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  تاريخ استالم البحث

١٥/٣/٢٠١٨  
  تاريخ قبول النشر
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ما وانهـا اشـتهرت بمئـات        تعد الموصل من أهم الحواضر التي ظهر فيها الحنابلـة السـي      
وقد شـكل الحنابلـة   ، التاسع والعاشر الميالديين/المحدثين خالل القرنين الثالث والرابع الهجريين     

وذلك من خالل التدريس ومـنح  ، ركيزة أساسية في الحياة العلمية في الموصل خالل فترة البحث      
  .اإلجازات العلمية وتأليف الكتب

Hanbalis of Mosul and Their Scientific Efforts  
During the Sixteenth and Seventeenth Centuries of Hegira / The Twelfth and 

Thirteenth Century A.D. 
Asst. Prof. Dr. Maha Saeed Hameed 
    Mosul is one of the most important cities in which Hanbalis appeared, 
especially it was famous for its hundreds of hadith scholars during the third 
and fourth centuries A.H. / 9th and 10th centuries A.D. Hanbalis formed a 
fundamental pillar in intellectual life of Mosul during the period under 
consideration, through teaching and granting scientific and religious 
certificates plus authorship. 

 
     احتلت المذاهب الفقهية بعد استقرارها وتكامل أصولها ومناهجها مكانة هامة ومـؤثرة فـي              

بل وضعوا فكـرهم    ،  فلم يقتصر علماء تلك المذاهب على الجانب الفقهي الصرف        ،  الحياة العامة 
لذلك فمن الـضروري األخـذ بعـين        ،  واالجتماعيةليتعدى الى جوانب الحياة األخرى السياسية       

السـيما  ،  االعتبار دور تلك المذاهب العلمية بفكرها المستنبط من مصادر الـشريعة اإلسـالمية            
العصور العباسية المتأخرة حيث تكاملت فيها المذاهب الفقهية وأخـذت تمـارس دورهـا علـى           

يتها في تناول علماء المذهب الحنبلي      ومن هنا تكتسب هذه الدراسة أهم     ،  مستوى الدولة والمجتمع  

                                         
 .، جامعة الموصلمركز دراسات الموصلرئيس قسم الدراسات التاريخية واالجتماعية، ، استاذ مساعد *
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وبيان دورهم العلمي وتأثيرهم في المجتمع من       ،  وجهودهم العلمية في الموصل خالل فترة البحث      
   .خالل التدريس والوعظ والتأليف في مختلف العلوم والمعرفة

     ويرجع سبب اختيار هذا الموضوع إلى عدة أسباب أهمها رصد نشاط الحنابلة العلمـي فـي               
فضالً عن كونه آخر المـذاهب الفقهيـة اإلسـالمية          ،  الموصل مع تراجع نشاطهم السياسي فيها     

كما ان هذا الموضوع لم يـسبق معالجتـه        ،  ظهوراً وتكويناً مستفيداً من فكر المذاهب التي سبقته       
 اما على صعيد الدراسات العربية فهناك رسالة ماجستير بعنوان        ،  على مستوى الدراسات المحلية   

وأطروحـة دكتـوراه    ،  ١٩٦٥جامعة االسكندرية سـنة   /كلية اآلداب   ) ركة الحنابلة في بغداد     ح(
تقدم بها عكـاب يوسـف      )) م١١٧٩-١٠٥٥/هـ٥٧٥-٤٤٧ (الحنابلة في بغداد   (حملت عنوان 

فضالً عن دراسات أخـرى تناولـت       ،  ٢٠٠٠جامعة الموصل سنة    / جمعة الدليمي كلية اآلداب     
  .ة كونهم أصحاب مذهب أم محدثيندور الحنابلة السياسي وجدلي

     وقد قسم البحث إلى خمس فقرات تناولت الفقـرة األولـى نبـذة عـن احمـد بـن حنبـل                    
وضمت الفقرة الثانية حنابلة الموصل المقيمين فيها أي        ،  ونشأة الفقه الحنبلي  ) م٨٥٥/هـ٢٤١ت(

ى الموصل خالل فترة البحـث      وشملت الفقرة الثالثة الحنابلة الوافدين إل     ،  الذين ولدوا وماتوا فيها   
وبحثت الفقرة الرابعة جهودهم العلمية في القراءات والحديث         ،  وقد تم تعدادهم حسب سني وفاتهم     

ثم ختم  ،  وتحدثت الفقرة  الخامسة عن عالقة حنابلة الموصل مع السلطة         ،  والتفسير والفقه واألدب  
 .البحث بخاتمة

، هم تأثيرهم في الحياة العامة والسياسية والعلميـة            وعلى الرغم من ثبوت الحنابلة كجماعة ل      
، إال أن هناك جدل منذ أن ظهر احمد بن حنبل ما بين كونه محدثاً أو فقيهاً وهو صاحب مـذهب                 

وهذا الجدل ال يدخل ضمن بحثنا بقدر ما يهمنا أن الحنابلة أصبحوا فيما بعد أمراً واقعـاً ولهـم                   
  .تأثيرهم في مختلف المجاالت

فضالً عن كونهم   ،  وفي رحالت الطلب  ،  شكل الحنابلة ركيزة أساسية في الحياة العلمية              وقد
شكلوا طبقات تناولتها كتب التراجم  بما يخص حفظ الحديث بعضهم عن بعـض إلـى جانـب                  

ونتج عن نشاط الحنابلة مؤلفات ومدارس لها مكانتهـا فـي تنـشيط             ،  أصحاب المذاهب األخرى  
كما كان للحنابلـة دور مهـم فـي الحيـاة            ،   الحواضر ومنها الموصل   الحياة العلمية في مختلف   

السياسية وكانوا أحياناً من وسائل الخالفة في مواجهة منافسيها وهذا ما حدث في بغداد وحواضر               
  .الخالفة بإطرافها ومنها الموصل

 
 أنبعد  ،  )م٧٨٠/هـ١٦٤ (ي ولد في بغداد سنة         هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل الشيبان        

 إلـى وهي من األسر العربية التـي هـاجرت         ،  قادمة من مرو  ،  استقرت أسرته في هذه المدينة    
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 درس الحديث   إذ،   طلب العلم  إلىوانصرف منذ صباه    .خراسان بعد الفتح العربي واستقرت بمرو     
مصار لطلـب األسـانيد العاليـة        مختلف األقاليم واأل   إلىورحل  ،  على يد كبار شيوخه في بغداد     

الـذي  ) المـسند  (فنبغ في الحديث وحفظه بدليل تأليفه كتـاب       ،  كالكوفة والبصرة ومكة والمدينة   
لـذلك  ، وقد ضم ثالثين ألـف حـديثاً  ، أحتوى على خالصة األحاديث التي جمعها ورحل ألجلها       

  .)١(ه وعلماء عصره فيه وأثنى عليه شيوخاإلمامةاشتهر احمد بن حنبل بكونه محدثاً ونال 
 

فأجاب عنهـا  ،    كان فقه احمد بن حنبل في بدايته مجموعة من المسائل الفقهية التي وجهت إليه     
وكانت تلـك المـسائل   ، وحملها عنه نخبة من أصحابه وتالميذه من مختلف األقاليم ورووها عنه          

وجه الديني واألخالقي قدم بها علمـاء مـن     من الت ،  بمثابة حل لمشاكل العصر واستجابة لحاجاته     
حتـى ال  ، وما يؤثر عن ابن حنبل انه نهى عن تدوين المسائل الفقهية   ،  اإلسالميشتى بقاع العالم    

وكان لعدم تدوين االمام احمـد لفقهـه    ،  ينصرف طالب العلم عن السنة والحديث الى كتب فقهية        
إن احمد بن حنبل كما يبدو قد سمح مـضطرا           ومع هذا ف  ،  وترتيبه أثره في تأخير انتشار المذهب     

ثم جاء من جمع تلك المسائل من حامليهـا  ،  لبعض المقربين من أصحابه وخاصته بتدوين مسائله      
فصارت بمجموعها فقهاً تهيأ له من علماء المذهب من قام بدراسته أصـوالً وفروعـاً              ،  ودونوها

 المذهب الحنبلي فيه الكثيـر مـن   فضالً عن ان، ووضعوا له المصنفات والشروح والمختصرات  
وقد نتج عن ذلك كثرة     ،  األدلة الشرعية التي تعتمد على الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وفتاويهم         

المسائل العلمية والعملية والبعد عن المسائل  التقديرية الفرضية وهذه ميـزة فريـدة فـي هـذا                  
الحـديث والتفـسير واألصـول    وبناء على ذلك اتبع هذا المذهب كثيـر مـن علمـاء    ،  المذهب
 بالنسبة للجذور األولى للفكر الحنبلي في الموصل فهناك إشارات على تـصديهم             أما .)٢(وغيرهم
  .)٣(في حين ان موضوع البحث ال يتناسب مع ذكر تلك الجذور وتفاصيلها، للجهمية
 

شخصيات الحنبلية الذين كانوا مقيمين في الموصل خالل            تتناول هذه الفقرة بشكل مباشر أهم       
وحـسب سـنوات    ،  الثاني عشر والثالث عشر الميالديـين     / القرنيين السادس والسابع الهجريين   

  : وفياتهم
     أبرزهم أبو المحاسن محمد بن عبد الباقي بن هبة اهللا بن حـسين بـن شـريف المجمعـي                  

  يعلـي  أبـي تفقـه علـى القاضـي       ،  الحنابلـة وهو أحد فقهاء    ) م١١٧٥/هـ٥٧١ت (الموصلي
 وكذلك أبا العباس أحمد بن علي بن أحمد المعروف بالوتارة الموصلي          ،  )٤()م١١٦٤/هـ٥٦٠ت(
سمع على علو سنه من المتـأخرين وكـان يعـرف أكثـر            ،  الفقيه الزاهد ) م١٢٢٥/هـ٦٢٢ت(

 كـسب يـده     ويأكل مـن  ،  )م١١١٦/هـ٥١٠ت (المسائل الهداية ألبي الخطاب محفوظ بن أحمد      
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شيخ صالح كثير العبادة    " وقال أبو الفرج الحنبلي نقالً عن ابن الساعي  كان          )٥(ولباسه الثوب الخام  
وكذلك الشاعر أبو نصر عبد الواحـد    ،  )٦("يعتقد فيه ويتبرك به أماراً بالمعروف نهاءاً عن المنكر        

، الموصلي المولـد ،  لمنشأالبغدادي ا  )ابن الفقيه  (بن ابراهيم بن الحسن بن نصر اهللا المعروف ب        
ـ ٥٤٠ت (سمع من أبي إسحاق الـشيرازي     ) م١١٦٥/هـ٥٦١ (ولد سنة  ببغـداد  ) م١١٤٥/هـ

وسمع بالموصـل مـن أبـي الفـضل     ، وصار ال يعرف إال بالفقيه، واشتغل عليه وائتم به بالفقه   
واإلمام  أبو عبـد     ،  )٧(بالموصل) م١٢٣٨/هـ٦٣٦ (وتوفي سنة ) م١١٨٢/هـ٥٧٨ت (الطوسي
، المقرئ) م١٢٥٨/هـ٦٥٦ت (مد بن أحمد بن الحسين الموصلي الحنبلي المعروف بشعلة        اهللا مح 

  . )٨(..".شاباً فاضالً ومقرئاً محققاً ذا ذكاء مفرط وفهم ثاقب"كان 
    ومن الحنابلة الذين شاع ذكرهم في الموصل والشام والقاهرة عز الدين عبد الرزاق بن رزق               

كان شيخ الجزيـرة     ،  المحدث المفسر الحنبلي  ) م١٢٦٣-١١٩٣/هـ٦٦١-٥٨٩ (اهللا بن أبي بكر   
 درس علـى الـشيخ موفـق الـدين     ،  في زمانـه علمـاً وفـضالً وجاللـة        -الجزيرة الفراتية -
وكذلك ابـن   ،  )٩(وهو في الفقه الحنبلي توفي بسنجار     ) المقنع (وحفظ كتابه ) م١٢٢٣/هـ٦٢٠ت(

نزيل ) م١٢٨٨/هـ٦٨٧ت (صليخطيب المزة شهاب الدين عبد الرحيم بن يوسف بن يحيى المو          
ـ ٦٠٧ت (سمع من ابـن طبـرزد  ، القاهرة بعد أن قضى معظم حياته في الموصل   ) م١٢١٠/هـ

وكذلك أبو عبد اهللا محمد بن علي بن أبي القاسم  شمس الدين ويعرف              ،  )١٠(وكان فاضالً ديناً ثقة   
الوراق الموصـلي المقـرئ الفقيـه المحـدث          )م١٢٣٧-١٢٤٢/هـ٧٢٧-٦٤٠ (بابن خروف 

وقرأ القرآن على عبد اهللا بن ابراهيم       ،  ولد بالموصل ،  مما يدل على سعة معرفته العلمية     ،  لنحويا
وقصد األمام شعلة ليقرأ عليه فوجـده مريـضاً مـرض           ،  )م١٢٨٤/هـ٦٨٣ت (الجزدي الزاهد 

  ) ١١(الموت
 

ولعـل سـبب   ،   من الحنابلة ومعظمهم قادماً من بغداد      لقد وفد الى مدينة الموصل العشرات           
إال اننا لم نجدلهم أي نشاط سياسـي لهـم   ، وفودهم هي التقلبات السياسية في بغداد ونشاطهم فيها   

وفي ما يلي بعض الحنابلة الوافدين الذين وصلت إلينا أخبارهم من كتب التـراجم              ،  في الموصل 
  :  وهي كما يلي

-٤٤٥ ( بن المبارك بن موسـى بـن علـي بـن يوسـف الـسقطي                أبو البركات هبة اهللا    -١
ولم تشر المصادر الى سـبب      ،  رحل الى الموصل  ،  المحدث الرحال ) م١١١٥-١٠٥٣/هـ٥٠٩

 )١٢(.رحلته إليها
األديـب الحنبلـي كـان      ) م١١٧١/هـ٥٦٧ت ( أبو جعفر مكي بن محمد بن هبيرة البغدادي        -٢

 وهو أخو الوزير عون الدين بن هبيـرة       ،  الموصلوقراءة الحديث بنواحي    ،  فاضالً عارفا باألدب  
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ويبدو انه ترك بغداد بعد موت      ،  جاء إلى الموصل بعد موت أخيه الوزير      ،  )م١١٦٤/هـ٥٦٠ت(
وقد يكون أبو جعفر أنموذجاً للوافدين إلى الموصل  الذين وجـدوا فيهـا              ،  أخيه ألسباب سياسية  

  .)١٣(مالذاً من متغيرات الخالفة العباسية
 فر عبد اهللا بن أحمد بن عبد اهللا بن سالمة بن أبي المعالي بن السمين السبتي البغدادي          أبو جع  -٣
 سمع من ابن الطالية   ،  نزيل الموصل المحدث المقرئ الزاهد    ،  )م١١٩٢-١١٢٨/هـ٥٨٨-٥٢٣(
وكتـب وحـدث بالموصـل    ) م١١٦٠/هـ٥٥٥ت (وأبي الفضل االرموي ) م١١٥٣/هـ٥٤٨ت(

خاصة أن هذه الحرفة    ،  ويبدو أن عمله بالوراقة   ،  الح والنسك كان من أهل التقشف والص    ،  وبغداد
فجعله يعتمد على  حرفة الوراقة فـي     ،  الثاني عشر الميالد  /ازدهرت  في القرن السادس الهجري     

كان "وهذا ما أكده أبو الفرج الحنبلي إذ ذكر بأن        ،  معيشته التي بقي يمارسها حتى وفاته بالموصل      
 )١٤("يأكل من كسب يده

وبقـي فـي    ) م١١٨٨/هـ٥٨٤ (اهللا بن يونس البغدادي االزجي جاء الى الموصل سنة         عبد   -٤
، ويبدو ان االزجي لم يطب له العيش في بغداد        ،  )١٥()م١١٩٦/هـ٥٩٣ (الموصل حتى وفاته سنة   

وقيامه بالتـضييق   ) م١٢٢٥-١١٧٩/هـ٦٢٢-٥٧٥ (السيما بعد تولي الخليفة الناصر لدين اهللا      
الـى  ) م١١٩٣/هـ٥٩٠ (قيامه بنفي ابن الجوزي سنة    ،  ليل على ذلك  ولعل خير د  ،  على الحنابلة 

فمن الواضح أن بغداد قد أصبحت طاردة للحنابلة  بعـد ان شـغلت            ،  واسط ولمدة خمس سنوات   
 .)١٦(الخالفة نظام الفتوة محل الحنابلة الذين كان من أهم وسائلها في مواجهة خصومها

 امـد بـن محمـد بـن أبـي حجـر الحرانـي        أبو الفضل الياس بن حامد بن محمود بن ح   -٥
 رحـل الـى بغـداد وسـمع  مـن شـهدة       ،  الفقيـه المحـدث الحنبلـي     ) م١١٩٥/هـ٥٩٢ت(
اذ قال ناصـح الـدين ابـن        ) م١١٨٧/هـ٥٨٣ت (وأبو الفتح بن المني   ،  )م١١٧٨/هـ٥٧٤ت(

كان حسن الطريقة سـكن     ،  "كان رفيقي في درس شيخنا ابن المني      )"م١٢٣٦/هـ٦٣٤ت (الحنبلي
 .)١٧(لى ان توفيالموصل إ

 أبو محمد عبد اهللا بن أحمد العتابي ابن ابي المجد راوي مسند احمد بن حنبل وحدث بالمسند                  -٦
 .)١٨()م١٢٠١/هـ٥٩٨ (وبقي في المدينة يروي الحديث حتى وفاته بها سنة، بالموصل

نزيل الموصـل   ،  )م١٢١٢/هـ٦٠٩ت ( أبو زكريا يحيى بن سالم بن مفلح الحنبلي البغدادي         -٧
 ودرس الفقه على صدقة بن الحـسين الحـداد  ، )م١١١٨/هـ٥١٢ت (سمع ببغداد من أبي الوقت  

 .)١٩(وجاء إلى الموصل وحدث بها حتى وفاته ودفن بمقبرة الجامع العتيق، )م١١٧٧/هـ٥٧٣ت(
ـ ٦١٢-٥٣٦ ( أبو محمد عبد القادر بن عبد اهللا الفهمي الرهاوي ثم الحرانـي            -٨ -١١٤١/هـ

 ثم أصابه سبي لما فتح عماد الدين زنكـي        ،  ولد بالرها ،   الحافظ الرحال  محدث الجزيرة ) م١٢١٥
ـ ٥٣٩ (مدينة الرها سنة )  م١١٤٦-١١٢٧/هـ٥٤١-٥٢١( وال نعلـم تفاصـيل   ، )م١١٤٤/هـ
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إال أن الرها كانت خالل تلك الفترة مابين حكم جوسلين الثـاني صـاحب              ،  السبي الذي وقع فيها   
ثم بعد موته استرجعها جوسلين وبعـد فتـرة   ،  يد زنكيإمارة الرها الصليبية وبين خالصها على 

وبعد سـبي   ،  )٢٠()م١١٤٦/هـ٥٤١ (وذلك سنة ،  وجيزة قام نور الدين محمود بفتحها مرة أخرى       
نـشأ  ،  فاشتراه  رجل مـن الموصـل واعتقـه        ،  عبد القادر اشتراه  بنو فهم الحرانيون واعتقوه       

ورحل الى العديد مـن الـبالد       ،  سنةبالموصل وطلب العلم وهو صغير وهو ابن نيف وعشرين          
والحافظ ابـن   ،  ببغداد) م١١٧١/هـ٥٦٧ت (النائية ولقي كبار الشيوخ منهم ابن الخشاب اللغوي       

ـ ٥٧٢ت (وبهراة نصر بن سيار   ،  بدمشق) م١١٧٥/هـ٥٧١ت (عساكر  وشـهدة ،  )م١١٧٦/هـ
 حـران    إلىوحدث بالموصل مدة ثم انتقل      ،  )٢١(ببغداد وغيرهم من الشيوخ   ) م١١٧٨/هـ٥٧٤ت(

ويبدو من التواريخ السابقة  انه عندما وقع بالسبي لم يتجاوز العقـد األول              ،  وبقي فيها حتى وفاته   
  )٢٢(من حياته

 ابو اسحاق ابراهيم بن المظفر بن ابراهيم بن محمد بن علي بن البرني بن أبـي المنـصور                   -٩
ـ ٦٢٢-٥٤٦ (البغدادي الحربي ثـم الموصـلي     ) برهان الدين  (ويلقب ب  ) م١٢٢٥-١١٥١/هـ

ثم انتقـل الـى     ،  ذكر ابن نقطة انه ولد بالحربية     ،  )٢٣(لقب جده المه  ) البرني(و،  الواعظ المحدث 
الموصل قديماً وهذا يدل على انه ولد ببغداد وهو األقرب للحقيقة وأن أباه  ولد في بغـداد ولـم                    

بـن  وأبـي بكـر     ) م١١٦٨/هـ٥٦٤ت (سمع ابن البرني ببغداد من ابن البطي      ،  يسكن الموصل 
ـ ٥٩٧ت (وقرأ الوعظ على ابن الجـوزي     ،  وشهدة) م١١٦٩/هـ٥٦٥ت (النقور ، )م١٢٠٠/هـ

 .)٢٤(فأصبح من الوعاظ المشهورين بمدينة الموصل
ـ ٦٢٧-٥٤٥ ( أبو الذخر خلف بن محمد بن خلف الكنزي البغدادي الحنبلـي           -١٠ -١١٥٠/هـ

، لى الموصل واسـتوطنها ثم سافر ا، وحفظ بها القران وتفقه في المذهب   ،  )٢٥(ولد بكنز ،  )م١٢٢٩
ـ ٥٨٤ت (وسمع من الخطيب أبو الفضل الطوسي ويحيى الثقفي        كـان  ،  وغيـرهم ) م١١٨٨/هـ

 .)٢٦(بقي بالموصل حتى وفاته، متديناً حسن الطريقة
، )٢٧( ابو اسحق تقي الدين ابراهيم بن محمد بن األزهر الصريفيني نـسبة الـى صـريفين                -١١

ولم يرد في كتـب  ،   الموصل إلىرحل  ،  لي الفقيه الحافظ الحنب ) م١٢٤٣-١١٨٥/هـ٦٤١-٥٨١(
  .)٢٨(ثم رحل إلى دمشق وبقي بها حتى وفاته، التراجم  أسماء الشيوخ الذين أخذ عنهم

 جدرة وهـي قبيلـة مـن        إلى أبو محمد ضياء الدين بن ابراهيم بن محمود الجدري نسبة            -١٢
نزيـل  ، )م١٢٨٠/هـ٦٧٩ت (ي الحنبل -نسبة لمعرفته بعلم الفرائض   -المقري الفرضي ،  )٢٩(االزد

كما قرأ علـى ابـن     ،  )م١٢٤٢/هـ٦٤٠ت (قرأ القراءات على علي بن مفلح البغدادي      ،  الموصل
مما يدل على أن هناك عالقـة مـابين         ،  وكان شيخ القراء بالموصل   ،  خروف الموصلي الحنبلي  

  .)٣٠(حنابلة الموصل وبين الحنابلة الوفدين إليها
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وذلك من خالل ما قاموا به من حفـظ         ،      لقد كان لحنابلة الموصل جهد كبير في علوم القرآن        
المقرئ أبو جعفر عبد    :  فقد اشتهر بالقراءات  ،  القرآن الكريم وتدريسه وكتابة المصنفات في ذلك      

والشيخ أبو اسحاق ابراهيم  بن عبد الواحد        ،  )٣١()م١١٩٢/هـ٥٨٨ت (اهللا المعروف بابن السمين   
ـ ٥٥١ (رحل الى الموصـل سـنة     ،  )م١٢١٧/هـ٦١٤ت (العماد المقدسي الحنبلي   ) م١١٥٦/هـ

البو القاسم عمر بن الحـسين البغـدادي        ) مختصر الخرقي  (وحفظ كتاب ،  )٣٢(وسمع من خطيبها  
ما قام أبو اسحاق الحنبلـي      ك،  )٣٣( -نسبة الى بيع الثياب والخرق    -) م٩٤٥/هـ٣٣٤ت (الخرقي

    )٣٤(بإلقاء الدروس وناظر واشتغل بالقراءات وكان متصدياً القرا القرآن عالماً به تقياً ورعاً
       ومن الذين برزوا في علم القراءات المقـرئ أبـو الـذخر خلـف بـن محمـد الكنـزي              

وكان متـديناً   ،  وكتب عنه الناس بالموصل   ،   قام بحفظ القرآن وقراءته    إذ،  )م١٢٢٩/هـ٦٢٧ت(
واألمام  المقري المجود الذكي أبو عبد اهللا محمد بن أحمد الموصـلي             ،  )٣٥(صالحاً حسن الطريقة  

، )٣٦(هكذا وصفه الـذهبي   "كان صالحاً خيراً تقياً متواضعاً    )"م١٢٥٨/هـ٦٥٦ت (المعروف بشعلة 
في القراءات  فبرع  ،  )م١٢٨٩/هـ٦٨٨ (قرأ القرآن على ابو الحسن علي بن عبد العزيز االربلي         
ـ ٧٢٣ت (وأصبح له تالميذ أشهرهم أبو بكر تقي الدين المقصاتي      جلـس إلـى   "اذ ) م١٢٣٣/هـ

له تـصانيف كثيـرة أكثرهـا فـي         "ولشهرته في هذا العلم قال اليافعي       ،  )٣٧("شعلة وسمع بحوثه  
  .)٣٨("وكالمه فيه يدل تحقيقه وعلمه...القراءات

كنز المعاني في شرح     (المسمى) شرح الشاطبية  (بوهي فعالً كثيرة منها ما طبع وحقق مثل كتا        
وهي في القراءات من    ) الشاطبية (نسبة إلى شرح القصيدة المشهورة المعروفة ب      ) حرز االماني 

 حرز المعـاني ووجـه       (المسماة) م١١٩٣/هـ٥٩٠ت (تأليف الشيخ أبو القاسم محمد الشاطبي     
يتيمـة   (وكتـاب ،  قق في أكثر من نشرة    وهو مطبوع ومح  ،  )التهاني في القراءات السبعة المثاني    

الـشمعة فـي القـراءات     (وكتـاب ، وهو ايضاً مطبوع ومحقق) الدرر في النزول وآيات السور    
ـ ٦٧٩ت (وايضاً المقرئ أبو محمد ضياء الدين الحنبلي      ،  )٣٩(وهو مخطوط ) السبعة ) م١٢٨٠/هـ

 في القـراءات اذ  كما صنف تصانيف  ،  كان شيخ القراء بالموصل قرأ على ابن خروف الموصلي        
  ) ٤٠()الالمية (نظم قصيدة المعروفة ب
 

       كما برز حنابلة الموصل في مجال علم التفسير فضالً عن اشتهارهم في علوم أخرى مثل               
 فمــثالً عــز الــدين عبــد الــرزاق بــن رزق اهللا الموصــلي المفــسر الحنبلــي، الحــديث

وألف تفسيراً كبيراً في أربـع  ، نة واآلثار برع في التفسيركان متمسكاً بالس  ) م١٢٦٣/هـ٦٦١ت(
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المنتـصر فـي     (وكتاب،  )القمر المنير في علم التفسير     (وكتاب )٤١()موز الكنوز  (مجلدات سماه 
، وإنها من ضمن مفقودات التـراث االسـالمي  ،  ويبدو ان كتبه لم تصل إلينا)٤٢()شرح المختصر 

إذ قام بقـرآءة    ) م١٢٣٧/هـ٧٢٧ت (المعروف بابن خروف  ومنهم المقرئ والمفسر أبو عبد اهللا       
  .)٤٣(في الموصل وهو في التفسير) م١٢٨١/هـ٦٨٠ت (ألبي العباس الكواشي) التلخيص (كتاب

 

السيما وأن مدينة الموصـل اشـتهرت   ،     اما في علم الحديث فقد ظهر لدينا العديد من العلماء         
 ومـنهم المحـدث أبـو البركـات       ،  الـسابع المـيالدي   /ألول الهجـري  بالمحدثين منذ القـرن ا    

مجداً فـي الـسماع والطلـب       ،  وبالغ في طلب الحديث   ،  المحدث الرحال ) م١١١٥/هـ٥٠٩ت(
والبحث عن الشيوخ والقراءة عليهم في جمع الحديث وكتابته بدليل تأليفه معجماً لشيوخه في نحو               

 الفضل الياس بـن حامـد بـن محمـود الحنبلـي       وكذلك المحدث أبو    ،  )٤٤(ثمانية أجزاء ضخمة  
 قام بتـدريس الحـديث فـي الموصـل وسـمع منـه بـدل التبريـزي                ) م١١٩٥/هـ٥٩٢ت(
واسـتمر  ،  وكان حسن الطريقة وتولى مشيخة دار الحـديث المهاجريـة         ،  )م١٢٢١/هـ٦١٨ت(

 وكـذلك المحـدث أبـو محمـد عبـد اهللا العتـابي            ،  )٤٥(يدرس بها حتـى وفاتـه بالموصـل       
الحمد بن حنبـل  لطالبـه ومـنحهم         ) المسند (اذ حدث بالموصل بكتاب   ،  )م١٢٠١/هـ٥٩٨ت(

وكذلك المحدث أبو زكريـا     ،  )٤٦()م١٢٦٠/هـ٦٥٨ت   (أجازة في ذلك ومنهم ابن أبي عصرون      
حدث بالموصل ولم تذكر المصادر أين حدث  هـل  ) م١٢١٢/هـ٦٠٩ت (يحيى بن سالم الحنبلي   

 لمحدث الحـافظ أبـو محمـد عبـد القـادر الحنبلـي        وكذلك ا ،  )٤٧(في مساجد ام في مكان أخر     
الذي سعى كثيراً في طلب الحديث منذ صغره ولقي كبار المحدثين كمـا              ،  )م١٢١٥/هـ٦١٢ت(

 له تصانيف فـي الحـديث منهـا كتـاب         ،  )٤٩("الحافظ الكبير "حتى وصفه الصفدي ب   ،  )٤٨(ذكرنا
يتحدث فيه عـن أربعـين      ،   مجلدين وهو كتاب كبير في   ) األربعين المتباينة في اإلسناد والبلدان    (

وقـال عنـه    ،  مما سمعه في أربعين مدينة    ،  إسنادا ال يتكرر فيه رجل واحد من أولها الى أخرها         
من نظر فيـه علـم سـعيه وتعبـه          ...وهذا الشيء لم يسبق إليه وال يرجوه احد بعده        :" الصفدي
 ولـه  كتـاب  ،  "لـم الحـديث   ختم به ع  "وقال ابن نقطة نقالً عن أبو الفرج الحنبلي         ،  )٥٠("وحفظه

وذكر من مدحه وأثنى عليه وما يتعلق       ،  يتضمن ترجمة لالنصاري  وفضائله    ) المادح والممدوح (
فـضالً عـن    ،  )٥١(وكذلك مادحو مادحيه وطال الكتاب بذلك     ،  بالمادحين له من تراجمهم وحديثهم    

وحدث بهـا بـأكثر      ،)٥٢(ذلك فعند  إقامته بالموصل مدة تولى بها مشيخة دار الحديث المظفرية           
، فضالً عن منحهم اإلجازة     ،  مما يدل على ان حنابلة الموصل كانوا يدرسون الحديث        ،  مسموعاته

ـ ٦٣٧ت (اذ  أجاز أبو محمد عبد القادر الحنبلي العديد من طالبه مثل ابن الدبيثي          ، )م١٢٣٩/هـ
  )٥٣()م١٢٥٨/هـ٦٥٦ت (والمنذري، )م١٢٤٥/هـ٦٤٣ت (وابن النجار



  مها سعيد حميد. د

 >>  
  
) ٩( 

 

) م١٢٢٥/هـ٦٢٢ت (    وكذلك المحدث أبو إسحاق ابراهيم بن المظفر  المعروف بابن البرني          
وقـال الناصـح ابـن      ،  ووعظ بها ،  )٥٤(حدث في الموصل وتولى مشيخة دار الحديث المهاجرية       

لـه العديـد مـن    ، "لم يكن بالموصل أعرف بالحديث والوعظ منه، كان واعظاً فاضالً  :"الحنبلي  
ثنوا عليه ومنهم أبو بكر محمد بن عبد الغني البغدادي الحنبلي المعـروف بـابن               الطالب الذين ا  

وكـان فيـه    ،  سمعت منه بالموصل في القدمة الثانية إليهـا       " اذ ذكر ) م١٢٣١/هـ٦٢٩ت (نقطة
) م١٢٣٦/هـ٦٣٤ت (ومن طالبه ايضاً القطيعي   ،  )٥٥("تساهل في الرواية يحدث من غير أصول      

ـ ٣٢٧ت (للخرائطي) اعتالل القلوب  (وصل كتاب ان البرني روى بالم   : اذ ذكر  ، )٥٦()م٩٣٨/هـ
ــستوفي   ــن الم ــسه اب ــضر مجال ــان يح ـــ٦٣٧ت (وك ــشعار ، )م١٢٣٩/ه ــن ال  واب

  .)٥٧()م١٢٥٦/هـ٦٥٤ت(
كما أجاز ابـن    ،  )٥٨("كان فاضالً متديناً ولنا منه إجازة     :"     ومن طالبه ايضاً المنذري قال عنه     

  .)٥٩()م١٢٧٨/هـ٦٧٦ت (بليالبرني عبد الصمد بن ابي الجيش الحن
كان شيخ الجزيرة في    ) "م١٢٦٣/هـ٦٦١ت (     ومنهم المحدث عز الدين عبد الرزاق الحنبلي      

حدث بالموصل في دار الحديث المهاجرية وتصدر بها لتـدريس          ،  )٦٠("وقته علماً وفضالً وجاللة   
  .)٦١()م١٢٨١/هـ٦٨٠ت (وممن روى عنه باالجازة ابن الصابوني، الفقه الحنبلي

 

ـ ٥٦٧ت (      وفي علم الفقه برز الفقيه ابو جعفر مكي بن هبيرة الحنبلي           كـان  ) م١١٧١/هـ
، )٦٢(وقرأ عليه مراراً في الموصـل     ) نظم مختصر الخرقي   (صنف في الفقه كتاب   ،  فاضالً فقيهاً 

ـ ٥٧١ت (والفقيه أبو المحاسن محمد بن عبد الباقي الموصلي  هـاء  وهـو أحـد فق  ) م١١٧٥/هـ
طبقات فقهاء من أصحاب اإلمـام       (كتاب،  كان فقيهاً فضالً له مصنفات منها     ،  الحنابلة المواصلة 

  .)٦٣(وهو مطبوع ايضاً) شرح غريب الخرقي (وكتاب، وهو مطبوع) احمد
ـ ٥٩٢ت (   وكذلك الفقيه الحنبلي أبو الفضل الياس بن حامد بن ابي حجر           ذكـره  ) م١١٩٥/هـ

كما انه تولى مشيخة دار الحديث المهاجرية بالموصل كمـا          ،  )٦٤("لحنبليالفقيه ا "ابن الحنبلي بأنه  
والمالحظ أن هذه الدار لـم      ،  )٦٥(فال بد من انه درس الحديث والفقه معاً في هذه الدار          ،  مر سابقاً 

تقفَ على مذهب معين بل تصدر لمشيختها فقهاء الشافعية والحنابلة وأنها عملـت علـى تقـدم                 
الثالث عشر المـيالدي مـن خـالل    /والسيما القرن السابع الهجري  ،  موصلالنشاط العلمي في ال   

والتي بدون شك لها مردودهـا االيجـابي علـى          ،  التدريس فيها واإلجازات التي منحت للعلماء     
  .الحضارة االسالمية

ـ ٦١٤ت (       كما برز الشيخ أبو اسحاق العماد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي         ) م١٢١٧/هـ
وكـان  ، فأصبح متصدياً إلقراء الفقه، )مختصر الخرقي ( من خطيبها وحفظ كتاب  سمع بالموصل 
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 رجالً تقياً وورعاً عالماً بالفرائض وألقى الدروس وناظر وألف كتاب في الفقه الحنبلـي بعنـوان       
  .)٦٦()الفروق في المسائل الفقهية(

 لحنبلـي     وايضاً الفقيه أبو الحـسن علـي بـن ثابـت بـن طالـب البغـدادي االزجـي ا                   
الواعظ سمع ببغداد والموصل من خطيبها أبو الفضل الطوسي واشـتغل             )م١٢٢٠/هـ٦١٧ت(

ثم قدم دمشق ثم رجـع الـى        ،  )٦٧(بالموصل بالخالف على ابن يونس بن منعة وأقام بحران مدة         
اختيارات فـي   (ألف كتاب في الفقه الحنبلي بعنوان   ،  وعظ هناك وانتفع به الناس    ،  )٦٨(رأس العين 

 وكـذلك الفقيـه أبـو العبـاس احمـد بـن علـي المعـروف بـابن الوتـارة                   ،  )٦٩()المذهب
 :الحنبلي قال أبو الفرج الحنبلي نقالً عن ناصح الدين بن الحنبلـي عنـه             ) م١٢٢٥/هـ٦٢٢ت(
كما ذكر بأنه شيخ صالح كثيـر  ، "ولباسه الثوب الخام وانتفع به جماعة     ،  كان يأكل من كسب يده    "

  .)٧٠( به أمارا بالمعروف نهاءاً عن المنكرالعبادة يعتقد فيه ويتبرك 
 

ــاألدب والــشعر ــة الموصــل ب ــو البركــات،      أهــتم بعــض حنابل ــه أب  فمــثالً  الفقي
 فـضالً  ،  "كان له نظم حسن ومعرفة باألدب     : "قال عنه أبو الفرج الحنبلي    ،  )م١١١٥/هـ٥٠٩ت(

  :عن حضوره مجالس العلم ومن شعره
  ر له في أكثر ليس يفوت     ــذخ      و  وته  ـد مــعه بــبقى ليـبلى أثر 

  )٧١(رس بين الناطقين صموتــأخ وما يستوي المنطيق ذو العلم والحجى         و
اذ اهتم باألدب والفقـه الحنبلـي اذ    ،  )م١١٧١/هـ٥٦٧ت (     وكذلك أبو جعفر مكي بن هبيرة     

نظم مختصر   (فكان شاعراً وفقيها وألف كتاب    ،  )٧٢("باألدبكان فاضالً عارفاً    :" ذكره ابن الحنبلي  
اشتهر بانه ذو خط مليح وقال  ابن         )م١٢٣٨/هـ٦٣٦ (وكذلك ابن الفقيه الموصلي   ،  )٧٣()الخرقي
 )٧٤ (أديباً بارعاً فاضالً  ،  متمكناً من القول  ،  فصيح العبارة ،  كاتباً سديداً ،  كان شاعراً مجيداً  :"الشعار

  :ومن شعره
  ا شمس الضحى وبروجها          أيدي الندامى والحباب نجوم    فكانه

  ى بها رشا كأن رضابه         ضرب زهــاه لؤلؤ منظومـسعـي    
ـ ٦٥٤ت (ومن درس عليه ابن الشعار         أملـى علـي جملـة مـن        :"اذ قـال   )م١٢٥٦/ هـ

  .)٧٦(ومن روى عنه ابن النجار) ٧٥(..."أقاويله
فضالً عـن   ) م١٢٥٨/هـ٦٥٦ت (د بن احمد المعروف بشعلة    وكذلك اإلمام أبو عبد اهللا محم     

ذا ،  شاباً فاضالً ومقرئاً محققاً   "اذ ذكر الذهبي بأنه   ،  اشتهاره بالقراءات برع في األدب ونظم الشعر      
عقـود   (اذ نظم، )٧٧("ذكاء مفرط وفهم ثاقب ومعرفة تامة بالعربية واللغة وشعره في غاية الجودة       

وهي قصيدة المية في النحو منظومة في معرفة األعـداد          ) العنقود( في العربية وسماه  ) ابن جني 
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ومن مؤلفات شعلة التي تجمع بين النظم       ،  )٧٨(وهو مخطوط يوجد في السعودية ومصر     ،  باألصابع
وهـي  ) ٧٩(انفرد بذكره حاجي خليفة   ) نظم منثور الكالم في ذكر الخلفاء الكرام       (والتاريخ مخطوط 

شرح القصيدة الرائية البن مـزاحم فـي        (كما ألف شعلة  ،  العباسينقصيدة المية في عدد الخلفاء      
ـ ٣٢٥ت (وهو شرح لقصيدة الرائية في علم اإلنشاء البن مزاحم الخاقاني         ،  )االنشاء ) م٩٣٦/هـ

  .)٨٠(وهو مخطوط
 

والتـي  ،  سـية     لقد كان لبعض الحنابلة الوافدين الى الموصل عالقة سياسية مع الخالفة  العبا            
وأثناء تواجـدهم فيهـا     ،  كانت تتعرض أحياناً الزمات مما جعلهم يضطرون الى القدوم للموصل         

مما يدل على ابتعاد حنابلة الموصل عن الـسياسة         ،  نجد أن نشاطهم كان يقتصر على نمط معين       
  :ومن هؤالء الحنابلة، وتوجهم إلى النشاط العلمي في مدينة الموصل بشكل اكبر

خرج من بغداد بعد مـوت      ) فخر الدولة  (مكي بن محمد بن هبيرة أطلق عليه لقب       أبو جعفر   
  . )٨١(أخاه الوزير

ـ ٦٢٠ت (كذلك احمد بن علي الفقيه الحنبلي المعروف بالوتارة            صـارت لـه    " )م١٢٢٣/هـ
ـ ٦٣١-٦١٦ (واحترام من جانب صاحبه الملك القـاهر      ،  )٨٢(حرمة قوية بالموصل   -١٢١٩/هـ

  .)٨٣()م١٢٥٩-١٢٣٢/هـ٦٥٧-٦٣١ (مير بدر الدين لؤلؤومن بعده األ) م١٢٣٣
ـ ٦٦١ت (وايضاً عز الدين عبد الرزاق بن أبي بكر المحدث المفـسر الحنبلـي         ) م١٢٦٢/هـ

اذ ، كانت له حرمة وافرة عند صاحب الموصل األمير بدر الدين لؤلؤ وغيره من ملوك الجزيـرة   
  .)٨٤(حب الموصل األمير بدر الدين لؤلؤوألزمه بتصنيفه صا) مصرع الحسين (قام بكتابة كتاب

  ولعل أهم ما في الموضوع هو ان حنابلة الموصل المقيمين فيها ليس لهم نشاط سياسـي أو                    
ممـا يـدل علـى ان       ،  وان جهودهم تركزت على النشاط العلمي     ،  كما كان لهم في بغداد    ،  تأثير

، ل أقتصر نشاطهم بالعلوم الدينيـة     الحنابلة خالل فترة حكم عماد الدين زنكي وأبناءه في الموص         
ويبدو ان السبب في ذلك هو غياب دور الحنابلة في مراكز القوى التي             ،  فضالً عن النتاج األدبي   

، كانت في بغداد عاصمة الخالفة العباسية والتي بدورها اتخذت من الحنابلة في معظـم األحيـان   
ناً يقوم بعـض الخلفـاء بـالتخلي عـن         و يقوم بعض الخلفاء أحيا    ،  أداة لمواجهة منافسي الخلفاء   

وهو ضـمن فتـرة     -الحنابلة وإيجاد بديل لهم وهذا ما حصل تحديداً مع الخليفة الناصر لدين اهللا            
والـذين  ،  عندما غير من سياسة سلطته واستطاع أن يحد من نفوذ الحنابلة فـي بغـداد              -البحث

 عزوف حنابلة الموصـل عـن       لذا ظهر لدينا نمطُ وهو    ،  بدورهم وجدوا من الموصل مالذاً لهم     
  .أصحاب السلطان واالمارة منذ حكم زنكي ومن جاء بعده في الدولة الزنكية
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ال ،  ظهر من خالل هذه الدراسة ان للحنابلة دوراً مؤثراً في الحياة العلمية في الموصـل               -
 مـن خـالل   وإصالح المجتمع، يمكن تجاهله اذ كان لفكرهم ومنهجهم تأثيره على النشاط العلمي   

 .فضالً عن الوعظ واألمر بالمعروف، التدريس  ومنحهم اإلجازات العلمية لطالبهم
الموصل حاضرة ظهرت فيها الحياة العلمية وأن النشاط المعرفي قد تنـوع مـن حيـث            -

السـيما  ،  وان الحنابلة كان نشاطهم العلمي بعيداً نسبياً عن السياسة والسلطة         ،  المذاهب االسالمية 
اذ لم نجد لهم نشاطاً سياسياً مثل مـا  ، ابعة ابرز شيوخ الحنابلة المقيمين في الموصل   من خالل مت  

ولعل السبب يعود الى عدم قدرة الخالفة توظيف فقهـاء       ،  كان في بغداد حاضرة الخالفة العباسية     
 .الحنابلة في كسب ميول العامة

م نشاطهم بالجانب   اتس،  ظهر من خالل البحث ان الشيوخ الوافدين الى الموصل من بغداد           -
الن الكثير مـنهم    ،  ولم يكن لهم أي نشاط سياسي في الموصل خالل فترة البحث          ،  العلمي حصراً 

 .اتخذها مالذا له بعد أن تعرض لمضايقات السلطة في بغداد بسبب تعامله معها بشكل أو بآخر
يث فقـد  اما علم الحـد ، أوضح البحث جهود علماء الحنابلة في القراءات والتفسير والفقه      -

كان نشاطهم فيه هو الغالب ويعود ذلك لطبيعة التوجهات المعرفية وهي سـمة عامـة لمختلـف           
لذا لـم نجـد مـن       ،  المذاهب االسالمية وهو االهتمام بالحديث للحنابلة واتخاذ النقل منهجاً  لهم          

ى وهذا يشمل كل الحواضر االسـالمية أالخـر       ،  الحنابلة في الموصل من برز في العلوم العقلية       
في حين كانت جهودهم في أألدب والشعر قليلة ال ترتقي الى نتاج قرنين من الزمن وهي                ،  تقريباً

 .فترة البحث
، وأحياناً  يجتنبون التعامل معهـا     ،  كانت عالقة الحنابلة بالسلطة في الموصل ودية نسبياً        -

مـؤثراً فـي    ولم يكن لديهم دوراً     ،  وتركز جهودهم على الحياة العلمية من درس ووعظ وتأليف        
وهذا يدل على ابتعادهم عن     ،  بغض النظر عن بعض الحاالت    ،  مثل حنابلة بغداد  ،  الحياة السياسية 

بدليل تأليفهم لعدد مـن     ،  تولي المناصب اإلدارية  واالتجاه نحو  النشاط العلمي الذي برعوا  فيه            
  .الكتب في مختلف العلوم 

    إلى الموصلأسماء الحنابلة الوافدينب جدول                 
  سبب  قدومهم  المكان الذي قدموا منه  أسماء الحنابلة الوافدين

  علمي  بغداد  )م١١١٥/هـ٥٠٩ت (أبو البركات
 أبـــو جعفـــر مكـــي بـــن هبيـــرة

  )م١١٧١/هـ٥٦٧ت(
  سياسي  بغداد

  علمي  بغداد  )م١١٩٢/هـ٥٨٨ت (أبو جعفر السبتي
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  علمي  حران  )م١١٩٥/هـ٥٩٢ت (أبو الفضل الياس
ــد اهللا بـــ  ــي عبـ ــونس االزجـ  ن يـ

  )م١١٩٦/هـ٥٩٣ت(
  علمي  بغداد

  علمي  بغداد  )م١٢٠١/هـ٥٩٨ت (أبو محمد العتابي
 ابـــو زكريـــا يحيـــى بـــن ســـالم

  )م١٢١٢/هـ٦٠٩ت(
  علمي  بغداد

  علمي  الرها  )م١٢١٥/هـ٦١٢ت (أبو محمدالرهوي
  علمي  بغداد  )م١٢٢٥/هـ٦٢٢ت (ابن البرني
  علمي  بغداد  )م١٢٢٩/هـ٦٢٧ت (أبو الذخر

  علمي  بغداد  )م١٢٤٣/هـ٦٤١ت (اسحاق تقي الدينأبو 
  علمي  بغداد  )م١٢٨١/هـ٦٧٩ت (ريدأبو محمد الج

 
مصطفى عبد القادر   :تحقيق،  تاريخ بغداد او مدينة السالم    ،  ابو بكر احمد بن علي    ،  طيب البغدادي الخ ) ١(

طبقـات  ،  محمـد ابي الحسين   ،  ابي يعلى  ؛٤/٤٣٥ج،  دار الكتب العلمية  ،  )٢٠١١:بيروت(،  ٣ط،  عطا
  .٢٠-١/٥ج، دار المعرفة، )ت/د:بيروت(، الحنابلة

دار ابـن   ،  )٢٠٠٨:بيـروت (، ،   ١ط،  صفة الصفوة ،  عبد الرحمن بن علي بن محمد     ،  ابن الجوزي  ) ٢(
ـ ٥٧٥-٤٤٧ (الحنابلة في بغداد  ،  عكاب يوسف جمعة  ،  الدليمي ؛٣٤٩ص،  حزم ، )م١١٧٩-١٠٥٥/هـ

  .١٦٤، ١٥ص ، )٢٠٠٠:جامعة الموصل(، كلية االداب، اطروحة دكتوراه
الجهمية وموقف حنابلة الموصل منهـا حتـى نهايـة          ،  مها سعيد ،  حميد: للمزيد من التفاصيل ينظر    ) ٣(

، )٢٠١٢:الموصـل (،  )٣٥ (العـدد ،  بحث منشور في مجلة دراسات موصـلية      ،  القرن الرابع الهجري  
  .٨٣ص

، الطريقي؛ا٣/٢٤١ج،  هبشذرات الذهب في أخبار من ذ     ،  ابي الفالح عبد الحي   ،  ابن العماد الحنبلي   ) ٤(
الرسالة الواضـحة فـي     ،  )٢٠٠٠:الرياض(،  ١ط،  معجم مصنفات الحنابلة  ،  عبد اهللا بن محمد بن أحمد     

المملكـة العربيـة   (، ١ط، ، علي بن عبد العزيز  بن علي الـشبل  :دراسة وتحقيق ،  الرد على االشاعرة  
    .٢٦٨-٢/٢٦٧ج، دار مجموعة التحف النفائس الدولية، )١٩٩٩:السعودية

كتاب الذيل على طبقات    ،  زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين احمد البغدادي          ،  الحنبلي ) ٥(
  .٤/١٦٤دار المعرفةج، )ت/د:بيروت(، الحنابلة البن رجب

  .٤/١٦٤ج، المصدر نفسه ) ٦(
علـي محمـد معـوض      :تحقيق،  فوات الوافيات ،  محمد بن شاكر بن احمد بن عبد الرحمن       ،  الكتبي ) ٧(

  .٢/٣٢مج، دار الكتب العلمية، )٢٠٠٠:بيروت(، ١ط، بد الموجودوعادل احمد ع
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  ؛٢٣/٣٦٠ج، مؤسسة الرسالة، )٢٠٠١:بيروت(، معروف ومحيي هالل السرحان
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  .٢٢/٣١ج، الرسالة العلمية، )٢٠١٣:بيروت(، ابراهيم الزيبق:تحقيق، ١ط،  األعيانتواريخ
  .٣/٣٠٩، شذات،  ؛ ابن العماد الحنبلي٣/٣٨٧ج، كتاب الذيل، الحنبلي ) ١٧(
  .٢١/٣٦١ج، الذهبي:ينظر ) ١٨(
  .٥/٣٩، شذرات، ابن العماد الحنبلي، ٤/٦٥، كتاب الذيل، الحنبلي ) ١٩(
 كتـاب ،  بن إسماعيل بن ابراهيم بن عثمـان الدمـشقي    شهاب الدين عبد الرحمن   ،  أبو شامة :ينظر ) ٢٠(

دار الكتب  ،  ابراهيم شمس الدين  :وضع حواشيه ،  ١ط،  الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية     
  ).٢٠٠٢: بيروت(، العلمية

  .٨٤-٤/٨٣، ذيل، الحنبلي ) ٢١(
، تركي مصطفى احمد االرنأووط و  :تحقيق،  الوافي بالوافيات ،  صالح الدين خليل بن ايبك    ،  الصفدي ) ٢٢(

  .٥/٥١، شذرات،  ؛ ابن العماد الحنبلي١٩/٢٨، دار إحياء التراث العلمي، :)بيروت(
  .١٥١-٤/١٥٠، كتاب الذيل، الحنبلي ) ٢٣(
  .٤/١٤٥٢ج، تذكرة، الذهبي ) ٢٤(
أبو عبد اهللا شهاب    ،  ياقوت الحموي :للمزيد ينظر ،  هي قرية قريبة من بغداد من نواحي دجيل       : كنز ) ٢٥(

دار أحياء التـراث    ،  )٩:بيروت(،  محمد عبد الرحمن المرعشلي   :تقديم،  لبلدانمعجم ا ،  الدين بن عبد اهللا   
  .٤/١٥٤مج، العربي

  .٥/١٢٣ج، شذرات، ؛ابن  العماد الحنبلي١٥١-٤/١٥٠ج، كتاب الذيل، الحنبلي ) ٢٦(
، معجـم البلـدان   ،  ياقوت الحمـوي  :للمزيد ينظر ،  قرية كبيرة تقع على ضفة نهر دجيل      :صريفين ) ٢٧(

  .٣/١٨٦مج
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  .٢١٠-٥/٢٠٩ج، شذرات، نبليابن العماد الح ) ٢٨(
أبو سـعد  ، السمعاني، ينظر: للمزيد، سموا بذلك ألنهم بنوا جدار الكعبة، هم حي من االزد  : جدرة   ) ٢٩(

عبد الـرحمن بـن يحيـى    :اعتنى بتصحيحه والتعليق عليه، األنساب، عبد الكريم بن محمد بن منصور     
  .٣/٢١٤ج، )ت/د:مصر(، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، المعلمي

  .٣٦٣ /٥ج، شذرات، ابن العماد الحنبلي ) ٣٠(
  .٣٧٨-٣/٣٧٧ج، كتاب الذيل، الحنبلي ) ٣١(
  .٥/٥٨ج، شذرات، ابن العماد الحنبلي ) ٣٢(
  .٣٨٧-٣/٣٧٧ج، كتاب الذيل، الحنبلي ) ٣٣(
  .٥/٥٨ج، شذرات، ابن العماد الحنبلي ) ٣٤(
  .٥/١٢٣، المصدر نفسه ) ٣٥(
  .٢٣/٣٦٠ج، سير:ينظر ) ٣٦(
مرآة الجنان  ،  اهللا بن أسعد بن علي بن سليمان      أبو محمد عبد    ،  ؛ اليافعي ٢٣/٣٦٠ج،  المصدر نفسه  ) ٣٧(

، خليـل المنـصور   :وضـع حواشـيه   ، ،   ١ط،  وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان        
  .٤/١٤٧ج، دار الكتب العلمية، )١٩٩٧:بيروت(
  .٤/١٤٧ج، مرآة الجنان:ينظر ) ٣٨(
ألصفياء من سـادات    منهل األولياء ومشرب ا   ،  محمد أمين بن خير اهللا الخطيب العمري      ،  العمري ) ٣٩(

، الـدباغ  ؛٢/١٣٠ج،  )١٩٦٨:الموصـل (،  مطبعة الجمهورية ،  سعيد الديوجي :تحقيق،  الموصل الحدباء 
دراسـة فـي نـشاطه      ) م١٢٥٨/هـ٦٥٦ت (محمد بن أحمد الموصلي المعروف بشعلة     (،  محمد نزار 

  .٤٠-٣٩ص، )٢٠١٧:الموصل(، ٤٥العدد، بحث منشور في مجلة دراسات موصلية، )العلمي
  .٥/٣٦٣ج، شذرات،  العماد الحنبليابن  ) ٤٠(
  .٥/٢٠٦ج، المصدر نفسه ) ٤١(
تلخيص مجمع االداب في معجم     ،  كمال الدين ابو الفضل عبد الرزاق تاج الدين احمد        ،  ابن الفوطي  ) ٤٢(

شـمس  ،  ؛الذهبي١٩٤-١/١٩٢ق٤المطبعة الهاشميةج ،  )١٩٦٢:دمشق(،  مصطفى جواد :تحقيق،  االلقاب
  . ٤/١٤٥٢ج، )١٩٥٧:بيروت(، ٢١ط، لحفاظتذكرة ا، الدين محمد بن احمد بن عثمان

  .٣/٣٠٩ج، شذرات، ؛ابن  العماد الحنبلي٣/٣٨٧ج، كتاب الذيل، الحنبلي ) ٤٣(
  .١١٥-٣/١١٤ج، كتاب الذيل، الحنبلي ) ٤٤(
  .٣/٣٠٩ج، شذرات، ابن العماد الحنبلي ) ٤٥(
  .٢١/٣٦١ج، سير، الذهبي ) ٤٦(
  .٥/٣٩ج، شذرات، ابن  العماد الحنبلي ) ٤٧(
  .٨٤-٤/٨٣، كتاب الذيل، الحنبلي ) ٤٨(
  .١٩/٢٨ج، الوافي:نظري ) ٤٩(
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  .١٩/٢٨ج، المصدر نفسه ) ٥٠(
  .٤/٨٣ج، كتاب الذيل، الحنبلي ) ٥١(
  المتـوفي سـنة  - صـاحب اربـل  –بناهـا مظفـر الـدين كـوكبري    :دار الحـديث المظفريـة   ) ٥٢(

مطبوعـات المجمـع    ،  سعيد تاريخ الموصل  ،  الديوه جي : للمزيد ينظر ،  على دجلة ) م١١٥٤/هـ٥٤٩(
  .١/٣٥٣ج، )١٩٨٢:الموصل(، العلمي العراقي

  .٥/٥١ج، شذرات، ؛ابن العماد الحنبلي٤/٨٣، كتاب الذيل، الحنبلي ) ٥٣(
انشأ هذا الدار أبو القاسم علي بن علوان بن مهاجر المتـوفي فـي القـرن       :دار الحديث المهاجرية   ) ٥٤(

ولم توقف علـى    ،  )م١١٥٧/هـ٥٥٢ (في سكة أبي نجيح سنة    ،  الثاني عشر الميالدي  /السادس الهجري 
وكان لها دور كبير في تقدم الحركة العلمية        ،  ها فقهاء الشافعية والحنابلة   بل تصدر لمشيخت  ،  مذهب معين 

، )١٩٥٩:بغـداد (، مدارس الموصل في العهد االتـابكي ، سعيد، الديوه جي :للمزيد ينظر ،  في هذه الفترة  
، ١ط،  دولـة االتابكـة فـي الموصـل بعـد عمـاد الـدين زنكـي               ،  رشيد عبد اهللا  ،  ؛الجميلي١٦ص

  .٣١٩ص، لنهضة العربيةدار ا، )١٩٧٠:بيروت(
أبي العباس احمد بن محمد بن ابراهيم بن أبي بكر وفيـات األعيـان وأنبـاء أبنـاء                  ،  ابن خلكان  ) ٥٥(

  .١٩١-٤/١٩٠، )١٩٩٨:بيروت(، يوسف علي طويل ومريم قاسم طويل:حقق أصوله، ١ط، الزمان
مـدي  ح:تحقيـق ،  ٢ط،  اعتالل القلـوب  ،  محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر        ،  الخرائطي ) ٥٦(

  .١/٥ج ، )٢٠٠٠:المملكة العربية السعودية(، الدمرداش
دار الكتب  ،  )١٩٨٥:بيروت(،  محمد السعيد بن بيسوني زغلول    :تحقيق،  في من غبر   العبر،  الذهبي ) ٥٧(

  .٣/١٨٧ج، العلمية
  .٤/١٤٩ج، كتاب الذيل، الحنبلي ) ٥٨(
  .٥/١٦٢، شذرات، ؛ ابن العماد الحنبلي٤/١٤٩ج، المصدر نفسه ) ٥٩(
  .٥/٣٠٦، شذرات، يابن العماد الحنبل ) ٦٠(
  .٤/١٤٥٢ج، تذكرة، ؛الذهبي١٩٤-١/١٩٢ق٤ج، تلخيص، ابن الفوطي ) ٦١(
  ٢/٢٤٤، معجم الحنابلة، ؛ الطريقي٣/٢٢٤، شذرات، ابن العماد الحنبلي ) ٦٢(
  .٢٦٨-٢/٢٦٧ج، معجم الحنابلة، الطريقي ) ٦٣(
  .٣/٣٠٩ج، شذرات:ينظر ) ٦٤(
  .٣/٣٠٩ج، المصدر نفسه ) ٦٥(
  .٥/٥٨ج، المصدر نفسه ) ٦٦(
  .١٦٢ /٥ج، المصدر نفسه ) ٦٧(
هي مدينة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة بين حران ونصيبين ودنسير فيهـا عيـون               :رأس عين  ) ٦٨(

  .٢/٣٨٠مج، معجم البلدان، ياقوت الحموي:ينظر:للمزيد، كثيرة عجيبة صافية
  .٥/١٦٢، شذرات، ابن  العماد الحنبلي ) ٦٩(
  .٤/١٦٤، كتاب الذيل، الحنبلي ) ٧٠(
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  .١١٥-٣/١١٤، المصدر نفسه ) ٧١(
  .٣/٢٢٤، راتشذ، ابن العماد الحنبلي ) ٧٢(
  .٢/٢٤٤، معجم الحنابلة، الطريقي ) ٧٣(
، قالئد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمـان       ،  كمال الدين أبو البركات المبارك    ،  ابن الشعار : ينظر ) ٧٤(

  .٤/١٣٣ج، )٢٠٠٥:بيروت(، دار الكتب العلمية، كامل سلمان الجبوري:تحقيق، ١ط
  . ٤/١٣٣ج، المصدر نفسه ) ٧٥(
  .٢/٣٢، فوات الوفيات، الكتبي ) ٧٦(
  .٢٣/٣٦٠ج، سير:ظرين ) ٧٧(
  .٤٠ص، )محمد بن احمد الموصلي المعروف بشعلة(، الدباغ ) ٧٨(
، )ت/د:بغداد(،  كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون     ،  مصطفى بن عبد اهللا   ،  حاجي خليفة :ينظر ) ٧٩(

  .٢/١٩٦٤ج، مكتبة المثنى
  ص، )محمد بن احمد الموصلي المعروف بشعلة(، الدباغ ) ٨٠(
  .٣/٢٢٤ج، شذرات، ابن العماد الحنبلي ) ٨١(
  .٤/١٦٤، كتاب الذيل، الحنبلي ) ٨٢(
  .٢/٣٢، فوات الوفيات، الكتبي ) ٨٣(
 .٥/٣٠٦، شذرات، ابن العماد الحنبلي ) ٨٤(
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