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 :خلص  ادل
لى مر العصور تعد مدينتا بغداد كا١توصل من بُت أىم اٟتواضر العربية اإلسالمية اليت حظيت ٔتكانة متميزة ع

اإلسالمية، ككاف ىناؾ العديد من الصالت العلمية بُت ىاتُت ا١تدينتُت، السيما يف القرنُت السادس كالسابع 
ا٢تجريُت/الثاين عشر كالثالث عشر ا١تيالديُت، كمن بُت ا١تصادر اليت تناكلت الصالت العلمية بُت ا١توصل كبغداد،  

ـ( الذم يعد أحد أىم كأبرز كتب الًتاجم. كقد تعددت أنواع تلك 3166ق/767كتاب)الوايف ابلوفيات( للصفدم)ت
ما كاف لغرض لقاء الشيوخ كالعلماء كالسماع منهم، ككذلك التدريس اب١تدرسة النظامية يف بغداد، كاقامة  الصالت منها

 اٟتلقات العلمية كغَتىا من أكجو الصالت العلمية.
 ات؛ الصالت العلمية ؛ا١توصل؛ بغداد.الصفدم؛ الوايف ابلوفي: الكخلمات ادلفتاحية

Abstract 
Both Baghdad and Mosul are of the important Arabic and Islamic 

Metropolises that had a prestigious status through the Islamic ages.there were 
many scientific relations between the two cities especially during the 6 th and 
7 th centuries AH /the 12 th AD .On of the references that dealt with the 
scientific relations between Mosul and Baghdad is،AL-Wafee Bil Wafiyat‚ by 
AL-Safadee(764AH/1362AD),which is one of the most important and 
prominent biography books. These relations were of various types :som were 
to regulate the meetings of Sheikhs  and scientists so as to learn from them,to 
teach at the regular school in Baghdad and to hold scientific seminars and 
other kinds of scientific relations. 
Key Words :AL-Safadee ,AL-Wafee Bill Wafiyat ,scientific relations 
,Mosul , Baghdad. 

 ادلقدمة
٘تثل الصالت العلمية بُت العلماء كطالب العلم يف ٥تتلف األقطار كالبلداف لوانن من ألواف النشاط العلمي 
كمظهران من مظاىر التوسع الفكرم، كللصالت العلمية بُت العلماء آاثرىا العلمية اٞتليلة،كفوائدىا اإلجيابية الكبَتة، كنظران 

حتلتها مدينيت بغداد كا١توصل بُت أكاسط ا١تدف العلمية ا١تشهورة يف العامل اإلسالمي كاف ىناؾ للمكانة العلمية ا١تتميزة اليت إ
صالت علمية بينهما،كمن بُت ا١تصادر التارخيية الىت ٖتدثت عن ىذا  ا١توضوع، كتاب )الوايف ابلوفيات( 

 ـ( الذم يعد كاحدان من بُت أىم كأبرز كتب الًتاجم. 3166ق/767للصفدم)ت
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الرغم من أف الصفدم،كاف شامالن يف تراٚتِو كمل يقتصر على فئة معينة أك قرف ٤تدد أك بقعة جغرافية كعلى 
معينة، اإّل أننا أقتصران على ذكر الصالت العلمية بُت ا١توصل كبغداد يف القرنُت السادس كالسابع ا٢تجريُت/الثاين عشر 

يو أننا قد ذكران الشخصيات اليت توجهت من مدينة ا١توصل إىل ا١تيالديُت، كذلك لسعة ا١توضوع. ك٦تا ٕتدر اإلشارة إل
بغداد، كابلعكس، تلك الشخصيات اليت توجهت من مدينة بغدد إىل ا١توصل اليت كانت ٢تا صالت علمية فحسب، 

دثت كأمهلنا الشخصيات اليت انتقلت ألغراض أخرل غَت علمية. كأتيت أمهية ىذِه الدراسة يف عدـ كجود دراسة مستقلة ٖت
عن الصالت العلمية بُت ا١توصل كبغداد من خالؿ كتاب )الوايف ابلوفيات( للصفدم يف الفًتة موضوعة البحث، الذم 
حاكلنا من خاللِو التعرؼ على العديد من اٞتوانب ا١تهمة ا١تتعلقة هبذا ا١توضوع منها على سبيل ا١تثاؿ، أعداد الشخصيات 

عكس من بغداد إىل ا١توصل، كماىي أكجو الصالت العلمية بُت الطرفُت؟ كما ىي اليت انتقلت من ا١توصل إىل بغداد كابل
نوع  الصالت العلمية اليت جاءت اكالن ؟ كقد ٘تت االستعانة بعدد من ا١تصادر كا١تراجع التارخيية من أجل توضيح الصورة. 

الزمٍت لوفياهتم، كْتسب التقسيمات  كأخَتان البد من اإلشارة إىل أننا قد أكردان الشخصيات يف البحث ْتسب التسلسل
 الواردة يف البحث.

كلقد قسم البحث إىل مقدمة كعدد من الفقرات الرئيسة كىي، أكالن: نظرة موجزة عن حياة الصفدم، اثنيان: 
ا٢تجريُت  مؤلفاتُو كنبذة عن كتابِو الوايف ابلوفيات، اثلثان: الصالت العلمية بُت ا١توصل كبغداد يف القرنُت السادس كالسابع

-لقاء الشيوخ كالعلماء كالسماع منهم،ب  -االنتقاؿ من ا١توصل إىل بغداد، كمشلت: أ -3.كىذِه النقطة قسمت إىل 
لقاء الشيوخ كالعلماء  -االنتقاؿ من بغداد إىل ا١توصل كضمت: أ -6الدراسة كالتدريس يف ا١تدرسة النظامية يف بغداد. 

نها للحصوؿ على اإلجازات العلمية. رابعان: االنتقاؿ من ا١توصل إىل بغداد مصاحبة شخصيات بعي -كالسماع منهم، ب
 كابلعكس من أجل دراسة القرآف الكرمي، كمؤلفات العلماء كإقامة اٟتلقات العلمية كالتعليم. كأخَتان ا٠تا٘تة.

 أواًل: نظرة موجزة عن حياة الصفدي:
؛ 31، ص5،ج3996األلبكي الصفدم)السبكي،  ىو خليل بن آيبك بن عبد هللا، صالح الدين أبو الصفا 
ـ  ٔتدينة صفد 3696ق/696(، كلد سنة  89،ص1،ج3986؛ ابن قاضي شهبة، 669،ص6،ج3983السالمي،

؛ 89، ص1، ج3986؛ ابن قاضي شهبة، 31،ص5،ج3996بفلسطُت كإليها نسبتُو.)السبكي،
من اإلشتغاؿ حىت استوىف عشرين سنة )ابن ( نشأ الصفدم ٖتت عناية كالدِه كالذم منعُو 135،ص6،ج6116الزركلي،

(، كلعل ذلك يعود إىل أف كالدُه قد كفر لُو سبل 671،ص3؛ الشوكاين، د.ت،ج617،ص6،ج3976حجر العسقالين،
 (.35، ص6163التعليم يف ا١تنزؿ كمل يتح لُو السعي كراء الشيوخ لتلقي العلم كاٟتصوؿ على إجازاهتم.) العبادم،

قرأُه كٝتع من العديد من الشيوخ كمنهم، القاضي بدر الدين ابن عٍت الصفدم ابٟتديث ك 
ـ(، كٝتع بدمشق من اٟتافظُت أيب 3111ق/717ـ(، كالـز اٟتافظ أاب الفتح بن سيد الناس)ت3111ق/711ٚتاعة)ت

ـ(، كحدّث بدمشق كحلب، كقرأ الفقو 3177ق/778ـ(، كأيب عبد هللا الذىيب)ت 3173ق/776اٟتجاج ا١تزم)ت
ـ(، كٝتع ٔتصر من 3169ق/773من شيوخو اآلخرين الذين أخذ عنهم العلم القاضي تقي الدين السبكي)تأيضان، ك 
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؛ ابن حجر 89، ص1،ج3986؛ ابن قاضي شهبة،31، ص5،ج3996ـ(.)السبكي،3168ق/769يونس الدبوس)ت
يب كاان ((، ك٦تا يذكر أف السبكي كالذى67،ص3،ج3986؛ابن العماد اٟتنبلي،  617،ص6،ج3976العسقالين،

معاصرين للصفدم، أما السبكي فقد التقى بِو، ككاف بُت اإلثنُت صداقة كما ذكر ذلك يف الًتٚتة اليت قدمها لو،ك٦تا قالُو 
(عنُو: ))..كانت بيٍت كبينو صداقة منذ كنت صغَتان فإنُو كاف يًتدد إىل كالدم فصحبتو 31،ص5ق،ج3996السبكي:)

...((، كقاؿ يف موضع آخر:))..كنُت أصحبُو منذ كنت دكف سن البلوغ ككاف كمل يزؿ مصاحبان يل إىل أف قضى ٨تبوُ 
( فقد ترجم ىو اآلخر للصفدم، كٝتع أحدمها 93،ص3،ج3988يكاتبٍت كأكاتبُو كبِو رغبُت يف األدب..(( .أما الذىيب)

ـ( كالزمُو، كعن ابن 3167ق/765من اآلخر. كأخذ  الصفدم األدب عن الشهاب ٤تمود)ت
ـ(حبب إليو األدب كبرع  فيِو نظمان كنثران ككتابةن كٚتعان،ككتب ا٠تط اٞتيد، كقاؿ الشعر 3179ق/751نباتة)ت

؛ ابن حجر 89، ص1،ج3986؛ابن قاضي شهبة،31، ص5،ج3996اٟتسن،كأكثر من النظم كالنثر كالًتسل)السبكي،
 (.617،ص6،ج3976العسقالين،
ا١تناصب اإلدارية ا١تهمة كالرفيعة يف ىذين البلدين،  تنقل الصفدم بُت مصر كبالد الشاـ كشغل العديد من  

كأكؿ ما كيل كتابة الدرج بصفد مث ابلقاىرة،ككاتب الدرج ىو الذم يكتب ا١تكاتبات كالوالايت ٦تا يكتب عن 
(. كرٔتا شاركهم يف ذلك كاتب الدست، كىو الذم جيلس مع كاتب السر 717،ص5السلطاف)القلقشندم، د.ت، ج

(، 716،ص5ـ السلطاف أك النائب ٔتملكة من ا١تمالك، كيوقع على القصص. )القلقشندم، د.ت،جبدار العدؿ أما
(، كما 716،ص5كابشر الصفدم،  بكتابة السر ْتلب، ككاتب السر ىو صاحب ديواف اإلنشاء)القلقشندم، د.ت،ج

أمر الوالايت كا١تكاتبات يف توىل الصفدم التوقيع بدمشق، كىو الكتابة على الرقاع كالقصص ٔتا يعتمدُه الكاتب من 
(،ككاف يتوالُه يف 375،ص3األمور ا١تتعلقة اب١تملكة كالتحدث يف ا١تظامل، كىو أمر جليل كما أشار القلقشندم)د.ت،ج

؛ ابن حجر 89،ص1،ج3986؛ابن قاضي شهبة،31، ص5،ج3996ابتداء األمر ا٠تلفاء.) )السبكي،
 ( .67،ص3،ج3986؛ ابن العماد اٟتنبلي،617،ص6،ج3976العسقالين،

كمن الوظائف اإلدارية األخرل ا١تهمة اليت شغلها الصفدم كتابة اإلنشاء ٔتصر كدمشق، مث ككالة بيت ا١تاؿ 
بدمشق، كىي كظيفة رفيعة تتمثل ابلتحدث فيما يتعلق ٔتبيعات بيت ا١تاؿ كمشًتايتِو من أراضي كدكر كغَت ذلك، كىذِه 

(، ككذلك توىل كتابة الدست كأستمر هبما 631،ص33نة.)القلقشندم، د.ت،جالوظيفة ال تسند اإل لذكم العلم كالداي
إىل أف تويف، ككاف الصفدم قد توىل التدريس ابٞتامع األموم بدمشق، كٝتع منُو أشياخُو الذىيب كابن كثَت كاٟتسيٍت، 

؛ابن قاضي 31،ص5،ج3996؛ السبكي،93،ص3،ج3988كحدث بدمشق كحلب.)الذىيب، 
(. تويف الصفدم ليلة العاشر من شواؿ  سنة 617، ص6،ج3976ابن حجر العسقالين، ؛89،ص1،ج3986شهبة،
 ـ،متأثران إبصابتِو ابلطاعوف.3166ق/767

(الذم قاؿ عنُو:))... اإلماـ العامل 93،ص3،ج3988كقد أشاد العديد من ا١تؤرخُت ابلصفدم كمنهم الذىيب)
، 5،ج3996ساد يف علم الرسائل كقرأ اٟتديث..(( كالسبكي)األديب البليغ األكمل...طلب العلم كشارؾ يف الفضائل ك 
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( الذم كاف معاصران للصفدم كالتقى بو ك٦تا قالُو عنُو: ))اإلماـ األديب الناظم الناثر أديب العصر..((، كقاؿ عنُو 31ص
 671،ص3(:))...العالمة األديب البليغ البارع ا١تفنن..((أما الشوكاين)د.ت،ج 89، ص1،ج3986ابن قاضي شهبة)

 (فقاؿ عنو: ))...كاف حسن ا١تعاشرة ٚتيل ا١تركءة ككاف إليو  ا١تنتهى يف مكاـر األخالؽ ك٤تاسن الشيم...((.
 اثنياً: مؤلفاتُه ونبذة عن كتابِه الوايف ابلوفيات:

(، كقد 31،ص5،ج3996صنف الصفدم الكثَت من ا١تؤلفات يف ٣تاؿ التاريخ كالًتاجم كاألدب.)السبكي،  
صادر التارخيية إىل كثرة مؤلفات الصفدم كتنوعها،قاؿ السبكي: ))...كصنف الكثَت يف التاريخ كاألدب قاؿ يل أشارت ا١ت

(:))كتب ما يقارب مئتُت 617،ص6،ج3976أنُو كتب أزيد من ستمائة ٣تلد تصنيفان...((.كقاؿ ابن حجر العسقالين)،
..(( .كمن بُت ىذِه ا١تؤلفات كتاب)أعواف النصر يف  من اجمللدات... كلعل الذم كتبُو يف ديواف اإلنشاء ضعف ذلك

اعياف العصر(يف ستة ٣تلدات، ك)شرح المية العجم(، ك)أٟتاف السواجع بُت ا١تبادئ كا١تراجع(٣تلداف،)التنبيو على 
التشبيو(ك)جر الذيل يف كصف ا٠تيل(،)ترشيح الًتشيح(،)ككشف اٟتاؿ يف كصف ا٠تاؿ(،)جناف اٞتناس(،)كفض ا٠تتاـ 

التورية كاالستخداـ(،)كجلوة ا١تذاكرة يف خلوة احملاضرة(،)الركض الباسم(،) الشعور ابلعور(،) نكت ا٢تمياف يف نكت  عن
العمياف(كالذم ترجم فيِو لفضالء العمياف،كىي رسائلُو لبعض معاصريِو مرتبة أٝتاءىم على حركؼ ا١تعجم)ابن حجر 

(اىل  31،ص5، ج3996(.كقد أشار السبكي) 135،ص6، ج6116؛الزركلي،617،ص6،ج3976العسقالين،
إستشارة الصفدم لُو يف ا١تؤلفات اليت كاف يكتبها كما ٖتتاج  إليو    تلك ا١تؤلفات، كأنُو أشار على الصفدم بتأليف  
كتاب أعياف العصر فقاؿ: ))...ككانت لوُ  مهة يف التحصيل فما صنف كتاابن إال كسألٍت فيِو عما حيتاج  إليو    من فقو 

 كحديث كأصوؿ ك٨تو السيما أعياف العصر فأان أشرت عليِو بعملِو مث أستعاف يب يف أكثرِه ...((.
كمن بُت ا١تؤلفات التارخيية الشهَتة للصفدم كتاب )الوايف ابلوفيات(الذم ضم تراجم األعالـ منذ القرف األكؿ 

د. ٚتع فيِو تراجم األعياف من كقع عليهم اختيارُه، للهجرة/السابع للميالد كحىت القرف الثامن للهجرة/ الرابع عشر للميال
فذكر ا٠تلفاء الراشدين كأعياف الصحابة كالتابعُت كا١تلوؾ كاألمراء، كالقضاة، كالوزراء، كالعماؿ كالقراء كاحملدثُت، كالفقهاء، 

كالبدع كاألراء، كذلك ترجم كا١تشايخ كالصلحاء كاألكلياء كالنحاة كاألدابء كالشعراء كاألطباء كاٟتكماء، كأصحاب النحل 
؛ 66،ص3،ج6111لألعالـ الذين أدركهم أك لقيهم يف حياتِو أك أخذ عنهم،أك كانوا يف زمانِو أك عاصرىم يف الصفدم،

( ٣تلدان مرتب على حركؼ 69(، كالكتاب يقع يف)57،ص6163؛ العبادم،67،ص3،ج3986ابن العماد اٟتنبلي، 
( يف مقدمة كتابو إىل األسباب اليت دفعتو إىل أتليف كتابِو الوايف 66،ص3، ج6111ا١تعجم. كقد أشار الصفدم)

ابلوفيات ك٦تا قالو: ))...ككجدت النفس تسًتكح إىل مطالعة أخبار من تقدـ كمراجعة أاثر من ضرب ربع عمرِه كهتدـ 
ئن دفاتره،كال تبل جوانح من كمنازعة أحواؿ من غرب يف الزماف كما ترؾ للشعراء من مًتدـ إذ ىو فن ال ديل من إاثرِه دفا

ألفو إال ٔتواطن مواطره... كأف التاريخ للزماف مرآة كتراجم العامل للمشاركة يف ا١تشاىدة مرقاة...((.كقد بدأ الصفدم كتابُو، 
مث رتب تراجم الكتاب فيمن أٝتُو دمحم مبتدأن بذكر سيدان دمحم)ملسو هيلع هللا ىلص( مث ذكر من جاء بعدُه من احملمدين إىل عصرِه كزمانِو، 

ترتيبان ىجائيان، فبدأ من األلف إىل الياء، كمل خُيصص الصفدم النساء يف ابب مستقل، بل جاءت تراٚتهن يف مواضعها من 
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الكتاب، كيف هناية كل حرؼ يذكر الصفدم األلقاب، فيذكر األعياف الذين أشتهركا أبلقاهبم كأحياانن ال 
 (.57،ص6163دم،؛ العبا66،ص3،ج6111يذكر.)الصفدم،

 اثلثاً: الصالت العخلمية بني ادلوصل وبغداد يف القرنني السادس والسابع اذلجريني.: 
ديثل القرانف السادس كالسابع ا٢تجرايف/الثاين عشر كالثالث عشر ا١تيالدايف عصر إحياء للفكر كالثقافة  

اىتمامان ابلغان،كشجع اٟتكاـ، العلماء كتسابقوا إىل اإلسالمية كالعربية، ك٘تثل ىذا اإلحياء يف اإلىتماـ ابلقرآف كاٟتديث 
تقريب الفقهاء كاٟتفاظ كالقراء كغَتىم، ككثر بناء ا١تدارس كدكر اٟتديث كالفقو كبذؿ اٟتكاـ كل ما يف كسعهم لتوفَت 

بغداد كا١توصل األساتذة من أقطار العامل اإلسالمي شرقان كغرابن كأصبحت العديد من مدف العامل اإلسالمي كمنها مدينيت 
قبلة القصاد من سائر بلداف العامل العريب كاإلسالمي يف ا١تشرؽ كا١تغرب، ك٘تيزت اغلب مدف الدكلة العربية اإلسالمية بتوفَت 
األجواء ا١تناسبة للعلماء، لكي يعملوا كيقدموا نتاجاهتم العلمية فيها، فمدينة بغداد كانت قبلة طالب العلم كالعلماء من 

طار اإلسالمية ا١تختلفة،كقصدكىا للتزكد العلمي كالتلقي عن علمائها،كالدراسة يف مدارسها،كبلغت عظمة ىذِه ا١تدف كاألق
ا١تدينة كمكانتها الراسخة حدان مل تستطع معُو حاضرة إسالمية أخرل أف تنافسها، كاقًتنت مدينة بغداد بعظمة اٟتضارة 

كالثقافة كالفنوف كالعمراف  كاإلزدىار اٟتضارم. كحفلت مدينة بغداد  العربية اإلسالمية،لدكرىا ا١تتميز على صعيد العلم
ّتمهرة من العلماء من ذكم األصالة كالعمق يف ٥تتلف فركع ا١تعرفة السائدة كقتذاؾ، كانتشرت فيها ا١تراكز التعليمية ابتداءان 

؛ آؿ ايسُت، 39،ص31ص ،3985كماؿ الدين،   ؛76، ص3968سالـ، من الكتاتيب كانتهاءان ابلتدريس العايل.)
(. أما مدينة ا١توصل فقد شهدت ازدىاران فكراين كعلميان كثقافيان ال تقل أمهيتها عن أكرب مراكز 168،ص165،ص3979

العلم يف البالد اإلسالمية كرافق ذلك توسع عمراين كبَت مشل إنشاء العديد من مراكز العلم كدكر اٟتديث كا١تدارس 
األاتبكي، كاغدقوا عليها األمواؿ، كأكقفوا عليها األكقاؼ الكثَتة لإلنفاؽ عليها، ككانت مدينة كا١تساجد السيما يف العصر 

ا١توصل مركز جذب للعلماء بسبب تطورىا اٟتضارم ٦تا شجع الكثَت من العلماء على الرحلة إليها أك السكن فيها، 
 جرجيس، ص؛ ،3975 ليت عاشوا فيها. )اٞتميلي،كتبعهم يف ذلك أحفادىم فنسبوا إليها ْتكم اٟتقبة الزمنية الطويلة ا

 .(61ص ،6113
كبغداد يف القرنُت السادس كالسابع ا٢تجريُت. فمما الشك فيو أهنا   أما فيما يتعلق ابلصالت العلمية بُت ا١توصل

لفقو كاٟتديث كانت من أجل تلقي العلم كٔتختلف اجملاالت السيما يف اجملاالت الدينية كما يتعلق هبا من علـو القرآف كا
ككذلك يف ٣تاؿ العلـو العقلية مثل الطب كاٟتساب كغَتىا، ككذلك يف ٣تاؿ األدب كالشعر كغَتىا .ككاف يتم لقاء 
ا١تشايخ كالعلماء كالسماع منهم، ككاف األشخاص من خالؿ تلك الصالت العلمية كالتنقل بُت ا١تدف مثل ا١توصل كبغداد 

ما حصلوا عليِو كما إكتسبوه من علم كمعلومات كمعارؼ كخربات. كقد ذكر كابلعكس ينقلوف إىل مدهنم كطالهبم 
الصفدم الصالت العلمية يف القرنُت السادس كالسابع ا٢تجريُت، كذلك من خالؿ ترٚتتو للعديد من الشخصيات من 

 (6( كجدكؿ رقم )3مدينيت ا١توصل كبغداد. اٞتدكؿ رقم )
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 وصل ل ى بغداد مرتبة حس  سنوات الوفيات( الشصصيات اليت انتقخلت من ادل3جدول رقم )
 الوفاة األسم التسخلسل

 ـ3189ق/786كاف حيان سنة  ظافر بن جابر بن منصور أبو حكيم السكرم -3
عبد هللا بن القاسم مرتضى  الدين الشهرزكرم عبد هللا بن  -6

 القاسم بن ا١تظفر بن علي أبو دمحم الشهرزكرم
 ـ3367ق/563ت

 ـ3311ق/565ت لي أٛتد بن دمحم بن عبد القاىر الطوسيأبو نصر ا١توص -1
 ـ3316ق/513 أبو الربكات ابن ٜتيس دمحم بن دمحم بن اٟتسُت -7
دمحم بن القاسم بن مظفر بن علي الشهرزكرم قاضي  -5

 ا٠تافقُت
 ـ3371ق/518ت

 ـ3357ق/556 اٟتسُت بن نصر ابو عبد هللا ا١توصلي -6
 ـ3376ق/576  بن عبد هللا ا١توصليكماؿ الدين الشهرزكرم دمحم -7
 ق 6عاش يف ؽ اٟتسن بن نقيش أبو علي ا١تؤدب -8
ابن الشَتجي الشافعي عبد هللا بن ا٠تضر بن اٟتسُت أبو  -9

 الربكات الفقيو
 ـ3378ق/577ت

 ـ3381ق/ 576 أبو الرضا الشهرزكرم سعيد بن عبد هللا ابو الرضا ا١توصلي  -31
يوسف بن دمحم بن علي ابو العز ا١توصلي أبو العز ا١توصلي  -33

 البغدادم
 ـ3381ق/576ت

رضي الدين الشافعي يونس بن دمحم بن منعة بن مالك كالد  -36
 الشيخ عماد الدين دمحم كالشيخ كماؿ الدين موسى

 ـ3381ق/579ت

 معاصر للعماد األصفهاين ا١توصلي الكاتب أٛتد بن عمرك  -37
ـ،معاصران للعماد 33ق/6عاش يف ؽ  ي ا١توصلي٧تم الدين أبو اٟتسن عل -35

 األصفهاين
 ـ3633ق/618ت عماد الدين دمحم بن يونس بن دمحم بن منعة -36
 ـ3631ق/631 إبراىيم بن نصر بن عسكر ظهَت الدين)قاضي السالمية( -37
 ـ3638ق/635ت ابن مهاجر ا١توصلي دمحم بن علواف -38
 ـ3667ق/663ت بن معايل ابو ١تعايل ا١توصلي أبو ا١تعايل دمحم بن ايب الفرج -39
 ـ3665ق/666ت ابن يونس أٛتد بن موسى بن دمحم بن منعة -61
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 ـ3665ق/666ت الربين أبو اسحاؽ الواعظ ابراىيم بن ا١تظفر بن ابراىيم -63
 ـ3613ق/669ت عبد اللطيف بن يرسف ا١توصلي البغدادم -66
 ـ3617ق/616ت   ابن شداد -61
 ـ3675ق/671ت الدين بن الصالح عثماف بن عبد الرٛتنتقي  -67
 ق767ت  ـ ك3676ق/671كلد  ابن خركؼ اٟتنبلي دمحم بن علي بن أيب القاسم ا١تقرئ -65

 ـ3166/
 ـ3657ق/655ت عماد الدين بن ابطيش -66
 ـ3676ق/673ت اتج الدين عبد الرحيم بن دمحم بن يونس -67
ـ، ككاف 3686ق/683سنة  كلد، ابن شيخ العوينة -68

 معاصرا للصفدم 
 

 ( الشصصيات اليت انتقخلت من بغداد ل ى ادلوصل مرتبة حبس  سنوات الوفيات4جدول رقم )
 الوفاة األسم التسخلسل

 ـ3367ق/538ت أبو الربكات ابن الطوسي دمحم بن دمحم بن عبد القاىر -3

 ـ3388ق/587ت دمحم بن اٟتسُت بن علي  اٞتفٍت -6

ضل خطيب ا١توصل عبد هللا بن أٛتد بن دمحم بن عبد أبو الف -1
 القاىر ا٠تطيب أبو الفضل بن أيب نصر الطوسي

 ـ3393ق/587ت

 ـ3397ق/ 597كاف حيا سنة  علي بن انصر بن مكي أبو اٟتسن ا١تدائٍت -7

 ـ3399ق/ 596ت ابن الطوابيقي القاسم بن اٟتسُت أبو شجاع البغدادم -5

 ـ3611ق/597ت يوسف بن دمحم أبو ا١تظفر البغدادمابن األبلة العراقي  -6

 ـ3617ق/613ت أبو طاىر ا٠تطيب الطوسي،اٛتد بن عبد هللا -7

 ـ3616ق/611ت إٝتاعيل بن علي اٟتظَتم أبو دمحم اٟتظَتم -8

 ـ3631ق/631ت ابن ىبل علي بن أٛتد بن ىبل أبو مهذب الدين البغدادم  -9

 ـ3639ق/636ت بن دمحم بن عمر البغدادم أبو بكر ا١تؤدب األزجي أٛتد -31
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 ـ3613ق/669ت خلف بن دمحم بن خلف أبو الذخر ا١تقرئ البغدادم -33

 ـ3616ق/611ت جعفر بن مكي اٟتاجب الشافعي -36

٧تم الدين البادرائي الشافعي عبد هللا بن دمحم بن أيب الوفاء أبو  -31
 دمحم البادرائي البغدادم

 ـ3657ق/ 655كاف حيان سنة 

معاصر لعبد هللا بن أٛتد  ابن ا١تليح الشافعي يوسف بن دمحم بن الفضل الكرخي -37
 ـ  (3393ق/587الطوسي)ت

تبُت من خالؿ اٞتدكلُت أعاله أف ٣تموع الشخصيات اليت كاف ٢تا صالت علمية  بُت مدينيت بغداد كا١توصل 
شر ا١تيالديُت، كمن خالؿ ما ذكره الصفدم بلغ يف القرنُت السادس كالسابع ا٢تجريُت/ الثاين عشر كالثالث ع

( تبُت أف عدد الشخصيات اليت انتقلت من مدينة ا١توصل 3(أثناف كأربعوف شخصية،كمن خالؿ اٞتدكؿ رقم)76عددىم)
( ٙتاف كعشركف شخصية، يف حُت أف عدد الشخصيات اليت انتقلت من مدينة بغداد إىل 68إىل بغداد بلغ عددىم )

( اربع عشرة شخصية. كال نستطيع اٞتـز أبف ىذا العدد ديثل العدد 37( كاف )6موضح يف اٞتدكؿ رقم )ا١توصل كما ىو 
الكلي كالنهائي جملموع الشخصيات، كمن ا١ترجح أف ىناؾ اعدادان أخرل من تلك الشخصيات اليت كاف ٢تا صالت علمية 

عدد الشخصيات اليت انتقلت  من ا١توصل  كلكن ما كرد لدل الصفدم كاف للشخصيات األشهر منها. أما سبب كثرة
إىل بغداد قياسان ابلشخصيات اليت انتقلت من بغداد إىل ا١توصل، فلعل ذلك يعود إىل ما ذكرانُه أنفان عن مكانة مدينة 

إليها بغداد كأمهيتها يف تلك اٟتقبة التارخيية قياسان ببقية ا١تدف األخرل، إذ كانت تعد قبلة العامل اإلسالمي ككانت تشد 
 الرحاؿ من ٥تتلف اٟتواضر اإلسالمية، ككانت مركز اٟتضارة كالعلم كالثقافة، فضال عن كوهنا عاصمة ا٠تالفة العباسية.

 كديكن تقسيم الصالت العلمية بُت ا١توصل كبغداد على النحو اآليت:
 : االنتقال من ادلوصل ل ى بغداد-3
 لقاء الشيوخ والعخلماء والسماع منهم :  -أ

صفدم العديد من الشخصيات اليت أنتقلت من ا١توصل إىل بغداد يف القرنُت السادس كالسابع ذكر ال
ا٢تجريُت/الثاين عشر كالثالث عشر ا١تيالديُت، من أجل طلب العلم كلقاء الشيوخ كالسماع منهم، السيما يف ٣تاؿ العلـو 

عبد هللا بن القاسم مرتضى  نهم على سبيل ا١تثاؿ:الدينية، كٖتديدان يف ٣تاؿ الفقو كاٟتديث النبوم الشريف كالوعظ، كم
الدين الشهرزكرم ا١تنعوت اب١ترتضى، ككاف كاعظان كأديبان كشاعران، كعظ يف بغداد مدة كأشتغل كذلك ابلفقو كاٟتديث، 

، ك٦تا ٕتدر اإلشارة إليو أف (638،ص37، ج6111كرجع إىل ا١توصل كتوىل هبا القضاء، كركل هبا اٟتديث)الصفدم،
عديد من أبناء أسرة الشهرزكرم توجهوا إىل بغداد من أجل طلب العلم أك القياـ ٔتهاـ إدارية معينة، كقد أشتهر أفراد ىذِه ال

( 371،ص3988األسرة ابلعلم كالقضاء، كتولو مناصب سياسية كادارية كثَتة ككانوا مقربُت من ا٠تلفاء كاألمراء)أٛتد،
عي الذم قدـ بغداد، كدرس الفقو على الشيخ أيب إسحاؽ .كأٛتد بن دمحم أبو نصر ا١توصلي الشاف
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ـ(،فضالن 3177ق/771ـ( كالزمُو إىل حُت كفاتِو، كٝتع أيضان من أٛتد بن دمحم بن النقور)ت3181ق/776الشَتازم)ت
(.ككذلك أبو الربكات ابن ٜتيس دمحم بن دمحم بن اٟتسُت 18،ص8، ج6111عن ٝتاعِو من شخصيات أخرل.)الصفدم،

( سافر إىل 316،ص3،ج6111ف من أىل ا١توصل كينتمي لبيت مشهور ابلعلم كالركاية كما ذكر الصفدم.)الذم كا
ـ(، كأبو الفضل دمحم  3367ق/ 561بغداد كحدث هبا، كٝتع منُو أبو اٟتسُت ىبة هللا بن اٟتسن بن ىبة هللا الدمشقي) ت

 . ( كركاي عنوُ 3376ق/ 576بن عبد هللا كماؿ الدين بن الشهرزكرم)ت
كمن الشخصيات األخرل الشهَتة اليت تنتمي إىل عائلة الشهرزكرم كاليت توجهت من ا١توصل إىل بغداد، دمحم بن 
القاسم بن مظفر بن علي أبو بكر الشهرزكرم ا١توصلي الذم توىل القضاء يف بلداف عدة يف بالد الشاـ كاٞتزيرة،كما أنو 

خالؿ تواجدِه يف بغداد تفقو على الشيخ أيب إسحاؽ الشَتازم، كٝتع . ك  ـ 3371ق/518توجو إىل بغداد كتويف هبا سنة 
ـ( 3186ق/779ـ(، كأيب نصر دمحم بن دمحم الزينيب) 3178ق/ 773اٟتديث من أيب القاسم عبد العزيز بن األمناطي)ت

/ ق781(، أما اٟتسُت بن نصر بن دمحم أبو عبد هللا ا١توصلي فقد دخل بغداد سنة 673،ص7،ج6111)الصفدم،
ـ(، كغَتىم، 3371ق/518ـ(، كٝتع  من النقيب طراد الزينيب)ت3333ق/515ـ، كقرأ الفقو على الغزايل )ت3187

ككاف اٟتسُت بن نصر قد ٝتع اب١توصل، مث توىل قضاء رحبة مالك بن طوؽ، كىي بُت الرقة كبغداد على شاطئ الفرات 
(، مث رجع إىل 17،ص6،ج3995أايـ) ايقوت اٟتموم،أسفل قرقيسيا، بينها كبُت دمشق ٙتانية أايـ كمن حلب ٜتسة 

ا١توصل، كتوجو مرة أخرل إىل بغداد كحدث هبا، ككانت لُو مصنفات كمؤلفات عديدة يف ٣تاؿ العلـو الدينية منها منهج 
التوحيد، كمنهج ا١تريد، أخبار ا١تنامات، كلؤلؤة ا١تناسك، مناقب األبرار ك٤تاسن األخيار، 

(، كال نعلم فيما اذا كانت ىذِه ا١تؤلفات قد ألفها يف ا١توصل أـ يف بغداد. كمن 53،ص31ج،6111كغَتىا،)الصفدم،
أفراد عائلة الشهرزكرم ا١تشهورين الذين انتقلوا من ا١توصل إىل بغداد من أجل طلب العلم السيما العلـو الدينية القاضي  

بناء الشهرزكرم ا١تعركفُت الذم تفقو ببغداد على أسعد كماؿ الدين الشهرزكرم دمحم بن عبد هللا، كالذم ينتمي إىل أسرة أ
 (.666،ص1، ج6111ـ(،كٝتع اٟتديث كما أنُو حدث ببغداد.)الصفدم،3316ق/567ا١تهيٍت)ت

كمن اٞتدير ابلذكر، أف ىناؾ شخصيات كاف ٢تا دكر يف اجملاؿ السياسي كتوجهت من ا١توصل إىل بغداد للقياـ   
ية اٟتديث يف بغداد، كمن ذلك على سبيل ا١تثاؿ، أبو الرضا الشهرزكرم ا١توصلي سعيد بن ٔتهاـ معينة كقامت أيضان بركا

ـ( 3357ق/579ٝتع اٟتديث من زاىر الشحامي)تعبد هللا بن القاسم، الذم عمل سفَتان بُت بغداد كا١توصل مراران،ك 
أبو العز (. أما 16ص ،6113 ؛ جرجيس،375ص ،35ج ،6111.)الصفدم،ـ3381ق/576كحدث ىناؾ سنة 

ا١توصلي البغدادم الصويف يوسف بن دمحم بن علي بن أيب سعد،فقد صحب الشيخ النجيب 
كقرأ على العديد من الشيوخ كما أشار  ـ( كتفقو عليِو كٝتع معُو اٟتديث من ٚتاعة،3367ق/561السهركردم)ت

كٝتع كحدث، ٝتع منُو القاضي ابو احملاسن عمر بن علي  (377ص ،69ج ،6111الصفدم)
 (،377ص ،69(، كأخرج عنُو حديثان يف معجم شيوخو كصفُو ابلصدؽ كالثقة .)الصفدم، ج3379ق/575القرشي)ت

أما الشيخ رضي الدين الشافعي يونس بن دمحم بن منعة، تفقو اب١توصل على يد العديد من الشيوخ، مث إ٨تدر إىل بغداد 
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ـ( مدرس النظامية، مث عاد إىل 3377ق/569ن الرزاز)تكتفقو هبا على الشيخ أيب علي بن منصور بن سعد ا١تعركؼ ابب
ـ(، كفوض إليِو 3367ق/561ا١توصل كصادؼ هبا قبوالن عظيمان عند صاحبها األمَت زين الدين علي بن بكتكُت)ت

(.ك٦تا ٕتدر االشارة 386، ص69ج ،6111تدريس مسجدُه، ككاف يدرس كيفيت كيناظر كقصدُه الطلبة لألشتغاؿ عليِو.)
أسرة ابناء منعة من األسر العلمية العريقة، كذاع صيتهم يف ا١توصل خالؿ القرنُت السادس كالسابع للهجرة/ الثاين إليو،أف 

 ،6113 عشر كالثالث عشر للميالد، كيونس بن دمحم بن منعة ىو جد بيت ابناء منعة الذين ينتسبوف اليِو)جرجيس،
( كقاؿ 375ص ،7ج ،6111ا٠تلفاء كما ذكر الصفدم) (.أما أٛتد بن عمرك ا١توصلي فقد نشأ ببغداد كخدـ73ص

))..كاف شيخان من فضالء الكتاّب كظرفائهم، كثَت احملفوظ ٦تتع اجملالسة معركفان ابلعفة كالنزاىة كلُو شعر أيضان:
لي كرسائل...((. ك٦تن توجو من ا١توصل إىل بغداد من أجل تلقي العلم إبراىيم بن نصر بن عسكر الفقيو الشافعي ا١توص

 .(99،ص6،ج6111الذم قدـ بغداد كٝتع هبا من ٚتاعة كعاد إىل بلدِه)الصفدم،
كىناؾ شخصيات تنقلت بُت ا١توصل كبغداد كمنهم من أجل طلب العلم، كمنهم أبو إسحاؽ الربين الواعظ، 

مذىب اإلماـ أٛتد بن إبراىيم بن ا١تظفر بن إبراىيم، سافر كالدُه إىل ا١توصل فولد هبا، قدـ بغداد كنشأ هبا كتفقو على 
ـ( كمن شيوخ آخرين، كخرج من بغداد كىو 3378ق/577ـ(، كٝتع من شهدة الكاتبة)ت855ق/673حنبل)ت

ـ(ك٦تن أخذ عنو 3665ق/666شاب، كأقاـ اب١توصل  مث انتقل إىل سنجار، كعاد إىل ا١توصل، ككاف يعظ الناس ىناؾ)ت
أما العامل ا١توسوعي عبد اللطيف بن يوسف بن دمحم ا١توصلي  .ـ(3675ق/ 671العلم ٤تب الدين بن النجار البغدادم)ت

البغدادم، فأصلُو من ا١توصل كنشأ ببغداد فقد تلقى العلم على يد العديد من الشيوخ ا١تعركفُت يف بغداد آنذاؾ، كمن 
ذلك على سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر: ٝتع اٟتديث من أيب الفتح دمحم بن عبد الباقي ا١تعركؼ اببن 

ـ(، كأيب القاسم حيِت بن اثبت الوكيل 3371ق/566ـ(، كأيب زرعة طاىر بن دمحم ا١تقدسي )ت3368ق/567)تالبطي
ـ(، كتعلم البغدادم ا٠تط كحفظ القرآف الكرمي فضال ن عن كتب أخرل يف الفقو كالنحو 3371ق/566ا١تسند العامل)ت

د من الكتب كا١تختصرات السيما يف ٣تاؿ اللغة كدكاكين الشعر. كإستمر البغدادم بطلب العلم يف بغداد كحفظ العدي
ـ(،)كأدب الكاتب( البن 3113ق/196كالنحو كاألدب كعلـو القرآف. كمن ذلك  مثالن كتاب )اللمع( البن جٍت)ت

 (. 71، ص39،ج6111ـ(.)الصفدم،881ق/ 671قتيبة الدينورم)ت
بغداد توجو إىل مدينتِو األـ ا١توصل، كفيها كمن اٞتدير ابلذكر أف عبد اللطيف البغدادم بعد أف استكمل علمُو ب 

ـ(. فأخذ البغدادم من علمِو كال سيما يف علػـو 3673ىػ/ 619التقى بعالػم ا١توصل الشهَت كماؿ الدين ابن يونس)ت
الرايضيات كمػا منحو كماؿ الديػن بن يونس إجازة علمية يف ٣تاؿ الرايضيات كالفقو، إذ كاف دينح مثل تلك اإلجازات 

(. كأثناء  كجػوده اب١توصل 316،ص6113؛ جرجيس،71،ص39،ج6111لماء الذين كانوا يدرسوف عليو)الصفدم،للع
عرضت عليو العديػد من ا١تناصب، فإختػار منها مدرسػة ابن مهاجر، كدار اٟتديث  اليت ٖتتها 

للفقهاء يف سكة بٍت  (، كا١تدرسة بناىا أبو القاسم علواف بن مهاجر بن علي ابن مهاجر71،ص39،ج6111)الصفدم،
ق ا١تؤدم من ا١تيداف اٟتالية اىل مدرسة ابن ٧تيح، كيعتقد أف مكاهنا ىو مسجد )شط اٞتومي( كالذم يقع على الطري
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ـ، كعلى ىذا 3357ىػ/ 556يونس، كال يعرؼ مىت بنيت  ا١تدرسة . كأف دار اٟتديث ا١تهاجرية كانت مبنية سنة 
فا١تدرسة  بنيت بعد ىذا التاريخ .أما دار اٟتديث فقد أنشأىا أبو القاسم علي بن علواف بن مهاجر ا١توصلي، ككاف من 

كابر كالوزارة، بٌت اب١توصل يف سكة) بٍت ٧تيح( دار اٟتديث ككقف عليها األكقاؼ كالكتب النفيسة .) ابن أكالد األ
؛ 151ص ،3ج ،3986 ؛ الديوه جي،357 ،351، ص3971 ؛ معركؼ،391ص ،3ؽ ،7ج ،3961 الفوطي،

اٟتضارم خالؿ القرنُت  (. كأبناء مهاجر من األسر العلمية اليت كانت اب١توصل، كظهر دكرىم317ص ،6113 جرجيس،
السادس كالسابع للهجرة/الثاين عشر كالثالث عشر للميالد، ككاف أبوىم اتجران فنشأ أكالده ٕتاران كعلماء كأنشاؤا العديد من 
ا١تؤسسات التعليمية كتزامن ظهورىم مع أسرة أبناء الشهرزكرم كأسرة أبناء منعة. كشيدكا يف ا١توصل دار حديث كفوقها 

الديوه جي،  ؛351 ،356ص ،3971 ؛ معركؼ،675ص ،6ؽ ،7ج ،3961 ّسوا فيها)ابن الفوطي،مدرسة، كدر 
(، كاستمر البغدادم يعمل ليل هنار. كقػد أقاـ البغدادم اب١توصل مدة سنة، انتقل بعدىا إىل بالد 151ص ،3، ج3986

  (.71، ص39ج ،6111 الشاـ )الصفدم،
هوا من ا١توصل إىل بغداد احملدث كالفقيو تقي الدين بن الصالح كمن احملدثُت كالفقهاء ا١تشهورين الذين توج

ـ(، كأيب حفص بن 3365ق/539الشهرزكرم ا١توصلي اليت رحل إليها يف العشرينات من عمرِه كٝتع من ابن سكينة)ت
(، كمن الشخصيات ا١توصلية األخرل اليت توجهت إىل 66، ص61،ج6111ـ(.)الصفدم،3631ق/611طربزد)ت

من علمائها كشيوخها،عماد الدين ابن ابطيش الشافعي الذم رحل إىل بغداد كٝتع من ٚتاؿ الدين ايب  بغداد كٝتعت
(، أما ا١تفيت كالعالمة 371، ص9،ج6111ـ(، كابن سكينة كغَتىم.)الصفدم،3611ق/597الفرج ابن اٞتوزم)ت

١توصل كتوجو إىل بغداد كقرأ هبا القرآف الفقيو النحوم بن شيخ العوينة ا١توصلي علي بن اٟتسُت بن القاسم،فقد  نشأ اب
 . ـ(، كغَتُه من الشيوخ3176ق/769على الشيخ عبد هللا الواسطي الضرير)كاف حيان سنة 

مل تقتصر الصالت العلمية كلقاء الشيوخ كالعلماء كالسماع منهم على العلـو الدينية كإمنا يف ٣تاؿ العلـو العقلية  
ابلنسبة للعلماء كالشيوخ الذين انتقلوا من ا١توصل إىل بغداد أك العكس الذين انتقلوا أيضان، كلكن بشكل أقل سواء أكاف 

من بغداد إىل ا١توصل،، كمن ذلك مثالن ظافر بن جابر بن منصور أبو حكيم السكرم ا١توصلي الطبيب الذم كاف متميزان 
ـ(،كأشتغل عليِو 3171ق/715الطيب)تيف ٣تاؿ الطب ككاف متقنان للحكمة توجو إىل بغداد، كالتقى أبيب الفرج بن 

(. أما عبد اللطيف ا١توصلي البغدادم، فلم يقتصر على تعلم علـو القراف كاٟتديث 111،ص36،ج6111.)الصفدم،
كالنحو كاللغة كاألدب يف بغداد كما أشران آنفان، كإمنا عٍت عناية كبَتة بدراسة الطب يف بغداد كمارسُو فيما بعد، كبرع 

ـ(. ككاف األخَت رئيس 3367ق/561الذين درس عليهم كانتفع منهم يف ىذا اجملاؿ، ابن التلميذ)ت فيِو،كمن شيوخو
األطباء ببغداد إىل حُت كفاتِو، ككاف كحيد زمانِو يف صناعة الطب يف تلك اٟتقبة التارخيية كما أشار ابن أيب 

 ابن أيب أصيبعة ابلتعصب للعراقيُت. ( كقد أمتدحو البغدادم كاثٌت عليِو كثَتان حىت اهتمو685،ص3965أصيبعة)
 الدراسة والتدريس يف ادلدرسة النظامية يف بغداد: -ب
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من أشكاؿ الصالت العلمية بُت ا١توصل كبغداد ىو الدراسة كالتدريس يف ا١تدارس، كيف مقدمتها ا١تدرسة  
ـ(إذ شرع 3191ق/786إسحاؽ ت)النظامية، كىي ا١تدرسة اليت أنشأىا الوزير نظاـ ا١تلك أبو علي اٟتسن بن علي بن 

 (،ك369ص ،6ج ـ)ابن خلكاف،3166ق/759ـ كاكتمل بناءىا يف سنة 3167ق/757يف بناء مدرستِو ببغداد سنة 
كانت ىذِه ا١تدرسة قبلة طالب العلم كحلم اجملتهدين منهم آنذاؾ . كقد ذكر الصفدم العديد من الشخصيات ا١توصلية 

 ا١تدرسة النظامية فيها، كأشار إىل مّن كاف يقيم فيها من العلماء للدراسة كالسماع من اليت توجهت إىل بغداد كٖتديدان إىل
العلماء كالشيوخ كذكر مّن كاف مدرسان، كمّن كاف معيدان فيها آنذاؾ. ك٦تا ٕتدر اإلشارة اليِو، اف ا١تدرسُت كانوا على 

سَت كحديث كفقو ك٨تو كغَت ذلك، أما ا١تعيد طبقتُت مدرسُت كمعيدين، فا١تدرس ىو من يتصدل لتدريس العلم من تف
فيلي رتبة ا١تدرس فإذا ألقى ا١تدرس الدرس كانصرؼ، أعاد للطلبة ما ألقاُه ا١تدرس إليهم ليفهموُه، فكاف يبسط العلم، 
كيوضح الغامض منو ليفهموُه،فكاف ا١تدرس درسوه على سامعيِو فمن احتاج إىل إيضاح شئ أك فهمو عاد إىل ا١تعيد 

 (86لك كاف ا١تعيد جيلس إىل جانب ا١تدرس ليعرؼ سَت الدرس فيوضح ما خفي منُو.) بدكم، د.ت، صكلذ
كمن الشخصيات ا١توصلية اليت درسّت يف ا١تدرسة النظامية  يف بغداد علي ا١توصلي أبو اٟتسن ٧تم الدين الذم  

علواف بن مهاجر بن علي بن مهاجر كدمحم بن  (.666،ص66، ج6111كاف فقيهان اب١تدرسة النظامية ببغداد)الصفدم،
الفقيو الشافعي كالذم ينتمي إىل عائلة أبناء مهاجر الشهَتة يف ا١توصل الذم تردد على بغداد ألكثر من مرة، فقدـ بغداد 

ـ( 3665ق/666حاجان، فحج كعاد إليها كأقاـ اب١تدرسة النظامية، كدرس فيها العلـو الدينية على يوسف الدمشقي)ت
مث أصبح معيدان اب١تدرسة، مث عاد إىل ا١توصل، كدرّس ٔتسجد ىناؾ ٣تاكر لبيتِو، كفوض إليو التدريس بعدة كبرع فيهما 

مدارس، مث عاد إىل بغداد حاجان مرة أخرل،كجاكر مكة سنة مث عاد إىل بغداد كأقاـ هبا إىل أف تويف سنة 
يف ا١تدرسة النظامية أسرة أبناء منعة ك٦تن درَس ـ.كمن األسر ا١توصلية الشهَتة األخرل اليت درس أفرادىا 3638ق/635

فيها، عماد الدين دمحم بن يونس بن دمحم بن منعة العالمة عماد الدين أبو حامد بن يونس الفقيو الشافعي تفقو اب١توصل 
ٛتن ـ(، كأيب عبد الر 3378ق/577على كالدِه، مث توجو إىل بغداد كتفقو اب١تدرسة النظامية على السديد السلماسي)ت

 ،5ج ،6111 ـ(، كغَتمها من الشيوخ، كٝتع اٟتديث كعاد إىل ا١توصل) الصفدم،3386ق/578الكشمهيٍت)ت
(، كمن ا١ترجح أنُو قد أفاد ٦تا تلقاُه من علـو دينية،إذ درّس يف عدة مدارس يف ا١توصل 76،ص6113؛ جرجيس،391ص

الرفيعة اليت كصل اليها عماد الدين بن يونس بن منعة، كعال صيتُو كشاع ذكرُه، كصنف العديد من الكتب كنظران للمكانة 
-3391ق/617-589فقد توجو رسوالن من قبل صاحب ا١توصل، نور الدين أرسالف شاه بن عز الدين مسعود)

(. ك٦تن تفقو 391،ص5،ج6111ـ(اىل ا٠تالفة يف بغداد كألكثر من مرة، ككذلك كيل قضاء ا١توصل )الصفدم،3631
يف بغداد من الشخصيات ا١توصلية،٧تم الدين أبو اٟتسن علي ا١توصلي الذم كاف فقيهان اب١تدرسة اب١تدرسة النظامية  

ـ(أشار إىل 3611ق/596( أف العماد األصفهاين الكاتب)ت666،ص66، ج6111النظامية ببغداد،كذكر الصفدم)
 بن أيب الفرج بن معايل بن بركة ابو أف ٧تم الدين أبو اٟتسن كاف فقيهان معهم اب١تدرسة النظامية. ككذلك أبو ا١تعايل دمحم
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ا١تعايل ا١توصلي ا١تقرئ الفقيو الشافعي الذم قدـ بغداد كقرأ األدب على ايب الربكات ابن األنبارم، كتفقو اب١تدرسة النظامية 
 (666،ص7،ج6111كبرع يف الفقو كا٠تالؼ كاألصوؿ كصار معيدان هبا ككاف لُو العديد من ا١تصنفات)الصفدم،

فهو من الشخصيات ا١توصلية الشهَتة كاليت كاف ٢تا صالت يوسف بن رافع بن ٘تيم ا١تعركؼ اببن شداد،  أما  
( إىل تلقيِو العلم ببغداد فسمع اٟتديث من شهدة الكاتبة مث 86، ص69،ج6111علمية مع بغداد، كقد أشار الصفدم)

اليت ابن شداد علمُو ببغداد اب١تدرسة النظامية كبعد أف تلقى ـ(، 3387ق/581درس بعدىا على يد الشيخ أيب ا١تغيث)ت
صبح معيدأن هبا، كتزامن كجودُه فيها مع كجود عدد من الشيوخ على كرسي كبعد أتىلِو أ،أقاـ فيها ٨تو أربع سنوات

 ـ(،مث3371ق/566التدريس فيها، كأك٢تم كاف أبو نصر أٛتد بن عبد هللا بن دمحم الشاشي الذم توىل التدريس فيها سنة )
ـ( مدرس 3391ق/591كالشيخ رضي الدين القزكيٍت)ت ـ(، فجاء بعدهُ 3371ق/569عزؿ عنها يف هناية سنة)

ق/ 577السديد السلماسي)تالنظامية، ككذلك عاصر ابن شداد يف النظامية ببغداد معيدان آخر كىو 
ر (.مث عاد ابن شداد إىل ا١توصل، كذك66،ص6111؛ اٞتبورم،86، ص69،ج6111ـ()الصفدم،3378

بعد عودتِو إىل ا١توصل فقاؿ:  ككضعهم كمراسيمهم( مدل أتثر ابن شداد أبىل بغداد 86،ص69،ج6111الصفدم)
))...ككاف القاضي هباء الدين قد سلك طريق البغاددة يف ترتيبهم كأكضاعهم حىت أنُو كاف يلبس ملبوسهم كزيهم ككاف 

.كىذا يعٍت أنُو قد  قدر أكضاعهم كل منهم لو مكاف ال يتعداُه...((الرؤساء الذين يًتددكف إىل اببِو ينزلوف عن دكاهبم على 
عبد العزيز بن عمر الفقاعي ا١توصلي، قد أنشدُه ابن شداد أحد أبيات شعرِه أتثر على الرغم من ذلك نرل أبف أاب دمحم 

 فيما بعد، كالذم يدؿ على أنُو مل يكن يرل أف البغداديُت كانوا صادقي الود بقولِو: 
 كمنحتُو مٍت صميم فؤادم                 صِحبُت من الزماِف رئيسوُ  كلقد

؛ 86،ص69،ج6111فعلمُت أف كدادُه بغدادم. )الصفدم،               حىت إذا جربتُو كعرفتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُ 
،عبد هللا بن ا٠تضر بن اٟتسُت بن (، ك٦تن درس اب١تدرسة النظامية من الشخصيات ا١توصلية61، ص6111اٞتبورم،

اٟتسن ا١تعركؼ اببن الشَتجي أبو الربكات الفقيو الشافعي الذم قدـ بغداد كتفقو اب١تدرسة النظامية كٝتع هبا من ٚتاعة 
 (.87،ص37،ج6111من العلماء كحدّث.)الصفدم،

 : اإلنتقال من بغداد ل ى ادلوصل:-4
 لقاء الشيوخ والعخلماء والسماع منهم :  -أ

ذكر الصفدم شخصيات ترددت ألكثر من مرة بُت بغداد كا١توصل من أجل طلب العلم يف ٣تاؿ الفقو 
كاٟتديث كالوعظ، كمن ذلك مثالن  العديد من أفراد أسرة الطوسي،كىي من األسر اليت أشتهر أفرادىا ابلعلم كالفضل 

من ظهورىم مع أسرة أبناء الشهرزكرم،كأسرة ابناء كينتسبوف إىل جدىم أيب نصر أٛتد الطوسي،كتولو ا٠تطابة اب١توصل كتزا
(،كمنهم أبو الربكات ابن الطوسي دمحم بن دمحم بن عبد القاىر الذم قرأ الفقو ببغداد على 15، ص6113األثَت)جرجيس،

ل من أيب أسحاؽ الشَتازم كٝتع اٟتديث من أيب اٟتسُت، كأيب بكر دمحم الناطحي النيسابورم كغَتمها، كإنتقل إىل ا١توص
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( كركل عنو العديد من الشخصيات،كمنهم 319، ص3،ج6111بغداد ككاف يًتدد إليها، كحدث كما أشار الصفدم)
أبو ا١تعمر ا١تبارؾ األنصارم، كإبراىيم بن علي الفقيو الشافعي الفراء، كأبو القاسم بن يونس،ككاف بينو كبُت األبيوردم 

اٞتفٍت أبو الفرج اللغوم البغدادم كاف أديبان،كتصدر إلقراء ـ( كدمحم بن اٟتسُت بن علي 3367ق/538مكاتبات)ت
( إىل خركجِو إىل ا١توصل كمن مث عودتِو إىل بغداد ككفاتو فيها سنة 6،ص1،ج6111النحو كاللغة مدة، كأشار الصفدم)

ىناؾ، ـ، كرٔتا كاف خركجو للموصل ٢تدؼ علمي كىو من أجل طلب العلم فيها كلقاء الشيوخ كالعلماء 3388ق/ 587
السيما يف ٣تاؿ النحو كاللغة كاألدب. كمن الشخصيات الشهَتة اليت انتقلت من بغداد كإستقرت يف ا١توصل، أبو الفضل 
عبد هللا بن أٛتد بن دمحم أبو الفضل بن أيب نصر الطوسي نزيل ا١توصل، كخطيبها تفقو على كالدِه كٝتع من العديد من 

ـ(، 3331ق/517لفرائض كاٟتساب كاألدب كمن شيوخِو الكيا ا٢تراسي)تالشيوخ، كمن ذلك مثالن، قرأ الفقو كا
ـ( كغَتىم،  كبلغ أبو الفضل بن أيب نصر الطوسي مكانة مرموقة يف ٣تاؿ العلم كما أشار 3366ق/536كاٟتريرم)ت

(، إذ علت سنو كتفرد أبكثر مسموعاتو، كشيوخو، فقصده طلبة العلم من ٥تتلف  66،ص37،ج6111الصفدم)
ـ(. كأيضان علي بن انصر بن مكي أبو اٟتسن ا١تدائٍت البغدادم كاف أديبان شاعران سافر إىل 3393ق/587اف)تالبلد

( إىل أنُو كاف ديتدح الناس، كمن 366، ص66،ج6111ا١توصل، مث مضى إىل مكة كدخل إىل مصر، كأشار الصفدم)
اؾ كرٔتا مدح بعض الشخصيات ىناؾ. أما القاسم بن ا١ترجح أنُو عند كجودِه يف ا١توصل قد التقى ابألدابء كالشعراء ىن

اٟتسُت بن الطوابيقي أبو شجاع البغدادم الشاعر فقد سافر إىل ا١توصل كمدح هبا ا١تلوؾ كبداير ربيعة، ركل عنو عثماف 
(. كمن أفراد عائلة 87،ص67،ج6111ـ( النحوم ا١توصلي شيئان من شعره. )الصفدم،3616ق/599البلطي)ت

ـ،كسافر مع أىلِو إىل ا١توصل كٝتع 3361ق/ 537طاىر أٛتد بن عبد هللا بن أٛتد،الذم كلد ببغداد سنة الطوسي، أبو 
ـ(،فضالن عن ٝتاعِو من شيوخ اخرين، ٘تيز يف ٣تاؿ األدب كالشعر 3316ق/513فيها من أيب الربكات بن ٜتيس)ت

الشهود ا١تعدلُت هبا،كاستمرت إقامتُو يف ككاف ينشئ ا٠تطب، توىل ا٠تطابة ْتمص مدة مث عاد إىل ا١توصل ككاف من 
 (. 55،ص7،ج6111ا١توصل حىت كفاتُو فيها.)الصفدم،

كمن الشخصيات البغدادية األخرل اليت توجهت من بغداد إىل ا١توصل كاستقرت فيها، أبو دمحم إٝتاعيل بن علي 
قرأ اللغة، ك٘تيز كبرع فيها كأنشأ  ـ(،كغَتُه من الشيوخ، كما3371ق/566اٟتظَتم،الذم قرأ األدب على أبن ا٠تشاب)ت

ا٠تطب كالرسائل كمن الكتب اليت صنفها كتاابن ٝتاُه )ٖترير اٞتواب كتقرير الصواب(ككاف زاىدان ككرعان سكن ا١توصل كتويف 
يف  فيها،كلُو كتاب يف القراءات،ك٦تا الشك فيِو أف أاب دمحم إٝتاعيل بن علي اٟتظَتم قد إستمر بعطائِو العلمي كا١تعريف

(. ككذلك خلف بن دمحم بن خلف ااب 98، ص9، ج6111مدينة ا١توصل كأفاد منُو طلبة العلم كالناس ىناؾ. )الصفدم،
الذخر ا١تقرئ البغدادم الذم حفظ القرآف الكرمي، كسافر إىل ا١توصل كأقاـ هبا كٝتع من العديد من الشيوخ كمنهم أيب 

 بن ٤تمود الثقفي األصبهاين، كأقرأ القرآف ككتب الناس عنُو، كإستمرت الفضل عبد هللا بن أٛتد بن دمحم الطوسي، كحيِت
 (667،ص31،ج6111ـ)الصفدم،3613ق/669إقامتو اب١توصل حىت كفاتو سنة 
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كمن الشخصيات اليت ٘تيزت كإشتهرت يف اجملاؿ الطيب، كتوجهت من بغداد إىل ا١توصل أبن ىبل الطبيب علي 
دين البغدادم، الذم كاف عالمة زمانِو يف ٣تاؿ الطب كيف العلـو اٟتكمية)ابن أيب بن أٛتد بن ىبل أبو اٟتسن مهذب ال

( قرأ األدب على ٣تموعة من الشيوخ، كقرأ الطب كبرع فيِو، مث خرج من بغداد  كدخل إىل بالد 718،ص3965أصيبعة،
تويف  الرـك كأصبح طبيب السلطاف ىناؾ، مث سكن خالط كتوجو إىل ا١توصل كأستقر فيها إىل أف

(،ككاف ابن ىبل قد لـز منزلُو بسكة أيب ٧تيح ككاف جيلس على 333،ص61،ج6111ـ،)الصفدم،3631ق/631سنة
(. أما ٧تم الدين البادرائي 718،ص3965سرير كيقصدُه ا١تشتغلوف عليِو ابلطب كغَتُه كما ذكر.)ابن أيب أصيبعة،

فقد تفقو ببغداد كأرسل من ا٠تالفة العباسية رسوالن إىل مدف الشافعي عبد هللا بن دمحم بن أيب الوفاء البغدادم الشافعي 
عدة كألكثر من مرة، كحدث ابلعديد من ا١تدف مثل مدينة حلب كدمشق كمصر كبغداد كما أنوُ  بٌت بدمشق مدرسة  

دل ـ، مر اب١توصل رسوالن إىل حلب، كيف مدة كجودِه يف ا١توصل،سأؿ الفقهاء هبا عن إح3676ق/677كبَتة، كيف سنة 
 (.131،ص37،ج6111ا١تسائل الفقهية ككانت بصيغة أبيات شعرية فأجابوُه عن سؤالِو . فقاؿ:)الصفدم،

 عن إمرإِة حلت لصاحبها عقدان   أال ايُفقهاَء العصر ىل مّن ٥تربِ 
 ثالثُة اقراِء حددف ٢تا حدا إذا طلقت بعد الدخوؿ تربصت
 يت بِو فردابقرِء من األقراِء أت كإف مات عنها زكجها فاعتدادىا

 ـ()صاحب التعجيز(من الطويل:3633ق/618فأجابُو ابن يونس)ت
 فما ابلُو قد أهبم العلم الفردا  ككنا عهدان النجم يهدم بنورهِ 
 أقرب برِؽ إف نكحت عمدا.  سألت فخذ عٍت فتلك لقيطةُ 

  لخلحصول عخلى اإلجازات العخلمية: مصاحبة شصصيات بعينها -ب
مصاحبة شخصيات بعينها عرفت أك ٘تيزت يف ٣تاؿ من  بُت بغداد كا١توصل ىيمن أشكاؿ الصالت العلمية 

اجملاالت الدينية أك العلمية  كبلغت تلك الشخصية مكانة مرموقة من العلم كا١تعرفة جعلتها مقصد طالب العلم، ككذلك 
خ إىل طالب العلم الذم من أشكاؿ الصالت العلمية، اٟتصوؿ على اإلجازات العلمية، كاليت كانت ٘تنح من لدف الشي

درس عليِو، الف االجازة العلمية تعد اٟتصيلة النهائية للدراسة على ذلك الشيخ،كاليت يستطيع بواسطتها طالب العلم 
التصرؼ يف علمِو كاألبداع فيِو ألهنا إعًتافان من الشيخ ابإلمكانية العلمية اليت يتمتع هبا الطالب، كأف تلميذُه قد أصبح 

 (.366،ص6131؛ أٛتد،87،ص6131النوع من العلـو كا١تعارؼ.)السبعاكم، مؤىالن ٢تذا
كمن الشخصيات اليت إنتقلت من بغداد إىل ا١توصل من أجل السماع من شخص بعينِو، يوسف بن دمحم بن 

(  353،ص69،ج6111ٓتتيار بن عبد هللا أبو ا١تظفر البغدادم كىو ابن األبلة الشاعر ا١تشهور كما ذكر الصفدم)
م طلب اٟتديث كٝتع الكثَت، كقرأ األدب كالنحو،كما أنُو سافر إىل ا١توصل كٝتع هبا من أيب طاىر أٛتد بن عبد هللا الذ

ـ(، كاألخَت من 3635ق/636ـ(،كأيب دمحم عبد القادر بن عبد هللا الرىاكم)ت3617ق/613بن الطوسي)ت



ىمجلظىدراداتىموصلوظ
ىتطنىىببحوثىالموصلىاالكادوموظىفيىالطلومىاالندانوظى،مجلظىدوروظىرلموظىمحكمظ

ISSN. 1815-8854ى

 هـ3665ىذوال  -4244(،ىاوارى26مجلظىدراداتىموصلوظ،ىالطددى)

 

 
(44) 

سعة من أجل طلبِو، ككصف أبنُو عامل حافظ ككصف الشخصيات ا١تشهورة اليت ٘تيزت يف ٣تاؿ اٟتديث ككانت لو رحلة كا
 (.789،ص3971؛ السيوطي،318، ص6113أيضان أبنُو ٤تدث اٞتزيرة، )الذىيب،

أما أٛتد بن دمحم بن عمر بن عبد هللا األزجي أبو بكر ا١تؤدب البغدادم، فقد تفقو على يد العديد من الشيوخ  
ا١توصل كصحب شيخها عبد القادر الرىاكم ككتب ٓتطِو كثَتان ٔتدينة بغداد،كٝتع اٟتديث الكثَت مث سافر إىل 

ـ(، ككذلك جعفر بن مكي بن علي بن سعيد أبو دمحم البغدادم الذم ٘تيز يف العديد من العلـو 3638ق/636)ت
ملمان الدينية كاألدبية الذم حفظ القرآف يف صباُه كقرأ على ٚتاعة من الشيوخ ابلركاايت، كما قرأ الفقو الشافعي ككاف 

(، مث سافر إىل ا١توصل كأقاـ هبا عند أيب حامد دمحم 339، ص33،ج6111اب١تنطق كأشتغل ابألدب كما ذكر الصفدم)
ـ(الفقيو كىو االبن األكرب لرضي الدين بن منعة قرأ عليِو مث عاد إىل بغداد كأقاـ اب١تدرسة 3633ق/618بن يونس)ت 

د أفاد ٦تا حصل عليو من علم كمن معلومات بقراءتِو على الشخصية ا١توصلية النظامية، كمن ا١ترجح أف أاب دمحم البغدادم ق
الشهَتة أيب حامد يونس،كأنو قد نقل ما حصل عليِو من علم إىل طالبِو يف ا١تدرسة النظامية اليت كاف مقيمان هبا، كمن 

كانة متميزة يف مدينة بغداد اٞتدير ابلذكر أف جعفر بن مكي أبو دمحم البغدادم كاف من الشخصيات اليت كاف ٢تا م
كجالس الوزراء كاندـ ا٠تلفاء كتوىل مناصب رفيعة، إذ كاف ينشد يف ٣تالس الوزراء  كعُت على الربيد كاندـ ا٠تليفة الناصر 

ـ(،مث عزؿ عن الربيد كأصبح حاجبان يف الديواف، مث ارتفع منصبو كما أشار 3665-3379ق/666-575لدين هللا)
(كأصبح حاجبا بباب ا١تراتب، ك٦تا الشك فيِو أنُو قد امتلك من العلم كالكفاءة كمن 339،ص33،ج6111الصفدم)

 مثل ىذِه ا١تناصب ا١تهمة . ا١تواصفات ما أىلو لتويل
كمن األمثلة على الصالت العلمية بُت بغداد كا١توصل ىو اٟتصوؿ على اإلجازة العلمية من العلماء أك الشيوخ  

لى سبيل ا١تثاؿ، يوسف بن دمحم بن يوسف بن الفضل بن ا١تليح الكرخي الذم أجازُه أيب كما أشران آنفان، كمن ذلك ع
الفضل عبد هللا بن أٛتد الطوسي خطيب ا١توصل، ككاف ابن ا١تليح الكرخي فقيهان شافعيان،حفظ القرآف، كتعلم ا٠تط كتفقو 

ها،ككاف كما ذكر الصفدم اب١تدرسة النظامية،كصحب الصوفية،كانقطع يف بيتِو ينسخ الكتب كيعتاش من
 ( ال يقبل من بر السالطُت شيئان.355،ص69،ج6111)

 رابعاً: دراسة وقراءة القرآن الكرمي ومؤلفات العخلماء ولقامة احلخلقات العخلمية والتعخليم:
ة تعد دراسة كقراءة القرآف الكرمي كمؤلفات العلماء كإقامة اٟتلقات العلمية كالتعليم، أحد أكجو الصالت العلمي 

بُت ا١توصل كبغداد كابلعكس،كمن ذلك على سبيل ا١تثاؿ: ابن خركؼ اٟتنبلي دمحم بن علي بن أيب القاسم ا١تقرئ أبو عبد 
ـ، فتال كتب عدة على الشيخ عبد الصمد، 3661ق/666هللا ا١توصلي اٟتنبلي الذم رحل إىل بغداد كطلب العلم سنة 

ـ( 3683ق/681( فقرأ تفسَت الكواشي )ت363،ص7،ج6111دم)كٝتع من ٚتاعة كقرأ كتبان كباران كما ذكر الصف
صنف،كٝتو منو العديد من طالب العلم كالشيوخ . كأحياانن كاف العلماء يستفادكف من كتب كمؤلفات من سبقهم 

ُ
على ا١ت

س بن بدراستها كقراءهتا أك كضع تعليقات كحواشي عليها أك شرحها، كمن ذلك على سبيل ا١تثاؿ :أٛتد بن موسى بن يون
دمحم بن منعة الذم كاف لو العديد من ا١تصنفات كما أنُو شرح بعض ا١تؤلفات كاختصر البعض اآلخر فقاؿ عنو 
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كاف إمامان فقيهان مصنفان عامالن شرح كتاب التنبيو فأجاد كإختصر اإلحياء للغزايل مرتُت ككاف يلقي اإلحياء :((…الصفدم
فوظ ٗترج عليِو ٚتاعة..((.كذلك قاـ أٛتد بن يونس بن منعة بنقل اٟتواشي دركسان من حفظِو كىو غزير ا١تادة كثَت احمل

لكتاب التنبيو ألحد الشيوخ الذين كانوا يدرسوّف يف ا١تدرسة النظامية ببغداد،كعن ذلك قاؿ الصفدم: ))...ككاف مبدأ 
اضل الذم كانت النسخة كاٟتواشي شركعِو يف شرح التنبيو أبربل...كرأيتُو بعد ذلك كقد نقل اٟتواشي كلها يف شرحِو كالف

ٓتطِو ىو الشيخ رضي الدين أبو داؤد سليماف بن مظفر بن غاًل اٞتيلي الشافعي ا١تفيت ا١تدرس ابلنظامية يف 
 (313، ص8، ج6111بغداد...((.)الصفدم،

لفات، العامل كمن العلماء ا١توسوعيُت الذين طلبوا العلم يف بغداد على يد العديد من الشيوخ فضالن عن ٝتاع ا١تؤ 
ا١توسوعي عبد اللطيف ا١توصلي البغدادم، الذم حفظ عددان من الكتب كا١تختصرات، كالسيما يف اللغة كالنحو كاألدب 

ـ(، كأدب الكاتب البن قتيبة 3113ق/196كعلـو القرآف يف بغداد، كمنها على سبيل ا١تثاؿ كتايب اللمع البن جٍت)ت
ـ( فضال عن كتب أخرل، 987ق/177يضاح أليب علي الفارسي)تـ(، ككذلك حفظ اإل881ق/671الدينورم)ت

كالشخصية األخرل اليت قرأت أنواعان ٥تتلفة من العلـو على يد العديد من العلماء كالشيوخ، ابن شيخ العوينة علي بن 
بغداد على اٟتسُت الذم قرأ القرآف الكرمي يف بغداد على الشيخ عبد الواسطي الضرير، كقرأ كتاب )اللمع(البن جٍت ب

مهذب الدين النحوم،فضالن عن قراءتِو للعربية كاٟتساب كالطب على يد عدد من الشيوخ، كأجاز لو ٚتاعة منهم الشيخ 
 (.19،ص63،ج6111ـ ت( الصفدم،3687ق/681اتج الدين بن بلدجي اٟتنفي)

لذكر، أف الصبياف  كذلك ٘تثلت الصالت العلمية بُت ا١توصل كبغداد بتدريس كتعليم الصبياف، كمن اٞتدير اب
كانوا يتلقوف تعليمهم يف ا١تكاتب، كيبدؤكف دراستهم ْتفظ السور القصار من القرآف بطريق التلقُت كما كاف متبعان يف 
معظم البلداف اإلسالمية آنذاؾ ككذلك تعلم ا٠تط،ككاف ا١تؤدب يدرس تعاليم الدين اإلسالمي كاٟتساب .)بدكم، 

ملت يف ىذا اجملاؿ،اٟتسن بن نقيش أبو علي ا١تؤدب ا١توصلي الذم أقاـ ببغداد (. كمن الشخصيات اليت ع86د.ت،ص
( أديبان فاضالن شاعران، كذلك عملت  شخصيات موصلية 375،ص36،ج6111يعلم الصبياف ككاف كما ذكر الصفدم)

مة اتج الدين الذم قدـ يف ٣تاؿ التدريس يف ا١تدارس يف بغداد كمنهم،عبد الرحيم بن دمحم بن يونس بن دمحم بن منعة العال
بغداد، كتوىل قضاء اٞتانب الغريب ككذلك توىل التدريس يف ا١تدرسة البشَتية، كىي اليت أنشأهتا جارية ا٠تليفة ا١تستعصم 

ـ(،تقع 3657ق/656ـ( ا١تعركفة بباب بشَت نسبة إىل خادـ ابهبا ا١تسمى بشَت)ت3658-3676ق/656-671ابهلل )
ـ( كأُنشئت لتدريس ا١تذاىب األربعة.)ابن 3655ق/651،فرغ من بنائها سنة)يف اٞتانب الغريب من بغداد

( ككذلك خلع على عبد الرحيم بن دمحم بن يونس يف ىذِه 67،ص3985؛كماؿ الدين، 177،ص3955الفوطي،
 ( 618،ص38، ج6111ا١تدرسة.)الصفدم، 
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 اخلامتة
 بعد ىذِه الرحلة البحثية توصل البحث اىل النتائج اآلتية: 

تنوع الصالت العلمية بُت ا١توصل كبغداد كابلعكس يف القرنُت السادس كالسابع للهجريُت/  بُت من خالؿ البحثت -3
 الثاين عشر كالثالث عشر ا١تيالديُت.

تعد كل من مدينة بغداد من أىم اٟتواضر العربية اإلسالمية اليت كانت تشد إليها الرحاؿ بوصفها مركز اٟتضارة  -6
ثقافة، ككذلك مدينة ا١توصل كانت من بُت أىم ا١تدف العربية اإلسالمية اليت كاف يقصدىا الناس من  كالعلم كا١تعرفة كال

 كل مكاف.
بلغ  ٣تموع الشخصيات اليت كردت لدل الصفدم كاليت أشار فيها إىل الصالت العلمية بُت ا١توصل كبغداد يف  -1

( 68 انتقلت من ا١توصل إىل بغداد)(شخصية، كعدد الشخصيات اليت76القرنُت السادس كالسابع ا٢تجريُت)
( شخصية. كلعل السبب يف ذلك 37شخصية، بينما بلغ عدد الشخصيات اليت انتقلت من بغداد إىل ا١توصل )

 يعود إىل ما ذكرانه آنفا عن مكانة مدينيت بغداد كا١توصل.
 هم .أغلب الصالت العلمية بُت بغداد كا١توصل ٘تثلت بلقاء الشيوخ كالعلماء كالسماع من -7
من أشكاؿ الصالت العلمية بُت ا١توصل كبغداد ىو الدراسة كالتدريس يف ا١تدارس كيف مقدمتها ا١تدرسة النظامية يف  -5

 بغداد.
كمن أكجو الصالت العلمية األخرل بُت ا١توصل كبغداد ىو دراسة كقراءة القرآف الكرمي كمؤلفات العلماء كإقامة   -6

 اٟتلقات العلمية كالتعليم.
 ادر وادلراجع:قائمة ادلص

(.أبناء الشهرزكرم كدكرىم السياسي كالقضائي كالعلمي يف القرف السادس 3988أٛتد. عبد اٞتبار حامد.) -3
 . كلية اآلداب .جامعة ا١توصل.38ا٢تجرم/الثاين عشر ا١تيالدم(.٣تلة آداب الرافدين.ع

ع كا٠تامس للهجرة/ العاشر كاٟتادم (.اٟتياة الفكرية يف ا١توصل يف القرنُت الراب6131أٛتد. عبد اٞتبار حامد.) -6
 عشر للميالد. ا١توصل: دار ابن األثَت للطباعة كالنشر.

(.عيوف األنباء يف طبقات 3965ـ(. )3669ق/668ابن أيب أصيبعة. موفق الدين أٛتد بن القاسم.)ت -1
 األطباء.)ٖتقيق: نزار رضا(.بَتكت: منشورات دار مكتبة اٟتياة.

ياة العلمية يف عصر اٟتركب الصليبية ٔتصر كالشاـ. القاىرة : مطبعة هنضة مصر بدكم. أٛتد أٛتد.)د.ت(. اٟت -7
 الفجالة.

(.الدرر الكامنة 3976ـ(.)3778ق/856ابن حجر العسقالين. أبو الفضل أٛتد بن علي بن دمحم بن أٛتد .)ت -5
 ثمانية .يف أعياف ا١تائة الثامنة.)ٖتقيق: دمحم عبد ا١تعيد ضاف(ا٢تند: ٣تلس دائرة ا١تعارؼ الع
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(.كفيات األعياف كانباء أبناء 3968ـ(. )3686ق/683ابن خلكاف. أبو العباس مشس الدين أٛتد بن دمحم)ت -6
 الزماف.)ٖتقيق: احساف عباس(.بَتكت: دار صادر.

-519(.هباء الدين بن شداد ككتابُو النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية6111اٞتبورم. سفانة جاسم دمحم.) -7
 ـ.رسالة ماجستَت غَت منشورة. كلية الًتبية .جامعة ا١توصل.3617-3377ق/616

(.الدكر التعليمي لألسر العلمية يف ا١توصل من القرف ا٠تامس إىل هناية القرف 6113جرجيس. مها سعيد ٛتيد. ) -8
 السابع ا٢تجرم. رسالة ماجستَت غَت منشورة. كلية اآلداب .جامعة ا١توصل.

 .بَتكت: دار النهضة العربية.613-573بكة يف ا١توصل بعد عماد الدين زنكي(.دكلة األات3975اٞتميلي. رشيد.) -9
 (.اتريخ ا١توصل. بغداد: مطبوعات اجملمع العلمي العراقي.3986الديوه جي. سعيد.) -31
(.ا١تعجم 3988ـ( .)3177ق/778الذىيب. مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أٛتد بن عثماف بن قادياز.)ت -33

 قيق: دمحم اٟتبيب ا٢تيلة(الطائف: مكتبة الصديق.ا١تختص ابحملدثُت.)ٖت
(.اتريخ اإلسالـ 6113ـ(. )3177ق/778الذىيب. مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أٛتد بن عثماف بن قادياز.)ت -36

ق.)ٖتقيق: عمر عبد السالـ تدمرم(.بَتكت: دار الكتاب 661-633ككفيات ا١تشاىَت كاألعالـ حوادث ككفيات 
 العريب

(.األعالـ. بَتكت: دار 6116ـ(. )3976ق/ 3196خَت الدين بن ٤تمود بن دمحم بن علي بن فارس.)تالزركلي.  -31
 العلم للماليُت.

ق(يف كتابِو )قالئد 657(.ا١تنهج التارخيي عند ابن الشعار ا١توصلي)ت6131السبعاكم .حناف عبد ا٠تالق علي.) -37
 نشورة .كلية اآلداب. جامعة ا١توصل.اٞتُماف يف فرائد شعراء ىذا الزماف(.أطركحة دكتوراه غَت م

(.طبقات الشافعية.)ٖتقيق: ٤تمود 3996ـ(.)3169ق/773السبكي. اتج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين.)ت -35
 دمحم الطناحي كعبد الفتاح اٟتلو(.القاىرة: ىجر للطباعة كالنشر كالتوزيع.

 عارؼ(. األدب يف العصر األيويب. مصر: دار ا١ت3968سالـ. دمحم زغلوؿ.) -36
(. الوفيات.)ٖتقيق: صاحل مهدم عباس 3983ـ(.) 3176ق/777السالمي. تقي الدين دمحم بن ىجرس بن رافع) -37

 كبشار عواد معركؼ(.بَتكت: مؤسسة الرسالة.
(.طبقات اٟتفاظ.)ٖتقيق: علي دمحم 3971ـ(.)3515ق/933السيوطي .جالؿ الدين عبد الرٛتن بن أيب بكر.)ت -38

 قالؿ الكربل.عمر(.القاىرة: مطبعة اإلست
ـ ( .)د.ت(.البدر الطالع ٔتحاسن من بعد القرف 3817ق/ 3651الشوكاين. دمحم بن علي بن دمحم بن عبد هللا.)ت -39

 السابع. بَتكت: دار ا١تعرفة.
(.الوايف ابلوفيات.)ٖتقيق: أٛتد 6111ـ(.)3166ق/767الصفدم .صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا.) -61

 بَتكت: دار أحياء الًتاث.األرانؤكط كتركي مصطفى(.
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(.الوظائف اإلدارية كالعلمية يف العصر ا١تملوكي من خالؿ كتاب الوايف 6163العبادم. هناؿ عبد الوىاب حامد.) -63
 ـ(دراسة كمية. أطركحة دكتوراه غَت منشورة. كلية اآلداب.جامعة ا١توصل.3166ق/767ابلوفيات للصفدم)ت

(.شذرات الذىب يف 3986ـ (. )3678ق/3189بن دمحم أبو الفالح.)تابن العماد اٟتنبلي. عبد اٟتي بن أٛتد  -66
 أخبار من ذىب.)ٖتقيق: ٤تمود األرانؤكط(.دمشق: دار ابن كثَت.

(.تلخيص 3961ـ(.) 3113ق/ 716ابن الفوطي .كماؿ الدين أبو الفضل عبد الرزاؽ بن اتج الدين أٛتد.)ت -61
 مشق: ا١تطبعة ا٢تامشية.٣تمع اآلداب يف معجم األلقاب.)ٖتقيق: مصطفى جواد(.د

(.اٟتوادث 3955ـ(. )3113ق/716ابن الفوطي. كماؿ الدين أبو الفضل عبد الرزاؽ بن اتج الدين أٛتد)ت -67
 اٞتامعة كالتجارب النافعة يف ا١تائة السابعة.)كقف على تصحيحِو: مصطفى جواد(.بغداد: مطبعة الفرات.

ـ(. 3777ق/853سدم الدمشقي.)تابن قاضي شهبة. أبو بكر بن أٛتد بن دمحم بن عمر األ -65
 ق(.طبقات الشافعية.)ٖتقيق: اٟتافظ عبد العليم خاف(. بَتكت: عامل الكتب.3717)
ـ(.)د.ػت(.صبح األعشى يف صناعة اإلنشا. بَتكت: دار 3738ق/863القلقشندم .أٛتد بن علي بن أٛتد.)ت -66

 الكتب العلمية
 العا١تية يف القركف الوسطى. بغداد: مطبعة إشبيلة اٟتديثة . (.بغداد مركز العلم كالثقافة3985كماؿ الدين. جليل.) -67
 (. علماء النظاميات كمدارس ا١تشرؽ اإلسالمي .بغداد: مطبعة اإلرشاد.3971معركؼ. انجي.) -68
 (.اٟتياة الفكرية يف العراؽ يف القرف السابع ا٢تجرم. بغداد: الدار العربية للطباعة.3979آؿ ايسُت. دمحم مفيد) -69
(.معجم 3995ـ (.)3668ق/ 666م، شهاب الدين أبو عبد هللا ايقوت بن عبد هللا الركمي.)تايقوت اٟتمو  -11

 البلداف. بَتكت: دار صادر.
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