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ـ   ،والجغرافيين العرب مدينة الموصل   ذكر العديد من الرحالة      ن  وتحدثوا عنهـا بـشئ م
 وكان من بين ما ذكروه عنها أعالم وشخصيات موصلية، لذلك سعينا في هذا البحـث                ،التفصيل

 وكان  ،إلى التعرف على األعالم الموصليين الذين وردوا في كتابات هؤالء الرحالة والجغرافيين           
 ، وأعالم وشخصيات من األدبـاء والعلمـاء       ، الزهاد والعباد والصالحون   ،من بين هؤالء األعالم   

 وقد تم االعتماد على عدد من المصادر الخاصة بالرحالة          ،الً عن أعالم من الوزراء والحكام     فض
اإلشـارات لمعرفـة   ( للغرناطي، وكتاب) تحفة األلباب ونخبة اإلعجاب ( مثل كتاب . والجغرافيين

أثار البالد وأخبار   ( فضال عن كتاب     ،لياقوت الحموي ) معجم البلدان ( وكتاب   ،للهروي) الزيارات
البـن  )تحفة النظار في غرائب األمـصار وعجائـب األسـفار         ( وأخيرا كتاب    ،للقزويني) لعبادا

  . بطوطة
Mosuli Notables According to Geographers and Travellers 

Writings  
Dr.Huda Yassen Yousif AL-Dabbagh  
Mosul Studies Centre 
Abstract  

Many travelers and geographers indicated in their writings to the   
city of Mosul ,and they spoke about it in detail .they also spoke a bout 
many far –famed people of Mosul .Therefore, in this research wetried to 
study some well-known men who were mentioned in the writings of those 
travelers and geographers. among them were the ascetics, the 
worshipers,the righteous , the men of letters ,udaba, and scalars , in 
addition to government, ministers, and rulers .in this research we relied 
upon some geographers and travelers, books, such as (Tuhfat Al-Albab wa-
Nukhbat Al-I,gab)(gift of secrets and selection of wonders),,by Al-Garnati, 
kitab (Al-Isharat ila Ma,rifat Al-Ziyara) book of indications to make known 
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the places of visitions by al-Harawi, and (Tuhfat an-Nazzar fi Gharaib  al- 
Amsar wa Aja,ib al-Asfar) by ibn battuta                                                       

 
كر العديد من الرحالة والجغرافيين العرب مدينة الموصل في كتابـاتهم بعـد أن زاروا             ذ

 وتحدثوا عن موقعها الجغرافي المميز، ودونوا كل ما شاهدوه فيها، في مختلف الجوانب              ،المدينة
راعية  ومحاصيلها الز  ، ووصفوا هواءها ومناخها   ،التاريخية والعمرانية واالجتماعية واالقتصادية   

 وذكر العديد منهم صفات أهل الموصل ومزاياهم التـي ميـزتهم عـن              ،وصناعاتها ومنتوجاتها 
غيرهم من سكان األقاليم األخرى، ولم يقتصر هؤالء الرحالة والجغرافيون فـي حـديثهم عـن                

 وإنمـا ذكـروا عـددا مـن األعـالم      ،الموصل على ذكر هذه المعلومات عن مدينة الموصـل      
  .ة التي عرفت واشتهرت في هذه المدينة والشخصيات الموصلي

لذلك سعينا في هذا البحث إلى إبراز هذه  الشخصيات التي وردت من خالل كتب بعض                
؟، بغض النظر   صاتهم أو توجهاتهم؟ وبماذا عرفوا    الرحالة والجغرافيين، من هم؟ وما هي اختصا      

 على تناول بعض الرحالة     عن أسباب رحالتهم، ونود أن نشير إلى أننا سنقتصر في هذه الدراسة           
والجغرافيين، وذلك لسعة الموضوع، وسنتناول في هذا البحث خمسة من الرحالـة المـشهورين              

أبو حامد عبد الرحيم بن     : الذين أشاروا من خالل حديثهم عن الموصل إلى أعالم موصليين وهم          
 )١()إلعجـاب تحفة األلباب ونخبة ونخبـة ا     (في كتابه    ،)م١١٧٠/ـه٥٦ ٥ت( سليمان الغرناطي 

اإلشارات إلـى معرفـة     (في كتابه   ) م١٢١٥/هـ٦١١ت( وأبو الحسن علي بن أبي بكر الهروي      
فـي  ) م١٢٢٨/هـ٦٢٩ت( ، وشهاب الدين ابو عبد اهللا  ياقوت بن عبد اهللا الحموي           )٢()الزيارات

 في كتابـه  ) م١٢٨١/هـ٦٨٠ت( ، وزكريا بن محمد بن محمود القزويني      )٣()معجم البلدان ( كتابه
، ومحمد بن عبد اهللا بن محمد بن إبراهيم بن عبـد الـرحمن بـن                )٤()ار البالد وأخبار العباد   أث(

تحفـة النظـار فـي      (في كتابه    )٥()م١٣٧٧/هـ٧٧٩ت( يوسف اللواتي المعروف بابن بطوطة    
المعروف برحلة ابن بطوطة، وقسم الموضوع إلى عدد مـن       )غرائب األمصار وعجائب األسفار   

ما ذكـروه عـن أعـالم       : ثانيا. نبذة عن حياة هؤالء الرحالة والجغرافيين     : أوال: النقاط الرئيسة 
 الزهاد والعبـاد والـصالحين      -١: وشخصيات موصلية، ويمكن تقسيم هذا الموضوع بدوره إلى       

  . الحكام والوزراء-٣، األدباء والعلماء-٢والمحدثين،
 

 ما ذكره بعض الرحالة والجغرافيين عن عدد من األعالم والشخـصيات  قبل الحديث عن 
وهو محمد بـن     ،حامد الغرناطي ولنبدأ بأبي   . الموصلية البد من إعطاء نبذة موجزة عن حياتهم       

يسي األندلسي  عبد الرحيم بن سليمان بن أبي الربيع بن محمد بن علي بن عبد الصمد المازني الق               
مال منذ شبابه    )٦()م١٠٨٠/ـه٤٧٣( ولد في غرناطة سنة     أبو حامد،  األصلالغرناطي القيرواني   
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ثم عـاد   ،رحالته إلى مصر، وسمع من علمائها  قام بأولى   ) م١١١٤/ـه٥٠٨(  ففي سنة  ،لإلسفار
ومر في رحلتـه     ،)م١١١٧/ ـه٥١١( ويال فغادرها مرة أخرى في عام      ولم يمكث ط   ،إلى وطنه 

، رحـل   )م١١٢٢/هـ٥١٦(  وفي عام  ،سط ثم القاهرة  بجزيرتي سردينيا وصقلية في البحر المتو     
الذي رفع إليه    )٧(إلى بغداد حيث أمضى أربعة أعوام، وذلك بسبب رعاية الوزير يحيى بن هبيرة            

  أمـا فـي سـنة      ،توجـه إلـى إيـران     ) م١١٢٩/هـ٥٢٤( الغرناطي أحد مصنفاته، وفي سنة    
دخـل بلغاريـا سـنة      فقدعبر بحر قزوين ووصل إلى مصب نهر الفولغا و        ) م١١٣٠/هـ٥٢٥(
 )هنغاريا( وبعد خمس عشرة سنة رحل إلى باشغرد         ،وهناك توفي احد أبنائه    )م١١٣٥/هـ٥٣٠(

. حيث كان يمتلك منزال، وتزوج ابنه حامد بسيدتين من تلك البالد واستقر هناك بـشكل دائمـي                
ها في بغداد   أما األعوام األخيرة من حياته فقد أمضا      . ك القيام بثالث رحالت إلى خوارزم     وتلى ذل 
ــنة ــ٥٥٤( س ــل) م١١٥٩/ـه ــ٥٥٧( وبالموص ــام   )م١١٦٢/ـه ــشق ع ــوفي بدم وت

تحفـة األلبـاب    ( ، وقد دون أبو حامد الغرناطي كل مشاهداته في كتابـه          )٨()م١١٧٠/هـ٥٦٥(
  .)٩(،عند زيارته لها)م١١٦١/هـ٥٥٧(وقد صنف كتابه هذا في الموصل سنة  )ونخبة اإلعجاب

 تقي الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن علي بن محمد           أما الهروي، وهو الشيخ الزاهد    
قدم إليها والده الذي كان شـيخا        )١٠()١١٤٧/هـ٥٤٢(العلوي الموصلي، فقد ولد بالموصل سنة       

 فانتقلت هذه المهنة إلـى ولـده   ،)١٣(، وكان خراطا )١٢( فأقام فيها، واليها ينسب    )١١(زاهدا من هراة  
 إذ أمضى أربعـين  ،المشايخ الصالحين الموجودين في الموصلتقي الدين، وكان والد األخير من       

نشأ  )١٤(سنة من حياته يصوم النهار ويصلي الليل حتى توفي، ودفن في مقبرة المعافى بن عمران              
الهروي بالموصل، واتجه منذ صغره نحو طلب العلم، ودرس على يد شيوخ الموصـل ورحـل                

، وسـمع الحـديث     )١٥(ئها في الـشام ومـصر     إلى عدد من البلدان ودرس على يد مشاهير علما        
 فضال عـن كونـه رحالـة    ، كما اهتم باللغة العربية إذ كانت له خطب وقصائد شعرية     ،)١٦(بمكة

، كمـا كـان     )١٨(، وكان للهروي العديد من التالميذ ومنح إجازة علمية للعديد مـنهم           )١٧(ومؤرخا
 وكان السبب فـي     )١٩()رفة الزيارات اإلشارات إلى مع  ( ومنها كتاب    ،للهروي العديد من المؤلفات   

تأليفه كما ذكر الهروي في مقدمته بناء على طلب رسول الخليفة العباسـي الناصـر لـدين اهللا                  
لغرض توثيق ما شاهده أثناء رحالته من العجائـب واألبنيـة            )١٢٢٥-١١٨٠/هـ٦٢٢-٥٧٥(

بنية واآلثار والعجائـب     أما األ  ،والعمارات واألصنام واآلثار والكتاب اقتصر على ذكر الزيارات       
نفـسه مـن      وقد جاءت هذه الموافقة بعـد أن رفـض الطلـب           ،فلها كتاب خاص بها غير هذا     

 تـوفي   )٢١()التذكرة الهروية في الحيـل الحربيـة      ( ،، ومن الكتب األخرى للهروي    )٢٠(أصدقائه
  .)٢٢(وفيها دفن في قبة مدرسته) م١٢١٥/هـ٦١١(الهروي في حلب سنة 
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 الحموي، الرومي الجنس،  بن عبد اهللا أبو عبد اهللا،     ي اآلخر، هو ياقوت     والرحالة الجغراف   
سـر يـاقوت    ُأ .)٢٣(في بالد الروم   )م١١٧٨/ــه٥٧٤(ولد سنة    الملقب شهاب الدين   البغدادي،

واشـتراه    )٢٤(، وحمل إلى مدينة بغداد طفال عمره خمس سنين أو ست          الحموي من بالده صغيراً   
وحبب إليـه   وعلمه الكتابة والخط،  ونشأ في رعايته، الحموي، يدعى عسكررجل تاجر من حماه   

 ثم اعتقـه   ،ولما كبر ياقوت قرأ شيئا من النحو واللغة واشتغل باألسفار والتجارة لسيده            ،)٢٥(العلم
واطلع وأفاد مما   . فاشتغل ياقوت الحموي بالنسخ باألجرة     .)م١١٩٩/ــه٥٩٦(  وذلك سنة  سيده

 ، من المـال مل في التجارة لدى سيده مرة أخرى بعد أن أعطاه مبلغاً        ثم عاود الع   ،)٢٦(كان ينسخه 
ـ ٦٠٦( وعند عودته من إحدى سفراته تلك وجد سيده قد توفي وذلك في سـنة               ،)م١٢٠٩/ـهـ

وسـافر بـه وجعـل بعـض      وانفرد بنفسه، ،جعله رأس ماله وتبقى لدى ياقوت شيئ من المال،  
وذلـك بحكـم    ،سعة إلى عدد من المدن والبلـدان    كان لياقوت الحموي رحلة وا     .)٢٧(تجارته كتبا 

وقعت حادثة لياقوت الحموي أدت إلى انتقالـه        وقد  ،  )٢٨(فضال عن طلب العلم    ،ممارسته للتجارة 
وعند تواجده فـي بعـض   ، توجه إلى دمشق  )م١٢١٦/ـهـ٦١٣(  ففي سنة  ،بين عدد من المدن   

 الطرفين كـالم أدى إلـى      ، فجرى بين  )رض(أسواقها ناظر بعض من كان يتعصب لإلمام علي         
 بعد أن بلغت القضية حاكم دمشق فطلبه ولـم يقـدر            فخرج من دمشق منهزماً    ثورة الناس عليه،  

ثم توجـه إلـى      ،)م١٢١٦/ــه٦١٣( فوصل إلى حلب خائفا ثم توجه إلى الموصل سنة           ،عليه
مدة، وبعـد    )٣٠(ثم استوطن مدينة مرو    ،)٢٩(خراسان عدد من المدن ومنها       إلى    انتقل اربل ومنها 

وخالل تواجده في المدينة األخيرة صـادف   ،)٣٢(ومضى إلى خوارزم   )٣١(ذلك خرج عنها إلى نسا    
 ياقوت في رحلتـه تلـك       ىوقد قاس   منها، هربف ،)م١٢١٩/ـهـ٦١٦( خروج التتار وذلك سنة   

رحل إلـى   و،  ))٣٤(م١٢٢٠/ـهـ٦١٧( ثم وصل إلى اربل سنة     ،)٣٣(الكثير من المضايقة والتعب   
وخـالل    في السنة ذاتها، بعد أن عانى من صعوبة العيش وأقام بها مدة مـن الـزمن،                الموصل

ـ ٦٥٤ت  ( تواجده بالموصل التقى ياقوت الحموي بابن الشعار الموصلي         صـاحب   )م١٢٥٦/هـ
شـاهدته  :(( )٣٥(وعن ذلك قال ابـن الـشعار       )قالئد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان      (كتاب  

 ،نس تـام  أوكانت بينه وبين أخي صداقة و      ازرق العينين،  ،ر اللون حمأبالموصل وهو كهل أشقر     
ثم سافر   ،فأجاب إلى ذلك وجعل يماطلني ويعدني هكذا مدة من الزمن          ، من شعره  واقتضيته شيئاً 

ورحـل إلـى حلـب، سـنة      ثم انتقل إلـى سـنجار،   .))إلى بالد الشام فما عدت رأيته بعد ذلك  
توجه ياقوت الحموي إلى مصر، ثـم رجـع    ).م١٢٢٧/ـه٦٢٤(وفي سنة    ،)م١٢١٢/ـه٦٠٩(

 .))٣٦(م١٢٢٨/ــه٦٢٦( وتوفي هناك في شهر رمضان سنة      إلى حلب وأقام في خان بظاهرها،     
 قد لقي في أسفاره إلى تلك المدن والبلـدان العديـد مـن العلمـاء     ياقوت الحمويومما يذكر أن   

وعلماءهـا  ] المـدن والبلـدان   [لقي مشايخها   : ((... )٣٧(والشخصيات وعن ذلك قال ابن الشعار     



  هدى ياسين يوسف الدباغ. د

 >>  
  

)٤٥( 

 

واخذ عنهم اآلداب الكثيرة واستفاد مـنهم        وجالس صدورها وكبراءها،   وشاهد أدباءها وفضالئها،  
ألف ياقوت الحموي العديد من المؤلفات السيما في مجـال األدب والجغرافيـة             .))الفوائد الغزيرة 

 وكتـاب ) معجم األدبـاء ( كتابو) معجم البلدان(ومن أهم هذه المؤلفات كتاب . والتاريخ وغيرها 
وكتـاب   )المبدأ والمـال فـي التـاريخ      (و )معجم الشعراء (و )المشترك وضعا المختلف صعقا   (
  .)٣٨()المقتضب في النسب(و) الدول(

 فهو زكريا بن محمد بن محمود، ولد في بلدة قزوين جنوب بحر قـزوين               ،أما القزويني 
نسب، رحل فترة شبابه إلـى العديـد مـن    واليها ي) م١٢٠٣/ هـ٦٠٠( من أسرة عربية في سنة  

المدن والبلدان في الشام، والعراق، مثل دمشق، وواسط، والحلة التي زارها في زمـن الخليفـة                
 وقد تـولى    ،أخر الخلفاء العباسيين في بغداد    ) م١٢٥٨-١٢٤٢/هـ٦٥٦-٦٤٠(المستعصم باهللا   

تقل إلى القـضاء بمدينـة      ثم ان . م١٢٥٢/ هـ٦٥٠القزويني منصب القضاء في مدينة الحلة سنة        
م، كما أضيف إليه التدريس في احدى المدارس هناك، واستمر فـي            ١٢٥٤/هـ٦٥٢واسط سنة   

، ولم يقتصر القزويني في عملـه علـى         )٣٩()م١٢٨٣/هـ٦٨٢( عمله هذا إلى أن توفي في سنة      
ـ           ،ممارسة القضاء والتدريس فقط     ،ة بل كانت له اهتمامات أخرى في ميداني التـاريخ والجغرافي

وكانت له مؤلفات في هذا المجال، ولعل من أبرزها كتابه األول الذي            ،وحظي بمكانة بارزة فيهما   
آثـار  ( وكتابه الثاني والذي بعنــوان       ،)عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات   (يحمل عنوان   

ومما تجدر اإلشارة إليه أن القزويني قد ذكـر فـي كتابـه اآلخـر               . )٤٠()البالد وأخبار العبـاد  
ما يدل على زيارته للموصل وذلك من خالل اإلشارة         ) عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات   (

 ومنهـا مـا     …((: ذكر ما نصه  .  ففي حديثه عن حيوانات عجيبة الصور      ،التي أوردها عن ذلك   
   . )٤١())…حدثني به بعض الفقهاء بالموصل

بن عبد الـرحمن ابـن      ابن بطوطة، هو محمد بن عبد اهللا بن محمد بن إبراهيم            وأخيرا  
ـ ٧٠٣(  ولد في مدينة طنجة ونشأ بهـا سـنة         ،يوسف اللواتي ويكنى أبا عبد اهللا      ، )م١٣٠٣/هـ

والمعلومات عن طفولة ابن بطوطة وحياته المبكرة مجهولة، والذي نعلمـه، جـاء مـن خـالل            
المعلومات التي قدمها ابن بطوطة نفسه، إذ أن والده كان قاضيا، وابـن بطوطـة أيـضا تـولى      

ـ ٧٢٥( وقد رحل ابن بطوطة من بالده إلى بالد المشرق عـام       )٤٢(القضاء وكـان  ) م١٣٢٤/هـ
، وكانـت  )( ن سنة،  وغادر بلدته ألداء فريضة الحج وزيارة قبر الرسول      ين وعشر يعمره اثنت 

بداية لرحلة طويلة بدءا من المغرب وعبر مدن العالم اإلسالمي، فـدخل بـالد مـصر والـشام           
 ، ولقي الملوك والمـشايخ والعلمـاء      ،لهند والسند والصين واليمن والقسطنطينة    والعراق، وبالد ا  

دخل األنـدلس ولـم    وعاد إلى بالد المغرب و ،واستقر عند ملك الهند، فحظي لديه وواله القضاء       
بعد أكثر من ربع قرن وعند عودة ابن بطوطة إلى المغرب األقصى انقطع إلى           إال  يعد إلى وطنه    
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 عبد اهللا محمد بن محمد ابـن        ي وقد طلب األخير من أب     ،المريني فأقام ببالده  السلطان أبي عنان    
أن يدون رحالت ابن بطوطة، وأملـى األخيـر          )٤٣()م١٣٥٦-١٣٢٣/ــه٧٥٧-٧٢٣( جزي

    تحفـة النظـار فـي    ( وسماها) م١٣٥٥/ـه٧٥٦(  بمدينة فاس سنة   أخبار رحلته على ابن جزي
  ابـن بطوطـة فـي مدينـة مـراكش سـنة             وقـد تـوفي    )غرائب األمصار وعجائب األسفار   

  )٤٤()م١٣٧٧/ــه٧٧٩(

 
 

 عددا من األعالم والشخصيات الدينية في مدينة الموصل من          ،ذكر الرحالة والجغرافيون    
أبو حامد الغرناطي، الذي أشار إلى احد الزهاد         وفي مقدمة هؤالء     ،ياء والصالحين الشيوخ واألول 

 والصالحين، الذين التقى بهم فـي مدينـة الموصـل ونـزل عنـده عنـد زيارتـه لهـا سـنة             
 وقد أشاد أبو    ،وهو الشيخ معين الدين، أبو حفص عمر بن الحضر االردبيلي         ) م١١٧٩/هـ٥٥٧(

وعن ذلـك قـال أبـو حامـد         .  وكرمه، وتواضعه  ،يافته له حامد الغرناطي به، وذكر حسن ض     
ولما وصلت إلى الموصل سنة سبع وخمسين ونزلت في جناب الـشيخ اإلمـام         ((  :)٤٥(الغرناطي

 )وسـيلة المتعبـدين  ( بتأليفه ،الزاهد الماجد معين المسلمين ومحيي سنن المرسلين وخاتم النبيين        
) ( تعالى، وشفاعة نبيـه المـصطفى محمـد   أبي حفص عمر بن محمد، متوخيا بذلك رضا اهللا       

 وتقـشفه  ،فشهدت من إكرامه وتواضعه وبره بجميع المسلمين وإطعامه للقاصدين منهم والقاطنين     
 كأنه ملك فـي زي  ، واالقتداء باألئمة الصالحين العاملين    ،على زي الصحابة والتابعين    في لباسه، 

عـن جميـع المـؤمنين أفـضل جـزاء      جازاه اهللا عني و  ،مسكين فهو في العصر معدوم القرين     
 ولهـا مكانتهـا فـي       ،وهذه الشخصية كانت من  الشخصيات المهمة والمعروفـة        )). المحسنين

ألنه كان يمأل تنانير األجـر      ) مالء(  وسمى الشيخ معين الدين    ،الموصل في تلك الفترة التاريخية    
 غير القميص والعمامة وال      ولم يكن عليه   ، ثم يأخذ األجر فيتقوتُ بها     ،أو الجص وهو يتلو القران    

 وكـان    ،يملك غيرها، وكان أيضا عالما بفنون الكالم ويزوره الملوك واألعيان ويتبركـون بـه             
ومن الجـدير    )٤٦(.يجهز الطعام الكثير في المولد النبوي، ويحضره سلطان الموصل وأكابر البلد          

ل مشاهداته وأسفاره ومـا     أن هذا الشيخ هو الذي شجع أبا حامد الغرناطي على تدوين ك           بالذكر،  
ولـم  : ((...وعن ذلك قال أبو حامد الغرنـاطي ) تحفة األلباب( رآه من عجائب البالد فألف كتابه     

 ومن المكاره وقاه يحثني كلما كنت ألقاه أن اجمع ما رأيته في األسفار من عجائب                ،يزل أبقاه اهللا  
ورأيـت أن   ...  فأجبته إلى ذلك     ،ارالبالد والبحار، وما صح عندي من نقلة األخبار الثقات األخي         

  .)٤٧())اسمي هذا المجموع، تحفة األلباب ونخبة اإلعجاب
  



  هدى ياسين يوسف الدباغ. د

 >>  
  

)٤٧( 

 

الهروي فقد ذكر العديد من األولياء والزهاد والـصالحين المـشهورين فـي مدينـة         أما  
 وذكر الهـروي ثمـاني شخـصيات، اشـتهرت     ،الموصل، وذلك من خالل اإلشارة إلى قبورهم   

الشيخ المعافى بن عمران، الشيخ السراج، والشيخ أبـو بكـر           : وهموعرفت في مدينة الموصل     
الهروي، الشيخ النساج، الشيخ فتح الكاري، الشيخ فتح الموصلي، الطويل، والشيخ قضيب البـان            

 فـي حـين أن هنـاك    ،، وجاءت معلوماته مقتضبة جدا عن بعض تلك الشخصيات     )٤٨(الموصلي
هذا االقتضاب يعود إلـى أن الهـروي أراد أن          شخصيات أخرى ذكر أسمائهم فقط، ولعل سبب        

يسلط الضوء على األعالم والشخصيات الموصلية الشهيرة في مدينة الموصل، دون الدخول في               
تفاصيل تلك الشخصيات ربما لشهرتها، والن هدف الهروي لم يكن توثيق تلـك الشخـصيات أو          

 ،من العجائب واألبنيـة والعمـارات     الحديث عنها وإنما كان هدفه توثيق ما شاهده أثناء رحالته           
  .فضال عن أن الكتاب مقتصر على ذكر الزيارات كما اشرنا أنفا

 ومن األعالم والشخصيات الذين ذكرهم الهروي، الشيخ الزاهد المعافى بن عمران الذي            
الشيخ المعافى بن عمران من كبار األولياء والصالحين يقال ِان ابليس حمل بـين              : ((...قال عنه 

والمعافى بن عمران هو شيخ  محـدثي        )٤٩(...))ه المصباح إلى المسجد أربعين سنة واهللا اعلم       يدي
سمع من العديد من الشيوخ، وسمع      )م٧٣٧/هــ١٢٠(  ولد سنة  ،أهل الموصل وعالمهم وزاهدهم   

، ومـن   )٥٠(منه كثيرون، قام برحلة علمية شملت بلداناً عديدة، منها بغداد والكوفة والبصرة ومكة            
ـ ٣٣٤ت( المؤرخ الموصلي الـشهير    )٥١(ر بالذكر أن أبو زكريا االزدي     الجدي قـدم  ) م٩٤٦/هـ

أمـا   . ومفصلة عن المعافى بن عمران وبين مكانته ومنزلته وعلمه وورعه          معلومات مهمة جداً  
 فهو الشيخ السراج المقرئ،     )٥٢(الشخصية الثانية التي عرفت في مدينة الموصل وذكرها الهروي        

وقـد وصـف    .  وهو علي بن سعادة أبو الحسن الجهني الموصلي        ،ماء الموصل الذي يعد احد عل   
 توفي  ،وحدث عنه جماعة  .  سمع من أمام الجزيرة، ورحل إلى بغداد وسمع من شيوخها          ،بالورع

والشخصية الثالثة التي أشار إليهـا الهروي،هـو        . )٥٣(م١١٣٤/هـ٥٢٩في مدينة الموصل سنة     
من الشيوخ الزهاد وقدم إلى الموصل وأقام بها إلى أن تـوفي      والده الشيخ أبو بكر الهروي وكان       

 أيضا وكـانوا مـن الرجـال        )٥٤(ومن األعالم الموصليين الذين ذكرهم الهروي     . كما ذكرنا أنفا  
 إال انه أقام ببغـداد،      ، أصله من سامراء   ،الصالحين، الشيخ النساج، وهو أبو الحسن خير النساج       

اكة ونسج الثياب، ولذلك عرف بالشيخ النساج، ويقع مرقـده           وكان يتكسب من الحي    ،عمر طويالً 
 )٥٦(والمـدفون فيهـا   )٥٥(في محلة المشاهدة بالقرب من المقابر التي تحف بمرقد اإلمـام البـاهر            

، )٥٧( الشيخ فـتح الكـاري     ،من أهل الموصل  والشخصية األخرى التي ورد ذكرها لدى الهروي        
صلي، الذي سار ذكره شرقاً وغرباً، والكاري نـسبة  وهو أبو نصر و الفتح بن سعيد الكاري المو       

ومن الجدير بالذكر،أن األخيـر     ،  )٥٨( ينسب إليها فتح الكاري    ،إلى الكار، وهي قرية عند الموصل     
وسميت المحلة التـي دفـن      ) الشيخ فتحي ( عرف أيضا بالفتح الموصلي، وأهل الموصل يسمونه      

 )٦٠(فضال عن ذلك فقد ذكر الهروي    .)٥٩()م٨٣٥/هـ٢٢٠(فيها محلة الشيخ فتحي وتوفي فيها سنة      
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  الموصلي، والذي تـوفي سـنة  الفتح الموصلي، وهو أبو محمد الفتح بن محمد بن وشاح االزدي    
 ومشهورا بالعبادة والفضل،    ،وكان احد الزهاد والعارفين واألولياء واالجواد     ) م٧٨٦/هــ١٧٠(

 مالزمـاً قيـام     ،ير البكاء من خشية اهللا    وهو الفتح الموصلي الكبير، حدث عنه الكثيرون، كان كث        
  .)٦١(الليل، وعند وفاته لم يبق ملي وال ذمي إال وحضرها

  الذين تحدثوا عن الفتح الموصلي أيضا في كتاباتهم، القزويني         ومن الرحالة والجغرافيين،  
 مـن اهللا  الذي كـان عليـه الفـتح الموصـلي           نصاً أوضح فيه الورع والخوف       الذي أورد 

كان الغالب عليه الخوف والبكاء، وفي أكثر أوقاته كان باكياً، فلما تـوفي رئـي فـي                 ...((:فقال
يارب الخجالة  : ما الذي أبكاك؟ فقلت   : أوقفني بين يديه وقال   : ما فعل اهللا بك؟ قال    : قيل له    ،المنام

وعزتي وجاللي أمرت ملك الذنوب أن ال يكتب عليك أربعين سنة لبكائـك              :فقـال!   من ذنوبي 
 العديــد مـن   ،وقد أوردت المصادر التاريخية التي تحدثت عن الفتح الموصلي      )٦٢()).هيبتيمن  

  )٦٣(. هذا الرجلما كان عليهلذينالروايات التاريخية التي تبين الزهـد والورع الـ
 وهـو مـن كبـار       ، شخصية تدعى بالطويل   )٦٤(ومن الشخصيات الذين ذكرهم الهروي    

ذكر األخير اسمه بل ذكر لقبه ربما لعدم معرفته به وذكر سبب            األولياء كما أشار الهروي، ولم ي     
لما قدم إلى الموصل ودخل من باب       :((...تسميته بالطويل نقال عن شخص قدم إلى الموصل فقال        

أمـا الشخـصية    ...)). وان رأسه لمس وسط القنطـرة      ،المدينة الغربي الذي يقال له باب الميدان      
 أعالم الموصل فهو الشيخ حسين المعروف بقـضيب البـان       من   )٦٥(األخيرة التي ذكرها الهروي   

 وهو عبد اهللا الحسين بن عيسى بن يحيى ينتهي نسبه إلى اإلمام علي بن               ،)م١١٧٧/هـ٥٧٣ت  (
ولقب بقضيب البان لحسن شكله وروعة طلته وقامته، وهو عالم ومتـصوف،             )رض(أبي طالب   

، ثم استدعاه الشيخ    )م١١٦١/هـ٥٥٧ت(  وصلى أمام الشيخ عدي بن مسافر      ،درس الفقه واألدب  
وصلى إماماً عنده نحو عشرين سنة، قام برحلة إلـى        ) م١١٦٦/ هـ٥٦١ت( عبد القادر الكيالني  

حران ثم عاد إلى الموصل، وسافر إلى الشام واتصل بشيوخها، وزار مكة ألداء فريضة الحـج                
  .)٦٦(ي مقبرة باب الميدانودفن خارج السور ف وعاد إلى الموصل وانقطع للتدريس فيها واإلرشاد

، فقد بدأ حديثه عن الشخصيات التي تنسب إلى أهل الموصل مـن        )٦٧(أما ياقوت الحموي  
وأما من ينسب إلى الموصل من أهل العلم فأكثر من أن يحصوا ولكن نـذكر     :((...أهل العلم فقال  

وقد ...)) عنهم  من أعيانهم وحفاظهم ومشهورهم ما ربما احتيج إلى كثير من الوقت عند الكشف              
أورد ياقوت الحموي، شخصيتين من أهل الموصل تميزت في مجال العلوم الدينية، وهمـا عبـد            

الذي تميـز  )م٨٧٤/هـ٢٦١ت(العزيز بن حيان بن جابر بن حريث أبو القاسم االزدي الموصلي     
في مجال علم الحديث، وزودنا ياقوت الحموي بمعلومات قيمة عن هـذه الشخـصية، إذ ذكـر                 

. ته في طلب علم الحديث، ومنها رحالته إلى مدينة دمشق، وحمص، وعـسقالن، ومـصر           رحال
وسمع من الكثير من الشيوخ في هذه البلدان، كما انه حدث عنهم، وروى عنه أيضا ابنـاه، أبـو              

  .)٦٨(جابر زيد، وإبراهيم أبو عوانة



  هدى ياسين يوسف الدباغ. د

 >>  
  

)٤٩( 

 

لحديث هو أبو    والتي تميزت في مجال ا     )٦٩(والشخصية الثانية التي ذكرها ياقوت الحموي     
يعلي احمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيس ابن هالل التميمي الموصلي الحـافظ، واكتفـى     
ياقوت الحموي بذكر اسمه، ولعل الشهرة الكبيرة لهذه الشخصية هي التي جعلت يـاقوت يـذكر                

 ولـد بالموصـل سـنة       ، ومؤرخ ، فقيه ، وعالم ،اسمه فقط، فهو محدث الموصل المشهور، حافظ      
، من أسرة علمية، بدأ رحلة في طلب العلم وهو في سـن الخامـسة عـشرة،                 )م٨٢٦/هـ٢١٠(

يزيد بن محمد بـن إيـاس        وحدث عنه كثيرون ومنهم، أبو زكريا        ،وسمع من الكثير من الشيوخ    
، وقد أطنـب المؤرخـون      )م٩٤٤/هــ٣٣٤ت(دث الموصلي الشهير     والمح ،االزدي، المؤرخ 

ادة به علما وخلقا، ومن الكتب التي ألفها أبو يعلي الموصلي           والمحدثون وخبراء الحديث في اإلش    
) مـسند المغاربـة   (الذي نال تقدير معاصريه ومن تبعهم، ومن مؤلفاتـه أيـضا          ) المسند(كتاب  

وعند وفاته أغلقت الموصـل     ). م٩٢٠/ هـ٣٠٧( في ثالثة مجلدات، توفي سنة     )معجم شيوخه (و
  .)٧٠(جمع غفير من الناسأبوابها، معلنة الحداد العام، وحضر جنازته 

 
الشخـصيات األدبيـة    األعالم الموصليين مـن     من   إلى عدد  والجغرافيون أشار الرحالة   

 الـسري بـن احمـد       ،الشخصياتهذه  ومن  والعلمية التي عرفت واشتهرت في مدينة الموصل،        
ألدبيـة الموصـلية فـي       هذه الشخصية ا   )٧١( وقد ذكر ياقوت الحموي    ،الرفاء الشاعر الموصلي  

 شعرية لهذا الشاعر يتشوق فيهـا إلـى مدينـة           اً وأورد أبيات  ،معرض حديثه عن مدينة الموصل    
  :الموصل فقال

      سقى ربى الموصل الفيحاِء من بلٍد               
  جود من المزن يحكي جود أهليها                         

        أنوح على               أأندب العيشَ فيها أم 
  أيامها  أم  اعزي  في  لياليها                   

               أرض يحن إليها من يفارقها 
  ويحمد  العيشَ  فيها  من  يدانيها                    

والسري الرفاه، أديب وشاعر من أهل الموصل، كان في صـباه يرفـو ويطـرز فعـرف                      
بحلـب،  ) م٩٦٦/ هـ٣٥٦ت  ( األدب، قصد سيف الدولة الحمداني    بالرفاه، جاد شعره ومهر في      

فمدحه وأقام عنده مدة ثم انتقل بعد وفاته إلى بغداد، ومدح جماعة من الوزراء واألعيـان، ثـم                  
، وكان يجلس يورق شعره ويبيعه، ثـم        )النسخ والتجليد ( ضاقت دنياه واضطر للعمل في الوراقة     

فات، وقد توفي السري الرفاه في بغداد وكان له العديد مـن      له عدد من المؤل    ،نسخ لغيره باألجرة  
  .)٧٢(المؤلفات
وفيما يتعلق باألدباء والعلماء الموصليين، زودنا ياقوت الحموي  بمعلومات مهمة جـدا،     

عبد العزيز بن حيان بن جابر بن حريث أبي القاسم االزدي            وذلك من خالل حديثه عن شخصية     



  الهجريين ٨-٦خالل فترة القرنين  أعالم موصليون من خالل كتابات بعض الرحالة والجغرافيين

   
  

 )٥٠( 

 

 طبقات محـدثي ( الحديث كما اشرنا أنفا، وذلك باإلشارة إلى كتاب الموصلي الذي تميز في مجال      
، ويبـدو أن هـذا   )٧٣( ألبي زكريا االزدي، وهذا الكتاب من الكتب المفقودة لألخير     )أهل الموصل 

الكتاب كان موجودا في زمن ياقوت الحموي، وانه قد اطلع عليه واستقى منه معلومـات مهمـة                 
وقال أبو زكرياء يزيد بن محمد بن إياس االزدي فـي           :((العن شخصية عبد العزيز بن حيان فق      

 ومعولـة   ، عبد العزيز بن حيان بن جابر بن حريث المعولي         ،كتاب طبقات محدثي أهل الموصل    
سمع من المواصلة   .  وطلب الحديث ورحل فيه وأكثر الكتابة        ،من االزد، كان فيه فضل وصالح     

وصنف حديثه وحدث الناس عنه دهراً      ،وكتب بالشام . والكوفيين والحرانيين والجزريين وغيرهم     
  .)٧٤())م٨٧٥/هــ٢٦١توفي سنة. طويالً

، )أثار الـبالد  (القزويني فمن الشخصيات العلمية التي تحدث عنها وذكرها في كتابه            أما
، والذي كان يعد    )م١٢٤١/ـهـ٦٣٩ت( الم الموسوعي الشهير كمال الدين بن يونس بن منعة        الع

من أنبغ علماء العرب والمسلمين على مر العصور، وكان متضلعاً بعلوم كثيرة في اللغة والنحـو   
 كما كـان يـضرب بـه المثـل         ،والفلسفة والرياضيات والطب وأنواع الحساب والجبر وغيرها      

 كان جامعاً لفنون العلوم عديم النظير       ((:بقوله)٧٦(، وقد وصفه القزويني   )٧٥(علومهبذكائه وسعـة   
 وقد غطّت شـهرة     )). في أي فن باحثته فكأنه صاحب ذلك الفن من المنقول والمعقول           ،في زمانه 

وقـد ذكـرت    . كمال الدين بن منعة في مجال الحساب والجبر على شهرته في بقية المجـاالت               
عدداً من الروايات التي تبين كفاءته ومقدرته النادرة على حل بعض المسائل             المصادر التاريخية 

 حتـى  ،الرياضية والهندسية التي كان يصعـب على معظم رجال أهل العلم حلها في ذلك الزمان       
 الوفود كانت تقصده من بالد الروم والفرنج من أجل حل مـسائل معينـة فـي الرياضـيات                   أن

 وأما فــن    …:((رواية تاريخية مفصلة ذكر فيها ذلك إذ قال        )٧٧(ينيوقد أورد القزو  . والهندسة
بعثوا  )٧٨(ومن عجيب ما رأيت منه أن الفرنج في زمن الملك الكامل          ،الرياضيات فكان فيه منفرداً   

أما الطبية والحكمية   . إلى الشام مسائل أرادوا جوابها، منها طبيـة، وفيها حكمية، ومنها رياضية          
والملك الكامل أراد أن يبعث جواب الكل، فبعثوا        . شام، والهندسة عجزوا عنها   فأجاب عنها أهل ال   

 أستاذنا، وكان عديم النظير فـي علـم الهندسـة،           ،األبهري إلى الموصل إلى المفضل ابن عمر     
فأشكل الجواب عليه فعرضه على الشيخ ابن يونس، فتفكر فيه وأجاب عنه، والمسألة هذه نريـد                

 له وتراً، والوتر أخرج من الدائرة عملنا عليِه مربعاً، تكون مساحة القوس             أن نبين قوساً أخرجنا   
  :هذه صورتها،كمساحة المربع
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فلما مشيت إلى الـشام      فكتب برهانه المفضل وجعله رسالة بعث بها إلى الشام إلى الملك الكامل،           
فإنه كان نادر    ، البرهان ويثنون على استخراج ذلك   ،رأيت فضالء الشام يتعجبون من تلك الرسالة      

الذين تحدثوا عن كمال الدين ابـن منعـة         وقد انفرد القزويني عن غيره من المؤرخين       ،))الزمان
  .برسم صورة توضيحية للمسألة الرياضية التي طُلـب من كمال الدين بن منعة إيجاد حل لها

 
 في المجال السياسي سواء من الحكام       الرحالة والجغرافيون أعالماً موصليين عرفوا    ذكر  

إلى حاكم الموصل، وذلك عندما زار ابن بطوطة الموصل          )٧٩( فقد أشار ابن بطوطة    ،أم الوزراء 
وهو عالء الدين علي  بن شمس الدين محمد الملقـب           ،، والتقى بحاكمها  )م١٣٢٦/ هـ٧٢٧( سنة

ان أميرها حين قـدومي عليهـا    وك:((...بحيدر، وقد أشاد ابن بطوطة به وبكرمه، ومما قاله عنه         
، وهـو مـن   )٨٠(السيد الشريف الفاضل عالء الدين علي بن شمس الدين محمد الملقـب بحيـدر       

 وأجرى علي اإلنفاق مدة مقامي عنده، وله الـصدقات واإليثـار    ،الكرماء الفضالء، أنزلني بداره   
ا يليها ويركب فـي      وفوض إليه أمر هذه المدينة وم      ،المعروف، وكان السلطان أبو سعيد يعظمه     

 ووجوه أهل المدينة وكبراؤها يأتـون للـسالم عليـه غـدواً            ،موكب عظيم من مماليكه وأجناده    
ومما يذكر أن ابن ملك الموصل كان موجوداً فـي مدينـة            . )٨١(...))وعشياً، وله شجاعة ومهابة   

 ملـك   أي[وولـده   ((...:فاس في بالط السلطان المريني أبي عنان وعن ذلك قال ابـن بطوطـة             
 ومحـط رحـال     ،في حين كتب هذا في حضرة فاس، مستقر الغرباء، ومأوى الفـرق           ] الموصل

ويبدو أن ابن ملك الموصل كان شخصا محترما يلقب بالفارس، مثقفاً، راوية للشعر،             ...)) الوفود
في مدينة فاس وسـمع عنـه قـصيدة     ) م١٤٠٥/ هـ٨٠٧ت  ( وقد التقى به المؤرخ ابن األحمر     

  )٨٢()١٣٣٩/ هـ٧٥٢( ين الحليطويلة لصفي الد
 ، فقد  ذكر من الشخصيات البارزة في مدينة الموصل في العصر االتـابكي  ،أما القزويني 

وزير اتابكة الموصل وهو أبو جعفر محمد علي بن أبي المنصور الملقب بجمال الدين المعروف               
مـن كـرام    كان  :((... ومما قاله عنه   )٨٣()م١١٦٣-١١٢٧/هـ٥٥٩-٥٢١( بالجواد األصفهاني 

وتجدر المالحظة إلى أن جمـال      . )٨٤(...))الدنيا، أصله من أصفهان توزر من صاحب الموصل       
الدين األصفهاني نشأ في أسرة اشتهرت باألدب والعلم وتهذب في بالط السالطين وهذا مما جعله               

 وشغل بعـض المناصـب فـذاعت شـهرته          ،يبرز في مجال األدب ويظهر كفاية ومقدرة عالية       
الذي اصطحبه عندما تولى الموصل فتفتحت أمامـه أبـواب           )٨٥(ى عماد الدين زنكي   ووصلت إل 

فكـان مـن خواصـِه     ،   من المناطق فأبان كفاية وعفة     اً واله عمـاد الدين زنكي عدد     ِاذ ،الشهرة
  .ر ندمائِهوأكب

ومما ميز هذا الوزير األتابكي وأعطاه شهرة فائقة هي كرمه الكبيـر الذي كان الـسبب               
، وقد ركزت المصادر التاريخية التي تحدثت عن الجمال الموصلي على           )٨٦(حه لقب الجواد  في من 

: إذ قـال     .)٨٧(ومن األمثلة على ذلك ما ذكره عماد الدين األصفهاني        . وصف هذا الجود والكرم   
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 حتى زم إلى البالد ركائب الجود فجعل لكـل بلـدة مـن بـالد              ،ولم يقنع بما جـاد به للوفود     ((
. )) جوده في اآلفاق إلى المقيمـين سـائراً وللطـالبين طالبـاً            وأصبحمن مواهبه راتباً،    اإلسالم  

كان رحمه اهللا أسخى الناس وأكثرهم عطاء وبذالً للمـال رحيمـاً            (( : فقال )٨٨(ووصفه ابن األثير  
 إلـى العنايـة     )٨٩(وفيما يتعلق بكرم هـذا الوزير أشـار القزوينـي        . ))...بالناس متعطفاً عليهم  

 إذ أشـار إلـى   ،)مكـة والمدينـة(اصة واألموال الطائلة التي أنفقها على األماكن المقدسـة        الخ
 .اللباس األخضر الذي ألبسه الجمال األصفهاني للكعبة بعد أن استأذن الخليفة في ذلك فأذن لـه                 

وقد .وكذلك أشـار إلى األموال التي أنفقهـا على أهل مكة وحجاجها ال سيما الفقراء منهم
كدت المصادر التاريخية على ما فعله الجمال الموصلي في مكة والمدينة واألموال الطائلة أ

التي أنفقها عليهما وذلك من خالل توفير جميع وسائل الراحة واألمان للنـاس ال سـيما                 
ومن األمور األخرى التي    . )٩٠(وكذلك مساعدة الفقراء والمحتاجين   . حجاج بيت اهللا الحرام   

 عن الوزير الجمال الموصلي معرفته بعلـم الكيميـاء وأورد روايـة           )٩١(يذكرها القزوين 
وكـان يعطي أكثر من عبر الموصل، فعرف الناس أن عنده     ...:((تاريخية حول ذلك فقال   

:  قـال  ،نعم: أنت الجمال الموصلي؟ قال   : وحكي أن رجالً صوفياً قال له     …علم الكيمياء   
اتركه  :فقال! امأل هذا دراهم:  طرطورة وقالفنزع. سل ما شـئت : قال له! اعطني شيئاً

   مملوءاً من الـدراهم        ،فتركه عنده ! عندي وارجع غداً خذه أعطاه إياه فأخـذه  ، فلمـا عاد 
مالي إلى هذا حاجة، وإنما أردت أن أجربك هل أنـت أهـل لهـذه            : وخرج ثم عاد وقال   

أريد أن أعلمـك عمـل      فعرفت أنك أهل، وأنت ما تعرف إالّ عمل الفضة         ،الصنعة أم ال  
 وعنـد مراجعة عدد من المصادر التاريخية التي تحدثت ))فعلّمه وذهـب . الذهـب أيضاً 

 الكرم الكبير لهذا الوزير وكثرة ، ولعلعن الجمال الموصلي لم نجـد ما يؤيد هذه الرواية  
.  مر معناعطاياه والمبالغ الطائلة من المال التي كان ينفقها في العديد من أعمال الخير كما

جعلت الناس تذكر بعض القصص والروايات التي تبين مـدى غنى هذا الرجل وذلـك بقدرتـه                
  .ل بعض المعادن إلى ذهب أو فضةعلى تحوي

وحكي أنه كان بينه وبين     …((: وفاة الجمال الموصلي فقال    )٩٢(  هذا وقد ذكـر القزويني   
 فمـات  ، أوالً فصاحبه يحمله إلى البقيـع بعض األمراء صداقة، فتعاهدوا على أن من مات منهما   

 وعين قوماً   ، فاشترى ذلك األمير جماالً كثيرة     ،الجمال الموصلي أوالً في سنة خمسين وخمسمائة      
الجمال الموصلي  : وقال ، وأمواالً للصدقة عنه في كـل منزل      ،من الصلحاء وأقواماً من المقرئين    

أشـار  الـسابق  ومن خالل الـنص  . ))ع بهذا االحترامال يبعـث إلى البقيع إالّ هكذا ودفنته بالبقي     
القزويني إلى العهد واالتفاق الذي كان بين الجمال الموصلي وأسد الدين شيركوه عـم الـسلطان                

على أن من مات منهم قبل صـاحبه        ) م١١٩٣ -١١٧١/هـ٥٨٩-٥٦٧( صالح الدين األيوبي    
لي قبل صاحبه أسـد الـدين شـيركوه    وقد توفي الجمال الموص. يحمله إلى المدينة ليدفـن فيها     
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فتكفل األخير بعملية نقل الوزير جمال الدين من مدينة الموصل إلـى المدينـة المنـورة ومكـة                
المكرمة حيث طافوا به حول الكعبة ثم صعدوا به إلى جبل عرفات وطافوا به مراراُ ثـم حمـل                

  حول حجـرة الرسـول     ودفن بالبقيع بعد أن ادخل المدينة وطيف بِهإلى مدينة الرسول   
  .)٩٣( مراراً
 

  :تيةمن خالل هذا البحث توصلنا إلى النتائج اآل
 ومن خالل   ،هناك العديد من الرحالة والجغرافيين الذين تحدثوا عن مدينة الموصل بشكل عام           -١

  .حديثهم عنها ذكروا األعالم والشخصيات الموصلية وذلك من خالل كتاباتهم 
يات الموصلية الواردة من خالل كتابات هؤالء الرحالة والجغرافين كانـت            األعالم والشخص  -٢

فضال عن شخصيات علمية    ،  من الزهاد والعباد والصالحين والمحدثين     ،ألعالم وشخصيات دينية  
   .، وشخصيات من الحكام والوزراءوأدبية

الـشيخ  ذكر أبو حامد الغرناطي، شخصية واحدة عرفت واشتهرت في مدينة الموصل وهو              -٣
.  الذي كان من العبـاد والزهـاد الـصالحين   ،معين الدين، أبو حفص عمر بن الحضر االردبيلي 

الشيخ المعافى بن   :  ثماني شخصيات موصلية من الزهاد والعباد والصالحين وهم        ،أورد الهروي و
  الشيخ فـتح   ، الشيخ فتح الكاري   ، بكر الهروي، الشيخ النساج    و والشيخ أب  ،عمران، الشيخ السراج  

 فلكثرة من اشـتهر     ،أما ياقوت الحموي  .  قبر الطويل، والشيخ قضيب البان الموصلي      ،الموصلي
 تميز اثنان منها    ، شخصيات شهيرة   ثالث بالعلم من أهل الموصل كما أشار هو، اقتصر على ذكر         

 وهما عبد العزيز بن حيان بن جابر بن حريث أبو القاسم االزدي، والشخصية              ،في مجال الحديث  
 ، التي ذكرهـا يـاقوت الحمـوي       ، واألخيرة  أما الشخصية الثالثة   ، هو أبو يعلي الموصلي    ،ةالثاني

والقزويني، ذكر  .  وهو الشاعر واألديب الموصلي المعروف السري الرفاه       ،فكانت شخصية أدبية  
 وهما الشيخ الزاهد الفتح الموصلي والـذي ذكـره الهـروي         ،ثالث شخصيات من أهل الموصل    

 فـضال عـن     ، العالم الموسوعي الشهير كمال الدين بن يونس بن منعـة          أيضا، وكذلك شخصية  
شخصية وزير اتابكة الموصل، أبي جعفر محمد بن علي بن أبي منصور الملقب بجمـال الـدين       

 وهـو   ،أما ابن بطوطة فقد ذكر شخصية سياسية من أهل الموصل         .المعروف بالجواد األصفهاني  
ملقب بحيدر والتقى ابن بطوطة بـاألخير وأشـاد بـه    حاكمها عالء الدين علي بن شمس الدين ال  

  . وبفضله
 

  .٣١، ص)١٩٩٣المغرب، دار األفاق الجديدة، :(ينظر ) ١(
   .٧١-٧٠ص) ١٩٥٣بيروت، المطبعة الكاثوليكية، (جانين سورديل طومين: تحقيق ) ٢(
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   .٢٢٥-٥/٢٢٤مج) ١٩٥٧بيروت، دار صادر للطباعة والنشر،:(ينظر ) ٣(
  .٤٦١ص) ١٩٦٠عة والنشر، دار بيروت للطباعة والنشر،بيروت، دار صادر للطبا ) ٤(
  .١٥٨-١٥٧)ت.القاهرة، دار الكتاب المصري، د. ت .بيروت، دار الكتاب اللبناني، د(ينظر ) ٥(
  ١/٣٩٦ج) ١٩٧٢ دار صادر،،بيروت(الوافي بالوفيات، الصفدي،صالح الدين خليل بن أيبك  ) ٦(
مظفر، من كبار وزراء الدولة العباسية، ولد       بن محمد بن هبيرة الشيباني، أبو ال       :  يحيى بن هبيرة   ) ٧(

هــ في قرية دجيل من أعمال العراق، ودخل بغداد وتلقى العلم، واتصل بـالمقتفي ألمـر   ٤٩٩سنة  
هــ  ٥٦٠ه، واستمر في منصبه حتى وفاته سـنة ٥٤٤اهللا فواله بعض األعمال قبل أن يستوزره سنة    

احمد بن محمد المعروف بابن خلكـان، وفيـات         أبو العباس شمس الدين     ، وكان عالما بالفقه واألدب   
  .٢٤٤-٦/٢٣٠ج)١٩٦٨بيروت، دار صادر،(األعيان وأنباء أبناء الزمان

؛ ٨- ٧؛ الغرناطي، تحفـة األلبـاب، مقدمـة المحقـق، ص          ١/٣٩٦الصفدي، الوافي بالوفيات،ج   ) ٨(
؛ اغنـاطيوس يوليـا     ٦٧،ص)١٩٦٢مصر، دار المعـارف،     (مصطفى الشهابي، الجغرافيون العرب   

صـالح الـدين عثمـان      :تش كراتشكوفسكي، تاريخ األدب الجغرافي العربي، نقله عن الروسية          نوف
  .٣٢٦ص) ١٩٨٧بيروت، دار الغرب اإلسالمي،( ٢هاشم، ط

  .٩الغرناطي، تحفة األلباب، ص ) ٩(
جمال الدين أبو حامد محمد بن علي المحمودي المعروف بابن الصابوني، تكملة أكمـال اإلكمـال             ) ١٠(

 بغداد، مطبعة المجمـع العلمـي العراقـي،       (مصطفى جواد : اء واأللقاب، تحقيق  في األنساب واألسم  
؛ شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان الذهبي، تاريخ اإلسالم ووفيات المـشاهير               ٢٠٥ص) ١٩٥٧

بيـروت، دار الكتـاب     (٢عمر عبد الـسالم تـدمري، ط      : ، تحقيق ـه٦٢٠-٦١١واألعالم حوادث   
اشا البغدادي، هدية العـارفين وأسـماء المـؤلفين وأثـار           ؛ إسماعيل ب  ٨٢-٨١ص) ٢٠٠١ العربي،

؛ كمال الدين أبو البركات المبـارك       ١/٧٠٥مج) ١٩٦٧طهران، المكتبة اإلسالمية،  ( ،٣المصنفين، ط 
بن أبي بكر المعروف بابن الشعار، قالئد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان المشهور بــ عقـود                 

ـ        بيـروت، دار الكتـب     (١كامـل سـلمان الجبـوري، ط      : قالجمان في شعراء هذا الزمـان، تحقي
  .    ٣٣-٥/٣١ج/٤مج) ٢٠٠٥العلمية،

مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان، وهي من أعظم وأفخم المدن،فيها بـساتين              : هراة ) ١١(
بيـروت،  (شهاب الدين أبي عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الحموي، معجم البلـدان،    . كثيرة ومياه غزيرة  

  . ٥/٣٩٦مج) ١٩٥٧، دار صادر
شرف الدين أبو البركات المبارك بن احمد ابن المستوفي، تاريخ اربل المسمى بنباهة البلد الخامل                ) ١٢(

  .١/١٥١ق) ١٩٨٠بغداد، دار الرشيد للنشر، (سامي الصفار: بمن ورده من األماثل، تحقيق
كـرم، لـسان   أبو الفضل جمال الدين محمد بـن م    .هو الذي يقوم بصقل الورق أو الخشب      : خراط ) ١٣(

  . ١/٨١٤ج)١٩٩٤بيروت، دار صادر، ( ٣ط العرب،
؛ بـسام   ٣٣-٥/٣١ج/٤؛ ابن الشعار، قالئد الجمـان، مـج       ١/١٥١ابن المستوفي، تاريخ اربل، ق     ) ١٤(

  .٨٧/ ١مج) ٢٠٠٤الموصل، مطبعة كلية الحدباء، (الجلبي، موسوعة أعالم الموصل،
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سادس للهجـرة، مجلـة الجامعـة،       ناظم رشيد، أبو الحسن الهروي الموصلي رحالة في القرن ال          ) ١٥(
  .٧٩، ص١٩٧٩، ٢ع جامعة الموصل،

  .  ٢٠٦ابن الصابوني، تكملة إكمال اإلكمال، ص ) ١٦(
 بيروت، دار العلـم للماليـين،  ( ؛ الزركلي، اإلعالم،٣٣-٥/٣١ج/٤ابن الشعار، قالئد الجمان، مج    ) ١٧(

  .٧٣/ ٥ج )١٩٦٣
النجـف  ( بشار عواد معـروف   : حقيقعبد العظيم بن عبد القوي المنذري، التكملة لوفيات النقلة، ت          ) ١٨(

-٢٠٥؛ ابن الصابوني، تكملـة اإلكمـال، ص         ١٣٣-٤/١٣٢ج) م١٩٧١االشرف، مطبعة اآلداب،    
٢٠٦.  

  .٥/٣١ج/٤ابن الشعار، قالئد الجمان، مج ) ١٩(
  .٢/٨١؛ رشيد، أبو الحسن الهروي، مجلة الجامعة، ع١الهروي، اإلشارات، ص ) ٢٠(
  .٧٠٥/ ١البغدادي، هدية العارفين، مج ) ٢١(
  .٣٤٧-٣/٣٤٦ان، وفيات األعيان، مجابن خلك ) ٢٢(
محمد أبـو   : جمال الدين ابي الحسن علي بن يوسف القفطي، أنباه الرواة على أنباه النحاة، تحقيق              ) ٢٣(

؛ ٨٠/ ٤ج)١٩٨٦القاهرة، دار الفكر العربي، بيروت، مؤسسة الكتب الثقافيـة،        ( ١الفضل إبراهيم، ط  
  .١٢٧/ ٦ات األعيان، ج ؛ ابن خلكان،وفي١٩٧/ ٩ابن الشعار، قالئد الجمان،ج

  .١٢٧/ ٦؛ ابن خلكان، وفيات األعيان، ج١٩٧/ ٩ابن الشعار، قالئد الجمان، ج ) ٢٤(
       ١٩٧/ ٩ابن الشعار، قالئد الجمان، ج ) ٢٥(
؛ ابن خلكان، وفيـات     ١٩٧/ ٩ ؛ابن الشعار، قالئد الجمان، ج     ٨١ -٨٠/ ٤القفطي، أنباه الرواة، ج    ) ٢٦(

  .١٢٧/ ٦األعيان، ج
  ١٢٧/ ٦؛ ابن خلكان، وفيات األعيان، ج٨١-٨٠/ ٤القفطي، أنباه الرواة،ج ) ٢٧(
  .٩/١٩٧ابن الشعار، قالئد الجمان، ج ) ٢٨(
بالد واسعة أول حدودها مما يلي العراق وأخر حدودها مما يلـي الهنـد وطخارسـتان                : خراسان ) ٢٩(

وغزنة وسجستان، وتشمل على أمهات من البالد منها نيسابور وهراة ومرو، وهي كانـت قـصبتها                
  . ٢/٣٥٠ياقوت الحموي، معجم البلدان، مج. خل أعمال خوارزم فيهاومن الناس من يد

ياقوت الحمـوي،   . اشهر مدن خراسان وقصبتها مرو تعني الحجارة البيضاء التي يقدح بها          : مرو ) ٣٠(
  .١١٢/ ٥معجم البلدان، مج

مدينة في خراسان بينها وبين مرو خمسة أيام وبين نيسابور ستة أيام، وهي مدينة وبئة جـدا                 : نسا ) ٣١(
  .٥/٢٨٢ما أشار ياقوت الحموي، معجم البلدان، مجك

تقع في اإلقليم السادس وخوارزم ليس اسما للمدينة إنما اسـم للناحيـة بجملتهـا، وأمـا           : خوارزم ) ٣٢(
  .٣٩٥/ ٢ياقوت الحموي، معجم البلدان، مج. القصبة العظمى فيقال لها الجرجانية 

  .١٢٨/ ٦يان، ج؛ ابن خلكان، وفيات األع٨٢/ ٤القفطي، أنباه الرواة، ج ) ٣٣(
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 )٥٦( 

 

(34) A.m.n.e.Elahie&c.e.Bosworth,The life and works of Yaqut Al-Hamawi, 
International Journal of middle east studies ,volume 1,issue: 2,1970,p2. 

 www.ivsl.org: البحث نقال عن المكتبة االفتراضية العلمية العراقية على الموقع االلكتروني ) ٣٥(
  .٣٢٣، ١/٣٢١ريخ اربل، قابن المستوفي، تا ) ٣٦(
  .١٩٧/ ٩قالئد الجمان، ج: ينظر ) ٣٧(
 ؛ كراتشكوفـسكي، تـاريخ األدب الجغرافـي العربـي،     ٨٢ -٨١-٤/٨٠القفطي، أنباه الرواة، ج  ) ٣٨(

  .٣٦٥ص
  .١٩٧/ ٩قالئد الجمان،ج: ينظر ) ٣٩(
  .١/٣٢٢؛ ابن المستوفي، تاريخ اربل، ق١٩٧/ ٩المصدر نفسه، ج ) ٤٠(
الفوطي البغدادي، الحوادث الجامعة والتجارب النافعة فـي     كمال الدين أبي الفضل عبد الرزاق بن         ) ٤١(

؛ الـشهابي،  ٤٣٣ص) ١٩٥٥بغداد، مطبعة الفرات ( مصطفى جواد: المائة السابعة، حققه وعلق عليه 
  .ومابعدها ٣٨٩ص ؛ كراتشكوفسكي، تاريخ األدب الجغرافي العربي،٨٥الجغرافيون العرب، ص

  . ٣٨٩المصدر نفسه، ص  ) ٤٢(
: محمود القزويني، عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات، قدم لـه وحققـه          زكريا بن محمد بن      ) ٤٣(

   .٤٩٤-٤٩٣ص) ١٩٧٨بيروت، دار األفاق الجديدة، ( ٣فاروق سعد، ط
أبي عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن سعيد بن احمد التلمساني المعروف بابن الخطيب، اإلحاطة فـي                   ) ٤٤(

) ٢٠٠٣وت، دار الكتـب العلميـة،       بيـر (يوسف علـي الطويـل    : أخبار غرناطة، شرحه وضبطه   
  .٩١؛ الشهابي، الجغرافيون العرب، ص٣/٢٠٦مج

)٤٥ (  برز في األدب والشعر وإتقان الخط، نشأ بغرناطة في كنف والـده، وعـرف بالـذهن     : ابن جزي
الثاقب، وسعة الحفظ، وتميز في الكتابة، وانتقل إلى المغرب، فأقام بفاس وحظي عند ملكها أبي عنان                

  ) ١٦٤-٢/١٦٢ابن الخطيب، اإلحاطة، ج. ( ي فيهاالمريني، وتوف
؛ جزيل عبد الجبار الجومرد، رحلة ابن بطوطة إلـى الموصـل   ٣/٢٠٦ابن الخطيب، اإلحاطة، ج   ) ٤٦(

بين الحقيقة والتأليف، بحث منشور ضمن بحوث ندوة الموصـل فـي مـدونات الرحالـة العـرب                  
  .٢٣٦-٢٣٥/ ٦الم، مج؛ الزركلي، األع٥٠-٤٧،ص١٩٩٧واألجانب، مركز دراسات الموصل 

 .٣١الغرناطي، تحفة األلباب، ص: ينظر ) ٤٧(
شمس الدين ابي المظفر يوسف بن قزاوغلي المعروف بسبط ابن          : للمزيد عن هذه الشخصية ينظر     ) ٤٨(

 حيدر أباد الدكن، مطبعة دائرة المعارف العثمانيـة،       (،  ٢الجوزي، مرآة الزمان في تاريخ األعيان، ط      
ي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم المعروف بابن األثير،           ؛ علي بن أب   ٣١٠،  ٨/٢٤٩ج )م١٩٥١

القاهرة، دار الكتـب    (عبد القادر احمد طليمات     : التاريخ الباهر في الدولة االتابكية بالموصل، تحقيق      
 .٣٠٩، ٢٧٩، ٢٣١ص)ت.الحديثة، بغداد، مكتبة المثنى، د

 .٣١الغرناطي، تحفة األلباب، ص ) ٤٩(
  .٧١-٧٠الهروي، اإلشارات، ص ) ٥٠(
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  .٧٠لمصدر نفسه،  صا ) ٥١(
عمـر عبـد الـسالم تـدمري،       : الذهبي، تاريخ اإلسالم ووفيات المـشاهير واألعـالم، تحقيـق          ) ٥٢(

  .٢/٢٥٩؛ الجلبي، موسوعة أعالم الموصل،ج١٢/٤٠٢ج) ١٩٨٧بيروت، دار الكتاب العربي،(١ط
أبي زكريا يزيد بن محمد بن إيـاس بـن القاسـم االزدي،             : للمزيد عن المعافى بن عمران ينظر      ) ٥٣(

، ١١١، ٨١ص) ١٩٦٧القاهرة، دار التحريـر للطبـع والنـشر،   (علي حبيبة   : تحقيق تاريخ الموصل، 
٣٦٣، ٣١٦، ٣١٢، ٣٠٨، ٣٠١، ٣٠٠، ١٩٩، ١٧٣، ١١٣.  

   ٧٠اإلشارات، ص: ينظر ) ٥٤(
محمود محمـد  :  عبد الوهاب بن علي السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق    تاج الدين أبو نصر    ) ٥٥(

  .٤/٢٧٨مج) ١٩٧٠القاهرة، مطبعة عيسى البابي الحلبي، (١و، طالطناحي وعبد الفتاح الحل
  .٧١-٧٠اإلشارات، ص: ينظر ) ٥٦(
سعيد : ؛ ينظر )رض(بن جعفر الصادق، يرتقي نسبه إلى اإلمام علي بن أبي طالب            : اإلمام الباهر  ) ٥٧(

  .١/٣٦٢ج)١٩٨٢ بغداد، مطبوعات المجمع العلمي العراقي،( الديوه جي، تاريخ الموصل
ير اهللا الخطيب العمري، منهل األولياء ومشرب األصفياء من سادات الموصـل            محمد أمين بن خ    ) ٥٨(

  .٩٢-٢/٩١ج )١٩٦٨الموصل، مطبعة الجمهورية، ( سعيد الديوجي: الحدباء، تحقيق
احمد إسماعيل عبـد اهللا، الـشيخ       : للمزيد عن الفتح الكاري ينظر    . ٧١-٧٠ص اإلشارات،: ينظر ) ٥٩(

حياته وزهده، مجلة أوراق موصـلية،      ) م٨٣٥/هـ٢٢٠ت  ( الزاهد الفتح بن سعيد الكاري الموصلي     
  .٢٠٠٤، ٥جامعة الموصل، مركز دراسات الموصل، ع

 : والقبائل، تقـديم وتعليـق     أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني، األنساب           ) ٦٠(
  .٢١/ ١١ج)١٩٨٨بيروت، دار الجنان للطبع والنشر والتوزيع، (١عبد اهللا عمر البارودي، ط

بيـروت،  ( محمد سعيد العرفـي : الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، تصحيح  ابو بكر احمد بن علي   ) ٦١(
  .٣٨٣-١٢/٣٨١ج)ت. دار الكتاب العربي، د

  .٧١اإلشارات، ص: ينظر ) ٦٢(
الموصـل، مطبعـة ام     ( ؛ احمد الصوفي، خطـط الموصـل      ١٠/٣٩١ج الذهبي، تاريخ اإلسالم،   ) ٦٣(

  .١/٦٦ج)١٩٥٣الربيعين، 
  . ٤٦٣صلبالد وأخبار العباد، القزويني، أثار ا ) ٦٤(
؛ جمال الدين أبي المحاسـن      ١٠/٣٩١الذهبي، تاريخ اإلسالم،ج  : للمزيد عن الفتح الموصلي ينظر     ) ٦٥(

مصر، وزارة الثقافـة  (االتابكي المعروف بابن تغري بردي، النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة  
  .٥/١٢٠ج) ١٩٦٣واإلرشاد القومي، 

   ٧١اإلشارات، ص :ينظر ) ٦٦(
  .٧١صصدر نفسه،الم ) ٦٧(
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؛ ١/٥٨؛ احمد الـصوفي، خطـط الموصـل، ج        ١٢٨-١١٦الخطيب العمري، منهل األولياء، ص     ) ٦٨(
  .١/٤٥٣؛ الديوه جي، تاريخ الموصل، ج٢٢٨-١/٢٢٧، موسوعة أعالم الموصل، جالجلبي

   .٥/٢٢٥ياقوت الحموي، معجم البلدان، مج ) ٦٩(
   .٥/٢٢٥المصدر نفسه، مج: لمعرفة المزيد ينظر ) ٧٠(
  ٥/٢٢٥المصدر نفسه، مج ) ٧١(
  .١/٢١٣؛ الديوه جي، تاريخ الموصل، ج١/١١٢الجلبي، موسوعة أعالم الموصل، مج ) ٧٢(
  ٢٢٥/ ٥معجم البلدان، مج ) ٧٣(
  .٢٠٧/ ٦الزركلي، األعالم، ج ) ٧٤(
ميسون ذنون العبايجي، سبل انتقـال مـادة طبقـات          : للمزيد من التفاصيل حول هذا الكتاب ينظر       ) ٧٥(

إلى المؤرخين الالحقين، مجلة أبحاث     ) م٩٤٤/هـ٣٣٤ت( محدثي أهل الموصل ألبي زكريا االزدي     
  .٢٩٣، ص٢٠٠٧، ٥، ق٢،ع٦كلية التربية، كلية التربية األساسية، جامعة الموصل، مج

  ٢٢٥/ ٥معجم البلدان، مج ) ٧٦(
بشار عـواد معـروف     : شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان الذهبي، سير أعالم النبالء، تحقيق            ) ٧٧(

؛ الـديوه جـي، تـاريخ       ٣٣٧ص) ٢٠٠١رسالة،  بيروت، مؤسسة ال  ( ١١ومحيي هالل السرحان،ط  
  .٣٨١ /١الموصل، ج

  .٤٦٢أثار البالد وأخبار العباد، ص ) ٧٨(
  .٤٦٢المصدر نفسه، ص ) ٧٩(
محمد بن أبي بكر محمد بن أيوب بن شاذي، السلطان الملك الكامل ابن العادل، ولد               : الملك الكامل  ) ٨٠(

يحـب العلمـاء وسـماع    وهو اكبر إخوته، وكان شجاعا مهيبا ذكيا فطنـا،        )م١٣٥٢/هـ٧٥٣( سنة
نـاظم رشـيد،    : مناظراتهم، احمد بن إبراهيم الحنبلي، شفاء القلوب في مناقب بني أيـوب، تحقيـق             

   .٣٠٠، ٢٩٩ص) ١٩٧٩ بغداد، دار الحرية للطباعة،(
  . ١٨٥رحلة ابن بطوطة، ص:ينظر ) ٨١(
، إن اسم حاكم الموصل ورد خطـا فـي رحلـة ابـن           ٥٢أشار الجومرد، رحلة ابن بطوطة، ص      ) ٨٢(

ابـن  ] وليس حيدر [ حيث أن ما رواه هو اسم االبن علي، أما األب فهو محمد المدعو بحيدرة                بطوطة
  .األمير ملك الموصل حسن ابن الشريف النقيب عبد اهللا الحسني 

  .١٨٦-١٨٥بطوطة، رحلة ابن بطوطة، صابن  ) ٨٣(
  .٥٢الجومرد، رحلة ابن بطوطة، ص ) ٨٤(
ن محمد بن حامد األصفهاني، تاريخ دولـة        عماد الدين محمد ب   : لمعرفة المزيد من التفاصيل ينظر     ) ٨٥(

بيروت، دار األفـاق الجديـدة،      (الشيخ اإلمام الفتح بن علي بن محمد البنداري       : آل سلجوق، اختصار  
؛ ابن خلكان، وفيـات األعيـان،       ١٢٧-٨٦-٨٥-٨٤؛ ابن األثير، التاريخ الباهر، ص     ١٩٥،ص)ت.د

  .                      ١٤٤-١٤٣/ ٥مج
  .                                                   ٤٦٢البالد وأخبار العباد، صالقزويني، أثار  ) ٨٦(



  هدى ياسين يوسف الدباغ. د

 >>  
  

)٥٩( 

 

وهو احد أمـراء الدولـة الـسلجوقية، تـولى حكـم الموصـل فـي سـنة                  : عماد الدين زنكي   ) ٨٧(
ابـن  : للمزيد ينظـر  . وهو يحاصر قلعة جعبر    )م١١٤٦/هـ٥٤١( وقتل في سنة   )م١١٢٧/هـ٥٢١(

: موصـل، المطبعـة   ( ؛ عماد الـدين خليـل، عمـاد الـدين زنكـي           ٢٤األثير، التاريخ الباهر، ص   
   .٢٤،)١٩٨٥بال،

  ١٤٤-١٤٣/ ٥؛ ابن خلكان، وفيات األعيان، مج١٩٥تاريخ دولة آل سلجوق، ص ) ٨٨(
  .١٩٥تاريخ دولة آل سلجوق، ص ) ٨٩(
  .  ١٢٨التاريخ الباهر، ص ) ٩٠(
  .٤٦٢أثار البالد وأخبار العباد، ص ) ٩١(
  .١٤٤-١٤٣/ ٥ابن خلكان، وفيات األعيان، مج؛ ١٢٨ابن األثير، التاريخ الباهر، ص: ينظر ) ٩٢(
  .٤٦٢أثار البالد وأخبار العباد، ص ) ٩٣(
  .٤٦٢المصدر نفسه، ص  ) ٩٤(
علـي  : ؛ وينظـر  ٥/١٤٥؛ ابن خلكان، وفيات األعيان، مـج      ١٢٧ابن األثير، التاريخ الباهر، ص     ) ٩٥(

ـ ٥٥٩-٥٢١(سلطان عباس، وزير اتابكة الموصل جمال الدين األصـفهاني            ،)م١١٦٣-١١٢٧/هـ
 ومـا   ٣٣، ص ٢٠٠٦،  ١١مركز دراسـات الموصـل، ع      جامعة الموصل،  اسات موصلية، مجلة در 

  .بعدها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  الهجريين ٨-٦خالل فترة القرنين  أعالم موصليون من خالل كتابات بعض الرحالة والجغرافيين
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