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:ملخص البحث

ىذا البحث ادلعنون ب " قراءة اترخييّة يف كتاب"ادلختار من مناقب األخيار" جملد الدين أيب السعادات ابن األثري
ُ
ٍ َّٕٓٔٔم)" ىو دراسةٌ دلؤل/ىـٙٓٙاجلزري(ت
 من عائلة ابن األثري اليت اشتهر منها رلد الدين أبو،ف تراثي ألحد األعالم
ََ
 حياتو ووظائفو، تناولت فيها،وقسمت دراسيت إىل عناصر
ّ السعادات
ّ ، وغريمها، وعلم احلديث،بتبحره يف اجملال اللُغوي
أىم
 ومنهج كتابو ىذا، وما قيل عنو،عموما
ً
ً  وخصائص منهجو يف التأليف،وسريتو ومرضو ووفاتو
ّ  مع ذكر،حتديدا
 وتربيّة، اىتمام رلد الدين ابن األثري بصالح النفوس،وتوصل البحث إىل نتائج ىي
ّ ،الشخصيات ال ُفراتيّة اليت ترجم ذلا
 وما أخذ من،إيضاح لطبيعة شخصيّة ادلؤلِّف
 والكتاب فيو، ورلاىدة النفس،الفرد لنفسو دبجالسة األولياء والعلماء
ٌ
ِ ّ  كما أ ّن الشخصيات ادلذكورة فيو منتقاةٌ بعناية للرتمجة ذلا؛،صفات العلماء وأخالقهم
األول يف شخصية
ّ ألّنا ادلؤثّر
ِ
ٍ
ِ  ذكرىا أبونُعيم يف تقدمي كتابو،ومناقب
ِ
.""حلية األولياء وطبقات األصفياء
صفات
كل ما ذكره من
ّ  و،ادلؤلّف

Abstract:

.التصوف
ّ ، ادلُختار يف مناقب األخيار، أبو السعادات، رلد الدين، ابن األثري:الكلمات ادلفتاحيٌة

This research entitled “Historical Reading in the Book “The Chosen
Ones from Manaqib Al-Akhyar” by Majd Al-Din Abi Al-Saadat Ibn AlAtheer Al-Jazari (d. And the science of hadith, and others, and I divided
my study into elements, in which I dealt with his life, jobs, biography,
illness and death, and the characteristics of his approach to writing in
general, and what was said about him, and the approach of this book in
particular, with mentioning the most important al-Djazriya personalities for
which he was translated.
The research reached results, which are Majd Al-Din Ibn Al-Atheer’s
interest in the righteousness of souls, the individual’s upbringing of himself
by sitting with saints and scholars, and self-striving. The book contains an
explanation of the nature of the author’s personality, and what he took from
the characteristics and morals of scholars, and the characters mentioned in
it are carefully selected for translation; Because it is the primary influence
on the personality of the author, and all the qualities and virtues he
mentioned were mentioned by Abu Naim in the introduction of his book
"The Ornament of the Guardians and the Layers of the Pure".
Keywords: Ibn al-Atheer, Majd al-Din, Abu al-Saadat, The chosen one in
the virtues of the good, Sufism.
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مق ٌدمة:

ازدانت اجلزيرة الفراتية بعلمائها وُكتّاهبا الذين صنّفوا يف ع ّدة ٍ
فنون ،وكان من بينهم ،الكاتب "رلد الدين ابن
ّ
ٍ
متنوع ٍ
ىائل ،سنق ّدم أحد مصنّفاتو؛ ادلعروف ب"ادليختار من مناقب
األثري(تٙٓٙهٕٔٔٓ/م) ،دبا تركو من ْإرث علمي ّ
ٍ
ظ اجلزيرة ال ُفراتيّة
األخيار"
خيص ح ّ
كدليل على ذاك التميُّز ،فنقف على ىدف أتليفو لو ،ومنهجو فيو ،مثّ نستخرج منو ما ّ
ِ
حّت نستطيع
عرضها ابلصورة اليت أرادىا الكاتب ،مثّ مناقشة ذلك دبا كتبو غريه عنهمّ ،
من تراج ٍم ضمن الكتاب ،زلاولني ْ
يف األخري تقيّيم زلتوى الكتاب ،واخلروج بنتائج جديدة ،من خالل دراستنا ىذه ،فما جديد اجلزيرة ال ُفراتيّة احلضاري الذي
عرضتو بعض تراج ِم كتاب "ادلختار من مناقب األخيار"؟.
ُ

ٌأكنًل ،امسو كنسبو كمولده:

زلمد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد
زلمد بن ّ
رلد الدين ،ابن األثري اجلََزِري ،أبو السعادات ،ادلبارك بن أيب الكرميّ ،

()1
ادلؤرخ ابن األثري،
ْ
الشيباين ،ادلعروف ب"ابن األثري اجلىىزرم" ،ادلل ّقب" :رلد الدين"  ،وحسب أخيو ّ
()3
()2
عزالدين(تٖٓٙهٕٖٔٗ/م)" ،مولده ،يف أحد الربيعني ،سنة أرب وع كأربعني"  ،ولد جبزيرة ابن ُع َمر  ،ونشأ هبا ،مثّ
ّ

زلمد بن أيب بكر (ٙٓٛىـٙٛٔ/ىـ)ٔٗٔٗ( .ىـٜٜٔٗ/م)َ .وفَيات األعيان وأنباء أىل
(ٔ) ابن خلّكان .أبو العبّاس مشس ال ّدين أمحد بن ّ
الزمان( .ح ّققو ،ال ّدكتور إحسان عبّاس) .طٔ .دار صادر .بريوت .لبنان .ج٘ .صٔٗٔ؛ الذىيب.احلافظ مشس الدين أبو عبد هللا
ّ
السبكي.اتج
دول اإلسالم( .دط) .منشورات ّ
(تٚٗٙه)ٔٗٓ٘( .هٜٔٛ٘/م)ّ .
مؤسسة األعلمي للمطبوعات .بريوت .لبنان .صٖٕٖ ؛ ُ
زلمد احللو-
الدين أبو نصر عبد الوىاب بن علي بن عبد الكايف(ٕٚٚهٚٚٔ/ه)( .دت) .طبقات الشافعيّة الكربى( .حتقيق ،عبد الفتاح ّ
زلمد بن أمحد بن عثمان
زلمد الطنجاوي)( .دط) .دار إحياء الكتب العربيّة .ج .ٛصٖٙٙ؛ الذىيب .اإلمام مشس الدين ّ
زلمود ّ
ود.زليّي ىالل السرحان).
عواد معروفُ ،
(تٚٗٛهٖٔٚٗ/م)ٔٗٔٚ( .هٜٜٔٙ/م)ّ .
سري أعالم النبالء( .ح ّقق ىذا اجلزء ،د.بشار ّ
مؤسسة الرسالة .بريوت .لبنان .جٕٔ .ص صٜٗٛ ،ٗٛٛ؛ ابن العماد احلنبلي الدمشقي .اإلمام شهاب الدين أبو الفالح عبد احلي
طّٔٔ .
وخرج
زلمد َ
بن أمحد بن ّ
الع َكري(ٕٖٜٓٔٔٓٛ-ه)ٕٔٗٔ( .هٜٜٔٔ/م) .شذرات الذىب يف أخبار من ذىب( .أشرف على حتقيقو ّ
أحاديثو عبد القادر األرانؤوط ،ح ّققو وعلّق عليو ،زلمود األرانؤوط) .طٔ .دار ابن كثري .دمشق-بريوت .م .ٚصٕٗ ؛ ابن تغري بردي
مصورة عن طبعة دار
األاتبكي .مجال الدين أبو احملاسن يوسف (ٖٔٛٚٗ-ٛه)( .دت) .النجوم الزاىرة يف ملوك مصر والقاىرة( .نسخة ّ
الكتب ،مع استدر ٍ
ادلؤرخني أبو احلسن علي بن أيب
اكات
عز الدين .اإلمام ّ
اجلزري ّ
وفهارس جامعة) .ج .ٙصٜٔٛ؛ ابن األثري َ
العالمة عمدة ّ
َ
وصححو الدكتور
زلمد بن عبد الكرمي بن الواحد َ
الشْيباين (تٖٓٙه)ٕٔٗٗ( .هٕٕٓٓ/م) .الكامل يف التاريخ( .راجعو ّ
زلمد بن ّ
الكرم ّ
زلمد يوسف الزيبق الدقّاق) .طٗ .الكتب العلمية .بريوت .لبنان .جٓٔ .صٖٓ٘؛ ِ
القفطي .الوزير مجال الدين أبو احلسن علي بن يوسف
َْ
ّ
ّ
زلمد أبو الفضل إبراىيم) .طٔ .دار الفكر العريب .القاىرة.
(حتقيق،
حاة.
الن
أنباء
على
اة
الرو
انباه
م).
ٜٔٛٙ
ه/
ٔٗٓٙ
(
ه).
ٕٗٙ
(ت
ُ
ّ
ّ
مؤسسة الكتب الثقافيّة .بريوت .لبنان .جٖ .ص. ٕ٘ٚ
ّ
ابَن ُع َمر" .أنظر .وفيات األعيان .جٗ .صٕٗٔ.
يرة
ز
جب
والدتو
"كانت
كان،
ل
خ
ابن
وحسب
؛
ٖٓ٘
ص
.
ٓٔ
ج
يخ.
ر
التا
يف
الكامل
)
(ٕ
ّ
َْ
ِ
ِ
رجل من أىل بـَْرقَعيد" ،يقال
(ٖ) جزيرة ابن ُع َمر ،مدينة فوق ادلوصل ،على دجلتها ،مسيّت جزيرة؛ أل ّن دجلة زليطة هبا ،قال الواقدي" :بناىا ٌ
الزمان  .جٗ .صٖٗٔ .
لو" :عبد العزيز بن عمر" .ينظر .وفيات األعيان وأنباء أىل ّ
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انتقل إىل ادلوصل( )9بعد ذلك( ،)5وذكر ابن خلّكان(تٔٙٛهٕٖٔٛ/م) سنة انتقالو " ،مثٌ انتقل إىل ادلوصل يف سنة
و
مخس كستٌني كمخسمائة ،مثٌ عاد إىل اجلزيرة ،مثٌ عاد إىل ادلوصل ،كتن ٌقل يف الوًلايت هبا"( ،)6ومن كثرة بقائو يف ادلوصل
صار يـْنسب إليها" ،مث ادلوصلي الكاتب ابن األثري ، )7("،...وحي ّدد ِ
القفطي(تٕٗٙهٕٕٔٛ/م) مكان إقامتو
ٌ
ُ
()8
ابلتحديد يف ادلوصل" ،كسكن ادلوصل ً
بدرب ىد َّراج" .

اثنينا ،ثقافتو:

العالمة البارع األكحد البليغ ،رلد
ابلعالمة "ابن األثري ،القاضي الرئيسٌ ،
ادلؤرخون واألدابء على وصفو ّ
يتّفق ّ
الشيباين اجلىزرم ،مثٌ ادلوصلي
زلمد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد ٍ
زلمد بن ٌ
الدين ،أبو السعادات ادلبارؾ بن ٌ

(ٗ) الَم ِ
وصل ،ابلفتح ،وكسر الصاد ،ادلدينة الشهرية العظيمة ،إحدى قواعد بالد اإلسالم ،قليلة النظري كِ ًربا ،وعمارًة ،وكثْر َخ ْل ًقا ،وسعة رقعة
ْ
ألّنا وصلت بني اجلزيرة والعراق" ،وقيل" :وصلت بني دجلة
يف زليط رحال الركبان ،منها يُقصد إىل مجيع البلدان ،قالوا" :ومسيّت ادلوصل؛ ّ
ٍ
ِ
جامع ْني تُقام فيهما اجلمعة ،أحدمها ،بناه نور
وسورىا يشمل على َ
ووجد فيهاُ ،
وال ُفرات" ،وقلّما عدم شيءٌ من اخلريات يف بلد من البلدان ّإال ُ
الدين زلمود يف وسط السوق ،واآلخر ،على ٍْ
زلمد ،فيما
سرت من األرض ،يف صق ٍع من أصقاعها قدمي ،وىو الذي استحدثو مروان بن ّ
الرومي البغدادي (تٕٙٙىـ)ٖٕٔٗ( .ىـٜٔٓٙ/م) .معجم
أحسب .ينظر ،ايقوت احلموي .شهاب ال ّدين أبو عبد هللا بن عبد هللا احلموي ّ
السعادة .مصر .م٘ .ص صٖٕٕ. ٕٕٗ ،
البلدان( .تصحيح وترتيبّ ،
زلمد أمني اخلاجني الكتيب) .طٔ .مطبعة ّ
(٘) طبقات الشافعيّة .ج .ٛص. ٖٙٙ
سري أعالم النبالء .جٕٔ .ص ص ٜٗٓ ،ٜٗٛ؛
الزمان .جٗ .صٕٗٔ؛ طبقات الشافعيّة .ج .ٛصٖٙٙ؛ ّ
( )ٙوفيات األعيان وأنباء أىل ّ
شذرات الذىب يف أخبار من ذىب .م .ٚصٗٗ؛ النجوم الزاىرة يف ملوك مصر والقاىرة  .ج . ٙص.ٜٔٛ
سري أعالم النبالء .جٕٔ .ص . ٜٗٛ
(ّ )ٚ
الرواة على أنباء النُحاة  .جٖ .ص. ٕ٘ٚ
( )ٛانباه ّ
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()11
()9
زلمد سعيد ابن
شاكنرا ،...قرأ النحو على أيب ٌ
رئيسا يم ى
الكاتب ابن األثري  ،قرأ احلديث ،كالعلم ،كاألدب ،ككاف ن

حج ،مسع ببغداد من ابن يكليب ،كح ٌدث ،كانتفع بو الناس"(.)44
ٌ
الدىاف ،كأيب أكرـ م ٌكي الضرير ...كدلٌا ٌ
ٍ
ِ
والظاىر أ ّن بلوغو ادلستوى العلمي قد ارتبط إبقامتو ابدلوصل؛ لما يلتقي فيها من علماء وثقافات ،فادلوصل ،حسب

ما قالو ايقوت احلموي(تٕٙٙهٕٖٔٓ/م" :منها ييقصد إىل مجيع البلداف ،فهي ابب العراؽ ،كمفتاح يخراساف ،كمنها
مسعت أ ٌف بالد الدنيا ً
العظاـ ثالثة :نىػ ٍيسابور؛ ألّنٌا ابب الشرؽ ،كدمشق؛ ألّنٌا ابب
كثريا ما
ي
ييقصد إىل أذربيجاف ،ك ن
"كمسيٌت ادلوصل؛ ألّنٌا كصلت بني اجلزيرة
دير هبا ،قالوا :ي
الغرب ،كادلوصل؛ أل ٌف القاصد إىل اجلهتني قلٌما ًل ٌ
كالعراؽ" ،كقيل" :كصلت بني ًدجلة كالفرات"(.)12

ٍ
خاصة بطريقة السماع "كمسع من حيي بن سعدكف القرطيب،
كما ساعده ارحتالو على طلب العلم يف ع ّدة فنونّ ،

كخطيب ادلوصل ،...مثٌ انتقل إىل ادلوصل ،كمسع احلديث ،كقرأ الفقو كاحلديث كاألدب كالنحو( ،)13كقيل" :أنٌو كاف

انظما للشعر ،فمن شعره-رمحو هللا -ما نظمو لصاحب ادلوصل ،كقد زلٌت بو بغلتو ،كألقتو إىل األرض( ،)14كما
ن
و
قائال... ":ككاف عادلنا يف ع ٌدة علوـ منها :الفقو،
عزالدين(تٖٓٙهٕٖٔٗ/م) عن ثقافتو ً
ادلؤرخ ّ
حت ّدث أخوه ّ
كاألصوًلف ،كالنحو ،كاحلديث ،كاللغة ،...ككاف كاتبنا يمفل نقا ييضرب بو ادلثل"(.)45
ِ
زلمد بن
زلمد بن ٌ
ورحالتو ،فيما ذكره "ادلبارؾ بن ٌ
ادلؤرخ القفطي(تٕٗٙهٕٕٔٛ/م) مشواره العلميّ ،
وخلّص ّ
سن يف العلوـ الشرعيٌة ،... ،ككتب ألمرائها ،كقرأ هبا النحو على أيب
...كاتب
ه
ه
فاضل ،لو معرفة ابألدب ،كنظر ىح ى
)
16
(
زايف ادلاكًيسيين الضرير ،نزيل ادلوصل ،كمسع
زلمد سعيد بن ادلبارؾ بن ٌ
الدىاف  ،مثٌ على أيب الكرـ ،م ٌكي بن ٌ
ٌ

ِ
اجلمع؛ يقال" :ت َكتّبت القوم"؛ إذا اجتمعوا،
كتااب ،وكتابة ،ومكتبة ،وكْتبة ،فهو كاتب ،ومعناىاْ :
يكتب؛ َكْتـبًا؛ ً
ب؛ ُ
( )ٜالكتابة يف اللّغة؛ َكتَ َ
بتوسط نَظْ ِمها" .ينظر ،القلقشندي .أبو العباس
"عرفها صاحب البيانّ ،
ص ّور روحانيّة تظهر آبلة ُجثمانيّة دالّة على ادلرادُّ ،
أبّنا ُ
ً
اصطالحاّ :
ُ
صبح األعشى .طبع مطبعة دار الكتب ادلصريّة .القاىرة .مصر .جٔ .صٔ٘ ؛ ابن األثري .ضياء ال ّدين
كتاب
م).
ٕٕٜٔ
ه/
ٖٓٗٔ
(
أمحد).
ُ
الشْيباين اجلََزريّ ( .أول يوليوٕٗٓٓم) .الو ْش ُي ادلرقوم يف َح ِّل ادلنظوم( .حتقيق ،حيي عبد العظيم ،تقدمي ،ال ّدكتور
زلمد ّ
أبو الفتح نصر هللا بن ّ
األول .سلسلة ال ّذخائر .ص ص. ٔٙٛ ،ٔٙٚ
عبد احلكيم راضي) ،اإلصدار ّ
سري أعالم النبالء .جٕٔ .ص. ٜٗٛ
(ٓٔ) ّ
سري أعالم النبالء .جٕٔ .صٓ. ٜٗ
(ٔٔ) ّ
(ٕٔ) معجم البلدان .م٘ .صٖٕٕ.
(ٖٔ) شذرات الذىب يف أخبار من ذىب .م .ٚصٗٗ .
(ٗٔ) النجوم الزاىرة يف ملوك مصر والقاىرة  .ج .ٙص. ٜٜٔ
(٘ٔ) الكامل يف التاريخ .جٓٔ .صٖٓ٘ .
ِ
يل ،لو
( )ٔٙسعيد بن ادلبارك بن علي بن الد ّ
َّىان البغدادي ،أبو ّ
س ،نبيوٌ ،نب ٌ
زلمد ،من أىل ادلقتديّة؛ إحدى احملّال الشرقيّةٌ ،
رجل فاضل كيّ ٌ
معرفة ابلنحو ،وي ٌد يف الشعر ،رحل إىل أصبهان ،ومسع هبا ،واستفاد من خزائن وقُوفها ،وكتب الكثري من كتب األدب خبطّو ،وعاد إىل بغداد،

()963

مجلة دراسات موصلية  /مجلة علمية محكمة
الثان  /حزيران  4244م /ذو القعدة 3665هـ
العدد ( )35القسم
ي
ر
الثان
الدول
اض
واالفت
الخامس
العلم
بالمؤتمر
عدد خاص
ي
ي
ي
ي
ر
الجزيرة الفراتية تاري ــخ وحضارة (القرن األول  -السابع الهجري/السابع  -الثالث عش الميالدي)
 43-46شباط 4244
ISSN. 1815-8854

كحج،
زلمد الطوسي ،كغريمهاٌ ،
احلديث من أيب بكر حيي ابن سعدكف القرطيب ،كأيب الفضل ،عبد هللا بن أمحد بن ٌ
كمسع ببغداد مجاعةن من ادلتأ ٌخرين كابن يس ىكينة ،كغريه ،كعاد إىل ادلوصل"(.)47
السْبكي(تٔٚٚهٖٔٚٓ/م) يف طبقات الشافعيّة ،نفس الكالم ،مع ِذكره لإلجازة يف رواية احلديث،
وذكر اإلمام ُ
"فسمع من حيي بن سعدكف القرطيب ،كخطيب ادلوصل الطوسي ،كمسع ببغداد من أيب يكليب ،ركل عنو كلده،

كالشهاب القومي ،كمجاعة أخرل ىم ٍن ركل عنو ابإلجازة فخر الدين ابن البخارم"(.)48

()49
أخ َويْو الذي يُ ُّ
عز الدين (تٖٓٙهٕٖٔٗ/م) ،ويرتّبو
عد ىو أكربمها سنِّاّ ،
ذكرا ألسرتو ّإال من خالل ثقافة َ
وال جند ً
السيوطي(تٜٔٔهٔ٘ٓٙ/م) ضمن الطبقة الثامن عشرة ،وقال عنو ":احمل ٌدث اللغوم ،صاحب التاريخ ،كمعرفة

إخباراي ،عارفنا
نسابةن،
الصحابة ،كاألنساب ،كغري ذلك ،كانت داره رلمع الفضالء ،ككاف م ٍك ن
ن
مال يف الفضائلٌ ،
()21
()21
ادلؤرخني أثناء حديثهم عن مصنّفاتو" كأخيو الضياء
ابلرجاؿ كأنساهبم ،كًل سيٌما الصحابة"  ،وممّا ذكره بعض ّ

بريا ،يف ع ّدة
واستوطنها ً
"شر ُح اإليضاح" ،يف النحو أليب علي الفارسي ،يف ثالثة وأربعني رللّ ًدا ،و"شرح اللَ ْمع" ً
زماان ،وأخذ الناس عنو ْ
شرحا ك ً
قاصدا دمشق ،واجتاز ادلوصل ،وهبا وزيرىا مجال الدين اجلواد األصبهاين ،فارتبطو عنده ،ومعو االجتياز ابإلحسان،
رللّدات ،وخرج من بغداد ً
فسري من ُحيضر كتبو إ ْن كانت
وص ّدره ابدلوصل لإلقراء ،واإلفادة ،والتصنيف ،وكان آخر كتبو ببغداد ،وبلغو أ ّن الغرق قد استوىل على بغدادّ ،
سادلة ،فوجدىا قد غرقت فيما غرق ،وحدث لو العمى ،فذىب بصره-رمحو هللا -مولده يف رجب سنة(ٜٗٗهٔٔٓٔ/م) ،بنهر طابقِ ،
وشعره
الرواة على أنباء النُحاة  .جٕ .ص ٘ٔ -ٗٚ؛ قال ابن تغريري بردي:
وتويف -رمحو هللا -ابدلوصل سنة(ٜ٘ٙهٔٔٚٗ/م) .ينظر .انباه ّ
كثريّ ،
مخس وسبعون سنة" .أنظر .النجوم الزاىرة يف ملوك مصر والقاىرة  .ج .ٙصٕ. ٚ
"سنة (ٜ٘ٙه ٔٔٚٗ/م)ّ " :
تويف ولو ٌ
الرواة على أنباء النُحاة  .جٖ .ص ص. ٕ٘ٛ ،ٕ٘ٚ
( )ٔٚانباه ّ
( )ٔٛطبقات الشافعيّة .ج .ٛص. ٖٙٙ
( )ٜٔتفاصيل جزئيّة قليلة عن والده ،أنّو كان يعمل لدى ح ّكام ادلوصل ،وأنّو كان غنيِّا ،وىي من ترجيحات ادلؤلّف .ينظر ،ابن األثري
زلمد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيْباين( .دت) .مق ّدمة احمل ّقق .كتاب التاريخ الباىر يف الدولة
اجلزري.علي بن أيب الكرم زل ّمد بن ّ
األاتبكيّة ابدلوصل( .حتقيق ،عبد القادر أمحد طُليمات)( ،دط) .دار الكتب احلديثة ابلقاىرة .مصر .ص ص. ٛ ،ٚ
(ٕٓ) السيوطي .اإلمام الشيخ جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر (تٜٔٔه)ٖٔٗٓ( .هٜٖٔٛ/م) .طبقات احلُّفاظ( .راجع النسخة
وضبط أعالمها جلنة من العلماء إبشراف الناشر) .طٔ .دار الكتب العلميّة .بريوت .لبنان .ص ص٘. ٜٗٙ ،ٜٗ
َ
زلمد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد
ابن
د،
زلم
بن
هللا
نصر
الفتح،
أبو
الدين،
ضياء
ير
ز
الو
مة
العال
الصاحب
الدين،
ضياء
األثري،
ابن
)
ٕٔ
(
ّ
ّ
ّ
وحتول عنها مع أبيو وإخوتو ،فنشأ ابدلوصل ،وحفظ القرآن،
َ
الشيْباين اجلََزري ،ادلُنْشئ ،مولده يف جزيرة ابن عمر ،يف سنة(٘٘ٛهٔٔٙٗ/م)ّ ،
ويف يف شهر ربيع اآلخر
وأقبل على النحو ،واللغة ،والشعر ،واألخبار ،قدم بغداد ً
رسوال ،وح ّدث هبا بكتابو ،ومرض ،فت ّ
ود.زليّي ىالل
عواد معروفُ ،
سنة(ٖٙٚهٕٜٔ٘/م) .ينظر .الذىيبٔٗٔٚ( .هٜٜٔٙ/م)ّ ،
سري أعالم النبالء( .ح ّقق ىذا اجلزء ،د.بشار ّ
مؤسسة الرسالة .بريوت .لبنان .جٖٕ ،ص صٕ. ٖٚ ،ٚ
السرحان) .طّٔٔ .
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()23
و ( )22و
كتاب مجيل يف صناعة البياف،
كاتب إنشاء رليد ،صاحب بالغة ،كلو "ادلىثى يل السائر بني الكاتب كالشاعر"  ،ه
ي

كغري ذلك"( ،)49وأشار ابن تغري بردي (تٗٛٚهٔٗٚٔ/م) إىل أخيو" كىو أخو أيب احلسن علي بن اجلىىزرم

()25

( ،)26كلو أخواف صليباف أحدمها ،أبو احلسن ىذا ،كصنٌف "سلتصر األنساب" للسمعاين ،ك"كتاب التاريخ" ،ككتاب
و
إنشاء رليد ،صاحب بالغة ،)47(""...كما ذكر ابن خلّكان
كاتب
"أخبار الصحابة" ،كأخوه الضياء،
ي
و
عاقال ،هبينا ،ذا ٌو
عز الدين علي ،صاحب التاريخ ،كأخومها
كرعا ،ن
(تٔٙٛهٕٖٔٛ/م)"ككاف ن
بر ،كإحساف ،كأخوه ٌ
الصاحب ضياء الدين ،مصنٌف كتاب ادلثل السائر"(.)48

اثلثنا ،الوظائف اليت شغلها:

توّل رلد الدين ابن األثري وظيفة كتابة اإلنشاء ،ال غريىا"...،مثٌ اتٌصل ابألمري رلاىد الدين ٍقيماز
ادلالحظ على ّ

ككيل ديواف اإلنشاء،
تويف سلدكمو ،فكتب اإلنشاء لصاحب ادلوصل ٌ
اخلادـ إىل أف ٌ
"عز الدين مسعود األاتبكي"ٌ ،
()29
الرتسل"  ،وكان لو متيُّز يف أدائو لوظيفة الكتابة ،فارتقت مراتبو :عند احل ّكام "...مثٌ
ى
كعظيم قدره ،كلو اليد البيضاء يف ٌ
ِ
ادلسازلات،
رجع من صناعة الكتابة إىل أتليف الكالم ،وترتيب ادلعاين ِم َن ادلكاتبات والوالايت و َ
(ٕٕ) ّ
كل ما َ
"أما كتاب اإلنشاء ،فادلُراد بو ّ
ِ
صبح
واإلطالقات ،ومناشري األقطاعات ،واذلَُدن ،واألماانت ،واألديان ،وما يف معىن ذلك ككتابة احل َكم ،وحنوىا...ينظر ،القلقشندي .كتاب ُ
األعشى .جٔ .صٗ٘ .
(ٖٕ) ينظر مقالنا" د.أم اخلري عثماين( ،أوت ٕٕٓٓم) .مقال "صناعة الكتابة بني اإلنشاء والفنون األخرى من خالل مؤلّفات ابن
األثري(ضياء الدين تٖٙٚه)" .رللّة الدراسات التارخييّة واالجتماعيّة .جامعة نواكشوط .موريطانيا .العدد .ٗ٘ :ادلوقع على الشبكة ىو:
.www.rehs.mr
الرواة على أنباء النُحاة  .جٖ .صٓ. ٕٙ
(ٕٗ) انباه ّ
(ٕ٘) النجوم الزاىرة يف ملوك مصر والقاىرة  .ج .ٙص. ٜٜٔ
الشْيباين ،ابن
زلمد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد اجلَزري َ
النسابة ّ
عز الدين أبو احلسن ،علي بن ّ
( )ٕٙالشيخ اإلمام العالّمة احمل ّدث األديب ّ
الشيخ األثري ،أيب الكرم ،مصنّف التاريخ الكبري ،ادلل ّقب ابلكامل ،ومصنّف كتاب معرفة الصحابة ،مولده جبزيرة ابن عمر ،يف
زلتشما ،كان منزلو مأوى طلبة العلم،
ئيسا،
إماما ّ
سنة(٘٘٘هٔٔٙٔ/م) ،ونشأ ىو هبا وأخواه ّ
العالمة ،كان ً
ً
عالمة إخبارًاي ،أديبًا ،متفنّـنًا ،ر ً
يتمو ،واختصر "األنساب"
ولقد أقبل يف آخر عمره على احلديث ً
إقباال ِّ
اتما ،ومسع العاّل والنازل ،ومن تصانيفو "اتريخ ادلوصل" ،ومل ّ
عز الدين يف اخلامس والعشرين يف شهر شعبان
للسمعاين ،وى ّذبو ،وقدم الشام ً
تويف ّ
رسوال ،فح ّدث بدمشق ،وحبلبّ "..
سري
زلمد بن أمحد بن عثمان (تٚٗٛهٖٔٚٗ/م)ٔٗٔٚ( .هٜٜٔٙ/م)ّ .
سنة(ٖٓٙهٕٖٔٗ/م) .ينظر .الذىيب .اإلمام مشس الدينّ .
مؤسسة الرسالة .بريوت .لبنان .جٕٕ ،ص
عواد معروفُ ،
ود.زليّي ىالل السرحان) .طّٔٔ .
أعالم النبالء( .ح ّقق ىذا اجلزء ،د.بشار ّ
ٖٖ٘. ٖ٘ٙ-
الرواة على أنباء النُحاة  .جٖ .ص ص.ٕٙٓ ، ٕٜ٘
( )ٕٚانباه ّ
سري أعالم النبالء .جٕٔ .ص ٓ. ٜٗ
(ّ )ٕٛ
سري أعالم النبالء .ص ص. ٜٗٓ ،ٜٗٛ
(ّ )ٕٜ
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السر(" ،)31كسألو صاحب ادلوصل أف يلي الوزارة،
اتٌصل خبدمة السلطاف ،كترقٌت بو ادلنازؿٌ ،
حّت ابشر كتابة ٌ
فاعتذر ًٌ
السن كالسهو ابلعلم"(.)34
بعلو ٌ
واكتفى ِ
ٍ
بشكل عام " ككتب
القفطي(تٕٗٙهٕٕٔٛ/م) ابإلشارة إىل امتهانو وظيفة الكتابة ألمرائها

()33( )32
دليل على ُحسن إجادتو فيها" ،كاتٌصل خبدمة األمري رلاىد الدين قادياز بن عبد هللا اخلادـ
ألمرائها "  ،وىذا ٌ
ً
عز الدين ،مسعود بن مودكد
الزيٍين ،ككاف انئب ادلملكة ،فكتب بني يديو يم ٍنش نئ إىل أف قبض عليو ،فاتٌصل خبدمة ٌ
ى
فحضي عنده،
تويف ،مثٌ اتٌصل بولده نور الدين أرسالف شاه،
صاحب ادلوصلٌ ،
كتوىل ديواف رسائلو ،ككتب لو إىل أف ٌ
ٌ

كتوفٌرت يح ٍرىمتو لديو ،ككتب لو م ٌدة(.)34

()35
عز الدين بن
واتّصل خبدمة األمري الكبري رلاىد الدين بن قادياز إىل أن مات ،فاتّصل خبدمة صاحب ادلوصل ّ

()37
()36
قدره"(،)38
ووّل ديوان اإلنشاء  ،وأضاف الذىيب (تٚٗٛه ٖٔٗٛ/م) "كعظيم ي
مسعود (تٜ٘ٛهٜٔٔٗ/م)ّ ،

الع ْزل ،ومن ح ّقو إّناء
السر ،وظيفتو التوقيع عن ادللك ،واالطّالع على أسراره اليت يُكاتب هبا ،وعنو ُ
تصدر التواقيع ابلوالايت ،و َ
(ٖٓ) كاتب ّ
ِ
ِ
يعسر عليهم الفهم ،ويـُ ْؤتون من قبل ذلك ،ال سيّما إذا اشتبكت األمور ،وازدمحت
القصص إىل ادللك ،وتفهيمو ّإايىا ،فإ ّن أكثر ادللوك ُ
ٍِ
السر
السر التلطّف يف ذلك ،حبيث تصل إىل ِذىن ادللكّ ،
وإال فمّت ظَلَم ادللك و ً
احدا يف واقعة ل َعدم فهمو ،وكان كاتب ّ
األشغال ،فعلى كاتب ّ
ِ
ِ
حيرتز من الكتابة يف قطْع األرزاق،
ىو الذي قرأ عليو الق ّ
صة فيها كان شري ًكا لو أو مستبدِّا عنو ابلظلم ،ومن ح ّقو أن يكتم من أُسّر إليو ،وأن ّ
ِ
ومبيد
السْبكي.الشيخ اإلمام قاضي القضاة اتج الدين عبد الوىاب (تٔٚٚه)ٖٔٙٚ( .هٜٔٗٛ/م)ُ .معيد النعم ُ
فقلّما أفلح كاتبو .ينظرُ .
ِ
زلمد أبوالعيون) .طٔ .دار الكتاب العريب .القاىرة .مصر .صٖٔ .
زلمد علي ّ
النجار ،أبوزيد شليبّ ،
النقم( .ح ّققو وضبط وعلّق عليوّ ،
(ٖٔ) شذرات الذىب يف أخبار من ذىب .م .ٚصٗٗ.
عز الدين مسعود(ٜ٘ٛ-٘ٚٙهٜٔٔٗ-ٔٔٛٔ/م) ،نور الدين
(ٕٖ) سيف الدين غازي الثاين(٘٘ٙه٘ٚٙ-هٔٔٛٔ-ٔٔٚٓ/م)ّ ،

األول(ٕٙٓ-ٜ٘ٛهٕٔٓٙ-ٜٔٔٗ/م).
أرسالن شاه ّ
الرواة على أنباء النُحاة  .جٖ  .ص. ٕ٘ٚ
(ٖٖ) انباه ّ
الزمان  .جٗ .جٕٗٔ .
(ٖٗ) وفيات األعيان وأنباء أىل ّ
(ٖ٘) قَـْيماز بن عبد هللا ،رلاىد اخلادم الرومي ،احلاكم على ادلوصل ،بىن اجلامع اجملاىدي ،وادلدرسة ،والرابط ،وادلارستان ،بظاىر ادلوصل،
دال ،كرديًا
يد ْع يف ادلوصل بيتًا ّإال وأغىن أىلو ،وكان ديِّنًا صاحلًا ،عا ً
على ِدجلة ،ووقّف عليهم األوقاف ،وكان عليو رواتب كثرية ،حبيث مل َ
ٍ
وّل ابنو رسالن شاه ،حبَسو ،وضيّق عليو،
خارجا عن الرواتب دبئة دينار ،ولو
ٌ
حكاايت مشهورة ،ودلّا مات ّ
كل يوم ً
عز الدين مسعود ّ
يتص ّدق ّ
وأذاه ،فتويف يف احلبس ،فأُخرج ملفوفًا يف كساء يف سنة(ٜٗ٘هٜٜٔٔ/م) .ينظر .سبط ابن اجلوزي .مشس الدين أبو ادلظ ّفر .يوسف بن قزِ
ْ
ّ
أوغلي بن عبد هللا(ٔٙ٘ٗ-٘ٛه)ٖٔٗٗ( .هٕٖٓٔ/م) .مرآة الزمان يف تواريخ األعيان( .ح ّققو وعلّق عليو ،إبراىيم الزيْبق) .طٔ .دار
الرسالة العادليّة .دمشق-احلجاز .اجلمهوريّة العربيّة السوريّة .جٕٕ .ص ص ٔ. ٕٙ ،ٙ
بقي يف مرضو إىل التاسع والعشرين من شعبان سنة تس ٍع ومثانني
( )ٖٙأاتبك مسعود بن مودود بن زنكي بن آقسنْـ ُقر صاحب ادلوصلّ ،
حج ،ولبس
فتويف -رمحو هللاُ ،-
حليما ،قليل ادلعاقبة ،كثري احلياء ،وكان قد ّ
ودفن ابدلدرسة اليت أنشأىا مقابل دار ادلملكة ،وكان ً
ومخسمائةّ ،
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()39
ولعل ذلك ما جعل م ّدتو تطول يف
السْبكي(تٔٚٚهٖٔٚٓ/م) أبنّو كان ً
بينما ذكر ّ
ئيسا ُم ً
فاضال ر ً
ادلؤرخ ُ
شارا إليو ّ ،
أدل ممّا ذكره َسْبط ابن اجلوزي (تٗ٘ٙهٕٔ٘ٚ/م) ،على ُح ْسن استشارتو ،يف أحداث
وظيفتو ،وال ّ

()41
عز الدين ،صاحب ادلوصل أصحابو،
"كأما العادؿ  ،فا ٌف ادلشارقة اثركا عليو ،كاستشار ٌ
سنة(ٜ٘ٛهٜٔٔٗ/م) ٌ
فأشار عليو اجملد ابن األثري ابخلركج ،كأشار عليو رلاىد الدين قادياز ،ابلقياـ لتظهر حقائق األمور"( ،)94ونقل اإلمام

الذىيب(تٚٗٛهٖٔٗٛ/م) عن غريه أبنّو " كاف كاتب اإلنشاء لدكلة صاحب ادلوصل نور الدين أرسالف شاه بن

مسعود بن مودكد ،ككاف حاسبنا ،كاتبنا ،ذكينا"(.)94
والظاىر أ ّن اجتهاده وأمانتو يف عملو ىي اليت جعلتو ينال أعلى ادلراتب وثقة أمراء ادلوصل وقتها؛ إذ اتّصل خبدمة
عز الدين بن مسعود(تٜ٘ٛهٜٔٔٗ/م) أن يلي الوزارة،
السلطان ،وترقّت بو ادلنازلّ ،
السر ،وسألو ّ
حّت ابشر كتابة ّ

()93
فاعتذر ِّ
ادلؤرخ ابن تغري بردي(تٗٛٚهٔٗٚٔ/م) إىل عالقتو ابلسلطان
الس ْه ِو ابلعلم  ،بينما أشار ّ
بعلو ّ
السن و َ
منقطعا إىل العلم ،قليل ادلالزمة ذلم""(.)99
"ككتب ألمرائها ،ككانوا حيرتمونو ،ككاف عندىم دبنزلة الناصحٌ ،إًل أنٌو كاف
ن
ادلؤرخ
ويبدو أ ّن طلب النصيحة وادلشورة منو استمّرت إىل آخر ّأايمو ،حسب ما رواه أخوه ّ
سكنت ً
كنت ابألمس
عزالدين(تٖٓٙهٕٖٔٗ/م)على لسانو أثناء م ّدة مرضو " كقد
ٍ
ركحي إىل اًلنقطاع كال ىدعة ،كقد ي
ّ
أمور ضركريٌة جاؤكين أبنفسهم
كأان يم ىع ى
اَف أىذي ُّؿ نفسي ابلسعي إليهم ،كىا أان اليوـ قاعد يف منزيل ،فإذا طر ٍ
أت ذلم ه
أل ٍخ ًذ رأيٌي"(.)95

ٍ
ِ
ِ
مسجد قد بناه يف داره ،ويصلّي فيو ثلث الليل ،وكان رقيق القلب ،شفي ًقا على
كل ليلة ،وخيرج إىل
خرقة ّ
التصوف دب ّكة ،وكان يلبس اخلرقة ّ

الرعيّة .ينظر .الكامل يف التاريخ .جٓٔ .ص. ٕٕٜ
سري أعالم النبالء .جٕٔ .ص. ٜٗٛ
( )ٖٚطبقات الشافعيّة .ج .ٛص ٖٙٚ؛ ّ
سري أعالم النبالء .جٕٔ .ص ٓ. ٜٗ
(ّ )ٖٛ
( )ٖٜطبقات الشافعيّة .ج .ٛص. ٖٙٚ
الشكر بن شاذي بن مروان؛ ادلل ّقب ب"ادللك العادل أبو بكر"" (-ٖ٘ٛ
(ٓٗ) العادل ،ادللك العادل سيف الدين أبو بكر ،أمحد بن أيب ُ
٘ٔٙهٕٜٔٔ-ٔٔٗٗ/م) ،شقيق ادللك الناصر صالح الدين األيويب (تٜ٘ٛه ٜٔٔٗ/م).
(ٔٗ) مرآة الزمان .جٕٕ .ص. ٕٛ
سري أعالم النبالء .جٕٔ .صٔ. ٜٗ
(ٕٗ) ّ
(ٖٗ) شذرات الذىب يف أخبار من ذىب .م .ٚصٗٗ .
(ٗٗ) النجوم الزاىرة يف ملوك مصر والقاىرة  .ج .ٙص. ٜٔٛ
الزمان  .جٗ .صٖٗٔ .
(٘ٗ) وفيات األعيان وأنباء أىل ّ
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ابعا ،مرضو ككفاتو:
رن

مرض مزمن أبطل يديو ورجليو ،وعجز من الكتابة ،وأقام
ادلؤرخني يف سبب وفاتو ،من أنّو حصل لو ٌ
ال اختالف عند ّ

بداره( ،)96وح ّدد اإلمام الذىيب(تٚٗٛهٖٔٗٛ/م) نوع ادلرض الذي أصابو" مثٌ عرض لو فاجل يف أطرافو"( ،)47وقيل:
"ككاف فيو نقرس ،ككاف يحيمل يف ًزل ٌفة"(.)48
عزالدين(تٖٓٙهٕٖٔٗ/م) ،عن ادلرض ،وسببو
ادلؤرخ ّ
وروى ابن خلّكان(تٔٙٛهٕٖٔٛ/م) ما حكى أخوه ّ
وطريقة عالجو " أنٌو دلٌا أيقعد جاءىم رجل مغريب ،كالتزـ أنٌو يداكيو كيػ ٍْبئوً ،
فملنا إىل قولو ،كأخذ يف معاجلتو بدىن
ي
ه
صنعو ،فظهرت مثرة صنعتو ،كًلىىنت رجاله ،كصار يتم ٌكن من م ٌدمها ،كأشرؼ على كماؿ البيػ ٍرء ،فقاؿ يل" :أى ٍعط ىذا
ادلغريب شيئىا يرضيو كاصرفو" ،فقلت" :دلاذا ،كقد ظهر يٍصلح معاانتو؟" ،فقاؿ" :األمر كما تقوؿ ،كلكين يف ر و
احة شلٌا
ٌ
ي
كنت فيو من صحبة ىؤًلء القوـ ،كاًللتزاـ أبخطارىم ،كقد سكب ،كقد سكنت ركحي إىل اًلنقطاع كال ًٌدعة ،كقد
ي
أمور ضركريٌة جاؤكين
كنت ابألمس كأان يمعاَف أىذي ُّؿ نفسي ابلسعي إليهم ،كىا أان اليوـ قاع هد يف منزيل ،فإذا طر ٍ
ي
أت ذلم ه
أبنفسهم ألخذ رأيٌي ،كبني ىذا كذاؾ كثري ،كمل يكن سبب ىذا ٌإًل ىذا ادلرض ،فما أرل زكالو ،كًل معاجلتو ،كمل يبق
و
ٍت
الذؿ ،كقد
سليما من ًٌ
أعيش ابقًيو ًّ
ي
عز الدين" :فقبل ي
أخذت منو أبكفر حظ" ،قاؿ ٌ
من العمر ٌإًل القليل ،فد ٍعين ي
حرا ن
و
إبحساف"(.)49
ت الرجل
كصرفٍ ي
قولو ،ى
بدرب
وكانت وفاة رلد الدين ابن األثري ابدلوصل ،يوم اخلميس س ْلخ ذي احل ّجة (ٙٓٙهٕٔٔٓ/م)ُ ،
ودفن برابطوْ ،

()54
ثالاث كستٌني سنة"( ،)51وأضاف اإلمام
َد َّراج ،داخل البلد -رمحو هللا ، -وذكر الذىيب أبنّو "عاش ن
مرض مزمن أبطل يديو كرجليو ،كعجز من الكتابة ،كأقاـ بداره ،كأنشأ
السْبكي(تٔٚٚهٖٔٚٓ/م) "كحصل لو ه
ُ
()52
و
ست كستٌمائة" ّ ،أما اإلمام
تويف سنة
رابطنا بقرية من قرل ادلوصل ،ككقَّف أمالكو عليو،...
ٌ
ٌ

( )ٗٙطبقات الشافعيّة .ج . ٛص ٖٙٚ؛ وفيات األعيان .جٗ .صٖٗٔ .
سري أعالم النبالء .جٕٔ  .ص ٓ. ٜٗ
(ّ )ٗٚ
ٍ
سري أعالم النبالء .جٕٔ  .ص ٜٓٗ؛ مثّ حصل لو نقرس أبطل حركة يديو ورجليو ،وصار ُحيمل يف َزل ّفة ."... ،ينظر ،شذرات
(ّ )ٗٛ
ِ
"زلاف"" .أنظر .علي بن ىادية .بلحسن
الذىب يف أخبار من ذىب  ،م ،ٚصٗٗ ؛ ادل َح ّفة ،ىي ىودج ال قـُبّة لو تركب فيو ادلرأة؛ مجْ ُعو َ
ادلؤسسة الوطنيّة للكتاب .اجلزائر.
البليش .اجليالّل بن احلاج حيئٗٔٔ( .هٜٜٔٔ/م) .القاموس اجلديد ّ
ادلسعدي) .طّ .ٚ
للطالب( .تقدمي َ
(زلك) .ص.ٜٔٓٔ
مادة ُ
ٍ
ودفن برابطو -رمحو هللا.-
ست وستمائة ابدلوصلُ ،
احلجة من سنة ّ
وتويف يوم اخلميس ،سلْخ ذي ّ
( )ٜٗوفيات األعيان .جٗ .صٖٗٔ؛ ّ
الرواة على أنباء النُحاة  .جٖ .ص. ٕٜ٘
ينظر .انباه ّ
الزمان .جٗ .صٖٗٔ ؛ النجوم الزاىرة يف ملوك مصر والقاىرة .ج .ٙص. ٜٜٔ
(ٓ٘) وفيات األعيان وأنباء أىل ّ
سري أعالم النبالء .جٕٔ  .صٔ. ٜٗ
(ٔ٘) ّ
(ٕ٘) طبقات الشافعيّة .ج . ٛص. ٖٙٚ
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عرض لو فاجله يف أطرافو ،كعجز عن الكتابة ،كلزـ داره ،كأنشأ رابطنا يف
الذىيب(تٚٗٛهٖٔٗٛ/م) ،فقال ...":مثٌ ى
()53
و
عزالدين(تٖٓٙهٕٖٔٗ/م) بذكر خرب وفاتو ،يف كتابو "الكامل
ادلؤرخ ّ
قرية ،كقٌف عليو أمالكو ، "...واكتفى أخوه ّ
زلمد
يف التاريخ" "يف سنة وٌ
ست كستٌمائة ،كفيها يف سلٍخ ذم ٌ
تويف أخي رلد الدين ،أبو السعادات ادلبارؾ بن ٌ
احلجةٌ ،
ابن عبد الكرمي الكاتب"(.)54

خامسا ،سريتو:
ن

العالمة البارع ،األوحد ،البليغ ،رلد الدين أيب السعادات ادلبارك بن
اشتهر رلد الدين ابن األثري ،ابلقاضي الرئيسّ ،
الشْيباين اجلَزري ،مثّ ادلوصلي الكاتب ابن األثري ،صاحب جامع األصول ،و
زلمد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد َ
زلمد بن ّ
ّ

غريب احلديث ،وغري ذلك( ،)55وذكر الذىيب(تٚٗٛهٖٔٗٛ/م) ما قالو غريه عن سرية وأخالق رلد الدين "..ككاف
و
عاقال ،هبينا ،ذا ٌو
كإحساف"( ،)56وىذا ما ولَّد احرتام أمراء ادلوصل لو" وكانوا حيرتمونو ،وكان عندىم دبنزلة
بر،
كر نعا ،ن
الناصح(.)57
تويف
عزالدين ابن األثري(تٖٓٙهٕٖٔٗ/م) مناقبو ،حني ذكر خرب وفاتو "كفيها يف سلٍخ ذم ٌ
وذكر أخوه ّ
احلجة ٌ
أخي رلد الدين أبو السعادات ...ذا دي ون مت و
و
ني ،كلزكـ و
رضي هللا عنو ،-فلقد كاف من
طريق مستقيم -رمحو هللاٌ -
ً
صر"( ،)58ودافع
كلعل من ي
كم ٍن ىع ىرفىوي من أىل عصران ييعلن ٌ
أين يم نق ٌ
قويل ،ى
همين يف ٍ
ذكرتيو يتٌ ٌ
يقف على ما ي
زلاس ًن الزمافٌ ،
و
ببخيل ،فما ىو
قلت" :من كقٌف ع ٌقاره هلل ،فليس
عنو اإلمام الذىيب(تٚٗٛهٖٔٗٛ/م) ،فيما نُ ِسب إليو من ُخب ٍل ،ي
"()59
جبواد؛ بل صاحب و
و
ببخيل ،كًل و
و
عمل هلل ،وظاىرة الوقف
ى ٍ
حزـ كاقتصاد -رمحو هللا ، -وكانت ّأايمو األخرية كلّها ٌ
و
صر حرب" ،ككقٌف
تسمى " قى ٍ
كانت منتشرة بكثرة عند ح ّكام آل زنكي؛ إذ "أنشأ رابطنا بقرية من قرل ادلوصلٌ ،

سري أعالم النبالء .جٕٔ  .صٓ. ٜٗ
(ٖ٘) ّ
العالمة رلد الدين أبو السعادات
ست وستمائة :فيها مات ّ
الرواة .جٖ .ص ٕٜ٘؛ سنة ّ
(ٗ٘) الكامل يف التاريخ .جٓٔ  .صٖٓ٘ ؛ انباه ّ
دول اإلسالم.
زلمد ،ابن األثري َ
الشيْباين ،مثّ ادلوصلي ،يف آخر العام ،ولو اثنتان وستّون سنة وتسعة أشهر .ينظرّ .
زلمد بن ّ
ادلبارك بن ّ
صٖٕٖ.
سري أعالم النبالء .جٕٔ  .ص. ٜٗٛ
(٘٘) ّ
سري أعالم النبالء .جٕٔ  .صٓ. ٜٗ
(ّ )٘ٙ
( )٘ٚالنجوم الزاىرة يف ملوك مصر والقاىرة  .ج .ٙص. ٜٜٔ
( )٘ٛالكامل يف التاريخ .جٓٔ  .ص صٖٓ٘. ٖ٘ٔ ،
سري أعالم النبالء .جٕٔ  .صٔ. ٜٗ
(ّ )ٜ٘
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أمالكو عليو كعلى داره اليت كاف يسكنها ابدلوصل ،ككانت كفاة رلد الدين ادلذكور ابدلوصل ،يوـ اخلميس سلٍخ ذم
دراج ،داخل البلد -رمحو هللا.)64(" -
احلجة سنة وٌ
ست كستٌمائة ،ي
ٌ
كدفن برابطو ،بدرب ٌ
ِ
وخلّف صدقةً جارية تتمثّل يف علمو ،ومناقبو ،فهذا القفطي(تٕٗٙهٕٕٔٛ/م) يذكر ما كان لو من علمو"...
كمعركؼ ،كقً نًن من صحبة الناس ًم ٍل نكا قريب احلاؿ ،فوقٌفو على مصاحل أىلو،
كركيت عنو -رمحو هللا ،-ككاف لو ٌّبر،
ه
ي
إيل اإلجازة جبميع مصنٌفاتو ،كمسموعاتو ،كمركايتو"(.)64
كبًن رابطنا فيو ىم ٍن يسرتيح دبا كقٌفو عليو ،كتب ٌ

سادسا ،التأليف كمنهجو فيو:
ن

مل يكن رلد الدين ابن األثري كاتبًا دلصنّفاتو بيده؛ بل كان بطريقة اإلمالء لِ َمن كان يكتب لو من العلماء ،وطلبة العلم

كف يديو كرجليو ،فمنعو من الكتابة يمطٍل نقا ،كأقاـ يف داره يغشاه األكابر كالعلماء"(،)64
"...مثٌ ىعرض لديو مرض ٌ
خاصةً وأ ّن ادلعلومات اليت كانوا يكتبوّنا
وتتجلّى أمانة َم ْن كان يكتب لو من العلماء وطلبة العلم ،وم ّدة صربىم أماموّ ،
كل ىذا األمانة اليت يتّصف هبا ىؤالء يف احلِفاظ على
كانت عن طريق اإلمالء؛ ممّا يتطلّب ّقوة السماع والرتكيز ،ويظهر مع ّ
ٍ
ٍ
ما يسمعون إىل ِ
تفرغ ذلا ،ككاف
شكل أحرف وكتابة خطيّة" ،كبلغين أنٌو صنٌف ىذه الكتب كلٌها يف م ٌدة العطلة ،فإنٌو ٌ

عنده مجاعةه يعينونو عليها يف اًلختيار كالكتابة"(.)63
ٍ
عزالدين
اشتهر رلد الدين ابن األثري ابلتأليف يف ع ّدة فنون ،فقيل عن مؤلّفاتو الكثري ،فهذا أخوه ّ
تصانيف مشهورة ،يف التفسري ،كاحلديث ،كالنحو ،كاحلساب ،كغريب
(تٖٓٙهٕٖٔٗ/م) يزّكي مصنّفاتو" ..كلو
ه
ٍ
أبوصاف
مدكنة ،فلقد كاف من زلاسن الزماف ،)64("....وأفرده ابن خلّكان(تٔٙٛهٕٖٔٛ/م)
احلديث ،كلو
رسائل ٌ
ه
ً
ادلعتى ىمد يف األمور عليهم ،كلو
كفر يد األماثل ٍ
قدرا ،كأحد األفاضل ادليشار إليهمٍ ،
"أشهر العلماء ذ ٍك نرا ،كأكْب النبالء ن
ً
الصحاح الستٌة،
من ادلصنٌفات البديعة ،كالرسائل الوسيعة منها" :جامع األصوؿ يف أحاديث الرسوؿ" ،مجع فيو بني ٌ
زايدات كثرية عليو ،كمنها ،كتاب "النهاية يف غريب احلديث" ،يف مخس رللٌدا و
ت ،أخذه
كىو كتاب يرزينٌ ،إًل أ ٌف فيو
ه
لطيف "يف صنعة
كتاب
من تفسري الثعليب كالزسلشرم ،كلو كتاب "ادلصطفى كادلختار يف األدعيٌة كاألذكار" ،كلو
ه
ه
الكتابة" ،كلو كتاب "البديع يف شرح الفصوؿ يف النحو ًلبن ال ىدىَّاف" ،كلو ديواف رسائل ،ككتاب "الشايف يف شرح

يم ٍسنىد اإلماـ الشافعي" ،كغري ذلك من التصانيف"(.)65
الزمان  .جٗ .صٖٗٔ .
(ٓ )ٙوفيات األعيان وأنباء أىل ّ
الرواة على أنباء النُحاة  .جٖ .ص.ٕ٘ٛ
(ٔ )ٙانباه ّ
الزمان  .جٗ .صٖٗٔ .
(ٕ )ٙوفيات األعيان وأنباء أىل ّ
الزمان .جٗ .صٖٗٔ .
(ٖ )ٙوفيات األعيان وأنباء أىل ّ
(ٗ )ٙالكامل يف التاريخ .جٓٔ .صٖٔ٘ .
الزمان  .جٗ .صٔٗٔ .
(٘ )ٙوفيات األعيان وأنباء أىل ّ
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زلمد بن
السْبكي(تٔٚٚهٖٔٚٓ/م) ِ
بنوع من التخصيص يف الفنون اليت صنّف فيها مؤلّفاتو "ادلبارؾ بن ٌ
وذكرىا ُ

العالمة رلد الدين ،أبو السعادات اجلىىزرم ،ابن األثري ،صاحب جامع
الشيباينٌ ،
زلمد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد ٍ
ٌ

األصوؿ ،كغريب احلديث ،ك"شرح الشافعي" ،كغري ذلك ،كلو ديواف رسائل ،كمن تصانيفو ما ذكرانه "كتاب

"تفسري ٍم الثعليب كالزسلشرم ،كادلصطفى ادلختار يف األدعيٌة كاألذكار"،
شاؼ
اإلنصاؼ يف اجلمع بني الكشف كالك ٌ
ى

الدىاف" ،يف النحو ،ك"الفركؽ كاألبنيٌة" ،ككتاب "األذكاء كالذكات" ،ك"شرح غريب
"البديع يف شرح أصوؿ ابن ٌ
الرتسل"(.)66
الطواؿ" ،كاف ن
ابرعا يف ٌ
"صنٌف ال يكتيب احلًساف"( ،)67والواضح أ ّن شهرتو كانت
وأضاف ابن تغري بردي(تٗٛٚهٔٗٚٔ/م) وص ًفا ذلا ى
العالمة رلد الدين أبو السعادات ادلبارؾ  ...صاحب جامع األصوؿ ،كغريب
أكثر لكتاب"جامع األصوؿ" " ٌ
احلديث"( ،)68وال ِذكر لكتاب"ادلختار من مناقب األخيار" ِ
ض ْمن ما قيل عن مصنّفاتو ،ولذلك أردت احلديث عن
زلتواه ،وتتبع منهجو ،مع ٍ
زلاولة لتحليل بعض ما أراد إيصالو من خالل مؤلَِّفو ىذا.
ّ

اثمننا ،ىدؼ أتليف كتاب"ادلي ٍختار من مناقب األخيار:

ذكرا لكتاب "ادلي ٍختار يف مناقب األخيار"،
ُعرف رلد الدين ابن األثري ً
عموما بكتابو "جامع األصوؿ" ،وال جند ً
ٍ
األول ،ادلتمثّل يف الكتابة عن
ودبطالعة الكتاب الذي ىو يف أربعة أجزاء جنده قد ذكر ىدفو من أتليفو يف مق ّدمتو ابجلزء ّ
إيل من أخبا ًر ًخرية هللا تعاىل من خلقو
"كإين دلٌا
ي
مر األزمان ٌ
كقفت على ما كصل ٌ
مناقب السلف ليقتدي هبم اخلَلَف على ّ
أئمة اذليدل،
كأكليائو الذين اصطفاىم لعبادتو ،كاختارىم لقربو من الصحابة ،كالتابعني ،كاتبعيهم ،ى
كم ٍن بعدىم من ٌ

كأعالـ الدين ،كرؤكس اجملتهدين الذين رفضوا الدنيا مع ال يق ٍدرة عليها ،كتركوىا مع التم ٌكن منها كالوصوؿ
ؼ أقدا ورً ،
تدؿ على شر ً
كعظم أخطا ور ،كهتدم سامعها إىل
سن أخبا ور،
كأمجل آاث ور ٌ
إليها....فرأيٍػتيها حبمد هللا تعاىل ٍ
أح ى
ى
ى

الطريق األرشد ،كتقف بو على ً
وصل العارؼ هبا إىل اجلنٌات األسعد ،يً
الفعل األمحد ،كتي ً
كربلٌو يف العيش األرغد"(،)69
ورس ِم سلوكياتو ،دبا عرف من أخالق ومناقب بعض السلف ،فأراد أن ينقل ما انتفع بو
ما يؤّكد أنّو أتثّر يف بناء شخصيّتوْ ،
إىل اخللف ،ابختيار البعض منهم.
سري أعالم النبالء .جٕٔ .صٔ ٜٗ؛ النجوم الزاىرة يف ملوك مصر والقاىرة .ج.ٙ
( )ٙٙطبقات الشافعيّة .ج .ٛص ص ٖٙٚ ،ٖٙٙ؛ ّ
ص. ٜٜٔ
( )ٙٚالنجوم الزاىرة يف ملوك مصر والقاىرة .ج .ٙص. ٜٜٔ
سري أعالم النبالء.جٕٔ .ص. ٜٗٛ
دول اإلسالم .صٖٕٖ؛ ّ
(ّ )ٙٛ
الشيباين اجلزري ،مثّ ادلوصلي(ت ٙٓٙه)ٕٔٗٗ( .ه/
زلمد بن عبد الكرمي ْ
زلمد بن ّ
( )ٜٙابن األثري .رلد الدين أبو السعادات ادلبارك بن ّ
زلمد أديب اجلادر) .طٔ .مركز زائد
ٕٓٓٙم ) .كتاب ادلختار من مناقب األخيار( .ح ّققو وعلّق عليو ،مأمون الصاغرجي ،عدانن عبد ربّوّ ،
للرتاث والتاريخ .اإلمارات العربيّة ادلتّحدة .جٔ .ص صٗ. ٘ ،
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ٍ
سلطان ،كما فعل غريه،
والواضح ،أ ّن أتليفو ىذا كان بداف ٍع شخصي ،وليس أبم ٍر أو خدمةً يق ّدمها ىديّةً ألم ٍري أو

مقتصرا يف ذلك على ما مالت
ت أف أختار ما مجعوا طيىرفنا طيىرفنا من آاثرىم ،كأخبارىم يرل ٌر ندا من اإلسناد،
"....فأرد ي
ن
كمجعت ىذا الكتاب،
نفسي إليو ،ككف ٌقين نظرم عليو ،فإ ٌف األغراض يف اًلختيارات متبوعة ،كادلقاصد فيها سلتلفة،
ي
مستم ندا من هللا يح ٍسن التوفيق ،مستعيننا بو على اذلداية إىل ىسنى ًن احل ٌق الواضح الطريق ،كمسٌيتيو "كتاب ادلختار من
ٌ

مناقب األخيار" ،كابهلل أستعني ،كعليو أتوٌكل ،كىو حسيب كنعم الوكيل"( ،)74مع مالحظة أنّو مل يذكر عناوين الكتب
اليت طالعها جلمع مادة كتابو ىذا؛ بل اقتصر على ِذكر أقوال بعض الذين أخذ عنهم ،كذكره البن أيب
الدنيا(تٕٔٛهٜٛٗ/م).
األول الذي كتب عن مناقب األخيار ،فقد سبقة احلافظ أبونـُ َعيم (تٖٓٗهٖٜٔٓ/م)
ومل يكن رلد الدين ابن األثري ّ
أحسن هللا إىل أمثالك ،فقد
"أما بعد،
إىل ذلك ،يف كتابو ٍ
"حلٍية األكلياء كطبقات األصفياء" الذي ذكر فيو ىدفو ٌ
ى
و
ىسامي مجاعة كبعض أحاديثهم،
كتاب
تً ،م ٍن مجٍ ًع
ابتغي ى
ي
كجل ،كأجيبيك إىل ما ٍ
استعنت ابهلل ٌ
يتضمن أ ى
ٌ
عز ٌ

كأعالما شاىرة ينقاد دلواًلهتم العقالء الصاحلوف ،كيغبطهم دبنزلتهم
نعوات ظاىرة
ككالمهم...كاعلم أ ٌف ألكلياء هللا ن
ن
الشهداء كالنبيُّوف"(.)71
ادلؤرخ ابن تغري بردي (تٗٛٚهٔٗٚٔ/م)
وىو نفس ادلنهج الذي سار عليو َم ْن جاء بعده يف الكتابة ،كما فعل ّ

الذي ذكر يف مق ّدمة كتابو "النجوـ الزاىرة يف ملوؾ مصر كالقاىرة" ما ي ْشبو ما ذىب إليو رلد الدين ابن األثري ،من
ٍ
ىدف يف أتليف كتابو ،مع مراعاة أ ّن رلد الدين رّكز على ادلناقب احلسنة دون اإلشارة إىل ادلساوئ ،بينما ابن تغري
فخص مناقب احل ّكام ،واخللفاء ،والسالطني ،مع ِذكر مساوئهم إىل جانب بعض من
بردي(تٗٛٚهٔٗٚٔ/م)،
ّ
زلاسنهم(.)74

اتسعا ،منهج كتاب "ادليختار من مناقب األخيار":
ن

ِ
الصلحاء ،واألولياء قبلو جلمع مادة
الزىاد ،و ّ
الظاىر أ ّن رلد الدين ابن األثري قد طالع ما ُكتب يف موضوع ّ
الوعاظ ،و ُ
دبنهج ٍ
خاص يذكر من خاللو ما يك ُفل للخلَف االستفادة من مناقب السلف األخيار الذين
كتابو ىذا؛ ليستطيع إفراده ٍ

(ٓ )ٚادلختار من مناقب األخيار .جٔ .ص . ٙ
(ٔ )ٚأبونُعيم .احلافظ أمحد بن عبد هللا األصفهاين (تٖٓٗه)ٗٔٙ( .هٜٜٔٙ/م)ِ .حلية األولياء وطبقات األصفياء .دار الفكر للطباعة
والنشر والتوزيع .بريوت .لبنان .جٔ .ص صٗ. ٘ ،
ِ
ت
وجَر ْ
ودايرىم ،ونسمع كما َوقَـ َع ْ
(ٕ...." )ٚوىذا َلعمري من أعظم اإلحسان ،وأمسغ النعم لنعاين ممّن تق ّدم أخبارىم ،ونشاىد منازذلم ّ
تَ ،
ِ
أخبارىمِ ْ ،
أتخر
كل ُم َرت َجم ،ومن إليو انضاف ،فنُ ْخرب بذلك من ّ
أعظ ْم هبا من منّة جليلةً ،وكرامةً ،وفضيلةً ،فلنقابل ىذه ادلنّة ابإلنصاف يف ّ
عصره من األقوام أبفواه احملابر ،وألسن األقالم ليقتدي كل ٍ
ملك أييت بعدىم جبميل اخلصال .".ينظر .النجوم الزاىرة يف ملوك مصر والقاىرة.
ّ
ُ
جٔ .صٔ. ٖ-
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ِ
كأئمة الدين أحسن هللا إليهم كما أحسن هبم إلينا ،كابرؾ فيهم
وقف
َ
اختياره عليهم دلصنّفو ىذا "ككاف للعلماء ٌ
ُ
و
كل فضيلةو،
كل مجيلةٌ ،
كدكنوا من أقواذلم كأفعاذلم ٌ
كعليهم ،كما ابرؾ هبم فينا كعلينا ،قد مجعوا من أخبارىم كآاثرىم ٌ
أداه إليو نظىيره ،فمنهم من
كأك ىدعوىا كتبنا صنٌفوىا يف مناقبهم ،كرلامي وع ألٌفوىا على مراتبهم ،فكلٌّ منهم سلك
أسلواب ٌ
ٍ
ن
مجيال ،كاقتصر ،فرتؾ
أطاؿ ،كذكر غثنا ،كمسيننا ،كأكثر ،فأكرد يمتىي ٌقننا،
سننا ن
ن
كمظنوان ،كمنهم من اختصر ،فح ىذؼ ىح ى
كالن منهم إىل ما اختاره ،كدبقتضى اذلول الباعث لو على ما
قليال ،على حسب الغرض الداعي ٌ
كثريا ،كذكر ن
ن
أراد"(.)73

فإين
"أما بعدٌ ،
واستعمل نفس ادلنهج الذي ّاّتذه أخوه عّزالدين (تٖٓٙهٕٖٔٗ/م) يف كتابة "الكامل يف التاريخ"ٌ ،
مائال إىل ادلعارؼ
مل أزؿ دلطالعة كتب التواريخ ،كمعرفة ما فيها ،يم ٍؤ نثرا لالطٌالع على اجللٌي من حوادثها ،كخافيها ،ن
أتملتيها رأيتيها متباينة يف ربصيل الغرض ،يكاد جوىر ادلعرفة هبا
كاآلداب كالتجارب ادلي ى
فلما ٌ
ودعة يف مطاكيهاٌ ،
أخل بكث وري شلٌا ىو و
آت ،كمع ذلك
يستحيل إىل العرض ،فمن بني يمطىَّوؿ قد استقصى الطرؽ ،كالركاايت ،كسلتص ور قد َّ

اتريخ جام وع
رغبت يف أتليف و
أيت األمر كذلك ي
فلما ر ي
فقد ترؾ كلٌهم العظيم من احلادات ،كادلشهور من الكائناتٌ ،
ألخبار ملوؾ الشرؽ كالغرب ،كما بينهما ليكوف تذكرةن يل أراجعيو خوؼ النسياف ،كآيت فيو ابحلوادث كالكائنات ،من

ضا إىل كقتنا ىذا"(.)74
ٌأكؿ الزماف متتابعة يتلو بعضها بع ن
ومل يعتمد ادلنهج احلوّل يف ترتيب مادة كتابو؛ بل ّاّتذ منهج ادلعاجم لعرض تراجم الذين ْترجم ذلم ،فكان منهجو
األكؿ ،فيمن يعرؼ امسوٌ ،أما القسم الثاين ،ففيمن مل ييعرؼ
حسب قولو:
ي
"كجعلت مدار الكتاب على قسمني :القسم ٌ
ً
رضي هللا عنهم -كالباب
األكؿ إىل ثالثة أبواب ،الباب ٌ
امسو ،كينقسم القسم ٌ
األكؿ ،يف ذكر العشرة من الصحابةٌ -
كل و
ً
حرؼ إىل
كمن بعدىم ،مرتٌػبنا على حركؼ ادلعجم ،كينقسم ُّ
الثاين ،يف ذكر الرجاؿ من الصحابة ،كالتابعني ،ى
األكؿ ،يف الصحابة ،كالفصل الثاين ،يف التابعني ،كغريىم ،كالباب الثالث ،يف النساء الصحابيات،
فصلني ،الفصل ٌ
ملتزـ
ب على أمساء بالدىم ،كجهاهتم ،ه
كغريىن ،مرتٌػبنا على حركؼ ادلعجم ،كينقسم القسم الثاين إىل اببني ،كىو مرتٌ ه
ٌ
()75
األكؿ ،يف الرجاؿ ،الباب الثاين ،يف النساء" .
فيو التقنيٌة ،الباب ٌ
ِ
خصت االسم ،واللقب،
وادلالحظ ،أنّو اتّبع يف كتابو طريقة ادلعاجم ،يف اعتماد الرتتيب األجبدي لذكر ترامجو اليت ّ
كل من تَـ ْر َجم ذلم ،دون ِذكر بعض من ادلثالب أو النقائص؛ ألنّو على ما يبدو يريد
والنسب ،وبعض ادلناقب اليت انفرد هبا ُّ
القراء وسلوكياهتم ،فمن التابعني ذكر ،ولذلك مل يعتمد التسلسل الزمَن ،وسأرّكز
فقط ترسيخ الصفات احلسنة يف نفوس ّ
(ٖ )ٚادلختار من مناقب األخيار .جٔ .ص ٘ .
(ٗ )ٚالكامل يف التاريخ .جٓٔ .ص ص٘. ٙ ،
(٘ )ٚادلختار من مناقب األخيار .جٔ .ص ص. ٚ ،ٙ
ُ
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ألستدل هبا على مدى حتقيق ىدف
خيص تراجم الشخصيات اليت تنتمي إىل ما يدخل ضمن اجلزيرة ال ُفراتيّة؛
ّ
على ذكر ما ّ
كتابة ىذا ادلؤلَّف:
ٔ -إبراىيم بن أمحد ادليىولٌد :ىو أبو إسحاق ،إبراىيم بن أمحد بن ادلولِّد ،من كبار مشائخ الرقّة( ،)76وفتياّنم ،وأحسنهم
ُ
()77
التصوف،
يف
عالية
درجة
لو
كانت
و
،
ي
ق
الر
ار
القص
سريًة ،صحب أاب عبد هللا بن ّ
اجلالء الدمشقي ،وإبراىيم بن داود ّ ّ
ّ
وبالغةٌ يف ادلنطق ابحلِ َكم( ،)78ويذكر بعض ما أُثر من أقوالو ،قاؿ":القياـ آبداب العلم كشرائعو يبلي يغ بصاحبو إىل مقاـ

التصوف "كمنهم ادلثبٌت ادلؤيد إبراىيم بن
الزايدة كال ىقبوؿ"(،)79ويذكره أبونـُ َعيم (تٖٓٗهٖٜٔٓ/م) ضمن أىل
ّ
()81
بقي إىل األبد؛ أل ٌف الفاين عن زلبوبو
التصوف "مثن
ٌ
أمحد"  ،ويذكر لو ما قالو عن ّ
التصوؼ الفناء فيو ،فإذا فىػ ىًن فيو ٌ
()81
و
س إليو فيو ،ومن بني ما قالو يف رللس مواعظو
ابؽ دبشاىدة ادلطلوب ،كذلك بقاء األبد"  ،وكان لو ٌ
رللس للوعظ ُُْيلَ ُ
ىذه األبيات:
ً
ً
ًسجن لً و
ىخا نى ىدوـ
صػ ػ ػػامػ ػ ػ ػ ػًتنا أ ى
ىن تىػ ىرل ى
ساف ال ىف ىّت م ىن ال ىك ىرـ كل ٍ
ٍي ى
()82
س ًم
ت أ ٍىم هن ًم ػ ٍػن يك ًٌل نان ًزلىػ وػة ىمػ ٍػن نىػالىوي نىػ ى
ػاؿ أىف ػ ػ ى
الص ٍم ي
ى
ض ىل ال ىق ى
تصوفو الواضح "حديث إبراىيم بن أمحد بن ادلولوٌد الصويف"(.)83
وكان يل ّقب دبا كان من ّ
( )ٚٙارتبط تعريف الرقّة ابلرافقة ،فالرافقة :الفاء قبل القاف" ،الرافقة ،بالد متّصل البناء ابلرقّة ،ومها على ض ّفة الفرات ،وبينهما مقدار ثالمثائة
ذراع"" ،وعلى الرافقة سوران ،بينهما فصيل ،وىي ،على ىيئة مدينة السالم ،وذلا ربْض بينهما ،وبني الرقّة ،بو أسواقها ،وقد خرب بعض أسوار
فأما اآلن ،فإ ّن الرقّة خربت ،وغلب امسها على الرافقة ،وصار اسم ادلدينة الرقّة" اليت بناىا ادلنصور يف سنة
الرقّة" ،قلت ":ىكذا كانت ّأوًالّ ،
وّل عهده ،مثّ إ ّن الرشيد بىن
(٘٘ٔهٕٚٚ/م) ،على بناء مدينة بغداد ،ورتّب فيها ً
جندا من أىل خراسان ،وجرى ذلك على يد ادلهدي ،وىو ّ
فلما قام علي بن سليمان بن علي واليًا على اجلزيرة نقل أسواق الرقّة إىل تلك
قصورىا ،وكان فيما بني الرقّة ،والرافقة فضاءٌ وأرض مزارعّ ،

فلما قدم الرشيد الرقّة استزاد يف تلك األسواق ،وكان أيتيها،
األرض ،وكان سوق الرقّة األعظم فيما مضى ،يُعرف ب"سوق ىشام العتيق"ّ ،
فع ّمرت م ّدةً طويلة .ينظر .معجم البلدان .مٖ .ص. ٔٙ
وبقيم هباُ ،
ِ
القصار ،قرأ عليو ُعبيد هللا بن عمر البغدادي" .ينظر ،ابن
القراء" إبراىيم بن داود ،أبو إسحاق الرقّي ّ
( )ٚٚيذكره ابن اجلََزري ،ضمن قائمة ّ
زلمد بن علي (تٖٖٛه)ٕٓٓٙ-ٖٕٔٚ( .م) .غاية النهاية يف
زلمد بن ّ
زلمد بن ّ
اجلَزري الدمشقي الشافعي.اإلمام مشس الدين أبو اخلري ّ
برجسراس) .طٔ .دار الكتب
طبقات ال ُقَّراء( .طبعة جديدة ّ
َن بنشرىا سنةٕٖٜٔهُ ،
مصححة اعتمدت على الطبعة األوىل للكتاب اليت ُع ّ
العلميّة .بريوت .لبنان .جٔ .صٕٓ .
( )ٚٛادلختار من مناقب األخيار .جٔ .ص . ٕٓٛ
( )ٜٚادلختار من مناقب األخيار .جٔ .ص . ٕٜٓ
(ٓ )ٛحلية األولياء وطبقات األصفياء  .جٓٔ .صٗ. ٖٙ
(ٔ )ٛحلية األولياء وطبقات األصفياء .جٓٔ .صٗ. ٖٙ
(ٕ )ٛادلختار من مناقب األخيار  .جٔ .ص ص ٕٓٔ. ٕٔٔ ،
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وعبّ ِادىم الناطقني
القصار الرقّي ،من كبار مشايخ الشامُ ،
بن داود ّ
ِ -إبراىيم بن داكد :ىو أبو إسحاق ،إبراىيم ُ
اجلالء ،وطال عمره كثريا ،فبقي بعد أقرانوِ ،
أكثر مشائخ الشام،
ابحلكمة وادلوعظة احلسنة ،من أقران اجلُنيد ،وابن ّ
َ
ُُ
وصحبو ُ
ً ّ
وم على
ضع ى
ىض ٍع ي
ف عن ٌ
رلرًدا فيو ،زلبِّا ألىلو...قاؿ" :أ ي
ف اخللق ىمن ي
رد شهواتو ،كأقول اخللٍق ىم ٍن قى ى
وكان ً
الزما للفقرّ ،
كص ٍحبة فق وري" ،كقاؿ" :كفاايت الفقراء يف التوٌكل ،ككفاايت
ٌ
كيلو ،ي
ردىا" ،كقاؿ":حسبيك من الدنيا شيئاف :يح ٍرمةي ٌٌ
()84
األغنياء يف األمالؾ" .
ويهتم رلد الدين ابن األثري ِ
يصلً يح قلوب الناس
بذكر ادلناقب اجلميلة لو،
ي
(كقاؿ"":سافرت ثالثني سنةن أ ٍ
ّ
()85
القواؿ-صبينا كاف
للفقراء")  ،كقاؿ إبراىيم بن ادلول
القصار ،فقاؿ ":ادعي يل ن
ي
يوما على إبراىيم ٌ
ٌد":دخلت ن
فالان ٌ
يغين:
"غين األبيات اليت يكنت تغنيها ابألمس يف ابغ فالف ،فأخذ ٌ
ابلرقٌة -فدعوتيو لو ،فقاؿ لوٌ :
ت ىذبٍ يف ًوين كأىنٍ ى ً
ً
صانً يع؟
ريًيت
إذىا يك ٍن ى
كم ٍوض ىع ىش ٍك ىواىم ،فى ىما أ ىىان ى
ى
ت ذىخ ى
ضً
ار النى ً
اج يع
حّت إ ىذا بى ىدا
اس َّ
ك ادلى ى
ًيل اللىٍي يل ىى َّزًين إًل ٍىي ى
نىػ ىها ًرم نىػ ىه ي
أقَّضي نىػ ىها ًرم ًابحل ًد ً
يث ً
كَي ىم يع ًين كاذلػىػ ػ ػ ُّػم ابللىٍي ًل ىج ًام يع
كابدلي ىًن
ىٍ
ى
""()86
و
القصار يف
كيقوؿ":كاشوقاه إىل ىم ٍن ىذا ٍ
كص يفو ،كإىل زماف يكشف لنا عن بوادم ىذه األحواؿ  ،مات إبراىيم ّ
سنة(ٖٕٙهٜٖٛ/م) -رمحة هللا عليو.)87(-

ّ -إبراىيم بن ىشيػباف :أبو إسحاق ،إبراىيم بن شيبان ِ
الق ْرِميسيَن ،أحد مشايخ الطريقة ،وشيخ اجلبل يف وقتو ،ذو
ٍى
ُ
ث
ادلقامات ادلشهورة يف الورع والتقوى،
غالـ ىح ىد ي
ي
كقاؿ":خرجت من اجلزيرة إىل الرقٌة ،كمعي مجاعة من الفقراء ،فيهم ه
السن"( ،)88ويذكره أبونـُ َعيم(تٖٓٗهٖٜٔٓ/م) ضمن قوائم األولياء واألصفياء" ،كمنهم القرميسيين إبراىيم بن شيباف،
ًٌ
كحفظ من التصنُّع كالتزين ابلعرفاف ،كاف من ادلتمس ٌكني ابلقرآف كالبياف"(.)89
أييًٌد ابليقني كاإليقاف ،ي

ً
ً
الص ٌمة ابلرقٌة،
وزىادىا ،قاؿ ابن أيب الدنيا(تُِٖقْٖٗ/ـ)" :كاف ٍتوبىة بن ٌ
ْ -تىػ ٍوبىةي بٍ ين الص َّمة :من ُعبّاد ّ
زلاسبا لنفسو فحسب ،فإذا ىو ابن ستني سنة ،فحسب أايمها ،فإذا ىي أحد كعشركف ألف و
ً
يوـ كمخس مئة
ه
ي ٌ
ككاف ن
ن ىى ى ٌ
(ٖ )ٛحلية األولياء وطبقات األصفياء .ص٘. ٖٙ
(ٗ )ٛادلختار من مناقب األخيار .جٔ .ص . ٕ٘ٙ
(٘ )ٛادلختار من مناقب األخيار .جٔ .ص . ٕ٘ٚ
( )ٛٙادلختار من مناقب األخيار .جٔ .ص . ٕ٘ٚ
( )ٛٚادلختار من مناقب األخيار .جٔ .ص . ٕ٘ٚ
( )ٛٛادلختار من مناقب األخيار .جٔ .ص . ٕٖٙ - ٕ٘ٚ
( )ٜٛحلية األولياء وطبقات األصفياء  .جٓٔ .ص ص ٔ. ٖٕٙ ،ٖٙ
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ذنب ،كيف كيف كل و
يوـ ،فصرخ ،كقاؿ":اي كيلتنا ،ألقى ادلىلك و
يوـ عشرة آًلؼ و
ألف و
خر
أبحد كعشرين ى
ذنب؟" ،مثٌ ٌ
ٌ
مغشينا عليو فإذا ىو ميٌت"(.)91

الزٌىاد ،العيبٌاد ادلشهورين ابدلوصل
زلمد بن ًكشاح :ادلوصلي األ ْزدي ،يي ٌ
زلمد" ،ككاف من ي
كًن":أاب ٌ
ٓ -الفتح بن ٌ
ىج ٍعتىين ،كأى ٍع ىريٍتين ،كيف ًىملٌ الليل
زلمد بن الوليد:
ي
زلمد األزدم يقوؿ من جوؼ الليلًٌ :
"رب أ ى
"مسعت فتح بن ٌ
قاؿ ٌ
و
زلمد بن ًكشاح سنة
أٍ
فبأم كسيلة أكرمتين ىذه الكرامة؟" ،ككاف يبكي ساعةن ،كيفرح ساعةن ،مات فتح بن ٌ
ىجلى ٍستينٌ ،
(َُٕقٕٖٕ/ـ) ابدلوصل"(.)91
بن ًعمراف" :أبو مسعود األ ٍزدم ،من أىل ادلوصل ،رحل يف طلب احلديث إىل البلداف النائيٌة ،كجالس
ٔ -ادلي ى
عاَف ي
كأتدب آبدابو ،كصنٌف كتبنا يف السنٌن كالزىد ،كاألدب ،كح ٌدث عن الثورم،
العلماء ،كلزـ سفياف الثىػ ٍورم ،فتف ٌقو بوٌ ،

كابن أيب ذئب ،كمالك ،كابن يجريح ،كاألكزاعي ،كالليث ،كخلق سواىم كثري ،ركل عنو ابن ادلبارؾ ،كموسى بن
كزلمد بن جعفر الوركاين ،كإبراىيم بن عبد هللا اذلركم"(.)92
ي
أعني ،كبشر بن احلارثٌ ،
ِ
ّتص الزىد
ورّكز رلد الدين ابن األثري على طبيعة تصنيفاتو ،دون ذكر عناوينها ،أل ّن ما يبحث عنو ىو كوّنا ّ
ادلتصوفة لِما
عاقال ،صاحب يسنٌة"( ،)93وكان من
ّ
فاضال يف العلوـ ،كردينا ن
التام "كاف زاى ندا ن
ليستدل هبا على صالحو ّ
ّ
كيات خاصة التواضع " إ ٌف التصوؼ براعةه يف ادلعارؼ ،كبالغةه يف ادل ً
ظهر عليو من سلو ٍ
خاكؼ"( ،)94وذلك ما نستجلّو
ٌ

البوابوف،
ممّا ذكره رلد الدين ابن األثري ،فيما نقلو عن غريه "جاء بشر بن احلارث يوـ اجلمعة يدخل ادلسجد ،فطرده ٌ
عاَف ً
البوابوف ،مل
ظنٌوه ن
بن عمراف ،فقاؿ" :مالىك تبكي"؟ ،قاؿ" :طردكين ٌ
سائال ،فقعىد يف قيػبٌة الشعراء يبكي ،فأاته ادلي ى ي
حّت أيدخلىك ادلسج ىد أان" ،قاؿً" :ل أريد"،
ي ىد يعوين أدخل ادلسجد" قاؿ" :قد
ى
اغتممت؟" ،قاؿ" :نعم" ،قاؿ" :قي ٍم ٌ
كل و
مكاف"(.)95
قاؿ ادليعاَف:
ي
"مسعت سفياف الثىػ ٍورم يقوؿً" :ل يستكمل ادلؤمن حقيقة اإلديافٌ ،
حّت أيتيو البالء من ًٌ

(ٓ )ٜادلختار من مناقب األخيار .جٕ .ص . ٔٚ
ُ
(ٔ )ٜادلختار من مناقب األخيار  .جٗ .ص ص. ٔٛٚ ،ٔٛٙ
ُ
(ٕ )ٜادلختار من مناقب األخيار .ج٘ .صٖٓ .
ُ
(ٖ )ٜادلختار من مناقب األخيار .ج٘ .صٖٔ .
ُ
(ٗ )ٜحلية األولياء وطبقات األصفياء  .ج .ٙص. ٖ٘ٙ
(٘ )ٜادلختار من مناقب األخيار .ج٘ .صٖٔ .
ُ
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يسميو
للمعاَف" :أنت ى
ويكفي ادل َ
ادلعاَف كامسك ،ككاف ٌ
عاَف متيّـًزا ما ل ّقبو بو قُدوتو سفيان الثَـ ْوري"؛ إذ كان يقول ُ
ُ
()96
تويف ادلعاَف بن ِعمران سنة(ٗٔٛهٛٓٓ/م) ،وقيل :سنة(٘ٔٛهٛٓٔ/م)،
ـ
،
العلماء"
ايقوتة
ركاية:
الياقوتة ،كيف
ّ ُ
ابدلوصل ،وقربه هبا معروف يُزار(.)97
من ِذكر سفيان الثَـ ْوري( ،)98فهو من األولياء ،ذكره أبونـُ َعيم (تٖٓٗه ٖٜٔٓ/م)"
وادلالحظ أ ّن ىناك قص ٌد ْ
رضي هللا عنو...-كانت لو النيكت
كمنهم اإلماـ ادلرضى ،كالورع الدرل ،أبو عبد هللا ،سفياف بن سعيد الثىػ ٍورم ٌ -
كالزىد ألي يفو"( ،)99وكذلك ،قص ٌد من
كمثبَّ ٍ
ت بو الرعاية ،العلم حلي يفو ي
سلَّم لو يف اإلمامة ،ي
الرائقة ،كالنيتف الفائقة ،يم ى
ي...الوقيً ،لعلمو ع يقوؿ ،كدلالو
ِذ ْكر الليث بن سعد الذي يذكره أبونـُ َعيم (تٖٓٗه ٖٜٔٓ/م) "كمنهم السرم ،الس ٌخ
ٌ
التصوؼ السخاء
ب يذكؿ ،أبو احلارث ،الليث بن سعد كاف يعلى يم األحكاـ مليًّا ،كيبذؿ األمواؿ سخيًّا ،كقيل إ ٌف
ٌ

()111
أمرا ٌإًل
كالوفاء"  ،وكانت فيو ميزة النُصح للح ّكامّ ،
كيل الليث اجلزيرة ،ككاف أمراء مصر ًل يقطعوف ن
حّت قيل ":قد ٌ

دبشورتو"( ،)111وىي نفس ميزات رلد الدين ابن األثري.

ً
اتبعي ،روى عن ابن عمر ،ابن عبّاس ،وغريمها ،ولد
ٕ -ميموف بن مهراف :أبو أيوب ،موىل األ َْزْد ،يف ِع َداد َّ
الرقـّيّنيٌ ،
بن ُعيينة،
سنة أربعني ،وىو إمام أىل اجلزيرة ،مجع بني العلم ،و ّ
الزىد ،والعبادة ،روى عنو األعمشُ ،محَْيد الطويل ،احلكم ُ

فرقنا
كت ىم ٍن مل يتكلٌم ٌإًل حب ٌق أك
ٍ
يسكت ،كأدر ي
األوزاعي ،قاؿ ميموف " :لقد أدر ي
كت ىم ٍن مل ٍ
يكن ديأل عينيو من السماء ى
كنت أستحي أف أتكلٌم عنده"(.)112
من ربٌو ،كقد أدركت من ي

( )ٜٙادلختار من مناقب األخيار .ج٘ .ص ٕٖ.
ُ
األزدي ،رحل البالد يف
م):
ٓٓٛ
ه/
ٗٔٛ
سنة(
؛
ٕٖ
ص
٘
ج
،
األخيار
مناقب
من
ختار
( )ٜٚادل
تويف ادل َ
عاَف بن ِعمران ،أبو مسعود ادلوصلي ْ
ّ ُ
ُ
عاَف كامسك" .ينظر .النجوم الزاىرة يف
وأتدب آبدابو ،فكان يقول لو" :أنت ُم َ
طلب احلديث ،وجالس العلماء ،...،ولزم الثَـ ْوري ،وتف ّقو بوّ ،
ملوك مصر والقاىرة  .جٕ  .ص. ٔٔٚ
( )ٜٛالثَـ ْوري ،سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ،من ولد ثور بن عبد مناة بن ّأد بن طاحبة بن إلياس بن منصور بن مضر بن نزار بن ُمعد
رجال ليس منهم رجل دون الربيع بن خثيم ،ىم ابلكوفة ،وليس ابلبصرة منهم أحد" ،ومات
بن عدانن ،وكان يقال " :أنّو يف بَن ثور ثالثون ً
زلمد بن اسحاق ادلعروف إبسحاق
سفيان الثوري ابلبصرة مسترتًا من السلطانُ ،
ودفن عشاءً ،وذلك سنة(ٔٔٙهٚٚٛ/م) .ينظر ،ابن النّدميّ .
الرتاث العريب .بريوت .لبنان .صٔ. ٕٛ
الوراقٕٔٗٚ( .ىـٕٓٓٙ/م) .كتاب الفهرست .طٔ .دار إحياء ّ
أيب يعقوب ّ
(ِ )ٜٜحلية األولياء وطبقات األصفياء  .ج .ٙص. ٖ٘ٙ
(ٓٓٔ) ِحلية األولياء وطبقات األصفياء  .ج .ٙص. ٖٜٔ
(ٔٓٔ) النجوم الزاىرة يف ملوك مصر والقاىرة  .جٕ .صٕ. ٛ
(ٕٓٔ) ادلختار من مناقب األخيار .ج٘ .ص ص. ٛٓ ،ٜٚ
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يذكره أبونـُ َعيم(تٖٓٗهٖٜٔٓ/م) ضمن قوائم األولياء األصفياء" ،كمنهم احلكيم اليقظاف أبو أيوب ،ميموف

اعتقاؿ
"التصوؼ
التصوؼ
بن مهراف ،إماـ اجلزيرة ،محيد السرية ،سديد السريرة ،كأضاؼ أب ٌف ذاؾ من مسات
ي
ٌ
ٌ
خزف عنك علمو ،كإف
جاىال ،فإنٌك إ ٍف
السريرة كاحتماؿ اجلريرة " ،وذكر قولوً" :ل يُتارين عادلنا كًل ن
ى
ماريت عادلنا ى
الثالث الوسطى
جاىال خشن بصدرؾ"( ،)113ونتيجة لتميّزه ذكره السيوطي (تٜٔٔهٔ٘ٓٙ/م) ِضمن الطبقة
ماريت ن
ى
َ
من التابعني" ،ميموف بن مهراف ،أبو أيوب الرقٌي ،قاؿ سليماف بن موسى" :إ ٍف جاءان العلم من انحية اجلزيرة عن
الزىرم قبلناه،
ميموف بن مهراف قبلناه كإ ٍف جاءان من البصرة عن احلسن البصرم قبلناه ،كإ ٍف جاءان من احلجاز عن ي
ست عشرة
كإف جاءان من الشاـ عن مكحوؿ قبلناه ،كاف ىؤًلء األربعة علماء الناس يف زمن ىشاـ ،مات سنة ٌ

كمائة"(.)114

وكان اخلليفة عمر بن عبد العزيز األُموي(ٔٓٔ-ٜٜهٕٚٓ-ٚٔٛ/م) ،معجبًا دبيمون بن ِمهران ،فكان يقول" :إذا

اجا"( ،)115ويضيف أبو نـُ َعيم (تٖٓٗهٖٜٔٓ/م) بعض أقوال ميمون:
ذىب ىذا كضربيو صار الناس من بعدىم ىر ىج ن
كرجل يعمل يف الدرجات" ،وقال":لو أ ٌف أىل القرآف صلحوا لصليح
اتئب،
"ًل خري يف الدنيا ٌإًل لرجلني ،رجل ه
ه
الناس"(.)116

رجل إىل ميموف بن مهراف
وذكر رلد الدين ابن األثري ً
بعضا ممّا نُقل إليو من سلوكياتو "كقاؿ أبو ادلليح الرقٌي" :جاء ه
ً
ربب احليلَّي كاحليلٌل" ،قال" :فعندم من ىذا ما
خيطيب إليو ابنتو ،فقاؿً" :ل أرضاىا لك" ،قاؿ" :كمل؟" قاؿ" :ألّنٌا ٌ
تريد؟" ،قال" :فاآلف الذم أرضاؾ ذلا"(.)117

ً
أردت أف أنصرؼ
وقال عيسى الرقّي:
فلما ي
ي
"مشيت مع ميموف بن مهراف ٌ
حّت أتى ابب داره ،كمعو ابنو عمركٌ ،
تويف مهران سنة سبع عشرة ومئة وقيل:
قاؿ لو عمرك" :اي أبٌو ،أًل ٍتع ًر ٍ
ض عليو العشاء؟" قال" :ليس ذاؾ من نيٌيت"ّ ،
ِ
كل بلدةو ،كىم بيػغٍييت،
ست عشرة(،)448
ّ
وطبيعي أن تكون ىذه أخالق مهران ،وىو يقول":العلماء يى ٍم ضاليت يف ٌ
ٌ
()119
ككجدت صالح قليب يف رلالسة العلماء" .
ي

(ٖٓٔ) حلية األولياء وطبقات األصفياء  .جٗ .صٖ. ٛ
(ٗٓٔ) طبقات احلُّفاظ .ص. ٗٙ
(٘ٓٔ) حلية األولياء وطبقات األصفياء.جٗ .صٓ. ٛ
( )ٔٓٙحلية األولياء وطبقات األصفياء .صٖ. ٛ
( )ٔٓٚادلختار من مناقب األخيار .ج٘ .صٔ. ٛ
ُ
( )ٔٓٛادلختار من مناقب األخيار .ج٘ .صٖ. ٛ٘-ٛ
ُ
( )ٜٔٓحلية األولياء وطبقات األصفياء .جٗ .ص. ٛٙ
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نصيب منو ،فذكر رلد الدين ابن األثري
ومل يقتصر الصالح يف اجلزيرة الفراتيّة على الرجال فقط؛ بل كان للنساء
ٌ
شخصيّة امرأة من ادلوصل ىي:

ريب حبنا شدي ندا ،فلو أ ىىم ىر يل إىل النار ما
"إين
زلمد ،قالت رقيّة العابدة ادلوصليّةٌ :
ألحب ٌ
ٌ
يرقيٌة ادلوصليٌة :قال منصور بن ّ
علي"(،)111
كجدت للنار حرارةن مع حبًٌو ،كلو ىأم ىر يب إىل اجلنٌة دلىا
ي
ي
كجدت للجنٌة ل ٌذةن مع حبٌو؛ أل ٌف حبٌو ىو الغالب ٌ
"مسعت امرأة متعبّدةً عندان تقول:
ومل تكن رقيّة وحدىا العابدة؛ بل كانت ىناك أخرايت كاليت نقل حديثها ْفتح ادلوصلي:
ُ

"إذلي ،لو أنٌك ع ٌذبتين بعذابك كلٌو لكاف ما فاتين من قيربك أعظم عندم من العذاب ،كلو ٌنعمتين بنعيم اجلنٌة كلٌو

كاف ل ٌذة يحبٌك يف قليب أكثر"( ،)111وىذا ما يشبو ما متيّزت بو العابدة رابعة العدويّة يف البصرة.

خاُتة:

يبني
اىتمام رلد الدين ابن األثري بصالح النفوس ،وتربيّة الفرد لنفسو دبجالسة األولياء والعلماء ،ورلاىدة النفس ،ما ّادلتصوفة.
شخصيّتو الزاىدة ّ
وإيضاح لطبيعة شخصيّة ادلؤلِّف ،وماذا أخذ من صفات العلماء ،وأخالقهم ،ومناقبهم.
الكتاب فيو شر ٌحٌ
الشخصيات ادلذكورة منتقاةٌ بعناية للرتمجة ذلا؛ ّ ِاألول يف شخصية مؤلِّفنا ىذا.
ألّنا ادلؤثّر ّ
الزىد ،والنصح للح ّكام ،كما ىو يف
العلماء الذين ْتر َجم ذلم ُّأدوا عدَّة أدوا ٍر منها ،طلب العلم ،وتعليمو ،والوعظ ،و ُشخصية رلد الدين ابن األثري.
ترجم ذلم مكنّو من تتبّع مسرية حياتو الشخصيّة ،وتعكس مدى استفادتو من رلالستو
اعتماده الرتتيب األجبدي لرتمجة من َللعلماء ،ومطالعة الكتب؛ إذ بدأ من الرقّة إىل ادلوصل ،ومعو نلمح دور اجلزيرة الفراتيّة يف إُياد وتثبيت الكلمة الطيّبة ،دبا
زىادىا العلماء.
فعلو ّ
ِ
من اختارىم ،ذكرىا أبونُعيبم يف تقدمي كتابو "حلية األولياء وطبقات األصفياء".
كل ما ذكره من صفات
ومناقب ْ
 ّمصادر البحث كمراجعو:

(أول يوليوٕٗٓٓم) .الو ْش ُي ادلرقوم يف َح ِّل ادلنظوم( .حتقيق حيي
زلمد ّ
الشْيباين اجلََزريّ .
ٔ -ابن األثري .ضياء ال ّدين أبو الفتح نصر هللا بن ّ
األول .سلسلة ال ّذخائر.
عبد العظيم)( .تقدمي ،ال ّدكتور عبد احلكيم راضي) .اإلصدار ّ
الشْيباين
عز الدين .اإلمام ّ
زلمد بن عبد الكرمي بن الواحد َ
اجلزري ّ
ٕ -ابن األثري َ
زلمد بن ّ
ادلؤرخني أبو احلسن علي بن أيب الكرم ّ
العالمة عمدة ّ
(تٖٓٙه)
الزيْبق الدقّاق) .طٗ .الكتب العلميّة.
 (ٕٗٗٔهٕٕٓٓ/م) .الكامل يف التاريخ( .راجعوزلمد يوسف َ
ّ
وصححو الدكتور ّ
بريوت .لبنان .جٓٔ .

(ٓٔٔ) ادلختار من مناقب األخيار .ج٘ .ص. ٕٜ٘
ُ
( )444ادلختار من مناقب األخيار .ج٘ .ص. ٕٜ٘
ُ
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ٖ-

ٗ-

٘-
-ٙ

 (دت) .كتاب التاريخ الباىر يف الدولة األاتبكيّة ابدلوصل( .حتقيق ،عبد القادر أمحد طُليمات)( ،دط) .دار الكتب احلديثةابلقاىرة .مصر .
الشيباين اجلزري ،مثّ ادلوصلي (ت ٙٓٙه)ٕٔٗٗ( .ه/
زلمد بن عبد الكرمي ْ
زلمد بن ّ
ابن األثري .رلد الدين أبو السعادات ادلبارك بن ّ
زلمد أديب اجلادر) .طٔ .مركز
ٕٓٓٙم ) .كتاب ادلختار من مناقب األخيار( .ح ّققو وعلّق عليو ،مأمون الصاغرجي ،عدانن عبد ربّوّ ،
زائد للرتاث والتاريخ .اإلمارات العربيّة ادلتّحدة .جٔ .
د.أم اخلري عثماين( .أوت ٕٕٓٓم)" .صناعة الكتابة بني اإلنشاء والفنون األخرى من خالل مؤلّفات ابن األثري ضياء الدين
(تٖٙٚه)" .رللّة موريطانيا .رللّة الدراسات التارخييّة واإلجتماعيّة .جامعة نواكشوط موريطانيا .العدد .ٗ٘ :ادلوقع على الشبكة ىو:
.www.rehs.mr
مصورة
ابن تغري بردي األاتبكي.مجال الدين أبو احملاسن يوسف(ٖٔٛٚٗ-ٛه)( .دت).النجوم الزاىرة يف ملوك مصر والقاىرة( .نسخة ّ
عن طبعة دار الكتب مع استدر ٍ
وفهارس جامعة) .ج. ٙ
اكات
َ
زلمد بن علي (تٖٖٛه)ٕٓٓٙ-ٖٕٔٚ( .م) .غاية
زلمد بن ّ
زلمد بن ّ
ابن اجلَزري الدمشقي الشافعي.اإلمام مشس الدين أبو اخلري ّ
برجسراس).
َن بنشرىا سنةٕٖٜٔه
النهاية يف طبقات ال ُقَّراء .طٔ( .طبعة جديدة ّ
ُ
مصححة اعتمدت على الطبعة األوىل للكتاب اليت ُع ّ
طٔ .دار الكتب العلميّة .بريوت .لبنان .جٔ .

زلمد بن أيب بكر (ٙٓٛىـٙٛٔ/ىـ)ٔٗٔٗ( .ىـٜٜٔٗ/م)َ .وفَيات األعيان وأنباء أىل
ٕ -ابن خلّكان.أبو العبّاس مشس ال ّدين أمحد بن ّ
الزمان( .ح ّققو ال ّدكتور إحسان عبّاس) .طٔ .دار صادر .بريوت .لبنان .ج٘.
ّ
 -ٛالذىيب .احلافظ مشس الدين ،أبو عبد هللا (تٚٗٙه)ٔٗٓ٘( .هٜٔٛ٘/م)
مؤسسة األعلمي للمطبوعات .بريوت .لبنان.
دول اإلسالم .منشورات ّ
 ّمؤسسة
عواد معروف ُ
 (ٔٗٔٚهٜٜٔٙ/م)ّ .ود.زليّي ىالل السرحان) .طّٔٔ .
سري أعالم النبالء( .ح ّقق ىذا اجلزء د.بشار ّ
الرسالة .بريوت .لبنان .
السبكي .اتج الدين أبو نصر ،عبد الوىاب بن علي بن عبد الكايف(ٕٚٚهٚٚٔ/ه)
ُ -ٜ
زلمد الطنجاوي)( .دط) .دار إحياء الكتب العربيّة.
زلمد احللو -زلمود ّ
 طبقات الشافعيّة الكربى( .حتقيق عبد الفتاح ِّ
ِ
زلمد أبوالعيون).
زلمد علي ّ
 ُمعيد النعم ُالنجار ،أبوزيد شليبّ ،
ومبيد النقمٖٔٙٚ( .هٜٔٗٛ/م)( .ح ّققو وضبط وعلّق عليوّ ،
طٔ .دار الكتاب العريب .القاىرة مصر.
ٓٔ -السيوطي.اإلمام الشيخ جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر( تٜٔٔه)ٖٔٗٓ( .هٜٖٔٛ/م) .طبقات احلُّفاظ( .راجع النسخة
وضبط أعالمها جلنة من العلماء إبشراف الناشر) .طٔ .دار الكتب العلميّة .بريوت .لبنان.
َ
ِ
ٔٔ -سبط ابن اجلوزي .مشس الدين أبو ادلظ ّفر يوسف بن ق ْز أوغلي بن عبد هللا (ٔٙ٘ٗ-٘ٛه)ٖٔٗٗ( .هٕٖٓٔ/م) .مرآة الزمان يف
تواريخ األعيان( .ح ّققو وعلّق عليو إبراىيم الزيْبق) .طٔ .دار الرسالة العادليّة .دمشق-احلجاز .اجلمهوريّة العربيّة السوريّة .جٕٕ .
الع َكري(ٕٖٜٓٔٔٓٛ-ه).
زلمد َ
ٕٔ -ابن العماد احلنبلي الدمشقي.اإلمام شهاب الدين أبو الفالح عبد احلي بن أمحد بن ّ
وخرج أحاديثو عبد القادر األرانؤوط .ح ّققو وعلّق عليو
(ٕٔٗٔهٜٜٔٔ/م) .شذرات الذىب يف أخبار من ذىب( .أشرف على حتقيقو ّ
زلمود األرانؤوط) .طٔ .دار ابن كثري .دمشق-بريوت .م. ٚ
ادلسعدي) .ط.ٚ
ٖٔ -علي بن ىادية .بلحسن البليش .اجليالّل بن احلاج حيئٗٔٔ( .هٜٜٔٔ/م) .القاموس اجلديد ّ
للطالب( .تقدمي َ
ادلؤسسة الوطنيّة للكتاب .اجلزائر.
ّ
صبح األعشى .طبع مطبعة دار الكتب ادلصريّة ،القاىرة ،مصر .جٔ.
كتاب
م).
ٕٕٜٔ
ه/
ٖٓٗٔ
(
أمحد.
العباس
القلقشندي.أبو
ٗٔ-
ُ

()984

مجلة دراسات موصلية  /مجلة علمية محكمة
الثان  /حزيران  4244م /ذو القعدة 3665هـ
العدد ( )35القسم
ي
ر
الثان
الدول
اض
واالفت
الخامس
العلم
بالمؤتمر
عدد خاص
ي
ي
ي
ي
ر
الجزيرة الفراتية تاري ــخ وحضارة (القرن األول  -السابع الهجري/السابع  -الثالث عش الميالدي)
 43-46شباط 4244
ISSN. 1815-8854

ِ
زلمد
الرواة على أنباء النُحاة( .حتقيق ّ
٘ٔ -القفطي .الوزير مجال الدين أبو احلسن علي بن يوسف (تٕٗٙه)ٔٗٓٙ( .هٜٔٛٙ/م) .انباه ّ
مؤسسة الكتب الثقافيّة .بريوت .لبنان .
أبو الفضل إبراىيم) .طٔ .دار الفكر العريب .القاىرةّ .
 -ٔٙأبونُعيم.احلافظ أمحد بن عبد هللا األصفهاين (تٖٓٗه)ٗٔٙ( .هٜٜٔٙ/م)ِ .حلية األولياء وطبقات األصفياء .دار الفكر للطباعة
والنشر والتوزيع .بريوت .لبنان .جٔ .
الرتاث
الوراقٕٔٗٚ( .ىـٕٓٓٙ/م) .كتاب الفهرست .طٔ .دار إحياء ّ
زلمد بن اسحاق ادلعروف إبسحاق أيب يعقوب ّ
 -ٔٚابن النّدميّ .
العريب .بريوت .لبنان.
الرومي البغدادي (تٕٙٙىـ)ٖٕٔٗ( .ىـٜٔٓٙ/م) .معجم البلدان.
 -ٔٛايقوت احلموي.شهاب ال ّدين أبو عبد هللا بن عبد هللا احلموي ّ
السعادة ،مصر .م٘ .
(تصحيح وترتيب ّ
زلمد أمني اخلاجني الكتيب) .طٔ .مطبعة ّ
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