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   *حنان عبد اخلالق علي السبعاوي. د

  :  البحثملخص
تناول البحث السيرة العلمية لهذا المحدث وكل ما يتعلق بها ابتداء من إسمه ونسبه وأصله              

يما يخص شيوخه، ورواته، واإلجازات العلمية التي منحهـا، ومؤلفاتـه،   ووالدته، ونشأته العلمية ف   

  . ومكانته في العصر الذي عاش فيه، ووظائفه التي توالها، وشعره، وأخيرا وفاته

  :مقدمة
القـرن الـسابع    (تعد العلوم الدينية واللغوية واألدبية من العلـوم التـي ازدهـرت فـي                 

د عالماً إال وله معرفة في التفسير والحديث والفقه فضالً عـن  فقلما نج) الثالث عشر للميالد /للهجرة

براعته في علوم اللغة العربية، وهذا أمر ال جدال فيه، الن العلوم الدينية وعلـوم اللغـة العربيـة                   

حالتان متالزمتان ال يمكن الفصل بينهما، فالعالم بالتفسير أو الحديث أو الفقه يجب ان يكون عارفاً                

ولهذا . ، الن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، وهي اللغة األم عند العرب المسلمين        باللغة والنحو 

كانت معظم مؤسسات التعليم ومنها المدارس سواء في الموصل أم غيرها من المدن تؤكد على هذه                

ومن الشخصيات التي جمعت مـا بـين        . )١(العلوم وتجعلها في موقع الصدارة من العناية والحرص       

ن والفقه واللغة والنحو واألدب والشعر، وأبدعوا في هذه المجاالت المحـدث والفقيـه عبـد                القرآ

الذي ولد بمدينة رأس عين، إال أنه عـاش    ) م١٢٦٢/ هـ٦٦١ت(الرزاق بن رزق اهللا بن أبي بكر        

  .جزءاً من حياته في الموصل وتولى وظيفة مهمة فيها

مية لهذا المحدث فيما يتعلـق برحالتـه        ويهدف البحث إلى تسليط الضوء على السيرة العل         

أسـمه ونـسبه    : وقد قسم البحث إلى فقرتين، تضمنت الفقرة األولـى        . وشيوخه ورواته ومؤلفاته  

ووالدته ومذهبه، في حين شملت الفقرة الثانية نشأته العلمية وثقافته التي اختصت برحالته العلمية              

لتي برع فيها، ومؤلفاته بما فيها الكتـب التـي          وشيوخه ورواته، واإلجازات التي منحها، والعلوم ا      
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حفظها، وعالقته مع األديب ابن الشعار الموصلي، فضالً عن مكانته في العصر الذي عاش فيه، ثـم   

  .الوظائف التي توالها، وأخيرا وفاته

  : امسه ونسبه: ًأوال
 )٢(الهيجـاء هو عز الدين أبو محمد عبد الرزاق بن رزق اهللا بن أبي بكر بن خلف بن أبي                   

ـ ٥٨٩( سـنة    )٣(الذي ولد يوم األحد بين الظهر والعصر في الثالث والعشرين من شهر رجب             / هـ

. )٦( بمدينـة رأس عـين     )٥()م١١٩١/ هـ٥٨٧(، وفي مصادر أخرى كانت والدته سنة        )٤()م١١٩٣

  . )٧(وكان فقيهاً على المذهب الحنبلي

 : نشأته العلمية وثقافته: ًثانيا
دين أبو محمد محباً للعلم والمعرفة، وصرف همته إلى االشتغال بـالعلم،          نشا المحدث عز ال     

ورحـل  .  ، وقرأ العربية واألدب)٨(فحفظ أوالً القرآن العزيز على الشيخ مبارك بن إسماعيل الحراني      

  : إلى عدة مدن لتلقي علوم القرآن والحديث والفقه على يد شيوخها وهذه المدن هي

 
ببغداد علـى  ) رضي اهللا عنهم(لقرآن الكريم بالروايات المنقولة عن العشرة       قرأ عز الدين ا     

 العكبـري   )٩(الشيخ محب الدين أبو البقاء عبد اهللا بن الحسين بن أبي البقاء عبد اهللا بن الحـسين                

وهذا بدوره  ) م١١٤٣/ هـ٥٣٨(البغدادي االزجي الضرير النحوي الحنبلي الفرضي الذي ولد سنة          

وسمع من أبي الفـتح ابـن       .  على علي بن عساكر البطائحي وأبو البركات بن نجاح         قرأ بالروايات 

تفسير (وكان ثقة متديناً حسن األخالق متواضعاً، ومن تصانيفه كتاب          . البطي، وأبو زرعة المقدسي   

  . )١٠()م١٢١٩/ هـ٦١٦(وكانت وفاته سنة ). متشابه القرآن(و ) إعراب القرآن(و ) القرآن

 بن معالي بن غنيمة بـن الحـسن   )١١( الشريف من أبي محمد عبد العزيز   كما سمع الحديث    

، وكان هذا قد سمع الحديث من الشيوخ عبد الوهـاب           )م١١٣٠/ هـ٥٢٥(البغدادي الذي ولد سنة     

االنماطي وأبو محمد سبط الخياط، وروى عنه البرزالي وأبن النجار، والجمال يحيى ابن الـصيرفي               

  . )١٢() م١٢١٥/ هـ٦١٢(وقد توفي سنة 

 ابو الفضل عبد السالم بن االمام عبد اهللا بن          )١٣(درس الحديث النبوي على الشيخ الداهري       

وسمع من نـصر    ) م١١٥٠/ هـ٥٤٥(أحمد بن بكران البغدادي الخفاف، وقد ولد هذا الشيخ سنة           

 البرزالي بن نصر العكبري، وأبي الوقت السجزي والوزير عون الدين يحيى ابن هبيرة، وحدثَ عنه             

  .)١٤()م١٢٣٠/ هـ٦٢٨(وابن الدبيثي وابن نقطة وأبو المظفر ابن النابلسي  وكانت وفاته سنة 

  وعلى الشيخ أبو حفص عمر بن كرم بن أبـي الحـسين الـدينوري البغـدادي الحنبلـي                    

 الذي سمع من جده المه عبد الوهاب الصابوني ونصر العكبـري وأبـي          )١٥()م١٢٣١/ هـ٦٢٩ت(

  .)١٦(ز له الكروخي والفقيه عمر بن احمد الصفارالوقت وأجا

 دراسة في سيرته العلمية ) م١٢٦٢/ هـ٦٦١ت(المحدث والفقيه عبد الرزاق بن رزق اهللا بن أبي بكر الموصلي 
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 عبد المطلب بن الفضل     )١٧(تتلمذ عز الدين على يد شيخ من حلب هو الفقيه االفتخار الهاشمي                

/ هـ٥٣٩(بن عبد المطلب بن حسين البلخي من ساللة عبد اهللا بن عباس، ولد ونشأ في بلخ سنة                  

  .)١٨()م١٢١٩/ هـ٦١٦(ية في حلب وتوفي بها سنة وانتهت اليه رئاسة الحنف) م١١٤٤

 
  :وهم) م١٢٠٨/ هـ٦٠٥(ولعز الدين أبو محمد شيوخ من دمشق سمع عليهم سنة   

 الشيخ المقري النحوي تاج الدين أبو اليمن زيد بن الحـسن زيـد الكنـدي البغـدادي                  -١
  :)١٩(الحنفي
.  الكريم وهو صغير وقرأه بالروايات العشر      وحفظ القرآن ) م١١٢٦/ هـ٥٢٠(وقد ولد سنة            

وسمع من القاضي أبي بكر األنصاري وأبي منصور القزاز وعبد الملك بن أبي القاسـم الكروخـي                 

وأخذ اللغـة   . وأبي القاسم عبد اهللا بن أحمد اليوسفي، وقرأ النحو على أبي السعادات ابن الشجري             

د الرحمن بن عبد اهللا بن أبي الحديد، وتفرد         عن أبي منصور ابن الجواليقي، وسمع بدمشق من عب        

بالرواية عن غالب شيوخه وأجاز له عدد كثير وتردد إلى البالد والى مصر والشام ثـم أسـتوطن                  

وبرع في الفقه والنحو وأفتى ودرس وصنّف وله النظم والنثر، وكان صحيح السماع ثقـة               . دمشق

وحدث عنه الحافظ عبـد     . وكمال الدين بن فارس   قرأ عليه بالروايات علم الدين السخاوي       . في نقله 

ـ ٦١٣(الغني وأبن نقطة وابن االنماطي والبرزالي والمنذري وغيرهم وكانـت وفاتـه سـنة                / هـ

  . )٢٠()م١٢١٦

  : الشيخ الفقيه أبو الفرج محمد بن هبة اهللا بن كامل البغدادي الوكيل-٢
سم هبة اهللا بـن عبـد اهللا   وقد سمع من أبيه وأبي القا) م١١٢٨/ هـ٥٢٢(الذي ولد سنة      

الشروطي، وحدث عنه ابن الدبيثي والنجيب الحراني والكمال ابن المكبر وغيرهم، وكانـت وفاتـه               

  .)٢١()م١٢١٠/ هـ٦٠٧(سنة 

   :ابو القاسم عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل )٢٢( القاضي ابن الحرستاني-٣
  .)٢٣( ابن عساكروقد سمع الحديث على مشايخ دمشق مع) م١٢١٧/ هـ٦١٤ت(    

   :ابن الجالجي محمد بن علي بن المبارك البغدادي المقرئ التاجر كمال الدين ابو الفتوح -٤
وسمع من هبة اهللا بن أبي شريك وابن البطي، وروى          ) م١١٤٦/ هـ٥٤١(الذي ولد سنة      

  .)٢٤()م١٢١٥/ هـ٦١٢(عنه ابن النجار والمنذري والقوصي وابن الواسطي وقد توفي سنة 
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  : ابن قدامة -٥
سمع الحديث النبوي الشريف على اإلمام موفق الدين ابو محمد عبد اهللا بن احمد بن محمد             

بن قدامة المقدسي الدمشقي، وأخذ الفقه على المذهب االحمدي عنه وقرأ عليه كثيـرا مـن كتبـه                 

حل الجـل   ور) م١١٤٦/ هـ٥٤١(وقد ولد موفق الدين بجماعيل من عمل نابلس سنة          . )٢٥(الفقهية

طلب العلم وسماع الحديث الشريف إلى بغداد فسمع من ابي الفتح بن البطي، وأبـي زرعـة بـن                   

طاهر، كما رحل إلى دمشق فسمع من أبي المكارم بن هالل، والموصل فسمع من خطيبهـا الفـضل          

وأما من روى الحديث عنه فمنهم ابـن نقطـة          . الطوسي، ومكة حيث سمع من المبارك بن الطباخ       

 شامة وابن النجار والجمال ابن الصيرفي ، وكان عالم أهل الشام في زمانه، وإمـام الحنابلـة            وأبو

فـي أربـع   ) الكـافي (في عشر مجلـدات و    ) المغني(وقد صنّف كتب عدة منها كتاب       .بجامع دمشق 

وكانـت وفاتـه    . مجلدين) مختصر الهداية (مجلد واحد و  ) التوابين(مجلد واحد و  ) المقنع(مجلدات و 

  )٢٦()م١٢٢٣/ هـ٦٢٠(سنة 

 
كان للمحدث عز الدين شيوخ من هذه المدينة تفقه عليهم هما الشيخ موفق الدين، والشيخ أبو                

  .)٢٧(المجد القزويني

  : هـ روات-
مثلما كان لعز الدين شيوخ، كان له رواة أيضاً، فعندما قدم دمشق، قرأ عليه ابن الصابوني             

بن الصابوني هو الحافظ المحدث جمال الدين ابو حامد محمد بن علـي             ، وأ )٢٨(جزءا فسمعه جماعة  

ـ ٦٠٤(بن محمود بن احمد المحمودي الذي ولد سنة          وسـمع مـن أبـي القاسـم        ) م١٢٠٧/ هـ

وأعتنى بالحديث وكتب وقـرأ     . الحرستاني وأبي البركات بن مالعب وأبي عبد اهللا بن البنّا وغيرهم          

لدمياطي وجمال الدين المزي وعلم الدين البرزالي وقاضـي         وروى عنه ا  . وصار له فهم ومعرفة به    

تكملة إكمـال   (القضاة نجم الدين بن صصرى وغيرهم من المصريين والشاميين، وألّف كتاب سماه             

  .)٢٩()م١٢٧٤/ هـ٦٧٣(، وقد توفي بدمشق سنة )إكمال ابن نقطة(ذيل به على ) االكمال

. بو الفتح بن دقيق العيد وأخوه وأبوه محمدكما روى عنه ابنه ابو عبد اهللا شمس الدين وأ           

، والدمياطي هو شيخ المحدثين شرف الدين عبد المؤمن بن خلف           )٣٠(والحافظ الدمياطي في معجمه   

واشتغل بدمياط وأتقن الفقـه، ثـم طلـب         ) م١٢١٦/ هـ٦١٣(بن أبي الحسن الدمياطي، ولد سنة       

 وحماه وماردين وبغـداد وحـران   الحديث ورحل من أجله وسمعه من شيوخ عدة في دمشق وحلب         

وسنجار والموصل ومكة والمدينة، وجمع معجما لمشايخه الذين لقيهم وهم يزيـدون علـى ألـف                

وكانت وفاته بالقـاهرة    .ومئتين وخمسين شيخاً، كما أن له مؤلفات أخرى في الحديث والفقه واللغة           

  .)٣١()م١٣٥٠/ هـ٧٠٥(سنة 

 دراسة في سيرته العلمية ) م١٢٦٢/ هـ٦٦١ت(المحدث والفقيه عبد الرزاق بن رزق اهللا بن أبي بكر الموصلي 
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جازة فهم أبو المعالي االبرقوهي وهو شهاب الدين احمد بن          وأما من نقل عن المحدث عز الدين باإل       

إسحاق بن محمد بن المؤيد بن علي الهمداني الذي سمع الحديث من شيوخ عدة من بغداد ودمشق                 

وأيضاً نقل عنه باإلجازة كل من أبـي        . )٣٢()م١٣٠١/ هـ٧٠١(ومصر والقدس، وكانت وفاته سنة      

ـ ٦٥٤ت(أبن الشعار الموصلي    و. )٣٣(الحسن الصوفي وزينب بنت الكمال     : " لقولـه ) م١٢٥٦/ هـ

  .)٣٤(" أجازني جميع رواياته ومصنفاته ومقوالته

  :  العلوم التي برع فيها ومؤلفاته-
 ذو قريحـة فـي     )٣٥(كان الشيخ عز الدين إماماً مفسراً محدثاً حافظاً فقيهاً اديبـاً شـاعراً              

القمر المنير فـي  ( منها كتاب   )٣٧(قه والعروض وله تصانيف في التفسير والف    . )٣٦(المنظوم والمنثور 

) المنتصر في شـرح المختـصر  (وكتاب ) أسنى المواهب في أحاديث المذاهب(وكتاب  ) علم التفسير 

، وهذا الكتاب في فروع الحنابلة للشيخ أبي القاسم عمر بـن        )٣٨(في الفقه شرح به مختصر الحرقي     

لدين عبد اهللا بن أحمد بن قدامة المقدسـي    وقد شرحه موفق ا   ) م٩٤٥/هـ٣٣٤ت(الحسين الحنبلي   

وكتـاب  ) عقود العـروض  (كما صنف الرسعني كتاب     . )٣٩()المغنى(وسماه  ) م١٢٢٣/ هـ٦٢٠ت(

وقـد  )٤٠()المشرع الصافي من المين في مصرع اإلمام الشهيد أبي عبد اهللا الحسين عليه الـسالم              (

ـ ٦٥٧ -٦٣١(ألزمه بتصنيف هذا الكتاب حاكم الموصل بدر الـدين لؤلـؤ      ) م١٢٥٨ -١٢٣٣/ هـ

ولـه كتـاب   . )٤٢(لجد اإلمام الذهبي) المقنع( وحفظ كتاب ،)٤١(فكتب فيه ماصح من القتل دون غيره     

، وهو في ثمان مجلدات وله في تفسيره مناقـشات مـع   )٤٣()رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز (

من البسيط هـي أنفـع مـا        قصيدة  " وهي  ) درة القارئ (الزمخشري وغيره في العربية وغيرها و       

صنّف في الفرق بين الضاد والظاء شرحها بعض القراء وسماه كاشف محاسن العزة لطالب منـافع        

مطالع أنوار التنزيل ومفاتح إسـرار      (وكتاب  " الخ...الدرة أوله الحمد هللا الذي ال نحصي ثناء عليه        

زة سماع في مجالس آخرهـا      تفسير كبير حسن انتقاء السيوطي وكتب في آخره أجا        " وهو  ) التأويل

 وكتـاب   )٤٤("هـ بدار الحديث المهاجرية بالموصل وساق نـسبه هكـذا         ٦٥٩ثاني ذي القعدة سنة     

  .)٤٥()مختصر الفرق بين الفرق(

  :، فمن شعره)٤٦(وفضال عن ذلك فقد كان له شعر رائق  

هد من فيه عقــٌل  إنما هذه الحياة متـــــــاعفليجزها بالز  

  فيها فلم يغُرنه عقــــــُل  اللبيب معنَى الفكِرفُِطر العارفُ 

  : ومن شعره ما كتبه إلى ولده أبو الفضائل محمد

  عليك إليك يا نظري وسمعي  كتبتُ بما يشابه دمع عيني
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  إذا نظرتْ عيونُك شبه دمعي  لعلَّك ان ترقَّ لسوِء حالـي

  :وله أيضاً

  وأبِك االحبةَ حسرةً وتندما  اِقفْ بالدياِر إذا مررتَ مسلِّم

  فعسى تخبر عنهم ولعلَما  واستخبر األطالل أين ترحلوا

  : ومن شعره يرثي شيخه الموفق عبد اهللا بن احمد المقدسي

لفَـــعمات مأال ما لوجه المكر  يِن تتدمى وتدمعوما لعيون الد  

  )٤٧(ع معطلةً اركانها تَـتَضعض  وما لمغاني الفقه اقوتْ فأصبحت

  :ومن شعره

فدلنا نعيبــــه إن الحبيب دنا أوان مغيبـــــه  تَعب الغــراب  

  )٤٨(جد لي بعيش ثم سل عن طيبـه  يا سائلي عن طيب عيشي بعدهـم

  :وله أيضاً

بشراً ويبدي كفه معروفـــاً  يا من يرينا كل وقت وجهـه  

  )٤٩(عروفاًأمسيت فيها بالتقى م  أصبحت في الدنيا سرياً بعدما

  :ومن شعره

  وشوقي واشجاني إلى ذلك الرشـا  ولو ان انسانا يبلغ لوعتــي

  )٥٠(ولوال خفوق القلب أسكنته الحشا  ال سكنته عيني ولم أرضيها له

  :  صلته باألديب ابن الشعار املوصلي-
تربط األديب ابن الشعار الموصلي بالمحدث عز الدين عالقة وطيدة، فقد التقـى بـه فـي                   

واستزاد من علمه وثقافته كما يعد هذا المحدث أحد رواة ابـن            ) م١٢٣٢/ هـ٦٣٠(الموصل سنة   

،فقد روى عنه ابـن الـشعار أشـعاره    )قالئد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان(الشعار في كتابه  

 ما يقارب مئة وخمس وأربعون بيتاً شعرياً، فضال عن اعتماده على مـصدر مكتـوب                بشكل مباشر 

كانـت   " :مجهول العنوان بخط هذا المحدث عن والدته في اليوم والشهر والسنة لقول ابن الشعار               

ومن األمثلة على شعر هذا المحـدث الـذي رواه البـن            ..." والدته فيما قرأتها بخط يده يوم األحد      

 دراسة في سيرته العلمية ) م١٢٦٢/ هـ٦٦١ت(فقيه عبد الرزاق بن رزق اهللا بن أبي بكر الموصلي المحدث وال
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خذلهم اهللا  -وأنشدني لنفسه وقد سمع الخبر بتسليم البيت المقدس إلى الفرنج           : " االخير الشعار قول 

  :تعالى

  ونصبغُ أثواب المصيبِة بالنقـــِش  تعالوا نُقيم الحزن في مجمِع األنس

  كما ان عباد الطواغيت في عــرِس  ونعمـُل لإلسالم أعظـم مأتـــم

  قليٌل على ما قد اصبنا من القــدس  ـــهونبكي دماً بعد الدموع وإنـ

  )٥١(" فوا عجباً أين النخاةُ من الحمِس  أيؤخـذ واإلسالم فيه بقيـــــةٌ

  :  مكانته يف العصر الذي عاش فيه-
القرن الـسابع  (كان للمحدث عز الدين مكانة دينية وعلمية في العصر الذي عاش فيه وهو    

، متمـسكاً ِبـسنّة النبـي       )٥٢(يخاً ديناً صالحاً وافـر الحرمـة      ، فهو ش  )الثالث عشر للميالد  /للهجرة

وشيخ بالد الجزيرة الفراتية فـي      . ويصدع بالسنة عند المخالفين من الرافضة وغيرهم      ). (محمد

، فـضالً  )٥٤(، فاضالً في فنون العلم واألدب ذا فصاحة وحسن عبـارة         )٥٣(زمانه علماً وفضالً وجاللة   

 )٥٦(وله أيضاً المكانة العليا من الملوك     . )٥٥(" صدور تلك البالد وأعيان أهلها     رئيساً من "عن أنه كان    

 وعند حاكم ماردين الملك السعيد وغيرهم من        )٥٧(مثل حاكم الموصل بدر الدين لؤلؤ، وحاكم سنجار       

  .)٥٨(ملوك الجزيرة الفراتية

  :  الوظائف التي توالها-
نزل بدار الحديث   ) م١٢٢٦/ هـ٦٢٣(نة  عندما قدم الشيخ عز الدين الموصل في شوال س          

المهاجرية بباب سكة أبي نجيح التي أنشاها أبو القاسم علي بن مهاجر بن علي الموصـلي، وهـو          

وعندما رحـل   . )٦٠( حيث تولى مشيخة هذه الدار     )٥٩(يفيد الناس ) (يسمع بها أحاديث رسول اهللا      

  .)٦١( المدرسة البشيرية ببغدادإلى بغداد أنعم عليه الخليفة المستنصر باهللا وواله وقف

  :  وفاته-
 ليلة الجمعة في الثاني     )٦٢()م١٢٦٢/ هـ٦٦١(أجمعت المصادر التاريخية على وفاته سنة         

، ولـه احـدى وسـبعون سـنة         )٦٣(عشر من شهر ربيع اآلخر بسنجار ودفن ظاهرها شرقي البلد         

  .)٦٤(وأشهر
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   :هلوامشا

ـ ٦٦٠ -٥٢١(العلمية في الموصل في عصر االتابكـة  احمد، عبد الجبار حامد، الحياة     ) ١(  -١١٢٧/ هـ
قسم التاريخ، غير منشورة،    /جامعة الموصل /، رسالة ماجستير قدمت إلى مجلس كلية اآلداب       )م١٢٦٢
  . ١٨٨، ص١٩٨٦

: الذهبي، شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان، تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم، تحقيـق              ) ٢(
 -٦٦١، حـوادث ووفيـات      )٢٠٠٢: بيـروت (، دار الكتاب العربـي،      ٢م تدمري، ط  عمر عبد السال  

: بيروت( ؛ ابن كثير، عماد الدين إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية، دار ابن كثير،   ٧٢هـ، ص ٦٧٠
:  ؛ المقريزي، تقي الدين احمد بن علي، السلوك لمعرفة دول الملوك، قام بنـشره      ١٣/٢٤١،  )١٩٦٧

 ؛ ابن تغـري     ٥٠٢/ ٢ ق ١، ج )١٩٣٦: القاهرة(دة، مطبعة دار الكتب المصرية،      محمد مصطفى زيا  
بردي، جمال الدين ابو المحاسن يوسف، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، المؤسسة المصرية 

 ؛ الداؤدي، شمس الـدين محمـد بـن علـي، طبقـات              ٧/٢١١،  )١٩٦٣: القاهرة(العامة للتأليف،   
  .٢٩٣، ص)١٩٧٢: القاهرة(، مطبعة االستقالل الكبرى،١محمد عمر، طعلي : المفسرين، تحقيق

، مطبعـة المعـارف     ١اليونيني، قطب الدين ابو الفتح موسى بن محمد البعلبكي، ذيل مرآة الزمان، ط            ) ٣(
 ؛ ابن الشعار، كمال الدين ابو البركات المبارك بـن           ٥٤٥/ ١،  )١٩٥٤: حيدر آباد الدكن  (العثمانية،  

لجمان في فرائد شعراء هذا الزمان المشهور بعقود الجمان في شـعراء هـذا الزمـان،                احمد، قالئد ا  
  .١٩٥/ ٤ جـ٣، م)٢٠٠٥: بيروت(، دار الكتب العلمية، ١كامل سلمان الجبوري، ط: تحقيق

ـ ٦٧٠ -٦٦١ ؛ الذهبي، تاريخ اإلسالم، حوادث ووفيـات  ٥٤٥/ ١اليونيني، ذيل مرآة الومان،  ) ٤(  -هـ
 رجب، زين الدين ابو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الحنبلي، الذيل على طبقات  ؛ ابن٧٢هـ، ص٦٧٠

 ؛ ابن العمـاد     ٢٧٤/ ١،)١٩٥٢: م.د(محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية،       : الحنابلة، صححه 
، )ت.د: بيروت(الحنبلي، ابو الفالح عبد الحي، شذرات الذهب في اخبار من ذهب، دار اآلفاق الجديدة، 

٣٠٥/ ٥.  

فيصل السامر ونبيلة عبد المنعم داؤد، دار الرشـيد         : الكتبي، محمد بن شاكر، عيون التواريخ، تحقيق      ) ٥(
  .٢٠/٢٩٠، )١٩٨٠: بغداد(للنشر، 

هــ،  ٦٧٠ -٦٦١ ؛ الذهبي، تاريخ اإلسالم، حوادث ووفيـات         ١/٥٤٥اليونيني، ذيل مرآة الزمان،     ) ٦(
/ ٥ ؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الـذهب،         ٢٧٤/ ١ ؛ ابن رجب، الذيل على طبقات الحنابلة،         ٧٢ص

مدينة مشهورة من مدن الجزيرة الفراتية بين حران ونصيبين ودنيسر وهي إلى          :  ؛ ورأس عين   ٣٠٥
الحموي، شهاب الدين ابو عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا، معجم البلدان، . دنيسر اقرب وفيها عيون كثيرة 

  .٣/١٤، )٢٠١٠: بيروت(، دار صادر، ٨ط

ـ     ٧٢هـ، ص ٦٧٠ -٦٦١الذهبي، تاريخ اإلسالم، حوادث ووفيات      ) ٧( / ٢ ق ١ ؛ المقريزي، السلوك، جـ
  .٣٠٥/ ٥ ؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ٥٠٢

  .١٩٦/ ٤، جـ ٣ابن الشعار، قالئد الجمان، م)  ٨(

  .٤/١٩٦ جـ٣المصدر نفسه، م) ٩(

بشار عـواد معـروف     : ير أعالم النبالء، تحقيق   الذهبي، شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان، س        ) ١٠(
  .٩٣ -٩١/ ٢٢، )٢٠٠١: بيروت(، مؤسسة الرسالة، ١١ومحيي هالل السرحان، ط

 ؛ ابن العماد الحنبلـي، شـذرات        ٧٣هـ، ص ٦٧٠ -٦٦١الذهبي، تاريخ اإلسالم، حوادث ووفيات      ) ١١(
  .٣٠٥/ ٥الذهب، 

  .٣٣/ ٢٢الذهبي، سير أعالم النبالء، ) ١٢(

 دراسة في سيرته العلمية ) م١٢٦٢/ هـ٦٦١ت(المحدث والفقيه عبد الرزاق بن رزق اهللا بن أبي بكر الموصلي 
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/ ٤ذهبي، شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان، تذكرة الحفـاظ، دار إحيـاء التـراث العربـي،              ال) ١٣(
١٤٥٢ .  

  .٣٠٥ -٣٠٤/ ٢٢الذهبي، سير أعالم النبالء، ) ١٤(

  .١٤١٤، ١٤٥٢/ ٤الذهبي، تذكرة الحفاظ، ) ١٥(

  .١٣٢/ ٥ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ) ١٦(

  .٧٢، ص٦٧٠ -٦٦١ووفيات الذهبي، تاريخ اإلسالم، حوادث ) ١٧(

ـ ٢ابن الشعار، قالئد الجمان، م    ) ١٨( ، دار العلم للماليين، ٣ ؛ الزركلي، خير الدين، األعالم، ط     ٣٥٧/ ٣ ج
  .٢٩٨/ ٤، )١٩٧٩: بيروت(

  .٧٤هـ، ص٦٧٠ -٦٦١الذهبي، تاريخ اإلسالم، حوادث ووفيات ) ١٩(

  .٤٠ -٣٤/ ٢٢الذهبي، سير إعالم النبالء، ) ٢٠(

   ١٠/ ٢٢ ؛ سير أعالم النبالء، ٧٤هـ، ص٦٧٠ -٦٦١، تاريخ اإلسالم، حوادث ووفيات الذهبي) ٢١(

  .٧٤هـ، ص٦٧٠ -٦٦١الذهبي، تاريخ اإلسالم، حوادث ووفيات ) ٢٢(

ـ ٢ابن الشعار، قالئد الجمان، م    ) ٢٣(  ؛ ابو شامة، شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن           ١٧٩/ ٣ ج
نين السادس والسابع المعروف بالذيل علـى الروضـتين، وضـع       إبراهيم المقدسي، تراجم رجال القر    

  .١٦٣ -١٦٠/ ٥ جـ٣، م)٢٠٠٢: بيروت(، دار الكتب العلمية، ١إبراهيم شمس الدين، ط: حواشيه

  .٥٢/ ٢٢ ؛ سير أعالم النبالء، ٧٤هـ، ص٧٦٠ -٦٦١الذهبي، تاريخ اإلسالم، حوادث ووفيات ) ٢٤(

  .٣٠٥/ ٥ ؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ١٩٦/ ٤ـ ح٣ابن الشعار، قالئد الجمان، م) ٢٥(

  . ١٧٢ -١٦٥/ ٢٢الذهبي، سير أعالم النبالء، ) ٢٦(

  . ؛ ولم أعثر على ترجمتهما٢٩٤/ ١الداؤدي، طبقات المفسرين، ) ٢٧(

  .٢٩٥/ ١المصدر نفسه، ) ٢٨(

  .٣٦٨هـ، ص٦٨٠ -٦٧١الذهبي، تاريخ اإلسالم، حوادث ووفيات ) ٢٩(

  .٢٩٥/ ١ ؛ الداؤدي، طبقات المفسرين، ١٤٥٢، تذكرة الحفاظ، صالذهبي) ٣٠(

  .١٠/٦٣الذهبي، سير أعالم النبالء، ) ٣١(

ابن حجر العسقالني، شهاب الدين ابو الفضل احمد بن علي بن محمد، الدرر الكامنة في أعيان المائة ) ٣٢(
  .١١٦/ ١، )١٩٧٢: نحيدر آباد الدك(، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، ٢الثامنة، ط

  .٢٩٥/ ١ ؛ الداؤدي، طبقات المفسرين، ٢٧٥/ ١ابن رجب، الذيل على طبقات الحنابلة، ) ٣٣(

  .١٩٦/ ٤ جـ٣ابن الشعار، قالئد الجمان، م) ٣٤(

  .٢٩٥ -٢٩٤/ ١الداؤدي، طبقات المفسرين، ) ٣٥(

  .١٩٦/ ٤ جـ٣ابن الشعار، قالئد الجمان، م) ٣٦(

  .٧٤هـ، ص٦٧٠ -٦٦١م، حوادث ووفيات الذهبي، تاريخ اإلسال) ٣٧(

 حنان عبد الخالق علي السبعاوي. د. م



 

)١٠( 

 

  .١٩٦/ ٤ جـ٣ابن الشعار، قالئد الجمان، م) ٣٨(

: بغداد(حاجي خليفة، مصطفى بن عبد اهللا، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مكتبة المثنى،               ) ٣٩(
  .١٦٢٦/ ٢، )ت.د

  .١٩٦/ ٤ جـ٣ابن الشعار، قالئد الجمان، م) ٤٠(

 ؛ ابن العماد الحنبلـي، شـذرات        ٧٤هـ، ص ٦٧٠ -٦٦١، حوادث ووفيات    الذهبي، تاريخ اإلسالم  ) ٤١(
  .٣٠٥/ ٥الذهب، 

  .١٤٥٢/ ٤الذهبي، تذكرة الحفاظ، ) ٤٢(

 ؛ كحالة، عمر رضا، معجم المـؤلفين، دار إحيـاء التـراث             ٩١٣/ ١حاجي خليفة، كشف الظنون،     ) ٤٣(
  .٢١٧/ ٥ جـ٣، م)ت.د: بيروت(العربي، 

  .١٧١٥/ ٢، ٧٤٣/ ١ون، حاجي خليفة، كشف الظن) ٤٤(

  .٢١٧/ ٥ جـ ٣كحالة، معجم المؤلفين، م) ٤٥(

  .١٤٥٢/ ٤الذهبي، تذكرة الحفاظ، ) ٤٦(

  .١٩٨ -٤/١٩٥ جـ٣ابن الشعار، قالئد الجمان، م) ٤٧(

محمد محمـد   : العيني، بدر الدين محمود، عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان، حققه ووضع حواشيه            ) ٤٨(
  .٣٦٧/ ١، )١٩٨٧: القاهرة( العامة للكتاب، أمين، الهيئة المصرية

  .٥٤٥/ ١اليونيني، ذيل مرآة الزمان، ) ٤٩(

  .٢١٩/ ٢٠الكتبي، عيون التواريخ، ) ٥٠(

  .٢٠٢، ١٩٦ -١٩٥/ ٤ جـ٣قالئد الجمان، م) ٥١(

  .٧٤هـ، ص٦٧٠ -٦٦١الذهبي، تاريخ اإلسالم، حوادث ووفيات ) ٥٢(

  .٣٠٥/ ٥ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ) ٥٣(

  .٢٩٤/ ١ ؛ الداؤدي، طبقات المفسرين، ٢٤١/ ١٣ابن كثير، البداية والنهاية، ) ٥٤(

  .٥٤٥/ ١اليونيني، ذيل مرآة الزمان، ) ٥٥(

  .٢٠/٢٩٠الكتبي، عيون التواريخ، ) ٥٦(

  .٣٦٧/ ١العيني، عقد الجمان، ) ٥٧(

  .٥٤٥/ ١اليونيني، ذيل مرآة الزمان، ) ٥٨(

هي من المنـاطق المـشهورة فـي    :  ؛ وسكة أبي نجيح١٩٦/ ٤ جـ٣الجمان، مابن الشعار، قالئد  ) ٥٩(
الموصل، وكان فيها عدد من المدارس ودور الحديث في العصر االتابكي، كما سكنها عدد من العلماء،           

الديوه جي، سعيد،   ". جامع شيخ الشط  "وتقع بين سوق الميدان الحالية ومدرسة كمال الدين بن يونس           
  .١٢٦، ص)١٩٥٨: بغداد(د االتابكي، مطبعة شفيق، الموصل في العه

  .٢٩٤/ ١الداؤدي، طبقات المفسرين، ) ٦٠(

 دراسة في سيرته العلمية ) م١٢٦٢/ هـ٦٦١ت(المحدث والفقيه عبد الرزاق بن رزق اهللا بن أبي بكر الموصلي 



 

)١١( 

 

أنـشأتها جاريـة الخليفـة      :  ؛ والمدرسة البشيرية   ٢٧٥/ ١ابن رجب، الذيل على طبقات الحنابلة،       ) ٦١(
ـ ٦٥٢ت(المعروفة بباب بشير    ) م١٢٥٨ -١٢٤٢/ هـ٦٥٦ -٦٤٠(المستعصم باهللا    ) م١٢٥٤/ هـ

هذا هو خادم بابها، لتدريس المذاهب السنية االربعة على قاعدة المدرسة المستنصرية المنشأة           وبشير  
فهي بذلك ثاني مدرسة من هذا النوع ليس ببغداد بل في العالم اإلسـالمي            ). م١٢٣٣/ هـ٦٣١(سنة  

عـاظ  أيضاً، واستمر التدريس بها قائما حتى عصور متأخرة، توالى فيها العديد من المدرسـين والو              
رؤوف، عماد عبد السالم، مدارس بغـداد  . والمحدثين والقراء والفقهاء من مختلف مذاهب أهل السنة    

  .٢٠٥، ص)١٩٦٦: بغداد(، مطبعة دار البصري، ١في العصر العباسي، ط

 ؛ الذهبي، تذكرة الحفاظ، ٥٤٥/ ١ ؛ اليونيني، ذيل مرآة الزمان،     ٢٠/٢٩٠الكتبي، عيون التواريخ،    ) ٦٢(
 ٢٧٦/ ١ ؛ ابن رجب، الذيل على طبقات الحنابلة، ٢٤١/ ١٣ ؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ١٤٥٢/ ٤

. ج: ؛ الجزري، شمس الدين ابو الخير محمد بن محمد، غاية النهاية في طبقات القّراء، عني بنـشره      
ـ    ٣٨٤/ ١،  )١٩٨٠: بيروت(، دار الكتب العلمية،     ٢برجستراسر، ط  / ٢ ق ١ ؛ المقريزي، السلوك، ج

  .٢١١/ ٧ ؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ٣٦٧/ ١ ؛ العيني، عقد الجمان، ٥٠٢

  .٥٤٥/ ١اليونيني، ذيل مرآة الزمان، )  ٦٣(

فهيم محمد شـلتوت ومحمـد   : الذهبي، شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان، دول اإلسالم، تحقيق  ) ٦٤(
 .٢/١٦٧، )١٩٧٤: مصر(مصطفى ابراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
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