج، قالئد الجمان )٢٩(
  .٣/٢٣٣ج/٢مج، قالئد الجمان، ابن الشعار )٣٠(
  .٦٨٠/٢٩٨-٦٧١ تاريخ اإلسالم، الذهبي )٣١(
  .٢١/٨٧ج، سير أعالم النبالء، الذهبي )٣٢(
  .١٠/٢١ج، المنتظم، ابن الجوزي )٣٣(
  .١٠/٢١ج، المصدر نفسه )٣٤(
  .١/١٥١ج، الوافي بالوفيات، الصفدي )٣٥(
، مطبوعات دائرة المعارف العثمانية   ،  بيروت(تذكرة الحفاظ ،  ؛الذهبي٢١/٨٧ج،  سير أعالم النبالء  ،  الذهبي )٣٦(

، الــوافي بالوفيــات، الــصفدي؛ ٢٦٣-٢٦١ص/٥٨٠-٥٧١تــاريخ االســالم، ؛الــذهبي٤/١٢٤١ج، )١٩٥٨
شـذرات  ،  ؛ ابن العماد الحنبلي   ٧/١١٩ج،  فعيةطبقات الشا ،  السبكي؛٢/٩٣ج،  مرآة الجنان ،  اليافعي ؛١٣/٣٥٧ج

  .٤/٢٦٢ج، الذهب
  ، ١٩٣ص/٦٣٠-٦٢١الم تاريخ اإلس، الذهبي )٣٧(
  .٤/١٣٧٨ج، تذكرة الحفاظ، ؛الذهبي٣/١٩مج)١٩٧١، مطبعة اآلداب، النجف(، التكملة، المنذري )٣٨(
  .٣٠١-٤/٣٠٠مج)١٩٧١، مطبعة اآلداب، النجف(، التكملة، المنذري )٣٩(
  .٨٥-٥/٨٤مج، المصدر نفسه )٤٠(
  .٢٨٢-٢٨١ص، ٦ج/٥مج، قالئد الجمان، ابن الشعار )٤١(
  ١/٨١ج)١٩٧٤، مطابع الثقافة، بيروت(إحسان عباس:تحقيق، فوات الوفيات، محمد بن شاكر الكتبي )٤٢(
، مؤسسة الطباعـة والنـشر وزارة الثقافـة واإلرشـاد  اإلسـالمي            ،  طهران(١ط،  محمد الكاظم  :تحقيق )٤٣(

  .٤/٤٣١مج)١٩٩٥
بيروت، (إحسان عباس :ن محمد، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق       أبو العباس شمس الدين احمد ب      )٤٤(

  .٧/٨٥ج)م ٢٠٠٩دار صادر للطباعة والنشر، 
  .١٣/٣٥٧ج، الوافي بالوفيات )٤٥(
  .٢/٩٣ج، مرآة الجنان )٤٦(
  ٨٨-٢١/٨٧،  أعالم النبالءسير )٤٧(
  .٢١/٨٩ج، المصدر نفسه )٤٨(
  .٥٥٠/٧٩-٥٤١ تاريخ اإلسالم، الذهبي )٤٩(
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)٦٩( 

 

  .٥٧٠/٤٠٦-٥٦١المصدر نفسه،  )٥٠(
  .٥٧٠/٣٩٧-٥٦١المصدر نفسه:للمزيد ينظر )٥١(
  .٣٣٢ص/٦١٠-٦٠١المصدر نفسه )٥٢(
، الذهبي ؛٢١/٤٢١ج،  سير أعالم النبالء  ،  الذهبي ؛١/١٦٣ج/١مج،  قالئد الجمان ،  ابن الشعار :للمزيد ينظر  )٥٣(

، موسـوعة أعـالم الموصـل     ،  ؛الجلبـي ١٦٩-١٦٨ص/٦٦٠-٦٥١،  ٤٦-٤٥ص/٦١٠-٦٠١تاريخ االسـالم  
  ١٠٨-١/١٠٧مج
  ١/١٨١ج، لتاريخ ارب )٥٤(
دار صـادر   ،  بيـروت (الكامل في التاريخ  ،  عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم المعروف بابن األثير           )٥٥(

  ١٢/٤٤٨ج)١٩٦٦، دار بيروت للطباعة والنشر، للطباعة والنشر
  .١١٧ص/٦٣٠-٦٢١تاريخ االسالم، الذهبي )٥٦(
  ١/٤١٢مج الموصل، موسوعة أعالم، الجلبي ؛١١٧ص/٦٣٠-٦٢١المصدر نفسه )٥٧(
  ١/٤١٢جم، رجع نفسهالم )٥٨(
  .٢/٣٦٤مج، المرجع نفسه )٥٩(
  .١٧٢ص، ٦٧٠-٦٦١تاريخ االسالم، الذهبي )٦٠(
  .١/١٨١ج، تاريخ اربل )٦١(
  .٥/٢١١مج، التكملة )٦٢(
  .٤/٨٤ج/٣مج، قالئد الجمان )٦٣(
  .١١٧ص/٦٣٠-٦٢١تاريخ اإلسالم  )٦٤(
  .٥/١٠٦ج/٤مج، قالئد الجمان، ابن الشعار )٦٥(
المؤسـسة المـصرية   ،  القـاهرة (،  عة اإلنشا صبح األعشى في صنا   ،  بن علي القلقشندي   العباس احمد    وأب )٦٦(

  . ٤/٣٩ج)ت.دليف والترجمة والطباعة والنشر، العامة للتأ
رسـالة  ١٢٦٢-٦٦٠/١١٢٧-٥٢١ة في الموصل في عصر االتابكـة الحياة العلمي ،  عبد الجبار حامد احمد    )٦٧(

  .١٩٨٦، ٢١٢صماجستير غير منشورة، كلية اآلداب جامعة الموصل، 
  .١٢٩ص، الدور التعليمي، جرجيس )٦٨(
  .٢٣٣ص/٣ج/٢مج، قالئد الجمان، ابن الشعار )٦٩(
  .٣/٢٣٥ج/٢مج، المصدر نفسه )٧٠(
  .٣/٢٣٦ج/٢مج، المصدر نفسه )٧١(
  .٢١٧-٢١٦ص، الحياة العلمية، احمد )٧٢(
  .٢١٣ص، المرجع نفسه )٧٣(
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) ٧٠( 

 

  .٦/٥٨ج، طبقات الشافعية، السبكي )٧٤(
موسـوعة  ، ي؛الجلب٤/٢٦٢ج، شذرات الذهب، ابن العماد الحنبلي  ؛١٣/٣٥٧ج،  الوافي بالوفيات ،  الصفدي )٧٥(

  .٣٨٢-١/٣٨١مج، أعالم الموصل
الـوافي  ،  الـصفدي  ؛٢١/٤٢١، ج سير أعالم النبالء  ،  الذهبي ؛١/١٦٣ج/١ الشعار، قالئد الجمان، مج    ابن )٧٦(

  ٥/٣٠٧ج، بالوفيات
  .٦٣٠/١١٧-٦٢١تاريخ االسالم، الذهبي ؛١/١٨١ج، تاريخ اربل، ابن المستوفي )٧٧(
  .٥/٢١١مج، التكملة لوفيات النقلة )٧٨(
  .٣٤٩ص/٦٣٠-٦٢١تاريخ اإلسالم ، الذهبي ؛٣/٣٠٨ج/٢مج، الئد الجمانق، ابن الشعار )٧٩(
  .٣/٣٠٨ج/٢مج، قالئد الجمان )٨٠(
  .٣/٢٣٣ج/٢مج، المصدر نفسه )٨١(
  


