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 المحدثون البصريون في تاريخ ابن عساكر
 أ.م.د. قاسم جواد الجيزاني          د. لقاء غازي السعدي

 الجامعة المستنصرية/ كمية التربية األساسية 
 المقدمة

إن لكتب التواريخ أىمية عظيمة في حياة األمم لممحافظة عمى سفرىا الحضاري، الن األمم التي ال تمتمك تاريخًا 
يًا تعتبر امة لقيطة، وان امتنا العربية امة الحضارة والتاريخ التي عممت اإلنسانية كل شيء، والتي اىتدت ألييا قبل حضار 

غيرىا من األمم، ولتاريخ ابن عساكر أىمية كبيرة في حياة أالمو العربية واإلسالمية، فانو لم يكن تاريخًا دمشقيا وال شاميًا 
نما كان موسوعة حضاري ة تشمل البالد التي انتشر فييا اإلسالم وسادت فييا العربية، وحوي مختمف فنون فحسب، وا 

 المعرفة األدبية والعممية.
ومن ىذه الموسوعة الحضارية العممية واألدبية اخترنا موضوع بحثنا )المحدثون البصريون في تاريخ ابن عساكر(، 

األثر الحضاري الذي لعبتو ىذه المدينة منذ نشأتيا، إذ  ويعد كتاب تاريخ مدينة دمشق كتاب شامل دون فيو ابن عساكر
سكنيا الصحابة رضي اهلل عنيم والتابعون، وبدأت الحركة الفكرية، وقد تبمور ىذا األثر في القرن الثاني اليجري/القرن 

في الحياة الفكرية لألمة،  التاسع الميالدي، فظير فييا المحدثون والقراء والفقياء والشعراء والنحاة والقضاة، وكان ليم األثر
 لذا فقد اخترنا أن نترجم لمحدثي أىل البصرة الذين وردوا في تاريخ ابن عساكر. 

 المبحث األول: حياة ابن عساكر الشخصية
 أوال: عصره. 

م(، أي منذ ٕٛ٘ٔىـ/ٙ٘ٙبدأ الضعف يدب في مفاصل الدولة العباسية قبل قرون من سقوطيا بيد المغول سنة )
م(، فقد اتسمت الحقبة الزمنية التي عاشيا ابن عساكر بخالفة عددا من ٜ٘ٗـٖٖٛىـ/ٖٖٗـٕٛٔاسي الثاني )العصر العب

خمفاء بني العباس، الذي امتازت عيودىم بمراحل مختمفة من القوة تارة، والضعف السياسي تارة أخرى، مما كان لو األثر 
ي تمك الفترة، وذلك من خالل ما تخمل ىذه الفترة من الكبير والمباشر عمى ضعف مكانو ومركز الخميفة العباسي ف

اضطرابات سياسية، تمثمت بسيطرة حكام األقاليم عمى مناطق شاسعة من أراضي الخالفة من جية، والفتن الداخمية من 
المسيطرة جية أخرى، مما شكال تيديدا مباشرا عمى السيادة العربية اإلسالمية عمى تمك البالد، وخاصة األجزاء واألقاليم 

، الذين ما أن (ٔ)منيا، وقد عانت بغداد من التسمط األجنبي والذي بدأ من األتراك حتى البويييين، ومن بعدىم السالجقة

                                                 
ىم مجموعة من القبائل األتراك الذين عرفوا باسم الغز، بدأت ىجرتيم من أقصى تركستان في القرن الثاني قة: السالج  ٔ

والثالث والرابع اليجري، نتيجة تعرضيم لغزوات من قبائل أقوى منيم، فضال عن سوء الحالة االقتصادية فييا، مما 
ابع اليجري باسم السالجقة نسبة إلى رئيسيم سمجوق بن دقاق، أدى إلى انتشارىم في أماكن مختمفة، عرفوا في القرن الر 

الذي تمكن من توحيد صفوفيم، فقد كانوا يسكنون اليضاب الغربية من بحيرة خوارزم. ينظر: ابن الطقطقي: محمد بن 
، ىـ(، الفخري في األدب السمطانية والدول اإلسالمية، مطبعة محمد عمي صبيح وأوالدهٜٓٚعمي بن طباطبا )ت: 

؛ ٚٔصم، ٜٜ٘ٔ؛ حسنين: محمد، سالجقة إيران والعراق، مطبعة لجنة الترجمة والنشر، القاىرة، ٖٕٗم، صٕٜٙٔ
ـ ٕٔ، صٜ٘ٚٔحممي: احمد كمال الدين، السالجقة في التاريخ والحضارة، مطبعة دار البحوث العممية، الكويت، 

الحاضر، ترجمة: احمد محمود الساداتي، ؛ فامبري: ارمينوس، تاريخ بخاري منذ أقدم العصور حتى العصر ٕٕص
 . ٕٚٔم، صٕٚٛٔراجعة وقدم لو يحيى الخشاب، مكتبة النيضة الشرقية، 
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م(، والذي تمكن من ٖٙٓٔىـ/٘٘ٗبك )ت:  (ٔ)تمكنوا من بالد المشرق حتى توجيوا بأنصارىم إلى بغداد وبقيادة طغرل
 .(ٕ)م(٘٘ٓٔىـ/ٚٗٗدخول بغداد سنة )

دأ السالجقة بالمضي قدما إلى نشر ومد نفوذىم وسيطرتيم، فعمموا عمى إسقاط البويييين، وحموا محميم في السمطة ب
والسيطرة عمى الخالفة العباسية، التي بدأت تضعف وتصاب بالشمل نتيجة لفقدان الخميفة العباسي نفوذه وسمطانو المادي، 

معنوي أن صح التعبير، فقد كان يذكر اسمو عمى المنابر في الخطبة، فمم يبقى لو سوى السمطة والنفوذ الشرعي أو ال
ذابة نفوذ البيزنطيين، (ٖ)وينقش عمى النقود عند سكيا ، أضف إلى ذلك ما لعبو السالجقة من دورًا ميمًا في تقميص وا 

يرة إلى سحب يدىا، م(، فاضطرت األخٔٚٓٔىـ/ٖٙٗسنة ) (ٗ)وخاصة بعد ألحاق اليزيمة المنكرة بيم في معركة مالذ كرد
يقاف ىجماتيا عمى بالد الشام م(، ٕٜٓٔـ ٖٚٓٔىـ/٘ٛٗـ ٙٙٗ،وما أن توفي السمطان ممكشاه بن ألب ارسالن سنة )(٘)وا 

حتى بدء الضعف يدب في أرجاء الدولة السمجوقية، فقد كانت الفرصة مواتيو لمخالفة العباسية السترجاع شيئا من نفوذىا 
م(، صراعا كبيرا مع السالجقة، تمكن من ٖٗٔٔـٛٔٔٔىـ/ٜٕ٘ـٕٔ٘ميفة المسترشد باهلل )، وشيد عصر الخ(ٙ)وسمطانيا

-ٕٙ٘خاللو أن يسترد ولو شيء يسيرا من ىيبة وسمطان الخالفة العباسية، وخاصة بعد معركتو مع السمطان مسعود )
(ٚ)لباطنيةم، وعمى الرغم من ىزيمة الخميفة وقتمو عمى يد اٖٗٔٔىـ/ٜٕ٘م(، عام ٕ٘ٔٔ-ٖٔٔٔىـ/ٚٗ٘

أال إن ىذه  
 . (ٛ)الحادثة جمعت ووحدت صفوف وكممة الشعب حول الخميفة، فكان خير منال يقتدي بو الخمفاء من بعده

                                                 
ابن ميكائيل بن سمجوق بن دقاق، ركن الدين أبو طالب التركي ألغزي السمجوقي، أول مموك الدولة طغرل بك:   ٔ

ر، واخذ أخوه داوود بمخ واقتسما الممالك، توفي في السمجوقية، وأصميم من بخارى، أول ما ممك ىذا الري ثم نيسابو 
سير أعالم النبالء، تحقيق: شعيب ىـ(، ٛٗٚشمس الدين عبد اهلل بن احمد بن عثمان )ت: مدينة الري. الذىبي: 

 . ٚٓٔ/ٛٔم، جٜٜٗٔاالناؤوط، ومحمد نعيم العرقوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 
ىـ(، راحة الصدور وأية السرور، ترجمة: إبراىيم أمين ألشواربي وآخرون، ٜٜ٘الراوندي: محمد بن عمي بن سممان )ت:   ٕ

ىـ(، الكامل في التاريخ، تحقيق: ٖٓٙ؛ ابن األثير: عز الدين عمي بن احمد )ت: ٜٙٔم، صٜٓٙٔدار القمم، القاىرة، 
 . ٕٕ/ٛم، جٕٗٓٓعمي شيري، مطبعة دار أحياء التراث العربي، بيروت، 

 . ٛٚٔم، صٜٜٙٔحياة السياسية ونظم الحكم في القرن الخامس اليجري، بغداد، ألخالدي: فاضل، ال  ٖ
م(، وكان ٔٚٓٔىـ/ٖٙٗوىي المعركة التي وقعت بين السالجقة والبيزنطيين بالقرب من موقع مالذ كرد سنة )مالذ كرد:   ٗ

سر، وسيق إلى السجن، وأطمق من نتائجيا، انتصار السالجقة نصرًا ساحقًا، حتى أن اإلمبراطور البيزنطي وقع في األ
السمطان السمجوقي سراحو بعد أن افتدى نفسو بألف ألف دينار وخمسمائة ألف درىم، وعقد معو معاىده مدتيا خمسون 

؛ الراوندي: راحة الصدور، ٙٙ/ٓٔعامًا، وتعيد األخير بدفع الجزية لمسالجقة. ابن األثير: الكامل في التاريخ، ج
؛ السامرائي: خميل إبراىيم وآخرون، تاريخ الدولة العربية ٖٛـٖٙي التاريخ والحضارة، ص؛ حممي: السالجقة فٜٛٔص

 . ٕٕٗـ ٕٕٕم، صٜٛٛٔاإلسالمية في العصر العباسي، مطبعة دار الكتب لمطباعة، الموصل، 
 . ٜٜٔ/ٔ، مطبعة دائرة المعارف، حيدر أباد الدكن، د. ت، جٕالذىبي: دول اإلسالم، ط  ٘
؛ خميل: عماد الدين، عماد ٖٕم، صٜٔٛٔحمود ياسين احمد، األيوبيون في شمال الشام والجزيرة، بغداد، التكريتي: م  ٙ

 . ٜٗ، صٜ٘ٛٔالدين زنكي، الموصل، 
فرقو من فرق الشيعة، تعتقد أن لمشريعة ظاىرًا وباطنًا، وتمعن في التأويل، وأنيم يعممون الباطن، فأحالوا بذلك الباطنية:  ٚ

تأولوا بما يخالف العربية التي نزل بيا القران. مصطفى: إبراىيم وآخرون، المعجم الوسيط، دار الدعوة  الشريعة، ألنيم
 . ٖٓٔم، صٜٜٛٔلمطباعة والنشر والتوزيع، تركيا، 

، دائرة ٔىـ(، المنتظم في تاريخ المموك واألمم، طٜٚ٘ابن الجوزي: أبو الفرج عبد الرحمن بن عمي بن محمد )ت:   ٛ
؛ البنداري: الفتح ٜٜٔ/ٜ؛ ابن األثير: الكامل في التاريخ، جٕٗ٘/ٜم، جٜٖٜٔلعثمانية، حيدر أباد الدكن، المعارف ا

 . ٕ٘ٔم، صٜٓٓٔىـ(، تاريخ دولة أل سمجوق، مصر، ٖٗٙبن عمي بن محمد األصفياني )ت: 
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م(، تجدد القتال مع السمطان مسعود سنة ٖ٘ٔٔ-ٖٗٔٔىـ/ٖٓ٘-ٜٕ٘) وفي عيد الخميفة الراشد باهلل
-ٖ٘ٔٔىـ/٘٘٘-ٖٓ٘المقتفي ألمر اهلل بالخالفة سنة )وبويع لمخميفة  م(، وقتل الخميفة الراشد باهللٖ٘ٔٔىـ/ٖٓ٘)

م(، الذي انتيز فرصة وفاه السمطان مسعود الستعادة كرامة وسمطة الخالفة، فقد رفض ذكر اسم السمطان الجديد ٓٙٔٔ
 . (ٔ) م(ٙٓٔٔىـ/ٔ٘٘في الخطبة، مما جدد فتيل الحرب من جديد سنة )

م(، الذي سار وانتيج نيج والده في العمل ٓٚٔٔ-ٓٙٔٔىـ/ٙٙ٘-٘٘٘وما إن جاء عيد الخميفة المستنجد باهلل )
 . (ٕ)عمى تقميص نفوذ السالجقة، والوقوف بوجو تسمطيم، ورفض الخطبة ليم في بغداد

اهلل، الذي شيدت البالد في عيده فترة  م(، بويع لولده الناصر لدينٜٚٔٔىـ/٘ٚ٘وبعد وفاة الخميفة المستضيء سنة )
عة، فقد تمكن من استرجاع ىيبة الخالفة العربية، وانتيى حكم السالجقة في عيده بعد إن دام قرابة االزدىار والقوة والمت

 . (ٖ)القرن والنصف من الزمن
ومن الجدير بالذكر إن نسمط الضوء عمى بالد الشام موطن ابن عساكر، فقد دخمت دمشق تحت تسمط السالجقة 

 . (ٗ)لدعوة لمفاطميين، وأعادوا الخطبة لمخميفة العباسي فييام(، بعد أن تمكنوا من أبطال ا٘ٚٓٔىـ/ٛٙٗعام )
م(، ومنيا اتابكية دمشق التي تعود إلى ٗ٘ٔٔ-ٗٓٔٔىـ/ٜٗ٘-ٜٚٗثم ظيرت االتابكيات في بالد الشام في سنة )

ي م(، والتٜ٘ٓٔىـ/ٛٛٗبن ألب ارسالن )ت:  (٘)دولة سالجقة الشام، والتي عمل عمى تأسيسيا الممك تاج الدولة تتش
 . (ٙ)كانت موالية لمخالفة العباسية 

وقد عمل سالجقة بالد الشام عمى تأسيس وبناء الكثير من المدارس وعمى مختمف المذاىب، فأنشئوا المدرسة 
م(، وعمى المذىب الحنفي، والمدرسة الخاتونية التي ٜٚٓٔىـ/ٜٔٗالصادرية، وىي أول مدرسة بناىا السالجقة عام )

خاتون، وكانت عمى مذىب الحنفية أيضا، إلى جانب العديد من المدارس الحنفية، والشافعية،  شيدتيا صفة الممك زمرد
 . (ٚ)والحنبمية، التي لعبت دورا كبيرا في رفد العمم والعمماء

 
 

                                                 
 . ٖ٘ٙ/ٜابن األثير: الكامل في التاريخ، ج  ٔ
؛ فوزي: فاروق عمر، تاريخ العراق في عصور الخالفة العربية اإلسالمية ٜٜٖ/ٜابن األثير: الكامل في التاريخ، ج   ٕ

 . ٕٖٚم، صٜٛٛٔم(، بغداد، ٕٛ٘ٔـ ٕٕٙىـ/ٚ٘ٙـ ٔ)
ىـ(، تاريخ الخمفاء، ضبط ٜٔٔ؛ السيوطي: جالل الدين عبد الرحمن )ت: ٖٜٗ/ٔٔابن األثير: الكامل في التاريخ، ج   ٖ

؛ معروف: بشار عواد، ابن عساكر ٖٗٛم، صٕٗٓٓسسة المختار، ، مطبعة مؤ ٔوتحقيق: رضوان جامع رضوان، ط
 . ٚٔم، صٜٜٚٔأخذ وعطاء، مجمة التراث العربي، العدد األول، السنة األولى، دمشق، 

ىـ(، ذيل تاريخ دمشق، د. ت، مطبعة اإلباء اليسوعيين، دمشق، ٘٘٘ابن ألقالنسي: حمزة بن أسد بن عمي )ت:   ٗ
 ؛ ٖٔٔ/ٛالكامل في التاريخ، ج؛ ابن األثير: ٜٓٔم، صٜٛٓٔ

ىـ(، كان شيمًا شجاعًا مقدامًا. ٛٛٗىو أبو سعيد بن السمطان ألب ارسالن بن داوود بن سمجوق التركي )ت: تتش:   ٘
 . ٖٖٗ/ٗٔالذىبي: سير أعالم النبالء، ج

؛ ٖٗٓ/ٕبيروت، ج الذىبي: العبر في خبر من غبر، تحقيق: أبو ىاجر محمد السعيد بسيوني، دار الكتب العممية،  ٙ
، مركز البحوث والدراسات اإلسالمية ٔاحمد: ناصر حسين، رواة الحديث الواسطيون في تاريخ ابن عساكر، ط

 . ٙٗم، صٕٛٓٓالمعاصرة، بغداد، 
 . ٚٔٚ/ٖالذىبي: العبر، ج  ٚ
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 ثانيًا: أسمو ونسبو ونسبتو. 
مد بن أبي عمي الشافعي، ىو أبو القاسم عمي بن الحسن بن ىبو اهلل بن عبد اهلل بن الحسين، أبو القاسم ابن أبي مح

 . (ٔ) الدمشقي، الحافظ
عرف وتمقب بعدد من األلقاب، وان دلت عمى شيء فإنما تدل عمى مكانتو العممية، وغزارة فيمو وعممو، فقد عرف 

 ، كما لقب واشتير بمقبو المعروف )ابن عساكر( الذي(٘)، وناصر السنة(ٗ)، ونور الدين(ٖ)، وفخر األئمة(ٕ)بمقب ثقة الدين
لم يعرف بو إال بعد وفاتو، ولذلك فقد تضاربت أراء العمماء والمؤرخين في نسبة ىذا المقب، فأول من نعتو بيذا المقب  الذي

 . (ٚ)، ورجح سبطو بأن يكون ىذا المقب ألحد أجداده من جية أمو(ٙ)ىو اإلمام ابن الجوزي
نما ىو  (ٜ)يفيذكر إن ىذا المقب قد يكون ألحد أجداده، ويرى ألسبك (ٛ)أما الذىبي إن ىذا االسم ليس في نسبتو، وا 

نما اشتير بذلك ىو الشيخ ناصر السنة،  لقب اشتير بو بقولو: " ابن عساكر ال يعمم أحدا من جدوده يسمى عساكر، وا 
 وخادميا، وقامع جند الشيطان بعساكر اجتياده وىازميا "

 ثالثًا: والدتو ونشأتو.  
، ونشأ في أسرة عربية عريقة، (ٓٔ)(٘ٓٔٔىـ/ٜٜٗول من شير محرم، سنة )ولد ابن عساكر في مدينة دمشق في األ

ليا مكانتيا العممية المتميزة بين األسر الدمشقية، سواء أكانت من جية والده الذي تميز رجال أسرتو بالحفظ والفقو والرواية 
 . (ٔٔ)لعمم والقضاءوالعدالة، وكانوا عمى المذىب الشافعي، أم جية والدتو التي تميزت رجال أسرتيا با

بقولو: " إن أبا القاسم بن عساكر ولد سنة تسع وتسعين  (ٕٔ)احتضنو والده واعتنى بو عناية كبيرة ويؤكد ذلك الذىبي
 وأربعمائة، وسمع سنة خمس وخمسمائة باعتناء أبيو، وأخيو ىبة اهلل، وسمع من بعض الشيوخ وطبقتيم بدمشق". 

                                                 
مجمس دائرة  ىـ(، مرآة الزمان في تاريخ األعيان، مطبعةٗ٘ٙسبط ابن الجوزي: شمس الدين يوسف بن عمي )ت:   ٔ

ىـ(، ٔٛٙ؛ ابن خمكان: أبو العباس احمد بن محمد )ت: ٖٖٙ/ٛم، جٜٔ٘ٔالمعارف العثمانية، حيدر أباد الدكن، 
؛ الذىبي: تذكرة ٜٖٓ/ٖم، جٜٚٚٔحسان عباس، دار صادر، بيروت، إوفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق: 

؛ السيوطي: طبقات الحفاظ، تحقيق: عمي ٕٖٛ/ٗ، جٜ٘ٙٔوت، الحفاظ، تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى ألمعممي، بير 
م، ٜٜٙٔ؛ الزر كمي: خير الدين، األعالم، بيروت، ٗٚٗم، صٖٜٚٔ، مطبعة االستقالل، مصر، ٔمحمد عمر، ط

 . ٕٛ/٘ج
 . ٜٖٓ/ٖ؛ ابن خمكان: وفيات األعيان، جٕٖٛ/ٗالذىبي: تذكرة الحفاظ، ج  ٕ
 . ٕٖٛ/ٗالذىبي: تذكرة الحفاظ، ج  ٖ
ىـ(، تتمة المختصر في أخبار البشر، تحقيق: احمد رفعت، مطبعة ٜٗٚابن الوردي: زين الدين عمر بن مظفر )ت:  ٗ

 . ٕٖٔ/ٕدار المعرفة، بيروت، ج
 . ٕٖٛ/ٗالذىبي: تذكرة الحفاظ، ج  ٘
 . ٕٔٙ/ٓٔابن الجوزي: المنتظم، ج  ٙ
 . ٖٕٙ/ٛسبط ابن الجوزي: مرآة الزمان في تاريخ األعيان، ج  ٚ
 . ٕٙٙ/٘ٔسير أعالم النبالء، ج  ٛ
 . ٕ٘ٔ/ٚم، جٜٗٙٔىـ(، طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق: محمود محمد، القاىرة، ٔٚٚأبو نصر عبد الوىاب بن عمي )ت:   ٜ

 . ٕٙٙ/٘ٔ؛ الذىبي: سير أعالم النبالء، جٖٓٔ/ٖابن خمكان: وفيات األعيان، ج  ٓٔ
 . ٖٕٙ/ٛعيان، جسبط ابن الجوزي: مرآة الزمان في تاريخ األ  ٔٔ
 . ٘ٛٗ؛ السيوطي: طبقات الحفاظ، صٕٖٛ/ٗتذكرة الحفاظ، ج  ٕٔ
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را بارزًا في صقل شخصيتو وموىبتو العممية، التي لم تقتصر عمى عمم الحديث وكانت لمرعاية العممية من أسرتو أث
فحسب، بل كان ممما وجامعا لعموم شتى، فسمع من والده ومن أخيو، واخذ عن جده عموم المغة العربية والنحو، وحضر 

، ومن أعيان فقياء الشافعية مجالس الوعظ لخالو أبو المكارم، فأصبح المحدث البارع، والحافظ المتقن، كان محدث زمانو
 . (ٔ)في عصره

 رابعًا: وفاتو. 
توفي الحافظ أبي القاسم ابن عساكر في مدينة دمشق، ليمة االثنين الموافق لمحادي عشر من شير رجب، سنة إحدى 

 . (ٕ)وسبعين وخمسمائة، عن عمرًا ناىز االثنين والسبعين عاما
 . (ٗ)ن قد عرف بأخالقو الحميدة، وصفاتو وخصالو الفاضمةعند والده، وكا (ٖ)دفن في مقبرة باب الصغير

 وقد رثاه الكثير، ومنيم الحسين بن رواحو بقولو: 
 مضى من إليو كان شد الرواحل  ذر السعي في نيل العمى والفضائل             
 بنار األسى أو دمع سحب ىواطل   وقوال لسـاري البـرق أن نعيتو                
 (٘)سواحـمو لم يمـق غـير جداول  ان البـحر غار ومن يـرد              وما ك  
   

 المبحث الثاني: حياة ابن عساكر العممية. 
  أوال: رحالتو العممية. 

تعد الرحالت العممية مظيرًا ميما من مظاىر الحضارة الثقافية في الدولة العربية اإلسالمية، فيي تدل داللة واضحة 
لم اإلسالمي وانفتاحو وكأنو قرية صغيرة، فيي تعد من محفزات الحركة الفكرية في كل مكان وزمان، لما ليا عمى وحدة العا

من دورا ميما في خمق التواصل الحضاري والثقافي والعممي بين العرب المسممين، فيي ال تقتصر عمى طالب العمم 
نما تشمل أساتذتو أيضا.   فحسب وا 
مماء وطالب العمم فيستقي بعضيم من البعض األخر، عمما وفكر ومعرفة وتأدبا، وىذا وعن طريق الرحالت يمتقي الع

 ما ساعد عمى ازدىار الحياة الفكرية في البالد العربية، وحافظ عمى استمرارىا وديمومتيا. 
، فقد كانت مركز إشعاعًا وىاج، (ٙ)م(ٕٙٔٔىـ/ٕٓ٘توجو ابن عساكر إلى بغداد فكانت محطتو األولى سنة )

ستقطب طالب العمم والعمماء من كل حدب وصوب، عمى الرغم من الضغط السياسي الذي كانت تعانيو، فدرس الحافظ ي
 ابن عساكر الكثير من العموم كعمم الحديث، والفقو، والعموم األخرى. 

  . (ٚ)دامت إقامتو في بغداد خمس سنوات، فدرس في نظاميتيا، واستمع إلى كبار عممائيا ومحدثييا
                                                 

 . ٖٛٙ/٘ٔ؛ الذىبي: سير أعالم النبالء، جٜٖٓ/ٖابن خمكان: وفيات األعيان، ج  ٔ
 . ٕٚٔ/ٚ؛ ألسبكي: طبقات الشافعية الكبرى، جٖٖٔ/ٗ؛ تذكرة الحفاظ، جٕٔٚ/٘ٔالذىبي: سير أعالم النبالء، ج  ٕ
ىو الباب القبمي المعروف بالباب الصغير، سمي بذلك ألنو كان أصغر أبوابيا حين بنيت. ابن عساكر: ير: باب الصغ  ٖ

ىـ(، تاريخ مدينة دمشق، تحقيق: محي الدين عمر بن غرامو، دار الفكر، ٔٚ٘أبو القاسم عمي بن الحسين)ت: 
 . ٚٓٗ/ٕم، جٜٜ٘ٔبيروت، 

 . ٕٔٚ/٘الذىبي: تذكرة الحفاظ، ج  ٗ
 . ٕٖٔ؛ احمد: رواة الحديث الواسطيون، صٛٙ٘/ٕٓي: سير أعالم النبالء، جالذىب  ٘
 . ٕٖٛ/ٗ؛ تذكرة الحفاظ، جٕٙٙ/٘ٔ؛ الذىبي: سير أعالم النبالء، جٜٖٓ/ٖابن خمكان: وفيات األعيان، ج  ٙ
 . ٕٙٙ/٘ٔالذىبي: سير أعالم النبالء، ج  ٚ
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م(، وسمع بالمدينة ٜٕٔٔىـ/ٕٗ٘زار الكوفة وىو في طريقو إلى مكة، وفي مكة سمع نزيميا الممقب بالغزال )ت: ثم 
 (ٔ)م(، وسمع من أبو الفوارسٖٓٔٔىـ/ٕ٘٘أيضا، وعند عودتو إلى دمشق مر باال نبار وسمع من شيوخيا، فدخميا سنة )

 . (ٕ)خميفة بن محفوظ ثم رجع إلى دمشق
رحل إلى بالد المشرق، فدخل خراسان واستقرت رحمتو ىذه مدة أربع سنوات، فأذىل عمماء  لم يمبث طويال حتى

تقانو لعموم كثيرة، ولما لو من مؤلفات  المشرق، وذاع صيتو، وعمت منزلتو لما كان عميو من العمم، وجوده حفظو الحديث، وا 
 . (ٖ)جعمتو في مصاف العمماء

بالد المشرق، أمثال تبربز، ودامغان، ونيسابور، وخسروجرد، وىراه، ثم زار ابن عساكر مدن عديدة، وكثير من 
 . (ٗ)وبوشنج، ومرو الشاىجان. . . . وغيرىا من المدن

 ثانيًا: شيوخو. 
امتاز الحافظ ابن عساكر بكثرة شيوخو وعممائو الذين تتممذ عمى يدييم، وكان ليم الفضل الكبير في صقل موىبتو، 

عالء منزلتو من خالل ما   استقى منيم من العمم والمعرفة. وا 
، بأن البن عساكر إلف شيخ بالسماع، وستة وأربعون شيخا انشدوه، وعن مائتين وتسعين شيخا (٘)فيذكر الذىبي

 باإلجازة، وبضع وثمانون امرأة. 
 غيره. و  (ٙ)كما حصل عمى أجازات عالية من كبار المشايخ والعمماء، فقد أجازة مسند بغداد أبو الحسن بن العالف

 ومن شيوخو عمى سبيل المثال ال الحصر: 
 م(، ىبة اهلل بن احمد بن محمد بن ىبة اهلل بن عمي بن فارس. ٜٕٔٔىـ/ٕٗ٘)ت: (ٚ)ـ ابن االكفانئ

                                                 
محمد بن عمي المقرئ األنبا ري المؤدب من أىل األنبار، كان خميفة بن محفوظ بن أبي يعمى، أبو الفوارس األنبا ري:  ٔ

شيخًا، فاضاًل، صالحًا، زاىدًا، يعمم الصبيان القرآن، واألدب، والخط، وكان متوددًا، متواضعًا، مقبول األخالق، خفيفًا، 
عد سنة سبع وثالثين ظريفًا، رضي السيرة، كانت والدتو ظنًا وتخمينًا منو في سنة خمس وستين وأربعمائة، ووفاتو ب

ىـ(، التحبير في المعجم الكبير، ٕٙ٘السمعاني: أبو سعد عبد الكريم بن محمد المروزي )ت: وخمسمائة باألنبار. 
 . ٕٖم، صٖٜٚٔتحقيق: منيرة ناجي سالم، بغداد، 

ماجستير مقدمة ؛ الجنابي: جواد كاظم شايب، الكوفة في تاريخ ابن عساكر، رسالة ٕٖٛ/ٗالذىبي: تذكرة الحفاظ، ج  ٕ
 . ٜٗم، صٕ٘ٓٓإلى معيد التاريخ العربي والتراث العممي لمدراسات العميا، بغداد، 

 . ٖٖٖ/ٗ؛ تذكرة الحفاظ، جٕٕٚ/٘ٔالذىبي: سير أعالم النبالء، ج  ٖ
 . ٖٖٖ/ٗ؛ تذكرة الحفاظ، جٕٕٚ/٘ٔالذىبي: سير أعالم النبالء، ج  ٗ
 . ٛ٘٘/ٕٓالذىبي: سير أعالم النبالء، ج  ٘
عميُّ بن محمد بن عمّي بن محمد البغدادي الحاجب، مسند العراق، ولد في المحّرم سنة ست أبو الحسن بن العالف:   ٙ

م( في محّرم عن مئة إال سنًة، وكان أبوه ٔٔٔٔىـ/٘ٓ٘وأربع مئة، وسمع من أبي الحسين بن بشران، توفي سنة )
د بن محمود ابن الحسن بن ىبة اهلل بن محاسن )ت: ابن النجار البغدادي: أبي عبد اهلل محمواعظًا مشيورًا. 

م، ٜٜٚٔم(، ذيل تاريخ بغداد، دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العممية، بيروت، ٕ٘ٗٔىـ/ٖٗٙ
ىـ(، غاية ٖٖٛشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد )ت: ؛ ابن الجزري: ٖٕٙالذىبي: العبر، ص؛ ٕٗٔ/ٖج

 . ٕٔٔص، مٜٓٛٔقراء، عني بنشرة ج. برج سترا سر، دار الكتب العممية، بيروت، النياية في طبقات ال
ىـ(، الوافي ٗٙٚصالح الدين بن أيبك )ت: ؛ ألصفدي: ٙ٘/ٔابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، جينظر ترجمتو:   ٚ

 . ٖ٘ٚ/ٚجم، ٕٓٓٓبالوفيات، تحقيق: احمد االرنأووط وتركي فرحان المصطفى، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 
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 م(، احمد بن عبيد اهلل بن محمد بن عبيد اهلل بن محمد السممي. ٖٔٔٔىـ/ٕٙ٘)ت: (ٔ)ـ أبو العز بن كادش العكبريٕ
 م(، عمي بن احمد منصور بن محمد بن عبد اهلل بن محمد الغساني. ٖ٘ٔٔ/ٖٓ٘)ت: (ٕ)ـ ابن قبيسٖ
م(، عمي بن مسمم بن محمد بن عمي أبو الحسن بن أبي الفضل السممي ٖٛٔٔىـ/ٖٖ٘)ت: ( ٖ)ـ أبي الفضل السمميٗ

 الفقيو الشافعي ألقرضي. 
 بن احمد بن الحسين بن بندار. م( عبد الوىاب بن المبارك ٖٗٔٔىـ/ٖٛ٘)ت:  (ٗ)ـ أبو البركات أألنماطي٘
 م( الفضل بن سييل بن بشر بن احمد بن سعيد أبو المعالي. ٖ٘ٔٔىـ/ٛٗ٘)ت:  (٘)ـ أبي الفرج االسفراينيٙ
 م(: حمزة بن عمي بن ىبة اهلل بن الحسن بن عمي أبو العمي الثعمبي البزاز. ٓٙٔٔىـ/٘٘٘)ت:  (ٙ)ـ ابن ألحبوبيٚ
 م( عمي بن احمد بن مقاتل بن مطكود بن أبي نصر ألسوسي. ٗٙٔٔىـ/ ٓٙ٘)ت:  (ٚ)ـ ابن المعممٛ

 ومن شيخاتو: 
 م(. ٜٚٔٔىـ/٘ٚ٘بنت عبد اهلل أم عتب الوىبانية عتيقة )ت:  (ٛ)ـ تجنئ
 م(. ٛٚٔٔىـ/ٗٚ٘بنت أبي نصر أإلبري الكاتبة البغدادية المولد والوفاة )ت:  (ٜ)ـ مسندة العراق فخر النساء شيدهٕ
 
 
 
 
 

                                                 
 . ٜٕٗ؛ الذىبي: العبر، صٖ/ٕ، جابن النجار البغدادي: ذيل تاريخ بغدادينظر ترجمتو:   ٔ
 . ٛٔ/ٕٓ؛ الذىبي: سير أعالم النبالء، جٙ٘/ٔابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، جينظر ترجمتو:   ٕ
مختصر تاريخ دمشق، دار الفكر، (، ىـ ٔٔٚابن منظور: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم )ت: ينظر ترجمتو:   ٖ

 . ٖٕ٘/ٚألسبكي: طبقات الشافعية الكبرى، ج؛ ٘ٚٗ/٘ج، مٜٜٛٔبيروت، 
 . ٜٕٚ/ٙ؛ ألصفدي: الوافي بالوفيات، جٕٕٗ/ٔابن النجار البغدادي: ذيل تاريخ بغداد، جينظر ترجمتو:   ٗ
 . ٙٗ/٘ٔأعالم النبالء، ج؛ الذىبي: سير ٖ٘ٔ/ٛٗابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، جينظر ترجمتو:   ٘
الذىبي: المعين في طبقات المحدثين، تحقيق: ىمام عبد الرحيم ؛ ٔٙ/٘ٔالذىبي: سير أعالم النبالء، جينظر ترجمتو:   ٙ

 . ٓ٘ىـ، صٗٓٗٔالرحيم سعيد، دار الفرقان، األردن، 
 . ٖٖٖ/٘جمختصر تاريخ دمشق، ابن منظور: ؛ ٖٕٙ/ٔٗابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، جينظر ترجمتو:   ٚ
ىـ(، اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتمف والمختمف ٘ٚٗابن مأكوال: أبو نصر عمي بن ىبة اهلل )ت: : ينظر ترجمتيا  ٛ

؛ الذىبي: سير أعالم ٖٓ٘/ٔىـ، جٔٔٗٔ، دار الكتب العممية، بيروت، ٔواألنساب، ط والمختمف في األسماء والكنى
ىـ(، المستفاد من ذيل  ٜٗٚد بن أيبك بن عبد اهلل ألحسامي)ت: ابن الدمياطي: أبي الحسين أحم ؛ٓ٘٘/ٕٓالنبالء، ج

 . ٕٗٓ/ٔم جٜٜٚٔ، دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العممية، بيروت، ٔتاريخ بغداد، ط
ىـ(، األنساب، تحقيق: عبد اهلل عمر ٕٙ٘السمعاني: أبو سعد عبد الكريم بن محمد التميمي)ت: : ينظر ترجمتيا  ٜ

؛ ابن األثير: الكامل في ٕٖٕ/٘؛ ابن الجوزي: المنتظم، جٖٚ/ٔم، جٜٛٛٔ، بيروت، ٔبارودي، دار الجنان، طال
؛ أبو الفداء: الممك المؤيد عماد الدين بن إسماعيل بن ٛٚٗـٚٚٗ/ٕ؛ ابن خمكان: وفيات األعيان، جٖٔٗ/ٗالتاريخ، ج
؛ الذىبي: سير ٕٖ٘/ٔىـ، جٖٕٖٔ، مصر، ٔ، طىـ(، المختصر في أخبار البشر، المطبعة الحسينيةٕٖٚعمي)ت: 

 . ٖٗ٘ـٕٗ٘/ٕٓأعالم النبالء، ج



 م0220/آيار    جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة     7العدد/
 

141 

 

 

 ميذه. ثالثًا: تال
لقد كان لمحافظ ابن عساكر عدد كبير من التالميذ، كما كان لو شيوخ ومعممين، فقد التقى بو الكثير من طالب العمم 
في الكثير من البالد التي رحل طالبا لمعمم والمعرفة فييا، فكان يسمع ممن ىو اكبر منو سنا، ونذكر من تالميذه عمى 

 سبيل المثال ال الحصر. 
 م(، المبارك بن كامل بن أبي غالب الخفاف. ٛٗٔٔىـ/ٖٗ٘الظفري )ت:  (ٔ)البغداديـ أبو بكر ٔ
 م(، الحسن بن احمد بن الحسن بن احمد األديب المقري الحافظ. ٖٚٔٔىـ/ٜٙ٘)ت: (ٕ)ـ أبو العالء العطارٕ
ألندلسي المقري م(، أبو عمرو غالب بن محمد بن غالب بن حبيش المخمي أٖٕٔىـ/ٜٕٙ)ت:  (ٖ)ـ أبو عمر األندلسيٖ

 نزيل دمشق. 
 م(، محمد بن ىبة اهلل بن محمد بن ىبة اهلل. ٖٕٚٔىـ/ٖ٘ٙ) (ٗ)ـ أبو نصر الشيرازيٗ

 وغيرىم الكثير. 
 رابعًا: مؤلفاتو. 

 (ٙ)إن ابن عساكر لو ستين كتابا، إما ياقوت الحموي (٘)تعددت وتنوعت مؤلفات ابن عساكر، فيذكر سبط ابن الجوزي
 كتابا.  (ٕٜفيذكران لو ) (ٙ)الحموي

 ومن أىم مؤلفاتو:  
 ـ تاريخ مدينة دمشق. ٔ
 . (ٚ)ـ كتاب تبيين كذب المفتريٕ
 . (ٛ)ـ األربعون البمدانيةٖ
 . (ٜ)ـ األربعون في الجيادٗ
 ومن المخطوطات:                      
 . (ٓٔ)( جزءٕٚـ الموافقات عمى شيوخ األئمة الثقاة )ٔ
 . (ٔ)( جزءٓ٘ـ عوالي مالك والذيل عميو )ٕ

                                                 
 . ٕٛٔ/٘؛ ألصفدي: الوافي بالوفيات، جٖٚٔ/ٓٔابن الجوزي: المنتظم، ج: ينظر ترجمتو  ٔ
 . ٕٙٓ/ٗ؛ الذىبي: العبر، جٕٛٗ/ٓٔابن الجوزي: المنتظم، جينظر ترجمتو:   ٕ
 . ٖٔٔ/ٛلزمان في تاريخ األعيان، جسبط ابن الجوزي: مرآة اينظر ترجمتو:   ٖ
 . ٜٓٚ/ٛسبط ابن الجوزي: مرآة الزمان في تاريخ األعيان، جينظر ترجمتو:   ٗ
 . ٖٖٚ/ٛمرآة الزمان في تاريخ األعيان، ج  ٘
 . ٘ٛ/ٖٔم، جٖٜٙٔم(، معجم األدباء، بيروت، د. مط، ٕٕٛٔىـ/ٕٙٙشياب الدين ياقوت بن عبد اهلل )ت:   ٙ
ىـ(، كشف الظنون عن أسامي ٚٙٓٔ؛ حاجي خميفة: مصطفى بن عبد اهلل )ت: ٕٙٔ/ٓٔلمنتظم، جابن الجوزي: ا  ٚ

 . ٖٙٛٔالكتب والفنون، بيروت، د. ت، ص
إسماعيل باشا بن محمد أمين، ىدية العارفين، أسماء المؤلفين وأثار المصنفين، ؛ البغدادي: ٘٘حاجي خميفة: كشف الظنون، ص  ٛ

م، ٜٚٙٔ، ٖاستانبول، أعادت طبعة باالوفست المكتبة اإلسالمية، طيران، ط المصنفين، طبع بعناية وكالة المعارف،
 . ٔٓٚ/ٔج

 . ٔٓٚ/ٔالبغدادي: ىدية العارفين، ج  ٜ
 . ٔٓٚ/ٔ؛ البغدادي: ىدية العارفين، جٚٚ/ٖٔياقوت الحموي: معجم األدباء، ج  ٓٔ
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 (ٕ)ـ معجم النسوانٖ
 . (ٖ)جزءا(ٔٔـ فضل أصحاب الحديث)ٗ
 . (ٗ)ـ غرائب مالك٘
 . (٘)ـ سباعيات في الحديثٙ
 (ٙ)ـ ذكر البيان عن فضل كتابو القرآنٙ
 (ٚ)ـ حديث اليبوط وصحتوٚ

 وغيرىا الكثير. 
 

 خامسًا: مكانتو العممية وأراء العمماء فيو. 
ابن عساكر بالمكانة والمنزلة الرفيعة، وجاللة القدر، فأشادوا بو لما لو من عممًا  لقد شيد العمماء المعاصرين لمحافظ

تقان وفطنو، فقد أطمقوا عميو الكثير من األلقاب التي تدل داللة واضحة عمى ما كان يحظى بو من منزلو بين  وفكرًا وا 
 اقرآنو ومعاصريو. 

وباركت سعيو في تحصيمو لمعموم، ودأبو عمى مواكبو ولعل ذلك كمو يرجع الفضل بو إلى أسرتو التي احتضنتو، 
السيرة العممية، باإلضافة إلى رحالتو العديدة إلى المناطق والمدن المختمفة، التي ساعدت عمى صقل موىبتو وتعممو لمكثير 

كتب ومؤلفات  من العموم، ولقاءه بالعمماء في شتى اإلرجاء، واألخذ عنيم مختمف وشتى العموم، أضف إلى ذلك ما إلفو من
 ساعدتو عمى نيل شرف األلقاب التي ناليا، ولذلك نرى أن من يذكره من العمماء يقول فيو شتى كممات المدح والثناء. 

بقولو: " أبو  (ٜ)من توقده وذكاءه وحسن أدركو، ووصفو العماد األصفياني (ٛ)فقد اسماه أىل بغداد: " شعمة نار"
أصحاب الحديث لقيتو بدمشق، وسمعت عميو من التاريخ الذي صنفو، واتفق لي  القاسم الدمشقي الشافعي الحافظ، من

بقولو: "أبو القاسم احد أئمة الحديث المشيورين، والعمماء المذكورين،  (ٓٔ)أيضا سماع شيء مما ألفو"، وذكره ياقوت الحموي
 سمع منو جماعة من الحافظ ممن ىم أسن منو". 

شام في وقتو ومن أعيان الفقياء الشافعية، غمب عميو الحديث فأشتير بو، وبالغ : " محدث ال(ٔٔ)وقال فيو ابن خمكان
في طمبو إلى إن جمع منو ما لم يتفق لغيره، ورحل وطوف وجاب البالد. . . وكان حافظا دينًا، جمع بين المتون األسانيد، 

 وكان حسن الكالم عمى األحاديث. . . ". 

                                                                                                                                                        
 . ٕٕٙ/٘ٔالذىبي: سير أعالم النبالء، ج  ٔ
 . ٖٚٚٔ؛ حاجي خميفة: كشف الظنون، صٚٚ/ٖٔ، جياقوت الحموي: معجم األدباء  ٕ
 . ٔٓٚ/ٔ؛ البغدادي: ىدية العارفين، جٚٚ/ٖٔياقوت الحموي: معجم األدباء، ج  ٖ
 . ٔٓٚ/ٔ؛ البغدادي: ىدية العارفين، جٕٛٙ/٘ٔالذىبي: سير أعالم النبالء، ج  ٗ
  .ٜٗٚ؛ حاجي خميفة: كشف الظنون، صٜٕٙ/٘ٔالذىبي: سير أعالم النبالء، ج  ٘
 . ٔٓٚ/ٔ؛ البغدادي: ىدية العارفين، جٚٛ/ٖٔياقوت الحموي: معجم األدباء، ج  ٙ
 . ٜٕٙ/٘ٔالذىبي: سير أعالم النبالء، ج  ٚ
 . ٖٖٔٔ/ٗ؛ الذىبي: تذكرة الحفاظ، ج٘ٛ/ٖٔياقوت الحموي: معجم األدباء، ج  ٛ
 . ٕٓ٘/ٖألفاق، بيروت، جىـ(، شذرات الذىب في أخبار من ذىب، دار اٜٛٓٔأبو الفالح عبد الحي )ت:   ٜ

 . ٕٗٚ/ٖٔمعجم األدباء، ج  ٓٔ
 . ٖٓٔـٜٖٓ/ٖوفيات األعيان، ج  ٔٔ
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ىو الشيخ اإلمام، ناصر السنة، وخادميا، وقامع جند الشيطان بعساكر اجتياده، : " حافظ األمة، (ٔ)وقال فيو ألسبكي
: "احد أكابر حفاظ الحديث، ومن عمي بو سماعًا (ٕ)وىادميا، إمام أىل الحديث في زمانو. . . "، وقال عنو ابن كثير

احد أئمة الحديث المشيورين، والعمماء  : "(ٖ)وجمعًا وتصنيفًا واطالعًا وحفظًا ألسانيده ومتونو"، وقال فيو ابن تغرى بردي
  المذكورين، كان أماما في الفنون، فقييًا محدثًا حافظًا، مؤرخًا ". 

 
 المبحث الثالث: رواة الحديث البصريون في تاريخ ابن عساكر

معينة ذكر ابن عساكر في كتابو " تاريخ مدينة دمشق " تراجم لمعظم فئات المجتمع، ولم تقتصر ترجمتو عمى مدينة 
من أصقاع دار اإلسالم دون تمييز بين بمد وأخر، ولما كانت لمبصرة أثر ميم في حياة شبو الجزيرة العربية قبل اإلسالم، 
ومركزًا حضاريًا وفكريًا بعد اإلسالم، واحتضانيا لعدد كبير من العمماء فقد ارتأينا أن نجمع تراجم رجال ىذه المدينة الكبيرة 

 يمة. بعمميا وحضارتيا العظ
فقد ترجم لموزراء واألمراء والقضاة والوالة وأئمة المساجد وأصحاب الدواوين والحجاب والمحتسبين ليذه المدينة،  

كما ترجم لمعمماء مثل، المغويين والمفسرين والمؤرخين والشعراء والفقياء والمحدثين، كما ترجم ألصحاب الحرف مثل، 
عاظ والصوفية والزىاد، وكل من نقل عمما من العموم ليذه المدينة وساعد عمى النجار والطبيب والناسخ وترجم أيضا لمو 

 ذلك. 
أال أن نصيب المحدثين في ىذا الكتاب ىو األكبر، ألنيم من أكثر الفئات نقاًل ألشرف ما ينقل وىو الحديث النبوي 

لبالغة في حياتنا اإلسالمية، وتوسع في الشريف الذي أكد المسممون وجوب العناية بو واالىتمام بحفظو وتداولو ألىميتو ا
ذلك وقدم فييم مادة تاريخية أغزر من غيرىم، وأخذت تراجميم تطغى عمى الكتاب، فذكرت تراجميم حسب حروف اليجاء 

 كاآلتي: 
 . م(934ىـ/323)ت: (4)ـ إبراىيم بن حماد البصري1

، اإلمام الثبت شيخ اإلسالم، أبو إسحاق العابد، ابن إسحاق بن إسماعيل اإلمام، حافظ وقتو، االزدي موالىم، البصري
سمع الحسن بن عرفة، وعمي بن مسمم الطوسي، وعمي بن حرب، والزعفراني، وعدة، حدث عنو: الدار قطني، وابن 
شاىين، وأبو طاىر المخمص، وآخرون، قال الدار قطني: ثقة جبل؛ وقال أبو الحسن الجراحي: ما جئتو إال وجدتو يقرأ، أو 

 ؛ وقال أبو بكر النيسابوري: ما رأيت رجال أعبد منو.يصمي
 
 
  

                                                 
 . ٖٕٕ/ٚطبقات الشافعية الكبرى، ح  ٔ
ىـ(، البداية والنياية في التاريخ، مطبعة المعارف، ٗٚٚابن كثير: أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي )ت:   ٕ

 . ٜٕٗ/ٕٔم، جٜٚٚٔ، بيروت، ٕالمعارف، ط
ىـ(، النجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرة، طبعة مصورة عن طبعة دار ٗٚٛأبو المحاسن يوسف االتابكي )ت:   ٖ

 . ٚٚ/ٙالكتب، مصر، د. ت، ج
دار الكتب العممية، بيروت، د. ت، ىـ(، تاريخ بغداد، ٖٙٗ)ت: أحمد بن عمي أبو بكرالخطيب البغدادي: ترجمتو: (  ٔ)

ىـ(، موسوعة أقوال أبي الحسن ٔٓٗٔ؛ ألنوري: أبو المعا طي )ت: ٖ٘/٘ٔالنبالء، ج ؛ الذىبي: سير أعالمٔٙ/ٙج
 . ٖٔ/ٔم، جٜٗٛٔالدار قطني في رجال الحديث، مطبعة االستقالل، الكويت، 
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 م(. 962ىـ/351)ت: (1)ـ إبراىيم بن عمي البصري2
أبو إسحاق اليجيمي بن عبد األعمى، مقبول الحديث، روى عن جعفر بن محمد بن شاكر والكد يمي، وطائفة، توفي 

 رحمو اهلل تعالى وقد قارب المائة. 
 م(. 767ىـ/151)ت: (2)ـ أخضر بن عجالن البصري3

الشيباني من التابعين، التيمى، ىو تيم بني شيبان، اخو الشميط الزاىد البصري، روى عنو البخاري ومسمم والترمذي 
 وأبو داود، وحماد بن سممو ومحمد بن عبد اهلل األنصاري، وثقو ابن معين، وضعفو االزدي، وقال أبو حاتم: يكتب حديثو. 

 م(. 893ىـ/281)(3)البصريـ إدريس بن عبد اهلل 4
أبو سميمان النابمسي، بن إسحاق المخمي الضرير، ىكذا سماه ونسبو المرزباني في معجم الشعراء، روى عنو جماعة 
سماعيل  فقالوا إدريس بن يزيد، قال المرزباني: حدثني عنو ألصولي وعمر بن الحسن األشناني، وأبو عمي الكوكبي، وا 

 بن منده في تاريخو فقال: تفرد عن أحمد بن عبد العزيز بخبر، قمت: كان ضريرًا والعيدة عمى الصفار، وذكره أبو عبد اهلل
 شيخو، وكان يكاتب أبا الحسن أحمد بن محمد بن المدّبر باألشعار عند خروجو إلى الشام. 

 م(. 913ىـ/291)(4)ـ طمحة بن عبيد اهلل البصري5
من أىل البصرة، وكان إخباريا راىيم بن محمد التيمي ألطمحي، طمحة بن عبيد اهلل بن محمد بن إسماعيل بن إب

 راوية، توفي سنة إحدى وتسعين ومائتين، ولو " أخبار المتيمين " و" جواىر األخبار ". 
 . (5)ـ عبد الممك بن عبد الغفار البصري6

يعرف ِبِخْيمة ويمقَّب بنجير،  أبو القاسم عبد الممك بن عبد الغفار بن محمد بن المظفر البصري، الفقيو الَيَمذاني،
 سمع الكثير بأصفيان، وأدرك أصحاَب الطبراني، قال ابن ماكوال: سمعت منو. 

 م(. 854ىـ/241)ت: (6)ـ قطن بن نسير الغبري البصري7
أبو عباد البصري المقبرى المعروف بالزراع، يروى عن: جعفر بن سميمان ألضبعي، وبشر بن منصور السميمى، 

براىيم  وعبد الرحمن بن ميدي، وحماد بن زيد عن جعفر بن سميمان وجمع، وعنو: مسمم وأبو داود وأبو يعمى الموصمي، وا 
بن ىاشم البغوي، والحسن بن سفيان الفسوى، ويعقوب بن سفيان الفارسي، وآخرون، قال أبن عدي يسرق الحديث ويوصمو. 

 وذكره ابن حبان في الثقات، وروى لو الترمذي. 

                                                 

 . ٜٖ/ٙ؛ ألصفدي: الوافي بالوفيات، ج٘ٗٔالذىبي: العبر في خبر من غبر، صترجمتو: (  ٔ)
، تحقيق: أحمد رواية عثمان الدار ميتاريخ ابن معين، ىـ(، ٖٖٕيحيى بن معين )ت: أبو زكريا ابن معين: ترجمتو: (  ٕ)

تحقيق ، في نقد الرجال ؛ الذىبي: ميزان االعتدالٔٓٔ/ٗىـ، جٓٓٗٔمحمد نور سيف، دار المأمون لمتراث، دمشق، 
 . ٖٕٓ/ٛبالوفيات، ج ؛ ألصفدي: الوافيٛٙٔ/ٔجدار المعرفة لمطباعة والنشر، بيروت، د. ت، ، عمي محمد البجاوي

 . ٕٕٕ/ٔ؛ ابن النجار البغدادي: ذيل تاريخ بغداد، جٕٖٚ/ٚابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، جترجمتو: (  ٖ)
 . ٕ٘ٚ/ٙٔ؛ ألصفدي: الوافي بالوفيات، جٕ٘ٚ/ٙٔألصفدي: الوافي بالوفيات، جترجمتو: (  ٗ)
ألصفدي: الوافي بالوفيات، ؛ ٛٓٔر في المعجم الكبير، صالتحبي؛ السمعاني: ٖٔ/ٕابن مأكوال: اإلكمال، جترجمتو: (  ٔ)

 . ٖٓٔ/٘ج
ىـ(، الثقات، تحقيق: السيد شرف ٖٗ٘ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي ألبستي)ت: ترجمتو: (  ٕ)

مد أبو مح؛ العيني: ٜٚٔ/ٕٗ؛ ألصفدي: الوافي بالوفيات، جٕٕ/ٜم، جٜ٘ٚٔالدين أحمد، دار الفكر، بيروت، 
، تحقيق: محمد فارس، في شرح أسامي رجال معاني اآلثار ىـ(، مغاني األخيار٘٘ٛ)ت:  محمود بن أحمد بن موسى

 . ٕ٘/ٗمطبعة دار اإلشاعة، اليند، د. ت، ج
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 م(. 727ىـ/119)ت: (1)حميد السدوسي البصريـ الحق بن 8
َوَكاَن قد ورد ُخَراَسان َمَع ُقَتْيَبة بن ُمسمم اْلَباِىِمّي، َولو بمرو ، تابعي معروف، اأْلَْعَور اأْلسود مشيور بكنيتوأبو مجمز 

نُو: ُسَمْيَمان التَّْيِمّي، َوَعاِصم َدار، سمع: اْبن َعبَّاس، وانس بن َمالك َوقيس بن عباد، وجندب بن عبد اهلل ومعاوية، َرَوى عَ 
َفة عمر بن اأْلَحول، َوَأُبو َىاشم الرماني، َماَت سنة تسع َوِماَئة، َوَقاَل َأُبو ِعيَسى مثمو، َوَقاَل َكاتب اْلَواِقِدّي: توّفي ِفي خاَل 

 عبد اْلَعِزيز، َوَقاَل اْبن أبي شيَبة: َماَت قبل اْلحسن ِبَقِميل. 
 . (2)حمد بن عبد اهلل البصريـ محمد بن أ 9

من كبار النحاة، أخذ عنو: ثعمب وغيره، وكان شاعرا مفمقا، وبينو وبين ابن دريد مياج، صنف كتاب"  أبو عبد اهلل
 الترجمان " وكتاب " عرائس المجالس " وكتاب " المتقدمين في األيمان " وغير ذلك. 

 . (3)ـ محمد بن زكريا ألغالبي البصري11
 أبو جعفر، روى عن: عبد اهلل بن رجاء الغداني وطبقتو، قال ابن حبان: يعتبر بحديثو إذا روى عن الثقات. األخباري 

 م(. ٜٙٓىـ/ٜٕٗ)ت: (ٗ)البصري بن المستيل ـ محمد بن معاذ بن سفيانٔٔ
دىرًا، اإلمام المحدث المعمر الصدوق أبو بكر المسند العنزي الحمبي، سمع وحدث، كان أسند من بقي بحمب، عمر 

وتوفي سنة أربع وتسعين ومائتين، وىو في عشر المائة، سمع: القعنبي، ومسمم بن إبراىيم، وعمرو بن مرزوق، وعبد اهلل 
ابن رجاء، ومحمد بن كثير ألعبدي، وأبا سممو ألمنقري وعدة، وعنو: النجاد، ومحمد بن أحمد الرافقي، وعمي بن أحمد 

 جعفر بن السقاء وجماعة.  المصيصي، وسميمان الطبراني، ومحمد بن
 م(. ٛٗٚىـ/ٖٔٔ)ت: (٘)ـ واصل بن عطاٍء أبو حذيفَة البصرئٕ

البصري المتكمم البميغ المتشدق الذي كان يمثغ بالراء، فمبالغتو ىجر الراء وتجنبيا في خطابو، سمع من الحسن 
يدور في سوق الّغزل ليتصدَّق عمى النساء البصري وغيره، قال أبو الفتح األزدي: رجل سوء كافر، وسمي بالغّزال ألنو كان 

المواتي يبعن الغزل، مولى بني مخزوم، وقيل مولى بني َضّبة، ىو رأس المعتزلة وكبيرىم ورئيسيم وأّوليم، كان تمميَذ 
الحسن البصري يقرأ عميو العموَم، فدخل رجل عمى الحسن وقال لو: قد ظير في زماننا َجماعة يكّفرون أصحاَب الكبائر، 
نو ال يضّر مع اإليمان معصية، كما ال ينَفع مع الكفر  والكبيرة عندىم كفر، ويقولون: الكبيرة عندىم ال تضّر اإليمان، وا 
طاعٌة، فّفكر الحسن في ذلك، فقال واصل قبل أن ُيجيب الحسن بشيء: أنا أقول إن صاحب الكبيرة ال مؤمٌن وال كافٌر، ثم 

ر جواَبو عمى جماعة من أصحاب الحسن، فقال الحسن: اعتزل واصل عّنا فسمُّوا قام واعتزل إلى أسطوانة المسجد يقر 
خوض في  معتزلًة من ذلك الوقت بيذا السبب، وكان سبب سؤال السائل ذلك لمحسن البصري أنو لم يكن في زمن النبي 

نما حدث ذلك في أواخر عصر متأخِّري الصحابة رضي ا هلل عنيم، وأول حدوثو في ىذه المسائل وال في صدر اإلسالم، وا 

                                                 

ىـ(، ٕ٘ٛالعسقالني: شياب الدين احمد بن عمي )ت:  ؛ ابن حجرٜٕٙ/ٕٗألصفدي: الوافي بالوفيات، جترجمتو: (  ٖ)
، األردن، ٔديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، تحقيق: عاصم بن عبد اهلل القريوتي، مكتبة المنار، طتعريف أىل التق

 . ٕٚىـ، صٗٓٗٔ
م(، ٚٙٔٔ)ت:  محمد بن عبد الرحمن بن زين العابدين؛ ابن ألغزي: ٜٚ/ٕألصفدي: الوافي بالوفيات، جترجمتو: (  ٔ)

 . ٓٛ، صمٜٜٓٔ، بيروت، ٔتحقيق: سيد كسروي حسن، طديوان اإلسالم، 
 . ٖٙ/ٖ؛ ألصفدي: الوافي بالوفيات، جٖٙٛ/ٕالذىبي: العبر، جترجمتو: (  ٕ)
 . ٕٚ/٘؛ ألصفدي: الوافي بالوفيات، ج٘ٓٔ؛ الذىبي: العبر، صٖٙ٘/ٖٔالذىبي: سير أعالم النبالء، جترجمتو: (  ٖ)
؛ ألصفدي: الوافي بالوفيات، ٗٙٗ/٘ج ؛ الذىبي: سير أعالم النبالء،ٚ/ٙابن خمكان: وفيات األعيان، جترجمتو: (  ٗ)

 . ٕ٘ٗ/ٕٚج
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مسألة القدر، وفي االستطاعة من معبد الُجيَني وغيالن الدمشقي والَجعد بن درىم، وتبّرأ منيم متأَخروا الصحابة عبد اهلل 
بن عمر وجابر بن عبد اهلل وأبو ىريرة وتواَصوا وأوَصوا أخالفيم أن ال يسمموا عمييم وال يصّموا عمى جنائزىم وال يعودوا 

نما حمميم عمى ذلك ما صّح عن رسول اهلل َمرض من ّذم القدرية وقد أجمع المعتزلة عمى أن اهلل تعالى قديٌم والِقَدم  اىم وا 
 أخصُّ وصف ذاتو، ولد سنة ثمانين بالمدينة ومما قيل فيو: 

 وخالف الراء حتى احتال لمشعر  ويجعل البر قمـحًا في تصرفو  
 فعاذ بالغيث إشـفاقًا من المطر  ولم يطق مطرًا في القول يعجمو 

ولو من التصانيف كتاب " أصناف المرجئة " وكتاب " التوبة " و" معاني القرآن "، وكان يتوقف في عدالة أىل الجمل 
 ويقول: إحدى الطائفتين فسقت ال بعينيا، فمو شيدت عندي عمي وعائشة وطمحة عمى باقة بقل، لم أحكم بشيادتيم. 

 م(. ٘ٔٛىـ/ٕٓٓ)ت: (ٔ)البصريبن درىم ـ يحيى بن كثير ٖٔ
َمْوالُىم اْلَبْصِرّي َوَأصمو من ُخَراَسان، حدث َعن: أبي َحْفص عمر بن َأُبو َغسَّان، يْحَيى بن كثير بن ِدْرَىم اْلَعْنَبري، 

 اْلَعالء، وشعبة بن الحجاج وغيره. َرَوى َعنُو: أبو موسى ُمَحمَّد بن اْلمثنى وغيره. 
 
 الخاتمة

هلل حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيو، غير مكفي وال مودع وال مستغني عنو ربنا عز وجل، احمده عمى ما من بو من  الحمد
تمام ىذا البحث، وانقضاء ىذه العجالة، بعد شيور طويمة من العناء والبحث والدراسة، وكان من توفيق اهلل عز وجل أن 

 ألىم ما توسع البحث في بسطو، ونمخصيا كاآلتي: توصمنا من خالل ىذه الدراسة إلى خالصة عممية 
 عالم متبحر، يعد من أعيان القرن السادس اليجري، عرفنا بو وبمؤلفاتو تعريفًا موجزًا. أبو القاسم بن عساكر ـ الحافظ 
اـ انو متبحر في كثير من العموم، ولم يكن نبوغو مقتصرًا عمى عمم واحد ويتضح ذلك من تنوع مؤلفاتو وكثرتي . 
عمى جانب كبير من الفيم والعمم والذكاء، والحنكة والتجربة إلى جانب كونو عالمًا بالشعر ومعانيو، بن عساكر ـ كان أ

 مطمعًا عمى المذاىب بأسرىا، ضالعًا بعموم الكالم. 
تقيد بمنيج المحدثين ـ عالج كتابو جانبًا ميمًا من تراجم المحدثين وزىدىم وورعيم، والجانب العممي والعممي ليم، غير م

من أىل الجرح والتعديل في غالب كتابو، بل اتبع طريقة المصنفين في الزىد والرقائق، ولكن ىذا ال يمنع أن يجمع بين 
 األمرين في بعض األحيان. 

مخبر ثقة ـ حاول المصنف التنقيح والتأكيد من صالح من وسم بالزىد والعبادة والتقوى، ال بمجرد السماع، إال إذا كان ال
 عالمًا، أو ممن استفاض ىذا األمر عنو. 

 ـ يساعد ىذا الكتاب في بيان مكانة البصرة العممية والدينية والسياسية، لما تضمنو من ذكر محدثين وعمماء وزىاد ىذا
 البمد. 

عض األخر قد ـ ال يوجد تناسب في طول التراجم الخاصة بمحدثي أىل البصرة، فنجد بعضيا قد أسيب فييا، ونجد الب
 اكتفى بذكر اسمو فقط.  

وال شك أن من يعمل عماًل فيسعى فيو سعيو يرتجي أن يكون قد أحسنو وأتمو، ولعمنا نبالغ لو زعمنا إننا وفقنا في 
 ىذا البحث إلى كل ما نرتجي، غير إننا نرجو اهلل تعالى أن ينفع بيا ويغفر ما زل بو الفكر، أو عثر بو المسان والقمم، وأننا

                                                 

ىـ(، الضعفاء الكبير، تحقيق: عبد المعطي أمين ٕٕٕ(  ترجمتو: العقيمي: أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى)ت: ٔ)
؛ ابن أبي حاتم: عبد الرحمن محمد بن إدريس الرازي ٕٗٗ/ٗم، جٜٗٛٔ، بيروت، ٔقمعجي، دار المكتبة العممية، ط

 . ٖٛٔ/ٜم، جٕٜ٘ٔ، بيروت، ٔالجرح والتعديل، دار إحياء التراث العربي، ط ىـ(،ٕٖٚ)ت: 
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إذ كنا قد بذلنا فييا وسعينا فاننا ال نبرئيا من قصور أو تقصير فالكمال هلل وحده، وقديمًا قالوا: ليس الفاضل من ال يغمط 
 بل الفاضل من يعد غمطو، والحمُد هلل في المنتيى كما ىو أىل لمحمد في المبتدى. 

حم اهلل محدثي البصرة اإلجالء، وكل من في ىذه ىي أىم النتائج التي توصمنا إلييا من خالل البحث والدراسة، ور 
 وعمى الو وصحبو وسمم.  ىذا الكتاب نظر، وجميع المسممين، وصمى اهلل عمى سيد البشر محمد 

 
 قائمة المصادر والمراجع

 ـ المصادر1
، ٔي، طىـ(، الجرح والتعديل، دار إحياء التراث العربٕٖٚابن أبي حاتم: عبد الرحمن محمد بن إدريس الرازي )ت:  -ٔ

 م. ٕٜ٘ٔبيروت، 
، مطبعة دار أحياء ٔىـ(، الكامل في التاريخ، تحقيق: عمي شيري، طٖٓٙابن األثير: عز الدين عمي بن احمد )ت:  -ٕ

 م. ٕٗٓٓالتراث العربي، بيروت، 
عارف، إسماعيل باشا بن محمد أمين، ىدية العارفين، أسماء المؤلفين وأثار المصنفين، طبع بعناية وكالة المالبغدادي:  -ٖ

 م. ٜٚٙٔ، ٖاستانبول، أعادت طبعة باالوفست المكتبة اإلسالمية، طيران، ط
 م. ٜٓٓٔىـ(، تاريخ دولة ال سمجوق، مصر، ٖٗٙالبنداري: الفتح بن عمي بن محمد األصفياني )ت:  -ٗ
مصورة ىـ(، النجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرة، طبعة ٗٚٛأبو المحاسن يوسف االتابكي )ت: ابن تغرى بردي:  -٘

 عن طبعة دار الكتب، مصر، د. ت. 
ىـ(، غاية النياية في طبقات القراء، عني بنشرة ج. ٖٖٛشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد )ت: ابن الجزري:  -ٙ

 م. ٜٓٛٔبرج سترا سر، دار الكتب العممية، بيروت، 
اريخ المموك واألمم، دائرة المعارف ىـ(، المنتظم في تٜٚ٘ابن الجوزي: أبو الفرج عبد الرحمن بن عمي بن محمد )ت:  -ٚ

 م. ٜٖٜٔالعثمانية، حيدر أباد الدكن، 
 ىـ(، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، بيروت، د. ت. ٚٙٓٔحاجي خميفة: مصطفى بن عبد اهلل )ت:  -ٛ
ين أحمد، ىـ(، الثقات، تحقيق: السيد شرف الدٖٗ٘ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي ألبستي)ت:  -ٜ

 م. ٜ٘ٚٔدار الفكر، بيروت، 
ىـ(، تعريف أىل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، ٕ٘ٛابن حجر العسقالني: شياب الدين احمد بن عمي )ت:  -ٓٔ

 ىـ. ٗٓٗٔتحقيق: عاصم بن عبد اهلل القريوتي، مكتبة المنار، األردن، 
 . دار الكتب العممية، بيروت، د. تاد، ىـ(، تاريخ بغدٖٙٗ)ت: أحمد بن عمي أبو بكرالخطيب البغدادي:  -ٔٔ
ىـ(، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق: أحسان عباس، ٔٛٙابن خمكان: أبو العباس احمد بن محمد )ت:  -ٕٔ

 م. ٜٚٚٔدار صادر، بيروت، 
غداد، دراسة ىـ(، المستفاد من ذيل تاريخ ب ٜٗٚابن الدمياطي: أبي الحسين أحمد بن أيبك بن عبد اهلل ألحسامي)ت:  -ٖٔ

 م. ٜٜٚٔوتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العممية، بيروت، 
ىـ(، تذكرة الحفاظ، تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى ٛٗٚشمس الدين عبد اهلل بن احمد بن عثمان )ت: الذىبي:  -ٗٔ

 . ٜ٘ٙٔألمعممي، بيروت، 
، مطبعة دائرة المعارف، حيدر ٕإلسالم، طىـ(، دول اٛٗٚشمس الدين عبد اهلل بن احمد بن عثمان )ت: الذىبي:  -٘ٔ

 أباد الدكن، د. ت. 
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سير أعالم النبالء، تحقيق: شعيب االناؤوط، ىـ(، ٛٗٚشمس الدين عبد اهلل بن احمد بن عثمان )ت: الذىبي:  -ٙٔ
 م. ٜٜٗٔ، بيروت، ٔومحمد نعيم العرقوسي، مؤسسة الرسالة، ط

ىـ(، العبر في خبر من غبر، تحقيق: أبو ىاجر محمد ٛٗٚ شمس الدين عبد اهلل بن احمد بن عثمان )ت:الذىبي:  -ٚٔ
 السعيد بسيوني، دار الكتب العممية، بيروت. 

المعين في طبقات المحدثين، تحقيق: ىمام عبد ىـ(، ٛٗٚشمس الدين عبد اهلل بن احمد بن عثمان )ت: الذىبي:  -ٛٔ
 . ىـٗٓٗٔ، األردن، ٔالرحيم سعيد، دار الفرقان، ط

تحقيق عمي محمد ، في نقد الرجال ميزان االعتدالىـ(، ٛٗٚعبد اهلل بن احمد بن عثمان )ت: شمس الدين الذىبي:  -ٜٔ
 دار المعرفة لمطباعة والنشر، بيروت، د. ت. ، البجاوي

ىـ(، راحة الصدور وأية السرور، ترجمة: إبراىيم أمين ألشواربي ٜٜ٘الراوندي: محمد بن عمي بن سممان )ت:  -ٕٓ
 م. ٜٓٙٔة، وآخرون، دار القمم، القاىر 

ىـ(، مرآة الزمان في تاريخ األعيان، مطبعة مجمس دائرة ٗ٘ٙسبط ابن الجوزي: شمس الدين يوسف بن عمي )ت:  -ٕٔ
 م. ٜٔ٘ٔالمعارف العثمانية، حيدر أباد الدكن، 

ىـ(، طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق: محمود محمد، القاىرة، ٔٚٚالسبكي: أبو نصر عبد الوىاب بن عمي )ت:  -ٕٕ
 م. ٜٗٙٔ

ىـ(، األنساب، تحقيق: عبد اهلل عمر البارودي، دار ٕٙ٘السمعاني: أبو سعد عبد الكريم بن محمد المروزي )ت:  -ٖٕ
 م. ٜٛٛٔالجنان، بيروت، 

ىـ(، التحبير في المعجم الكبير، تحقيق: منيرة ناجي ٕٙ٘السمعاني: أبو سعد عبد الكريم بن محمد المروزي )ت:  -ٕٗ
 م. ٖٜٚٔسالم، بغداد، 

ىـ(، تاريخ الخمفاء، ضبط وتحقيق: رضوان جامع رضوان، مطبعة ٜٔٔالل الدين عبد الرحمن )ت: السيوطي: ج -ٕ٘
 م. ٕٗٓٓمؤسسة المختار، 

ىـ(، طبقات الحفاظ، تحقيق: عمي محمد عمر، مطبعة االستقالل، ٜٔٔالسيوطي: جالل الدين عبد الرحمن )ت:  -ٕٙ
 م. ٖٜٚٔمصر، 

وافي بالوفيات، تحقيق: احمد االرنأووط وتركي فرحان المصطفى، ىـ(، الٗٙٚصالح الدين بن أيبك )ت: الصفدي:  -ٕٚ
 م. ٕٓٓٓدار إحياء التراث العربي، بيروت، 

ىـ(، الفخري في األدب السمطانية والدول اإلسالمية، مطبعة ٜٓٚابن الطقطقي: محمد بن عمي بن طباطبا )ت:  -ٕٛ
 م. ٕٜٙٔمحمد عمي صبيح وأوالده، 

ىـ(، تاريخ مدينة دمشق، تحقيق: محي الدين أبي سعد عمر بن ٔٚ٘لحسين)ت: ابن عساكر: أبو القاسم عمي بن ا -ٜٕ
 م. ٜٜ٘ٔغرامو، دار الفكر، بيروت، 

ىـ(، الضعفاء الكبير، تحقيق: عبد المعطي أمين قمعجي، ٕٕٕالعقيمي: أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى )ت:  -ٖٓ
 م. ٜٗٛٔدار المكتبة العممية، بيروت، 

ىـ(، شذرات الذىب في أخبار من ذىب، دار األفاق، ٜٛٓٔو الفالح عبد الحي )ت: ابن العماد األصفياني: أب -ٖٔ
 بيروت، د. ت. 

، في شرح أسامي رجال معاني اآلثار ىـ(، مغاني األخيار٘٘ٛ)ت:  أبو محمد محمود بن أحمد بن موسىالعيني:  -ٕٖ
 تحقيق: محمد فارس، مطبعة دار اإلشاعة، اليند، د. ت. 
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تحقيق: سيد كسروي حسن، م(، ديوان اإلسالم، ٚٙٔٔ)ت:  الرحمن بن زين العابدين محمد بن عبدابن ألغزي:  -ٖٖ
 . مٜٜٓٔبيروت، 

ىـ(، المختصر في أخبار البشر، المطبعة ٕٖٚأبو الفداء: الممك المؤيد عماد الدين بن إسماعيل بن عمي)ت:  -ٖٗ
 ىـ. ٖٕٖٔالحسينية، مصر، 

ل تاريخ دمشق، د. ت، مطبعة اإلباء اليسوعيين، دمشق، ىـ(، ذي٘٘٘ابن القالنسي: حمزة بن أسد بن عمي )ت:  -ٖ٘
 م. ٜٛٓٔ

ىـ(، البداية والنياية في التاريخ، مطبعة ٗٚٚابن كثير: أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي )ت:  -ٖٙ
 م. ٜٚٚٔ، بيروت، ٕالمعارف، ط

عن المؤتمف والمختمف في األسماء  في رفع االرتياب ىـ(، اإلكمال٘ٚٗابن ماكوال: أبو نصر عمي بن ىبة اهلل )ت:  -ٖٚ
 ىـ. ٔٔٗٔبيروت، دار الكتب العممية، ، والكنى واألنساب

، تحقيق: أحمد محمد رواية عثمان الدار ميتاريخ ابن معين، ىـ(، ٖٖٕأبو زكريا يحيى بن معين )ت: ابن معين:  -ٖٛ
 ىـ. ٓٓٗٔنور سيف، دار المأمون لمتراث، دمشق، 

مختصر تاريخ دمشق، دار الفكر، بيروت، ىـ(،  ٔٔٚدين محمد بن مكرم )ت: ابن منظور: أبو الفضل جمال ال -ٜٖ
 م. ٜٜٛٔ

م(، ذيل تاريخ بغداد، ٕ٘ٗٔىـ/ٖٗٙابن النجار البغدادي: محمد بن محمود ابن الحسن بن ىبة اهلل بن محاسن )ت:  -ٓٗ
 م. ٜٜٚٔدراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العممية، بيروت، 

ىـ(، موسوعة أقوال أبي الحسن الدار قطني في رجال الحديث، مطبعة االستقالل، ٔٓٗٔالمعا طي )ت:  النوري: أبو -ٔٗ
 م. ٜٗٛٔالكويت، 

ىـ(، تتمة المختصر في أخبار البشر، تحقيق: احمد رفعت، مطبعة ٜٗٚابن الوردي: زين الدين عمر بن مظفر )ت:  -ٕٗ
 دار المعرفة، بيروت. 

 م. ٖٜٙٔم(، معجم األدباء، بيروت، د. مط، ٕٕٛٔىـ/ٕٙٙبن عبد اهلل )ت:  ياقوت الحموي: شياب الدين ياقوت -ٖٗ
 

 ـ المراجع2
احمد: ناصر حسين، رواة الحديث الواسطيون في تاريخ ابن عساكر، مركز البحوث والدراسات اإلسالمية المعاصرة،  -ٔ

 م. ٕٛٓٓبغداد، 
؛ خميل: عماد الدين، ٖٕم، صٜٔٛٔبغداد،  التكريتي: محمود ياسين احمد، األيوبيون في شمال الشام والجزيرة، -ٕ

 . ٜ٘ٛٔعماد الدين زنكي، الموصل، 
 م. ٜٜ٘ٔحسنين: محمد، سالجقة إيران والعراق، مطبعة لجنة الترجمة والنشر، القاىرة،  -ٖ
 . ٜ٘ٚٔحممي: احمد كمال الدين، السالجقة في التاريخ والحضارة، مطبعة دار البحوث العممية، الكويت،  -ٗ
 م. ٜٜٙٔ، الحياة السياسية ونظم الحكم في القرن الخامس اليجري، بغداد، الخالدي: فاضل -٘
السامرائي: خميل إبراىيم وآخرون، تاريخ الدولة العربية اإلسالمية في العصر العباسي، مطبعة دار الكتب لمطباعة،  -ٙ

 م. ٜٛٛٔالموصل، 
 م. ٜٜٙٔالزر كمي: خير الدين، األعالم، بيروت،  -ٚ
خ بخاري منذ أقدم العصور حتى العصر الحاضر، ترجمة: احمد محمود الساداتي، راجعة وقدم فامبري: ارمينوس، تاري -ٛ

 م. ٕٚٛٔلو يحيى الخشاب، مكتبة النيضة الشرقية، 
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 م. ٜٛٛٔم(، بغداد، ٕٛ٘ٔـ ٕٕٙىـ/ٚ٘ٙـ ٔفوزي: فاروق عمر، تاريخ العراق في عصور الخالفة العربية اإلسالمية ) -ٜ
 م. ٜٜٛٔجم الوسيط، دار الدعوة لمطباعة والنشر والتوزيع، تركيا، مصطفى: إبراىيم وآخرون، المع -ٓٔ
 ـ الرسائل الجامعية3

الجنابي: جواد كاظم شايب، الكوفة في تاريخ ابن عساكر، رسالة ماجستير مقدمة إلى معيد التاريخ العربي والتراث 
 م. ٕ٘ٓٓالعممي لمدراسات العميا، بغداد، 

 ـ المجالت4
 م. ٜٜٚٔن عساكر أخذ وعطاء، مجمة التراث العربي، العدد األول، السنة األولى، دمشق، معروف: بشار عواد، اب

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


