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 ملخص البحث:
اسهمت ٝتاعات علماء ا١توصل كاٞتزيرة الفراتية خالؿ مواسم اٟتج يف تطور اٟتياة العلمية فيهما، كأتيت ا٫تية         

عوا رايتو، كمل يتطرؽ اليو الدارسُت لقلة ا١توضوع من كونو تراث متصل ْتياة ا١تسلمُت االكائل الذين ارسوا قواعد االسالـ كرف
ا١تعلومات يف مصادر التاريخ االسالمي ككتب الطبقات كالًتاجم ا٠تاصة بعلماء ا١توصل، فضال عن كتب الفقهاء يف اطار 
النطاؽ الزمٍت للدراسة، ككشف البحث عن التباين الكمي كالنوعي لعلماء اٟتديث يف مسألة ٝتاعاهتم من شيوخ اٟترمُت 

لشريفُت كنموذج لتطور النشاط العلمي من خالؿ القرنُت ا٠تامس كالسادس ا٢تجريُت، فضالن عن ا١تشاكل كالكوارث اليت ا
حالت دكف استمرار قوافل اٟتجاج احياانن، ٦تا كاف يعيق النشاط  العلمي ا١تتبادؿ ما بُت ا١توصل كاٞتزيرة الفراتية كمكة 

د بعض تلك السماعات مثل كتاب )ا١تذىب ا١تنضد يف مذىب اٛتد( اليب الفرج كا١تدينة ا١تنورة ،كتوصل البحث اىل رص
 عبد القادر اٟتراين انصح الدين.

 : ا١توصل، ٝتاعات اٟتديث، اٞتزيرة الفراتية، اٟتج.الكلمات ادلفتاحية 
Abstract: 
       The Hearings of Mosul and Al-Djazīra scholars during the Pilgrimage 

seasons have contributed in developing the scientific life in them. The 

importance of this issue is due to the fact that it is connected with the life of 

the early muslims who set up the rules of Islam and raised its flag. The 

Scholars didn't mention anything about the scarcity of information in the 

resources of Islamic history and the books of Al-Tabaqaat and biography, 

in addition to the books of Jurisprudence within the temporal framework of 

the study.The paper disclosed the quantitative and qualitative divergences 

of Al-Hadeeth scholars regarding the question of their hearing from the 

Sheikhs of the two holy shrines as an example for developing the scientific 

activities during the 5th and 6th centuries AH, besides the problems and 

catastrophes that faced the pilgrimage convoys,  the thing that hindered the 

mutual scientific activities between Mosul and Al-Djazīra and Mecca. The 

paper came up with observing some of these hearings the book of (Al-

Mathhab Al-Munathad in the doctrine of Ahmed) by Abee Al-Faraj Abdul-

Qader Al-Haranee Naseh Al-Deen . 

Key words : Mosul, Al-Hadeeth Hearings , Al-Djazīra and pilgrimage. 

 ادلقدمة:
علم اٟتديث من العلـو االسالمية االصيلة، فضال عن مكانة علمائو، السيما كاف مادتو ٗتص أفعاؿ كاقواؿ رسولنا        

( كىو ما عرؼ ابلسَتة النبوية، كيعد ا١تصدر التشريعي الثاين بعد القرَاف الكرمي، لذلك اىتم بو الصحابة الكرمي دمحم)



 مجلة دراسات موصلية / مجلة علمية محكمة   
ي / حزيران ( القسم ا35العدد )

 هـ3665م /ذو القعدة  4244لثان 
ي 
ي الدولي الثان 

اض   عدد خاص بالمؤتمر العلمي الخامس واالفتر
 الثالث عشر الميالدي( -السابع الهجري/السابع  -الجزيرة الفراتية  تاريــــخ وحضارة )القرن األول 

 4244شباط  46-43

ISSN. 1815-8854 

  
(363) 

ك٠توؼ الوقوع يف  هللا عليهم أٚتعُت، ككانوا حريصُت كل اٟترص يف نقلهم ٟتديث رسوؿ هللا  الكراـ كالتابعُت رضواف
 .(ٔ) ( لقولو : من كذب علي متعمدان فليتبوأ مقعده من النار(ا٠تطأ، بعد ٝتاعهم حديث الرسوؿ

، اذ ذكر ا٫تيتو ٣تد الدين بن االثَت)   ـ( كىو ٤تدث ٜٕٓٔ-ٓ٘ٔٔىػ/ٙٓٙ -٘ٗ٘فعلم اٟتديث من اىم العلـو
موصلي معاصر لفًتة البحث كلو ٝتاعات قائالن:" اف علم اٟتديث كاالاثر من أشرؼ العلـو االسالمية قدران، كأحسنها 
ذكران، كاكملها نفعان كأعظمها اجران...كأنو فرض من فركض الكفاايت ٬تب التزامو، كحق من حقوؽ الدين يتعُت إحكامو 

كىي اشهر طرؽ التلقي كالتحمل، كيقصد ابلسماعات لغة: اسم مصدر  ف ٝتاعات، ككاف للحديث الشري(ٕ)كاعتزامو"
ٝتع، كٝتع ٝتاعا ام ٝتاعة الصوت ام ادركو ْتاسة السمع، كىو كثَت السماع، أم ٝتاع الذكر ا١تسموع اٟتسن 

،كذكر ابن الصالح (ٗ)، اما اصطالحان : ىو ما ٝتعو العرب كالسماع ١تا يقاؿ كينطق بو اك استمع اىل حديثو(ٖ)اٞتميل
ـ( يف مقدمتو عن معرفة الصحيح من اٟتديث النوع الرابع كالعشركف :" معرفة كيفية ٝتاع  اٟتديث ٕ٘ٗٔىػ/ٖٗٙ)ت

 .(٘)كٖتملو كصفة ضبطو" 
ركن من اركاف  ، ا١تتواجدين يف مواسم اٟتج لكونو(ٙ)كاحتول البحث ٝتاعات علماء ا١توصل كاٞتزيرة الفراتية         
، اما اصطالحا : ككتعريف شرعي ىو قصد (ٛ)، كاٟتج لغة يعٍت: القصد(ٚ)االساسية، كىو من اٝتى العبادات االسالـ

                                           

(، دار ٜٜٔٔ،)بَتكت: ٔايب اٟتسُت بن اٟتجاج، صحيح مسلم، ٖتقيق: دمحم فؤاد عبد الباقي،طابن مسلم،  (ٔ) 
 .ٓٔ(، ص ٕ(، رقم اٟتديث)الكتب العلمية، ابب تغليظ الكذب على رسوؿ هللا )

ايب السعادات ا١تبارؾ بن دمحم، النهاية يف غريب اٟتديث كاالثر، ٖتقيق: الشيخ خليل مأموف  ابن االثَت، ٣تد الدين (ٕ)
 .ٕٔ/ٔ، دار ا١تعرفة، (ٜٕٓٓ،)بَتكت:ٖشيحا، ط

(،دار ا١تعرفة للطباعة ٕٛٓٓ،)بَتكت:ٖالفَتكز آابدم، ٣تد الدين دمحم بن يعقوب، معجم القاموس احمليط،ط (ٖ)
 .ٜٖٙ-ٖٛٙكالنشر،ص

 ٖٛٓ(،دار صادر، ص ٜٜٚٔم، جار هللا ايب القاسم ٤تمود بن عمرك، اساس البالغة،)بَتكت:الز٥تشر  (ٗ)
(،مؤسسة ٜٜٜٔ،)بَتكت:ٕابن الصالح، ايب عمرك عثماف بن عبد الرٛتن، مقدمة ابن الصالح يف علـو اٟتديث،ط (٘)

 .ٗٛالكتب الثقافية، ص
بُت هنرم دجلة كالفرات تكوف حدكدىا الشرقية كالغربية حدا اٞتزيرة الفراتية: اصطالح يطلق على ا١تنطقة اليت تقع  (ٙ)

فاصال بُت اقليم الشاـ غراب كاقليمي اذربيجاف كجباؿ ارمينيا شرقا كمشاال، كاٟتد اٞتنويب ىو ا٠تط الو٫تي الذم يربط بُت 
يافارقُت مث ينحدر ىيت على الفرات كتكريت على دجلة، كحدكدىا الشمالية ٯتكن توضيحها ٓتط ك٫تي ٯتتد مشاال اىل م

جنواب ابٕتاه الغرب اىل نصيبُت كٝتيساط على الفرات انظر: االصطخرم، ابراىيم بن دمحم بن اسحق، ا١تسالك كا١تمالك، 
؛ ايقوت اٟتموم، شهاب الدين ابو عبد ٕٚ -ٔٚ(،دار القلم،صٜٖٔٙٔتقيق: دمحم جابر عبد العاؿ اٟتسيٍت،)بَتكت:
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البيت العتيق إلداء االفعاؿ ا١تفركضة من الطواؼ ابلكعبة كالوقوؼ بعرفة ٤ترما بنية اٟتج يف كقت ٥تصوص كىو اشهر 
َكلِِلِّ َعَلى النبوية، كقد اشار اليو هللا تعاىل يف كتابو العزيز: ،ككفريضة ٤تكمة ٤تتمة، ثبت فرضيتو ابلقراف كالسنة(ٜ)اٟتج

النَّاِس ِحجُّ اْلبَػْيِت َمِن اْسَتطَاَع إِلَْيِو َسِبيالن َكَمن َكَفَر فَِإفَّ هللا َغٍِتٌّ َعِن اْلَعاَلِمُتَ 
َكأَذِّف يِف النَّاِس  ، ككذلك قولو تعاىل:(ٓٔ) 

َكَعَلى ُكلِّ َضاِمٍر ََيِْتَُت ِمن ُكلِّ َفجٍّ َعِميقٍ  اِبٟتَْجِّ ََيُْتوَؾ رَِجاالن 
( اليو بقولو: بٍت ،اما يف السنة فقد أشار النيب ) (ٔٔ) 

 .(ٕٔ)ٔاالسالـ على ٜتس منها اٟتج
، فكاف الشيوخ كالعلماء كطالب العلم من       كاٟتج حداث علميا مهما اىل جانب كونو دينيا كمناسبة لتلقي بعض العلـو

،لذا ٧تد ىناؾ طالب (ٖٔ)لف ا١تستوايت العلمية يستغلوف مواسم اٟتج ١تقابلة اقراهنم من اجل ا١تنفعة العلمية ا١تتبادلة٥تت
 كشيوخ يف ا١توصل كاٞتزيرة الفراتية ٦تن ٢تم ٝتاعات على يد شيوخ اٟتديث يف مكة كا١تدينة ا١تنورة.

ٟتضارة العربية االسالمية، يف رصد جانبان من جوانب اٟتياة العلمية كقد كقع االختيار على ىذا ا١توضوع أل٫تيتو يف ا       
يف ا١توصل كاٞتزيرة الفراتية، خاصة فيما ٮتص اٟتديث الشريف كٝتاعات احملدثُت كالكشف عن التباين الكمي كالنوعي 

خالؿ القرنُت ا٠تامس  لعلماء اٟتديث يف مسالة ٝتاعاهتم من شيوخ اٟترمُت الشريفُت كنموذج لتطور النشاط العلمي من
كالسادس ا٢تجريُت/اٟتادم عشر كالثاين عشر ا١تيالديُت، السيما كاف ا١توضوع ْتاجة ماسة اىل مزيد من الدراسة كاىتماـ 

ابلرغم من كجود  الدارسُت ألنو تراث متصل اٞتذكر ْتياة ا١تسلمُت االكائل الذين اسهمت ٝتاعاهتم يف تطور علم اٟتديث،
، كرسالة ماجستَت ٖتت (ٗٔ)ـ(ٔٙٛ-ٜٗٚىػ/ٕٚٗ-ٕٖٔديثة مثل )امارة اٟتج يف العصر العباسي بعض الدراسات اٟت

                                                                                                                            

؛ ٛتادم، دمحم ٙ٘ٔ/ٕ(، دار الكتب العلمية،مجٕٔٔٓ،)لبناف:ٕد عبد العزيز اٞتندم،طهللا، معجم البلداف، ٖتقيق: فري
 .ٖ٘(،دار الرسالة، صٜٚٚٔجاسم، اٞتزيرة الفراتية كا١توصل دراسة يف التاريخ السياسي كاالدارم،)بغداد:

 .٘ٔ-ٔٔ(،مؤسسة الرسالة،صٜٗٛٔ،)دمشق:ٗعًت، نور الدين، اٟتج كالعمرة يف الفقو االسالمي،ط (ٚ)
 ٖٔٔالز٥تشرم، ص (ٛ)
 ٖٔ-ٔٔعًت،  اٟتج كالعمرة، ص (ٜ)
 ٜٚسورة اؿ عمراف، اية،  (ٓٔ)
 ٕٚسورة اٟتج، اية (ٔٔ)
 
 ٘ٗ(،صٕٕابن مسلم، صحيح مسلم،. ابب بياف اركاف االسالـ كدعائمو العظاـ،  رقم اٟتديث)  (ٕٔ)
ويب  دراسة عامة، رسالة ماجستَت غَت منشورة،  العبادم، هناؿ عبد الوىاب حامد، اٟتج يف العهدين الزنكي كاالي (ٖٔ)

  .ٔٓٔ(، صٕٕٔٓكلية اآلداب،)جامعة ا١توصل:
كماؿ، سليماف صاحل، امارة اٟتج يف العصر العباسي، رسالة ماجستَت غَت منشورة، كلية الشريعة كالدراسات   (ٗٔ)

 . ٗ-ٕ(، صٜٛٛٔاالسالمية،)جامعة اـ القرل:
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كايضان رسالة ا١تاجستَت ا١توسومة)اٟتج يف العهدين الزنكي ،(٘ٔ)عنواف) اخبار اٟتج كاٟتجاج ا١تسلمُت يف العصر العباسي(
خ االسالمي ككتب الطبقات كالًتاجم فضال عن كتب ، كذلك لقلة ا١تعلومات يف مصادر التاري(ٙٔ)كااليويب دراسة عامة(

 الفقهاء يف اطار النطاؽ الزمٍت للدراسة.
ا٢تدؼ من ىذا البحث ىو الكشف عن ما ٘تيزت بو ا١توصل كاٞتزيرة الفراتية عرب اترٮتها الطويل بعلم اٟتديث ككثرة       

ىذا العلم كاالستفادة منهم، كيتحينوف مواسم اٟتج  احملدثُت فيها، الذين كانوا يرحلوف ١تدف اخرل من اجل لقاء شيوخ 
للقاء علماء  اٟترمُت الشريفُت، كالًتكيز على ا١تشاكل كالكوارث اليت اثرت على طرؽ اٟتج ٦تا كاف يعيق النشاط العلمي 

زمٍت يف القركف لبعض ا١تتبادؿ ما بُت ا١توصل كاٞتزيرة الفراتية كمكة كا١تدينة ا١تنورة، كلعل من مالبسات البحث  التداخل ال
العلماء الذين قد عاصركا مدة البحث من حيث بدايتها اك هنايتها، كاٞتزء االخر من ا١تعاصرة ىو خارج البحث، كقد مت 

 معاٞتة ذلك من خالؿ اعتماد مدة معاصرة العامل لفًتة البحث على اغلبها.
االكىل مدخل بسيط عن طرؽ اٟتج كا١توصل كاٞتزيرة  كقد قسم البحث اىل مقدمة كاربع فقرات كخا٘تة، مشلت الفقرة     

الفراتية، كتناكلت الفقرة الثانية ٝتاعات علماء ا١توصل كاٞتزيرة الفراتية خالؿ القرف ا٠تامس ا٢تجرم/اٟتادم عشر ا١تيالدم، 
ين عشر ا١تيالدم، اما كاستعرضت الفقرة الثالثة ٝتاعات علماء ا١توصل كاٞتزيرة الفراتية خالؿ القرف السادس ا٢تجرم/ الثا

 الفقرة الرابعة فقد سلطت الضوء على موضوع اجملاكرة يف مكة، كضمت ا٠تا٘تة ابرز ما توصل اليو البحث من نتائج.
 مدخل عن طرق احلج وادلوصل: -اوال
اسية ليس موضوع البحث اٟتج كطرقو بقدر ما ٯتكن تناكؿ  ا١تعوقات اليت حالت دكف استمرار طرؽ اٟتج ألسباب سي   

اك طبيعية، كابلتايل سيتم اٟتديث عن طرؽ اٟتج بشكل ٥تتصر ٔتا ٮتص الطرؽ اليت سلكها حجاج ا١توصل كاٞتزيرة خالؿ 
 مدة البحث كىي:

الطريق العراقي: ىو من اىم طرؽ اٟتج ككاف يشكل نقطة ربط بُت ٥تتلف الطرؽ فًتتبط بو االقاليم ٔتسالك برية  -ٔ
، (ٚٔ)فضال عن اٟتجاج العراقيُت، حجاج ا١تناطق الشرقية من خراساف كفارس جيدة، ككانت قافلة العراؽ تشمل
 كينقسم الطريق العراقي اىل قسمُت:

طريق الكوفة:  اذ كانت القوافل التجارية تسَت عرب ىذا الطريق لوفرة ا١تياه فيو، كىو يشكل حلقة  -القسم االكؿ
العباسيُت اذ عملوا على كضع عدة ٤تطات السًتاحة كصل بُت بغداد كاٟترمُت الشريفُت، فاىتم بو ا٠تلفاء 

                                           

ـ(، ٕٛ٘ٔ-ٜٗٚىػ/ٙ٘ٙ-ٕٖٔاخبار اٟتج كاٟتجاج ا١تسلمُت  يف العصر العباسي) االرحيم، سيماء فيصل  دمحم، (٘ٔ)
 ٔ(، صٜٕٓٓرسالة ماجستَت غَت منشورة، كلية اآلداب،) جامعة ا١توصل:

 .ٖ-ٔالعبادم، اٟتج، ص (ٙٔ)
 .ٚٗ/٘(، مؤسسة ىنداكم، ٕٕٔٓزيداف ،جرجي، اتريخ التمدف االسالمي،)تدمك: (ٚٔ)
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،كقد (ٕٓ)كمنها اىل قصر ابن ىبَتة(ٜٔ)، كتبدا ىذه احملطات من خركج اٟتجاج من بغداد اىل مدينة صرصر(ٛٔ)اٟتجاج
ـ( عندما بنيت مدينة اٟتلة يف اٞتانب االٯتن من ٔٓٔٔىػ/ٜ٘ٗمت ٖتويل الطريق من قصر ابن ىبَتة اىل اٟتلة سنة)

ابن ىبَتة، فسار طريق اٟتج من بغداد اىل الكوفة عبورا على هنر الفرات، مث القادسية مث العذيب بعد ا١تركر  قصر
أبراضي زراعية كبعدىا يتجو اىل عدة منازؿ  منها الرحبة كالقرعاء ككاقصة كمنها اىل العقبة اليت فيها الكثَت من االابر 

جو اىل القاع كالثعلبية اليت تقع يف ثلث طريق مكة، مث يتجو الطريق اىل كالربؾ اليت تعتمد على مياه االمطار، مث يت
كىي ملتقى حجاج الكوفة مع حجاج البصرة كمنها اىل (ٕٔ)عدة منازؿ ٔتسافات متفاكتة حىت يصل اىل معدف النقرة

 مكة.
ق االكؿ)طريق الكوفة( طريق البصرة: كاف حجاج البصرة يسلكوف طريقا اخر للحج يكاد موازاي للطري -القسم الثاين 

كيلتقي معو يف احملطة ا١تعركفة بذات العرؽ، اليت كانت ملتقى أىل العراؽ، كقد مشلت ٤تطات اسًتاحة اٟتجاج عدة 
تقع ضمن طريق البصرة قبل دخو٢تا اىل بالد القصيم، حيث يتجو الطريق بعدة منازؿ (ٕٕ)منازؿ ا٫تها حفر ايب موسى

 . (ٕٗ)، الشبكية(ٖٕ)منها رامة
الطريق الشامي : كانت دمشق مركزا لتجمع اٟتجاج من بالد الشاـ كافة كغَتىا من البلداف مثل بالد اٞتزيرة يف  -ٕ

موسم اٟتج، كترتبط بالد الشاـ ابألماكن ا١تقدسة مكة كا١تدينة ا١تنورة بطريق رئيسي عرؼ ابسم )التبوكية( نسبة اىل 

                                           

(، ٜٕٓٓ، )القاىرة: ٔ؛ ابن رستة، ابو علي اٛتد بن عمر، االعالؽ النفيسة، طٖٙٔ/ٙابن االثَت، الكامل،  (ٛٔ)
 ٜٚٔشركة نوابغ الفكر، ص

صرصر: مدينة تقع على طريق اٟتجاج من بغداد، اىل جانبها هنر صرصر القريب من بغداد، ينظر: ايقوت اٟتموم،  (ٜٔ)
 ٘٘ٗ/ٖمعجم البلداف،مج

د بن عمر بن ىبَتة الذم كاف كاليا للعراؽ من قبل ا٠تليفة االموم مركاف بن دمحم، قصر ابن ىبَتة: ينسب اىل يزي (ٕٓ)
 .ٗٔٗ/ٗينظر: ايقوت اٟتموم، معجم البلداف،مج

معدف النقرة: منزؿ من منازؿ اٟتاج، فيها آابر كبرؾ، كحصن، سكاهنا أخالط من قبائل العرب، ينظر ا١تقدسي،  (ٕٔ)
 .٘ٓٔاحسن التقاسيم، ص

موسى:  كىي حفر تقع على جانب طريق البصرة اىل مكة، حفرىا ايب موسى االشعرم، اشتهرت بعذكبة  حفر ايب (ٕٕ)
 ٖٚٔ/ ٕمائها، ينظر: ايقوت اٟتموم، معجم البلداف، مج

 .ٕٓ/ٖرامة: منزؿ يف طريق البصرة اىل مكة كمنو اىل امرة، ينظر، ايقوت اٟتموم، معجم البلداف،مج (ٖٕ)
 .ٖٚٙ/ٖبُت مكة كالزاىر عن طريق التنعيم، ايقوت اٟتموم، معجم البلداف،مجالشبكية: كادم يقع  (ٕٗ)
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طريق من دمشق كنقطة بداية لتجمع اٟتجاج، مث ٯتر بعد ذلك بعدة اليت ٯتر منها، يبدا مسار ىذا ال(ٕ٘)منطقة تبوؾ
 منازؿ من ٤تطات الشاـ كاكىل مراحل اٟتجاز كصوال اىل ا١تدينة ا١تنورة.

، كمن دمشق اىل الكسوة ، كمنها اىل (ٕٙ)ٮترج الركب الشامي ا١تتوجو اىل مكة من دمشق فينزؿ القرية ا١تعركفة ابلكسوة   
اليت ذكرهتا ا١تصادر بوصفها (ٕٛ)نها اىل بلدة زرعة مث يرٖتل اىل مدينة بصرل، مث يرحلوف اىل بركة زيزاكم(ٕٚ)قرية الصنمُت

كاحدة من منازؿ اٟتج ا٢تامة، اذ كاف يقيم فيها اٟتجيج يوما مث يرحلوف اىل اللجوف كبعدىا يتجهوف اىل 
( ام بعد ٖتريرىا من قبل صالح الدين ـٚٛٔٔىػ/ٖٛ٘،كابلتأكيد اف النزكؿ يف الكرؾ كاف بعد عاـ) (ٜٕ)الكرؾ

ـ(، ككاف يقيم الركب خارج الكرؾ ١تدة اربعة اايـ ٔتوضع يدعى الثنية استعدادان لدخوؿ الصحراء ٖٜٔٔىػ/ٜٛ٘االيويب)ت
مث يرحلوف اىل عقبة الصواف مث الصحراء بُت تبوؾ كالعال، كيالحظ اف ا١تنطقة االخَتة من احملطات ا١تهمة اليت يتوقف 

ا اٟتجاج لبعض الوقت ليتزكدكا اب١تاء كالغذاء اذ يقيموف هبا لبضعة اايـ لقضاء حاجاهتم كغسل ثياهبم، مث يواصل عندى
الركب ا١تسَت ٨تو ا١تدينة ا١تنورة مث اىل مكة، كمن اٞتدير ابلذكر اف حجاج ا١توصل كانوا يذىبوف اىل الداير ا١تقدسة ٔترافقة 

وصل قد سلكوا ىذا الطريق ابلرغم من طولو بسبب كونو احدل طرؽ التجارة، حجاج الركب الشامي، كيبدك حجاج ا١ت
كمناخو اٞتيد، كرٔتا لكونو يتوفر فيو االماف فضال عن توفر االسواؽ التجارية اك لكي يستغل البعض من اٟتجاج حجهم 

 .(ٖٓ)للدراسة على مشاىَت الشيوخ يف ىذه ا١تناطق
 الفراتية خالل القرن اخلامس اذلجري: اثنيا: مساعات علماء  ادلوصل واجلزيرة

على الرغم من اف القرف ا٠تامس ا٢تجرم/ اٟتادم عشر ا١تيالدم من القركف اليت امتازت ابٟتياة العلمية، كاتسعت فيو   
كة الرحلة يف طلب العلم كالسعي اىل ٝتاع اٟتديث كركايتو، اال انو يالحظ اف ٝتاعات علماء ا١توصل كاٞتزيرة الفراتية يف م

كا١تدينة ا١تنورة خالؿ ىذا القرف، تكاد ال تذكرىا ا١تصادر التارٮتية ابلرغم من كثرهتا، كال يوجد ىناؾ دليل ٯتكن الوثوؽ بو 

                                           

تبوؾ: موضع بُت كادم القرل كالشاـ، تقع يف منتصف طريق الشاـ، فيو كىو حصن بو عُت ماء ك٩تيل، للمزيد  (ٕ٘)
 .ٚٔ/ٕينظر: ايقوت اٟتموم، معجم البلداف،مج

اليت ٗترج من دمشق، كٝتيت بذلك الف  قبيلة غساف قتلت هبا رسل الكسوة: قرية كىي اكؿ منزؿ تنزلو القوافل  (ٕٙ)
 .ٕٗ٘/ٗملك الرـك ١تا اتوا اليهم ألخذ اٞتزية منهم، ينظر:  ايقوت اٟتموم، معجم البلداف،مج

 .ٕٛٓ/٘قرية الصنمُت: قرية من اعماؿ دمشق للمزيد ينظر: ايقوت اٟتموم، معجم البلداف، مج (ٕٚ)
اء كبَتة ينز٢تا اٟتجاج للتزكد اب١تاء نظرا لوجود بركة كاسعة فيها، ينظر: ايقوت اٟتموم، معجم زيزا: من قرل البلق (ٕٛ)

 .ٗٛٔ/ٖالبلداف،مج
الكرؾ: اسم لقلعة حصينة يف طرؼ الشاـ من نواحي البلقاء يف االردف، للمزيد ،ايقوت اٟتموم، معجم البلداف،  (ٜٕ)

 ٗٔ٘/ٗمج 
 .ٓ٘، ٚٗ -ٙٗاالرحيم، اخبار اٟتج، ص (ٖٓ)



 مجلة دراسات موصلية / مجلة علمية محكمة   
ي / حزيران ( القسم ا35العدد )

 هـ3665م /ذو القعدة  4244لثان 
ي 
ي الدولي الثان 

اض   عدد خاص بالمؤتمر العلمي الخامس واالفتر
 الثالث عشر الميالدي( -السابع الهجري/السابع  -الجزيرة الفراتية  تاريــــخ وحضارة )القرن األول 

 4244شباط  46-43

ISSN. 1815-8854 

  
(333) 

١تعرفة اسباب ذلك، السيما كانو مل ٧تد خالؿ قرف من الزمن سول بعض العلماء كانوا قد كفدكا اىل اٟترمُت الشريفُت 
 كٯتكن ترجيح  اسباب عدة  لذلك: ،(ٖٔ)كلديهم ٝتاعات من شيوخها

اكالن: اف علماء ا١توصل كاٞتزيرة الفراتية كانت توجهاهتم يف ٝتاع اٟتديث ابٕتاه بالد الشاـ، فضالن عن بغداد السيما كاف 
ـ(،كابو ٖٚٓٔىػ/ٙٙٗىاتُت اٟتاضرتُت كاف فيهما من احملدثُت ا١تشهورين مثل ابو دمحم عبد العزيز الكتاين الدمشقي)ت

        .  (ٕٖ)ـ(ٜٓٓٔىػ/ٖٛٗنائم البغدادم )تالغ
اثنيان: االضطراابت السياسية كانتقاؿ ا٠تالفة العباسية من التسلط البويهي اىل التسلط السلجوقي، كانعكاس ذلك على 

ة، اذ طرؽ اٟتج كتوقفو، كاف من عوامل عزكؼ علماء ا١توصل كاٞتزيرة الفراتية من التواصل مع علماء مكة كا١تدينة ا١تنور 
ـ(اف اٟتج توقف يف اكثر من سنة دكف ذكر السبب منها: يف ٕٙ٘ٔىػ/ٗ٘ٙذكر سبط ابن اٞتوزم)ت

ـ( اشار اىل نص ٕ٘ٓٔىػ/ٙٔٗ،كذلك يف سنة)(ٖٖ)ـ(اذ قاؿ:" كمل ٭تج أحد اىل سنة اثنيت عشرة"ٚٔٓٔىػ/ٛٓٗسنة)
خراساف كال من العراؽ احد، كقيل اف  ـ( قائالن:" كمل ٭تج يف ىذه السنة منٕٓٓٔىػ/ٜٚ٘نقلو من جده ابن اٞتوزم)ت

، كايضا يف (ٖٗ)اٟتج بطل من ىذه السنة اىل سنة اثنتُت كعشرين كاربع مئة، اليت كيل القائم أبمر هللا فيها"
 .   (ٖ٘)ـ(" كمل ٭تج احد من خراساف كال من العراؽ"ٕٚٓٔىػ/ٛٔٗسنة)

يرة الفراتية كبعض احداث الكوارث كاالكبئة حالت دكف اثلثان: فضالن عما سبق اف االكضاع الداخلية يف ا١توصل كاٞتز 
ـ( بعض ىذه االحداث منها على سبيل ا١تثاؿ يف ٕٖٕٔىػ/ٖٓٙالتواصل مع ٤تدثي بالد اٟترمُت، اذ أكرد ابن االثَت)ت

ا١توصل ـ( " كفيها كاف ابلبالد غالء شديد،...كتبعو كابء عظيم، ككاف عاما يف ٚتيع البالد ابلعراؽ ك ٖٔٓٔىػ/ٖٕٗسنة )
( "كاف اب١توصل كسائر البالد العراقية كاٞتزرية غالء عظيم حىت ٚٗٓٔىػ/ٜٖٗ،كيف سنة)(ٖٙ)كالشاـ...ككثر ا١توت..."

                                           

 .٘ٔ(، صٔينظر جدكؿ رقم ) (ٖٔ)
ابن العماد اٟتنبلي، ايب الفالح عبد اٟتي، شذرات الذىب يف اخبار من ذىب،)بَتكت: د/ت(، دار احياء الًتاث  (ٕٖ)

 ،ٕٖ٘/ٖالعريب،
قيق: سبط ابن اٞتوزم، مشس الدين ايب ا١تظفر يوسف بن قزاكغلي بن عبد هللا، مرآة الزماف يف تواريخ االعياف، ٖت (ٖٖ)

 ٕ٘ٙ/ ٛٔ(،الرسالة العا١تية،ٖٕٔٓ،)دمشق:ٔدمحم أنس ا٠تاف ككامل دمحم ا٠تراط، ط
ابن اٞتوزم، ايب الفرج عبد الرٛتن بن علي بن دمحم، ا١تنتظم يف اتريخ ا١تلوؾ كاالمم، ٖتقيق: دمحم عبد القادر عطا  (ٖٗ)

 ٛٔسبط ابن اٞتوزم، مرآة الزماف، ؛ٔٚٔ/٘ٔ(،دار الكتب العلمية،ٕٕٔٓ،)لبناف:ٖكمصطفى عبد القادر عطا، ط
/ٖٜٔ. 
 .ٜٖٔ،   ٕٖٔ/ صٛٔ، كايضا ينظر: ٖٖٓ/ٛٔسبط ابن اٞتوزم، مرآة الزماف، (ٖ٘)
(، دار ٕٙٓٓ،)بَتكت:ٗابن االثَت، ايب اٟتسن علي بن ايب الكـر دمحم بن دمحم بن عبد الكرمي، الكامل يف التاريخ،ط (ٖٙ)

 .ٕ٘ٓ/ٛالكتب العلمية،
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اكل الناس ا١تيتو كتبعو كابء شديد مات فيو كثَت من الناس حىت خلت االسواؽ كزادت أٙتاف ما ٭تتاج اليو ا١ترضى" ، كيف 
وابء عامان يف البالد ٚتيعها ٔتكة كالعراؽ كا١توصل كاٞتزيرة كالشاـ كمصر كغَتىا من ـ(" كاف الغالء كالٛٗٓٔىػ/ٓٗٗسنة)

ـ( ٖٜٓٔىػ/ٙٛٗ، كيف سنة) (ٖٛ)ـ("كاف كابء شديد اب١توصل كاٞتزيرة كاٟتجاز..."ٙ٘ٓٔىػ/ٛٗٗ، كيف سنة)(ٖٚ)البالد"
يف مسَتىم كسار اٟتاج من دمشق  كردت االخبار من العراؽ أببطاؿ مسَت اٟتاج ألسباب دعت اىل ذلك كا٠توؼ عليهم

كالشاـ يف ىذه السنة... فلما كصلوا كقصدكا مناسكهم كفركض حجهم تلوموا عن االنكفاء اايمان خوفان من امَت اٟتـر ابن 
ـ([، اذ مل يصل من جهتهم ما يرضيو فلما رحلوا من مكة تبعهم" كساركا من مكة عائدين ٜٗٓٔىػ/ٚٛٗايب شيبة])ت

 .      (ٜٖ) على اقبح صفة..."
كعلى الرغم من ذلك كاف لدل علماء ا١توصل كاٞتزيرة الفراتية ٝتاعات للحديث التعد حاالت فردية بقدر ما         

كانت قليلة ال تتناسب مع مكانة مكة كا١تدينة ا١تنورة، كمن احملدثُت الذين كصلتنا اخبارىم،  احملدث ابو عبد هللا  دمحم 
ـ( كٝتع الكثَت من االحاديث ٘ٗٓٔىػ/ٖٚٗـ( اذ رحل اىل اٟتج سنة)ٖٙٓٔىػ/٘٘ٗ)تبن بياف  الكازركين االمدم

، ككذلك احملدث ابو القاسم عبيد هللا بن (ٓٗ)كمل تذكر ا١تصادر اليت ترٚتت لو ٝتاعاتو، كيف طريق عودتو حدث بدمشق
ـ(، كقرأ ٔ٘ٓٔىػ/ٖٗٗبغداد سنة) اٟتسُت الفراء بن القاضي ايب يعلى ذكره اخوه يف كتابو)طبقات اٟتنابلة( اذ كلد يف

ـ( كغَتىم ٝتع اٟتديث من كالده ٛٚٓٔىػػ/ٔٚٗاٟتديث ابلركاايت على ابن البنا اٟتسن بن اٛتد بن عبد هللا )ت
 (ٔٗ)كجده المو جابر بن ايسُت كغَتىم، رحل يف طلب العلم كاٟتديث اىل كاسط كالبصرة كا١توصل كاٞتزيرة الفراتية كامد

اكالد القاضي ايب يعلى ككاف ذا عفة كداينة "لو معرفة ابٞترح كالتعديل كاٝتاء الرجاؿ كالكٌت كغَت  كغَت ذلك كاف اكرب
، كقد ذكر الصفدم " انو سافر اىل امد كقرا هبا على ايب اٟتسن البغدادم تلميذ كالده...  (ٕٗ)ذلك من علـو اٟتديث"
قاضي ايب اٟتسُت دمحم بن ايب يعلى الذم ترجم لو ذكر لنا ، كبعد الرجوع اىل كتاب اخيو ال(ٖٗ)كتويف...يف طريق اٟتج"

                                           

 .ٜٕٛ، ٜٕٚ/ ٛ، ا١تصدر نفسو (ٖٚ)
 .ٖٖ٘/ٛا١تصدر نفسو،  (ٖٛ)
 ٕ٘ٔ(،مطبعة اآلابء اليسوعيُت، صٜٛٓٔابن القالنسي، ايب يعلي ٛتزة، ذيل اتريخ دمشق،)بَتكت:  (ٜٖ)
؛ ٘ٙٔ/ٕ٘ج(، دار الفكر،ٜٓٚٔبَتكت:ابن عساكر، ابو القاسم علي بن اٟتسن بن ىبة هللا، اتريخ دمشق، )  (ٓٗ)

(، ٕٔٓٓ،)بَتكت:ٔٔاٛتد بن عثماف، سَت اعالـ النبالء، ٖتقيق: شعيب االرنؤكط،ط الذىيب، مشس الدين دمحم بن
 .ٔٚٔ/ٛٔمؤسسة الرسالة ، 

 .ٙٗٗ/ٔآمد: مدينة عتيقة تقع يف داير بكر، ايقوت اٟتموم، معجم البلداف، مج (ٔٗ)
 ٖٖ٘-ٖٖٗ/ٖابن العماد اٟتنبلي، شذرات،  (ٕٗ)
وايف ابلوفيات، ٖتقيق: اٛتد االرأنكط كتركي الصفدم، صالح الدين خليل بن ايبك، ال (ٖٗ)

 .ٕٚٙ-ٕٙٙ/ٜٔ(، دار احياء الًتاث العريب،ٜٜٓٔمصطفى،)بَتكت:
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سبب ذىابو اىل مكة قائال:" ك١تا ظهرت البدع يف سنة تسع كستُت كاربعمائة ىاجر من بلدان اىل حـر هللا ككانت كفاتو 
د اٟتنبلي، كال ، كنقلها عنو ابن العما(ٗٗ)يف مضيو اىل مكة ٔتوضع يعرؼ ٔتعدف النقرة..." فتويف كلو ست كعشركف سنة 

ـ( حج كمل تذكر ٖٛٓٔىػ/ٙٚٗنعلم اف كاف حج اك ٝتع ىناؾ. كايضا احملدث عبد الوىاب بن جلبة اٟتراين )ت
 .(٘ٗ)ا١تصادر سنة حجو اك ٝتاعاتو

ككذلك احملدث ابو بكر الشاشي دمحم بن اٛتد بن اٟتسُت بن عمر االماـ الكبَت ا١تلقب  بفخر االسالـ، فقيو       
ـ( كتفقو على االماـ ايب عبد هللا دمحم بن بياف الكازركين كقاضي ميافارقُت ٖٚٓٔىػ/ٜٕٗسنة) (ٙٗ)د ٔتيافارقُتالعصر، كل

ايب منصور الطوسي تلميذ االستاذ ايب دمحم اٞتوين مث رحل اىل العراؽ كالـز الشيخ ااب اسحاؽ 
ر عبد السيد بن دمحم ـ( ككاف معيد درسو كتردد اىل ابن الصباغ  ابو نصٖٛٓٔىػ/ٙٚٗالشَتازم)ت

ـ(كقرأ عليو الشامل كٝتع اٟتديث من الكازركين شيخو كمن اثبت بن ايب القاسم ا٠تياط كٔتكة من ٗٛٓٔىػ/ٚٚٗ)ت
)ت ، يف ام سنة توجو اىل مكة،  كمن ركل (ٛٗ)،كمل يذكر ا١تؤرخُت(ٚٗ)ـ(ٜٚٓٔىػ/ٕٚٗايب دمحم ىياج اٟتطيٍت شيخ اٟتـر

ر بن النقور كشهدة الكاتبة، مث درس ابلنظامية بعد الغزايل كصرؼ، مث كليها بعد عنو ابو ا١تعمر االزجي، كابو بك
، كاستمر على ذلك حىت كفاتو، كمن مصنفاتو كتاب اٟتلية ا١تلقب (ٜٗ)ـ(ٓٔٔٔىػ/ٗٓ٘الكياا٢تراسي سنة)

لعلماء(، ـ( كٝتي ايضا)حلية اٛٔٔٔ-ٜٗٓٔىػ/ٕٔ٘-ٚٛٗ)ا١تستظهرم(الذم صنفو ألمَت ا١تؤمنُت ا١تستظهر ابهلل)
كقاـ بشرحو يف كتاب )ا١تعتمد( ، كايضا لو كتاب )الًتغيب( يف ا١تذىب، ككتاب ) الشايف يف شرح ٥تتصر ا١تزين(  

                                           

؛ ابن العماد   ٖٕٙ-ٖٕ٘/  ٕابن ايب يعلي، ايب اٟتسن دمحم، طبقات اٟتنابلة،)بَتكت :د/ت (، دار ا١تعرفة،  (ٗٗ)
 ٖٖ٘-ٖٖٗ/ٖاٟتنبلي، شذرات الذىب، 

 .ٙ٘/٘بن العماد اٟتنبلي، شذرات، ؛ اٖٕٕ/ٖٔالذىيب،  (٘ٗ)
ميافارقُت: أشهر مدينة بداير بكر، كاف فيها عُت ماء ٝتيت بعُت البيضة، ينظر، ايقوت اٟتموم، معجم   (ٙٗ)

 .ٖٕٚ/٘البلداف،مج
؛ السبكي، اتج الدين ايب نصر عبد ٗ٘-ٖ٘/ٕ؛ الصفدم، الوايف، ٖٓ٘/ٛٔسبط ابن اٞتوزم، مرآة الزماف، (ٚٗ)

ي بن عبد الكايف، طبقات الشافعية الكربل، ٖتقيق: مصطفى عبد القادر اٛتد الوىاب بن عل
 .ٕٖٗ-ٖٔٗ/ٖ(،دار الكتب العلمية،ٕٕٔٓ،)لبناف:ٕعطا،ط

ابن خلكاف، ايب العباس اٛتد بن دمحم بن ابراىيم بن ايب بكر، كفيات االعياف كانباء ابناء الزماف، ٖتقيق: د. يوسف  (ٛٗ)
؛ الذىيب،  ٖ٘/ٕ؛الصفدم، الوايف،ٜٕٔ/ٗ(،دار الكتب العلمية،ٜٜٛٔ،)بَتكت:ٔيل،طعلي طويل كد. مرمي قاسم طو 

 .ٖٜٖ/ٜٔسَت،
 ٖٜٖ/ٜٔالذىيب، سَت، (ٜٗ)
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استوىف فيو اقواؿ الشافعي ككجوه اصحابو كاقاكيل الفقهاء، اذ ذكر لكل مقالة حجة، ككتاب )العمدة( ا١تختصر 
 .(ٓ٘)ـ(ٖٔٔٔىػ/ٚٓ٘ـ( تويف يف بغداد سنة)ٓٓٔٔىػ/ٜٗٗو سنة)ا١تشهور، ككتاب )الشايف( يف شرح )الشامل( كا٘ت

 مساعات علماء ادلوصل واجلزيرة الفراتية يف مواسم احلج خالل القرن السادس اذلجري: -اثنيا
اف ا١تتابع  لكتب التاريخ ٬تد ىناؾ اضطراابت يف مواسم اٟتج منذ بداية القرف السادس ا٢تجرم/ الثاين عشر ا١تيالدم     

ـ( قائالن:" كفيها أتخر مسَت ٛٔٔٔىػ/ٕٔ٘منتصفو، فعلى سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر ذكر ابن االثَت يف احداث سنة) كحىت
ـ(:"كفيها أتخر اٟتج ٜٔٔٔىػ/ٖٔ٘، كيف احداث سنة)(ٔ٘)اٟتجاج أتخرا أرجف بسببو انقطاع اٟتج من العراؽ..."

ا تضعضع الركن اليماين من البيت اٟتراـ زاده هللا ـ( " كفيهٕٔٔٔىػ/٘ٔ٘، ككذلك يف سنة) (ٕ٘)فاستغاث الناس..."
، ككذلك (ٖ٘)( كتشعث غَته من البالد ككاف اب١توصل كثَت منها"شرفا من زلزلة كاهنـز بعضو كتشعث بعض حـر النيب)

ن ـ(" يف ىذه السنة انقطعت االمطار يف العراؽ كا١توصل كداير اٞتزيرة كالشاـ  كداير بكر ككثَت مٕٗٔٔىػ/ٛٔ٘سنة)
ـ( " يف ىذه ٓ٘ٔٔىػ/٘ٗ٘، كايضا يف سنة) (ٗ٘)البالد فقلت االقوات كغلت االسعار... كداـ اىل سنة تسع عشرة..."

، كمن انضم اليها على اٟتجاج ابلغرايب، بُت مكة كا١تدينة، فأخذكىم كمل (٘٘)السنة  رابع عشر احملـر خرج العرب زعب
ـ( "كيف ىذه السنة، كردت االخبار اف الناس حجوا سنة تسع ٗٙٔٔىػ/ٓٙ٘،كيف سنة)(ٙ٘)يسلم منهم اال القليل"

كٜتسُت، كلقوا شدة، كانقطع منهم خلق كثَت يف كادم الثعلبية ككاقصة كغَتىا، كىلك كثَت، كمل ٯتض اٟتجاج اىل مدينة 
ال  ( ٢تذه االسباب، كلشدة الغالء فيها كعدـ ما يقتات ككقع الوابء يف البادية، كىلك منهم عاملالنيب)

 .(ٚ٘)٭تصوف،...ككانت االسعار ٔتكة غالية"

                                           

 .ٖٖٗ/ ٖ؛ السبكي، طبقات الشافعية، ٖ٘/ٕالصفدم، الوايف، (ٓ٘)
 .ٜٚٔ/ٜابن االثَت، الكامل، (ٔ٘)
 .ٜٛٔ/ٜا١تصدر نفسو، (ٕ٘)
 .ٕٔٔ/ٜا١تصدر نفسو، (ٖ٘)
 .ٖٕٓ/ٜر نفسو،ا١تصد (ٗ٘)
عرب زعب: كىم قبيلة عربية تعود يف اصو٢تا اىل زعب بن مالك بن حفاؼ بن امرل القيس بطن مشهور من  (٘٘)

ـ( فهلك منهم خلقا كثَتا، فعاقبهم هللا اببتالئهم يف النقص كالذلة، ابن ٓ٘ٔٔىػ/٘ٗ٘سليم، كىي قبيلة اخت اٟتاج سنة)
 .٘ٚٔ/ٜاالثَت، الكامل، 

 ٖ٘ٙ/ٜسو، ا١تصدر نف (ٙ٘)
 ٜٚٗ/ٜا١تصدر نفسو، (ٚ٘)
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ـ( حدثت مشكلة بُت امَت اٟتج كامَت مكة بسبب" اف ٚتاعة من عبيد مكة أفسدكا يف ٔٙٔٔىػ/ٚ٘٘ككذلك سنة )    
، كقد استشهد ابن االثَت هبذه اٟتادثة بقولو:" ك٦تن حج ىذه السنة، جدتنا اـ ابينا، ففاهتا الطواؼ (ٛ٘)اٟتاج ٔتٌت..."

كالسعي، فاستفىت ٢تا الشيخ االماـ ابو القاسم بن الربزم، فقاؿ تدـك على ما بقي عليها من احرامها، كاف احبت تفدم 
 .  (ٜ٘)كٖتل من احرامها اىل قابل..." 

كنستنتج من ىذا النص ما يلي اف اكضاع اٟتج كاٟتجاج كانت ٤تل اىتماـ ا١تؤرخُت كمن ضمنهم ابن االثَت ا١توصلي،  
داث ىذه الراكية قد جرت كابن االثَت مل يتجاكز عمره سنتاف، كابلتايل فاف شهادتو قد نقلها من جدتو اك ٦تن  كاف اح

كاف ٤ترمان ٢تا خالؿ حجها، كال نعلم اف كاف ىذا احملـر كالده اثَت الدين اـ اخيو الكبَت ٣تد الدين كاغلب الظن اف 
 يتجاكز ثالثة عشر سنة، كذلك يشَت النص اف جدتو قد حجت يف كالده كاف ٔتعية جدتو، الف ٣تد الدين كاف عمره ال

العاـ ا١تقبل بدليل اهنا اكملت مناسك عاـ اٟتج ا١تضطرب السابق كاف موسم اٟتج التايل قد جرل بشكل طبيعي " 
 .(ٓٙ)فبقيت على احرامها اىل قابل، كحجت، فتم حجها االكؿ كالثاين"

لى اٟتركة العلمية ا١تتبادلة ما بُت طالب العلم من اىل اٟتديث يف ا١توصل كلعل ىذه اٟتوادث قد انعكست ع       
كاٞتزيرة الفراتية، كشيوخ اٟتديث يف مكة كا١تدينة ا١تنورة الذين كاف يتم السماع منهم، ككاف نشاط ٝتاعات اٟتديث قد 

لت تواجد علماء اٟتديث أبىم ا١تراكز اسهم يف ازدىار اٟتياة العلمية يف اٟترمُت، ابلرغم من اف ا١تصادر التارٮتية اغف
العلمية ٔتكة كا١تدارس كا١تساجد كالرابطات، اال اننا ال نستبعد كجودىم فيها حيث توافرت فيهما الكتب، كألهنم ايضا  

ـ( ّتوار الكعبة الشريفة بوفرة اعدادىم عندما دخل ٕٚٔٔىػ/ٗٔٙكانوا اب١تسجد اٟتراـ ككاف قد شاىدىم ابن جبَت)ت
، ككانت ىذه (ٔٙ)ـ(  قائال:" كاٟتـر ٤تدؽ ْتلقات ا١تدرسُت كاىل العلم..."ٖٛٔٔىػ/ٜٚ٘كرمي يف حجو سنة)البيت ال

اٟتلقات تتسم ابلزايدة تبعان لشهرة الشيخ القائم على الدرس كالسيما كبار علماء اٟتديث، كىناؾ بعض تراجم العلماء 
 توضح ذلك من خالؿ االمثلة التالية:

ـ(، كمل يذكر ابن اٞتوزم الذم أشار اىل حجو سنة ٗ٘ٔٔىػ/ٜٗ٘ظفر بن علي بن دمحم بن جهَت)تحج ابو نصر ا١ت     
ككذلك حج ابو الكـر  ا١تبارؾ بن اٟتسن بن اٛتد بن علي  ،(ٕٙ)اٟتج اك ٝتاعاتو فقط ذكر لنا انو" حدث كحج"

ـ بن علي ـ( كٝتع من ابو الفضل عبد القاىر بن عبد السال٘٘ٔٔ-ٜٙٓٔىػ/ٓ٘٘-ٕٙٗالشهرزكرم)

                                           

 ٜ٘ٗ/ٜا١تصدر نفسو، (ٛ٘)
 ٜ٘ٗ/ٜا١تصدر نفسو، (ٜ٘)
 ٜ٘ٗ/  ٜا١تصدر نفسو،  (ٓٙ)
 .ٖٚ(،دار الكتب العلمية،صٖٕٓٓ،)بَتكت:ٔابن جبَت، ايب اٟتسن دمحم بن اٛتد، رحلة ابن جبَت،ط (ٔٙ)
 ٓٓٔ/ٛٔابن اٞتوزم، ا١تنتظم،ج (ٕٙ)
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، ككاف من اشهر طالبو احملدث ا١تقرئ ابو  (ٖٙ)ـ( كىو من اىل مكة ككاف نقيب ا٢تامشيُت هبا ٜٜٓٔىػ/ٖٜٗالعباسي)ت
ـ( الذم خرج اىل مكة سنة ٕٕٕٔ-ٔٗٔٔىػ/ٜٔٙ-ٖٙ٘الفتوح نصر بن دمحم بن علي  اٟتصرم ا٢تمداين البغدادم )

-  ٕٜٗبد الرٛتن عسكر بن اسامة بن جامع بن مسلم العدكم )، كابو ع(ٗٙ)ـ( فاستوطنها كتويف هبإٔٓٔىػ/ٜٛ٘)
، قدـ بغداد يف صباه كتفقو هبا على مذىب الشافعي كاقاـ هبا مدة يسمع (٘ٙ)ـ( من اىل نصيبُتٗٙٔٔ-ٜٛٓٔىػ/ٓٙ٘

صادر اٟتديث من شيوخ عدة مثل ايب نصر الزيٍت، مث عاد اىل نصيبُت يفيت كيدرس ك٭تدث، كذىب اىل مكة، كمل تذكر ا١ت
ـ(عند ترٚتتو لو قائال:" ٕ٘ٗٔىػ/ٖٗٙيف ام سنة حجو اك شيوخو الذين ٝتع عليهم، سول ما اكرده ابن النجار )ت

ككاف حريصان على طلب العلم، ككنت اراقبو مدة صحبتنا فوجدتو حسن الصحبة...متمسكا ابلسنة كاالثر، كتب عٍت 
د هللا اٟتسُت بن أيب القاسم بن اٟتسُت ا١تعركؼ قضيب الباف ابو عب ، كايضا ذىب احملدث(ٙٙ)ككتبت عنو ٔتكة كبغداد"

، كىو من اىل ا١توصل، حفظ القرآف الكرمي كىو يف التاسعة من (ٚٙ)ـ( اىل مكةٚٚٔٔ-ٛٚٓٔىػ/ٖٚ٘-ٔٚٗا١توصلي)
 عمره، كدرس علم الفقو كاٟتديث على اعالـ عصره اشهرىم اجناد بن قيس اٟتراين، كرحل اىل الشاـ كاتصل بشيوخها

، ككذلك احملدث ابو الفتح نصر هللا بن عبد العزيز (ٛٙ)كادل فريضة اٟتج، مث عاد اىل ا١توصل، كلـز داره متفرغا للتدريس
ـ( ٖٕٓٔىػ/ٓٓٙكفقهائها)تويف قبل سنة (ٜٙ)بن صاحل بن دمحم بن عبد بن عثماف بن عبدكس اٟتراين احد شيوخ حراف

من احملدث اٟتافظ ابو دمحم ا١تبارؾ بن علي بن اٟتسُت بن عبد هللا بن دمحم  ،كاىل مكة كٝتع(ٓٚ)أبمد رحل اىل بغداد كدمشق

                                           

 .ٛ٘/ٚٔا١تصدر نفسو، ج (ٖٙ)
ابن رجب، زين الدين ايب الفرج عبد الرٛتن بن شهاب الدين اٛتد، كتاب الذيل على طبقات اٟتنابلة،)بَتكت:  (ٗٙ)

 ٕٖٔ-ٖٔٔ/ٗد/ت(، دار ا١تعرفة، 
نصيبُت: كىي مدينة عامرة من بالد اٞتزيرة الفراتية على جادة القوافل من ا١توصل اىل الشاـ ، ايقوت اٟتموم،  (٘ٙ)

 .ٖٖٖ/٘معجم البلداف،مج
ابن النجار، ٤تب الدين ايب عبد هللا دمحم بن ٤تمود بن اٟتسن بن ىبة هللا، ذيل اتريخ بغداد، ٖتقيق: مصطفى عبد  (ٙٙ)

 ٜٚٔ/ٚٔ(،دار الكتب العلمية،مجٕٔٔٓ،)لبناف:ٖالقادر عطا،ط
ا٠تامل ٔتن كرده من  ابن ا١تستويف، شرؼ الدين ايب الربكات ا١تبارؾ بن اٛتد، اتريخ اربل ا١تسمى نباىة البلد (ٚٙ)

؛اٞتليب، بساـ ادريس، ٖٔٚ/ٔ(،دار الرشيد للنشر، ؽٜٓٛٔاالماثل، ٖتقيق: سامي بن السيد ٜتاس الصقار،)بغداد:
 .ٖٕٕ/ٔ(،كلية اٟتدابء اٞتامعة،ٕٔٓٓموسوعة أعالـ ا١توصل،)ا١توصل:

 .ٖٔٚ/ٔابن ا١تستويف، اتريخ، ؽ (ٛٙ)
(، على يد القائد اير مضر، فتحت يف اايـ ا٠تليفة عمر بن ا٠تطاب)حراف: مدينة عظيمة مشهورة كىي قصبة د (ٜٙ)

 .ٕٕٚ-ٕٓٚ/ٕعياض بن غنم، ايقوت اٟتموم، معجم البلداف،مج
 ٚٗٗ/ٖابن رجب،  كتاب الذيل، (ٓٚ)
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، كبعد عودتو اىل حراف ألف ابن عبدكس   (ٔٚ)ـ( نزيل مكة كاماـ اٟتنابلة ابٟتـرٜٚٔٔىػ/٘ٚ٘الطباخ البغدادم )ت
" كسبب تصنيفو لو ذكره ابن رجب قائالن:" انو ١تا قدـ ابو ا١تعايل بن ا١تنجا قاضيان  كتاب " تعليم العواـ ما الُسنة يف السالـِ

على حراف أمر ا١تؤذنُت ابٞتهر ابلتسليمتُت يف الصالة ككانوا ا٪تا ٬تهركف ابألكىل خاصة، فرد عليو ابو الفتح يف ىذا 
 .(ٕٚ)الكتاب، كبُت اف ا١تذىب ا٪تا ىو اٞتهر ابألكىل خاصة، كذكر نصوص اٛتد كاصحابو يف ذلك..." 

ـ( كلد اب١توصل كٝتع اٟتديث  على ايب عبد ٖٕٓٔ-ٜٕٔٔىػ/ٓٓٙ-ٕٗ٘مر بن مشاس ا٠تزرجي)اما ابو حفص ع    
هللا اٟتسُت بن نصر بن ٜتيس ا١توصلي، مضى اىل مكة كمل تذكر ٝتاعاتو على الرغم من مكوثو طويال فيها اذ عد اكؿ من 

 ء" كلو ابيات شعرية يف اٟتج:سقى الناس ا١تاء ٔتكة ك٢تذا ٝتي " اببن ساقي العسل"، كقيل" ابن ساقي ا١تا
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػمينان ٔتن طاؼ اٟتجيج بيتو                     كعقدىْم االحراـ من بعِد حلو       

 .(ٖٚ)لقْد شاىدَت ىذا من حالِؿ فال تقْل                    بٌت مسجدان هلل من غَِت حلو
بن دمحم بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين ا١توصلي ا١تعركؼ ٔتجد  ككذلك احملدث ابو السعادات ا١تبارؾ بن دمحم   

، كيف (ٗٚ)ـ(، كلد ّتزيرة ابن عمر كتلقى تعليمو االكيل على يد علمائهآٜٕٔ-ٜٗٔٔىػ/ٙٓٙ-ٗٗ٘الدين بن االثَت)
اذ كانت ا١توصل من ابرز ـ(انتقل اىل ا١توصل كاقاـ هبا، ككاف ٢تذا االنتقاؿ ا٫تية كبَتة على حياتو، ٜٙٔٔىػ/٘ٙ٘سنة )

، كسعى اىل طلب العلم كىو يف ريعاف شبابو، اذ ذكر: "ما زلت يف ريعاف الشباب كحداثة السن (٘ٚ)ا١تراكز العلمية آنذاؾ
 .(ٙٚ)مشغوفا بطلب العلم..."

رحلتو ألداء  فضال عن توليو لبعض ا١تناصب لدل حكاـ ا١توصل اثر على حياتو العلمية، كرٔتا ذلك ما دفعو الستغالؿ    
فريضة اٟتج كمل تذكر ا١تصادر التارٮتية اليت ترٚتت لو اتريخ اداءه فريضة اٟتج، ما عدا ما ذكره ابن الشعار يف ترٚتة يوسف 
بن سعد بن اٟتسُت بن سعد بن اجمللى بن قرطاس ابو العز اٞتزرم كىو ابن اخت ٣تد الدين قاؿ: "كحدثٍت ابو العز اف 

هللا اٟتراـ مع أخيها االكرب ايب السعادات كىي ٛتل يب فلما عادت يف اٟتج كقدمت اٟتلة ا١تزيدية كالدتو توجهت اىل بيت 

                                           

 .ٖٙٗ/ٖا١تصدر نفسو،  (ٔٚ)
 .ٚٗٗ/ٖا١تصدر نفسو، (ٕٚ)
 .ٖٙ/ٔابن ا١تستويف، اتريخ، ؽ (ٖٚ)
ايب الربكات ا١تبارؾ، قالئد اٞتماف يف فرائد شعراء ىذا الزماف، ٖتقيق: كامل سلماف  ابن الشعار، كماؿ الدين (ٗٚ)

 .ٖٔ/٘(،دار الكتب العلمية،مجٕ٘ٓٓ،)بَتكت:ٔاٞتبورم،ط
 .ٜ٘(،مطبعة شفيق، صٜٛ٘ٔالديوه جي، سعيد، ا١توصل يف العهد االاتبكي،)بغداد: (٘ٚ)
ن عبد الكرمي بن عبد الواحد، جامع من احاديث الرسوؿ، ٖتقيق: دمحم ابن االثَت، ٣تد الدين ابو السعادات ا١تبارؾ ب (ٙٚ)

 . ٖ٘/ٔ(،دار احياء الًتاث العريب،ٖٜٛٔ،)بَتكت:ٖحامد الفقي، ط
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، كبذلك تكوف سنة قدكمو اىل بغداد كمن مث ادائو فريضة اٟتج (ٚٚ)كضعتٍت يف مستهل صفر سنة ست كٙتانُت كٜتسمائة" 
 . (ٛٚ)ـ( ٜٓٔٔ-ٜٛٔٔىػ/ٙٛ٘-٘ٛ٘كالعودة اليها بُت سنة)

ـ( ٝتع اٟتديث ٕٗٔٔىػ/ٔٔٙذلك احملدث ابو دمحم عبد احملسن بن يعيش بن ابراىيم بن ٭تِت اٟتراين الفقيو )تكك      
ـ( ٜٚٔٔىػ/ٜٗ٘ـ( كرحل اىل بغداد سنة)ٕٜٔٔىػ/ْٛٛ٘تراف من ايب ايسر عبد الوىاب بن ايب حبة الطحاف )ت

٘تيز، كاقاـ ببغداد مدة مث عاد اىل حراف فأقاـ هبا، فسمع من ابن كليب كايب اٞتوزم كطبقتهما، كقرأ ا١تذىب كا٠تالؼ حىت 
ـ( كعاد اىل بغداد كحدث هبا عن ايب حبة الطحاف كٝتع منو بعض الطلبة ٖٕٔٔىػ/ٓٔٙمث توجو اىل مكة كحج )سنة 

 . (ٜٚ)كرجع اىل حراف كتويف هبا
كبغداد  (ٓٛ)دنيسر ( درس اٟتديث يفٖٕٔىػ/ٕٓٙككذلك احملدث ابو حفص عمر بن ا٠تضر بن اللمش)ت        

ـ(عندما كاف عمره إحدل كعشرين سنة، بصحبة شيخو القاضي ٜٛٔٔىػ/ٜ٘٘كرحل اىل مكة ألداء فريضة اٟتج سنة)
ـ(، كقرأ كٝتع يف عرفات كا١تسجد اٟتراـ يف مكة ا١تكرمة كا١تسجد النبوم  ٜٕٓٔىػ /  ٙٓٙايب عمراف ا١تاكسيٍت )ت 
-ٙٗٔٔىػ/ٕٓٙ-ٔٗ٘حملدث عبد هللا بن اٛتد بن دمحم بن قدامة ا١تقدسي)،ككذلك ا(ٔٛ)الشريف يف ا١تدينة ا١تنورة

، رحل اىل ا١توصل كٝتع من خطيبها ايب الفضل الطوسي، مث رحل اىل مكة كٝتع من ا١تبارؾ (ٕٛ)ـ( كلد ّتماعيلٖٕٕٔ
فسر شيخ حراف ،كابو عبد هللا دمحم بن ا٠تضر بن دمحم بن ا٠تضر اٟتراين الفقيو ا١ت(ٖٛ)ـ(ٜٚٔٔىػ/٘ٚ٘بن الطباخ)ت

ـ(، كاخذ ابن رجب منو ٕٚٓٔىػ/ٗٓٙـ( حدث ببغداد كحراف كحج سنة)ٕٕ٘ٔ-ٚٗٔٔىػ/ٕٕٙ -ٕٗ٘كخطيبها )

                                           

 ٖٕٔ/ٛابن الشعار، قالئد اٞتماف مج (ٚٚ)
ورة، كلية الًتبية ا٠تَتك، مناىل اسامة جار هللا، ابناء االثَت كعالقتهم ابلسلطة السياسية، رسالة ماجستَت غَت منش (ٛٚ)

 .ٔٗ-ٓٗ(،،صٕٕٓٓللعلـو االنسانية،)جامعة ا١توصل: 
 .ٕٛ/ٗابن رجب، الذيل،  (ٜٚ)
ُدنيسر: بلدة عظيمة مشهورة قرب ماردين كتسمى قوج حصار ، اشتهرت بوجود اابر عذبة ، ايقوت اٟتموم،  (ٓٛ)

 .ٗٗ٘/ٕمعجم البلداف،مج
(، دار البشائر ٕٜٜٔ،)دمشق:ٕدنيسر، ٖتقيق : ابراىيم صاحل، ط ابن اللمش، أبو حفص عمر بن ا٠تضر، اتريخ  (ٔٛ)

ـ(، كتراجم ٖٕٕٔىػ/ٕٓٙ،نقال عن السبعاكم، حناف عبد ا٠تالق، ابن اللمش )ت ٓٔللطباعة كالنشر كالتوزيع، ص 
، ٜٗ(، عددٕٛٔٓموصلية يف كتابو اتريخ دنيسر، ْتث منشور يف ٣تلة دراسات موصلية، )مركز دراسات ا١توصل:

 ٖٓص
ٚتاعيل: قرية يف جبل انبلس من ارض فلسطُت كىي من اعماؿ بيت ا١تقدس ، ايقوت اٟتموم، معجم البلداف،  (ٕٛ)

 ٘ٛٔ/ٕمج
 ٖٗٔ -ٖٖٔ/ٗابن رجب،ذيل،ج (ٖٛ)



 مجلة دراسات موصلية / مجلة علمية محكمة   
ي / حزيران ( القسم ا35العدد )

 هـ3665م /ذو القعدة  4244لثان 
ي 
ي الدولي الثان 

اض   عدد خاص بالمؤتمر العلمي الخامس واالفتر
 الثالث عشر الميالدي( -السابع الهجري/السابع  -الجزيرة الفراتية  تاريــــخ وحضارة )القرن األول 

 4244شباط  46-43

ISSN. 1815-8854 

  
(333) 

، كىناؾ اشارات صر٭تة لبعض ٝتاعاتو للحديث، فعندما حج ٝتع ىناؾ، اذ ذكر: أخربان قراءة، قاؿ (ٗٛ)اجازة يف اٟتديث
ة عليو كاان اٝتع، اخربان ابو عبد هللا مالك بن اٛتد بن علي بن ابراىيم اخربان الشيخ ابو الفتح دمحم ابن ايب القاسم قراء

، حدثنا ابو اسحق ابراىيم بن عبد الصمد بن موسى ا٢تامشي (٘ٛ)الفراء قراءة عليو يف رجب من سنة ٜتس كاربعمائة
ابلنية، كا٪تا ألمرل ما  امالءن... عن علقمة بن كقاص عن عمر بن ا٠تطاب، قاؿ : ٝتعت رسوؿ هللا يقوؿ" ا٪تا االعماؿ

 .(ٙٛ)نول....."
ـ( كلد اب١توصل كدرس ٕٕ٘ٔىػ/ٕٕٙكايضا حج احملدث ابو علي اٟتسن بن دمحم بن ايب حركبو الشيباين)ت         

اٟتديث  منذ صباه اذ اكرد ابن ا١تستويف نص يؤكد ذلك " رايتو اب١توصل سنة سبع كتسعُت كٜتسمائة كىو صيب كاخذ يف 
كمل يذكر ٝتاعاتو، كمن العلماء الذين سلكوا طريق اٟتج العراقي احملدث عبد اللطيف ا١توصلي (ٚٛ)ل اٟتديث"الطلب كٖتصي

 ـ( سافر من حلب ليحج من العراؽ حلب بداية سنةٖٕٔٔ-ٔٙٔٔىػ/ٕٙٙ-ٚ٘٘االصل البغدادم ا١تولد)
 .(ٛٛ)ـ( لكن مل تذكر ٝتاعاتؤٖٕٔىػ/ٕٙٙ)

ـ( كمل يذكر ابن الشعار ٖٕٓٔىػ/ٕ٘ٙبو عبد هللا دمحم البحراين)تـ( إٕ٘ٔىػ/ٕٕٙكذلك حج يف سنة)     
كنشا ٔتيافارقُت لذلك عرؼ هبا، جاء اىل ا١توصل كصحب  (ٜٓ)، كايضا حج دمحم بن قريش الفارقي كلد ٔتاردين(ٜٛ)ٝتاعاتو

يف طريق العودة تويف ـ(،ك ٕٖٕٔىػ/ٕٚٙااب دمحم بن يونس بن منعة ا١توصلي ككاف حسن السَتة ٯتيل اىل التزىد كحج سنة)
  (ٜٔ)ـ(ٖٖٕٔىػ/ٕٛٙسنة)

                                           

 .٘ٛٔ-ٓ٘ٔ/ٗا١تصدر نفسو، (ٗٛ)
 ٜٜ-ٜٛ/ ٔابن ا١تستويف، اتريخ، ؽ (٘ٛ)
 .ٙٔ٘ٔ-٘ٔ٘ٔ(،صٕٕٖٔمل يغنم، رقم اٟتديث)ابن مسلم، صحيح، ابب بياف قدر ثواب من غزا فغنم كمن  (ٙٛ)
 ٖٓٙ/ٔابن ا١تستويف، اتريخ،ؽ (ٚٛ)
، )مصر: ٔعبد اللطيف البغدادم، موفق الدين ايب دمحم، كتاب النصيحتُت، ٖتقيق: د. دمحم كامل جاد، ط (ٛٛ)

 .ٖٕٖ/ٕٕ؛ الذىيب، سَت،ٕٗ(، معهد ا١تخطوطات العربية،صٕٚٔٓ
 .ٖ٘ٓ/٘ابن الشعار، قالئد اٞتماف،مج (ٜٛ)
ماردين: قلعة مشهورة على قنة جبل اٞتزيرة مشرفة على دنيسر كنصيبُت فيها اسواؽ كخاانت، ايقوت اٟتموم،  (ٜٓ)

 .ٗٗ٘/ٕمعجم البلداف، مج
 .ٖ٘ٓ/٘ا١تصدر نفسو،مج (ٜٔ)



 مجلة دراسات موصلية / مجلة علمية محكمة   
ي / حزيران ( القسم ا35العدد )

 هـ3665م /ذو القعدة  4244لثان 
ي 
ي الدولي الثان 

اض   عدد خاص بالمؤتمر العلمي الخامس واالفتر
 الثالث عشر الميالدي( -السابع الهجري/السابع  -الجزيرة الفراتية  تاريــــخ وحضارة )القرن األول 

 4244شباط  46-43

ISSN. 1815-8854 

  
(333) 

-٘٘٘كما حج  ابو اٟتسن علي بن دمحم بن دمحم بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين اٞتزرم ا١تلقب بعز الدين)        
كنشا كترعرع يف ىذه اٞتزيرة مث انتقل مع اخيو ٣تد الدين اىل  (ٕٜ)ـ( كلد يف جزيرة ابن عمرٕٖٕٔ-ٓٙٔٔىػ/ٖٓٙ

، ككاف عز الدين آنذاؾ (ٖٜ)ـ( انو" سار اىل ا١توصل مع كالده كاخويو"ٕٕٛٔىػ/ٔٛٙوصل، اذ ذكر ابن خلكاف)تا١ت
صبيا ال يتجاكز عمره العشر سنوات، كلعل انتقالو اىل ا١توصل مل يكن بشكل هنائي اذ اكرد ابن االثَت يف كاملو بعض 

ـ( رحل لدراسة ٘ٚٔٔىػ/ٔٚ٘مر، اذ رحل اليها يف سنة)االشارات اليت تدؿ على ذلك على تردده اىل جزيرة ابن ع
 .(ٜٗ)ـ( لدراسة علم اٟتديثٛٚٔٔىػ/ٗٚ٘اٟتساب على يد احد شيوخها، كايضا يف سنة)

ـ( اذ  ذكر "... ٚٚٔٔىػ/ٖٚ٘كقد اشار ابن االثَت اىل قيامو بتأدية فريضة اٟتج اكثر من مرة، االكىل كانت يف سنة )    
ـ( عندما اكرد كاقعة ىجـو عرب ُزعب على ٓٛٔٔىػ/ٙٚ٘، كالثانية يف سنة)(ٜ٘)ا على اٟتج" ككنت حينئذ ببغداد عازم

ـ( اذ ذكر:" كلقد رأيت شااب منهم اب١تدينة، سنة ست كسبعُت كٜتسمائة، ٓ٘ٔٔىػ/٘ٗ٘اٟتجاج بُت مكة كا١تدينة سنة)
فنفرت كخفت شرؾ، فقاؿ كجرل بيٍت كبينو مفاكضة، قلت لو...، كنت اميل اليك، حىت ٝتعت انك من زغب 

ـ( كىي الرحلة اليت رافق فيها اخوه ٜٛٔٔىػ/٘ٛ٘،اما ا١ترة الثالثة فكانت يف سنة)(ٜٙ)مل؟،فقلت: بسبب اخذكم اٟتاج..."
٣تد الدين يف رحلة اٟتج اليت مت ذكرىا انفا، كاكردىا ابن االثَت عند ترٚتت احد شيوخو كىو ابو القاسم يعيش بن صدقة 

ـ( قائال:" كاف اماما يف الفقو مدرسا صاٟتا كثَت الصالح ٝتعت عليو كثَتا مل ارل ٜٙٔٔىػ/ٖٜ٘تالفقيو الشافعي)
مثلو...كلقد شاىدت منو عجبا يدؿ على دينو كارادتو بعملو كجو هللا تعاىل، كذلك اين كنت اٝتع عليو ببغداد سنن ايب 

جاج قد عدان من مكة حرسها هللا، فبينما ٨تن عبد الرٛتن النسائي، كىو كتاب كبَت كالوقت ضيق ألين كنت مع اٟت
نسمع عليو مع اخي االكرب ٣تد الدين ايب السعادات اذ قد ااته انساف من اعياف بغداد، كقاؿ لو قد  برز االمر لنحضر  

                                           

جزيرة ابن عمر: اسم اطلق على مدينة اسالمية أتسست يف النصف االكؿ من القرف الثالث ا٢تجرم/ التاسع  (ٕٜ)
ا١تيالدم، كتقع مشاؿ شرؽ اٞتزيرة الفراتية، كمل ٭تدد البلدانيوف كالرحالة ا١تسلموف كاالجانب القدماء منهم كاحملدثوف موقع 
ىذه ا١تدينة بشكل تفصيلي، للمزيد ينظر:طو، سالـ حسن، جزيرة ابن عمر يف القرنُت السادس كالسابع ا٢تجريُت/ الثاين 

ة سياسية حضارية، رسالة ماجستَت غَت منشورة ، كلية اآلداب،)جامعة صالح عشر كالثالث عشر ا١تيالديُت دراس
 .ٛٔ(،صٜٜٛٔالدين:

 .ٖٛٗ/ٖابن خلكاف، كفيات االعياف، (ٖٜ)
 .ٕ٘؛ ا٠تَتك، ابناء االثَت،صٕٜ/ٓٔابن االثَت، الكامل، (ٜٗ)
لباىر يف الدكلة االاتبكية، ٖتقيق: عبد ابن االثَت، علي بن ايب الكـر دمحم بن عبد الكرمي بن عبد الواحد، التاريخ ا (ٜ٘)

 .ٜٚٔ(،دار الكتب اٟتديثة،صٖٜٙٔالقادر اٛتد طليمات،) القاىرة:
 ٖ٘ٙ/ٜابن االثَت الكامل،  (ٜٙ)
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 كذا، فقاؿ : اان مشغوؿ بسماع ىؤالء السادة ككقتهم يفوت كالذم يراد مٍت ال يفوت، فقاؿ: اان ال احسن اذكر ىذا يف
 . (ٜٚ)مقابل امر ا٠تليفة، فقاؿ ال عليك قل قاؿ ابو القاسم ال احضر حىت يفرغ السماع....."

كيبدك اف عز الدين بن االثَت خالؿ رحالت اٟتج ىذه  قد ٝتع على عدد من شيوخ مكة كا١تدينة كمنهم اٛتد بن     
رجم لو ذكر:" تويف شيخنا ابو العباس ـ( كلو صحبة معو  فعندما تٜٛٔٔىػ/٘ٛ٘كىباف ا١تعركؼ اببن فضل الزماف)ت

، اما احملدث  ابو الفرج (ٜٛ)اٛتد بن كىباف ا١تعركؼ اببن أفضل الزماف ٔتكة... ككاف من أحسن الناس صحبة كخلقان" 
حراف ـ( شيخ ٖٕٙٔ-ٛٙٔٔىػ/ٖٗٙ-ٗٙ٘عبد القادر بن عبد القاىر بن عبد ا١تنعم بن دمحم اٟتراين انصح الدين )

، لكن مل يذكرا انو ذىب اىل مكة، (ٜٜ)كفقيها، فذكر ا١تؤرخُت انو  كلد ْتراف كدرس اٟتديث فيها كرحل اىل بغداد كدمشق
كبعد الرجوع اىل اٝتاء مؤلفاتو كىي كتاب )ا١تنسك(، ككتاب) ا١تذىب ا١تنضد يف مذىب اٛتد(الذم ضاع منو يف طريق 

 ة كمعو ىذا الكتاب اك مت أتليفو ىناؾ، كعند عودتو اىل حراف فقد منو.    ، كىذا يدؿ اىل انو رحل اىل مك(ٓٓٔ)مكة
 اجملاورة يف مكة وادلدينة ادلنورة:-رابعا  
( قولو ١تكة))ما اطيبك من كيرجع اصل اجملاكرة اىل ما جاء يف االثر عن فضل مكة كاالقامة هبا فقد اثر عن النيب)     

، كاجملاكرة جاءت من اٞتوار كاٞتار الذم ٬تاكر (ٔٓٔ)ين منك ما سكنت غَتؾ((بلد كاحبك ايل، كلوال اف قومي اخرجو 
كجاكر الرجل ٣تاكرة، كىي االعتكاؼ يف ا١تسجد، اما اجملاكرة ٔتكة كا١تدينة فَتاد هبا ا١تقاـ مطلقا غَت ملتـز بشرائط 

قاع العامل االسالمي بقصد اٟتج كاستقركا ،اما اذا اردان تعريفهم فنقوؿ ىم اكلئك الذين قدموا من ب(ٕٓٔ)االعتكاؼ الشرعي

                                           

 ٖ٘ٙ/ٜابن االثَت الكامل،  (ٜٚ)
 ٜٓٔ/ ٓٔا١تصدر نفسو، (ٜٛ)
رشد يف ذكر اصحاب االماـ اٛتد، ٖتقيق: ابن مفلح، برىاف الدين ابراىيم بن دمحم بن عبد هللا بن دمحم، ا١تقصد اال (ٜٜ)

؛ ابن العماد اٟتنبلي، شذرات ٓٙٔ/ٕ(، مكتبة الرشيد،ٜٜٓٔ، )الرايض:ٔعبد الرٛتن بن سليماف العثيمُت، ط
 ٚٙٔ/٘الذىب،

 .ٓٙٔ/ٕابن مفلح، ا١تقصد االرشد، (ٓٓٔ)
(، دار ٜٜٙٔ، )بَتكت:ٔطالًتمذم، ابو عيسى دمحم بن عيس، سنن الًتمذم، ٖتقيق: بشار عواد معركؼ،  (ٔٓٔ)

 .ٕٚٓ/ٙالغرب االسالمي، 
الفاسي، ابو الطيب تقي الدين دمحم بن اٛتد بن علي، شفاء الغراـ أبخبار البلد اٟتراـ، ٖتقيق: ٞتنة من كبار  (ٕٓٔ)

 .ٖٖٔ/ٔ(، دار احياء الكتب العربية، ٜٙ٘ٔالعلماء كاالدابء، )مكة:
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ٔتكة على مر القركف كاختلطوا بسكاهنا، فيهم العلماء كطالب كٕتار، جاءكا لالستقرار طلبا للعبادة ّتوار البيت اٟتراـ، اما 
 .(ٖٓٔ)مدة اجملاكرة ابٟتـر ا١تكي فلم تكن ٤تدكدة كلكنها قد تطوؿ اك تقصر تبعا لراحة اجملاكر كالظركؼ احمليطة بو

كىناؾ من علماء ا١توصل كاٞتزيرة اجملاكرين يف مكة كمل تذكر ا١تصادر التارٮتية ٝتاعاهتم يف مكة كا١تدينة مثل اجملاكرين        
ـ( منشئ الرابط )رابط ٕ٘ٓٔىػ/ٕٓٙٔتكة ربيع بن عبد هللا بن ٤تمود بن ىبة هللا ابو الفضل ا١تارديٍت اٟتنفي)ت

ـ( كقفا  على الفقراء ٜٚٔٔىػ/ٜٗ٘عن موكلو ا١تلك االفضل علي بن يوسف بن ايوب سنة )ربيع(الشهَت ٔتكة يف اجياد 
، كىو من االكلياء الصاٟتُت ٝتع من اٟتافظ ابو دمحم القاسم بن علي بن عساكر كركل عنو، كتنقل يف (ٗٓٔ)ا١تسلمُت الغرابء

ـ اب١تدينة اثٌت عشرة سنة يعمل يف الفاعل كيعض البالد فدخل بغداد كا١توصل، كدمشق كحلب، كجاكر ابٟترمُت كثَتان كاقا
 .(٘ٓٔ)الفقراء كال يدخر من غذائو لعشائو 

كمن ىؤالء اجملاكركف الشيخ ابو عبد هللا دمحم بن علواف بن ىبة هللا اٟتوضي التكرييت الشافعي الصويف    
عاكيذم كذلك عندما نزؿ مع الصوفية ـ( فقد كاف لو ٝتاع من الشريف النقيب اٛتد بن دمحم ا١تبارؾ التٕٚٓٔىػ/ٗٓٙ)ت

، مث خرج اىل مكة كىو شاب كأقاـ هبا ما يزيد على ٜتسُت سنة فحدث هبا كأـ الناس ٔتقاـ (ٙٓٔ)ببغداد يف رابط الزكزين
 .         (ٚٓٔ)ابراىيم، كىذا يدؿ على اف بعض علماء ا١توصل كاٞتزيرة يتصدرف ا١تكانة العلمية الدينية يف مكة

ـ( حج كجاكر ٕٛٔٔىػ/٘ٔٙاحملدث كالفقيو ابو ا١تظفر دمحم بن علواف بن مهاجر ا١توصلي )ت ككذلك     
،كمن اجملاكرين ٔتكة ايضا القاضي  احملدث ابو عمرك عثماف بن دمحم بن ايب علي الكردم اٟتميدم الشافعي (ٛٓٔ)مكة

 توجو اىل مكة فبقى ٣تاكرا فيها اىل اف ا١تنعوت ابلعماد تفقو على مذىب االماـ الشافعي يف ا١توصل كرحل اىل مصر مث
كعلى الرغم ٦تا سبق اال انو ال يتوفر معلومات عن ٝتاعاهتم من حيث مواضيع اٟتديث  ،(ٜٓٔ)ـ(ٕٕٕٔىػ/ٜٔٙتويف سنة)

 الشريف كابوابو.

                                           

يف مكة يف القرنُت السابع كالثامن للهجرة، ْتث منشور يف ٣تلة العلـو  البلوم، شادية عبد الرٛتن، اجملاكركف (ٖٓٔ)
 ٔٚٔ، صٔ، مجٖ(، العددٕٚٔٓاالنسانية كاالجتماعية، جامعة ا١تلك سعود، )الرايض:

 ٖٖ٘/ٔالفاسي، شفاء الغراـ،  (ٗٓٔ)
  ٖ٘ٗ/ٔ(، ٜٜٚٔالسخاكم، مشس الدين، التحفة اللطيفة يف اتريخ ا١تدينة الشريفة، )دمشق: (٘ٓٔ)
رابط الزكزين: يقع مقابل جامع ا١تنصور يف بغداد، انشاه ابو اٟتسن علي بن ٤تمود الزكزين كىو من شيوخ  (ٙٓٔ)

 .ٜ٘/ٙٔـ( للمزيد، ينظر: ابن اٞتوزم، ا١تنتظم، ٜ٘ٓٔىػ/ٔ٘ٗالصوفية)ت
يق: بشار عواد ا١تنذرم، زكي الدين ابو دمحم عبد العظيم بن عبد القوم، التكملة لوفيات النقلة، ٖتق (ٚٓٔ)

 ٕٕٓ-ٜٕٔ/ٖ(، مطبعة االداب، ٜٛٙٔمعركؼ،)النجف:
 ٖٖٙ/ٗ؛ السبكي، طبقات الشافعية،ٕٖ/٘؛ الصفدم، الوايفٕٖٔ، ٛٚٔ/ٙابن الشعار، قالئد اٞتماف، مج (ٛٓٔ)
 ٗٗٔ/٘ا١تنذرم، التكملة،  (ٜٓٔ)
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 اخلامتة:
١تدينة ا١تنورة كا١توصل اكالن: لقد أسهمت ٝتاعات علماء ا١توصل كاٞتزيرة يف تطور النشاط العلمي ا١تتبادؿ بُت مكة كا

كاٞتزيرة الفراتية، كذلك من خالؿ اقباؿ العلماء كدراستهم لبعض العلـو النقلية كخاصة علم اٟتديث كركايتو، أل٫تيتو الكبَتة 
 يف حياة الناس، عكس العلـو العقلية كدراستها  اذ ال ٧تد ا١تشتغلُت هبا يف مواسم اٟتج كغَته

امس من اركاف االسالـ كقد يتالءـ اىل جانب اٟتج ٣تاكرة ْتيث ٯتكن اٟتجاج الزائرين ٔتكة اثنيان: اف اٟتج يعد الركن ا٠ت
مدة من الزمن قد تكوف سنُت طويلة يبقى فيها اٟتاج اىل اف يتوىف اك قد تكوف سنة اك سنتُت، كالبعض تقلد مناصب، 

كما زاؿ فرصة االجتماع ابلعلماء من امكنة بعيدة، كغاية اجملاكرة يف اٟترمُت ىي الطاعة كالقربة من هللا عز كجل، كاٟتج 
 فيحصل نتيجة ذلك تبادؿ ا١تنفعة العلمية.

اثلثان: أتلق اٟترمُت الشريفُت ابٟتلقات العلمية كا١تناظرات خالؿ مواسم اٟتج اليت كانت مستمرة من خالؿ ركاد العلم 
ث كطالهبم احملدثُت، فضالن عن أتليف الكتب كتباين معارفهم من خالؿ من ٖتلقوا فيها من أشهر شيوخ علم اٟتدي

كنسخها اك ٝتاعها كانت تنقل اغلبها ضمن قوافل ركباهنم، مثل كتاب)ا١تذىب ا١تنضد يف مذىب اٛتد( اليب الفرج عبد 
 القادر بن عبد القاىر اٟتراين.

بيت هللا الكرمي، كحالت دكف رابعان: اثرت الكوارث كبعض ا١تشاكل على قوافل اٟتجاج كٝتاعاهتم كحدت من رغبتهم ٟتج 
 اف ٭تج العشرات من العلماء كىذا ما حصل يف القرف ا٠تامس ا٢تجرم/ اٟتادم عشر ا١تيالدم.

خامسان: مت رصد مادة تلك السماعات كاالحاديث الشريفة اليت مت ٝتاعها خالؿ مواسم اٟتج، كمت نقل ركايتها اىل ا١توصل 
ادة العلمية ا١تتداكلة يف ىذه ا١تدف. مثل ٝتاع ابن االثَت كتاب )السنن( اليب عبد كاٞتزيرة الفراتية كاصبحت جزءان من ا١ت

الرٛتن النسائي على شيخو ابو القاسم يعيش بن صدقة يف بغداد بعد رجوعو من مكة كالذم بدا بسماعو ىناؾ، 
 ككتاب)ا١تذىب ا١تنضد يف مذىب اٛتد ( اليب الفرج عبد القادر اٟتراين انصح الدين.

سا: كالشك اف ىذه السماعات نتج عنها عالقات علمية كاسعة، ٦تا زاد يف اغناء ا١تعرفة العلمية ألكلئك العلماء اليت ساد
انعكست على تطور العلم كا١تعرفة، فضال عن ٖتقيق الكثَت من ا١تنجزات اثناء رحالهتم اىل اٟتج، اذ استطاعوا اف يقيموا 

 بن ا٠تضر اٟتراين شيخ حراف كقاضيها الذم برع يف العلـو الدينية، كٚتع عالقات علمية مثل الشيخ ابو عبد هللا دمحم
تفسَتا حافال يف ٣تلدات أىلتو ابف يكوف يف صدارة الفقهاء كالتدريس كالفتيا، فضال عن خطبتو ا١تشهورة يف طريق اٟتج 

منازؿ دركب اٟتاج، ككذلك لقاء  ـ(، كابلتايل فقد أتلقت دعوتو كغَته من العلماء علىٕٚٓٔىػ/ٗٓٙذىااب كااياب سنة)
 عز الدين بن االثَت بعد عودتو من اٟتج مع ابو القاسم يعيش بن صدقة  يف بغداد كٝتاع كتاب سنن الًتمذم.
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 ( مساعات علماء ادلوصل واجلزيرة الفراتية لشيوخ مكة وادلدينة ادلنورة 1جدول رقم)
 خالل مدة البحث

 
 اسم العامل

الشيوخ الذين ٝتع منهم  سنة اٟتج اتريخ كالدتو اك كفاتو
 كصرح أبٝتائهم

 ا١تصدر

دمحم بن بياف  -ٔ
الكازركين 

 االمدم

 قٖٚٗسنة اٟتج ) ـ(ٖٙٓٔىػ/٘٘ٗ)ت
 ـ(٘ٗٓٔػ/

 ٔٚٔ/ٛٔالذىيب، سَت،   
 

ابو القاسم -ٕ
 عبيد هللا الفراء

(ٖٗٗ-
-ٔ٘ٓٔىػ/ٜٙٗ

 ـ(ٙٚٓٔ

 
 ال توجد

الصفدم،  
 .ٕٚٙ-ٕٙٙ/ٜٔالوايف،

عبد الوىاب -ٖ
 بة اٟتراينبن جل

 ٖٕٕ/ٖٔالذىيب، سَت،  ال توجد ـ(ٖٛٓٔىػ/ٙٚٗ)

-ٜٕٗ) ابو بكر الشاشي-ٗ
-ٖٚٓٔىػ/ٚٓ٘

 ـ(ٖٔٔٔ

ىياج  ال توجد 
 ـ(ٜٚٓٔىػ/ٕٚٗاٟتطيٍت)ت

 السبكي، طبقات الشافعية،
ٖ/ٖٗٔ-ٖٕٗ. 

ابو نصر ا١تظفر بن -٘
 علي بن جهَت

 ابن اٞتوزم، ا١تنتظم،  ال توجد  ـ(ٗ٘ٔٔىػ/ٜٗ٘)ت
ٔٛ/ٔٓٓ 

و الكـر ا١تبارؾ اب-ٙ
 الشهرزكرم

(ٕٗٙ-
-ٜٙٓٔىػ/ٓ٘٘

 ـ(٘٘ٔٔ

ابو الفضل عبد القاىر  ال توجد 
 ـ(ٜٜٓٔىػ/ٖٜٗالعباسي)ت

ابن اٞتوزم، ا١تنتظم،  
ٔٚ/٘ٛ 

ابو عبد الرٛتن -ٚ
عسكر بن اسامة بن 

 جامع العدكم 

(ٜٕٗ-
-ٜٛٓٔىػ/ٓٙ٘

 ـ(ٗٙٔٔ

ابن النجار، ذيل اتريخ   ال توجد 
 ٜٚٔ/ٚٔبغداد،مج

لباف قضيب ا-ٛ
 ا١توصلي

 ابن ا١تستويف، اتريخ،   ال توجد  ـ(ٛٚٔٔىػ/ٗٚ٘)ت
 ٖٓٚ/ٔؽ

ابو الفتح نصر هللا -ٜ
 بن عبدكس اٟتراين

تويف قبل 
 ـ(ٖٕٓٔىػ/ٓٓٙسنة)

 ابو دمحم ا١تبارؾ بن الطباخ 
 ـ(ٜٚٔٔىػ/٘ٚ٘)ت

 ٚٗٗ/ٖابن رجب، ذيل،  

ابو حفص عمر -ٓٔ
 بن مشاس ا٠تزرجي

(ٕ٘ٗ-
-ٜٕٔٔىػ/ٓٓٙ

 ـ(ٖٕٓٔ

ا١تستويف،  ابن  
 ٖٙ/ٔاتريخ،ؽ

 ٖٖ٘الفاسي، شفاء، ص  حج كجاكر ـ(ٕ٘ٓٔىػ/ٕٓٙ)تابو الفضل ربيع  -ٔٔ
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 ا١تارديٍت
ابو عبد هللا دمحم  -ٕٔ

 بن علواف التكرييت
 .ٜٕٔ/ٖا١تنذرم، التكملة،   حج كجاكر ـ(ٕٚٓٔىػ/ٗٓٙ)ت

٣تد الدين بن -ٖٔ
 االثَت

(٘ٗٗ-
-ٜٗٔٔىػ/ٙٓٙ

 ـ(ٜٕٓٔ

حج  ما بُت سنيت 
-ٜٛٔٔىػ/ٙٛ٘-٘ٛ٘)

 ـ(ٜٓٔٔ

ابن الشعار، قالئد اٞتماف،  
 ٖٕٔ/ٛمج 

ابو دمحم عبد -ٗٔ
 احملسن اٟتراين

حج سنة  ـ(ٕٗٔٔىػ/ٔٔٙ)ت
 ـ(ٖٕٔٔىػ/ٓٔٙ)

 ٕٛ/ٗابن رجب،ذيل، 

ابو ا١تظفر دمحم -٘ٔ
بن علواف بن مهاجر 

 ا١توصلي

 ابن الشعار، قالئد اٞتماف،  حج  كجاكر مكة ـ(ٕٛٔٔىػ/٘ٔٙ)ت
 .ٕٖٔ،  ٛٚٔ/ ٙج

ابو عمرك عثماف -ٙٔ
 اٟتميدم

 .ٗٗٔ/٘ا١تنذرم، تكملة،  حج كجاكر مكة ـ(ٕٕٔٔىػ/ٜٔٙ)ت

ابو حفص عمر -ٚٔ
 بن اللمش

حج  (ٕٕٕٔىػ/ٕٓٙ)
 ـ(ٜٛٔٔىػ/ٜ٘٘سنة)

ابن عمراف 
 ـ(ٜٕٓٔىػ/ٙٓٙا١تاكسيٍت)

 ابن اللمش، اتريخ دنيسر،
 .ٛٔٔص

عبد هللا بن  -ٛٔ
 اٛتد ا١تقدسي

حج قبل  ـ(ٕٕٕٔىػ/ٕٓٙ)
 ـ(ٖٕٕٔىػ/ٕٓٙسنة)

ا١تبارؾ بن الطباخ 
 ـ(ٖٕٕٔق/ٕٓٙ)ت

-ٖٖٔ/ٗابن رجب، ذيل،
ٖٔٗ 

ابو عبد هللا دمحم  -ٜٔ
 اٟتراين

(ٕ٘ٗ-
-ٚٗٔٔىػ/ٕٕٙ

 ـ(ٕٕ٘ٔ

حج 
 ـ(ٕٚٓٔىػ/ٗٓٙسنة)

-ٓ٘ٔ/ٗابن رجب، ذيل،  
ٔ٘ٛ 

ابو اٟتسن  -ٕٓ
 الشيباين

حج سنة  ـ(ٕٕ٘ٔىػ/ٕٕٙ)ت
 ـ(ٕٕٗٔىػ/ٕٔٙ)

ابن ا١تستويف، اتريخ،  
 ٖٓٙ/ٔؽ

ابو عبد هللا دمحم -ٕٔ
 البحراين

حج  ـ(ٕٕٚٔىػ/ٕ٘ٙ)ت
 ـ(ٕٕ٘ٔىػ/ٕٕٙسنة)

ابن الشعار، قالئد  
 ٖ٘ٓ/٘اٞتماف،مج

دمحم بن قريش -ٕٕ
 الفارقي

حج   ـ(ٖٕٓٔىػ/ٕٛٙ)ت
 ـ(ٜٕٕٔىػ/ٕٚٙسنة)

 ابن الشعار، قالئد اٞتماف، 
 ٕٕٓ/٘مج

عز الدين بن -ٖٕ
 االثَت

(٘٘٘-
-ٓٙٔٔىػ/ٖٓٙ

 ـ(ٕٖٕٔ

حج اكثر من مرة 
 ـ(،ٚٚٔٔىػ/ٖٚ٘االكىل)
ـ(، ٓٛٔٔىػ/ٙٚ٘كالثانية)
 ـ(ٜٛٔٔىػ/٘ٛ٘كالثالثة)

اٛتد بن كىباف ا١تعركؼ اببن 
فضل 

 ـ(ٜٛٔٔىػ/٘ٛ٘الزماف)ت

؛ ٜٚٔابن االثَت، الباىر،ص
 ابن االثَت، الكامل،

ٜ/ٖٙ٘،ٔٓ/ٕٗٛ  ،ٜٔٓ 

عبد اللطيف بن -ٕٗ
 يوسف بن دمحم

كلد 
 ـ(ٔٙٔٔىػ/ٚ٘٘سنة)

على ما يبدك حج سنة  
ج بعد سنة  اٟت

عبد اللطيف البغدادم،   
 .ٕٗص كتاب النصحتُت،
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 ـ( ٕٕٛٔىػػ/ٕٙٙ)
ابو الفرج عبد  -ٕ٘

القادر بن عبد القاىر 
 اٟتراين

 ابن مفلح، ا١تقصد االرشد،   ال توجد سنة اٟتج  ـ(ٖٕٙٔىػ/ٖٗٙ)ت
ٕ/ٔٙٓ. 

 
 :قائمة ادلصادر وادلراجع

 اوال: ادلصادر االولية
التاريخ الباىر يف الدكلة االاتبكية،  ـ(،ٕٖٕٔ ق/ٖٓٙابو اٟتسن علي بن ايب الكـر دمحم بن دمحم بن عبد الكرمي ،)ت ابن االثَت، عز الدين -ٔ

 (،دار الكتب اٟتديثة.ٖٜٖٙٔتقيق: عبد القادر اٛتد طليمات،)القاىرة:
 ،ٗط الكامل يف التاريخ، ـ(،ٕٖٕٔ/ ىػٖٓٙ)ت ابن االثَت، عز الدين ايب اٟتسن علي بن ايب الكـر دمحم بن دمحم بن عبد الكرمي، -ٕ

 (، دار الكتب العلمية.ٕٙٓٓ)بَتكت:
ـ(، النهاية يف غريب اٟتديث كاالثر، ٖتقيق: الشيخ خليل مأموف ٜٕٓٔىػ/ٙٓٙابن االثَت، ٣تد الدين ايب السعادات ا١تبارؾ بن دمحم،)ت -ٖ

  (، دار ا١تعرفة.ٜٕٓٓ،)بَتكت:ٖشيحا، ط
ـ(، ا١تسالك كا١تمالك، ٖتقيق: دمحم جابر عبد العاؿ ٜٔٙىػ/ٖٓ٘ بن اسحق،)تاالصطخرم، ابراىيم بن دمحم-ٗ

  (،دار القلم.ٜٔٙٔاٟتسيٍت،)بَتكت:
(، دار الغرب ٜٜٙٔ،)بَتكت:ٔـ(، سنن الًتمذم، ٖتقيق: بشار عواد معركؼ،طٕٜٛىػ/ٜٕٚالًتمذم، ابو عيسى دمحم بن عيس،)ت -٘

 االسالمي.
 (،دار الكتب العلمية.ٖٕٓٓ،)بَتكت:ٔـ(، رحلة ابن جبَت،طٕٚٔٔىػ/ٗٔٙٛتد، )تابن جبَت، ايب اٟتسن دمحم بن ا -ٙ
ـ(، ا١تنتظم يف اتريخ ا١تلوؾ كاالمم، ٖتقيق: دمحم عبد القادر عطا ٕٓٓٔىػ/ٜٚ٘ابن اٞتوزم، ايب الفرج عبد الرٛتن بن علي بن دمحم،)ت  -ٚ

 (،دار الكتب العلمية.ٕٕٔٓ،)لبناف:ٖكمصطفى عبد القادر عطا، ط
ـ(،كفيات االعياف كانباء ابناء الزماف، ٖتقيق: د. يوسف ٕٕٛٔىػ/ٔٛٙابن خلكاف، ايب العباس اٛتد بن دمحم بن ابراىيم بن ايب بكر،)ت-ٛ

 . (،دار الكتب العلميةٜٜٛٔ،)بَتكت:ٔعلي طويل كد. مرمي قاسم طويل،ط
 ،ٔٔط لنبالء، ٖتقيق: شعيب االرنؤكط،سَت اعالـ ا ـ(،ٖٛٗٔىػ/ٛٗٚالذىيب، مشس الدين دمحم بن اٛتد بن عثماف،)ت-ٜ

 (، مؤسسة الرسالة ٕٔٓٓ)بَتكت:
)بَتكت:  ـ(، الذيل على طبقات اٟتنابلة،ٖ٘ٙٔىػ/ٜ٘ٚ)ت ابن رجب، زين الدين ايب الفرج عبد الرٛتن بن شهاب الدين اٛتد، -ٓٔ

 د/ت(، دار ا١تعرفة.
 (،شركة نوابغ الفكر.ٜٕٓٓ ،)القاىرة:ٔلنفيسة،طـ(،االعالؽ إٜٔىػ/ٖٓٓ، ابو علي اٛتد بن عمر، )تة ابن رست -ٔٔ
 دار صادر. (،ٜٜٚٔ)بَتكت: ـ(، اساس البالغة،ٖٗٔٔىػ/ٖٛ٘الز٥تشرم، جار هللا ايب القاسم ٤تمود بن عمرك، )ت-ٕٔ
ياف، ٖتقيق: ـ(، مرآة الزماف يف تواريخ االعٕٙ٘ٔىػ/ٗ٘ٙسبط ابن اٞتوزم، مشس الدين ايب ا١تظفر يوسف بن قزاكغلي بن عبد هللا،)ت-ٖٔ

  (،الرسالة العا١تية.ٖٕٔٓ،)دمشق:ٔدمحم أنس ا٠تاف ككامل دمحم ا٠تراط، ط
ـ(، طبقات الشافعية الكربل، ٖتقيق: مصطفى ٜٖٙٔىػ/ٔٚٚالسبكي، اتج الدين ايب نصر عبد الوىاب بن علي بن عبد الكايف،)ت -ٗٔ

 (،دار الكتب العلمية.ٕٕٔٓ،)لبناف:ٕعبد القادر اٛتد عطا،ط
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 (.ٜٜٚٔـ(، التحفة اللطيفة يف اتريخ ا١تدينة الشريفة،)دمشق:ٜٙٗٔىػ/ٕٜٓاكم، مشس الدين دمحم بن عبد الرٛتن،)تالسخ-٘ٔ
ـ(، قالئد اٞتماف يف فرائد شعراء ىذا الزماف، ٖتقيق: كامل سلماف ٕٙ٘ٔىػ/ٗ٘ٙابن الشعار، كماؿ الدين ايب الربكات ا١تبارؾ،)ت -ٙٔ

 ب العلمية.(،دار الكتٕ٘ٓٓ،)بَتكت:ٔاٞتبورم،ط
ـ(،الوايف ابلوفيات،ٖتقيق: اٛتد األرانؤكط كتركي ٖٖٙٔىػ/ٗٙٚالصفدم، صالح الدين خليل بن ايبك،)ت-ٚٔ

 (، دار احياء الًتاث العريب.ٜٜٓٔمصطفى،)بَتكت:
ـ(،مقدمة ابن الصالح يف علـو ٕ٘ٗٔىػ/ٖٗٙابن الصالح،ايب عمرك عثماف بن عبد الرٛتن،)ت-ٛٔ

 مؤسسة الكتب الثقافية.(،ٜٜٜٔ،)بَتكت:ٕاٟتديث،ط
، )مصر: ٔـ(،كتاب النصيحتُت، ٖتقيق:د. دمحم كامل جاد، طٕٕٚٔىػ/ٜٕٙعبد اللطيف البغدادم، موفق الدين ايب دمحم، )ت -ٜٔ

 (، معهد ا١تخطوطات العربية.ٕٚٔٓ
 ، دار الفكر.(ٜٓٚٔ ـ(،اتريخ دمشق، )بَتكت:٘ٚٔٔىػ/ٔٚ٘ابن عساكر، ابو القاسم علي بن اٟتسن بن ىبة هللا، )ت -ٕٓ
ـ(، شذرات الذىب يف اخبار من ذىب،)بَتكت: د/ت(، دار احياء ٛٚٙٔىػ/ٜٛٓٔابن العماد اٟتنبلي، ايب الفالح عبد اٟتي،)ت -ٕٔ

 الًتاث العريب.
كبار العلماء ـ(، شفاء الغراـ أبخبار البلد اٟتراـ، ٖتقيق: ٞتنة من  ٜٕٗٔىػ/ٕٖٛالفاسي، ابو الطيب تقي الدين دمحم بن اٛتد بن علي،) -ٕٕ

 (،دار احياء الكتب العربية.ٜٙ٘ٔكاالدابء، )مكة:
(،دار ا١تعرفة للطباعة ٕٛٓٓ،)بَتكت:ٖـ(، معجم القاموس احمليط،طٗٔٗٔىػ/ٚٔٛالفَتكز آابدم، ٣تد الدين دمحم بن يعقوب،)ت -ٖٕ 

 كالنشر.
 (،مطبعة اآلابء اليسوعيُت. ٜٛٓٔـ(، ذيل اتريخ دمشق،)بَتكت: ٓٙٔٔىػ/٘٘٘ابن القالنسي، ايب يعلي ٛتزة، )ت -ٕٗ
ـ(،اتريخ اربل ا١تسمى نباىة البلد ا٠تامل ٔتن كرده من ٜٖٕٔىػ/ٖٚٙابن ا١تستويف، شرؼ الدين ايب الربكات ا١تبارؾ بن اٛتد،)ت-ٕ٘

 (،دار الرشيد للنشر. ٜٓٛٔاالماثل، ٖتقيق: سامي بن السيد ٜتاس الصقار،)بغداد:
(، دار ٜٜٔٔ،)بَتكت: ٔـ(،صحيح مسلم، ٖتقيق: دمحم فؤاد عبد الباقي،طٗٚٛىػ/ٕٔٙ، )تابن مسلم، ايب اٟتسُت بن اٟتجاج-ٕٙ

  الكتب العلمية.
ـ(،ا١تقصد االرشد يف ذكر اصحاب االماـ اٛتد، ٖتقيق: ٓٛٗٔىػ/ٗٛٛابن مفلح، برىاف الدين ابراىيم بن دمحم بن عبد هللا بن دمحم، )ت-ٕٚ

  (،مكتبة الرشيد.ٜٜٓٔض:،)الرائعبد الرٛتن بن سليماف العثيمُت،ط
ـ(، التكملة لوفيات النقلة، ٖتقيق: بشار عواد ٕٛ٘ٔىػ/ٙ٘ٙا١تنذرم، زكي الدين ابو دمحم عبد العظيم بن عبد القوم،)ت -ٕٛ

 .ٕٕٓ-ٜٕٔ/ٖ(، مطبعة االداب،ٜٛٙٔمعركؼ،)النجف:
ـ(،ذيل اتريخ بغداد، ٖتقيق: مصطفى ٕ٘ٗٔىػ/ٖٗٙابن النجار، ٤تب الدين ايب عبد هللا دمحم بن ٤تمود بن اٟتسن بن ىبة هللا،)ت -ٜٕ

 (،دار الكتب العلمية.ٕٔٔٓ،)لبناف:ٖعبد القادر عطا،ط
(، ٕٔٔٓ،)لبناف:ٕـ(، معجم البلداف، ٖتقيق: فريد عبد العزيز اٞتندم،طٕٕٛٔىػ/ٕٙٙايقوت اٟتموم، شهاب الدين ابو عبد هللا،)ت-ٖٓ

  دار الكتب العلمية.
 ـ(،طبقات اٟتنابلة،)بَتكت :د/ت (، دار ا١تعرفة.ٕٖٔٔىػ/ٕٚ٘دمحم، )ت ابن ايب يعلي، ايب اٟتسن-ٖٔ
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 اثنيا: ادلراجع الثانوية
ـ(، رسالة ماجستَت غَت ٕٛ٘ٔ-ٜٗٚىػ/ٙ٘ٙ-ٕٖٔاالرحيم، سيماء فيصل  دمحم، اخبار اٟتج كاٟتجاج ا١تسلمُت  يف العصر العباسي)-ٔ

 (.ٜٕٓٓمنشورة، كلية اآلداب،) جامعة ا١توصل:
 م، شادية عبد الرٛتن، اجملاكركف يف مكة يف القرنُت السابع كالثامن للهجرة، ْتث منشور يف ٣تلة العلـو االنسانية كاالجتماعية، جامعةالبلو  -ٕ

 .ٔ، مجٖ(،العددٕٚٔٓا١تلك سعود، )الرايض:
 .ٖٕٕ/ٔ(،كلية اٟتدابء اٞتامعة،ٕٔٓٓاٞتليب، بساـ ادريس، موسوعة أعالـ ا١توصل،)ا١توصل:-ٖ
  (،دار الرسالة.ٜٚٚٔ، دمحم جاسم، اٞتزيرة الفراتية كا١توصل دراسة يف التاريخ السياسي كاالدارم،)بغداد:ٛتادم-ٗ
،)جامعة ا٠تَتك، مناىل اسامة جار هللا، ابناء االثَت كعالقتهم ابلسلطة السياسية، رسالة ماجستَت غَت منشورة، كلية الًتبية للعلـو االنسانية-٘

 (.ٕٕٓٓا١توصل: 
 (،مطبعة شفيق.ٜٛ٘ٔه جي، سعيد، ا١توصل يف العهد االاتبكي،)بغداد:الديو -ٙ
 (، مؤسسة ىنداكم.ٕٕٔٓزيداف ،جرجي، اتريخ التمدف االسالمي،)تدمك: -ٚ
ـ(، كتراجم موصلية يف كتابو اتريخ دنيسر، ْتث منشور يف ٣تلة دراسات ٖٕٕٔىػ/ٕٓٙالسبعاكم، حناف عبد ا٠تالق، ابن اللمش )ت -ٛ

 .ٜٗ(، العددٕٛٔٓز دراسات ا١توصل:موصلية، )مرك
)جامعة  العبادم، هناؿ عبد الوىاب حامد، اٟتج يف العهدين الزنكي كااليويب  دراسة عامة، رسالة ماجستَت غَت منشورة، كلية اآلداب، -ٜ

  .ٕٕٔٓا١توصل:
 (،مؤسسة الرسالة.ٜٗٛٔ،)دمشق:ٗعًت، نور الدين، اٟتج كالعمرة يف الفقو االسالمي،ط -ٓٔ
و، سالـ حسن، جزيرة ابن عمر يف القرنُت السادس كالسابع ا٢تجريُت/ الثاين عشر كالثالث عشر ا١تيالديُت دراسة سياسية حضارية، ط-ٔٔ

 (.ٜٜٛٔرسالة ماجستَت غَت منشورة ، كلية اآلداب،)جامعة صالح الدين:
رة، كلية الشريعة كالدراسات االسالمية،)جامعة اـ كماؿ، سليماف صاحل، امارة اٟتج يف العصر العباسي، رسالة ماجستَت غَت منشو   -ٕٔ

 (. ٜٛٛٔالقرل:


