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 البحث: ملخص
اختص البحث ابلصالت العلمية بُت املوصل وبغداد يف)القرن السادس اهلجري/ الثاين عشر امليالدي(، إذ كانت     

بغداد قبلًة للعلماء منذ العصر العباسي األول، يف حُت بلغت املوصل ذروة مكانتها العلمية يف القرن )الســـــــــــــادس 
(، وقد كانت الرحالت العلمية بُت املدينتُت من أىم وسائل الصالت العلمية بينهما، لذلك اهلجري/الثاين عشر امليالدي

فقد ركــــــز البحث على الرحالت العلمية اليت قام هبا املوصليون والبغداديون بُت املدينتُت ومن قصدىم من علمــــــاٍء من 
وكان يف ُكٍل من املوصل وبغداد علمــاءٌ  ،بغداد كحلب ودمشقُمُدٍن أخرى أو من التقى هبم يف ُمُدٍن أخرى غَت املوصل و 

 موسوعيون كانوا مقصداً لطالب العلم. 
 (حلب -طالب -علماء  -بغداد  -الكلمات ادلفتاحية: ) ادلوصل 

Abstract 
      The research focused on the scientific links between Mosul and 

Baghdad in the sixth century AH / twelfth century AD, as Baghdad was a 

destination for scholars since the first Abbasid era, while Mosul reached 

the peak of its scientific status in the sixth century AH, and scientific trips 

between the two cities were among the most important means of scientific 

links between them, therefore, the research focused on the journeys of 

science , the scholars who were from Mosul and Baghdad and travelled 

between the two cities and those who visited them from scholars from other 

cities, or those who met them in cities except Mosul and Baghdad, such as 

Aleppo and Damascus, and in both Mosul and Baghdad there were 

encyclopedic scholars who were a destination for students of science. 
Key Words:  (Mosul - Baghdad - Scientists - Student - Aleppo) 

 مقدمة
الصالت العلمية بُت املدن العربية من مظاىر العصر اإلسالمي، وىي من أىم نتائج العالقات السياسية بُت تلك تعد      

املدن، وكان للصالت العلمية بُت املوصل وبغداد حيّـٌز واسع يف ىذا اجملال، إذ ان أغلب علماء املوصل كانوا قد مسعوا من 
م(. وقد بقيت ٔٙٛ-ٓ٘ٚه/ٕٚٗ-ٕٖٔسيما يف العصر العباسي األول)علماء بغداد حاضرة العامل وقبلة العلماء ال 

مكانة بغداد كما ىي على الرغم دما تعرضت لو اخلالفة العباسية من ٖتدايت يف العصور العباسية الالحقة السيما العصرين 
ًة م( ، لكن بغداد بقيت حمتفظ٘٘ٓٔ-ٜ٘ٗه/ٚٗٗ-ٖٖٗم(، والثالث) ٜ٘ٗ-ٔٙٛه/ٖٖٗ-ٕٚٗالعباسيُت الثاين)

 ٔتكانتها كقبلة للعلماء.
القرن السادس اهلجري/ الثاين عشر )وقد كان ىدف البحث املوسوم الصالت العلمية بُت املوصل وبغداد خالل      

امليالدي( ىو التعرف على الصالت العلمية بُت مدينتُت من كربايِت املدن العربية يف ُحقبٍة مهمة من التاريخ اإلسالمي، 
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 اباجانب العلمي بشكٍل خاص واضحااري بشكٍل عام، وععِلِو يتناسب مع دورىم يف الدفاِع عن أرضهم واىتمام املسلمُت
ضد اضحمالت الصليبية اليت استهدفت أراضيهم، ومها بغداد عاصمة اخلالفة العباسية واملوصل، وكانت اخلالفة العباسية قد 

ها استعادت مكانتها يف القرن )السادس اهلجري/الثاين عشر تعرضت لاغوطاٍت خارعية يف العصور العباسية املتأخرة ولكن
م( اليت ساندت اخلالفة العباسية ضد كل ما ٕٚٔٔه/ٕٔ٘امليالدي(، إذ شهد قيام الدولة الزنكية يف املوصل يف العام )

الدولة اليت   تعرضت لو من ٖتدايت وعلى رأسها اضحمالت الصليبية اليت وصلت إىل األراضي العربية يف ذلكم القرن، وىي
 كان هلا الدور األساس يف النهوض ابضحركة العلمية يف املوصل والشام منذ قيامها. 

احتوى البحث على متهيد وأربعِة حماوٍر وخامتة، تناول التمهيد توضيحاً للحركة العلمية يف الدولة العربية اإلسالمية وأبرز     
ين ذىبوا إىل بغداد ومسَِعوا من علمائِها. أما احملور الثاين فقد تامن مراحل وظهورىا. ومشل احملور األول املوصليُت الذ

علماء بغداد الذين عاءوا إىل املوصل لتلقي العلم من علمائها.  وتناول احملور الثالث طالب العلم الذين مجعوا بُت علماء 
يما تناول احملور الرابع اللقاءات العلمية ملوصل وبغداد يف مساعهم سواء أكان ذلك يف املوصل وبغداد أو يف ُمُدٍن أخرى، ف

 بُت املوصليُت والبغداديُت خارج املوصل وبغداد. أّما اخلامتة فقد تناولت النتائج اليت توّصل إليها الباحث. 
 متهيد 

على الرغم من أن الصالت العلمية بُت املوصل وبغداد كانت مستمرًة إابن معظم حقب التاريخ اإلسالمي لكنها    
سخت يف )القرن السادس اهلجري/الثاين عشر امليالدي( الذي شهد قيام الدولة الزنكية يف املوصل والشام ومن تر 

مظاىرىا نشاط اضحركة العلمية يف مدهنا، إذ اىتم أمراء املوصل الزنكيُت ابضحركة العلمية وخَُت مثاٍل على ىذا عماد  أىمّ ِ
-ٚٗٔٔه/ٖٗ٘-ٔٗ٘م( وأبِنِو سيف الدين غازي األول)ٚٗٔٔ-ٕٚٔٔه/ٔٗ٘-ٕٔ٘الدين مؤسس الدولة الزنكية)

(، وكان ذلك منذ قيام دولتهم يف املوصل، وخَُت شاِىٍد على ذلك بناء املدارس يف املوصل والشام، إذ أن املدرسة ٜٗٔٔ
 د.ت.ىي اللبنة األوىل لتحقيِق األساٍس العلمي ألي بلٍد، وكان للمدارس أمهية خاصة لدى الزنكيُت )ابن عبَت . 

م. ٜٔ٘ٔىـ / ٖٓٚٔ)سبط أبن ااجوزي.، إذ كانوا يعدون هلا العلماء والشيوخ األِكفاء ويوقفون هلا األوقاف( ٕٕٔص
ٕٔ  /ٕٗ٘ .) 
-ٕٖٔأما بغداد فقد سبقت املوصل يف ىذا املامار، إذ بَدأت النهاة العلمية فيها منذ العصر العباسي األول )    

-ٙٛٚه/ٖٜٔ-ٓٚٔعهد اخلليفة العباسي اخلامس ىارون الرشيد ) م(، لكنها اتاحت منذُ ٔٙٛ-ٓ٘ٚه/ٕٚٗ
. أما يف هناية القرن )اخلامس اهلجري/اضحادي عشر (ٖٗ-ٖٖ.صٕٛٓٓانعي. م(، فااًل عن نشاط الًتمجة)ٜٓٛ

ية نسبًة امليالدي( فقد بنيت يف بغداَد مدرسٌة من خَتة املدارس يف التاريخ اإلسالمي وىي املدرسة النظامية، ومسيت ابلنظام
، وزير السلطان ( ٕ٘ٓ.صٕٗٓٓه/ٕ٘ٗٔاألصفهاين.م()ٕٜٓٔ-ٚٔٓٔه/٘ٛٗ-ٛٓٗإىل أسم ابنيها نظام امللك )

، يف عهد ( ٖٕٔ.ص ٕٗٓٓه/ٕ٘ٗٔ)األصفهاين.م(ٕٜٓٔ-ٕٚٓٔىـ / ٘ٛٗ- ٘ٙٗالسلجوقي ملك شاه ) 
م( ٜٚٓٔ- ٚٚٓٔه /ٚٛٗ - ٚٙٗهللا) أبو القاسم عبد هللا بن دمحم بن القائم أبمر اخلليفة العباسي املقتدي أبمر هللا
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. فكان التواصل العلمي بُت املوصل وبغداد طريقًا لتعزيز اخلربات املعرفية لطلبة (ٖٖٖم. صٖٕٓٓه/ٕٗٗٔ)السيوطي.
 (.ٜٖٗم. صٜٗ٘ٔالعلم يف املوصل الذين أصبحوا علماء املوصل فيما بعد)شليب.

تعزيز النشاط العلمي بُت علمائِها، ومن أىم أسباب نشاط الصالت  لقد كان للرحالت العلمية بُت املدن العربية دوٌر يف  
العلمية بُت املوصل وبغداد يف القرن )السادس اهلجري/الثاين عشر امليالدي( أن اضحركة العلمية يف املوصل شهدت تطوراً 

املوصل فكان ذلك حافزاً  واضحًا يف ذلك القرن تبعًا لألستقرار السياسي والنشاط األقتصادي والعمراين الذي حظيت بوِ 
لقياِم الرحالت العلمية لتبادل اخلربات واملعارف بُت املدينتُت، فبغداد ىي حاضرة الدنيا وقبلة العلماء منذ العصر العباسي 

، واملوصل التقل أمهيًة عن غَتىا من املدن اليت رعت العلم والعلماء، ولكن القرن السادس (ٖٗم،صٕٛٓٓ)انعي.األول
ملوصل مدينًة تنظر إىل العلم كأساٍس لتنميِة عيٍل متعلم قادٍر على مواعهة اخلطر الصلييب الذي يهدد بالَدُه ععَل من ا

بكافة األسلحة ومنها سالح العلم، لذلك فقد كان من الاروري تبادل اخلربات عن طريق تزاور الشيوخ والعلماء والفقهاء 
ا تامُُّو من العلماء واألدابء الذين عاشوا فيها أو ىاعروا إليها، فبدأت للعلماء، وم -قبلةً -مع بغداد اليت كانت وبقيت 

ونقل  (ٜٚ/ٙ.  مٜٔٙٔ)أبن تغري بردي. تلك الصالت بقصد املوصليُت من طلبة العلم بغداد والسماع على علمائِها
قِدموا إىل املوصل لينهلوا من علومهم إىل املوصل، وإىل غَتىا حُت يقدم طلبة العلم إىل املوصل، بل إن البغداديُت أياًا 

علِم علمائها وشيوخها بعد أن وصلت املوصل إىل ماوصلت إليِو من علوم الفقو واضحديث واألدب والشعر والوعظ 
والقااء، فااًل عن العلوم العقلية ومنها الطب،وكان للرحالت العلمية بُت املوصل وبغداد األثر الكبَت يف ازدىار املعرفة يف 

)الذىيب. اعهم من خَتة العلماء املوعودين يف بغداد، فااًل عن رحالت علماء بغداد إىل املوصل للغرض نفِسواملوصل لسم
 .(ٓٙ/ٕٔ.  مٕٔٓٓىـ / ٕٕٗٔ
 ادلوصليون الذين قصدوا بغداد للسماع: -أولً 

حممود، وىو فقيــــــــو  كمال الدين أبو الفال دمحم بن عبد هللا بن القاسم الشهرزوري : قاضي قااة امللك نور الدين  -  
موصلي شافعي، سفَت، مسع من عده ألُمو علي بن أمحد بن طوق، وأيب الربكات مخيس، ومسع ببغداد من نور اهلدى 

،  وتوعو بعد ذلك إىل الشام (ٕ٘ٗ/ ٕٔ.مٜٔ٘ٔىـ / ٖٓٚٔ)سبط أبن ااجوزي. الزيٍت واخرون، وتفقو على أسعد امليهٍت
)أبن ن فقِهِو، كان أديبًا شاعرًا وكاتباً، وكانت رواايتو معتمدة فــــي الشام فااًل عن املوصلوبرزت مكانتو فيها، وفااًل ع

م(، وعمره إحدى ومثانون عاماً،  ٙٚٔٔمتوز  ٗٔىـ / ٕٚ٘)حمرم  ٙ، تويف يوم اخلميس ( ٕٛٔٔ/ ٖالعدمي. د.ت.
 .( ٛٔ-ٚٔ/ ٕم.ٜٚٛٔ)اآلسنوي.ودفن ّتبل قاسيون فـــــي دمشق

م(،وىو ٖٓٔٔه/ٕٗ٘علي بن عبيد هللا أبو الفداء املوصلي الواعظ ويعرف ِِببن عبيد : ولد يف العام ) إمساعيل بن-
ىـ/ ٖ٘٘واعظ وحمدث، ذىب إىل بغداد ومسع فيها من ايب الوقت عبد االول بن عيسى بن شعيب السجزي)ت

سن بن اضحدوس الشافعي املوصلي، م(، حدث ابملوصل، وروى عنو ابو دمحم املعاىف بن امساعيل بن اضحسُت بن اضحٛ٘ٔٔ
" أخربان أبو الفداء أمساعيل بن علي بن عبيد واثٌت عليو، ووصفو ابلكياسة والظرف والعلم، ودما حدث عنو أبو املعاىف: 
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هللا ادلوصلي الواعظ ابدلوصل قال: أخربان الشيخ العارف أبو بكر محد بن بركة بن دمحم بن كرما الصلحي قال:  
سن علي بن أمحد بن الدّىان ادلربب قال: أخربان الشري  أبو احلسن دمحم بن علي بن دمحم بن ادلهتدي حدثنا أبو احل

ابهلل قال: حدثنا أبو عبد هللا بن دمحم بن بكران بن عمران الرازي قال: حدثنا أبو عبد هللا دمحم بن ادلخلد العطار قال: 
نا خايل دمحم أبن أبراىيم بن ادلطلب بن السائب بن ايب وداعة حدثنا دمحم بن العباس قال: حدثنا احلزامي قال: حدث

قال: حدثنا عبد الرمحن بن خارجة عن عبد هللا بن سعد بن أيب وقاص عن أبيو قال: كان أيب إذا قضى ُنُسَكُو وودَّع 
 البينت َورَِكَب داببتو متثل هبذين البيتني:

 كن البيِت من ىو ماِسحُ فلما قضينا من مىن كلَّ حاجٍة            ومسَّح ر 
؛ الذىيب. ٚٔٚٔ/ ٗ)أبن العدمي. د.ت. أخذان أبطراِف احلديث بيننا               وسالت أبعناق ادلطي األابِطح

م( وتويَف فيها بعده)ابن العدمي. د.ت. ٓٚٔٔىـ / ٘ٙ٘ذىب إىل مصر  يف عام )(،ٖٖٓ/ ٕٓم . ٕٔٓٓىـ / ٕٕٗٔ
ٗ /ٜٔٚٔٛ.) 
أعالم املوصل، حدث ابملوصل وبغداد، ويل القااء اباجزيرة والشام ولقب بقاضي اخلافقُت، املظفر الشهرزوري، من  -

 .(ٗٛٗ/  ٖٙم. ٜٜٙٔىـ /ٚٔٗٔ)الذىيب.م(ٖٗٔٔه/ٖٛ٘تويف ببغداد يف عام ) 
أبو سعد عبد هللا بن دمحم بن ىبة هللا بن املطهر بن علي بن ايب عصرون بن أيب السري التميمـي اضحديثي املوصلي - 
آب  ٘ٔىـ / ٕٜٗمن ربيع االول من عـــــام ) ٕٕلشافعي امللقب بشرف الدين الفقيو : ولد ابملوصل يوم االثنُت ا

م (، وىو من اعيان الفقهاء، وخَتهتم يف عصره، نشأ ابملوصل و قرأ القرآن فــــــي صباه على القراءات العشر، وتفقو ٜٜٓٔ
، وأيب (ٕٙٔ-ٕ٘ٔ/  ٕٔم. ٕٔٓٓىـ / ٕٕٗٔ)الذىيب. الشهرزوري على ايدي خَتة علماء املوصل ومنهم، املرتاى

اضحسُت بن مخيس املوصلي، وتلقن على يد املسلم السروعــي، وقرأ القراءات السبع ببغداد على أيب عبد هللا اضحسُت بن دمحم 
ي، وأسعد امليهٍت البارع، والقراءات العشر على أيب بكر املزريف، وتفقو يف واسط على يد القاضي أيب علي الفارق

ىـ / ٖٕ٘وقد بدأ التدريس فـــــي املوصل يف العام ) (،ٕٖٔ/ ٚم. ٜٗٙٔىـ / ٖٖٛٔ)السبكي.وغَتمها
 ٔٔ، كما درَّس يف سنجار وحلب ودمشق، تويف ابن عصرون يف ليلة الثالاثء) ( ٓٔم. صٜٚٛٔالشيزري. م()ٜٕٔٔ

 (.٘٘/  ٖم.ٜٜٙٔىـ /ٖٛٛٔن.)أبن خلكام(ٜٛٔٔتشرين االول  ٕٕىـ / ٘ٛ٘رماان من العام 
ضياء الدين ابو القاسم عبد امللك بن زيد بن ايسُت بن زيد بن قائد بن عبل التغليب األرقمي الدولعي إمام وفقيو  - 

ىـ ٓٔٗٔ)الدمشقي.م( يف منطقة تعرف ابلدولِعّية ٖٔٔٔىـ / ٚٓ٘ومفٍت وخطيب موصلي شافعي : ولد يف عام )
ولقب ابلدولعي ( ٕٗ٘/ٕم. ٕٜٜٔىـ / ٕٔٗٔ)البغدادي.وصل ابٕتاه نصيبُتوتقع غرب امل(ٖٚٔ/  ٔم. ٜٜٓٔ/

 ٘ٚٔٔىـ /ٔٚ٘نسبة اليها، تلقى علومو ابملوصل على ايدي شيوخها ومنهم اتج االسالم اضحسُت بن نصر بن مخيــس)ت
م(، تنقل ٗ٘ٔٔ ىـ/ٓ٘٘م(، ودمحم بن املبارك بن حيِت الشهـــــــرزوري )ت ٚٙٔٔىـ/ٖٙ٘م(، وعبد اخلالق بن يوسف)ت

بُت املوصل وبغداد طلبا للعلم، وتفقو ببغداد على املذىب الشافعي ومسع اضحديـــــث فسمع الًتمذي على ايب الفتح 
( ؛ الفتاح .  ٖٖ/  ٖٔم. ٜٜٓٔىـ/ ٔٔٗٔ)أبن كثَت.الكروعي، والنسائي على ايب اضحسن علي بن امحد الربدي
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حسن الطريقة َمهيبا يف اضحق تفقو على يد شرف الدين بن عصرون  ، وكان زاىدا متورعا(٘ٙم. ص ٕٚٓٓىـ / ٕٛٗٔ
)ابن كثَت . ( وكان لو دور يف الرد على املعتزلة، وحماعجتهم، من خالل فقهوٕٛٗ/  ٔم . ٜٚٛٔ)االسنوي. املوصلي
) م(ٕٔٓٔاذار  ٕٗىـ / ٜٛ٘، تويف يوم الثالاثء التاسع عشر ربيع االول من العام )( ٖٖ/  ٖٔم. ٜٜٓٔىـ/ ٔٔٗٔ

 (.ٚٚم . صٕٙٓٓىـ / ٕٚٗٔ؛ الزبيدي. ٖٖٙ/ ٗاضحنبلي. د.ت. 
م(، و مسع ٓ٘ٔٔىـ/٘ٗ٘امحد بن مسعود بن شّداد الصفار املوصلي : مقريء، وحمدث، ولد ابملوصل، يف عـــــــام)  -

أمحد بـــن امحد بن فيها من علي بن دمحم اضحاتكي الباىري، واخذ عنو حمثي الدين بن عريب، ومسع يف بغداد من أيب ععفر 
 م(ٕٕٔٔىـ/ٛٔٙ) تويف فــي عام ،(ٜٖٙ/  ٗٗ م.ٜٜٙٔ ىـ /ٚٔٗٔ )الذىيب.امحد بن القاص البغدادي املقريء

 .(ٜٖٙ/  ٗٗم .ٜٜٙٔىـ /ٚٔٗٔ)الذىيب.
أبو القاسم عبد احملسن بن عبد هللا بن أمحد بن دمحم بن عبد القاىر الطوسي: ولد يف املوصل يف عام -
)أبن أصبح خطيب املوصل، وقد َوَرث اخلطبة عن واِلِدِه بعد عّدِه، مسَِع ابملوصل من شيوخهام(، و ٖٗٔٔه/ٖٛ٘)

،  وأوهلم واِلدِه عبد هللا، ومن عِمِو أبو عبد الرمحن (ٙ٘م. صٕٕٓٓه/ٕٗٗٔ؛ العباجيي. ٕٛٔ/ٔم. ٜٓٛٔاملستويف.
ع فيها من أيب الكرم املبارك بن اضحسن والقاضي أيب عبد هللا اضحسُت بن نصر بن مخيس وغَتىم، ذىب إىل بغداد ومس

 ٖٔم. ٜٜٓٔىـ/ ٔٔٗٔ) ابن كثَت. م(ٕٕ٘ٔه/ٕٕٙالشهرزوري، وقد حّدث ببغداد مث يف املوصل، وتويف فيها يف عام)
 .(٘ٙم. ص ٕٚٓٓىـ / ٕٛٗٔ؛ الفتاح .  ٖٖ/ 
:  من أعالم املوصل وخَتة مؤرخيها، عز الدين أبو اضحسن علي بن ايب الكرم دمحم بن دمحم الشيباين املعروف أببن األثَت -

وِلد يف عزيرة أبن عمر الواقعة مشال املوصل، قِدم إىل املوصل مع والده وإخوتِِو وسكنها، كنيتو أيب اضحسن، ولُقَِّب 
إىل  ابلشيباين نسبًة إىل قبيلِتِو شيبان، ولقب اباجزري  نسبة إىل عزيرة أبن عمر  اليت ولد فيها، كما لقب ابملوصلي، نسبة

مدينتو املوصل. وىو واحد من إخوٍة ثالثة، كبَتىم )جمد الدين( الف كتابُت يف اضحديث النبوي الشريف ، ومها )عامع 
االصول يف احاديث الرسول( و)النهاية يف غريب اضحديث ( ، واالخ االصغر  ) ضياء الدين ( املعروف بنصر هللا وقد 

) املثل السائر يف ادب الكاتب والشاعر ( ، اما  عز الدين وىو االوسط  عرف ابالدب ولو عدة مؤلفات ادبية  اشهرىا
ىـ/ ٖٔٗٔ؛الغانفري. ٘أبن األثَت. د.ت.ص)فقد انصرف اىل التاريخ وكتب فيو ، وقد عرف الثالثة أببناء االثَت

 (.ٙٔم. ص ٕٓٔٓ
؛ ٜٖٔ/ ٖ)بن الدبيثي. د. ت. ٍة أخرى كرسولقام أبن االثَت بزايرة إىل بغداد يف رحلتو  ألدائو لفرياة اضحج، ويف مرّ       

ومن خالل زايراتو املتعددة اىل بغداد متكن من اضحصول على مصادر استخدمها  (،ٗٚم. صٕٕٓٓه/ٕٗٗٔالعباجيي. 
(،ٕتارب األمم ٕٕٜه/ٖٓٔيف كتابة مصنِفِو الكامل يف التاريخ، ومن أىم تلك املصادر اتريخ الرسل وامللوك للطربي)ت

م(، واتريخ ىالل بن اضحسن الصايب ٙ٘ٓٔه/ٛٗٗم(،وذيل ٕتارب األمم للروذراوري )تٖٓٓٔه/ٕٔٗملسكويو)ت
م(، واملنتظم يف اتريخ امللوك ٕٚٔٔه/ٕٔ٘م(، وذيل اتريخ الطربي حملمد بن عبد امللك اهلمداين)تٙ٘ٓٔه /ٛٗٗ)ت

   م(. ٜ٘ٗه /ٖٖٗلألزدي )تم(، وبعض كتب التاريخ احمللي مثل اتريخ املوصل ٕٓٓٔه/ٜٚ٘واألمم ألبن ااجوزي)ت
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وقد نقل أبن األثَت من ىذه الكتب االخبار اليت تتعلق ٔتحيط بغداد واخلالفة العباسية فقط، أما ما يتعلق ببالد الشام فإهنا 
مل تكن موعودة يف بغداد، والدليل على ذلك أن املؤرخُت الساكنُت يف بغداد مل يذكروا يف مصنفاهتم أخبار اضحروب 

م.ص ٕٕٓٓه/ٕٗٗٔ)العباجيي.م( وامتالكهم للرىا وانطاكيا وبيت املقدسٜٙٓٔه/ٜٓٗيف بالد الشام سنة )الصليبية 
 م(.ٕٖٕٔىـ/ ٖٓٙ،تويف أبن األثَت يف سنة )(. ٗٛ-ٖٛ
ٌم فمن املالحظ أنو وابلرغم من تنقل العلماِء بُت مدٍن عديدة، إاّل أن لبغداد مكانًة اثبتة يف وعهاهِتم، ألهنا مركٌز دائِ     

 للعلماء وفيها خنبًة عيدة الشيوخ كان هلم دوٌر كبٌَت يف إثراِء طاّلِب العلِم واملعرفة. 
 علماء بغداد الذين جاءوا إىل ادلوصل لتلقي العلم وبدريِسِو: -اثنياً 
ل لغرض تلقي نظرًا إلزدىار اضحركة العلمية يف املوصل يف تلك اضحقبة عاء طالب العلم والعلماء من بغداد إىل املوص     

 العلم من علمائها الفاالء الذين برزوا يف تلك اضحقبة، أو لغرض إفادة املوصليُت من علومهم ،ومنهم: 
 ٓٔ٘حنبل بن عبد هللا بن الفرج بن سعادة ابو عبد هللا البغدادي املكرّب : حمدث، ولد ببغداد يف عــــــــام ) -ٔ
ع الرصافة ببغداد، وعمل داّلاًل يبيع االمالك فيها، حدث فــــــي  م(، عرف ابملكرّب ألنو كان يكرب ّتامٚٔٔٔىـ/

(، ضمن ُمُدٍن عربية كثَتة، وقام ابلتحديِث ٔتسند اإلمام أمحد بن حنبل يف ٜٜٕٚ/ ٙ)أبن العدمي. د.ت. املوصل
 .(ٜٕٔٛ/ ٙ) أبن العدمي. د.ت. م(ٕٛٓٔه/ٗٓٙ( ، تويف يف حلب يف سنة )ٜٜٕٚ/ ٙحلب)أبن العدمي. د.ت. 

أبو اضحسن علي بن حيِت بن ايب خازن القالنسي البغدادي : سبط صدقة البغدادي صاحب كتاب التاريخ : شاعر،  -ٕ
" شاعر جميد قدم حلب وُكِتَب عنو هبا شيء من شعره، روى لنا عنو الزيـن يونس بن ايب الغنائم البغدادي ُوِصَف أبنو 
بغداد، قرأ الفقو يف املوصل، إذ ذكر القاضي يوسف بن شداد الذي  ، من ( ٜٖٛٗ/  ٓٔ) أبن العدمي. د.ت. ادلقريء "

" كان أبو احلسن بن أيب اخلازن شااب ذكيا، وكان يقرأ كان يسكن املوصل أنو كان يقرأ الفقو يف املوصل وذلك بقولِو: 
ازن يف ميافارقُت لكن . تويف ابن أبــــي اخل( ٜٖٛٗ/ ٓٔ) أبن العدمي. د.ت. "عليَّ الفقو يف ادلوصل ىو ومجاعة معو 

 .( ٜٜٖٗ/  ٓٔ)أبن العدمي. د.ت. سنة وفاتِِو مل تذكر
عمر بن دمحم بن معمر بن طربزد بن حيِت بن امحد بن حسان ابو حفص الدارقزي: مسي ابلدارقزي نسبة اىل دار القز:  -ٖ

(، وىو فقيو ولد يف ٚٓ٘/ ٕم . ٕٜٜٔىـ / ٕٔٗٔوىي حملة كان يباع فيها القز اباجانب الغريب من بغداد،) البغدادي. 
م(، ٔٗٔٔىـ /ٖٙ٘م(، ومسع من أمحد بن اضحسن بن البناء وأمحد بن اضحسن الزوزين )تٕٕٔٔىـ/ ٙٔ٘بغداد يف عام )

وسعيد بن أمحد بن البناء، وعبد هللا بن أمحد بن يوسف، زار املوصل وحدث هبا، ثــــم غادر الـــى الشام، وىو حنبلي 
)أبن و يف بغداد يف تلك اضحقبة إىل املذىب اضحنبلي،وقد مسع منو الكثَتون، وأعطى الكثَت من االعازاتاملذىب وكان التوع

)أبن م( ببغدادٕٓٔٔىـ / ٚٓٙ(، تويف يف عام) ٕٛ٘-ٕٚ٘/  ٕ.  ٕٙٔ-ٜ٘ٔ/  ٔ. ٜٓٛٔاملستويف. 
 .(ٕٙ/  ٘ي. د.ت. ؛ اضحنبل ٔٙ/ ٖٔم. ٜٜٓٔىـ/ ٔٔٗٔ؛ أبن كثَت. ٖ٘٘:  ٓٔم. ٜٚٛٔىـ /ٚٓٗٔاالثَت.الكامل
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م(قرأ يف األدب، ومسع ببغداد من ٕٔٔٔه/٘ٔ٘أبو اضحسن علي بن أمحد بن ىبل البغدادي: ولد يف بغداد يف عام)-ٗ
أيب القاسم امساعيل بن أمحد السمرقندي، مث قِدم إىل املوصل وسكنها، برَع يف الطب أيااً، وكان حاِفظًا للقرآن 

 (.ٛٓٗ)أبن أيب أصيبعة.د.ت.صالكرمي
أبو عبد هللا اضحسُت بن أيب صاحل بن فناخسرو الديلمي الارير: ولد ببغداد ومِسَع من عاملها أيب الوقت السجزي، -٘

وأخذ عنو وحّدث بعلِمِو يف املوصل حينما قِدَم إليها، ومِسع منو مؤرخ املوصل أبن االثَت صحيح البخاري،تويف يف املوصل 
 (.٘٘.صٕٕٓٓه/ٕٗٗٔ؛ العباجيي. ٜ٘ٔ/ ٔ. ٜٓٛٔ) أبن املستويف. م(ٕٕٔٔه/ٛٔٙسنة )

م(، ٖٗٔٔه /ٖٛ٘أبو بكر مسمار بن عمر بن دمحم بن عيسى بن أمحد النيار املقريء البغدادي: ولد ببغداد يف عام) -ٙ
ومِسَع فيها من شيوخها ومنهم أيب الوقت السجزي، وأيب الفال دمحم بن عمر األرموي، ودمحم بن انصر السالمي، وأيب 

ثق بن متام اهلامشي، وأيب القاسم سعيد بن أمحد بن البناء. حّدث ببغداد واملوصل ومِسع أبن األثَت منو صحيح منصور وا
. ٕٕٓٓه/ٕٗٗٔالعباجيي. ؛ ٖٛ/ٖ. مٜ٘ٚٔىـ / ٜٖ٘ٔ)املنذري. م(ٕٕٔٔه/ٛٔٙالبخاري، تويف يف املوصل يف عام)

٘٘.) 
لارير: من أىل بغداد، مسع اضحديث فيها من السجزي وحدَّث أبو عبد هللا اضحسُت بن أيب صاحل بن فناخسرو الديلمي ا-

 (.٘٘.ص ٕٕٓٓه/ٕٗٗٔ) العباجيي.م(ٕٕٓٔه/ٚٔٙبِو يف املوصل، تويف يف املوصل سنة )
أبو بكر مسمار بن عمر بن دمحم بن عيسى بن أمحد البغدادي النياّر املقريء، وكان يعرف أببن العويس، ويلقب بنزيل -

م(، مسع فيها الشيء الكثَت من أيب الفال دمحم بن عمر األرموي ودمحم بن ٖٗٔٔه/ٖٛ٘ العام)املوصل، ولد ببغداد يف
انصر السالمي، وأيب منصور واثق بن متام اهلامشي، وأيب القاسم سعيد بن أمحد بن البناء، وأيب الوقت بن عيسى السجزي، 

 (.ٙ٘. صٕٕٓٓه/ٕٗٗٔجيي.) العبام(ٕٕٔٔه/ٛٔٙحدث ببغداد واملوصل وتويف يف املوصل يف عام )
أبو القاسم يعيش بن صدقة بن علي: وىو من علماء بغداد الشافعية، التقى بو مؤرخ املوصل أبن األثَت يف العام -
" إمامًا يف الفقو مدرسا صاحلًا كثري الصالح مسعُت عليِو كثريًا مل أر مثلو رمحو م(، ووصفو أبنو كان: ٜٙٔٔه/ٖٜ٘)

(، تويف يف العام املذكور ٚ٘م. صٕٕٓٓه/ٕٗٗٔ؛العباجيي. ٕٛٗ: ٓٔم. ٜٚٛٔىـ /ٚٓٗٔ. ) أبن األثَت"هللا بعاىل
 (.ٕٛٗ/ ٓٔم. ٜٚٛٔىـ /ٚٓٗٔ)أبن األثَت. نفسو 

حيِت بن سعد بن حيِت بن بوش بن أيب القاسم البغدادي: من علماء بغداد، مَسع من من أيب الغنائم بن املهتدي واضحسن -
در بن يوسف، وعبد هللا بن أمحد السمرقندي وأمحد بن عبد ااجبار الطيوري، حدث بن أسحاق الباقرحي، وعبد القا

 ه/ٕٗٗٔ ؛ العباجيي.ٕٔ٘ / ٕ.    ٜٓٛٔ)ابن املستويف. أربعون عاماً وأخذ منو كثَتون ومنهم مؤرخ املوصل أبن األثَت
 (.ٚ٘ص  م.ٕٕٓٓ

بن صدقة بن كليب اضحراين: ولد ببغداد وكان اتعراً، وسلك طريق أبو الفرج عبد املنعم بن أيب عبد الوىاب بن سعد -
العلم، وكان حديثُُو مسموعًا لدى طالب العلم، وكان اسناده للحديِث عالياً،ويقصده طالب العلم من كل البقاع، وىو 
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) أبن األثَت. م(ٜٜٔٔه/ٜٙ٘أحد شيوخ املؤرخ املوصلي أبن األثَت، مسع منو ووصفو أبنو عايل اإلسناد تويف يف سنة )
 (.ٜ٘-ٛ٘م.ص ٕٕٓٓه/ٕٗٗٔ؛ العباجيي. ٕٛٙ-ٕٚٙ: ٓٔم. ٜٚٛٔىـ /ٚٓٗٔ

م(وىو من ٕ٘ٔٔه/ٜٔ٘عبد الوىاب بن علي بن عبد هللا  املعروف اببن سكينة البغدادي: ولد يف بغداد  يف عام ) -
وعمر بن ابراىيم الزيدي، وقد قرأ  شافعيٌّ صويف، مسع اضحديث من من علماٍء عدة، ومنهم دمحم بن محويو ااجويٍت الزاىد،

)العباجيي. م(عن سبٍع ومثانُت عاماً ٕٓٔٔه/ٚٓٙأبن األثَت عليو كتاب السنن أليب داود السجستاين، تويف يف سنة )
 (.ٓٙم/صٕٕٓٓه/ٕٗٗٔ

وشنج ، : البوشنجي األصل نسبًة إىل باسفنداير بن املوفق بن ايب علي بن دمحم بن حيِت بن علي ابو الفال البوشنجي -
، الواسطـــــي املولد، البغدادي السكن، وىو واعظ، ولد يف  (ٕٗٓ:  ٕم. ٜٙٓٔوىي : بلدة من نواحي ىراة، )اضحموي. 

م قدم اىل حلب ومسع هبا من شرف الدين بن ايب عصرون املوصلي، وقرأ القرآن بوعوه القراءات، ٗٗٔٔىـ / ٖٛ٘العام 
بارك الواسطي، وروى عنو ابو السعادات املبارك بن ايب بكر بن محدان ودرس الوعض على يد ايب اجملد علي بن امل

، وىذا يعٍت (ٗ:ٜٔٙٔ)ابن العدمي . د.ت.املوصلي، وقد وصفو ابو السعادات املوصلي أبنو صاحب فكاىات وحماضرات
 أنو قدم اىل املوصل، كما انشد عنو ابــو السعادات ابياات منها :

 قد كنت مغرًى ابلزمان وأىلو
 ى كل من طارحتـُو الوَد صاحباأر 

 ورَب اانس كنت احمُض وَدىم
 تعاطوا والئي مث حالوا سآمة

 ومل ادر ان الدىر ابلغدر دائل
 ولكنو مع دولة الدىر مائلُ 

 وما انلٍت منهم سوى املزق طائلُ 
م(، ودفن يف ٕٕٛٔىـ / ٕ٘ٙ(،تويف البوشنجي يف عام) ٜٓ٘ٔ:  ٗ)ابن العدمي . د.ت. وحاُل بٍت األايِم الشك حائل

 .(ٜٛٔم. ص ٕٕٕٓه/ٖٗٗٔ؛ الغانفري. ٜٔ٘ٔ)أبن العدمي. د.ت. : مشهد عبيد هللا
أبو الفال عبد هللا بن أمحد بن دمحم بن أيب نصر الطوسي واملعروف ٓتطيب املوصل: ولد ببغداد يف عام -
هللا بن طلحة النعايل،وتفقو فيها  م( بباب املراتب، مسع فيها من طراد الزينيب بشكٍل مباشر، ومن أيب عبدٜٗٓٔه/ٚٛٗ)

على شيخها الكيا اهلراسي، وأيب بكٍر الشاشي وأيب زكراي التربيزي، أما دمن روى عنو أبو سعد بن السمعان، وعبد القادر 
الرىاوي والقاضي هباء الدين بن شداد الذي ولد يف املوصل، وكان مشهوراً ابلرواية حىت أنو كان مقصداً لطالب العلم من 

لعديد من بلدان العامل اإلسالمي، كما أخذ عنو أبن األثَت مسند أيب داود الطيالسي، وبعد أن قدم إىل املوصل توىل ا
م(، وتويف فيها يف ٜ٘ٔٔه/ٕٜ٘اخلطابة ، ومسع منو فيها أبو عمرو عثمان بن أيب بكر أبراىيم بن علدك القالنسي)ت

ىـ ٖٛٛٔ)ابن خلكان. ودفن يف مقربة ابب امليدان يف املوصل م( وكان عمره أثنُت وتسعُت عاماً،ٕٛٔٔه/ٛٚ٘عام )
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. فمن خالل تبادل الرحالت العلمية كان ىناك أتثٌَت وأتثّـٌُر (ٛٗم.ص ٕٕٓٓه/ٕٗٗٔ؛ العباجيي. ٘ٛ: ٚم.ٜٜٙٔ/
 بُت علماء املوصل وبغداد ومعارِِفِهم.

 الذين مجعوا بني علماء ادلوصل وبغداد يف مساعهم:-اثلثاً 
ن ابو البقاء يعيش بن علي بن الصائغ بن ايب السرااي بن دمحم بن علي بن الفال بن عبد الكريــــم بن دمحم بن موفق الدي -

حيِت بن بشر بن حيان االسدي القاضي : موصلي االصل حليب الوالدة والنشأة، مقريء حمــــــدث، حنوي، اديب، ولد 
بن ايب عصرون املوصلي، ومن ايب الفرج حيِت بن حممود بن م( ومسع فيها من شرف الدين ٛ٘ٔٔىـ/ْٖ٘٘تلب يف عام )

)اليافعي. م( و قرأ النحو على ابن السخاء وغَتىم وحدث فيها، ودرس يف دمشقٛٛٔٔىـ/ٗٛ٘سعد الثقفي )ت
م( يف طريقو اىل بغـداد قاصدا أبو الربكات  ٔٛٔٔىـ/ٚٚ٘، توعو اىل املوصل يف عام )(ٙٓٔ/  ٗم.ٜٓٚٔىـ /ٜٖٓٔ

عبد الرمحن املعروف ب)ابن االنباري( لغرض السماع، اال انو مسع ٓترب وفاتو يف ىذا العام فبقي ابملوصل، كمال الدين 
ومسع اضحديث فيها عن خطيبها  أاب الفال عبد هللا بن امحد الطوسي، وروى عنو كتاب ااجمل لعبد القاىر ااجرعاين، 

( وغَته مــــــن أدابء وعلماء املوصل، مث عاد اىل حلب مٜٖٕٔىـ/ٖٚٙوتذاكر يف املوصل مع ضياء الدين بن االثَت)ت
وحدث فيها، وقد كان ضحديثو دور يف بعض نصوص كتاب بغية الطلب يف اتريخ حلب لكمال الدين بن العدمي،ومن 

" اخربان ابو البقاء يعيش بن علي بن يعيش النحوي ادلعّدل قال : اخربان اخلطيب ابو الفضل عبد هللا بن ذلك : 
ىـ / ٖٖٓٔ-ٕٜٕٔومن مصنفاتو : )شرح املفصل للزخمشري( )طبع يف اليبزج )(3276/ 7د.ت.  )د قالوا ...."امح

؛ ٖٛٗ/  ٕم. ٕٗٓٓىـ / ٕ٘ٗٔ)ااجليب. صفحة بعناية املستشرق ايىنٜٙٗٔم ( يف عشرة اقسام يف ٙٛٛٔ-ٙٚٛٔ
،و)تفسَت (  ٕٗ٘م. صٜ٘ٚٔاين.)الغس، و)شرح التفصيل امللوكي البن عٍت(( ٙٛم. ص ٕٙٓٓىـ / ٕٚٗٔالزبيدي. 

املنتهي يف بيان اعراب القرآن ( و) اعوبة على مسائل حنوية اليب نصـــــــر الدمشقي (، تويف يف اخلامس والعشرين من 
/  ٘)اضحنبلي . د.ت. م ( يف دمشقٕٗٗٔىـ /الثامن والعشرون من تشرين االول من عام ٕٗٙمجادى االول من عام )

 (.ٕٗٚ/  ٘م. ٜ٘ٚٔ؛ بروكلمان. ٕٕٛ
دمحم بن علي بن عبد هللا بن دمحم بن ايسر، سراج الدين أبو املشرف ااجياين األنصاري : فقيو ولد فــي العــام يف ِعيان -

م، ٕٜٜٔىـ / ٕٔٗٔوىي كورة واسعة ابالندلس، تقع شرق قرطبة، بينها وبُت قرطبة سبعة عشر فرسخاً،) البغدادي ، ،
م(، تفقو بدمشق على يد أيب الفتح علي نصر هللا بن دمحم بن عبد القــوي املصيصي ٜٜٓٔىـ/ٕٜٗ( يف عام )ٖٗٙ/ ٔ

، ورافق أبن عساكر صاحب اتريخ دمشق، يف رحلتو الــى (ٔٗ/٘م. ٜ٘ٛٔىـ / ٘ٓٗٔ)الذىيب. م(ٙٗٔٔىـ/ٕٗ٘)ت
دمن َأخذ عنو ابملوصل هباء الدين بغداد، ومسع هبا ؤترو ونيسابور . قدم اىل املوصل واقام هبا مدة ُيسمع عليو ويُؤخذ عنو، و 

يوسف بن رافع بن متيم أبن شداد املوصلي الذي أصبح فيما بعد قاضيًا ضحلب، وقد مسع عليو الواحدي صحيح مسلم 
ىـ ٖٛٛٔ)ابن خلكان . م( ، وذكره أبن شداد فـي مذكراتوٗٙٔٔىـ / ٜ٘٘والوسيــــــط، واخذ منو اعازة يف عام )

م( اعازة عامعة كتب لو هبا ٓتطو على أول ٛٛٔٔىـ/ٗٛ٘ااجياين أليب عبد هللا البسيت )توأعاز ، ٙٛ/ ٚم . ٜٜٙٔ/
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م( . ومن املوصـــل رحل ٘ٙٔٔىـ/ٓٙ٘ورقة مــــن كتاب )مصابيح السنة( للبغوي كتبها ابملوصل يف ربيع االخر من عام )
رواية احملمدين، تويف يف عام  لو كتاب االربعُت من(، ٕٙٔ/ ٕم . ٜٓٛٔ)ابن املستويف. اىل حلب واقام هبا

 .(ٕٓٔ/  ٗ؛ اضحنبلي، د.ت.  ٖٛ/٘م . ٜٔٙٔ) ابن تغردي بردي. م(ٛٙٔٔىـ/ٖٙ٘)
عمر بن دمحم بن عبد هللا العليمي املعروف اببن حوائج كش ابو اخلطاب : حمدث ورحال، ولد بدمشق فــــــي العام -
انت رحالتو يف سبيلهما، زار املوصل ومسع من شيوخها م(، عمل يف التجارة، واىتم بطلب اضحديث، فكٕٙٔٔىـ/ٕٓ٘)

م(، وابو ٕٔ -ٔٔىـ/ ٙ-٘م( ومن ابو دمحم عبد الرمحن)قٚ٘ٔٔه / ٕ٘٘ومنهم اضحسُت بن نصر بن مخيس ااجهٍت)ت 
م(، ونقلت كتبو من ٜٚٔٔىـ/نيسان من العامٗٚ٘الفال عبد هللا الطوسي، تويف العليمي فــي دمشق يف شوال من عام) 

؛ ٙٙ/  ٖم. ٜ٘ٛٔىـ / ٘ٓٗٔ)الذىيب. اىل مسجد الشريف علي بن امحد الزيـــــدي بـبغداد، اذ اوصى ىــو بذلكدمشق 
. فهذا يؤكد مكانة وقدسية بغداد (ٙٔ٘/ ٔم. ٕٗٓٓىـ / ٕ٘ٗٔ؛ ااجليب. ٓٛٔ -ٛٚٔ. صٜٙٛٔابن الصابوين. 

 لدى العلماء واألدابء العرب.
صفهاين : من مؤرخي اضحروب الصليبية وكان يسّمى العمــاد الكاتب االصفهاين، دمحم بن دمحم بن حامد عماد الدين اال-

ىـ / ٕٕٗٔ؛ الذىيب. ٛٗٔ/  ٘. ٜٜٙٔىـ /ٖٛٛٔ)ابن خلكان. م( يف اصفهانٕ٘ٔٔىـ / ٜٔ٘ولد يف العام )
العربية واداب (، تعلم القرآن الكرمي، ومسع اضحديث يف السادسة من عمره يف بالده، كما تعلم اللغة ٖ٘ٗ/  ٕٔم. ٕٔٓٓ

. ٜٜٙٔىـ /ٖٛٛٔ)ابن خلكان. م ( ونزل يف املدرسة النظاميةٖ٘ٔٔىـ / ٖٗ٘اللغة الفارسية، ذىب اىل بغداد يف عام) 
(،وقد واظب على الرحالِت طلبًا للعلم، ومن ذلك ذىابِِو إىل  ٖ٘ٗ/  ٕٔم. ٕٔٓٓىـ / ٕٕٗٔ؛ الذىيب. ٛٗٔ/  ٘

(، والتقى فيها ٓتَتِة ُعلماء املوصل وىم شرف الديـن ابــــن أيب مٚٙٔٔىـ / ٕٙ٘ذىب حلب، مث  دمشق يف عام) 
، وكمــال الدين الشهرزوري يف (٘ٛٔ/  ٕم. ٕٗٓٓىـ / ٕ٘ٗٔ)ااجليب. عصرون حينما كان يَُدرِّس يف املدرسة العصرونية

؛ ٖٙٗ/ ٕٔم. ٕٔٓٓىـ / ٕٕٗٔ؛الذىيب .ٛٗٔ/ ٘. ٜٜٙٔىـ /ٖٛٛٔ)ابن خلكان. دمشق
 (.ٜ٘ٔ-ٜٗٔم.ص ٕٕٕٓه/ٖٗٗٔالغانفري.

م( لتلقي علوم األدب، واتصل برعاهلا ٙ٘ٓٔه/ٔ٘٘سافر العماد األصفهاين إىل بغداد مرًة أخرى مع والدِه يف عام )
م(، مث توعو إىل املوصل يف عام ٗٙٔٔه/ٓٙ٘البارزين مثل الوزير عون الدين بن ىبَتة)ت

.ومن (ٓٚٔ-ٙٙٔم. صٕٕٓٓه/ٕٗٗٔ؛العباجيي. ٖٙ/ ٔ .مٜٛٙٔىـ / ٖٛٛٔ)األصفهاين.م(ٗٚٔٔه/ٓٚ٘)
تصانيفو، خريدة القصر وعريدة العصر، والربق الشامي، واتريخ دولة ال سلجوق، والفتح القسي يف الفتح القدسي، 

) الذىيب. م(ٕٔٓٔىـ / الرابع من حزيران من العام ٜٚ٘وكتاب السيل والذيل، تويف يف االول مـــــــــن رماان من عام) 
 .    (ٖٛٗ/  ٕٔم .ٕٔٓٓىـ / ٕٕٗٔ

م أو ٕٓٔٔىـ/ ٗٔ٘دمحم بن عبد الرمحن بن ايب العز ايب الفرج الواسطي : حمدث و مقريء معّمر، ولد بواسط يف عام -
ىـ / ٚ٘٘م، مسع الصحيح ببغداد من أيب الوقت عبد األول السجزي، وىبة هللا بن امحد الشبلي )تٖٕٔٔىـ / ٚٔ٘
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فيها عن السجزي والشبلي، وأعاز لشيوخ املوصل، تويف فيها يف عام ) م(، ذىب اىل املوصل وعاش فيها، وحدث ٕٙٔٔ
 (.ٓٚ-ٜٙ/ ٘م. ٜ٘ٚٔىـ / ٜٖ٘ٔ) املنذري. م (ٕٕٔٔىـ /ٛٔٙ

أبو اضحسن اضحسُت بن ىبة هللا بن حمفوظ بن احملسن بن أمحد بن اضحسُت بن الصصري الربعي التغلبـــــي : وىو حمدث -٘
/  ٕم. ٜٗ٘ٔ)الزركلي. م أو ما قبلها يف دمشـقٕٗٔٔىـ/ ٓٗ٘د يف العام من دمشق، ومن بيت حديث وأمانة، ول

( ورحــل اىل ٜٕٗٚ/  ٙ)ابن العدمي . د.ت. ، مسع فيها من القاضي كمــال الديـن الشهرزوري املوصلي وغَتهِ (ٕٕ٘
، ( ٜٕ٘ٚ-ٜٕٗٚ:  ٙ) أبن العدمي،دت،  حلب، وحدث فيها ومسع هبا أمحد بن أيب الوفـاء البغدادي )امام اضحنابلة(

 (.ٜٕٚٚ/  ٙم)أبن العدمي.د.ت. ٜٕٕٔىـ / ٕٙٙتويف الربعي يف عام 
أبو اضحرم مكي بن راين بن شبو بن صاحل املاكسيٍت: ولد ٔتاكسُت القريبة من مدن ااجزيرة الفراتية، وتوعو إىل املوصل، -ٚ

تقى بعلماء األدب فيها، ومنهم أيب دمحم اخلشاب وأتقن القرآن الكرمي وعلم األدب، وبرع فيهما ومن مث توعو إىل بغداد وال
وأبن العّصار وأبن األنباري وأيب دمحم سعيد بن الدّىان، ومِسع منهم، وعاد إىل املوصل لتعليِم أىِلها ما هنلو من علم، وقد 

م(وُدِفن ٕٚٓٔه/ٖٓٙمَسعوا منو، وقد أخَذ عنو مؤرخ املوصل أبن االثَت كتاب موطأ مالك، تويَف يف املوصل يف عام )
 (.ٖ٘م. صٕٕٓٓه/ٕٗٗٔ؛ العباجيي.ٕٛٚ/ ٘ىـ. ٖٛٛٔ)ابن خلكان. ابملوصل

فمن خالل ىذا نُعزي أسباب التقاء من ذكران من العلماء يف املوصل وبغداد إىل مكانة املدينتُت وأمهيتهما العلمية دما دعى 
 وعودمها يف مدٍن أخرى غَت املوصل وبغداد.هبم إىل زايرتيهما فااًل عن السعي وراء علماء املوصل وبغداد حىت عند 

 اللقاءات العلمية بني ادلوصليني والبغداديني خارج ادلوصل وبغداد: -رابعاً 
لقد كان للطالب العلم والعلماء من املوصل وبغداد لقاءاٌت خارج املدينتُت وذلك للحاعة إىل تلك اللقاءات من       

 ُم العلمية من عهٍة أخرى، ومنهم: عهة، ولكثرِة تنقالهتم لكثرِة رحالهتِِ 
، مسع ببغداد من مل يُذكر العام الذي ولد فيو  أمحد بن اضحسُت بن دمحم بن امحد البغدادي اضحنبلي العراقي: فقيو بغدادي- 

ايب دمحم سعد اخلَت االنصاري، ودمحم بن عبد هللا بن سهلون السبط، ذكر ابن العدمي انـو دخل حلب مايقارب من عام) 
م(، وكانت قراءتو ٔتدرسـة الزّعاعُت يف شهر رعب من العام املذكور، ومسع هبا من ايب عبد الرمحن بن ٚٗٔٔىـ / ٕٗ٘

(، وكان من ٜٗٙ/  ٕحلب)أبن العدمي.د.ت. ايب الرضا بـن سامل الرحيب، وأعاز لو ابو دمحم عبد هللا املوصلي ابلقراءة يف 
 فاتِو.خَتة فقهاء بغداد ومل تذكر املصادر سنة و 

م( ْترستا وىي قرية تقع ابلقرب من دمشق، ومسـع ٖٕٔٔىـ/ ٚٔ٘عبد الكرمي بن دمحم اضحرستاين : فقيو ولد يف العام) -
اضحديث وأخذ الفقو يف دمشق مث رحل إىل بغداد وحار درس علمائها ومنهمأبن الرزراز، مث رحل إىل الشام، والزم أبن أيب 

تنابو أبن ايب عصرون ابلزاوية الغربية من دمشق يف التدريس، وضم إليِو املدرسة عصرون املوصلي وبرع يف الفقو، واس
م ٕٚٓٓىـ / ٕٛٗٔ) سبط أبن ااجوزي. م( ٘ٙٔٔه /ٔٙ٘األمينية، وذىب اىل حلب وتويف فيها يف رماان من عام) 

 (.ٔٗٗ/ ٔ. ٜٚٛٔ؛ االسنوي . ٖٓٔ/ ٕٔ. 
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 اخلامتة
ذ العصر العباسي األول كبَت األثر يف توعو طاّلب العلم والعلماء إليها من كلِّ لقد كان ملكانة مدينة بغداد العلمية من   

حدٍب وصوب، ودما ال خيفى على الباحثُت أن اضحياة العلمية يف املوصل قد تبوأت مكااًن ابرزًا تااىي فيو غَتىا من 
امليالدي. لذلك فقد كانت بغداد قبلًة  املدن، وقد بلغت مكانتها العلمية ذروهتا يف القرن السادس اهلجري/ الثاين عشر

لطاّلب العلم من كل أحناء العامل ومن طاّلب العلم املوصليُت أيااً، وذلك لينهلوا من معارفها وخربات علمائها وشيوخها 
 يت:من عهة، ولتبادل اخلربات املعرفية بُت املدينتُت من عهٍة أخرى. وقد خرج الباحث من البحث بنتائٍج مهمة متثلت ابآل

لقد كانت الرحالت العلمية أىم وسيلة لتبادل اخلربات العلمية بُت بغداد واملوصل من خالِل تنقل طاّلب العلم بُت  -ٔ
املدينتُت، إذ كان طالب العلم يسعى للوصوِل إىل العلماء لغرض السماِع منهم، أما العامل فقد كان يسعى لالستزادة من 

 لِمِو لطالبو؛ فزكاة العلم نشره.علِم غَتِِه من العلماء أو لبذل ع
 لقد كان للصالت العلمية بُت املوصل وبغداد صوٌر عديدة، وذلك من خالل: -ٕ
 رحلة املوصليُت إىل بغداد للحصول على اخلربات املعرفية من علمائِها أو لتبادل اخلربات املعرفية. -
 رحلة البغداديُت إىل املوصل لألغراِض ذاهتا. -
صليُت من طاّلب العلم أو العلماء مع نظرائِِهم البغداديُت يف ُمُدٍن أخرى كحلب أو دمشق أو غَتَىا من مدن التقاِء املو  -

 الشام.
التقاء طالب العلم والعلماء من ُمُدٍن عديدة مع علماء املوصل وبغداد من خالل زايرة بغداد واملوصل وااللتقاء  -

منهما. وأحيااًن زايرهتم يف ُمُدٍن أخرى أو حُت زايرة علماء املوصل وبغداد بعلمائِِهما، واضحصول على اإلعازات العلمية 
 لتلك املدن وااللتقاء بعلمائِها وطاّلب العلم فيها.

 ىناك من علماء املوصل َمْن كان موسوعيًّا، ال سيما عز الدين بن األثَت الذي مِسع من علماِء بغداد، ومِسعوا منو. -ٖ
وشيوخ كانوا رواًدا للعلم يف زماهنم ومن أبرزىًم أبو الوقت السَّْجزي وقد اتاح ذلك من مساع  وىناك يف بغداد علماءٌ  -ٗ

 علماء املوصل وبغداد عليو، وىذا ما يؤكد أن بغداد ىي مركز وقبلة العلماء.
 صادر وادلراج ادل
م(.الكامل يف ٕٖٕٔىـ/ ٖٓٙالشيباين)ت م(. أبو اضحسن علي بن ايب الكرم عز الدين دمحم بن دمحمٜٚٛٔىـ /ٚٓٗٔأبن األثَت.) -

 التاريخ. ٖتقيق أيب الفداء عبد هللا القاضي.بَتوت. دار الكتب العلمية.
م(. اللباب يف هتذيب ٕٖٕٔىـ/ ٖٓٙأبو اضحسن علي بن ايب الكرم عز الدين دمحم بن دمحم الشيباين.)ت)د.ت(.أبن األثَت. -

 األنساب.بغداد، مكتبة املثٌت.
 م(.رحلة ابن عبَت.بَتوت. دار صادر.ٕٚٔٔىـ /ٗٔٙ.ت(.أبو اضحسُت دمحم بن امحد الكناين.)تابن عبَت.)د  -
 م (. طبقات الشافعية.بَتوت. دار الكتب العلمية.ٖٔٚٔىـ / ٕٚٚم(. عبد الرحيم امللقب مجال الدين.)ت ٜٚٛٔاالسنوي.)  -
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م(.اتريخ ٕٔٓٔه/ٜٚ٘بن حامدالعماد الكاتب.)ت م(.أبو عبد هللا عماد الدين دمحم بن دمحمٕٗٓٓه/ٕ٘ٗٔ) األصفهاين. -
 دولة ال سلجوق.بَتوت.دار الكتب العلمية.

م(. الفتح القسي يف ٕٔٓٔه/ٜٚ٘م(.ابو عبد هللا دمحم بن دمحم بن حامد العماد الكاتب.) تٕٗٓٓىـ / ٕ٘ٗٔاالصفهاين.) -
 الفتح القدسي.بَتوت. دار املنار.

م( .خريدة القصر ٕٔٓٔه/ٜٚ٘بد هللا دمحم بن دمحم بن حامد العماد الكاتب.) تم(.أبو عٜٛٙٔىـ / ٖٛٛٔاالصفهاين.)  -
 وعريدة العصر.ٖتقيق شكري الفيصل. دمشق.املطبعة اهلامشية.

م( عيون األنباء يف طبقات األطباء. ٖتقيق عامر النجار. ٜٕٚٔه/ٛٙٙأبن أيب أصيبعة.)د.ت(. موفق الدين أيب احملاسن. )ت-
 بَتوت. دار املعارف.

 م(.كارل.اتريخ االدب العريب.ترمجة رماان عبد التواب.مصر.دار املعارف.ٜ٘ٚٔبروكلمان.)  -
م(.مراصد االطالع على امساء ٖٖٛٔىـ/ ٜٖٚم (.صفي الدين عبد املؤمن بن عبد اضحق.)تٕٜٜٔىـ / ٕٔٗٔالبغدادي.)   -

 االمكنة والبقاع. ٖتقيق علي دمحم البجاوي.بَتوت. دار ااجيل.
م(. النجوم الزاىرة يف ملوك مصر ٓٚٗٔىـ /ٗٚٛم(.مجال الدين ايب احملاسن يوسف.)ت ٜٔٙٔري بردي.) ابن تغ  -

 والقاىرة.القاىرة. املؤسسة املصرية للتأليف والًتمجة والطباعة والنشر.
 بسام ادريس.موسوعة اعالم املوصل. املوصل.كلية اضحدابء ااجامعة.م(.ٕٗٓٓىـ / ٕ٘ٗٔااجليب.) -
م (.مها سعيد الدور التعليمي لالسر العلمية يف املوصل من القرن اخلامس اىل هناية القرن السابع ٕٔٓٓىـ/ٕٕٗٔمحيد.)  -

 اهلجري. رسالة ماعستَت غَت منشورة.عامعة املوصل. كلية االداب.
وت. دار م(.شذرات الذىب يف اخبار من ذىب. بَت ٛٚٙٔىـ/ ٜٛٓٔابن العماد ايب الفالح عبد اضحي.)ت اضحنبلي.)د.ت(. -

 احياء الًتاث العريب.
م(.وفيات االعيان ٕٕٛٔىـ / ٔٛٙم(. ابو العباس مشس الدين امحد بن دمحم بن ايب بكر.)تٜٜٙٔىـ /ٖٛٛٔأبن خلكان.)  -

 وانباء ابناء الزمان.ٖتقيق احسان عباس.بَتوت. دار صادر.
حتاج إليِو من الدبيثي.)د.ت(.   -

ُ
اتريخ اضحافظ أيب عبد هللا دمحم بن سعيد بن الدبيثي. انتقاء  دمحم بن سعيد بن دمحم. املختصر امل

 دمحم بن محد بن أعثمان الذىيب. ٖتقيق مصطفى عواد.بغداد. مطبعة الزمان. 
م (.الدارس يف اتريخ املدارس. بَتوت. دار ٕٔ٘ٔىـ/ ٕٜٚم (.عبد القادر بن دمحم النعيمي.)تٜٜٓٔىـ /ٓٔٗٔالدمشقي.)  -

 الكتب العلمية.  
م(.اتريخ االسالم ووفيات املشاىَت ٖٚٗٔىـ /ٛٗٚم (. مشس الدين دمحم بن امحد بن عثمان.) تٜٜٙٔىـ /ٚٔٗٔلذىيب.) ا -

 واالعالم. ٖتقيق عمر عبد السالم تدمري. بَتوت ، دار الكتاب العريب.
لنبالء.  ٖتقيق شعيب م(. سَت اعالم اٖٚٗٔىـ /ٛٗٚم(.مشس الدين دمحم بن امحد بن عثمان.) تٕٔٓٓىـ / ٕٕٗٔالذىيب.) -

 االرنؤوط وآخرون. بَتوت. الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع.
م(. العرب يف خرب من غرب. ٖٚٗٔىـ /ٛٗٚمشس الدين دمحم بن امحد بن عثمان الذىيب.) تم(. ٜ٘ٛٔىـ / ٘ٓٗٔ الذىيب.)-

 ٖتقيق أبو ىاعر دمحم سعيد بن بسيوين زغلول. بَتوت. دار الكتب العلمية.
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م(.منال حممود رشيد أمحد. الرحالت العلمية من بالد الشام وإليها يف العصرين الزنكي ٕٙٓٓىـ / ٕٚٗٔبيدي.) الز   -
 م(. رسالة ماعستَت غَت منشورة. عامعة املوصل. كلية االداب.  ٕٕٙٔ–ٕٚٔٔىـ/ ٔٙٙ – ٕٔ٘واأليويب)

 ماليُت. م(.خَت الدين.االعالم. بَتوت. دار العلم للٕٕٓٓىـ / ٖٕٗٔالزركلي.)  -
م(.مرآة الزمان يف تواريخ ٕٙ٘ٔه/ٗ٘ٙم(.مشس الدين أيب املظفر يوسف بن قزاوغلي.)ٖٕٔٓه/ٖٗٗٔسبط أبن ااجوزي.)-

 األعيان.بَتوت. دار الرسالة العلمية.
م(. طبقات ٖٓٚٔىـ /ٔٚٚاتج الدين ايب النصر عبد الوىاب بن علي بن عبد الكايف.)تم(.ٜٗٙٔىـ / ٖٖٛٔالسبكي.)  -

 ة الكربى. ٖتقيق حممود دمحم الطناحي و آخرون.دمشق. مطبعة عيسى البايب اضحليب.الشافعي
م(. اتريخ اخللفاء.بَتوت. دار أبن حزم للطباعة ٙٓ٘ٔه/ٜٔٔم(. عالل الدين عبد الرمحن.)تٖٕٓٓه/ٕٗٗٔالسيوطي.)  -

 والنشر.
 عة والتوزيع.م(.امحد. اتريخ الًتبية االسالمية.بَتوت.دار الكّشاف للطباٜٗ٘ٔشليب.)  -
م(. املنهج املسلوك يف سياسة امللوك. ٖٜٔٔىـ/ٜٛ٘م (.عبد الرمحن بن عبد هللا بن نصر بن عبد الرمحن.)تٜٚٛٔالشيزري.)  -

 ٖتقيق علي عبد هللا املوسى.االردن. الزرقاء. منشورات مكتبة املنار. 
تكملة االكمال يف االنساب واألمساء م(. ٕٕٗٔىـ/ٓٗٙم(.مجال الدين دمحم ايب حامد.)تٜٙٛٔأبن الصابوين.)  -

 وااللقاب.بَتوت.عامل الكتب. 
-ٜٙٓٔه/ٛٛ٘-ٜٓٗم(.ميسون ذنون. أبن األثَت مؤرخًا للحروب الصليبية)دراسة يف مصادره ٕٕٓٓه/ٕٗٗٔالعباجيي.) -

 م(. بَتوت. دار الكتب العلمية.ٕٜٔٔ
م(.بغية الطلب يف اتريخ حلب. ٕٕٙٔىـ /ٓٙٙهللا.)ت أبن العدمي.)د.ت(.كمال الدين أيب القاسم عمر بن امحد بن ىبة -

 ٖتقيق سهيل زكار. بَتوت. دار الفكر.
م(. العسجد املسبوك وااجوىر احملكوك يف طبقات اخللفاء وامللوك. ٓٓٗٔىـ / ٖٓٛم(.امللك االشرف.) ت ٜ٘ٚٔالغساين.)  -

 ٖتقيق شاكر حممود عبد املنعم.بَتوت. دار الًتاث االسالمي.
-ٕٔ٘م(. العالقات بُت املوصل وحلب يف عصر األاتبكية الزنكية)ٕٕٕٓه/ٖٗٗٔي.صهيب حازم عبد الرزاق.)الغانفر  -

 م(. املوصل. دار نون للطباعة والنشر.ٖٛٔٔ-ٕٚٔٔه/ٜٚ٘
م(. صهيب حازم عبد الرزاق. املؤرخ املوصلي عز الدين بن االثَت. مقالة منشورة. عامعة ٕٓٔٓىـ/ ٖٔٗٔالغانفري.)   -

 مركز دراسات املوصل.جملة موصليات.    املوصل.
م(. سبط ابن ااجوزي مؤرخا للحروب الصليبية / دراسة يف سَتتو ونصوصو ٕٕٓٓه/ٔٗٗٔال فتاح شكيب راشد.)-

 التارخيية.عمان. دار غيداء للطباعة والنشر.
اه النحاة. ٖتقيق  دمحم ابو الفال م(.مجال الدين ايب احملاسن علي بن يوسف. انباء الرواة على انبٕٜ٘ٔىـ /ٖٔٚٔالقفطي.)  -

 ابراىيم. القاىرة. مطبعة دار الكتب املصرية.
 م(. البداية والنهاية. بَتوت. مكتبة املعارف.ٕٖٚٔىـ/ ٗٚٚم (.عماد الدين ايب الفداء.)تٜٜٓٔىـ/ ٔٔٗٔأبن كثَت.)  -



 مجلظ درادات موصليظ
 تطنى ببحوث الموصل االكاديميظ في الطلوم االندانيظ ،مجلظ دوريظ رلميظ محكمظ
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م(.اتريخ اربل. ٜٖٕٔىـ/ ٖٚٙي االربلي.)تم(. شرف الدين بن ايب االربكات املبارك بن امحد اللخمٜٓٛٔابن املستويف.)  -
 ٖتقيق سامي بن السيد مخاس الصقار. العراق. منشورات وزارة الثقافة واالعالم.

م(.التكملة لوفيات ٕٛ٘ٔىـ / ٙ٘ٙم(. زكي الدين ابو دمحم عبد العظيم بن عبد القوي.) تٜ٘ٚٔىـ / ٜٖ٘ٔاملنذري.)   -
 مطبعة عيسى البايب اضحليب.النقلة. ٖتقيق بشار عواد معروف.القاىرة. 

 م(.عبد ااجبار ،بيت اضحكمة البغدادي.بغداد.بيت اضحكمة.ٕٛٓٓانعي.)  -
م(.مرآة ااجنان وعربة ٖٙٙٔىـ / ٛٙٚم(.أبو دمحم عبد هللا بن اسعد بن علي بن سليمان املكي.)تٜٓٚٔىـ /ٜٖٓٔاليافعي.)   -

 شورات دار الكتب العلمية.   اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث الزمان. بَتوت. من
 .ٖٗ-ٖٖم(، صٕٛٓٓانعي،بيت اضحكمة البغدادي،)بغداد، بيت اضحكمة، 

 
 


