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 دللخص:ا
البحث كما يتضح من عنوانو يسعى اىل الوقوؼ على تطور اظتصنفات لعلماء اظتوصل فيما جاء يف متوف ما توفر  ىذا   

من اشهرىا اك عناكينها يف أربعة قركف من الزمن، ابتداءن من القرف الرابع كانتهاءن ابلقرف السابع اعتجريُت، كتصدر فكرة ىذا 
نهجية لو، كتبُت اف ىذه اضتقبة خلفت عددان ضخمان من اظتصنفات يصعب حصرىا اظتوضوع عن ادراؾ لألمهية التارخيية كاظت

كاالحاطة هبا، اذ جيد الباحث منها اظتطبوع اظتتوفر كاظتخطوط الذم ينتظر التحقيق كالطبع كالنشر كاظتفقود الذم ال يعرؼ 
حَتة حياعتا، بيد انو مت استحضار  عنو اال العنواف، كمنها ما ىو مغمور قد غَتتو حركؼ الدىر، فقد يقع الباحث يف

اعتدؼ من ىذه الدراسة الذم ىو بياف االسس العامة يف تطور اظتصنفات لعلماء اظتوصل يف قركف نشط فيها التصنيف، 
كليس احصاء اظتؤلفات اك دراسة كل منها على حدة ؽتا جيعل البحث يطوؿ كيتشعب كردبا ضاع اعتدؼ من كرائو، لذا 

 البحث كاقتصاره على اظتصنفات الدينية اليت اتيح اضتصوؿ على البعض منها يف ىذه اظترحلة . اثرت حتديد موضوع 
 اظتصنفات، اظتوصل، تطور، علماءالكلمات ادلفتاحية: 

Abstract  
      This paper, as is clear from its title, endeavors to know the development 

of the Workbooks of Mosul Scientists through what was written in bodies 

of their most important ones or through their titles for a period of time 

amounting to 4 centuries, starting from the 4th Century and extending to 

the 7th Century.  The notion of the paper stems from the realization of the 

historical and the methodical  importance of the topic. It has been shown 

that this period of time yielded a large number of Workbooks which are 

unlimited in number and difficult to know as a whole.  The researcher has 

found that some of them are ready and printed and some of them are  

manuscripts that wait to be dealt with, printed, and distributed,  in addition 

to the lost ones which we don't know anything about except for the titles. 

Moreover, some of them are unknown and are damaged through time.  The 

researcher can be doubtful about them; yet, the researcher has to recall the 

objective of this study , which is to understand the general basis of of the 

development of the Workbooks of Mosul Scientists through the centuries in 

which the classification was at boom; still, there were neither any counting 

of the works nor any study of any Workbook in isolation. Consequently, 

research has become long and intermingled and the objective of the 

research could be lost, this is the reason why I specified the topic of the 

paper and made it restricted to religious Workbooks which I had access to 

at this period of time                                                              

Key words : Workbooks,  Mosul, development and scientists                
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 ادلقدمة: 
من أىم ما دييز اضتضارة العربية االسالمية نتاجها اظتعريف، كتعد اظتصنفات اليت أسهم العلماء اظتسلمُت يف تطورىا،        

من االدلة اظتهمة على رقي السياؽ النقلي كالعقلي كتناميهما يف مضامُت تلك اظتصنفات، كمل يكن  االنتقاؿ من الثقافة 
التحريرية خبطوة سريعة كاحدة، امنا خبطوات متعددة ختضع للواقع السياسي كالفكرم كاالقتصادم، إذ   الشفاىية اىل الثقافة

كانت بدايتو منذ منتصف القرف الثاين للهجرة/الثامن للميالد، كصوال اىل القركف العباسية اظتتأخرة كما بعدىا، كمن مث ظهر 
رة علمية كثقافية جزءان من ذلك التطور، كقد أتيحت للحركة لدينا مصنفات لفنوف متعددة كقد كانت اظتوصل كىي حاض

العلمية فرصة التأثَت يف الفكر بعد معرفة الورؽ كصناعتو يف اظتشرؽ، كساعد ظهور الورؽ كانتشاره بعد اكاسط القرف الثاين 
 عن العمق الفكرم الذم للهجرة/القرف الثامن للميالد على التوسع يف الكتابة كرتع اظتؤلفات ذات اظتوضوع الواحد، فضالن 

صاحب حركة الًترتة، كتطور اضتضارة منح اظتؤلفُت السعة الكافية يف التأليف كالتدكين لذا ظهرت لذلك حركة علمية 
كاسعة، كمل تكن مدينة اظتوصل اف تعيش يف عزلة عن تلك اضتركة، كامنا ظهر فيها كثَت من اظتؤلفات اليت أصاهبا التطور يف 

 ينها عرب قركف عدة.مواضيعها كعناك 
حيتاج اطتوض يف التاريخ الثقايف اىل متابعة كتب الًتاجم كحياة العلماء كمفردات حياهتم كتتبع مؤلفاهتم ؽتا جعل     

البحث يف موضوع تطور اظتصنفات النقلية_ كمنها الدينية_ لعلماء اظتوصل يف غاية الصعوبة من حيث الوصوؿ اىل نتائج 
جود بياانت دقيقة للمصنفات كلها اليت قاـ بتأليفها علماء اظتوصل، لذا تبقى نتائج البحث كىذا دقيقة كحاشتة، لعدـ ك 

استنتاج مسبق يف اطار التقرييب كالوصوؿ اىل نتائج عامة نوعا ما، على الرغم من كجود دراسات كحبوث عن بعض العلماء 
 ،73العدد ،2102 ابن ابطيش اظتوصلي)العباجيي،كمؤلفاهتم، على سبيل اظتثاؿ كليس اضتصر منها: البحث  اظتوسـو 

 ،57العدد ،2103 كالبحث الثاين بعنواف دمحم بن ازتد اظتوصلي اظتعركؼ بشعلة اظتوصلي)الدابغ،  (01-73ص
 (.72-70ص
المية، ألف كتتضح امهية البحث يف ابراز أثر النتاج التحريرم لعلماء اظتوصل دبؤلفاهتم كأتثَتىا على اضتضارة العربية االس    

مدينة اظتوصل من اضتواضر اليت ال تقل امهية عن بغداد كدمشق كحلب كالقاىرة، كالكشف عن تطور العلـو الدينية اليت من 
دكف شك كانت تتصدر اظتشهد التأليفي لعلماء اظتوصل الذم يقابلو الًتاجع النسيب للعلـو العقلية، كابلتايل ؾتد اف علم 

 ىي اليت كانت سائدة يف القركف االربعة اعتجرية االكىل، يف حُت ظهرت مؤلفات النحو كالشعر اضتديث كالقراءات كالتفسَت
ما بعد القرف اطتامس للهجرة/ اضتادم عشر للميالد، كازدىرت بشكل ملفت للنظر بتشجيع امراء الدكلة الزنكية اليت 

 حكمت اظتوصل ما يربو عن قرف من الزمن.
صد حركة التأليف للمصنفات الدينية يف اظتوصل يف عناكينها كطبيعة موضوعاهتا يف القركف اما اعتدؼ من البحث ىو ر     

اظتتالحقة من اتريخ ىذه اظتدينة كلسعة اظتادة اقتصر البحث على ىذه اظتصنفات كارتينا اف نتحدث عن العلـو االخرل يف 
من كلد كاقاـ ابظتوصل، اكمن كفد اليها كاقاـ  حبوث الحقة، كللبحث مشكلتاف االكىل من ىو العامل اظتوصلي كاالعتماد

كتويف فيها، كتكمن اظتشكلة الثانية يف كيفية تناكؿ اظتوضوع ىل كفق اظتصنفات اليت مت احصاؤىا على كفق التسلسل 
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التارخيي _ القركف _ لتلك اظتصنفات ككاف الدمج بُت االمرين ىو االؾتع اذ مت عرضو على كفق انواع اظتصنفات دبنهج 
التسلسل الزمٍت التارخيي، كقد قسم البحث على مقدمة كفقرات عديدة اكعتا علم القراءات ك التجويد، مث علم التفسَت، يف 
حُت جاء بعد ذلك علم اضتديث كعلم الفقو ككتب التصوؼ كاضتق ابلبحث جدكؿ بعنواانت اظتصنفات اطتاصة ابلعلـو 

 برز ما كصل اليو البحث من استنتاجات.الدينية لعلماء اظتوصل، مث اطتادتة اليت ضمت ا
 اواًل: علم القراءات والتجويد

ـ(: 0757ىػ/357لقد جاء تدكين اظتصنفات لدل علماء اظتسلمُت بعد مرحلة الثقافة الشفاىية، اذ ذكر الذىيب)ت     
صر يف تدكين اضتديث "اف بداية تدكين العلـو كاف يف سنة ثالثة كاربعُت كمئة_ حيث_ شرع علماء االسالـ يف ىذا الع

كالفقو كالتفسَت... ككثر تدكين العلـو كتبويبو كدكنت كتب العربية كاللغة كالتاريخ كاايـ الناس كقبل ىذا العصر كاف االئمة 
(،ؽتا أاتح اجملاؿ الواسع 070،ص0،ج0073يتكلموف من حفظهم اك يرككف العلم من صحف صحيحة غَت مرتبة ")

ماء اظتوصل اف أيلفوا كيدكنوا مصنفاهتم، كسيتم تقسيم العلـو الدينية ابتباع اظتنهج التارخيي على لعلماء اظتسلمُت كالسيما عل
 كفق ما أييت:

ابلنسبة للقراءات ىو علم يبحث عن صور نظم كالـ هللا تعاىل من حيث كجوه االختالفات اظتتواترة كالغرض منو    
(، إذ مر علم القراءات كغَته من العلـو 757،ص2،ج2117حتصيل ملكة ضبط االختالفات اظتتواترة)حاجي خليفة،

ـ( بدأت هنضة العلـو اإلسالمية من جديد كمن 07ىػ/3اإلسالمية بفًتات ندر فيها طالبوه كقل راغبوه، إال أنو كيف ) ؽ
لعلم كتقربو لطالبو بينها علم القراءات ككثر الراغبوف يف تعلم ىذا العلم كتلقيو، كظهرت اظتصنفات اظتختلفة اليت تسهل ىذا ا

ـ( 062ىػ/770ـ( صنف ابو بكر دمحم بن اضتسن النقاش اظتوصلي )ت01ىػ/5إما بتهذيب كحتقيق اك الشرح، كيف)ؽ
( صنف 017، ص7، ج0076؛ الذىيب، 72، ص2112الذم كلد يف اظتوصل مث رحل اىل بغداد كتويف فيها)ابن الندمي، 

لقراء كقراءاهتم( ك)كتاب السبعة بعللها الكبَت( ك)كتاب السبعة كتب عدة كىي كتاب )اظتعجم الكبَت يف اشتاء ا
( ،كما قاـ االديب النحوم ابو الفتح عثماف 72،ص2112االكسط(ك)كتاب السبعة االصغر( كىي مفقودة)ابن الندمي،

 ـ( كلد ابظتوصل كدرس ببغداد كبقي ىناؾ حىت كفاتو بشرح كتاب الشواذ0110-050ىػ/702-771بن جٍت اظتوصلي)
(، كابلنسبة 270، ص6، ج0073ـ(يف القراءات كشتاه)احملتسب( كىو مفقود)كحالة، 076ىػ/725البن غتاىد)ت

ـ(،كصنف ابو عبدهللا دمحم بن ازتد بن اضتسُت اظتوصلي اظتعركؼ بشعلة 07ىػ/3ظتصنفات علم القراءات يف)ؽ
ية( كىي قصيدة اظتسماة (، كتاب )شرح الشاطب276،ص5ـ( )ابن رجب،،ج0277-0226ىػ/676-627اظتوصلي)

،ص 2،ج 0001)حرز االماين ككجو التهاين يف القراءات السبعة اظتثاين( للشيخ ايب القاسم الشاطيب)ابن مفلح،
(،كىو مطبوع ابسم)شرح شعلة على الشاطبية اظتسمى كنز اظتعاين يف شرح 653،ص0،مج2117؛حاجي خليفة،777

(،كىو مطبوع كػتقق، ككتاب)يتيمة الُدرر يف النزكؿ 276،ص5،ج2117؛ابن رجب،7،ص2101حرز االماين() شعلة،
( بيت يف ذكر كتعداد آايت سور القراف الكرمي كىو مطبوع 76كآايت السور( كىو منظومة يف علم القراءات تتكوف من )

يف  (، ككتاب )صفوة الراسخ يف علم اظتنسوخ كالناسخ( كالشهَت بكتاب)الناسخ كاظتنسوخ27ىػ،ص0520كػتقق، )شعلة،
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(، ككتاب)نظم اختالؼ عدد اآلم برموز اصتمل( كاشتو)ذات الرشد يف اطتالؼ 03،ص0007القرآف( كىو ػتقق )شعلة،،
(،كلو كتاب)الشمعة يف 705،ص3،ج0073؛كحالة،75ىػ،ص0520بُت اىل العدد( كىو ػتقق كمطبوع )شعلة،

اشف اظترموز يف كقف مهزة على اظتهموز(،كىي القراءات السبعة(، ككتاب)ذات اضتال يف قراءة ايب عمرك بن العال( ك)ك
(، كذلك ابو العباس ازتد بن يوسف بن اضتسن بن 50،ص57،العدد،2103رتيعها ؼتطوطات ال نعلم مكاهنا)الدابغ،

ـ( كاف قد كلد 0270-0007ىػ/671-700رافع بن اضتسن بن سويداف موفق الدين الشيباين اظتوصلي الكواشي)
فيها حىت كفاتو صنف كتاب)اظتطالع يف اظتبادئ كاظتقاطع ( ؼتطوط  يف مكتبة القاىرة  ابظتوصل كرحل مث عاد كبقي

؛ 507، ص2،ج2117(كىو اختصار لكتاب )الوقوؼ( للكواشي )البغدادم، ،200،ص5،ج0070)برككلماف،
(، 720،ص7،ج2117(،ككتاب)اظتواقف يف القراف(مفقود)حاجي خليفة،01، ص 0،ج2117البغدادم،

(، ككتاب)عدد احزاب القراف( ؼتطوط ذكره برككلماف 557،ص2،ج2117ت يف القرآف( مفقود)البغدادم،ككتاب)اظتواقي
(، ككتاب)متشابو القراف( ؼتطوط يف 200،ص5،ج0070( جزءن )27( حزاب ك)021كقاؿ عنو انو قسم القرآف اىل )

ت اليت كردت معانيها اكثر من مرة جيمع آايت القراف الكرمي اليت كردت معانيها مرة كاحدة مث اآلاي307برلُت برقم 
 (.200، ص5، ج0070)برككلماف، 

اما ابلنسبة لعلم التجويد فهو معرفة ؼتارج اضتركؼ كمعرفة الصفات كاالحواؿ اظتختلفة لكل حرؼ من حركؼ اعتجاء      
من علم القراءات (، فعلم التجويد ىو جزء 201، ص0، ج2117فهو كما قاؿ ابن اصتزرم زينة القراءة كحلة التالكة )

كىناؾ مشًتكات عديدة بينهما كىو متتم لو ، كمل يظهر اال بعد كقت طويل بدليل عند مراجعة كتاب الفهرست البن 
ـ( كمل يذكر أم كتاب حيمل اسم التجويد اك ديكن اف يكوف موضوعو يف ىذا العلم على الرغم من 007ىػ/777الندمي )ت

(،ك مل تشتهر  70،ص2112الة االكىل من كتابو مئات الكتب اظتؤلفة يف علـو القرآف)انو ذكر يف ىذا الفن الثالث من اظتق
ـ( يف ىذا العلم، ؽتا يدؿ على اف علم التجويد مل يزؿ 073ىػ/733كتبو حُت الف ابن الندمي كتابو الفهرست سنة)

دث عن علم التجويد قاؿ ـ( خيطو خطواتو االكىل، بدليل ما ذكره حاجي خليفة يف كشف الظنوف كىو يتح01ىػ/5يف)ؽ
(، كال 771، ص0، مج2117ـ(")076ىػ/727:" كاكؿ من صنف يف التجويد موسى بن عبيد هللا اطتاقاين اظتقرم )ت

يعٍت أتخر ظهور اظتصنفات يف علم التجويد اف القراء كانوا ينطقوف القراف على غَت اصل كاضح كيبدك اف قراء القرآف كانوا 
ويد االلفاظ كاعطاء اضتركؼ حقها منذ عصر الصحابة ، يف حُت تطلبت اضتاجة اىل ظهور يعتنوف غاية االعتناء بتج

ـ( اذ صنف ابو اظتعايل دمحم بن ايب الفرج فخر الدين اظتوصلي 07ىػ/3اظتصنفات يف علم التجويد ابظتوصل كغَتىا يف)ؽ
(، ككتاب)الدر 761،ص7ؽ5ـ(كتاب)نبذة اظتريد يف علم التجويد( كىو مفقود)ابن الفوطي،ج0225ىػ/620)ت

(، كصنف ابو عبدهللا دمحم اظتعركؼ 220-227،ص،2112اظترصوؼ يف كصف ؼتارج اضتركؼ( كىو ػتقق)فخر الدين،
(،كصنف ابو اضتسن علي بن يعقوب بن 265،ص7،ج0072بشعلة )منظومة يف التجويد( كىي ؼتطوطة)عبد الرزاؽ،

ـ(  0277ىػ/672ظتوصلي رحل اىل دمشق كبقي هبا حىت كفاتو سنة)شجاع عماد الدين اظتوصلي اظتعركؼ اببن ايب زىراف ا
 (.072، ص0،ج2117كتاب)التجريد يف التجويد(كىو مفقود )البغدادم،
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كىو من أشرؼ العلـو  يفسر كالـ هللا تعاىل، الغرض منو االعتصاـ ابلعركة الوثقى ، فضال عن اضتاجة  اثنياً: علم التفسري
( ابلنسبة عتذا العلم ظهرت 000،ص5،ج0035لدينية لضركرهتا للمسلمُت)السيوطي،اىل معرفة العلـو الشرعية كا

ـ( لكنها مل تصلنا كبقيت معظمها مفقودة اك ؼتطوطة ، ككاف قد صنف ابو بكر دمحم بن اضتسن 01ىػ/5مصنفاتو منذ )ؽ
يف غريب القرآف( ـ(: كتاب )اظتوضح يف القرآف كمعانيو(، ككتاب)كتاب االشارة 062ىػ/770النقاش اظتوصلي)ت

كىي رتيعها مفقودة مل تصل الينا، ككتاب التفسَت الكبَت اظتسمى)   ككتاب)االبواب يف القرآف( ككتاب)ارـَ ذات العماد(
، 0070؛ برككلماف، 72، ص2112شفاء الصدكر( كىو ؼتطوط ال نعلم مكانو يقع يف اثنا عشر الف كرقة )ابن الندمي، 

لضخم حبد ذاتو اىل اف علماء اظتوصل من أىم اظتسامهُت يف ىذا العلم كاهنم كانوا (، كيشَت ىذا اظتصنف ا03، ص5ج
ـ( كتااب يف تفسَت القراف مل 003ىػ/773مرجعا ظتن بعدىم، كما صنف ابو القاسم عبيد هللا بن جرك االسدم اظتوصلي)ت

 ،5مج ،0000كعشرين كجها) يتمو حبسب ما ذكره ايقوت اضتموم، كانو فسر "بسمميحرلا نمحرلا هللا  " يف مائة
 (.731ص
بو غتد سعيد بن اظتبارؾ اظتعركؼ اببن الدىاف ا ـ( تطورت اظتصنفات يف ىذا العلم اذ صنف02ىػ/6كيف)ؽ   
ـ( كبقي فيها حىت كفاتو، كتاب )تفسَت القراف( يف اربع 0071ىػ/757ـ(الذم قدـ اىل اظتوصل سنة)0037ىػ/760)ت

( كىي 076،ص07، ج0000 احد( يف غتلد، )تفسَت الفاحتة( يف غتلد)الصفدم،غتلدات، ككتاب)تفسَت : قل ىو هللا
كيبدك أهنا مل تكن ابضتجم الكبَت بقدر ما ىي مصنفات هتتم دبا اشتهر من تفسَت بعض السور القرآنية، مصنفات مفقودة، 

الكشف كالكشاؼ يف تفسَت  كتاب) االنصاؼ يف تفسَت القرآف أك االنصاؼ يف اصتمع بُتكصنف غتد الدين بن االثَت  
ـ( ككتاب )الكشاؼ( اليب القاسم 0177ىػ/523القرآف( رتعو من كتاب)كشف البياف( اليب اسحق التغليب)ت

(،كما صنف اضتسن بن علي بن 207،ص6،مج0000ـ( كىو مفقود)ايقوت اضتموم،0057ىػ/777الزؼتشرم)ت
ـ( مصنفان يف 0227ىػ/622بن عمار اظتوصلي)تاضتسن بن علي بن عمار بن فهد الياسرم ػتي الدين اظتعركؼ اب

(،كصنف أبو 270،ص7،ج0073؛كحالة،26، ص00، ج0000التفسَت مل تذكر اظتصادر اشتو كىو مفقود)الصفدم، 
ـ( الفقيو الشافعي 0277-0076ىػ/671-770دمحم اظتعاىف بن عمراف رتاؿ الدين اظتعركؼ اببن اضتدكس اظتوصلي)

ابظتوصل كتفقو هبا، لو كتاب)هناية البياف يف تفسَت القرآف( مطبوع كػتقق يقع يف ستة غتلدات اظتفسر احملدث، كاف قد كلد 
(،كما صنف ابو عمراف موسى بن يونس بن دمحم بن 710،ص02،ج0073من سورة النجم اىل سورة اضتديد )كحالة،

ت كايضاح اظتعضالت ـ(الفقيو اظتفسر كتاب)كشف اظتشكال0252-0076ىػ/670-770منعة كماؿ الدين اظتوصلي)
(،كصنف ابو دمحم عبد الرزاؽ بن رزؽ هللا بن ايب بكر بن 70،ص07،ج0073يف تفسَت القراف( كىو مفقود) كحالة،

ـ( ككاف مولده براس عُت كىي مدينة كبَتة مشهورة من 0267-0007ىػ/660-770خلف بن ايب اعتيجاء الرسعٍت )
( مث كفد اىل 07،ص7،مج2100دنيسر فيها عيوف كثَتة)ايقوت اضتموم،مدف اصتزيرة الفراتية تقع بُت حراف كنصيبُت ك 

، 2117ـ( كاستقر فيها كصنف)كتاب القمر اظتنَت يف علم التفسَت(كىو مفقود)ابن الشعار،0226ىػ/627اظتوصل سنة)
ـ(كتاب) تبصرة اظتتذكر كتذكَت اظتتبصر( كيبدك 0270ىػ/671(،كصنف االماـ الكواشي)ت006-007،ص 5ج 7مج
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التصحيف كالتحريف قد أصاب عنواف ىذا الكتاب، كنشر ابسم )تبصرة اظتتذكر كتذكرة اظتتبصر(  كاشار اليو مؤلفو  اف
(،كذكره حاجي خليفة ابسم)التبصرة يف 72،ص0(ج2116قائال "فهذا ؼتتصر يف التفسَت حتريت ضتفظو سبيل التيسَت")

ـ( كىو مطبوع خبمسة 0270ىػ/650تلخيص فرغ من أتليفو سنة)التفسَت( كىو تفسَته الكبَت، مث طتصو يف غتلد كشتاه ال
(،ككتاب)كشف اضتقائق يف التفسَت()حاجي 210،ص2،ج0073؛ كحالة،577، 763، ص0، ج2117أجزاء )
 ( 01،ص0،ج2117(، ككتاب )ركضة الناظر كجنة اظتناظر( كمها مفقوداف )البغدادم،011،ص0،ج2117خليفة،

لعلـو اليت انلت اىتماـ اظتسلمُت ىو علم اضتديث، كلعلماء اظتوصل نصيب من ىذا من اكثر ا علم احلديث اثلثاً: 
ـ( إذ كاف مغرما ابضتديث عن 057ىػ/775ـ( احملدث ابو زكراي االزدم اظتوصلي)ت01ىػ/5االىتماـ كقد ظهر يف) ؽ

(، كال نعلم 710، 00،ص2،ج0063احملدثُت كاراد ابراز دكرىم فصنف كتاب )يف طبقات احملدثُت( كىو مفقود) االزدم،
عنو شيئا اال اشارات متناثرة يف بعض اظتصادر مثل اطتطيب البغدادم، الذىيب ،كما صنف ابو دمحم عبد هللا بن جعفر بن 

(، ك 706، ص0،ج0000ـ( كتاب)احاديث( كىو مفقود)سزكُت،030ىػ/761اسحاؽ بن جابر اظتوصلي اصتابرم)ت
يوجد يف اظتكتبة اظتركزية/ قسم اظتخطوطات / جامعة االماـ دمحم بن سعود  لو )جزء مشهور من احاديثو ( كىو ؼتطوط

(، كصنف ابو الفتح دمحم بن اضتسُت بن ازتد االزدم 2،)اصتابرم ، د/ت،ص3276االسالمية برقم:
ـ( كذكر اطتطيب البغدادم انو "صنف  كتبا يف علـو اضتديث" كمل 075ىػ/735ـ( اك سنة )033ىػ/763اظتوصلي)ت

( كىذه الكتب ىي كتاب ) تسمية من كافق اشتو اسم ابيو من الصحابة كالتابعُت كمن 251،ص2،ج2100ا)يذكرى
(، ككتاب) اسم كل 517-512،ص0،ج0000)سزكُت،0173بعدىم من احملدثُت( كىو ؼتطوط يف مكتبة ليدف برقم 

خ لو يوافق اشتو من نقلة اضتديث من ( امرا كهنيا كمن بعده من التابعُت  كغَتىم ؽتن ال ا (صحايب ركل عن رسوؿ هللا
، ككتاب ) اظتخزكف يف علم اضتديث( كىو كتاب مرتب 2060رتيع االمصار( ؼتطوط يف مكتبة سرام ازتد الثالث برقم 

( مل يرد عنهم اال ركاية كاحدة ، ؼتطوط ال نعلم مكانو، ككتاب) احاديث على حركؼ اعتجاء يتناكؿ صحابة الرسوؿ)
 30( ؽتا حيتاج اىل استعمالو( كىو ؼتطوط يوجد يف اظتكتبة الظاىرية دبجموع حتت رقم فاظ رسوؿ هللا)منتقاة كغرائب ال

 ( .517-512،ص0،ج0000)سزكُت،
ـ( صنف ابو نصر دمحم بن علي بن عبيد هللا بن ازتد بن صاحل بن سليماف اظتوصلي اظتعركؼ اببن 00ىػ/7كيف )ؽ     

، رتع فيو 710526ربعُت الودعانية( كىو ؼتطوط يف مكتبة االزىر حتت رقم ـ( )اال0127ىػ/505كدعاف اظتوصلي)ت
(ككتاب)عواؿ يف اضتديث(كىو مفقود كفق ما ذكره  076،ص0،ج2117اربعُت حديثا)حاجي خليفة،

ـ( كتاب)جامع 0210ىػ/616ـ( صنف غتد الدين بن االثَت)ت02ىػ/6(،كيف هناية )ؽ26،ص00،ج0073كحالة)
( ككتاب)مناؿ الطالب  يف شرح طواؿ الغرائب()ابن االثَت، 3،ص0،ج0077رسوؿ( ) ابن االثَت،االصوؿ يف أحاديث ال

( كىذه اظتصنفات كصلتنا كىي مطبوعة 23،ص0،ج2110( ككتاب) النهاية يف غريب اضتديث كاالثر()07،ص0د/ت،ج
 القاىرة حُت سافر اليها ـ( )دركس يف اضتديث( كاف قد القاىا يف0275ىػ/672كػتققة، كصنف هباء الدين بن شداد)ت
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(،ك 77،ص2117( )ابن شداد،7: 003/ 0ـ( كىو ؼتطوط ابظتكتبة البودليانية حتت رقم)0270ىػ/620سفَتا سنة)
 (777،ص0،ج 0077صنف ابن ابطيش كتاب) اظتصباح يف االحاديث الصحاح( كىو مفقود)

اضتجاز كالكوفة، كعلى الرغم من ذلك يوجد أتثَت مل يكن ابظتوصل مدرسة يف الفقو مثل ما كاف يف   رابعاً: علم الفقه
من الصعب رصده على اظتوصل من اظتدرستُت كحتديده يتطلب دراسة خاصة ابظتوضوع، يف الوقت الذم ؾتد اف مصنفات 

ـ(،اذ صنف زتيد بن زايد بن زتاد بن زايد الكويف 01ىػ/5علماء اظتوصل يف الفقو ظهرت منذ بداية )ؽ
( ككاف مولده ابلكوفة مث انتقل اىل اظتوصل كسكنها كألف )اصتامع يف انواع الشرائع( ككتاب ـ022ىػ/701اظتوصلي)ت

ـ( صنف ابو 00ىػ/6(،كيف)ؽ77، ص5،ج 0073؛ كحالة،007،ص2،ج2117)اطتمس( كمها مفقوداف)البغدادم،
ـ( الفقيو 0032-0107ىػ/763-576بكر حيِت بن عمر بن سعدكف بن دتاـ بن دمحم ضياء الدين القرطيب اظتوصلي )

ـ( كاقاـ 0027ىػ/703اظتالكي اظتقرئ احملدث، كالذم كلد بقرطبة كاستوطن اظتوصل، كتعلم دبصر كبغداد كذلك سنة)
،  07،ج0073بدمشق مث عاد اىل اظتوصل كتويف فيها، كجدان اف لو كتاب)دالئل االحكاـ( كىو مفقود )كحالة،

ـ( اظتولود كالنشأة مث توجو اىل 0035ىػ/731الدين اظتوصلي)ت(،كصنف ابو جعفر عمر بن دمحم بن خضر معُت 206ص
دمشق، صنف كتاب)كسيلة اظتتعبدين يف سَتة سيد اظترسلُت(كىو مفقود كاف نور الدين ػتمود بن زنكي الشهيد 

ـ( كتاب 0070ىػ/733،كشف الظنوف(،كما صنف ابو اسحاؽ ابراىيم بن دمحم اظتوصلي)ت717/ 3يعتقده)كحالة
،،( كصنف غتد الدين بن االثَت كتاب) الشايف يف شرح مسند 0/017اظتواعظ( كىو مفقود )كحالة، )اصتواىر يف

( كقاـ ابختصاره يف كتاب)مناقب االماـ الشافعي(كىو ػتقق 6،ص2117الشافعي( كىو ػتقق كمطبوع)ابن االثَت،
 (.5ق،ص0517كمطبوع)ابن االثَت،

ـ( 0207ىػ/607اىيم بن دمحم بن عبد العزيز الرازم الفقيو اضتنفي)تـ( صنف ابو جعفر دمحم بن ابر 07ىػ/3كيف)ؽ      
نزؿ اظتوصل كاقاـ هبا كصنف كتاب)يف الفرائض(، كتاب)يف مذىب االماـ ايب حنيفة(، كتاب )النورم يف هتذيب ؼتتصر 

ـ( كرتيع ىذه 0201-0007ىػ/613-770القدر( عملو الاتبك نور الدين ارسالف شاه بن مسعود بن مودكد)
 (.01،ص6ج 7،مج2117اظتصنفات مفقودة) ابن الشعار، 

ـ( الفقيو الشافعي 0207-0053ىػ/607-752كصنف ابو اظتظفر دمحم بن علواف بن مهاجر شرؼ الدين اظتوصلي)    
(، كصنف ابو حفص عمر بن بدر 207،ص01،ج0073لو تصانيف يف الفقو كاطتالؼ مل تصل الينا عناكينها) كحالة،

ـ( اظتولد كالنشأة، مث درس ببغداد لكن ال تتوفر 0227-0060ق/622-773اضتنفي اظتوصلي)بن سعيد الفقيو 
معلومات عن طلبتو حُت انو رحل اىل حلب كدمشق كحدث فيهما حىت كفاتو ،لو كتاب)العقيدة الصحيحة يف 

جيح للمذىب ( ككتاب) االنتصار كالًت 271-220،ص 7ج 5، مج2117اظتوضوعات الصرحية(كىو مفقود) ابن الشعار،
الصحيح مذىب ايب حنيفة( ك) اظتغٍت يف اضتفظ كالكتاب بقوعتم ال يصح معٌت ىذا الباب(كمها ايضا مفقوداف)كحالة، 

(، كصنف دمحم بن علي اظتلقب ابإلماـ ابن بنت الرضي يونس الفقيو الشافعي 237، ص3، ج0073
يف فركع الفقو الشافعي كىو مفقود ، كىذا الكتاب  ـ( كلد كتويف ابظتوصل كتاب )شرح الوجيز للغزايل(0227ىػ/622)ت
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(، كلعل ىذا النموذج يقدـ انطباعان عن أثر الغزايل كتوجهاتو على 710، ص01، ج0073لو سبعُت شرحا)كحالة، 
علماء اظتوصل كمصنفاهتم كاف اكلئك العلماء جزء من منظومة الشرح عتذا الكتاب الذم قد يكوف من اظتواد اليت تدرس يف 

 ارس اظتوصل من شيوخها.مد
-0030ىػ/622-737كصنف ابو الفضل ازتد بن موسى بن يونس بن دمحم بن منعة االربلي االصل اظتوصلي )        
ـ( الفقيو الشافعي لو كتاب)شرح التنبيو للشَتازم( يف فركع الفقو الشافعي، ككتاب)اختصر احياء علـو الدين 0227

(، كىذا منوذج آخر على أثر الغزايل يف مصنفات علماء 001،ص2،ج0073لة،للغزايل( ؼتتصرين كبَت كصغَت) كحا
صنف اضتسن بن علي بن اضتسن بن علي بن عمار بن فهد الياسرم ػتي الدين اظتعركؼ اببن عمار ،كمااظتوصل

ع ، راج270/ 7ـ( كلد كتويف ابظتوصل لو مصنف يف الفرائض، مل تذكر اظتصادر اشتو)كحالة 0227ق/622اظتوصلي)ت
 .(00/26الصفدم 

ـ( )بشرح قطعة كبَتة من 0270ىػ/627كقاـ الفقيو اضتنفي ابراىيم بن عبد الكرمي بن ايب السعادات اظتوصلي )ت     
(،كصنف اشتاعيل بن ابراىيم شرؼ الدين اظتوصلي الفقيو 71،ص0،ج0073القدكرم()كحالة،

ل اىل دمشق كسكنها حىت كفاتو لو)مقدمة يف ـ( الذم كلد ابظتوصل كتوىل القضاء، مث رح0272ىػ/620اضتنفي)ت
(، كصنف ابو دمحم اظتعاىف بن عمراف رتاؿ الدين كيعرؼ اببن اضتدكس 273،ص2،ج0073الفرائض()كحالة،

ـ( الفقيو الشافعي اظتفسر احملدث، كلد ابظتوصل كتفقو فيها لو كتاب)انس 0277-0076ىػ/671-770اظتوصلي)
(،كصنف هباء الدين بن شداد كتاب)دالئل االحكاـ من احاديث 710،ص02،ج073اظتنقطعُت( مطبوع )كحالة،

(،كذكر بعنواف )دالئل االحكاـ على التنبيو(،حتدث فيو ابن 200، ص07،ج0073( يقع يف غتلدين، )كحالة،النيب)
شداد، ،) ابن 376شداد عن األحكاـ النبوية اظتستنبط منها االحكاـ كىو ؼتطوط ابظتكتبة الوطنية يف ابريس رقم 

(،كيبدك لنا اف سبب تسميتو الثانية هبذا االسم كذلك الستنباط احكامو كفقا لكتاب )التنبيو( اليب 77، ص2117
(كقد اختلف اظتؤرخوف يف عدد غتلداتو 21،61،ص2111اسحاؽ الشَتازم كالذم قراه يف فًتة تعلمو ابظتوصل، )اصتبورم،

(،يف حُت ذكر 370،ص0،ج2117؛حاجي خليفة،77،ص2117فمنهم من ذكر ابنو يقع يف غتلدين )ابن شداد،
(، ككتاب)اظتوجز الباىر( يف الفقو الشافعي الفو ابن 706، ص2احدىم أبنو يقع يف أربعة غتلدات)ابن اصتزرم، غاية، ج

(،كتاب)اشتاء الرجاؿ الذين يف اظتهذب للشَتازم( 77،ص2117شداد للملك الظاىر بن صالح الدين)ابن شداد،
، كنسخة اخرل توجد دبعهد اظتخطوطات العربية ابلقاىرة التابع للجامعة 277كيل الدين جار هللا رقم  ؼتطوط دبكتبة

 (. 77، ص2117العربية،)ابن شداد،
ـ( كلد 0252-0076ىػ/670-770كصنف موسى بن يونس بن دمحم بن منعة كماؿ الدين اظتوصلي الشافعي)   

يف فيها، )شرح كتاب التنبيو( يف الفقو يقع يف غتلدين كىو مفقود)  ابظتوصل كدرس ببغداد، مث عاد اىل اظتوصل كتو 
(،كيبدك اف كتاب التنبيو للشَتازم من أىم الكتب يف العصرين الزنكي كااليويب كتنافس  70،ص07،ج0073كحالة،

 علماء اظتوصل  على شرح  مادتو كما حدث مع ابن شداد يف شرحو للكتاب.
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ىبة هللا بن سعيد بن ىبة هللا بن دمحم اظتوصلي عماد الدين اظتعركؼ اببن ابطيش الفقيو  كصنف أبو اجملد اشتاعيل بن     
ـ( كلد ابظتوصل كشتع ببغداد كدمشق مث رحل اىل حلب كدرس ابظتدرسة النورية 0273-0030ىػ/677-737الشافعي)

يف حلب)ابن  ـ(0050ىػ/755اظتعركفة ابلنقرية كىي مدرسة انشاىا نور الدين ػتمود بن زنكي  سنة)
(كبقي فيها حىت كفاتو، لو كتاب)طبقات الفقهاء الشافعية(كىو مفقود)ابن 010،ص0، ؽ0،ج0077شداد،

(، ككتاب)اظتغٍت يف شرح الفاظ اظتهذب كالكالـ عن رجالو 212،ص6،ج7،مج275،ص0،ج3،مج2117الشعار،
اظتهذب كاالشتاء( كقد اشار ابن  (  مطبوع ابسم)اظتغٍت يف االنباء عن غريب207،ص2،ج0073للشَتازم( )كحالة،

ابطيش يف مقدمتو" كلقد كانت النفس يف ريعاف الشباب تطالبٍت بكتاب ارتع فيو ما أشتمل عليو كتاب اظتهذب من 
االلفاظ اظتشكلة ، كمعاين االخبار، كاشتاء رجالو كما اتفق فيو من اشتاء االماكن كابُت من ذلك ما حيتاج اىل البياف فاف 

ـ()ابن 0217ىػ/617ارج عن صنعة الفقهاء كقل اف يعرفو كثَت من مقدميهم" ككاف أتليفو سنة)ىذا الفن خ
ـ( 0177ىػ/536(،كتاب)مشتبو التنبيو(،كتاب)شرح الفاظ اظتهذب(اليب اسحاؽ الشَتازم)ت7،ص0000ابطيش،

نف ابن شعلة (،كص207،ص2،ج0073ككتاب )شرح التنبيو (لألخَت ايضا كىي مصنفات مفقودة مل تصلنا )كحالة،
ـ( يف الفقو اضتنبلي كتاب)نظم يف العبادات من اطترقي( كىو مفقود كىو اختصار 0277ىػ/676اظتوصلي )ت

ـ(، كالف ابن شعلة يف الفقو اضتنبلي)كتاب فضائل االئمة 057ىػ/775لكتاب)ؼتتصر اطترقي( اليب القاسم اطترقي)ت
ائمة االمصار(كيبدك اف حاجي خليفة كقف على نسخة منو اذ قاؿ:  االربعة(اك )غاية االختصار يف مناقب االئمة االربعة

"غاية االختصار يف فضائل االئمة االربعة ائمة االمصار ابو حنيفة كمالك كالشافعي كازتد...قاؿ رتعتو من كتب الناقلُت 
تراجم ظتن (،كيالحظ اف ىذه الكتب ليس موضوعها الفقو امنا سَت ك 555،ص2،ج2117كاىل االثر كرتبت ذكرىم")

تصدل من فقهاء االمة اظتشهورين ابلفقو، كال نعلم اف كانت ىذه الكتب قد حتتوم على مضامُت مسائل يف الفقو اـ 
 فقط عرض فضائل االئمة االربعة ، كاغلب الظن اف ىناؾ مسائل فقهية فيها.

-0007ىػ/660-770لرسعٍت )كصنف أبو دمحم عبد الرزاؽ بن رزؽ هللا بن ايب بكر بن خلف بن ايب اعتيجاء ا    
ـ( كتاب صنف )اظتنتصر يف شرح اظتختصر( يف الفقو اضتنبلي شرح بو ؼتتصر اطترقي، ككتاب)اسٌت اظتذاىب يف 0267

(،كصنف ابو القاسم عبد الرحيم بن 006 -007،ص 5،ج7، مج2117احاديث اظتذاىب(كمها مفقوداف) ابن الشعار،
ـ( الفقيو الشافعي، رحل اىل بغداد 0232-0212ىػ/630-707اتج الدين) دمحم بن دمحم بن يونس بن ربيعة اظتوصلي

تنبيو للشَتازم( ككالمها يف كتوىل القضاء فيها حىت كفاتو، لو كتاب)التعجيز يف ؼتتصر الوجيز للغزايل(،)التنبيو يف اختصار ال
الفقو الشافعي،)ؼتتصر احملصل لفخر الدين الرازم يف اصوؿ الفقو()شرح التعجيز مل يكمل( 

(، كديكن اف جيـز البحث على ما مت ذكره  اف أىم كتابُت كاف لعلماء اظتوصل اىتماـ كبَت 207،ص7،ج0073)كحالة،
للشَتازم، كاف الفقو الشافعي ىو السائد يف مصنفات علماء اظتوصل، كاف  هبما ىو كتاب) الوجيز( للغزايل، ككتاب)التنبيو(

 الفقو اضتنبلي كمن بعده اظتالكي كاضتنفي مل ينل ذلك االىتماـ عندىم.
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ـ( 0275-0217ىػ/677-700كصنف ابو الفضل عبد هللا بن ػتمود بن مودكد بن ػتمود غتد الدين اظتوصلي)    
توىل القضاء ابلكوفة كتويف ببغداد، لو كتاب)شرح اصتامع الكبَت للشيباين(، ككتاب )اظتشتمل الفقيو اضتنفي، كلد ابظتوصل ك 

على مسائل اظتختصر( يف الفقو اضتنفي، كمها مفقوداف ككتاب )اظتختار يف الفركع اضتنفية( الذم قاـ بشرحو كشتاه )االختيار 
ران شتاه )اظتختار للفتول( كاختار فيو قوؿ االماـ ايب حنيفة لتعليل اظتختار( كىو مطبوع، ذكر فيو انو رتع يف شبابو ؼتتص

، 7، ج2117فتداكلتو االيدم فطلبوا منو شرحا فشرحو شرحا اشار فيو اىل علل اظتسائل كمعانيها)حاجي خليفة، 
-652( ، كصنف ابراىيم بن عبد الرزاؽ بن ايب بكر بن رزؽ هللا بن خلف اظتعركؼ اببن احملدث )217ص

ـ( كمل 0176ىػ/527ـ( كلد ابظتوصل مث رحل اىل دمشق صنف) شرح ؼتتصر القدكرم( )ت0206-0255ىػ/607
ـ(  0710ىػ/311صنف ابو اسحاؽ ابراىيم بن ازتد رتاؿ الدين الفقيو اضتنفي)تك (،53،ص0،ج0073يتمو)كحالة ،

عبد هللا بن ػتمود بن مودكد كتاب)توجيو اظتختار يف الفقو( كىو مطبوع شرح  فيو كتاب )االختيار لتعليل اظتختار( ل
 ( )كحالة،0275ىػ/672ـ(، كذكر يف اكلو انو قراه على مؤلفو ابظتوصل سنة)0275ىػ/677اظتوصلي اضتنفي)ت

 (.01،ص0ج ،0،0073(، ككتاب)ساللة اعتداية( ككتاب)شرح اظتنظومة(كمها مفقوداف)كحالة01ص ،0ج ،0073
ـ( أكثر من بقية القركف كذلك ألسباب عديدة أبرزىا التطورات 07ىػ/3تبُت ؽتا سبق اف مصنفات علم الفقو يف) ؽ     

العقائدية كاالجتماعية ىي اليت فرضت على العلماء كاظتفكرين كاصحاب االختصاص كىم النخبة اظتتميزة بتأليف الكتب  
الزنكيوف   (، كشجعت السلطة السلجوقية اضتاكمة آنذاؾ كمن مث7،ص0001الفقهية اك شرحها كاختصارىا)اظتصرم،

 .  العلـو الفقهية اكثر من بقية العلـو
: جيد اظتتابع لكتب التصوؼ كىي اليت رتعت ما بُت الوعظ كابراز سلوؾ الزىاد، اف علماء خامسًا: كتب التصوف

اظتوصل مل يكن عتم اىتماـ يف التصوؼ كفق ما مت إحصائو من عناكين على اقل تقدير، على الرغم من كجود متصوفة يف 
ـ(، كلعل السبب اف غياب كفقداف اظتصنفات بشكل عاـ قد يعطي 370ىػ/067وصل من اشهرىم الفتح اظتوصلي)تاظت

ـ( برزت عنواانت لعلماء اظتوصل تعٌت ابلتصوؼ 07ك02ىػ/3ك6انطباعان عن ىذا التطور، يف حُت ؾتد  اف يف القرنُت )
ـ( كتاب)اخبار 0073ىػ/772يس اظتوصلي)ت،اذ صنف ابو عبد هللا اضتسُت بن نصر بن دمحم اظتعركؼ اببن ست

(، 260،ص2اظتنامات(، )حترمي الغيبة( الذم ذكره الزركلي حتت عنواف)حترمي الغيبة كما فيها من العقوبة()د/ت ،ج
( كىي مصنفات مفقودة 275، ص0،ج2117ككتاب)طبقات االكلياء(ككتاب) منهج التوحيد(،) منهج اظتريد()البغدادم،

ها شيئا سول اشتائها، اما كتابو) مناقب االبرار كػتاسن االخيار( مطبوع كىو من أفضل  الكتب اليت رتيعها مل نعرؼ عن
تناكلت أخبار اظتتصوفة كاقواعتم السيما يف القركف الثالثة اعتجرية االكىل، فضال عن القيمة التارخيية للكتاب، فقد دكف فيو 

العلماء كاظتشايخ القدماء من اخبار الصاضتُت كاخبار االكلياء كاكدعوه  اخبار اظتتصوفة اذ بعد اطالعو على ما رتعو السادة
يف كتبهم، قاؿ:" فوجدت كل كاحد من ىؤالء... مل يستوؼ يف تصنيفو اخبارىم، كال حصر مناقبهم كااثرىم... فرأيت  اف 

عايت اظتسطورة يف غَتىا... يف  افرغ سعي ... كارتع كل ما يف ىذه اظتصنفات اظتشهورة، كاضيف اليو زايدة عليها من مسمو 
 (7، ص0،ج2116كتاب مفرد يرجع اليو ، كيعتمد عليو")ابن ستيس،
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 كصنف غتد الدين بن االثَت كتاب) اظتصطفى كاظتختار يف االدعية كاالذكار( كىو مفقود)ايقوت اضتموم،      
ق بًترتة اظتؤلف لألخيار من الصحابة ،(،ككتاب)اظتختار يف مناقب االخيار( مطبوع ،كىو من كتب الزىد  كالرقائ0000

كالتابعُت كاتبعي التابعُت كعرض اخبارىم كاقواعتم كمناقبهم اذ اشار اظتؤلف قائال:" كاين ظتا كقفت على ما كصل إيل من 
اخبار خَتة هللا تعاىل من خلقو كاكليائو ، فرأيتها... احسن اخبارا كارتل ااثرا... هتدم سامعها اىل الطريق 

 (7،ص0،ج2110)االرشد"
( ، 003ص 0032ـ( ككتاب)معيار الزماف يف معاشرة االخواف( )اعتركم،0205ىػ/600كصنف اعتركم )ت    

ككتاب)االصوؿ( كمها من كتب اعتركم اظتفقودة اك اهنا غرقت يف البحر مع ما غرؽ من كتب اظتؤلف، كصرح ىو بنفسو 
عبارة عن عظات دينية كىي مطبوعة كملحقة (، ككتاب)اطتطب اعتركية( كىي 7،ص0077 بذلك، )اعتركم،

 (، كصنف ابن اضتدكس اظتوصلي  كتاب) اظتوجز يف الذكر( ككتاب000، ص0032بكتاب)التذكرة اعتركية(، )اعتركم،
كصنف ابن  (،710ص ،02ج ،0073 )اصدؽ االخبار يف اخالؽ االخيار(كمها مفقودين)كحالة،

)مزيل الشبهات يف إثبات الكرامات(كمها مفقودين)ابن  تاب)عدة السالكُت( كك ـ(كتاب0273ىػ/677ابطيش)ت
 (777،ص0،،ج0077ابطيش

 توصل البحث اىل نتائج عدة ابرزىا: اخلامتة:
أثبت البحث اف علماء اظتوصل قد أسهموا يف حركة التأليف كاف نتاجهم العلمي كالسيما يف العلـو الدينية، ال يقل  اوال:

كاالمصار ، كصنف علماؤىا على كفق ما كصلنا من عنواانت اكثر من مئة مصنف يف  امهية عن نتاج علماء ابقي اظتدف
 العلـو الدينية فقط، ككصل  ذتانية عشر كتاابن قد كصل الينا كمن مث حقق كطبع.

( كجود كتب يف علم القراءات ما يقرب من عشرين مصنفا ، كيعد القرف السابع للهجرة/ 0تبُت يف جدكؿ رقم ) اثنياً:
لث عشر للميالد أكثر القركف انتاجا اذ كصلت فيو اظتصنفات ستسة عشر مصنفان لعلماء اظتوصل، يف حُت اف علم الثا

التفسَت كاف فيو عشركف مصنفا نصفها كاف من نتاج القرف السابع للهجرة/ الثالث عشر للميالد، كذلك ؾتد اف علم 
الرابع للهجرة/ العاشر للميالد، كقد تراجع ما بعد ذلك اضتديث قد صنف فيو ثالثة عشر مصنفا نصفها كاف يف القرف 

ألسباب عديدة من أمهها أنتشار اظتذىب الشافعي كتراجع اظتذىب اضتنبلي يف اظتوصل، كمت احصاء اربعة كاربعوف كتااب يف 
كالسبب يف ذلك علم الفقو إذ الف معظمها يف القرف السابع للهجرة/ الثالث عشر للميالد اذ بلغت سبعة كثالثُت كتااب 

التأثر بعلماء الشافعية كمن أبرزىم الغزايل كالشَتازم، كمل يكن ظتصنفات التصوؼ اثر حىت القرف السابع للهجرة/ الثالث 
 عشر للميالد، كمت احصاء ما يقارب تسعة مصنفات كقسم منها كصلنا كمت طبعو يف عصران ىذا.

وصل ظهور اعماؿ لشركحات كؼتتصرات ظتصنفات سابقة  أك رتع بعضها من أىم تطور اظتصنفات الدينية لعلماء اظت اثلثاً:
مع بعض على سبيل اظتثاؿ كليس اضتصر فقد قاـ ابو عبد هللا دمحم اظتعركؼ بشعلة بشرح الشاطبية بكتابو) شرح شعلة على 

شرح اظتختصر(للخرقي، الشاطبية اظتسمى كنز اظتعاين يف شرح حرز االماين(،كصنف ابو دمحم الرسعٍت كتاب) اظتنتصر يف 
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كاختصر اتج الدين بن منعة كتاب الوجيز للغزايل بكتاب) التعجيز (، كصنف غتد الدين بن االثَت كتاب)االنصاؼ يف 
 تفسَت القرآف( رتعو من كتاب)كشف البياف( اليب اسحق التغليب، ككتاب )الكشاؼ( للزؼتشرم.

وصل ثبت ابألدلة النصية اهنم صنفوا مؤلفاهتم كىو يف حاؿ اظتولد كصل البحث اىل كجود ذتانية عشر عاظتا من اظت :رابعاً 
كاالقامة كالوفاة يف اظتوصل، يف حُت يوجد احد عشر عاظتا كانوا قد رحلوا من اظتوصل كعتم مؤلفات ك ال نعلم اف كاف 

ل كثقافتها، اما ما خيص القادموف أتليفها يف اظتدينة اـ يف االمكنة اليت رحلوا اليها ، لكن ما ىو مؤكد اهنم من علماء اظتوص
 اىل اظتوصل فيوجد ستة علماء كيرجح اف مصنفاهتم قد أتثرت بثقافة مدينة اظتوصل كحركتها العلمية

 ( ادلصنفات الدينية لعلماء ادلوصل ما بني القرنني الرابع والسابع اذلجريني3جدول رقم )
مقيم /  اسم العامل اسم العلم القركف

 قادـ/ىاجر
مفقود/ ؼتطوط/  كتاباسم ال

 ػتقق
 اظتصدر

علم  ـ01ىػ/5ؽ
القراءات 
 كالتجويد

أبو بكر دمحم النقاش 
 ـ062ىػ/770ت

رحل اىل بغداد 
كبقي فيها حىت 

 كفاتو

اظتعجم الكبَت يف 
اشتاء القراء 

  كقراءاهتم

 ابن الندمي، مفقود
 .72ص ،2112

كتاب السبعة     
 بعللها الكبَت

 ابن الندمي، مفقود
 72ص ،2112

كتاب السبعة     
 االكسط

 ابن الندمي، مفقود
 72ص ،2112

كتاب السبعة     
 األصغر

 ابن الندمي، مفقود
 72ص ،2112

علم  ـ01ىػ/5ؽ
 القراءات

أبو الفتح عثماف بن 
جٍت 

 ـ0110ىػ/702ت

رحل اىل بغداد 
كبقي فيها حىت 

 كفاتو

شرح كتاب 
 الشواذ كشتاه
 )احملتسب(

 ،0073 كحالة، مفقود
 270ص ،6ج

علم  ـ07ىػ/3ؽ
 القراءات

أبو عبد هللا اظتعركؼ 
ىػ 676بشعلة ت 

 ـ0277/

شرح شعلة على  مقيم
 الشاطبية 

 ،2101 شعلة، مطبوع
 7ص

يتيمة الدرر يف     
النزكؿ كآايت 

 السور

 ،0520 شعلة، مطبوع
 27ص

الناسخ كاظتنسوخ     
 يف القرآف

 ،0007 شعلة، ػتقق
 .03ص

ذات الرشد يف     
بُت أىل اطتالؼ 

 شعلة، ػتقق
 .75،ص0520
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 العدد
الشمعة يف     

 القراءات السبعة
ؼتطوط ال نعلم 

 مكاهنا
ابن رجب، 

 ،5ج ،0072
 277ص

ذات اضتال يف     
قراءة ايب عمرك 

 بن العال

ؼتطوط ال نعلم 
 مكاهنا

ابن رجب، 
 ،5ج ،0072

 277ص
كاشف اظترموز     

يف كقف مهزة على 
 اظتهموز

ؼتطوط ال نعلم 
 اهنامك

ابن رجب، 
 ،5ج ،0072

 277ص
ابو اظتعايل فخر الدين  التجويد ـ07ىػ/3ؽ

 ـ0225ىػػ/620ت
نبذة اظتريد يف علم  مقيم

 التجويد
 ابن الفوطي، مفقود

 ،5ج ،0062
 761ص ،7ؽ

الدر اظترصوؼ يف     
كصف ؼتارج 

 اضتركؼ

 فخر الدين، ػتقق
 227ص ،2112

اأك عبدهللا دمحم   
اظتعركؼ بشعلة ت 

 ـ0277ىػ/ 676

منظومة يف  مقيم
 التجويد

ؼتطوط يف مكتبة 
 أكقاؼ اظتوصل

 عبد الرزاؽ ،
 ،7ج ،0072
265 

علم  ـ07ىػ/3ؽ
 القراءات

أبو العباس ازتد 
الكواشي 

 ـ0270ىػ/671ت

اظتطالع يف اظتبادئ  مقيم
كاظتقاطع كىو 

اختصار لكتاب 
 الوقوؼ

ؼتطوط يف مكتبة 
 القاىرة

برككلماف، 
، 5ج ،0070

 200ص

 حاجي خليفة، مفقود اظتواقف يف القرآف    
 ،7ج ،2117

 572ص
 حاجي خليفة، مفقود اظتواقيت يف القرآف    

 ،7ج ،2117
 572ص

برككلماف،  ؼتطوط يف برلُت متشابو القرآف    
، 5ج ،0070

 200ص
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عدد أحزاب     
 القرآف

برككلماف،  ؼتطوط يف برلُت
، 5ج ،0070

 200ص
بكر النقاش  أبو علم التفسَت ـ01ىػ/5ؽ

 ـ062ىػ/770ت
 

اظتوضح يف القرآف  رحل إىل بغداد 
 كمعانيو

 ابن الندمي، مفقود
 72ص ،2112

اإلشارة يف غريب     
 القرآف

ابن الندمي،  مفقود
 72، ص2112

ابن الندمي،  مفقود األبواب يف القرآف    
 72ص ،2112

ابن الندمي،  مفقود إـر ذات العماد    
 72، ص2112

ؼتطوط بدار  ء الصدكرشفا    
الكتب اظتصرية 

 ابلقاىرة

برككلماف، 
 ،0ج ،0070

 .775ص
أبو القاسم عبيد هللا   

 ـ003ىػ /773ت
لو كتاب يف  مقيم

تفسَت القرآف مل 
 يتمو

ايقوت اضتموم،  
 ،5مج ،0000

 731ص
سعيد بن اظتبارؾ  علم التفسَت ـ02ىػ/6ؽ

 ـ0037ىػ/760ت
تفسَت القرآف يف  مقيم

 اتاربعة غتلد
 الصفدم، مفقود

 ،07ج ،0000
 .076ص 

تفسَت قل ىو هللا     
احد يف غتلد 

 كاحد

،0000الصفدم، مفقود
 .076،ص 07ج

تفسَت الفاحتة يف     
 غتلد كاحد

 الصفدم، مفقود
 ،07ج ،0000

 .076ص 
غتد الدين بن االثَت   ـ07ىػ/3ؽ

 ـ0210ىػ /616ت
 قادـ
 

االنصاؼ يف 
 تفسَت القراف

 

 مفقود
 

 اضتموم،ايقوت 
،ص5،مج0000
731 

اضتسن بن علي   
اظتعركؼ اببن عمار 

لو كتاب يف  مقيم
التفسَت مل تذكر 

 ،0073 كحالة، مفقود
 270ص ،7ج
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 اظتصادر اشتو ـ0227ىػ /622ت
أبو دمحم اظتعركؼ اببن   

ق 671اضتدكس ت
 ـ0272ػ/

هناية البياف يف  مقيم
تفسَت القراف  يف 

 ستة غتلدات

 دكس،ابن اضت ػتقق كمطبوع
 .7ص  ،2100

كماؿ الدين بن منعة     
 ـ0252ىػ/670ت

كشف  مقيم
اظتشكالت 

كايضاح 
اظتعضالت يف 
 تفسَت القرآف

 ،0073 كحالة، مفقود
 .70ص ،07ج

أبو دمحم عبد الرزاؽ   
الرسعٍت 

 ـ0267ىػ/660ت

القمر اظتنَت يف  قادـ
 علم التفسَت

 ابن الشعار، مفقود
2117، 

 ،5ج 7مج
 007ص

باس ازتد أبو الع  
الكواشي 

 ـ0270ىػ/671ت

اظتطالع يف اظتبادئ  مقيم
كاظتقاطع اختصار 

 لكتاب الوقوؼ

ؼتطوط ال نعلم 
 مكانو

 البغدادم،
 ،2ج ،2117

 .507ص
تبصرة اظتتذكر     

كتذكرة اظتتبصر 
كىو تفسَت كبَت 
طتصو يف كتاب 

 )التلخيص(

 الكواشي، ػتقق
، 0ج ،2113

 3ص

ػتقق يقع يف  التلخيص       
 ستسة أجزاء

 ،0073 كحالة،
 210ص ،2ج

كشف اضتقائق     
 يف التفسَت

 البغدادم، مفقود
 ،0ج ،2117

 01ص
 البغدادم، مفقود الوقوؼ    

 ،0ج ،2117
 01ص

ركضة الناظر     
 كجنة اظتناظر

 البغدادم، مفقود
 ،0ج ،2117

 01ص



 مجلظ درادات موصليظ
 تطنى ببحوث الموصل االكاديميظ في الطلوم االندانيظ ،مجلظ دوريظ رلميظ محكمظ

ISSN. 1815-8854 

 هـ3441 ذوال  -2022(، ايار 26مجلظ درادات موصليظ، الطدد )

 

 
(25) 

أبو زكراي االزدم  علم اضتديث ـ01ىػ/5ؽ
 ـ057ىػ/775ت

دثي طبقات ػت مقيم
 اظتوصل

 ،0063 االزدم، مفقود 
 00، ص2ج

ابو دمحم بن جابر   
اظتوصلي 

 ـ031ىػ/761ت

 ،0000 سزكُت، مفقود كتاب أحاديث  مقيم
 .706ص ،0ج

جزء مشهور من     
 األحاديث

ؼتطوط يف اظتكتبة 
 اظتركزية

 اصتابرم، د/ت،
 2ص

أبو الفتح دمحم االزدم   
 ـ033ق /763ت

تسمية من كافق  مقيم
و اسم ابيو من اشت

الصحابة كالتابعُت 
كمن بعدىم من 

 احملدثُت

ؼتطوط يف مكتبة 
 ليدف

،ج0000سزكُت،
 .512،ص0

اسم كل صحايب     
 ركل عن الرسوؿ

ؼتطوط يف مكتبة 
 سرام أزتد

،ج0000سزكُت،
 .512،ص0

اظتخزكف يف علم     
 اضتديث

ؼتطوط ال نعلم 
 مكانو

،ج0000سزكُت،
 .512،ص0

 أحاديث منتقاة    
كغرائب الفاظ 

( ؽتا رسوؿ هللا)
حيتاج اىل 
 استعمالو

ؼتطوط يف اظتكتبة 
 الظاىرية

،ج0000سزكُت،
 .512،ص0
 

أبو نصر ابن كداعاف   ـ00ىػ/7ؽ
 ـ0127ىػ/505ت

ؼتطوط يف مكتبة  األربعُت الودعانية مقيم
 األزىر 

حاجي 
،ج2117خليفة،

 076،ص0
 ،0073كحالة،  مفقود عواؿ يف اضتديث    

 .26،ص00ج
غتد الدين بن االثَت   ـ07ىػ/3ؽ

 ـ0210ىػ/616ت
جامع االصوؿ  قادـ

يف احاديث 
 الرسوؿ

 مطبوع
 
 

 ابن االثَت،
0077، 

 06،ص0ج
مناؿ الطالب يف     

شرح طواؿ 
 الغرائب

 مطبوع
 

 ابن االثَت،
 .7،ص0د/ت،ج
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النهاية يف غريب     
 اضتديث كاالثر

 ابن االثَت،  مطبوع
 ،0ج ،2110

 23ص
شداد ابن   

 ـ0275ىػ/672ت
رحل اىل حلب 

مرات عدة اخرىا 
سنة 
 ـ0077ىػ/775

ؼتطوط يف اظتكتبة  دركس يف اضتديث
 البودليانية

 ابن شداد،
 .77ص ،2117

ابن ابطيش   
 ـ0273ىػ/677ت

اظتصباح يف  رحل اىل حلب 
األحاديث 

 الصحاح

 ،0ج ابن ابطيش، مفقود
 777ص

لي زتيد بن زايد اظتوص علم الفقو ـ01ىػ/5ؽ
 ـ022ىػ/701ت

اصتامع يف انواع  قادـ
 الشرائع

 ،0073 كحالة، مفقود
 77ص ،5ج

 ،0073 كحالة، مفقود كتاب اطتمس    
 77ص ،5ج

أبو بكر القرطيب   ـ02ىػ/6ؽ
اظتالكي 

 ـ0030ىػ/763ت

 ،0073كحالة،  مفقود دالئل االحكاـ  قادـ
 206ص ،07ج

أبو جعفر اظتوصلي   
الشافعي 

 ـ0035ىػ/731ت

كسيلة اظتتعبدين  اىل دمشقرحل 
يف سَتة سيد 

 اظترسلُت

،ج0073كحالة، مفقود
 .717، ص3

أبو اسحاؽ اظتوصلي   
 ـ0070ىػ/733ت

اصتواىر يف  مقيم
 اظتواعظ

، 0073كحالة،  مفقود
 017،ص0ج

غتد الدين بن االثَت   
 ـ0210ىػ/616ت

الشايف يف شرح  قادـ
مسند الشافعي

  

ابن االثَت،  مطبوع
2117 ،

 0،201ج
مناقب االماـ     

 الشافعي
ابن االثَت،  مطبوع

 07ىػ، ص0517
أبو جعفر دمحم اضتنفي   ـ07ىػ/3ؽ

 ـ0207ق/607ت
كتاب يف  قادـ

 الفرائض
 ابن الشعار، مفقود

 7مج ،2117
 01ص ،6ج

كتاب يف مذىب     
 االماـ ايب حنيفة

 ابن الشعار، مفقود
 7مج ،2117
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 01،ص6ج
النورم يف هتذيب     

 القدرؼتتصر 
 ابن الشعار، مفقود

 7مج ،2117
 01ص ،6ج

أبو حفص عمر بن   
بدر اظتوصلي اضتنفي 

 ـ0227ىػ/622ت

رحل اىل دمشق 
 كتويف هبا

العقيدة الصحيحة 
يف اظتوضوعات 

 الصرحية

 ابن الشعار، مفقود
 ،5مج ،2117

 220ص ،7ج
االنتصار كالًتجيح     

للمذىب 
الصحيح مذىب 

 أيب حنيفة

 ،،0073كحالة،  مفقود
 .237، ص3ج

اظتغٍت يف اضتفظ     
كالكتاب بقوعتم 
ال يصح معٌت 

 ىذا الباب

 ،،0073كحالة،  مفقود
 .237، ص3ج

أبو الفضل ازتد بن   
منعة الشافعي 

 ـ0227ىػ/622ت

شرح التنبيو  مقيم
 للشَتازم

،ج0073كحالة، مفقود
 001،ص2

اختصر إحياء     
علـو الدين 

 للغزايل

 ،0073 كحالة، مفقود
 001ص ،2ج

دمحم بن علي اظتلقب   
ابإلماـ الشافعي 

 ـ0227ىػ/622ت

شرح الوجيز يف  مقيم
 الفقو الشافعي

كحالة،  مفقود
،01،ج0073

 .710ص
ابن عمار اظتوصلي   

 ـ0227ىػ/622ت
لو مصنف يف  مقيم

الفرائض مل تذكر 
 اظتصادر اشتو

 ،0073كحالة،  مفقود
 .270ص ،7ج

ابراىيم بن عبد الكرمي   
نفي اضت
 ـ0271ىػ/627ت

شرح قطعة كبَتة  مقيم
 من

 القدكرم 

 ،0073كحالة،  مفقود
 .71ص ،0ج

إشتاعيل بن ابراىيم   
ىػ 620اضتنفي ت

رحل اىل دمشق 
كبقي فيها حىت 

لو مقدمة يف 
 الفرائض

 ،0073 كحالة، مفقود
 273ص ،2ج
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 كفاتو ـ0270/
ابن اضتدكس اظتوصلي   

الشافعي 
 ـ0272ىػ/671ت

 ابن اضتدكس، مطبوع نقطعُت انس اظت مقيم
 77ص

ابن شداد   
 ـ0275ىػ/672ت

دالئل األحكاـ  رحل اىل حلب
 على التنبيو

ؼتطوط ابظتكتبة 
 الوطنية يف ابريس

ابن شداد، 
 .77ص، 2117

اظتوجز الباىر يف     
 الفقو الشافعي

ابن شداد،  مفقود
 77ص، 2117

اشتاء الرجاؿ     
الذين يف اظتهذب 

 للشَتازم

ط دبعهد ؼتطو 
اظتخطوطات 

 العربية ابلقاىرة

ابن شداد، 
 77ص، 2117

كماؿ الدين بن منعة   
 ـ0250ىػ/670ت

 ،07ج كحالة، مفقود شرح كتاب التنبيو مقيم
 .70ص

ابن ابطيش   
 ـ0273ىػ/677ت

رحل اىل حلب 
ىػ/622سنة

 ـ0223

كتاب طبقات 
 الشافعية

ابن الشعار،  مفقود
، 3، مج2117

 275، ص0ج
 يف االنباء اظتغٍت    

عن غريب 
 اظتهذب كاالشتاء

 ابن ابطيش، مطبوع
 7ص ،0000

 ،0073 كحالة، مفقود مشتبو التنبيو    
 207، ص2ج

شرح ألفاظ     
 اظتهذب

 ،0073 كحالة، مفقود
 207، ص2ج

 ،0073 كحالة، مفقود شرح التنبيو    
 207، ص2ج

أزتد اظتعركؼ بشعلة   
 ـ0277ىػ/676ت

ادات نظم يف العب مقيم
من اطترقي كىو 
اختصار لكتاب 

 ؼتتصر اطترقي

 ابن رجب، مفقود
، 5ج0072

 07ص

غاية االختصار     
يف مناقب 

األئمة األربعة 

 حاجي خليفة، مفقود
 ،2ج ،2117

 555ص
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 ائمة االمصار
أبو دمحم الرسعٍت   

ىػ 660اضتنبلي ت
 ـ0262/

قادـ سنة 
ىػ/627

 ـ0226

اظتنتصر يف شرح 
 اظتختصر اطترقي

ابن الشعار،  قودمف
، 7، مج2117

 007، 5ج
اسٌت اظتذاىب     

يف احاديث 
 اظتذاىب

ابن الشعار،  مفقود
، 7، مج2117

 007، 5ج
أبو القاسم اتج   

الدين  الشافعي 
0232ىػ/630ت
 ـ

التعجيز يف  رحل اىل بغداد
ؼتتصر الوجيز 

 للغزايل

0073كحالة، مفقود
 207،ص7،ج

التنبيو يف     
 اختصار التنبيو 

0073كحالة، مفقود
 207،ص7،ج

شرح التعجيز مل     
 يكملو

0073كحالة، مفقود
 207،ص7،ج

ؼتتصر احملصل     
لفخر الدين 

الرازم يف 
 اصوؿ الفقو

0073كحالة، مفقود
 207،ص7،ج

عبدهللا بن مودكد   
ىػ 677اضتنفي ت

 ـ0275/

شرح اصتامع  رحل اىل بغداد
 الكبَت للشيباين

 حاجي خليفة، مفقود
،7،ج2117

 217ص
االختيار لتعليل     

 اظتختار

 ابن بلدجي، مطبوع
،0،ج0073

 7ص
اظتشتمل على     

مسائل 
 اظتختصر

 حاجي خليفة، مفقود
،7،ج2117

 217ص
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إبراىيم بن عبد   
ق  607الرزاؽ ت

 ـ0207/

رحل اىل 
 دمشق

شرح ؼتتصر 
القدكرم مل 

 يتمو

0073كحالة، 
 53،ص0،ج

ابو اسحاؽ رتاؿ   
الدين اضتنفي 

ىػ/ 311ت
 ـ0231

توجيو اظتختار  مقيم
يف الفقو كىو 
شرح لكتاب 

 االختيار

كحالة،  مطبوع
0073، 

 01،ص0ج

0073كحالة، مفقود ساللة اعتداية    
 01،ص0،ج

شرح اظتنظومة     
 النسفي

0073كحالة، مفقود
 01،ص0،ج

كتب  ـ07ىػ/3ؽ
 التصوؼ

غتد الدين بن 
ىػ 616االثَت ت

 ـ0210/

اظتصطفى  
يف كاظتختار 
األدعية 
 كاألذكار

 ايقوت اضتموم، مفقود
،5،مج0000

 731ص

اظتختار يف     
 مناقب االخيار

ابن االثَت،  مطبوع
،0،ج2110

 07ص
ىػ 600اعتركم ت  

 ـ0205/

ىاجر اىل 
 حلب

معيار الزماف 
يف معاشرة 

 األخواف

،0077اعتركم، مفقود
 7ص

،0077اعتركم، مفقود كتاب االصوؿ    
 7ص

كيةاطتطب اعتر     
  

اعتركم،  مطبوع
0032، 

 000ص
ابن اضتدكس   

اظتوصلي ت 
أصدؽ األخبار  مقيم

يف أخالؽ 
0073كحالة، مفقود

،ص02،ج
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 710 األخيار ـ0272ىػ /671
0073كحالة، مفقود اظتوجز يف الذكر    

،ص02،ج
710 

ابن ابطيش   
ىػ 677ت
 ـ0270/

ابن ابطيش،  مفقود عدة السالكُت ىاجر
،0،ج0077

 20ص
يل الشبهات مز     

يف اثبات 
 الكرامات

ابن ابطيش،  مفقود
،0،ج0077

 20ص

 قائمة ادلصادر وادلراجع 
 ادلخطوطات : -أوال

ـ(.)د/ت( .جزء مشهور من أحاديث اصتابرم، ؼتطوط، يف 030ىػ/761اصتابرم ،ابو دمحم عبد هللا بن جعفر بن اسحق اظتوصلي،)ت -0
 .3276امعة االماـ دمحم بن سعود االسالمية رقم اظتكتبة اظتركزية، قسم اظتخطوطات، السعودية: ج

ـ(.االربعُت الودعانية، ؼتطوط ، مصر:   مكتبة االزىر رقم 0127ىػ/505ابن كدعاف، أبو نصر دمحم بن علي بن عبيد هللا بن ازتد،)ت -2
710526. 

 ادلصادر العربية:-اثنياً 
(. جامع األصوؿ من أحاديث 0077ـ(.)0210ىػ /616بد الكرمي، )تابن االثَت، غتد الدين أبو السعادات اظتبارؾ بن دمحم بن ع-0

 ،حتقيق:دمحم حامد القفي، بَتكت: دار احياء الًتاث العريب.7الرسوؿ،ط
(.الشايف يف شرح مسند 2117ـ(.)0210ىػ/616ابن االثَت، غتد الدين أبو السعادات اظتبارؾ بن دمحم بن عبد الكرمي، )ت-2

 سليماف كايب دتيم ايسر بن ابراىيم، الرايض: مكتبة الرشد.،حتقيق:ازتد بن 0الشافعي،ط
(. اظتختار من مناقب 2110ـ(.)0210ىػ/616ابن االثَت، غتد الدين أبو السعادات اظتبارؾ بن دمحم بن عبد الكرمي، )ت-7

 ،بَتكت: دار الكتب العلمية.0األخيار،ط
ق(.مناقب اإلماـ الشافعي، حتقيق :د. 0517ـ(.)0210ىػ/616عبد الكرمي، )تابن االثَت، غتد الدين أبو السعادات اظتبارؾ بن دمحم بن -5

 خليل إبراىيم مال خاطر، جدة: دار القبلة للثقافة االسالمية
ـ(.)د/ت(.مناؿ الطالب يف شرح طواؿ الغرائب، 0210ىػ/616ابن االثَت، غتد الدين أبو السعادات اظتبارؾ بن دمحم بن عبد الكرمي، )ت -7

 مود دمحم الطناحي، السعودية: دار اظتأموف للًتاث.حتقيق: ػت
(.النهاية يف غريب اضتديث 2110ـ(.)0210ىػ /616ابن االثَت، غتد الدين أبو السعادات اظتبارؾ بن دمحم بن عبد الكرمي، )ت-6

 ، حتقيق: الشيخ خليل مأموف شيحا، بَتكت: دار اظتعرفة.7كاألثر،ط
(.التمييز كالفصل بُت اظتتفق يف اطتط كالنقط 0077ـ(.)0273ىػ/677بن سعيد بن ىبة هللا.)تابن ابطيش، إشتاعيل بن ىبة هللا -3

 كالشكل، حتقيق: عبد اضتفيظ منصور، مصر: الدار العربية للكتاب.
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العمل ،القاىرة:دار اظتعارؼ)اتريخ 7،نقلو اىل العربية: عبد اضتليم النجار،ط7(.اتريخ األدب العريب، ط0070برككلماف، كارؿ .)-7
 (.0057االصلي:

،اعتٌت بو: دمحم عبد القادر عطا، 0(. ىدية العارفُت،ط2117(.)0021ىػ/0770البغدادم، إشتاعيل ابشا بن دمحم أمُت بن مَت سليم،)ت-0
 بَتكت: دار الكتب العلمية.

مود ابو دقيقة، بَتكت: دار ، حتقيق: ػت7(.االختيار لتعليل اظتختار،ط0073ـ(.)0275ىػ/677ابن بلدجي، عبدهللا بن مودكد)ت-01
 اظتعرفة للطباعة كالنشر.

(.هباء الدين بن شداد ككتابو النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسيفية، رسالة ماجستَت غَت منشورة، 2111اصتبورم، سفانة جاسم دمحم،) -00
 جامعة اظتوصل: كلية الًتبية.

 ،بَتكت:دار الكتب العلمية.2(. غاية النهاية يف طبقات القراء، ط0071ـ(.)0520ىػ/777ابن اصتزرم، أبو اطتَت دمحم بن دمحم ،)ت -02
 ىػ(.النشر يف القراءات العشر، دمشق: مطبعة التوفيق.0757ـ(.)0520ىػ/777ابن اصتزرم، أبو اطتَت دمحم بن دمحم،)ت-07
، 0أسامي الكتب كالفنوف، ط (. كشف الظنوف عن2117ـ(.)0673ىػ/0163حاجي خليفة، مصطفى بن عبدهللا كاتب جليب،)ت-05

 اعتٌت بو: دمحم عبد القادر عطا، بَتكت: دار الكتب العلمية.
،حتقيق:مصطفى عبد 7(.اتريخ بغداد اك مدينة السالـ،ط2100ـ(.)0131ىػ/567اطتطيب البغدادم، أبو بكر ازتد بن علي،)ت-07

 القادر عطا، لبناف: دار الكتب العلمية.
، حتقيق: دمحم اديب اصتادر، االمارات 0(.مناقب األبرار كػتاسن األخيار،ط2116ـ(.)0073ىػ/772ر،)تابن ستيس، اضتسُت بن نص -06

 العربية اظتتحدة: مركز زايد للًتاث كالتاريخ.
رللة دراسات ـ( .دراسة يف نشاطو العلمي، 0277ىػػ/676،دمحم بن أزتد اظتوصلي اظتعركؼ بشعلة )ت2103الدابغ، دمحم نزار،-03

 .70-70(،جامعة اظتوصل: مركز دراسات اظتوصل،ص57العدد) موصلية،
 (.تذكرة اضتفاظ، بَتكت: دار احياء الًتاث العريب.0076ـ(.)0753ىػ/357الذىيب، مشس الدين دمحم بن أزتد بن عثماف،)ت-07
لى طبقات اضتنابلة، (. الذيل ع0072ىػ(.)0767ىػ/307ابن رجب، زين الدين أبو الفرج عبد الرزتن بن شهاب الدين ازتد ،)ت-00

 بَتكت: دار اظتعرفة.

 لزركلي، خَت الدين،)د/ت(. االعالـ، بَتكت: دار العلم للماليُت.ا -02
 (.0030( نقلو إىل العربية :د: عرفة مصطفى، السعودية: دار الثقافة)اتريخ العمل االصلي 0000سزكُت، فؤاد، اتريخ الًتاث العريب،.)-20
(. اإلتقاف يف علـو القرآف، حتقيق: دمحم بن ايب الفضل ابراىيم، مصر: 0035ـ(.)0717ىػ/000الرزتن،)ت السيوطي، جالؿ الدين عبد-22

 اعتيئة اظتصرية العامة للكتاب.
، حتقيق: ازتد 0(. النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية،ط2117ـ(.)0275ىػ/672ابن شداد، هباء الدين يوسف بن رافع بن دتيم،)ت –27

 دار األكائل للنشر. ايبش، دمشق:

(.األعالؽ اطتطَتة يف ذكر أمراء الشاـ كاصتزيرة، 0077ـ(.)0277ىػ/675ابن شداد،  عز الدين دمحم بن علي  بن ابراىيم،)ت  -02
 حتقيق: حيِت زكراي عبارة، دمشق: منشورات كزارة الثقافة.

، حتقيق:  0(. قالئد اصتماف يف فرائد شعراء ىذا الزماف،ط2117ـ(.)0276ىػ/675ابن الشعار، كماؿ الدين ابو الربكات اظتبارؾ،)ت-27
 كامل سلماف اصتبورم، بَتكت: دار الكتب العلمية.
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، حتقيق: دمحم بن 0(. يتيمة الدرر يف النزكؿ كآايت السور،ط0520ـ(.)0277ىػػ/676شعلة، أبو عبد هللا مشس الدين دمحم بن ازتد،)ت-26
 .صاحل الرباؾ، الدماـ: دار ابن اصتوزم

(. شرح شعلة على الشاطبية اظتسمى كنز اظتعاين   شرح 2101ـ(.)0277ىػػ/676شعلة،  أبو عبد هللا مشس الدين دمحم بن ازتد،)ت -23
 حرز األماين، مصر: عامل الكتب للطباعة كالنشر.

 ابراىيم عبد الرزتن فارس، (.صفوة الراسخ، حتقيق: دمحم0007ـ(.)0277ىػػ/676شعلة،  أبو عبد هللا مشس الدين دمحم بن ازتد،)ت-27
 القاىرة: مكتبة الثقافة الدينية.

(.الوايف ابلوفيات، حتقيق: ازتد االرانككط كتركي مصطفى، 0000ـ(.)0767ىػ/365االصفدم، صالح الدين خليل بن ايبك،)ت-20
 بَتكت: دار إحياء الًتاث العريب

، موصلية رللة دراساتـ( ككتابو طبقات الفقهاء الشافعية. 0273ىػ/677( .ابن ابطيش اظتوصلي )ت2102العباجيي، ميسوف ذنوف.)-71
 .01-73(، جامعة اظتوصل: مركز دراسات اظتوصل،ص73العدد)

 ،اظتوصل: دار ابن االثَت للطباعة كالنشر.2(.فهرس ؼتطوطات مكتبة االكقاؼ يف اظتوصل،ط0072عبد الرزاؽ، سامل .)-70
(،تلخيص غتمع اآلداب يف معجم األلقاب، حتقيق: 0062ـ(.)0727ىػػ/327عبد الرزاؽ،)تابن الفوطي، كماؿ الدين ابو الفضل -72

 مصطفى جواد، دمشق: اظتطبعة اعتامشية.
 (،معجم اظتؤلفُت تراجم مصنفي الكتب العربية، دمشق: دار إحياء الًتاث العريب.0073كحالة، عمر رضا ،)-77
، 0(.اظتقصد االرشد يف ذكر أصحاب األماـ أزتد،ط0001ـ(.)0571ىػ/775د هللا،)تابن مفلح، برىاف الدين إبراىيم بن دمحم بن عب-75

 حتقيق: عبد الرزتن بن سليماف العثيمُت، الرايض: مكتبة الرشد.
،ضبطو:د.يوسف علي طويل، بَتكت: دار الكتب 2(.ط2112ـ(.)001ىػ/771ابن الندمي، أبو الفرج دمحم بن ايب يعقوب اسحاؽ،)ت-77

 العلمية.
طومُت،  -(.اإلشارات اىل معرفة الزايرات، حتقيق: جانُت سورديل0077ـ(.)0205ىػ/600عتركم، أبو اضتسن علي بن أيب بكر،)تا-76

 دمشق: اظتعهد الفرنسي بدمشق للدراسات العربية.
مطيع اظترابط، دمشق: (. التذكرة اعتركية يف اضتيل اضتربية، حتقيق: 0032ـ(.)0205ىػ/600اعتركم، ابو اضتسن علي بن ايب بكر،)ت-73

 منشورات كزارة الثقافة.
، حتقيق: عمر فاركؽ الطباع، بَتكت: 0(.معجم األدابء،ط0000ـ(.)0227ىػ/626ايقوت اضتموم، شهاب الدين أبو عبد هللا ،)-77

 مؤسسة اظتعارؼ.
زيد عبد العزيز اصتندم، بَتكت: ،حتقيق:2(.معجم البلداف،ط2100ـ(.)0227ىػ/626ايقوت اضتموم، شهاب الدين أبو عبد هللا ،) -70

 دار الكتب العلمية.
 
 
 
 
 
 



 مجلظ درادات موصليظ
 تطنى ببحوث الموصل االكاديميظ في الطلوم االندانيظ ،مجلظ دوريظ رلميظ محكمظ

ISSN. 1815-8854 

 هـ3441 ذوال  -2022(، ايار 26مجلظ درادات موصليظ، الطدد )

 

 
(22) 

 


