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ملخص البحث:

إن ىذا البحث ىو ٤تاولة لبيان دور ٣تموعة من أعالم ا١توصل الذين ورد ذكر تراٚتهم يف كتاب (ا١تختصر احملتاج
إليو من اتريخ ابن الدُّبَْيثِ ّي) للذىيب (ت ٚٗٛى ٖٔٗٛ/م) فيما خيص رحالهتم العلمية إىل بغداد يف ا١تدة احملصورة ما بُت
القرنُت (السادس والسابع للهجرة/الثاين عشر والثالث عشر للميالد) ،وأما الغرض األساسي لرحلتهم إىل بغداد فهو
للدراسة على شيوخ ىذه ا١تدينة وٝتاع ا١تصنفات العلمية من مؤلفيها ،ولشهرة ىؤالء األعالم فقد توىل بعضهم وظائف
مهمة يف بغداد .واب١تقابل كانت ىناك رحالت معاكسة من بغداد إىل ا١توصل للغرض السابق ذاتو.
الكلمات ا١تفتاحية :الذىيب ،الرحالت العلمية ،بغداد ،ا١توصل.
Abstract
This paper is an attempt at clarifying the role of a number of
distinguished Mosuli people whose biographies were mentioned in (An
Abridgement of Ibn al-Dubaythí's History) by al-Dhahabí by Al-Thahabee
(748AH / 1348 AD) , as far as their scientific journeys to Baghdad are
concerned in the period between the 6th and 7th Centuries AH and the 12th
and 13th centuries AD. The main reason behind their journeys to Baghdad
was to be taught by the Sheikhs of the city and to listen to the scientific
Workbooks from their original authors. Due to the reputation that those
distinguished people had, they got important professions in Baghdad. In
the opposite direction, there were journeys in the other direction from
Baghdad to Mosul for the same reason mentioned earlier.
Keywords: al-Dhahabí, the scientific Journeys , Baghdad, Mosul.

املقدمة:
أج ْل الرحالت وأٝتاىا غاية بعد الرحلة إىل اٟتج ،ولعلم اٟتديث الفضل يف رواجها ،وىي
تعد الرحلة العلمية من َ
من الركائز األساسية اليت ينبغي للعامل اإل١تام هبا وايفاؤىا حقها من الًتحال إىل ا١تدن واألقاليم ا١تختلفة للدراسة على أيدي
العلماء وأتليف الكتب ونسخها ودراستها وطرق نقلها (مطلوب ،ٜٜٕٔ ،مجٕ ،ص ٖٔ٘ .)ٖٖ٘-وقد ورد اٟتديث
عن الرحالت العلمية يف كتب الًتاجم والطبقات اليت ٘تثل أحد أمناط التدوين التارخيي اليت تناولت ٥تتلف طبقات اجملتمع،
كاحملدثُت والفقهاء واٟتكماء واألطباء واللغويُت والنحاة واألدابء وغَتىم ،فاىتمت بنشاطهم العلمئ ،تا فيها رحالهتم
العلمية .ومن بُت ىذه الكتب كتاب ا١تختصر احملتاج إليو من اتريخ اٟتافظ أيب عبد هللا دمحم بن سعيد بن دمحم ابن الدُّبَْيثِ ّي
(ت ٖٙٚى ٕٖٜٔ/م) انتقاء دمحم بن أٛتد بن عثمان الذىيب (ت ٚٗٛى ٖٔٗٚ/م) الذي يع ّد من كتب الًتاجم ا١تهمة،
والذي ضم تراجم العديد من الشخصيات سواءاً أكانوا٤ :تدثُت ،مقرئُت ،فقهاء ،قضاة ،خطباء ،وعّاظ ،أدابء ،ملوكاً...
اخل  .كما أن للكتاب أمهية علمية ابلغة ،السيما اٞتزء الثالث منو ،ألن مادتو جديدة ،وغَت موجودة فيما بقي من الكتاب
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األصلي ا١توسوم ب ذيل اتريخ مدينة السالم بغداد أو اتريخ اٟتافظ ابن الدُّبَْيثِ ّي ،ألن ثلث اتريخ ابن الدُّبَْيثِ ّي األصلي
ا١تذكور ما زال مفقوداً ،وا١توجود منو ينتهي إىل هناية حرف العُت(الذىيب ،ٜٔٚٚ ،جٖ ،ص ٘) .فضالً عن ذلك فإن
للكتاب ميزاتن :األوىل أن فيو فوائد وإضافات من قَبِل الذىيب ،والثانية أنو ٓتط الذىيب ،ونتج من ىاتُت ا١تيزتُت خاصية
تضمنو الكتاب ضبطاً ومادة؛ ألنو ٓتط إمام عامل ومؤرخ ابرع ومًتجم متمكن يف فن الًتاجم
عظيمة ىي صحة ما ّ
(الذىيب ،ٜٔ٘ٙ ،جٔ ،ص .)ٔٛ
ؤتا أن بغداد كانت ٘تثل حاضرة ا٠تالفة العباسية واحتضاهنا لعلوم األُمة أبسرىا بدون منازع قبل سقوطها بيد
ا١تغول سنة (ٙ٘ٙى ٕٔ٘ٛ/م) ،ونظراً ١تا كانت تتمتع بو من شهرة وٝتعة علمية فاقت حواضر الدنيا شرقاً وغرابً وبقية
ا١تراكز العلمية ،وما عرف عن علمائها من أتصيلهم للعلوم العربية اإلسالمية(مطلوب ،مجٕ ،ص ٖٖ٘)  ،آتت من
التطور العلمي الذي شهدتو يف ٥تتلف ٣تاالت ا١تعرفة ،وأصبحت بغداد مركزاً لإلشعاع اٟتضاري ،فقد أُنشئت فيها
ا١تؤسسات التعليمية من دور علم ومدارس(دمحم ،ٜٔٚٔ ،ص ٕ .)ٔٛوبذلك أصبحت بغداد قبلة العامل اإلسالمي يؤمها
العلماء من كل حدب وصوب ،وكان أتثَتىا العلمي يظهر يف اٟتواضر اإلسالمية األُخرى كدمشق والقاىرة وقرطبة وكذلك
ا١توصل عن طريق العلماء والفقهاء وا١تدرسُت الذين تلقوا معارفهم يف بغداد(دمحم ،ٜٔٚٔ ،ص ٕ )ٔٛمن خالل رحالهتم
العلمية اليت كانوا يقومون هبا دون أي حواجز تفصل بُت مدن العامل اإلسالمي(جرجيس ،ٕٓٓٔ ،ص .)ٚٙ
فضالً عن ذلك كانت ىناك رحالت علمية معاكسة من بغداد إىل ا١توصل فقد غدت ا١توصل يف القرنُت (السادس
والسابع للهجرة /الثاين عشر وال ثالث عشر للميالد) أحد أىم ا١تراكز الثقافية والعلمية ا١تهمة ،وأصبحت ال تقل أمهية
ونشاطاً عن مراكز الثقافة األُخرى(دمحم ،ٜٔٚٔ ،صٕ ،)ٔٛويف ظل ازدىار اٟتركة العلمية يف ا١تدينة ،فقد قدم إليها
علماء من مدن ٥تتلفة كبغداد ،إما للدراسة على علمائها ،وإما لنشر علمهم وثقافتهم يف ىذه ا١تدينة.
ومن ىذا ا١تنطلق جاء عنوان البحث عن الرحالت العلمية بُت علماء ا١توصل وبغداد ،يف كتاب ٤تدد ىو ا١تختصر
احملتاج إليو من اتريخ ابن الدُّبَْيثِ ّي للذىيب ،وتكمن أمهية البحث يف أنو ال توجد دراسة مستقلة عن الرحالت العلمية بُت
علماء ا١توصل وبغداد ،الواردة ابلكتاب ٤تل الدراسة .وعلى ضوء ذلك قُ ّسم البحث إىل النقاط اآلتية وىي:
أولا :التعريف بكتاب ا١تختصر احملتاج إليو.

اثني ا :األعالم ا١توصليون الذين رحلوا إىل بغداد .

اثلثا :األعالم البغداديون الذين كانت ٢تم رحلة معاكسة من بغداد إىل ا١توصل.
ا٠تا٘تة.

أولا :التعريف بكتاب املختصر احملتاج إليه:

إن ىذا الكتاب ىو يف األصل كتاب ذيل اتريخ مدينة السالم بغداد الذي ذيل بو ابن الدُّبَْيثِ ّي على اتريخ بغداد
للسمعاين (ت ٕ٘ٙى ٔٔٙٙ/م) ،ا١تذيل على اتريخ بغداد للخطيب البغدادي (ت ٖٗٙى ٔٓٚٓ/م)( ابن ا١تستويف،
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ٓ ،ٜٔٛقٔ ،ص ٗ .)ٜٔوواضع ىذا التذييل ىو ٚتال الدين أبو عبد هللا دمحم بن سعيد بن حيِت الواسطي ا١تعروف اببن
الدُّبَْيثِ ّي(ابن ا١تستويف ،ٜٔٛٓ ،قٔ ص ٜٗٔ؛ ابن الشعار ،ٕٓٓ٘ ،مج ،ٙج ،ٚص ٛٙ؛ السبكي ،ٜٔٙٗ ،ج،ٛ
ص ٔ .)ٙكانت والدتو بواسط يوم االثنُت يف السادس والعشرين من شهر رجب سنة (٘٘ٛى ٕٔٔٙ/م) .وٝتع اٟتديث
الشريف على مشايخ واسط وإربل وبغداد واٟتجاز ،وطلبو لنفسو ،فمن شيوخو :أبو طالب دمحم بن علي بن أٛتد الكتاين
(ت ٜ٘ٚى ٖٔٔٛ/م) ،وأبو السعادات نصر هللا بن عبد الرٛتن بن دمحم القزاز (ت ٖ٘ٛى ٔٔٛٚ/م) ،وعبد ا١تنعم بن
عبد هللا الفراوي (ت ٘ٛٚى ٜٔٔٔ/م)( ابن ا١تستويف ،ٜٔٛٓ ،قٔ ص ٜٗٔ؛ ابن الشعار ،ٕٓٓ٘ ،مج ،ٙج ،ٚص
ٛٙ؛ السبكي ،ٜٔٙٗ ،ج ،ٛص ٔ .)ٙوأما من روى عنو فهم٤ :تب الدين دمحم بن ٤تمود بن اٟتسن ا١تعروف اببن
النجار (ت ٖٗٙى ٕٔٗ٘/م) ،ودمحم بن عبد الغٍت بن شجاع البغدادي ا١تعروف اببن نقطة (ت ٕٜٙى ٕٖٔٔ/م)،
وزكي الدين الربزايل (ت ٖٙٙى ٕٖٔٛ/م) وآخرون (السبكي ،ٜٔٙٗ ،ج ،ٛص ٕ .)ٙوكان البن الدبيثي تالميذ َد َر َسوا
عليو ومن أمههم :احملدث وا١تؤرخ زكي الدين أبو دمحم عبد العظيم بن عبد القوي بن سالمة ا١تنذري (تٙ٘ٙى ٕٔ٘ٛ /م)
(ابن العماد اٟتنبلي ،د.ت ،ج ٘ ،ص  .)ٕٚٚوا١تؤرخ ابن الساعي اتج الدين أبو طالب علي بن ا٧تب بن عثمان
البغدادي (ت ٗٙٚى ٕٔٚ٘ /م) (الذىيب ،ٜٜٔٛ ،حوادث ووفيات ٔ ٙٛٓ-ٙٚى  ،ص ٔ .)ٔٙوكان ابن الدُّبَْيثِ ّي
شيخاً صاٟتاً فاضالً ،حافظاً ،من مشاىَت أصحاب اٟتديث وعلمائهم وأعياهنم .وقد أتقن قراءات القرآن الكرمي ،كما قرأ
الفقو ،وىو أيضاً ذو معرفة ابلتواريخ والوقائع ،ولو أشعار يف الزىد والوعظ(ابن الشعار ،ٕٓٓ٘ ،مج ،ٙج ،ٚص )ٛٚ
وىو حافظ بغداد ومؤرخها(الذىيب ،ٜٔٛٛ ،جٕ ،ص ٖٗٔ) ولن زاىتو وعدالتو ،فقد أصبح من الشهود العدول ،وتوىل
وظيفة اإلشراف على الوقف العام من قبل قاضي القضاة ،والنظر يف أوقاف ا١تدرسة النظامية الشافعية(فهد،ٜٔٚٗ ،
كف بصره آخر عمرهِ (الذىيب ،ٜٜٔٛ ،حوادث ووفياتٙٗٓ-ٖٙٓ ،ى  ،ص ٕٔ٘)،
مجٖ ،عٖ ،ص  .)ٖٔٛمث َّ
وكانت وفاتو يف بغداد يوم االثنُت يف اليوم الثامن من شهر ربيع األول سنة (ٖٙٚى ٕٖٜٔ/م)( ابن الشعار،ٕٓٓ٘ ،
الورديَّة اليت ىي مقربة الشيخ الزاىد شهاب الدين
مج ،ٙج ،ٚص ٛٚ؛ السبكي ،ٜٔٙٗ ،ج ،ٛص ٕ )ٙودفن ٔتقربة َ
عمر السهروردي(الذىيب ،ٜٔٚٚ ،جٖ ،ص  .)ٛوىي مقربة كبَتة عند سور بغداد ٦تا يلي ابب الظَّفريَّة ،كان موضعها
فاشًتي وجعل مقربة ِ
ت على الناس ،فعرفت ابلوردية (ابن الساعي ،ٕٓٔٗ ،صٕ٘).
بستاانً فيو شجر الورد الكثَت،
ووق َف ْ
َّ ُ
ُ
والبن الدُّبَْيثِ ّي مؤلفات عدة أشهرىا :معجم عن شيوخو ،وكتاابً يف اتريخ واسط ،ويف اتريخ بغداد ٝتاه ذيل اتريخ
مدينة السالم بغداد (السبكي ،ٜٔٙٗ ،ج ،ٛص ٙٛ؛ ابن العماد اٟتنبلي ،د.ت ،ج٘ ،ص ٘ .)ٔٛوكتاب الذيل مل
أي ما يعادل ثلث الكتاب مع ما فقد من تراثنا العريب اإلسالمي وا١توجود منو خيص
يصلنا كامالً؛ إذ فقدت بعض إجزائو َّ
أٝتاء احملمدين وابقي الكتاب ينتهي إىل هناية حرف العُت(الذىيب ،ٜٔٚٚ ،جٖ ،ص ٘) .وأما ا١تتوفر من الكتاب حالياً،
فقد طبع يف ٜتس ٣تلدات من ٖتقيق الدكتور بشار عواد معروف ونشر يف دار الغرب اإلسالمي بَتوت يف سنة .ٕٓٓٙ
وقد احتوى ىذا الكتاب على تراجم عن ا٠تلفاء ،ووالة عهدىم ،والوزراء ،وأرابب الوالايت ،والقضاة ،وا٠تطباء ،ورواة
اٟتديث ،واألدابء ،مث من قدم بغداد من أىل العلم وح ّدث هبا(الذىيب ،ٜٔٚٗ ،جٔ ،ص ٚٚ؛ فهد ،ٜٔٚٗ ،مجٖ،
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عٖ ،ص  ) ٖٜٔمن أىل النصف الثاين من القرن (السادس للهجرة/الثاين عشر للميالد) يف الغالب والنصف األول من
القرن (السابع للهجرة/الثالث عشر للميالد)( الذىيب ،ٜٖٔٙ ،جٕ ،ص ٘ٔ) .ورتب ابن الدُّبَْيثِ ّي تراٚتو على حروف

ا١تعجم ،إال أنو بدأ ابحملمدين مث األٛتدين تيمناً وتربكاً ابسم النيب دمحم ( .)وتكمن قيمة الكتاب يف أنو وردت ضمن
ِ
أمور سياسية وادارية وثقافية وعلمية لتاريخ العراق يف عصر ا١تؤلف(فهد ،ٜٔٚٗ ،مجٖ ،عٖ ،ص
ترٚتات ابن الدُّبَْيث ّي ٌ
ٕٖٓ) .فضالً عن ذلك فقد اعتمد عليو كثَتٌ من ا١تؤلفُت الذين جاؤوا بعده ،مثالً ابن النجار (ت ٖٗٙى ٕٔٗ٘/م) يف
كتابو التاريخ اجملدد ١تدينة السالم ،و ِ
القفطي (ت ٙٗٙى ٕٔٗٛ/م) وكتابيو إنباه الرواة على أَنباه النحاة و احملمدون من
الشعراء ،وا١تنذري (ت ٙ٘ٙى ٕٔ٘ٛ/م) وكتابو التكملة لوفيات النقلة(فهد ،ٜٔٚٗ ،مجٖ ،عٖ ،ص  )ٖٕٚ؛ إذ عدوه
ا١تصدر األول عن اتريخ بغداد يف الفًتة اليت عاشها ابن الدُّبَْيثِ ّي(الذىيب ،ٜٔٚٚ ،جٖ ،ص ٕٔ).
وفيما يتعلق بكتاب ا١تختصر احملتاج إليو موضوع البحث ،فإنو يعد من الكتب ا١تهمة اليت اختصرىا مشس الدين
الذىيب أبو عبد هللا دمحم بن أٛتد بن عثمان ،الذي ولد بدمشق يف شهر ربيع األول من سنة (ٖٙٚى ٕٔٚٗ/م)(
الصفدي ،ٜٔٔٔ ،ص ٕٕٕٔٗٗ-؛ السبكي ،ٜٔٙٗ ،ج ،ٜص ٓٓٔ .)ٔٓٔ-وقد اىتم الذىيب بدراسة علم
القراء ٚتال الدين إبراىيم بن داؤد
القراءات ،فدرس القرآن الكرمي ابلقراءات السبع على ّقراء مشهورين من أمثال شيخ ّ
العسقالين ا١تعروف ابلفاضلي (ت ٕٜٙى ٕٜٕٔ/م) ،والشيخ ٚتال الدين إبراىيم بن غايل الدمشقي (ت
ٙٓٛى ٕٔٔٔ/م) والشيخ مشس الدين دمحم بن منصور اٟتليب (ت ٜٚٔى ٖٜٔٔ/م)( الذىيب ،ٕٓٓٔ ،جٔ ،ص ٕٓ).
وأما اٟتديث الشريف فقد اعتٌت بو كثَتاً وٝتعو من شيوخ كثر من دمشق وبعلبك وحلب وٛتص والقدس ومكة ا١تكرمة
وا١تدينة ا١تنورة والقاىرة(الذىيب ،ٜٔ٘ٔ ،جٔ ،ص ٗ٘-؛ الصفدي ،د.ت ،جٕ ،ص ٖٔٙ؛ السبكي ،ٜٔٙٗ ،ج،ٜ
ص ٕٓٔ) .ومن ىؤالء الشيوخ أٛتد بن ىبة هللا بن عساكر (ت ٜٜٙى ٕٜٜٔ /م) وٝتع على ٚتال الدين حيِت بن رافع
الصَتيف (ت ٙٚٛى ٕٜٔٚ/م) ،وشرف الدين عبد ا١تؤمن بن خلف الدمياطي (ت ٘ٓٚى ٖٔٓ٘/م)( الذىيب،ٜٔ٘ٔ ،
جٔ ،ص ٗ٘-؛ الصفدي ،د.ت ،جٕ ،ص ٖٔٙ؛ السبكي ،ٜٔٙٗ ،ج ،ٜص ٕٓٔ) .وإضافة إىل علم القراءات
س الذىيب النحو واللغة واألدب والشعر .واب١تقابلَٝ ،ت َع من الذىيب وروى عنو كثَت من العلماء
واٟتديث الشريفَ ،د َر َ
الذين رحلوا من سائر البالد إليو بدمشق ٤تل إقامتو (السبكي ،ٜٔٙٗ ،ج ،ٜص ٖٓٔ).
وللذىيب مؤلفات كثَتة ،منها قيامو ابختصار عدد كبَت من أمهات الكتب يف شىت العلوم اليت برع فيها ومن أمهها
التاريخ واٟتديث الشريف(الذىيب ،ٕٓٓٔ ،جٔ ،ص ٔٗ) .وامتازت ٥تتصراتو أبن فيها إضافات وتعليقات وتصحيحات
على ا١تؤلف ،ومقارانت تدل على معرفتو بفن الكتاب ا١تختصر(الذىيب ،ٕٓٓٔ ،جٔ ،ص  .)ٗٙومن الكتب اليت
اختصرىا اتريخ بغداد للخطيب البغدادي (ت ٖٗٙى ٔٓٚٓ/م) والذيول عليو ،وكتاب أسد الغابة يف معرفة الصحابة
البن األثَت (ت ٖٓٙى ٕٖٕٔ/م) ،وكتاب هتذيب الكمال يف معرفة الرجال للمزي (ت ٕٗٚى ٖٔٗٔ/م)( الذىيب،
ٕٔٓٓ ،جٔ ،ص ٗ٘ .) ٘٘-أما الكتب اليت ألفها الذىيب فمنها :كتاب اتريخ اإلسالم ووفيات ا١تشاىَت واألعالم،
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وكتاب سَت أعالم النبالء ،وكتاب العرب يف خرب من غرب(الصفدي ،د.ت ،جٔ ،ص ٖٔٙٗ-ٔٙ؛ السبكي،ٜٔٙٗ ،
ج ،ٜص ٗٓٔ.)ٔٓ٘-
وفيما خيص كتاب ا١تختصر احملتاج إليو من اتريخ اٟتافظ أيب عبد هللا دمحم بن سعيد ابن الدُّبَْيثِ ّي موضوع البحث،
فيعد من أبرز الكتب اليت اختصرىا الذىيب ،نظراً ألنو زاد يف كثَت من تراجم ابن الدُّبَْيثِ ّي ،والسيما من روى عن صاحب
الًتٚتة ،وىو ما أغفلو ابن الدُّبَْيثِ ّي يف اترخيو ،فضالً عن ذلك فإنو أضاف تواريخ وفيات ا١تًتٚتُت الذين مل يذكر صاحب
الكتاب األصلي وفياهتم ،وىذا ما فعلو ابن الدُّبَْيثِ ّي الذي مل يذكر وفاة أح ْد ٦تن ذكرىم يف كتابو ٦تن أتخرت وفاتو عن سنة
(ٕٔٙى ٕٕٔٗ/م) ،وىي السنة اليت ح ّدث ابن الدُّبَْيثِ ّي فيها بتارخيو ،واليت ٘تثل آخر إخراج لو ،يف حُت أن وفيات
بعضهم قد أتخرت إىل النصف الثاين من القرن (السابع للهجرة/الثالث عشر للميالد) ،فاستخرج الذىيب وفياهتم ليكون
اختصاره أ ْكمل ،ولتكون معلومات الكتاب أمت(الذىيب ،ٕٓٓٔ ،جٔ ،ص  .)٘ٓ-ٜٗو٧تد أن سبب اختصاره ٢تذا
الكتاب ،يرجع ألمهية اتريخ ابن الدُّبَْيثِ ّي وقيمتو بُت التواريخ البغدادية األصيلة(ابن الدُّبَْيثِ ّي ،ٜٔٚٗ ،جٔ ،ص ٗ٘).
وأيضاً ليستفيد منها يف كتبو(ابن الدُّبَْيثِ ّي ،ٜٔٚٗ ،جٔ ،ص ٘ٗ؛ فهد ،ٜٔٚٗ ،مجٖ ،عٖ ،ص  .)ٖٕٚو٦تا يالحظ
على كتاب ا١تختصر احملتاج إليو ،أن الذىيب قد حافظ على ذاتية ا١تؤلف األصلية ،لكنو مل يذكر ٚتيع الًتاجم بل انتقى
منها ما هتوى إليو نفسو ،وابلذات احملدثُت فقط(ابن الدُّبَْيثِ ّي ،ٜٔٚٗ ،جٔ ،ص ٘٘؛ معروف ،ٜٔٚٙ ،ص .)ٕٗٚ
وكتاب ا١تختصر احملتاج إليو مطبوع و٤تقق من قبل الدكتور العراقي مصطفى جواد (ت ٜٜٔٙم) ومرتب على
األّتدية؛ حيث بدأ ابسم دمحم مث ابأللف وما بعدىا(الذىيب ،ٜٔ٘ٔ ،جٔ ،ص  .)ٔٙويتكون من ثالثة أجزاء ،وىذه
األجزاء بدورىا قُ ّسمت إىل ٣تلدات ،فاٞتزء األول يتكون من ٣تلدين مها األول والثاين ،ألنو يوجد يف الصفحة رقم
( )ٜٔٗمن الكتاب مت اجمللد األول ،ويف هناية اٞتزء األول قال الذىيب "مت ا١تختصر من اجمللد الثاين واٟتمد هلل وحده
وصلى هللا على دمحم وسلم" .وعدد تراجم ىذا اٞتزء ٜتسمائة وٙتانون ترٚتة ابتداء من ترٚتة رقم (ٔ) ابسم دمحم بن أٛتد بن
سليمان بن إبراىيم ا٠تطيب أبو الغنائم بن القارئ ،وينتهي بًتٚتة رقم (ٓ )٘ٛابسم اٟتسن بن علي بن ا١تبارك أبو علي
ا١تؤدب ،وىذا اٞتزء طبعتو مطبعة ا١تعارف يف بغداد سنة ٔ٘ .ٜٔأما اٞتزء الثاين فهو اجمللد الثالث؛ ألنو يف هناية ىذا اٞتزء
ب عليو عبارة "مت ا١تختصر من اجمللد الثالث" .وعدد تراٚتو مائتان وست وستون ترٚتة ،ويبدأ
يف الصفحة رقم (ٖٕٔ) ُكتَ َ
من ترٚتة رقم (ٔ )٘ٛابسم اٟتسن بن علي بن نصر بن عقيل العبدي ،وينتهي بًتٚتة رقم ( )ٛٙٙابسم عبد الرٛتن بن
دمحم بن أيب ايسر القصري ،وطبع ىذا اٞتزء يف مطبعة الزمان ببغداد سنة ٖ .ٜٔٙأما اٞتزء الثالث فعدد تراٚتو ٜتسمائة
واثنتان وسبعون ترٚتة ،منها ٜتسمائة وسبعة عشرة ترٚتة لعلماء ،وٜتس وٜتسون ترٚتة لعا١تات بغدادايت .ويبدأ من
ترٚتة رقم ( )ٛٙٚابسم عبد الرٛتن بن دمحم بن علي بن زيد بن الليت ،وقد كتب يف ىذا اٞتزء يف الصفحة رقم (ٕ)ٔٙ
عبارة "مت اجمللد الرابع" ،أما يف هنايتو يف الصفحة رقم (ٖ" )ٕٚمت ا١تختصر للذىيب يف أواخر سنة أربع وسبعمئة من نسخة
الوقف ابلناصرية يف ٜتس ٣تلدات واٟتمد هلل" .وىذا اٞتزء راجعو وقدم لو الدكتور انجي معروفُ ،وطَبع يف اجملمع العلمي
العراقي ببغداد سنة .ٜٔٚٚ
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اثني ا :األعالم املوصليون الذين رحلوا إىل بغداد:

ديكن القول أن سنوات وفيات األعالم ا١توصليُت الذين رحلوا إىل بغداد ،والذين ورد ذكرىم يف كتاب ا١تختصر
احملتاج إليو للذىيب ،تراوحت وفياهتم ما بُت سنة (ٖٙٓ-٘٘ٚى ٕٖٔٔ-ٔٔٙٔ/م) ،أي ما بُت النصف الثاين من القرن
(السادس للهجرة/الثاين عشر للميالد) والنصف األول من القرن (السابع للهجرة/الثالث عشر للميالد) .و٘تثل ىذه الفًتة
حكم ا٠تليفة ا١تستنجد ابهلل (٘٘٘٘ٙٙ-ى ٔٔٚٓ-ٔٔٙٓ/م) ،وا١تستضيء أبمر هللا (٘ٚ٘-٘ٙٙى -ٔٔٚٓ/
ٓٔٔٛم) والناصر لدين هللا (ٕٕ٘ٙ-٘ٚى ٕٕٔ٘-ٔٔٛٓ/م) الذين يف خالفتهم استمر النشاط العلمي ببغداد يف
تصاعد ،والظاىر أبمر هللا (ٕٕٕٖٙ-ٙى ٕٕٔٙ-ٕٕٔ٘/م) ،وا١تستنصر ابهلل (ٖٕٙٗٓ-ٙى ٕٕٔٗ-ٕٕٔٙ/م)،
وا١تستعصم ابهلل (ٓٗٙ٘ٙ-ٙى ٕٔ٘ٛ-ٕٕٔٗ/م) .وآخر ثالثة خلفاء ديثلون العصر العباسي األخَت (ٕٕ-ٙ
ٙ٘ٙى ٕٔ٘ٛ-ٕٕٔ٘/م) الذي شهد تطوراً علمياً يف ٥تتلف ٣تاالت ا١تعرفة وأصبحت بغداد مركزاً لإلشعاع اٟتضاري،
فقد أنشئت فيها ا١تؤسسات التعليمية من دور علم ومدارس(دمحم ،ٜٔٚٔ ،ص ٕ ، )ٔٛكما حصل يف عهد ا٠تليفة
ا١تستنصر ابهلل ،الذي اشتهر إبنشاء ا١تساجد وا١تشاىد والربط ،وأنشئت يف عهده ا١تدارس ببغداد والبصرة وواسط وغَتىا
من ا١تدن من قِبل كبار رجال دو ِ
لتو (الياسُت ،ٜٜٔٚ ،ص  .)ٙٙوبذلك أصبحت بغداد -كما ذكران سابقاً -قبلة العامل
اإلسالمي يؤمها العلماء من كل حدب وصوب ،وظهر أتثَتىا العلمي يف اٟتواضر اإلسالمية األُخرى كدمشق والقاىرة
وقرطبة وكذلك ا١توصل عن طريق العلماء والفقهاء وا١تدرسُت الذين تلقوا معارفهم يف بغداد(دمحم ،ٜٔٚٔ ،ص ٕ )ٔٛمن
خالل رحالهتم العلمية اليت كانوا يقومون هبا دون أي حواجز تفصل بُت مدن العامل اإلسالمي(جرجيس ،ٕٓٓٔ ،ص
.)ٚٙ
وتبعاً ١تا ذُكَِر ،فقد رحل علماء من ا١توصل يف ٥تتلف التخصصات العلمية ،وكان يف مقدمتهم احملدثون ،وأما
فدرس
السبب الذي جعل الذىيب ينتقي تراجم احملدثُت أكثْر من غَتىم ىو اعتناؤه بدراسة اٟتديث النبوي الشريف كثَتاًَ ،
سَت رجالو ومعرفة صحيحو من سقيمو وأصيلو من موضوعو وطلبو بنفسو(الذىيب،ٜٔ٘ٔ ،
كتباً كثَتة يف ىذا العلم ويف َّ
جٔ ،ص ٗ٘-؛ الصفدي ،د.ت ،جٕ ،ص ٖٔٙ؛ السبكي ،ٜٔٙٗ ،ج ،ٜص ٕٓٔ) ؛ لذلك فهو قد يًتك شاعراً
مشهوراً أو كاتباً قديراً ،وال يًتك ٤تداثً مغموراً(ابن الدُّبَْيثِ ّي ،ٜٔٚٗ ،جٔ ،ص ٘٘؛ معروف ،ٜٔٚٙ ،ص .)ٕٗٚ
وٕتاوز عدد احملدثُت الذين ذكرىم أكثْر من عشرة ٤تدثُت .ومن ىؤالء احملدثُت أبو الرضا سعيد بن عبدهللا القاسم
الشهرزوري (ت٘ٚٙى ٔٔٛٓ/م) (الذىيب ،ٜٖٔٙ ،جٕ ،ص ،)ٛٛ-ٛٚوأبو عبد هللا دمحم بن دمحم بن عبد الكرمي
ا١توصلي (ت ٜٙٓى ٕٕٔٔ/م)( الذىيب ،ٜٔ٘ٔ ،جٔ ،ص  ،)ٕٔٚوأبو إسحاق إبراىيم بن ا١تظفر بن إبراىيم ا١توصلي
الذي كان ٤تداثً وواعظاً (ت ٕٕٙى ٕٕٔ٘/م)( الذىيب ،ٜٔ٘ٔ ،جٔ ،ص  .)ٕٖٙمث أتيت يف الدرجة الثانية تراجم
الفقهاء ومنهم أبو ا١تظفر دمحم بن علوان بن مهاجر ا١توصلي (ت ٘ٔٙى ٕٔٔٛ/م)( الذىيب ،ٜٔ٘ٔ ،جٔ ،ص ٘ٓٔ) ،
وأبو حامد دمحم بن يونس بن دمحم بن منعة ا١توصلي (ت ٙٓٛى ٕٔٔٔ/م)( الذىيب ،ٜٔ٘ٔ ،جٔ ،ص ٕ ، )ٔٙوعبد
هللا بن دمحم بن ىبة هللا بن أيب عصرون ا١توصلي (ت ٘٘ٛى  ()ٜٔٔٛ/الذىيب ،ٜٖٔٙ ،جٕ ،ص  .)ٔ٘ٛوىناك من
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ٚتع بُت أكثْر من ٗتصص كالفقو واٟتديث مثل أيب الفضل دمحم بن عبد هللا بن القاسم الشهرزوري (ت ٕ٘ٚى ٔٔٚٙ/م)
(الذىيب ،ٜٔ٘ٔ ،جٔ ،ص ٘٘) ،مث أتيت بقية التخصصات اليت ال يتجاوز عددىا الًتٚتة الواحدة كا١تقرئ والنحوي
واألديب وا٠تطيب وا١تؤرخ.
ولرحلة ىؤالء األعالم ا١توصليُت دافع علمي يتمثل يف طلب العلم الذي ينصب يف لقاء الشيوخ والعلماء يف بغداد
والسماع منهم سواء الكتب اليت آلفوىا أو الدراسة عليهم ،السيما يف ٣تال العلوم الدينية ،وٖتديداً فيما خيص اٟتديث
النبوي الشريف والفقو ،مث الدراسة والتدريس يف أحد مراكز التعليم كا١تدارس ،كما َّ
أن البعض منهم ولشهرهتم ومكانتهم
العلمية ،فقد تولوا وظائف مهمة يف بغداد كالقضاء ،كما منحوا إجازات علمية لبعض شيوخ بغداد ،وذكر الذىيب يف ىذا
الصدد ٣تموعة شخصيات ارأتينا ترتيبها حسب سنوات وفياهتا وىي:
القاض ي أب و عب د هللا اٟتس ُت ب ن عل ي ب ن القاس م اب ن الش هروزوري ،م ن أى ل ا١توص ل وم ن أس رة ك ان أفر ُادى ا
ٔ.
قض اة ،وك ان أب و عب د هللا ق د رح ل إىل بغ داد واس توطنها وت وىل قض اءىا يف الي وم الث امن عش ر م ن ص فر س نة
(٘٘ٙى ٔٔٙٓ/م) ،وبقى يف بغداد حىت وفاتو سنة (٘٘ٚى ٔٔٙٔ/م)( الذىيب ،ٜٖٔٙ ،جٕ ،ص .)ٖٚ
الش يخ أب و دمحم عب د هللا ب ن منص ور ب ن ىب ة هللا ا١توص لي ال ذي ك ان ل و إ١ت ام ابألدب ،فس مع ببغ داد م ن أيب
ٕ.
الربكات دمحم بن عبد هللا بن حيِت البغدادي (ت ٜٜٗى ٔٔٓ٘/م) ديوان ا١تتنيب وانف رد ب و ،كم ا ٝت ع اٟت ديث الش ريف م ن
ا١تب ارك ب ن عب د اٞتب ار ب ن أٛت د البغ دادي (ت ٓٓ٘ى ٔٔٓٙ/م) ،وش جاع ب ن ف ارس ب ن حس ُت البغ دادي (ت
٘ٓٚى ٖٔٔٔ/م) وغَتىم من احمل دثُت ،وكان ت وف اة أاب دمحم س نة (٘ٙٚى ٕٔٔٚ/م)( ال ذىيب ،ٜٖٔٙ ،ج ،ص ٓ-ٔٚ
ٔ.)ٔٚ
ٖ.
الش يخ أب و بك ر حي ِت ب ن س عدون ب ن ٘ت ام األزدي ال ذي ب رع يف أكثْ ر م ن عل م ،فق د ك ان مق ر ً و٤ت داثً وعا١ت اً
وقدم إىل بغداد فسمع اٟتديث الشريف من شيوخها ومنهم :الكاتب واحملدث ىبة هللا بن دمحم بن عبد الواح د ب ن
ابلنحوَ ،
اٟتصُت البغدادي (ت ٕ٘٘ى ٖٔٔٓ/م) ،واحملدث أٛتد بن عبيد هللا بن كادش (ت ٘٘ٙى ٔٔٙٓ/م) ،والقاضي دمحم بن
رجع أبو بكر إىل ا١توصل واستوطن هبا وانتفع الناس من علمو فيما خي ص
عبد الباقي األنصاري (ت ٖ٘٘ى ٔٔٗٓ/م) مث َ
اٟتديث والقراءات والنحو ،وكانت وفاتو سنة (٘ٙٚى ٔٔٚٔ/م)( الذىيب ،ٜٔٚٚ ،جٖ ،ص ٖٕٗ).
ٗ.
أب و الفض ل دمحم ب ن عب د هللا ب ن القاس م الش هرزوري ،وك ان م ن عائل ة ذات ش هرة علمي ة يف ا١توص ل ،وى و فقي وٌ
و٤تدث لو رحلة إىل بغداد للتفقو وٝتاع اٟتديث الشريف على شيوخها ،فتفقو على الشيخ الفقيو ٣تد الدين أسعد ب ن أيب
ٌ
نص ر ب ن الفض ل ا١تيه ٍت (ت ٕ٘ٚى ٕٖٔٔ/م) ،وٝت ع اٟت ديث م ن ن ور ا٢ت دى اٟتس ُت ب ن دمحم ال زينيب (ت
ٕٔ٘ى  ٔٔٔٛ/م) ،كما كان لو تالميذ ٝتعوا علي و اٟت ديث الش ريف أثن اء تواج ده يف بغ داد وم نهم احمل دث عب د العزي ز ب ن
٤تم ود ب ن ا١تب ارك البغ دادي (ت ٔٔٙى ٕٔٔٗ/م) ،والفقي و أٛت د ب ن عب د هللا ب ن أٛت د البن دنيجي البغ دادي (ت
ٖٜ٘ى  ٜٔٔٙ/م) ،غ َت أن رحل ة أيب الفض ل إىل بغ داد كان ت رحل ة مؤقت ة؛ إذ غادرى ا إىل دمش ق وت ويف فيه ا س نة
(ٕ٘ٚى ٔٔٚٙ/م)( الذىيب ،ٜٔ٘ٔ ،جٔ ،ص ٘٘).
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القاض ي واحمل دث أب و الرض ا س عيد ب ن عب د هللا ب ن القاس م الش هرزوري م ن أى ل ا١توص ل ال ذي ٝت ع اٟت ديث
٘.
الش ريف ببغ داد م ن :احمل دث زاى ر ب ن ط اىر ب ن دمحم الش حامي (ت ٜ٘ٗى ٔٔ٘ٗ/م) ،وم ن احمل دث دمحم ب ن عب د الب اقي
األنص اري ا١تع روف بقاض ي ا١تارس تان (ت ٖ٘٘ى ٔٔٗٓ/م)؛ وبع د ذل ك رج ع أب و الرض ا إىل ا١توص ل ،مث كان ت ل و رحل ة
أُخ رى إىل بغ داد س نة (٘ٚٙى ٔٔٛٓ/م) حي ث ح ّدث فيه ا فس مع :من و الي اس ب ن ج امع ب ن عل ي اإلربل ي (ت
ٔٓٙى ٕٔٓٗ/م) ،وأٛتد ب ن ص دقة ب ن نص ر البغ دادي اٟت راين األص ل (ت ٙٔٛى ٕٕٔٔ/م) ،مث كان ت وف اة أيب الرض ا
أي يف سنة (٘ٚٙى ٔٔٛٓ/م)( الذىيب ،ٜٖٔٙ ،جٕ ،ص .)ٛٛ-ٛٚ
يف السنة نفسها اليت رحل فيها إىل بغداد ّ
يوسف بن دمحم بن علي ا١توصلي الذي كان ت تربط و عالق ة ابلفقي و أيب النجي ب عب د الق اىر ب ن عب د هللا ب ن دمحم
.ٙ
الس هروردي (ت ٗ٘ٙى ٔٔٙٛ/م) حي ث درس الفق و علي و عن دما س افر إىل بغ داد ،كم ا ٝت ع م ن احمل دث أيب القاس م
إٝتاعي ل ب ن أٛت د ب ن عم ر البغ دادي (ت ٖ٘ٙى ٔٔٗٔ/م) ،وم ن ا١تق رئ أيب منص ور دمحم ب ن عب د ا١تل ك ب ن اٟتس ن ب ن
خ َتون البغ دادي (ت ٖٜ٘ى ٔٔٗٗ/م) وغ َتىم ،كم ا أن و ح ّدث يف بغ داد ،وكان ت وفات و يف س نة (٘ٚٙى ٔٔٛٓ/م)(
الذىيب ،ٜٔٚٚ ،جٖ ،ص ٖٕ٘).
ودرس وتفق و هب ا عل ى ش يوخها وم نهم
.ٚ
الفقي و أب و س عد عب د هللا ب ن دمحم ب ن ىب ة هللا ا١توص لي ال ذي ق دم بغ داد َ
دع وان ب ن عل ي ب ن ٛت اد اٞتب ائي واس عد ب ن أيب نص ر ب ن الفض ل ا١تيه ٍت (ت ٕ٘ٚى ٖٕٔٔ/م) ،وش يخ الق راء دمحم ب ن
اٟتسُت العلي البغدادي (تٕ٘ٚى  ٖٕٔٔ/م) ،وأبو الربكات ىبة هللا بن دمحم بن علي الذي ولد سنة (ٖٗٗى ٕٔٓٗ/م)،
ودرس هب ا الفق و س نة (ٖٕ٘ى ٕٔٔٛ/م) ،وكان ت وفات و بدمش ق س نة
مث رج ع الفقي و أب و س عد إىل ا١توص ل ّ
(٘٘ٛى ٜٔٔٛ/م)( الذىيب ،ٜٖٔٙ ،جٕ ،ص .)ٜٔ٘-ٔ٘ٛ
الفقيو أبو القاسم عبد ا١تلك بن زيد بن ايسُت التغليب الذي كانت لو رحلة إىل بغداد لسماع كتب اٟتديث على
.ٛ
شيوخ اٟتديث فيها ،فقد ٝتع كتاب الًتمذي من أيب الفتح عبد ا١تلك ب ن عب د هللا الكرخ ي (ت ٘ٗٛى ٖٔٔ٘/م) ،كم ا
ٝتع كتاب سنن النسائي من ا١تقرئ علي والفقيو أبو اٟتسن علي بن أٛتد بن ٤تمويو اليزدي (ت ٔ٘٘ى ٔٔ٘ٙ/م) وكان
الفقي و أب و القاس م ذا أخ الق ٛتي دة ،وق د ٝت ع من و الن اس كث َتاً وأخ ذوا عن و الفق و الس يما يف دمش ق ال يت ت ويف فيه ا س نة
(ٜ٘ٛى ٕٔٓٔ/م)( الذىيب ،ٜٔٚٚ ،جٖ ،ص ٕٖ).
ا٠تطيب أبو طاىر أٛتد بن عبد هللا بن علي ا١توصلي الذي ٝت َع اٟت ديث الش ريف م ن ج ده أب و نص ر يف بغ داد
.ٜ
سنة (ٖٕ٘ى ٕٔٔٛ/م) ،ومن أيب الربكات دمحم ب ن دمحم ب ن اٟتس ُت ب ن ٜت يس (ت ٖٔ٘ى ٖٔٔٙ/م) ،مث كان ت ل و رحل ة
اثني ة إىل بغ داد س نة (ٓٗ٘ى ٔٔٗ٘/م) فس مع م ن عب د ا٠ت الق ب ن أٛت د ب ن عب د الق ادر ب ن يوس ف البغ دادي (ت
٘ٗٛى ٖٔٔ٘/م) ،مث رجع بعد ذلك ا٠تطيب أبو طاىر إىل ا١توصل وت وىل ا٠تطاب ة فيه ا وكان ت وفات و اب١توص ل أيض اً س نة
(ٔٓٙى ٕٔٓٗ/م)( الذىيب ،ٜٔ٘ٔ ،جٔ ،ص .)ٔٛٛ
ٓٔ .الشيخ أبو اٟترم مكي بن راين بن شبّو ا١تاكسيٍت ا١توصلي الذي كان أديباً وعا١تاً ابلنحو واللغة ،وكانت لو رحل ة
إىل بغداد لدراسة النحو واللغة على شيوخها ،ومن ىؤالء الش يوخ ال ذين جالس هم أب و اٟت رم ،واس تفاد م ن علمه م :اللغ وي
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والشاعر عبد هللا بن أٛتد بن ا٠تشاب البغدادي (ت ٘ٙٚى ٕٔٔٚ/م) ،واألديب علي بن عبد الرحيم بن البغ دادي (ت
٘ٚٙى ٔٔٛٓ/م) .وكان أبو اٟترم قد برع يف العلوم اليت َد َرسها ،مث عاد إىل ا١توصل وت ويف فيه ا س نة (ٖٓٙى ٕٔٓٙ/م)(
الذىيب ،ٜٔٚٚ ،جٖ ،ص ٘.)ٜٔٙ-ٜٔ
ٔٔ .الكاتب أبو السعادات ا١تب ارك ب ن دمحم ب ن عب د الك رمي اٞت زري ا١توص لي ال ذي ك ان ل و معرف ة اتم ة ابألدب ،وك ان
كاتب اً ألم راء ا١توص ل ،وكان ت ل و رحل ة إىل بغ داد ٝت ع فيه ا اٟت ديث م ن احمل دث عب د ا١ت نعم ب ن عب د الوى اب ب ن س عد اب ن
كلي ب البغ دادي (ت ٜ٘ٙى  ٜٜٔٔ/م) وم ن الفقي و واحمل دث عب د الوى اب ب ن عل ي ا١تع روف ابب ن س كينة البغ دادي (ت
ٙٓٚى ٕٔٔٓ/م) وغ َتىم ،وألّف أب و الس عادات كتب اً يف النح و واٟت ديث ،كالنهاي ة يف غري ب اٟت ديث واألث ر .وذا مكان ة
علمي ة؛ حي ث انتف ع الن اس بعلم و وكان ت وفات و اب١توص ل س نة (ٙٓٙى ٕٜٔٓ/م)( ال ذىيب ،ٜٔٚٚ ،جٖ ،ص ٘-ٔٚ
.)ٔٚٙ
دم بغ داد لس ماع اٟت ديث عل ى
ٕٔ .الفقيو أبو حامد دمحم بن يونس بن دمحم بن منعة ا١توصلي الذي تفقو على أبي و وق َ
ش يوخها ،مث رج ع إىل ا١توص ل وت وىل القض اء فيه ا ،وت ويف فيه ا س نة (ٙٓٛى ٕٔٔٔ/م)( ال ذىيب ،ٜٔ٘ٔ ،جٔ ،ص
ٕ.)ٔٙ
ٖٔ .احملدث أبو عبد هللا دمحم بن دمحم بن عبد الكرمي ابن األكاف ا١توصلي ،والذي يعد من ال ذين عن وا ّتم ع اٟت ديث
مع :م ن
الشريف وطلبو ،وقد ٝتع من ش يوخ ا١توص ل وكان ت ل و رحل ة إىل الش ام وإىل بغ داد س نة (ٖ٘ٛى ٔٔٛٚ/م)؛ فس َ
الفقي و واحمل دث يع ي ب ن ص دقة ب ن عل ي الف رايت (ت ٖٜ٘ى ٜٔٔٚ/م) ،وم ن الفقي و حي ِت ب ن عل ي ب ن الفض ل (ت
ٜ٘٘ى ٜٔٔٛ/م) وم ن الفقي و عب د ال رٛتن ب ن عل ي ب ن دمحم ا١تع روف ابب ن اٞت وزي (ت ٜ٘ٛى ٕٔٓٔ/م) ،مث ع اد إىل
ا١توصل وح ّدث هبا وتويف فيها سنة (ٜٙٓى ٕٕٔٔ/م)( الذىيب ،ٜٔ٘ٔ ،جٔ ،ص .)ٕٔٚ
ٗٔ .احملدث أبو عبد هللا دمحم بن دمحم بن سرااي البل دي ال ذي ق دم إىل بغ داد ،وٝت ع م ن احمل دث أيب الوق ت عب د األول
بن عيس ى ب ن ش عيب (ت ٖ٘٘ى ٔٔ٘ٛ/م) ،كم ا أن و م نح إج ازة الب ن ال ُّدبَْيثِ ّي وكان ت وفات و س نة (ٔٔٙى ٕٔٔٗ/م)(
الذىيب ،ٜٔ٘ٔ ،جٔ ،ص .)ٕٔٚ
٘ٔ .الفقي و أب و ا١تظف ر دمحم ب ن عل وان ب ن مه اجر ا١توص لي ،وق د س افر إىل بغ داد يف ص باه لدراس ة الفق و عل ى ش يوخ
س علي و اٟت ديث
بغ داد ،وأق َام يف بغ داد اب١تدرس ة النظامي ةّ ،
ومدرس ها يف ذل ك الوق ت يوس ف ب ن بن دار الدمش قي ،ف َد َر َ
ودرس فيها وك ان ابرع اً يف الفق و الش افعي ،وت ويف س نة (٘ٔٙى ٕٔٔٛ/م)( ال ذىيب،ٜٔ٘ٔ ،
الشريف مث عاد إىل ا١توصل ّ
جٔ ،ص ٘ٓٔ).
 .ٔٙالفقيو أبو ا١تعايل دمحم بن أيب الفرج ب ن مع ايل ا١توص لي ال ذي رح ل إىل بغ داد س نة (ٕ٘ٚى ٔٔٚٙ/م) للتفق و يف
وع ُت أب و ا١تع ايل معي داً اب١تدرس ة
ا١ت ذىب الش افعي ،كم ا أن و ق رأ األدب عل ى أيب الربك ات عب د ال رٛتن ب ن دمحم األنب اريُ ،
ث يف بغداد مثل ا١تقرئ وا٠تطيب عبد الصمد بن أٛتد بن عبد
وح َد َ
النظامية ،فضالً عن ذلك أقرأ القرآن الكرمي ابلقراءات َ
الق ادر البغ دادي( ،ت ٙٚٙى ٕٔٚٚ/م) ال ذي ق رأ عل ى أيب ا١تع ايل ،واحمل دث وا١تق رئ أيب الف رج عب د ال رٛتن ب ن عب د
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اللطي ف ا١تع روف ابب ن الف ويرة (ت ٜٙٚى ٕٜٔٚ/م) ال ذي ق رأ أيض اً عل ى أيب ا١تع ايل ال ذي ت ويف يف بغ داد س نة
(ٕٔٙى ٕٕٔٗ/م) (الذىيب ،ٜٔ٘ٔ ،جٔ ،ص .)ٔٙٛ
 .ٔٚال واعظ أب و إس حاق إب راىيم ب ن ا١تظف ر ب ن إب راىيم ا١توص لي ال ذي ول د اب١توص ل مث ق دم إىل بغ داد وٝت ع اٟت ديث
النب وي عل ى ٤ت دثيها وم نهم دمحم ب ن عب د الب اقي ب ن أٛت د البغ دادي (ت ٗ٘ٙى ٔٔٙٛ/م) ،وعب د هللا ب ن دمحم ب ن أٛت د
س ال وعظ يف
البغ دادي (ت ٘٘ٙى ٜٔٔٙ/م) ،وأٛت د ب ن دمحم ب ن أٛت د ب ن ال رحيب (ت ٘ٙٚى ٔٔٚٔ/م) .كم ا ق رأ َ
ود َر َ
بغ داد عل ى الفقي و وال واعظ أيب الف رج عب د ال رٛتن ب ن عل ي ب ن اٞت وزي ص احب كت اب ا١تن تظم يف اتري خ ا١تل وك واألم م (ت
وٝتع منو الفقيو عفيف الدين عبد الرحيم بن دمحم
روى عنو َ
ٜ٘ٚى ٕٔٓٓ/م) ،واثناء تواجد الواعظ أيب إسحاق يف بغدادَ ،
بن أٛتد بن الزجاج البغدادي (ت ٘ٙٛى ٕٔٛٙ/م) ،كم ا م نح أب و إس حاق إج ازة علمي ة للمق رئ أٛت د ب ن إس حاق ب ن
دمحم األبرقوىي (ت ٔٓٚى ٖٔٓٔ/م) ،ومل تكن اقامة أيب إسحاق يف بغداد إقامة دائمية؛ إذ رجع إىل ا١توصل وح ّدث فيها
وكانت وفاتو فيها أيضاً سنة (ٕٕٙى ٕٕٔ٘/م)( الذىيب ،ٜٔ٘ٔ ،جٔ ،ص .)ٕٖٚ-ٕٖٙ
 .ٔٛاحملدث أبو عبد هللا اٟتسُت بن عمر بن نصر بن ابز ا١توصلي الذي ٝتع اٟتديث النبوي من ِ
أبيو يف ا١توصل ويف
بغداد ٝتع من العا١تة واحملدثة فخر النساء ُشهدة بنت أٛتد بن الفرج البغدادي ة (ت ٗ٘ٚى ٔٔٚٛ/م) ،وم ن احمل دث عب د
اٟتق بن عبد ا٠تالق بن أٛتد اليوسفي البغدادي (ت ٘٘ٚى ٜٔٔٚ /م) ،وأم ا م ن روى عن و م ن بغ داد فه و ا١تق رئ أٛت د
ب ن إس حاق ب ن دمحم األبرق وىي (ت ٔٓٚى ٖٔٓٔ/م) ،مث رج ع اب ن ابز إىل ا١توص ل وت وىل مش يخة دار اٟت ديث ا١تظفري ة،
وكانت وفاتو سنة (ٕٕٙى ٕٕٔ٘/م)( الذىيب ،ٜٖٔٙ ،جٕ ،ص .)ٖٙ
 .ٜٔا٠تطيب أبو الفضل عبد احملسن بن عبد هللا بن أٛتد الطوسي وىو من عائلة م ن ا١توص ل ،اش تهر بع ض أفرادى ا
ٝتع ىذا ا٠تطيب من جده اب١توصل وببغداد م ن ا١تق رئ أيب الك رم ا١تب ارك ب ن اٟتس ن ب ن أٛت د الش هرزوري
بفن ا٠تطابة ،و َ
(ت ٓ٘٘ى ٔٔ٘٘/م) ،ولش هرة ى ذا ا٠تطي ب فق د ح ّدث يف بغ داد س نة (ٓٔٙى ٕٖٔٔ/م) ،ل ذلك فم ن احملتم ل أن
رحلتوُ إليها كانت يف ىذه السنة ،كما قرأ عليو ابن الدُّبَْيثِ ّي ومنحو إجازة علمية ،وروى عنو أبو ا١تعايل أٛتد بن إسحاق بن
دمحم األبرق وىي (ت ٔٓٚى ٖٔٓٔ/م) مث كان ت وف اة أيب الفض ل س نة (ٕٕٙى ٕٕٔ٘/م)( ال ذىيب ،ٜٔٚٚ ،جٖ ،ص
.)ٛٛ
ٕٓ .العامل وا١تؤرخ أبو اٟتسن علي بن دمحم بن عبد الكرمي ا١تعروف اببن األثَت اٞتزري الذي ولد ّتزي رة اب ن عم ر ونش
هب ا ،مث انتق ل إىل ا١توص ل وس كن فيه ا ،ودرس عل ى ش يوخها ا١تش هورين يف ا١تدين ة عل م اٟت ديث وٝت َع م نهم كم ا ب رع يف
التاريخ ،وكانت لو رحلة إىل بغداد رسوالً من قبل حاكم ا١توصل ،إال أن الذىيب مل يشر إىل طبيعة تلك ا١تهمة اليت كلّف هبا
اب ن األث َت ويف عه د اي ح اكم م ن حك ام ا١توص ل كم ا مل يش ر إىل الس نة ال يت زار فيه ا بغ داد (ال ذىيب ،ٜٔٚٚ ،جٖ،
ص .)ٖٜٔوذكر ى ذه ا١تهم ة ص احب كت اب الفخ ري يف اآلداب الس لطانية حي ث أورد خ رباً يؤك د في و قي ام ع ز ال دين ب ن
األث َت ابلس فارة يف عه د االاتب ك الزنك ي ن ور ال دين أرس الن ش اه األول ب ن ع ز ال دين مس عود األول ص احب ا١توص ل
(ٙٓٚ-ٜ٘ٛى  ٕٔٔٓ-ٜٖٔٔ /م) إىل ا٠تليفة الناصر يف بغداد ،فقد طلب ا١تلك من كاتبو أيب السعادات ا١تبارك (أخي

مجلظىدراداتىموصلوظ،ىالطددى(،)46ىآبى -2222محرمى4444هـ
()04

مجلظىدراداتىموصلوظ ى
مجلظىدوروظىعلموظىمحكمظ،ىتطنىىببحوثىالموصلىاالكادوموظىفيىالطلومىاالندانوظ ى
ISSN. 1815-8854

ى

سفَتا أمينًا .وىذا نص "الفخري"" :قيل إن صاحب ا١توصل قال أليب السعادات :أري د أن تع ُّت يل يف
ا١تؤرخ) أن خيتار لو ً
ىذه الساعة رجالً َديّنًا أمينًا ،يكون موض ًعا للس ّر ،ح ىت أُٛتّل و مش افهةً س ريةً إىل ا٠تليف ة ،ويتوج و يف ى ذه الس اعة .ف فكر
وعرف و ذل ك ،وأرس لو إىل داره.
أب و الس عادات س اعةً ،مث ق ال :اي م والان م ا أع رف أح ًدا هب ذه الص فة إال أخ ي ،ق ال :فق م ّ
فتوج ْو إىل
فحكى أبو السعادات ألخي و م ا ج رى عن د ا١تل ك ،وق ال ل و :اي أخ ي وهللا م ا ش ُ
هدت ل ك إال ٔت ا أعرف و من كّ ،
تتوج و يف ى ذه الس اعة .فحض ر
خدمو ا١تلك وامتثل ما يشَت بو .فحضر ابن األثَت عند ا١تلك وش افهو اب١تراس لة ،وق ال ل وّ :
قائم ا يف ال دىليز ينتظ ره ،فق ال ل و :ش افهك الس لطان ابٟت ديث ق ال :نع م .ق ال:
ابن األثَت إىل داره لي ّ
ودع أخ اه ،فوج ده ً
شهدت يل عنده ابل ّدين واألمانة ،وحفظ السر ،فيجوز أن أك ّذبك يف اٟتال ق ال يل ش يئًا
فما ىو قال :اي أخي الساعة
ُ
ما أقولو إال ١تن أمرين أن أقولو لو" ،فبكى أبو السعادات من رد أخيو ودعا لو( .ابن الطقطقي ،ٜٜٔٚ ،ص ٕ .)ٙواثناء
َ
تواجد ابن األثَت يف بغداد ،فقد التقى بشيوخها وأخذ وٝتع منهم اٟتديث ،ومن ىؤالء الفقيو واحملدث يعي بن صدقة بن
عل ي الف رايت (ت ٖٜ٘ى ٜٔٔٚ/م) ،واحمل دث عب د ا١ت نعم ب ن عب د الوى اب ب ن س عد ب ن كلي ب البغ دادي (ت
ٜ٘ٙى ٜٜٔٔ/م) ،ومل يبق ابن األثَت يف بغداد حيث رجع إىل ا١توصل ول زم بيت و منقطع اً للت ليف والتص نيف وكان ت وفات و
فيها سنة (ٖٓٙى ٕٖٖٔ/م)( الذىيب ،ٜٔٚٚ ،جٖ ،ص .)ٖٜٔ

اثلثا :األعالم البغداديون الذين كانت هلم رحلة معاكسة من بغداد إىل املوصل:

وردت سبع تراجم لعلماء مشهورين من بغداد ،معظمهم كانوا ٤ت ّدثُت رحلوا إىل ا١توصل لدافع علمي ْتت يتعلق
بطلب العلم ا١تتمثل بلقاء الشيوخ والعلماء من ا١توصل ،واالستفادة من العلوم اليت اشتهروا هبا والسماع منهم السيما يف
٣تال اٟتديث النبوي ،ويف الوقت ذاتو نشر علمهم وثقافتهم يف ا١تدينة عن طريق انتفاع الناس منهم .لذلك كان الذىيب يف
ٝتع منهم شيوخ بغداد ،ويف تراجم أُخرى ال يذكر ىؤالء الشيوخ .وقد
بعض ىذه الًتاجم يشَت إىل علماء ا١توصل الذين َ
يذكر أيضاً السنة اليت قدموا فيها إىل ا١توصل ،ويف تراجم أُخرى ال يذكر السنة .وأما السبب الذي جعل ىؤالء العلماء أو
الشيوخ يتخذوا من مدينة ا١توصل مقصداً لرحلتهم العلمية فهو أن ا١تدينة قد شهدت يف عهد الدولة األاتبكية ازدىاراً
فكرايً وعلمياً وثقافياً ْتيث أصبحت ال تقل أمهيتها عن أكرب مراكز العلم يف البالد اإلسالمية ،و٘تثل ىذا الدور يف تشجيع
الدولة للعلم وا١تعرفة واالىتمام ابلعلماء واألدابء ،كما اىتموا إبنشاء العديد من مراكز العلم كدور اٟتديث وا١تدارس
وا١تساجد .وعزز األاتبكة ىذه النهضة العلمية ٔتا أغدقوا على العلماء من العطااي الكثَتة ،ؤتا كانوا يقدمونوُ من
التسهيالت لطالب العلم الذين يدرسون يف مدارسهم (الديوه جي ،ٜٔ٘ٛ ،ص٘ .)ٜٙ-ٜكل ذلك جعل من مدينة
شجع الكثَت من العلماء على الرحلة إليها أو السكن فيها
ا١توصل مركز جذب للعلماء بسبب تطورىا اٟتضاري٦ ،تا
َ
(جرجيس ،ٕٓٓٔ ،صٖٕ) .واما العلماء الذين رحلوا من بغداد إليها ورتبوا وفق سنوات وفاهتم ،فهم:
ٔ -النحوي أبو دمحم سعيد بن ا١تبارك بن علي ا١تعروف اببن ال ّدىان البغدادي الذي ولد ونش يف بغداد ،وكان عا١تاً
س على شيوخ مدينتو ولو مؤلفات منها شرح كتاب االيضاح يف ٣تلدات كثَتة ،وشرح
ابلنحو واللغة ويقول الشعرَ ،
ود َر َ
َّ
جٍت يف عدة ٣تلدات ،وقد قَ ِد َم يف أواخر عمره إىل ا١توصل وسكن فيها ،لكن ال نعرف مىت سافر إىل
اللمع البن ّ
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ا١توصل ،وقد أكرمو الوزير جالل الدين اٞتواد األصفهاين (ٜ٘٘ى ٔٔٙٗ /م) ،ف قام يقرئ الناس وأخذ عنو أىلها،
وبقى يف ا١توصل حىت تويف فيها سنة (ٜ٘ٙى ٔٔٚٗ/م)( الذىيب ،ٜٖٔٙ ،جٕ ،ص ٘.)ٛٙ-ٛ
ٕ -ا٠تطيب واحملدث أبو الفضل عبد هللا بن أٛتد بن دمحم الذي ولد ببغداد ونش هبا مث سافر إىل ا١توصل ،وتوىل ا٠تطابة
والتحديث فيها ،فحدَّث وٝتع منو شيوخ ا١توصل ومنهم :اٟتافظ واحملدث عبد القاىر بن عبد هللا بن عبد الرٛتن
الرىاوي (ت ٕٔٙى ٕٔٔ٘/م) ،وهباء الدين يوسف بن رافع بن ٘تيم ا١تعروف اببن شداد ا١توصلي (ت
ٕٖٙى ٕٖٔٗ/م) ،وا١تؤرخ أبو اٟتسن علي بن دمحم بن عبد الكرمي ا١تعروف اببن األثَت اٞتزري (ت
ٖٓٙى ٕٖٖٔ/م) ،مث كانت وفاة أبو الفضل اب١توصل سنة (٘ٚٛى ٕٔٔٛ/م)( الذىيب ،ٜٖٔٙ ،جٕ ،ص ٖٔٔ-
ٕٖٔ).
ٖ -احملدث أبو جعفر عبيد هللا بن أٛتد بن السمُت البغدادي الذي كان لو شيوخ من بغداد ٝتع عليهم اٟتديث النبوي،
رحل إىل ا١توصل وح ّدث هبا وانتفع الناس من علمو ومن الذين رووا عنو االمام والفقيو واحمل ّدث تقي الدين عثمان
مث َ
بن عبد الرٛتن بن عثمان الشهرزوري ا١توصلي ا١تعروف اببن صالح (ت ٖٗٙى ٕٔٗ٘/م) .وكانت وفاة أيب جعفر
اب١توصل أيضاً سنة (٘ٛٛى ٜٕٔٔ/م) (الذىيب ،ٜٖٔٙ ،جٕ ،ص .)ٜٔٛ
ٗ -ا١تقرئ أبو دمحم عبد اٞتبار بن أيب الفضل بن الفرج األزجي الذي قرأ القراءات يف بغداد على أيب الكرم الشهرزوري،
يقم
وقد أقرأ القرآن وح ّدث مدة يف بغداد ،مث رحل إىل ا١توصل وأقرأ الناس القرآن الكرمي أيضاً وانتفعوا بعلمو ،إال أنو مل َ
إقامة دائمة يف ا١توصل؛ فكانت وفاتو بتكريت سنة (ٜ٘ٚى ٕٔٓٓ/م)( الذىيب ،ٜٔٚٚ ،جٖ ،ص ٖ٘.)٘ٗ-
٘ -احملدث أبو دمحم عبد هللا بن أٛتد بن أيب اجملد اٟتريب الذي كان لو شيوخ من بغداد ٝتع عليهم اٟتديث النبوي ،مث
رحل متوجهاً إىل الشام سنة (٘ٚٚى ٔٔٛٔ/م) ،فبلغ ا١توصل وبقى فيها يسمع أىلها اٟتديث النبوي حىت وفاتو فيها
سنة (ٜ٘ٛى ٕٔٓٔ/م)( الذىيب ،ٜٖٔٙ ،جٕ ،ص ٖٖٔ.)ٖٔٗ-
 -ٙاحمل ّدث أبو العباس أٛتد بن سلمان بن أيب بكر بن األصفر اٟترديي الذي قدم إىل ا١توصل وح ّدث فيها ،كما أنو تويف
هبا سنة (ٙٔٙى ٕٜٔٔ/م)( الذىيب ،ٜٔ٘ٔ ،جٔ ،ص ٕ.)ٖٔٛ-ٔٛ
 -ٚاحملدث أبو اٟتسن دمحم بن أٛتد بن عمر القطيعي الذي اٝتعو ابوه اٟتديث النبوي من شيوخ مشهورين من بغداد،
فضالً عن ذلك فقد ٚتع اترخياً لبغداد يف كتاب ذكر فيو ٤تدثيها( ،الذىيب ،ٜٔ٘ٔ ،جٔ ،ص .)ٕٓ-ٜٔوىو كتاب
ُد َّرت اإلكليل يف تتَ ِّمة َّ
التذييل ،يف ٜتسة ٣تلدات ومل يتمو وىو مفقود (القدحات ،ٕٓٔ٘ ،عٔٔ ،صٗ-ٜٛ
ِ
ٝتع اب١توصل من أشهر شيوخها اٟتديث
٘ .)ٜٛوكان ابن الدُّبَْيث ّي قد ٝتع منو كتاب صحيح البخاري ،كما أنو َ
النبوي عندما سافر إليها وىم ا٠تطيب أبو الفضل عبد هللا بن أٛتد الطوسي ،وا١تقرئ احملدث أيب بكر حيِت بن سعدون
األزدي القرطيب (ت ٘ٙٚى ٔٔٚٔ/م) ،وكانت وفاة أبو اٟتسن سنة (ٖٗٙى ٕٖٔٚ/م)( الذىيب ،ٜٔ٘ٔ ،جٔ،
ص .)ٕٓ-ٜٔ
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تبني لنا من خالل هذا البحث:
ٔ.

ٕ.

ٖ.

ٗ.

٘.

القيم ة التارخيي ة لكت اب ا١تختص ر احملت اج إلي و م ن اتري خ اب ن ال دبيثي (تٖٙٚى ٕٖٜٔ /م) ال ذي انتق اه ال ذىيب (ت
ٚٗٛى ٖٔٗٛ /م) فيما خيص الرحالت العلمي ة ب ُت علم اء ا١توص ل وبغ داد ،ال يت ُع ّدت يف الق رن الس ابع ا٢تج ري م ن
اىم اٟتواضر العربية اإلسالمية وقبلة العامل اإلسالمي يؤمها العلماء من كل حدب وصوب ،وكذلك مدينة ا١توص ل ال يت
كانت من بُت اىم ا١تدن اإلسالمية اليت قصدىا علماء من مدن ٥تتلفة.
ُ
بل غ ٣تم وع العلم اء ال ذين ورودوا يف ٥تتص ر ال ذىيب ٦ت ا كان ت رحالهت م م ن ا١توص ل إىل بغ داد (ٕٓ) عا١ت اً ،بينم ا ع دد
العلماء الذين رحلوا من بغ داد إىل ا١توص ل فه م ( )ٚعلم اء ،والس بب يف أن ال ذين انتقل وا م ن ا١توص ل إىل بغ داد أكثْ ر
من بغداد إىل ا١توصل يرجع إىل مكانة بغداد وأمهيتها ،وأهنا مركز اٟتضارة والعلم والثقافة.
أن ال دافع العلم ي ا١تتمث ل بلق اء الش يوخ والعلم اء والس ماع م نهم ى و س بب رحل ة العلم اء م ن ا١توص ل إىل بغ داد
وابلعك س ،إال أن و يف بع ض األحي ان ال يُ ذكر الش يوخ ال ذين التق وا هب م ى ؤالء العلم اء ،ويف أحي ان أُخ رى يش َت اىل
أٝتائهم ،كما أن الذىيب قد يذكر سنوات رحلة العلماء ،ويف بعض الًتاجم ال يذكرىا.
أن أغلب الشخصيات اليت انتقاىا الذىيب كانت ٦تن برعوا يف العلوم الدينية ،السيما احملدثُت منهم ،ويعود السبب إىل
اىتمام الذىيب بدراسة اٟتديث النبوي الشريف وتفضيلو على بقية العل وم ،مث أتيت يف الدرج ة الثاني ة بقي ة التخصص ات
كاألدب والنحو واللغة وا٠تطابة.
أن معظم العلماء الذين رحل وا م ن ا١توص ل إىل بغ داد وابلعك س ك انوا مش هورين يف العل وم ال يت برع وا فيه ا ،وم ن عوائ ل
معروفة سواء من ا١توصل أو بغداد.
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قائمة املصادر واملراجع العربية:
ٔ .جرجيس .)ٕٓٓٔ( .مها سعيد ٛتي د .ال دور التعليم ي لألس ر العلمي ة يف ا١توص ل م ن الق رن ا٠ت امس إىل هناي ة الق رن الس ابع
ا٢تجري .رسالة ماجستَت .كلية اآلداب .جامعة ا١توصل.
ٕ .ابن الدُّبَْيثِ ّي .)ٜٔٚٗ( .أبو عبد هللا دمحم بن سعيد( .تٖٙٚى ٕٖٜٔ/م) .ذيل اتريخ مدينة الس الم بغ داد( .حقق و وعلق و
عليو :بشار عواد معروف) .بغداد :مطبعة دار السالم.
ٖ .الديوه جي .)ٜٔ٘ٛ( .سعيد .ا١توصل يف العهد األاتبكي .بغداد :مطبعة شفيق.
ٗ .ال ذىيب .)ٜٔ٘ٔ( .دمحم ب ن أٛت د ب ن عثم ان( .ت ٚٗٛى ٖٔٗٛ/م) .ا١تختص ر احملت اج إلي و م ن اتري خ اٟت افظ أيب عب د هللا
دمحم بن سعيد بن دمحم ابن الدُّبَْيثِ ّي .بغداد :مطبعة ا١تعارف .جٔ.
٘ .ال ذىيب .)ٜٖٔٙ( .دمحم ب ن أٛت د ب ن عثم ان( .ت ٚٗٛى ٖٔٗٛ/م) .ا١تختص ر احملت اج إلي و م ن اتري خ اٟت افظ أيب عب د هللا
دمحم بن سعيد بن دمحم ابن الدُّبَْيثِ ّي .بغداد :مطبعة الزمان .جٕ.
 .ٙال ذىيب .)ٜٔٚٚ( .دمحم ب ن أٛت د ب ن عثم ان( .ت ٚٗٛى ٖٔٗٛ/م) .ا١تختص ر احملت اج إلي و م ن اتري خ اٟت افظ أيب عب د هللا
دمحم بن سعيد بن دمحم ابن الدُّبَْيثِ ّيٖ( .تقيق :مصطفى جواد) .بغداد :مطبعة اجملمع العلمي العراقي .جٖ.
 .ٚال ذىيب .)ٜٔٛٛ( .مش س ال دين أب و عب د هللا دمحم ب ن أٛت د( .ت ٚٗٛى ٖٔٗٛ/م) .دول االس المٖ( .تقي ق :فه يم دمحم
شلتوت ودمحم مصطفى إبراىيم) .قطر :دار احياء الًتاث اإلسالمي.
 .ٛال ذىيب .)ٜٜٔٛ( .مش س ال دين أب و عب د هللا دمحم ب ن أٛت د( .ت ٚٗٛى ٖٔٗٛ/م) .اتري خ اإلس الم ووفي ات ا١تش اىَت
واألعالم .طٕ .بَتوت :دار الكتاب العريب.
 .ٜال ذىيب .)ٕٓٓٔ( .مش س ال دين دمحم ب ن أٛت د ب ن عثم ان( .ت ٚٗٛى ٖٔٗٛ/م) .س َت اع الم الن بالء .طٖٔٔ( .تقي ق:
شعيب االرنؤوط وحسُت األسد) .بَتوت :مؤسسة الرسالة.
ٓٔ .اب ن الس اعي .)ٕٓٔٗ( .عل ي ب ن أ٧ت ب ب ن عبي دهللا البغ دادي (ت ٗٙٚى ٕٔٚ٘ /م) .ا١تق ابر ا١تش هورة وا١تش اىد ا١ت زورة
عمان :دار الفاروق للنشر والتوزيع.
(ٖتقيق :إحسان ذنون الثامري)ّ .
ٔٔ .السبكي .)ٜٔٙٗ( .اتج الدين أبو نصر عبد الوىاب بن علي ب ن عب د الك ايف( .ت ٔٚٚى ٖٜٔٙ/م) .طبق ات الش افعية
الكربىٖ( .تقيق :عبد الفتاح دمحم اٟتلو و٤تمود دمحم الطناحي) .القاىرة :مطبعة عيسى البايب اٟتليب.
ٕٔ .اب ن الش عار .)ٕٓٓ٘( .كم ال ال دين أب و الربك ات ا١تب ارك ا١توص لي( .ت ٗ٘ٙى ٕٔ٘ٙ/م) .قالئ د اٞتم ان يف فرائ د ش عراء
ىذا الزمانٖ( .تقيق :كامل سلمان اٞتبوري) .بَتوت :دار الكتب العلمية.
ٖٔ .الصفدي .)ٜٔٔٔ( .صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا( .ت ٗٚٙى ٖٕٔٙ/م) .نكت ا٢تمي ان يف نك ت العمي ان.
(ٖتقيق :أٛتد زكي ابشا) مصر :ا١تطبعة اٞتمالية.
ٗٔ .الص فدي .)ٕٓٓٓ( .ص الح ال دين خلي ل ب ن أيب ك ب ن عب د هللا( .ت ٗٚٙى ٖٕٔٙ/م) .ال وايف ابلوفي اتٖ( .تقي ق :أٛت د
األرانؤوط وتركي مصطفى) .بَتوت :دار احياء الًتاث.
٘ٔ .اب ن الطقطق ي .)ٜٜٔٚ( .دمحم ب ن عل ي ب ن طباطب ا (تٜٚٓى ٖٜٔٓ /م) .الفخ ري يف اآلداب الس لطانية وال دول
اإلسالمية ٖ( .تقيق :عبد القادر دمحم مايو) .بَتوت :دار القلم العريب.
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 .ٔٙابن العماد اٟتنبلي( .د.ت) .أبو الفالح عبد اٟت ي ب ن أٛت د ب ن دمحم( .ت ٜٔٓٛى ٔٙٚٛ/م) .ش ذرات ال ذىب يف اخب ار
من ذىب .بَتوت :دار اآلفاق اٞتديدة.
 .ٔٚفهد .)ٜٔٚٗ( .بدري دمحم .ابن الدُّبَْيثِ ّي وكتابو اتريخ بغداد٣ .تلة ا١تورد .مجٖ .عٖ .وزارة االعالم .بغداد.
 .ٔٛالق دحات .)ٕٓٔ٘( .دمحم عب دهللا .أب و اٟتس ن دمحم ب ن أٛت د القطيع ّي وكتاب و ا١تفق ود ُدرة اإلكلي ل يف تتم ة الت ذييل٣ .تل ة
جامعة طيبة لألداب والعلوم اإلنسانية .السنة ا٠تامسة .عٔٔ .السعودية.
 .ٜٔاب ن ا١تس تويف .)ٜٔٛٓ( .ش رف ال دين أب و الربك ات ا١تب ارك ب ن أٛت د اللخم ي اإلربل ي( .ت ٖٙٚى ٕٖٜٔ/م) .اتري خ إرب ل
ا١تسمى نباىة البلد ا٠تامل ٔتن ورده من االماثلٖ( .تقيق :سامي بن السيد ٜتاس الصقار) .بغداد :دار الرشيد للنشر.
ٕٓ .مطل وب .)ٜٜٕٔ( .انط ق ص ال .الرحل ة يف طل ب العل م واٟتي اة الثقافي ة يف ا١توص ل .موس وعة ا١توص ل اٟتض ارية .ا١توص ل:
دار الكتب للطباعة والنشر.
ٕٔ .معروف .)ٜٔٚٙ( .بشار عواد .الذىيب ومنهجو يف كتابو اتريخ االسالم .القاىرة :مطبعة عيسى البايب اٟتليب.
ٕٕ .دمحم .)ٜٔٚٔ( .سوادي عبد .امارة ا١توص ل يف عه د ب در ال دين لؤل ؤٙٙٓ-ٙٓٙ( .ى ٕٔٙٔ-ٕٜٔٓ/م) .بغ داد :مطبع ة
اإلرشاد.
ٖٕ .الياسُت .)ٜٜٔٚ( .دمحم مفيد .اٟتياة الفكرية يف العراق يف القرن السابع ا٢تجري .بغداد :الدار العربية للطباعة.
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