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 قواعد انُشر يف جمهح آثار انرافدٌٍ

 تقبل المجمة البحوث العممية التي تقع في تخصصات: -ٔ

 يعمم االثار بفرعيو القديم واإلسالم . 
 بميجاتيا و الدراسات المقارنة. المغات القديمة 
 . الکتابات المسمارية و الخطوط القديمة 
 . الدراسات التاريخية والحضارية 
 . الجيولوجيا االثارية 
  يتقنيات المسح االثار . 
 . الدراسات االنثروبولوجية 
 . الصيانة والترميم 

 تقدم البحوث الى المجمة بالمغتين العربية أو االنكميزية . -ٕ

(، وبمسافات مزدوجة بين word – 2010(، وبنظام )A4عمى ورق ) يطبع البحث -ٖ
لمغة   Times New Romanلمغة العربية، و  Simplified Arabicاالسطر، وبخط 

 ، وبنسختين ورقيتين. (CD)االنكميزية، ويسمم عمى قرص ليزري 

يطبع عنوان البحث في وسط الصفحة يميو اسم الباحث ودرجتو العممية ومكان عممو  -ٗ
 (.e-mailوالبريد االلكتروني ) كامالا 

( ٓٓٔيجب ان يحتوي البحث ممخصا بالمغتين العربية واالنكميزية عمى ان ال تزيد عن ) -٘
 كممة.

يحتوي ممخص البحث باإلنكميزية عمى عنوان البحث واسم الباحث ودرجتو العممية  -ٙ
 والبريد االلكتروني لو. ومكان عممو كامالا 

 تتعمق بعنوان البحث ومضمونو. تضمين البحث كممات مفتاحية -ٚ

من ممكية  ان ال يكون البحث قد تم نشره سابقا أو كان مقدما لنيل درجة عممية أو مستالا  -ٛ
 عند تقديمو لمنشر. فكرية لباحث أخر، وعمى الباحث التعيد بذلك خطياا 

 يمتزم الباحث باتباع االسس العممية السميمة في بحثو. -ٜ

ليتناسب مع مقترحات الخبراء واسموب النشر في يمزم الباحث بتعديل فقرات بحثو   -ٓٔ
 المجمة.



(، صفحة وفي حال تجاوز العدد المطموب ٕ٘ال تتجاوز عدد صفحات البحث عن ) -ٔٔ
 عن كل صفحة اضافية. اضافياا  يتكفل الباحث بدفع مبمغاا 

 ال تعاد اصول البحوث المقدمة لممجمة الى اصحابيا سواء نشرت أم لم تنشر. -ٕٔ

كال عمى التوالي وبحسب ورودىا في البحث، وتزود بعناوين،  وتقدم ترقم الجداول واالش -ٖٔ
 بأوراق منفصمة وتقدم المخططات بالحبر االسود والصور تكون عالية الدقة.

 تكتب ارقام اليوامش بين قوسين وترد متسمسمة في نياية البحث. -ٗٔ

في اليامش مع وضع مختصر المصدر بين قوسين في  يشار الى اسم المصدر كامالا  -٘ٔ
 نياية اليامش.

 يتحمل الباحث تصحيح ما يرد في بحثو من اخطاء لغوية وطباعية. -ٙٔ

تعمل المجمة وفق التمويل الذاتي، ولذلك يتحمل الباحث اجور النشر البالغة  -ٚٔ
 (، مئة الف دينار عراقي.ٓٓٓٓٓٔ)

من بحثو، أما نسخة المجمة كاممة فتطمب من سكرتارية المجمة  يزود كل باحث بمستل  -ٛٔ
 من تحدده ىيأة التحرير. لقاء  ث

 ترسل البحوث عمى البريد االلكتروني لممجمة:  -ٜٔ

uom.atharalrafedain@gmail.com  
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  نموذجًا)إجهود األسر العلمیة في بناء المدارس والتدریس (أسرة ابن الجوزي 

  اشرف عزیز عبد الكریم الهالي بك

  طالب دراسات علیا / ماجستیر

mobeii1l60@gmail.com  

  د. شكیب راشد بشیر ال فتاح

  كلیة التربیة للعلوم االنسانیة/قسم التاریخ

shakeepalfattah1975@gmail.com  

    

  ٢٦/٧/٢٠٢٠تاریخ قبول النشر:          ١٤/٦/٢٠٢٠تاریخ تقدیم البحث للمجلة: 

  :الملخص

شـاطها فـي الحواضـر التـي هم مفردات الحضـارة االسـالمیة وكـان نأتعد األسر العلمیة من 

 ابــان، ویهــدف البحــث إلــى كشــف مــدى تــأثیر أســرة ابــن الجــوزي علــى الحیــاة العلمیــة ظهــرت فیهــا

 ابـراز اسـهامات  عـن طریـقالمیالدي الثاني عشر والثالث عشر  /القرنین السادس والسابع الهجري

نفـــي والحنبلـــي الجانـــب العلمـــي المتمثـــل بالتـــدریس فـــي المـــدارس التابعـــة للمـــذهبین الحاألســـرة فـــي 

راد وكـذلك المـدارس التـي قـام افـ، مدرسة موزعـة فـي بغـداد وبـالد الشـام  ةعشر  والبالغ عددها ثالث

 تعــــرفهمــــا تابغــــداد واالخــــرى فــــي بــــالد الشــــام وكلن واحــــدة فــــي ااألســــرة ببنائهــــا وعــــددها مدرســــت

جوزیة) فضال عن تخریج هذه المدارس عدد كبیر من العلماء كان لهم األثر الواضـح (بالمدرسة ال

  في ازدهار العلوم للنقلیة بشكل خاص.

  .ابن شمحل، ابن الجوزي، التدریس، مدرسة، حنایلة الكلمات المفتاحیة:

   

The Efforts of Scientific Families in Building Schools and 
Teaching (Ibn Al-Jawzi Family as a Model)  

 
Ashraf Aziz Abdul–Karim Al_Halay bik  

M.A. Student 
Dr. Shakeeb Rashid Bashir Al- Fattah 

Mosul University/College of Education 
for Humanities/ Department of History 

 
Abstract: 

The scientific families are considered one of the most important 
part of the Islamic civilization, and its activity was in the civilizations in 
which it appeared. The research aims to reveal the impact of the of Ibn 
Al-Jawzi  family on scientific life during the sixth and seventh A.H / 
twelfth and thirteenth centuries by highlighting the contributions of the 
family in the scientific aspect of teaching in the schools belonging to the 
Hanafi and Hanbali schools of thirteen schools are distributed in Baghdad 
and the Levant, as well as the schools that the family members have built, 
There are two schools, one in Baghdad and the other in the Bilad al- 
Sham, both of which are named (Al-Jawziyya School), in addition to the 



 ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ١ج مجلة آثار الرافدین / 
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role of these schools in graduating number of scientists who had a clear 
impact, basically on the delivered science. 
Keywords: Teaching, Ibn Al-Jawzi, Hanabila , School, Ibn Shamhal. 

  

شـــغلت المـــدارس فـــي المشـــرق االســـالمي حیـــزًا كبیـــرًا فـــي الحیـــاة العلمیـــة فـــي ظـــل الدولـــة 

الدولــة الزنكیـة ومــن بعـدها الدولــة االیوبیـة، وبالتــالي فــإن العباسـیة بعصــورها المتـأخرة، فضــًال عـن 

ازدهار تلك المدارس كان مرهونًا باالستقرار السیاسي ورعایة السلطة للعلـم والعلمـاء، فـي حـین ان 

ة العلمــاء الــذي عاشــوا فــي كنــف تلــك الــدول، یالتــدریس كــان جــزء مــن اكتمــال شخصــیة وموســوع

 تبعــاي انعكــس تمامــًا علــى انتشــار المــدارس وتــراوح مكانتهــا كــذلك نجــد احیانــًا ان التنــافس الجهــو 

  لظروف العالقة مع السلطة.

هم فــي التــدریس جعــل مــن تلــك وارث االبنــاء احیانــًا ألمــاكن ابــائلقــد كــان للقرابــة األســریة وتــ

ت جهــود هــذه األســرة المــدارس امتــدادًا عبــر االجیــال وهــذا مــا حصــل مــع أســرة ابــن الجــوزي وكانــ

دریس وبنـاء المــدارس وقبـل التطـرق الـى المـدارس التــي درس بهـا أفـراد هـذه األســرة فـي التـ واضـحة

فرهـا مـن الناحیـة النظریـة فـي المـدرس االبد من االشارة الى بعض االمور منها الشروط الواجب تو 

  منها.

 )١("اهر القلب واللسان وان یكون نظیفًا عن الغیبـة وناصـحًا فـي جمیـع األمـورط "ان یكون

درس ان یعامل الناس بمكارم االخالق والسـعي بقضـاء حاجـاتهم والرفـق بالطلبـة واعـانتهم والبد للم

  . )٢("هر باطنه وظاهره من االخالق الردیة، ویعمره باألخالق الرضیة طی "وبرهم وان

ـــدریس " ـــد الت ـــدیم وقـــت الحضـــور فامـــا عـــن مواعی ینبغـــي مراعـــاة مصـــلحة الجماعـــة فـــي تق

ضــرورة وال مزیــد كلفــة، وافتــى بعــض اكــابر العلمــاء ان المــدرس إذا وتــأخیره إذا لــم تكــن علیــه فیــه 

ذكر الدرس في المدرسة قبل طلوع الشمس اواخره الى بعد الظهـر، لـم یسـتحق معلـوم التـدریس اال 

  .)٣(ان یقتضیه شرط الواقف"

  یبـــدو ان هـــذا ال یعنـــي انقطـــاع التـــدریس بمـــا تبقـــى مـــن النهـــار بـــدلیل مـــا ذكـــره ابـــن جبیـــر 

  بالنظامیـــة "وحضـــرنا مجلســـه بالمدرســـة  )٤(م) عنـــد وصـــفه مجلـــس القزوینـــي ١٢١٧ـ/هـــ٦١٤(ت: 
  

  .)٥(المذكورة اثر صالة العصر من یوم الجمعة"

أمــا بالنســبة الــى كیفیــة التــدریس اذ یفتــتح الــدرس "بقــراءة شــيء مــن كتــاب اهللا تعــالى تبركــًا 

وســائر المســلمین، ثــم یســتعیذ  للحاضــرینو وتیمنــا وكمــا هــو العــادة... ویــدعو عقیــب القــراءة لنفســه 

  .)٦(باهللا من الشیطان الرجیم"

فـــي التـــدریس هـــي المحاضـــرة والمناقشـــة واالمـــالء  لمعق التـــي كانـــت تســـتائـــویبـــدو ان الطر 

  والتلقین ویتضح ان الطریقة االولى هي االشهر.



  الهالي بكاشرف عزیز عبد الكریم                          جهود األسر العلمیة في بناء المدارس والتدریس 

  د. شكیب راشد بشیر ال فتاح                                      (أسرة ابن الجوزي إنموذجًا)            
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فیهــا فقــد كانــت المــدارس تحتــوي علــى عــدد مــن الغــرف للطــالب والبیــوت الخاصــة یســكن 

ن وســائر المــوظفین فــي المدرســة ذاتهــا وكــان الطــالب یتنافســون فــي والطــالب والمعیــدو  المدرســون

  .)٧(الحصول على االقامة 

وسـوف یـتم التطــرق الـى هــذه المـدارس مــن حیـث التــدریس ثـم بنــاء المـدارس مــن قبـل افــراد 

اولهـم  القدم في التأسیس وذكر افراد هذه األسرة التي درست فیهـا وكـانحسب بهذه األسرة وذكرها 

  .من حیث القدم في تاریخ الوفاةعمید األسرة ابو الفرج ابن الجوزي ومن بعده ذریته 

  :تدریس افراد األسرة في مدارس  بغداد والشام -أ

م) بالتدریس في سـتة مـدارس ببغـداد ١٢٠٠هـ/٥٩٧(ت: قام ابو الفرج ابن الجوزي : اوال

المـدارس التــي وســوف نـذكرها فـي موضــعها و الغمـوض كلهـا تابعـة للحنابلــة وهنـاك مدرسـة یشــوبها 

  : درس بها هي

  مدرسة أبي حكیم النهرواني -١

البغـــدادي  )٩(حكـــیم النهروانـــي  ابـــوبناهــا الفقیـــه  )٨(بنیــت هـــذه المدرســـة بمحلـــة بـــاب األزج 

یبدو انها كانت في سنة وفاته، و ها غیر معروف م) اال ان تاریخ بنائ١١٦٠هـ/٥٥٦: الحنبلي (ت

وجعلها للعبادة وفي اخر عمره اعطي المدرسة التي بناها ابن  )١٠(یدرس ویقیم بها  كان ابو حكیم

قرأ علیه العلم خلق كثیـر وانتفعـوا بـه مـنهم ابـو الفـرج ابـن "ودرس بها  )١٢(بالمأمونیة  )١١(الشمحل 

  .)١٣( "الجوزي الذي قرأ علیه القرآن والحدیث والمذهب والفرائض

حكیم النهرواني بمدرسة ابن شمحل نحو شهرین وسـلمت بعـد ذلـك  وكانت مدة تدریس ابي

  .)١٤(الى ابن الجوزي فجلس بها للتدریس 

قبــــــل وفاتــــــه  امــــــا بالنســــــبة الــــــى مدرســــــة ابــــــي حكــــــیم النهروانــــــي قــــــام مؤسســــــها بأســــــنادها

وكــان عمــر ابــن   )١٦(الــذي كــان بهــا معیــدًا  )١٥(الفــرج ابــن الجــوزي  م) الــى ابــي١١٦٠هـــ/٥٥٦(

  واربعین سنة. اً ا درس بها خمسالجوزي عندم

  :م)١١٦٠هـ/٥٥٦مدرسة ابن شمحل ( -٢

م) ١١٦٠هــ/٥٥٦وهي ثاني مدرسة درس بها ابو الفرج ابن الجوزي وقد تم افتتاحها سنة (

حیــث ذكـــر ابـــن الجــوزي فـــي احـــداثها "وفــي یـــوم االثنـــین الحــادي عشـــر مـــن ربیــع االخـــر: فتحـــت 

مدرســـًا  )١٨(وجلـــس فیهـــا الشـــیخ ابـــو حكـــیم  )١٧(ونیـــة المدرســـة التـــي بناهـــا ابـــن الشـــمحل فـــي المأم

  .)١٩(وحضر جماعة من الفقهاء"

مها ولــم یســتمر ابــو حكــیم النهروانـــي فــي التــدریس فیهــا فقــد تـــوفى بعــد شــهرین مــن اســـتال

. اال ان هـذه )٢٠(الفـرج ابـن الجـوزي فقـام بالتـدریس بهـا مـن بعـده  وسلمت بعد ذلك الى تلمیذه ابـي

م) انـــه "اخـــذت ١١٦٥هــــ/٥٦١ اذ ذكـــر ابـــن الجـــوزي فـــي احـــداث ســـنة (المدرســـة لـــم تعمـــر طـــویالً 
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وكان عمـر هـذه المدرسـة  )٢١(المدرسة التي بناها ابن الشمحل فأحرز فیها غلة وقلعت القبلة منها"

  خمس سنوات. 

  :م)١١٧٤هـ/٥٧٠مدرسة بنفشا الشاطئیة ( -٣

تقع هذه المدرسة على شاطئ نهر دجلة فـي محلـة مـن محـال بغـداد العتیقـة یقـال لهـا بـاب 

نسبة الى الباب الجنوبي لدار الخالفة العباسیة المسمى بهذا االسم وكانت قریبـة مـن  )٢٢(المراتب 

  .)٢٣(الشاطئ ومحلته هذه كانت من احسن محال بغداد طوال القرن الخامس الهجري 

م) اذ ذكـر األخیـر فـي احـداثها "وفـي ١١٧٤هــ/٥٧٠قام ابـن الجـوزي بالتـدریس فیهـا سـنة (

یــوم الخمــیس عشــرین شــعبان: ســلمت الــي المدرســة التــي كانــت دارًا لنظــام الــدین ابــي نصــر بــن 

جهیــر وكانــت قــد وصــلت ملكیتهــا الــى الجهــة المســماة بنفشــة فجعلتهــا مدرســة وســلمتها إلــي ابــي 

فبقــي المفتــاح معــه ایامــًا ثــم اســتعادت منــه المفتــاح وســلمته الــي مــن غیــر  )٢٤(جعفــر ابــن الصــباغ 

  .)٢٥(طلب كان مني"

وقــد اورد ابــن الجــوزي تفاصــیل اوضــاع هــذه المدرســة بقولــه "وكتــب فــي كتــاب الوقــف انهــا 

وقــف علــى اصــحاب احمــد وتقــدم إلــى یـــوم الخمــیس المــذكور بــذكر الــدرس فیهــا فحضــر قاضـــي 

هاء بغداد وخلعت علي خلعة وخرج الدعاة بین یدي والخـدم ووقـف اهـل القضاة وحاجب الباب وفق

درسة الـوف بغداد من باب النوبي الى باب المدرسة كما یكون في العید واكثر وكان على باب الم

ا جلســـت إللقـــاء الـــدرس عـــرض كتـــاب الوقـــف علـــى قاضـــي القضـــاة وهـــو والزحــام علـــى البـــاب فلّمـــ

بــه وانفــذه وذكــرت بعــد ذلــك الــدرس فألقیــت یومئــذ دروس  حاضــر مــع الجماعــة فقــرأ علــیهم. وحكــم

  .)٢٦(كثیرة من األصول والفروع وكان یومًا مشهورًا لم یر مثله"

هــة م) مــن رمضــان كتــب علــى حــائط المدرســة التــي وقفتهــا الج١١٧٥هـــ/٥٧١وفــي ســنة (

لمدرسـة الفـرج ابـن الجـوزي بخـط القطـاع فـي االجـر "وقفـت هـذه ا المسماة بنفشة وسـلمتها الـى ابـي

المیمونة الجهة المنظمة الشریفة الرحیمة بدار الروشني فـي ایـام سـیدنا وموالنـا االمـام المستضـيء 

بــأمر اهللا أمیــر المــؤمنین علــى اصــحاب اإلمــام احمــد بــن حنبــل وفوضــت التــدریس بهــا الــى ناصــر 

  .)٢٧(السنة ابي الفرج ابن الجوزي"

ب المتفقــة فــي الخــط المؤلفــة فــي ومــن الكتــب التــي نســخت فــي هــذه المدرســة كتــاب االنســا

ن علي بـن النقط والضبط لمحمد بن طاهر المقدسي جاء في اخر هذا الكتاب كتبه عبد الرحمن ب

هللا تعـــالى ومصــلیًا علـــى رســوله محمـــد والــه ووقـــع الفــراغ منـــه فــي لیلـــة محمــد بــن الجـــوزي حامــدًا 

ة الشاطئیة من باب م) بالمدرس١١٧٩هت/٥٧٥الخمیس الثالث عشر من جماي االخر من سنة (

  .)٢٩(والحمد هللا  )٢٨(االزج

الدین  يومن األحفاد الذین قاموا بالتدریس بهذه المدرسة هو تاج الدین عبد الكریم بن محی

م) فـــي ترجمتـــه "تـــاج الـــدین ولـــي ١٣٩٢هــــ/٧٩٥یوســـف بـــن الجـــوزي حیـــث ذكـــر ابـــن رجـــب (ت 
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" یبدو ان المدرسة المذكورة قد اندثرت )٣٠(الحسبة ایضًا لما تركها اخوه ودرس بالمدرسة الشاطئیة 

تمامــًا فــي العصــر المغــولي. وانشــئت محلهــا او قربهــا منهــا مدرســة اخــرى بناهــا بهــاء الــدین عبــد 

لهـا اثـر ثـم ظهـر فـي االیـام  زالت هذه المدرسـة برمتهـا ولـم یبـقالوهاب دقوقا وفي العصور التالیة 

م) وال ١٢٠٠هـــ/٥٩٧ن ابــن الجــوزي (ت: االخیــرة بهــذا الموضــع نفســه قبــر نســب الــى جمــال الــدی

  .)٣١(یعلم لهذه الدعوة صحة على ما ذكره سائر المؤرخین 

 المدرســــة الجوزیـــــةالتـــــي درس بهــــا ابــــو الفـــــرج ابــــن الجــــوزي كانـــــت  ةامــــا المدرســــة الرابعــــ -٤

م) وسـوف یـتم التطــرق الیـه بشـكل مفصــل فـي فقـرة المــدارس التـي بناهـا افــراد ١١٧٤هــ/٥٧٠(

  .األسرة الجوزیة

المدرســة الخامســة لــم یــذكر ابــن الجــوزي لنــا اســمها وال مكانهــا ولكــن هنــاك احتمــال ان یكــون  -٥

م) بأن ١١٧٨هـ/٥٧٤ة (هي المدرسة الخامسة. اذ صرح ابن الجوزي في سن مجلسه بالحلیة

 ولقــد اشــرنا الــى اربــع )٣٢(مــدارس وهــذا شــيء مــا رآه الحنابلــة اال فــي زمنــي" "صــار لــي خمــس

علیــه ولكــن هنــاك  جــاد المدرســة الخامســة وفــق مــا اطلعنــاولــم نــتمكن مــن ایمــدارس درس بهــا 

م) انه "وفي یوم االربعاء غرة رمضان ١١٧١هـ/٥٦٧نص ذكره ابن الجوزي في احداث سنة (

تكلمـــت فـــي مجلســـي بالحلیـــة فتـــاب علـــى یـــدي نحـــو مـــن مـــائتي رجـــل وقطعـــت شـــعور مائـــة 

ًا اذا مـا علمنـا ان درسـة الخامسـة والسـیمجلـس كـان هـو المیبدو ان هـذا الم )٣٣(وعشرین منهم"

  المدارس تستخدم لعقد مجالس الوعظ.

  :مدرسة المخزمي (مدرسة الشیخ عبد القادر الجیلي) -٦

وهي اول واقدم مدرسة للحنابلة في بغداد والعالم االسـالمي بناهـا الفقیـه ابـو سـعید المبـارك 

ب االزج وهي منسوبة الى الشیخ م) بأقصى با١١١٩هـ/٥١٣بن علي بن الحسین المخزمي (ت: 

  .)٣٤(عبد القادر الجیلي ألنه وسعها وسكن بها فعرفت به 

وكــان مؤسســها المخزمــي قــد افتــى ودرس وجمــع كتبــًا كثیــرة لــم یســبق الــى ان جمــع مثلهــا 

وناب في القضاء وكان حسن السـیرة جمیـل الطریقـة شـدید االقضـیة، وبنـى مدرسـة ببـاب االزج ثـم 

  .)٣٥(عزل عن القضاء في سنة احدى عشرة 

بلــي واعظمهــا شــأنًا وتعــد هــذه المدرســة مــن اقــدم المــدارس فــي بغــداد  التابعــة للمــذهب الحن

، وقــد درس بهــا بعــد الشــیخ عبــد )٣٦(واكثرهــا اوقافــًا واطولهــا عمــرًا اذ ال تــزال باقیــة الــى یومنــا هــذا 

بــــدلیل مــــا ذكــــره ابــــن رجــــب (ت:  )٣٧(القــــادر الجیلــــي اوالده واحفــــاده فهــــم یتوارثــــون التــــدریس بهــــا 

، ویـــد ابیـــه عبـــد م) فـــي ترجمـــة الـــركن عبـــد الســـالم "اخرجـــت مدرســـة جـــدة مـــن یـــده١٣٩٢هــــ/٧٩٥

الوهاب، وفوضت الى الشیخ ابي الفرج بن الجوزي فذكر فیها الدرس مدة... وردت مدرسـة الشـیخ 
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عبـد القـادر الـى ولـده عبـد الوهـاب ورد مـا بقـى مـن كتـب عبـد السـالم... وادعـى عبـد السـالم علـى 

  .)٣٨(الشیخ بأنه تصرف في وقف المدرسة واقتطع من مالها وانكر الشیخ ذلك"

ان عبــد الوهـــاب عــاد الـــى مدرســة ابیـــه بعــدما ردت مـــن ابــن الجـــوزي وكانــت هـــذه یتضــح 

المدرسة تشتمل على خزانة كتب قیمة وضع نواتها مؤسسـها القاضـي ابـو سـعید المخزمـي اذ ذكـر 

وتعهــد بالعنایــة  )٣٩(م) أنــه "جمــع كتبــًا كثیــرة لــم یســبق الــى مثلهــا"١٣٧٢هـــ/٧٧٤ابــن كثیــر (ت: 

در واوالده من بعده اذ ذكر ابن رجب "وردت مدرسة الشیخ عبد القادر الـى والزیادة الشیخ عبد القا

كمــا اوقــف علیهــا  )٤٠(ولــده عبــد الوهــاب، ورد مــا بقــي مــن كتــب عبــد الســالم التــي احــرق بعضــها"

ســــنة  عســــاكر بــــن المرحــــب البطــــائحي المتــــوفىبعــــض اهــــل العلــــم كتــــبهم مــــنهم ابــــو الحســــن بــــن 

درســة مــن ایــدي اوالد الشــیخ عبــد القــادر الجیلــي وذلــك . ثــم خرجــت هــذه الم)٤١(م)١١٧٦هـــ/٥٧٢(

الــوزارة ونكــل بعبــد الســالم بســبب عــداوة قدیمــة  )٤٢(عنــدما ولــي ابــو المظفــر عبیــد اهللا بــن یــونس 

وكــبس داره واخــرج منهــا كتبــًا مــن كتــب الفالســفة، ورســائل اخــوان الصــفا وكتــب الســحر، وعبــادة 

منهم ابن الجوزي وقرأ شیئًا من تلك الكتـب ثـم امـر النجوم واستدعي ابن یونس القضاة واالعیان و 

بإحراقهــا فجلــس قاضــي القضــاة والعلمــاء وابــن الجـــوزي معهــم علــى ســطح مســجد مجــاور لجـــامع 

، وخـرج النـاس مـن الجـامع فوقفـوا علـى )٤٣(الخلیفة یوم الجمعة واحرقوا تحت المسجد نـارًا عظیمـة 

، ثــم حكــم )٤٤(ول العنــوان مــن كتبــه ومــن یعتقــده طبقــاتهم وقــاموا احــد العلمــاء یقــرأ هــذه الكتــب ویقــ

م) ١١٩٢هــ/٥٨٨القاضي بتفسیق عبـد السـالم ورمـي طلیسـانه وقـد ذكـر السـبط فـي احـداث سـنة (

  . )٤٥(انه "ولي جدي مدرسة الشیخ عبد القادر، فذكر الدرس بها في ربیع االول"

الــوزارة تعــاون معــه الــركن عبــد الســالم فــي الســعي علــى ابــن  )٤٦(ولمــا ولــي ابــن القصــاب 

یونس واصحابه الذین كان ابن الجوزي مـن ضـمنهم اذ تمكـن الـركن عبدالسـالم مـن اعـادة مدرسـة 

م)، ورد مــا تبقـى مــن كتــب الــركن ١١٩٦هـــ/٥٩٣جـده الــى ابیــه عبـد الوهــاب بــن عبــد القـادر (ت: 

الفـــرج ابـــن  ، وقـــام الـــركن بنفـــي ابـــي)٤٧(لمـــذكورة عبـــد الســـالم التـــي احـــرق بعضـــها الـــى المدرســـة ا

وادعى علیه بأنه تصرف في وقف المدرسة واقتطع من بعد ان امر الخلیفة الناصر بذلك الجوزي 

  .)٤٨(مالها وانكر ابو الفرج ابن الجوزي ذلك

اما بالنسبة الى المواد التي كانت تدرس في هذه المدرسـة القـرآن الكـریم والتفسـیر والحـدیث 

وكانـــت هـــذه اخـــر  )٤٩(یف والمـــذهب الحنبلـــي والخـــالف واالصـــول والنحـــو والقـــراءات الســـبع الشـــر 

  مدرسة درس بها ابن الجوزي ولم یدرس بها اوالده وال احفاده.

م) فـي ترجمتـه ألبـن الجـوزي أنـه "درس بمدرسـة ابـن ١٣٤٧هــ/٧٤٨فقد ذكر الـذهبي (ت: 

مستضـــیئة، ودرس بمدرســـة الشـــیخ عبـــد الشـــمحل، ودرس بالمدرســـة المنســـوبة الـــى الجهـــة بنفشـــا ال

  .)٥٠(القادر. وبنى لنفسه مدرسة بدرب دینار، ووقف علیها كتبه"



  الهالي بكاشرف عزیز عبد الكریم                          جهود األسر العلمیة في بناء المدارس والتدریس 

  د. شكیب راشد بشیر ال فتاح                                      (أسرة ابن الجوزي إنموذجًا)            

١٩٣ 

ــا ــن الجــوزي لســبط ا امــا: ثانی م) فقــام بالتــدریس فــي خمســة مــدارس تابعــة ١٢٥٦هـــ/٦٥٤(ت: ب

  للمذهب الحنفي وهي.

  م)١٢٢٦هـ/٦٢٣انیة) (ر المدرسة الشبلیة (الب -١

التـي بناهـا كـافور بـن عبـد اهللا شـبل  )٥١(اول مدرسة درس بها السبط هي المدرسة الشـبلیة 

الدولــة الحســامي خــادم ســت الشــام حیــث ذكــر الســبط فــي ترجمتــه "كــان عــاقًال، دینــا، صــالحًا، لــه 

حرمة وافرة في الدولة، ومنزلة عالیة عند الملوك، بنى مدرسة على نهر ثورا الصحاب ابي حنیفـة 

ووقــف علیهمــا االوقــاف، ونقــل الیهمــا الكتــب الكثیــرة، وفــتح للنــاس طریقــًا مــن الجبــل الــى  وتربــة،

  .)٥٢(دمشق"

م) ذكر السبط في احداثها "فوض إلي المعظـم التـدریس بمدرسـة ١٢٢٦هـ/٦٢٣وفي سنة (

ولــم یكــن الســبط اول مــن  )٥٣(شــبل الدولــة بقاســیون، وحضــر اعیــان دمشــق ولــم یتخلــف مــنهم احــد"

  .)٥٤(سبقه في ذلك الشیخ صفي الدین السنجاري درس بها فقد 

اختلفــت المصــادر فــي تــاریخ بنــاء هــذه المدرســة فیــذكر الســبط ان الملــك المعظــم فــوض لــه 

م) إال انــه لــم یكــن المــدرس االول فیهــا فقــد ســبقه احــد الشــیوخ ١٢٢٦هـــ/٦٢٣المدرســة فــي ســنة (

امــا نفســها ي الســنة المــذكورة او فــ )٥٥(م)١٢٢٦هـــ/٦٢٣یحتمــل ان یكــون بنــاء المدرســة قبــل ســنة (

  عـــن المـــدة التـــي درس بهـــا الســـبط فـــي هـــذه المدرســـة فهـــي غیـــر معلومـــة لكـــن مـــا ذكـــره ابـــو شـــامة 

م) أنــه "درس بالمدرســة الشــبلیة مــدة كــان ســكنه یومئــذ بالتربــة البدریــة قبالتهــا ١٢٦٦هـــ/٦٦٥(ت: 

یســتقر بشــكل دائــم فــي  ذلــك ال یمكــن تحدیــد المــدة الن الســبط لــممــن رغم علــى الــو  )٥٦(علــى ثــورا"

 فـي دمشق بل كانت له رحالت الى مصر وبغداد وانه سكن في اكثر من مكان فـي جبـل قاسـیون

دون تحدید تلك االماكن فـي حـین ان المدرسـة الشـبلیة واحـدة مـن ثـالث مـدارس درس فیهـا السـبط 

  .)٥٧(في محیط دمشق

المدرســــة اذ قــــال م) عــــن تــــاریخ بنــــاء هــــذه ١٢٨٥هـــــ/٦٨٤أمــــا مــــا ذكــــره ابــــن شــــداد (ت: 

"المدرسة الشبلیة الحسامیة بسفح جبل قاسیون، بالقرب من جبـل ثـورا بانیهـا الطواشـي شـبل الدولـة 

فهـو بعیـدًا جـدًا وان مـا ذكـره السـبط هـو االقـرب الـى  )٥٨(الحـامي، فـي سـنة سـت وعشـرین وسـتمئة"

  الصواب.

  :م)١٢٤٠هـ/٦٣٨المدرسة البدریة ( -٢

التــي كانــت لهــا مكانتهــا بــین مــدارس الحنفیــة  )٥٩(البدریــة  تــولى الســبط التــدریس بالمدرســة

  .)٦٠(التي كانت خارج دمشق 

م) تـــم بنـــاء هـــذه المدرســـة ویمـــن اعتبـــار الســـنة المـــذكورة بدایـــة ١٢٤٠هــــ/٦٣٨وفـــي ســـنة (

ـــن كثیـــر (ت: )٦١(تـــدریس الســـبط فیهـــا  ـــه ان الســـبط ١٣٧٢هــــ/٧٧٤. حیـــث ذكـــر اب م) فـــي ترجمت



 ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ١ج مجلة آثار الرافدین / 

١٩٤ 

. یتضــح مــن الــنص ان الســبط )٦٢(تهــا، فكانــت ســكنه، وبهــا تــوفي""وفــوض إلیــه البدریــة التــي قبال

واصــل فــي التـــدریس بهــا الـــى اخــر ایامـــه امــا بالنســبة الـــى المــواد التـــي درســت فـــي هــذه المدرســـة 

والمـــدارس الحنفیـــة لـــم تـــذكرها المصـــادر ولكـــن یبـــدو ان كـــان یـــدرس فیهـــا القـــرآن الكـــریم والحـــدیث 

  وادبیات المذهب الحنفي.

ـــام الســـبط با ـــي انشـــأها عـــز الـــدین ایبـــك وق ـــدریس فـــي المـــدارس الت ـــك فـــي ســـنة  )٦٣(لت وذل

م) اذ ذكر السبط في احداثها "وفیها فوض إلي االمیر عـز الـدین ایبـك النظـر فـي ١٢٤٧هـ/٦٤٥(

  وهذه المدارس هي: )٦٤(اوقافه ومدارسه وابواب البر على كره مني وحیاء منه"

  )٦٥(:شك (الجوانیة)المدرسة العزیة بالك -٣

فـــي  ولـــم تـــذكر المصـــادر انـــه بقـــي )٦٦(م)١٢٤٧هــــ/٦٤٥التـــدریس بهـــا ســـنة (تـــولى الســـبط 

م) بأنه ١٢٨٥هـ/٦٨٤م). ولكن ذكر ابن شداد (ت: ١٢٥٦هـ/٦٥٤التدریس بها حتى وفاته سنة (

م) وهـذا یـدل علـى ان السـبط ١٢٦١هــ/٦٦٠تولى التدریس بعده فیها ابنه عبد العزیز حتى وفاته (

  .)٦٧(في المدرسة وان ادارتها اصبحت مسؤولیة االسرة قد ورث ابنه مكانه 

  :م)١٢٢٨هـ/٦٢٦المدرسة العزیة (البرانیة) ( -٤

واسـتمر  )٦٩(م)١٢٤٧هــ/٦٤٥فـي سـنة ( )٦٨(قام السـبط بالتـدریس بالمدرسـة العزیـة البرانیـة 

بها الى وفاته اذ ذكر ابو شامة بأن السبط "لزم اخر عمره سنین كثیرة ركـوب الحمـار طالعـا علیـه 

الــى منزلــه بالجبــل ونــازًال علیــه الــى المدرســة العزیــة بالشــرق الشــمالي والــى غیــر ذلــك مقتصــدًا فــي 

  جبــــل  یبــــدو واضــــحًا مقــــدار المشــــقة التــــي كــــان یتعــــرض لهــــا الســــبط عنــــد نزولــــه مــــن )٧٠(لباســــه"

قاسیون الى المدرسة المذكورة وصعوده الى منزله فیها ولعل هذه المشقة احد االسباب التي دفعته 

وتــولى  )٧٢(كــان "علــى كــره منــي" )٧١(الــى القــول بــان قبــول تــولي تفــویض مــدارس عــز الــدین ایبــك 

التـــــدریس فـــــي هـــــذه المدرســـــة بعـــــد الســـــبط ابنـــــه عبـــــد العزیـــــز الـــــذي بقـــــى فیهـــــا الـــــى وفاتـــــه ســـــنة 

  .)٧٣(م)١٢٦١هـ/٦٦٠(

  م)١٢٤٧هـ/٦٤٥المدرسة العزیة بجامع دمشق ( -٥

فقـــد تـــولى الســـبط التـــدریس فیهـــا ســـنة  )٧٤(امـــا مـــا یخـــص المدرســـة العزیـــة بجـــامع دمشـــق 

هـــي فـــي الجـــامع ، و )٧٥(م) وكانـــت ثـــاني مدرســـة درس فیهـــا الســـبط داخـــل دمشـــق ١٢٤٧هــــ/٦٤٥(

. یتضــح مــن )٧٦(فیــة التــي درس بهــا االمــوي ولــیس لهــا مكــان خــاص بهــا مثــل بــاقي المــدارس الحن

بـن الجـوزي وابنـه انـه قـد بـرع فـي هـذه المهنـة عـن المـدارس التـي درس بهـا سـبط خالل مـا ذكرنـاه 

التـي اسـتثمر بـه حتــى وفاتـه ولكـن مــن الغریـب ان ال یقـوم الســبط ببنـاء مدرسـة لــه فـي بـالد الشــام 

  زي وخاله محي الدین یوسف.كما فعل بعض افراد االسرة الجوزیة كجده ابو الفرج ابن الجو 

ویتضح انه قد اضطر الى التدریس في المدارس البعیدة عن مسكنه وقـد ورث السـبط هـذه 

  البراعة في التدریس من جده الذي قد اجاد في التدریس وبناء المدارس في بغداد.
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م) فقد انتهج منهج ابیه ابي الفرج ١٢٥٨ـ/ه٦٥٦(ت:  بن الجوزيي الدین یوسف اما محی ثالثا:

بن الجوزي اذ قام ببناء مدرسـة فـي دمشـق وسـماها المدرسـة الجوزیـة التـي سـوف یـتم الكـالم عنهـا 

في فقرة المدارس التي بناها افراد االسرة الجوزیة وقـام أیضـًا بالتـدریس فـي أكثـر مـن مدرسـة بغـداد 

  منها:

  :م)١٢٣٣هـ/٦٣١( )٧٧(المدرسة المستنصریة  -١

م) حیــث امــر ١٢٢٧هـــ/٦٢٥وقــد كــان الشــرع ببنائهــا فــي ســنة ( مــن اشــهر المــدارسوهــي 

الخلیفـــة المستنصــــر بــــاهللا فــــي ذلــــك اذ تكامــــل البنــــاء فـــي المدرســــة فــــي جمــــادي االخــــر مــــن ســــنة 

والذي  وزر فیما بعد ولم  )٧٨(م) وكان المكلف في بنائها استاذ الدار ابن العلقمي ١٢٣٣هـ/٦٣١(

  .)٧٩(درسة نضیر في الدنیا یكن لهذه الم

نقل الى هـذه المدرسـة الربعـات الشـریفة والكتـب النفیسـة والمحتویـة علـى العلـوم الدینیـة  وقد

  .)٨٠(واالدبیة وما حمل مائة وستون جماًال وجعلت في خزانة هذه المكتبة 

بـــن ي الـــدین یوســـف امــا بالنســـبة الـــى دور أســـرة ابـــن الجـــوزي فـــي هـــذه المدرســـة فـــإن محیـــ

  الجــــوزي كــــان اول مــــدرس فیهــــا یمثــــل المــــذهب الحنبلــــي فــــي هــــذه المدرســــة وقــــد صــــادف افتتــــاح 

المدرســة ان كــان محــي الــدین یوســف ابــن الجــوزي فــي ســفارة ارســله الخلیفــة المستنصــر بــاهللا الــى 

فـي مصــر وقـد انــاب عنـه ولــده جمــال الـدین ابــو الفـرج عبــد الـرحمن ابــن الجــوزي  )٨١(لملـك الكامــل

  .)٨٢(الحفید

  م) اذ ذكــــر ابــــن الفــــوطي ١٢٣٣هـــــ/٥٣١ولمــــا عــــاد مــــن مصــــر فــــي رمضــــان مــــن ســــنة (

بـن الجـوزي ي الـدین یوسـف م)  في احداثها "وفي شهر رمضـان، وصـل محیـ١٣٢٣هـ/٧٢٣(ت: 

ـــوزارة  خلعـــة التـــدریس علـــى الحنابلـــة بالمدرســـة المستنصـــریة،  )٨٣(مـــن مصـــر وخلـــع علیـــه بـــدار ال

وخطـــب وذكـــر  )٨٤(الة والحجـــاب، فجلـــس علـــى الســـدة وحضـــر المدرســـة بالخلعـــة ومعـــه جمیـــع الـــو 

  .)٨٥(دروسًا"

الــدین یوســف بالتــدریس بهــذه المدرســة مــن افــراد األســرة جمــال الــدین ابــو  يوقــام بعــد محیــ

الفـرج عبــد الــرحمن بــن یوسـف بــن الجــوزي (الحفیــد) الـذي كــان ینــوب عــن أبیـه عنــدما یقــوم بمهــام 

ـــــي ـــــوك االطـــــراف مـــــن بن ـــــدیوان والســـــفارات الـــــى مل ـــــى ســـــنة  ال ـــــى هـــــذه الحالـــــة ال ایـــــوب وبقـــــى ال

  .)٨٦(م)١٢٤٤هـ/٦٤٢(

وقــد ذكــر ابــن الفــوطي فــي احــداث الســنة االخیــرة "وفیهــا رتــب جمــال الــدین عبــد الــرحمن 

وكــان الخلیفـة المستنصـر بـاهللا یسـتمع الـى تلــك  )٨٧(یوسـف مدرسـًا للحنابلـة بالمدرسـة المستنصـریة"

"كـــان المستنصـــر لـــه شـــباك علـــى ایـــوان  م) انـــه١٣٩٢هــــ/٧٩٥الـــدروس اذ ذكـــر ابـــن رجـــب (ت: 

  .)٨٨(الحنابلة، یسمع الدرس منهم. دون غیرهم واثره باٍق"
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م) قامـت السـلطة بوضـع قواعـد للمدرسـین المدرسـة المستنصـریة ١٢٤٧هـ/٦٤٥وفي سنة (

م) فـي احـداثها "وفیهـا، أحضـر مدرسـو المستنصـریة الـى دار ١٣٢٣هــ/٧٢٣إذ ذكر ابن الفوطي (

یهم ان ال یــذكروا شــیئًا مــن تصــانیفهم وال یلزمــوا الفقهــاء بحفــظ شــيء منهــا، بــل الــوزیر، وتقــدم الــ

یذكروا كالم المشایخ تأدبًا معهم وتبركًا بهم، وأجاب جمال الدین عبد الرحمن ابـن الجـوزي مـدرس 

  .)٨٩(الحنابلة بالسمع والطاعة"

یة الــى م) لــم تتعــرض المدرســة المستنصــر ١٢٥٨هـــ/٦٥٦وبعــد دخــول المغــول بغــداد ســنة (

بـن ي ترجمـة قـوام الـدین احمـد الغـراب بـن عبـد الـرحمن بـن یوسـف الدمار فقـد ذكـر ابـن الفـوطي فـ

الجوزي (الحفید) "وحضرت مجلسه اول وردي العراق سنة ثمان وسبعین (وسـتمائة)، ورتـب معیـدًا 

ـــوهـــذا یعنـــي انـــه كـــان ث )٩٠(للطائفـــة األحمدیـــة بالمدرســـة المستنصـــریة" ث فـــرد مـــن افـــراد األســـرة ال

  .)٩١(المدرسة المستنصریة. وهذه المدرسة باقیة الى هذا الیوم في الجوزیة تولى التدریس 

  :م)١٢٥٥هـ/٦٥٣المدرسة البشریة ( -٢

 عـدة مـدارسمن المدارس الجامعة التي كانت تدرس فیها ادبیـات  )٩٢(ان المدرسة البشریة 

م) حیث ذكر ١٢٥١هـ/٦٤٩نائهًا في سنة (وع في بعلى قاعدة المدرسة المستنصریة اذ كان الشر 

  .)٩٣(ابن الفوطي في احداثها "وفیها، شرع في بناء المدرسة البشریة"

بــــن الفــــوطي فــــي احــــداثها "فتحــــت المدرســــة البشــــریة م) ذكــــر ١٢٥٥هـــــ/٦٥٣وفــــي ســــنة (

لتــي أمــرت ببنائهــا حظیــة الخلیفــة المستعصــم ام ولــده ا )٩٤(بالجانــب الغربــي مــن بغــداد تجــاه قطفتــا 

، وجعلتهــا وقفــًا علــى المــذاهب االربعــة علــى قاعــدة المدرســة )٩٥(ابــي نصــر المعروفــة ببــاب بشــیر 

المستنصـریة، ووقفــت علیهــا وقوفــًا كثیــرة قبــل فراغهــا، وكـان فتحهــا یــوم الخمــیس الثالــث عشــر مــن 

فـــي وســـطها، وحضـــر الـــوزیر واربـــاب المناصـــب  جمـــادي االخـــر، وحضـــر الخلیفـــة واوالده فجلســـوا

  .)٩٦(ومشایخ الربط والمدرسون"

بن الجوزي بالتدریس فیها عند افتتاحها ممثل عن الحنابلة وعملت ي الدین یوسف قام محی

  .)٩٧(بن الجوزي ي الدین یوسف وظیفة عظیمة وخلع على المدرسین ومنهم محی

المدرســة البشــریة كــان ســرة الجوزیــة الــذي قــام بالتــدریس فــي امــا الفــرد الثــاني مــن افــراد اال

ـــ ـــذكر المؤرخـــو شـــرف الـــدین عبـــد اهللا محی ـــن الجـــوزي ولـــم ی ن ان االخیـــر درس ي الـــدین یوســـف ب

م) في ترجمته له أنه "درس بالبشریة ١٣٩٢هـ/٧٩٥بمدرسة غیر البشریة فقد ذكر ابن رجب (ت: 

م)  فقـد ذكـر فـي ترجمـة شـرف الـدین ١٤٠٠هــ/٨٠٣. امـا الغسـاني (ت: )٩٨(وولي والیـات دیوانیـة"

لـم یـذكر الغســاني اسـم المدرســة )٩٩("كـان شـابًا عــاقًال فاضـًال مقـدما وولــي تـدریس الطائفـة الحنبلیــة"

التي درس بها لكن یبدو انه درس بالمدرسة البشریة فقـط. وقـد اسـتمر التـدریس بهـذه المدرسـة الـى 

لمدرسین والوعـاظ والمحـدثین والقـراء والفقهـاء والخـزان، عصور متآخرة جدًا وتولى فیها العدید من ا

. ومـا یؤكـد )١٠٠(من مختلف المذاهب وأصبحت من أكبـر وأهـم المـدارس البغدادیـة علـى االطـالق 
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م) عنـــدما "احتســـبت ١٢٩١هــــ/٦٩١علـــى كبـــر مســـاحة المدرســـة مـــا ذكـــره ابـــن الفـــوطي فـــي ســـنة (

بـن الزنجـاني ثـم ي القضـاة عـز الـدین النـاس عنـد قاضـالغیوث حتى انقضاء بعض شباط فـاجتمع 

خرجوا الى مقبرة معروف یوم الخمیس السابع عشر من صفر واجتمعوا في باب المدرسـة البشـریة 

كما هو معروف ان مجالس الوعظ ال تعقد اال في اماكن واسـعة  )١٠١(ونصب كرسي خطب علیه"

فــي ظــروف تســتوجب  كجــامع القصــر وبــاب بــدر وان انعقــاد مجلــس فــي المدرســة البشــریة خاصــتاً 

الدعاء من اجل سقوط االمصار وانتشار االوبئة له داللته على كبر المساحة اذ ذكر ابن الفوطي 

ما جرى بعد هذا المجلس "فأرخت السماء عزالیها وتواتر الغیوث فدخلوا بغـداد وقـد توحلـت الطـرق 

  .)١٠٢(ودام نزول الغیث ثالثة ایام"

ان یتـــولى التـــدریس بالمدرســـة البشـــریة ببنـــاء  بـــن الجـــوزي قبـــلي الـــدین یوســـف وقـــام محیـــ

لكن هذه المدرسة لم تـتم وقـام كـذلك بإنشـاء مدرسـة بمحلـة  )١٠٣(مدرسة له في بغداد بمحلة الحلبة 

  .)١٠٥(ودار قرآن ومدفنًا عرفت هذه الدار بدار قرآن ابن الجوزي  )١٠٤(الحربیة

قسمین كان االول في بغداد بشكل عام برع أفراد األسرة الجوزیة في التدریس وانقسموا الى 

ذا القسـم عمیـد یمثل المذهب الحنبلي حملوا على عاتقهم نشـر ادبیـات المـذهب وكـان علـى رأس هـ

أما القسم الثاني كان في بالد الشام كان ، بن الجوزي ثم اوالده واحفاده من بعده االسرة ابو الفرج 

عاتقهم ابراز ادبیات المذهب الحنفي، اذ بن الجوزي وابنه عبد العزیز اللذان كان على سبط  یمثله

مدرسـة كـان ثمـان منهـا تابعـة للحنابلـة  ةعشـر  راد هذه االسرة في التدریس بـثالثساهم تسعة من اف

منهـا فـي بـالد الشـام تابعـة للمـذهب  في دمشق "المدرسة الجوزیة" وخمس في بغداد ومدرسة واحدة

  الحنفي.

  :بغداد والشام بناء المدارس من قبل افراد االسرة في -ب

اسهمت االسرة الجوزیة بدعم النشاط الثقافي والحضاري فـي بغـداد وبـالد الشـام وكـان بنـاء 

المدارس احد ابرز واجهاتها في دعم مقومات الحیاة الفكریة والعلمیة في القـرنین السـادس والسـابع 

  الهجري/ الثاني عشر والثالث عشري المیالدي:

  :م)١١٧٤هـ/٥٧٠(المدرسة الجوزیة في بغداد  -١

ــــرج  ــــي الف ــــن الجــــوزي (ت: كــــان ألب ــــة فــــي ١٢٠٠هـــــ/٥٩٧ب ــــر ومســــاهمة فعال م) دور كبی

اذ ذكـــــــر ابـــــــن رجـــــــب (ت:  )١٠٦(الخـــــــدمات االجتماعیـــــــة وقـــــــد بنـــــــى لـــــــه مدرســـــــة بـــــــدرب دینـــــــار 

م) فـي ترجمـة ابـن الجـوزي "ودرس بعــدة مـدارس، وبنـى لنفسـه مدرسـة بـدرب دینــار ١٣٩٢هــ/٧٩٥

  .)١٠٨(درسا بعدة مدارس في بغداد تابعة للمذهب الحنبلي  التي )١٠٧(ووقف علیها كتبه"

م) حیــث ذكــر ابــن الجــوزي فــي ١١٧٤هـــ/٥٧٠وقــد تــم افتتــاح المدرســة الجوزیــة فــي ســنة (

احــداثها "وفــي یــوم األحــد ثالــث مــن محــرم ابتــدأت بالقــاء الــدرس فــي مدرســتي بــدرب دینــار فــذكرت 
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د مصداقیة ابـن الجـوزي فـي هـذا الـنص انـه وما یؤك )١٠٩(یومئذ اربعة عشر درسًا من فنون العلوم"

  قام بتصنیف عدة كتب بمختلف العلوم في الحدیث والفقه والخالف والمذهب والطب والتاریخ.

م) ذكر ابن الجوزي أیضًا في احداثها "تكلمت یوم السبت مفتتح ١١٧٨هـ/٥٧٤وفي سنة (

لقـــت ابـــواب وقطعـــت رمضـــان فـــي مدرســـتي بـــدرب دینـــار فكـــان الزحـــام خارجـــًا علـــى الحـــد حتـــى غ

والظــاهر انــه كــان یســتخدمها للــوعظ ایضــًا ولــیس  )١١٠(ثالثــون طائلــة وتــاب خلــق مــن المفســدین"

للدراسة المتخصصة ویبدو كذلك ان هذه المدرسة كانت واسعة االمر الذي یبینه كثرة من یحضـر 

الة لدراســة والــوعظ فقــط بــل كــان یصــلي فیهــا صــقتصــر هــذه المدرســة علــى االــدروس فیهــا. ولــم ت

  المیـــــت احیانـــــًا حیـــــث ذكـــــر ابـــــن الجـــــوزي فـــــي ترجمـــــة عمـــــارة بـــــن ســـــالمة، ابـــــو البقـــــاء الحرانـــــي 

م) "كان من اماثل التجار كثیـر الصـدقة مالزمـًا لمجلـس الـذكر كثیـر الخشـوع ١١٧٨هـ/٥٧٤(ت: 

والبكــاء... مبالغــًا فــي حــب اصــحاب احمــد بــن حنبــل مــرض ثالثــة ایــام وتــوفي لیلــة االحــد الثالــث 

رم هـذه السـنة وصـلیت علیـه بمدرسـتي بـدرب دینـار وحضـر خلـق كثیـر ودفـن بمقبـرة عشر من مح

  .)١١١(اإلمام احمد بن حنبل"

هذه المدرسة واتساعها ما ذكـر عـن وجـود مئذنـة بهـا وكـان مـن  مكانةوما یدل ایضًا على 

م) فـــي ١٢٧٥هـــ/٦٧٤فقــد ذكــر ابـــن الســاعي (ت:  )١١٢(غیــر المعتــاد ان تنشــأ اال فـــي مجریاتهــا 

م) "احــد ممالیــك الخدمــة الشــریفة ١٢٠٠هـــ/٥٩٧ترجمــة مكلبــة بــن عبــد اهللا المســتنجدي تتــر (ت: 

فذكر مذكر في منارة بمدرسة ابن الجوزي  )١١٣(الناصریة. شاب صالح كان یسكن بدرب مصلحة 

  بدرب دینار وقرأ شیئًا من القرآن وانشد:

  دوایـــــــــــــــــــــــا رجــــــــــــــــــــــــال اللیــــــــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــــــــ
  

  رب صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت ال یـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــل إال   مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا یقـــــــــــــــــــــــــــــــــــوم اللی
  

  مــــــــــــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــــــــــزم وجــــــــــــــــــــــــــــد  
  

علـى و  )١١٤(فصاح إلیه المملوك: أعد، فأعده، فلحقه وجـد وطـرب، وتزایـد بـه الـى ان مـات"

اهتمام ابن الجوزي بالمدارس والتدریس في اكثر من مدرسة اال انه كان ینبه طلبة العلم من رغم ال

اذ ذكـر ابـن  )١١٥(ویحذرهم مـن االعـراض عـن العلـوم الشـرعیة واالتجـاه نحـو علـوم الكـالم والجـدل 

الجوزي "ان بناء المدارس الیـوم مخـاطرة، اذ قـد انعكـف اكثـر المتفقهـة علـى علـم الجـدل واعرضـوا 

  .)١١٦(وم الشریعة، وتركوا التردد الى المساجد وقتنوا بالمدارس وااللقاب"عن عل

الـى  واوهذا یمثل الواقع فـي بغـداد فـي هـذه الفتـرة التـي كـان العلمـاء وطـالب العلـم قـد اتجهـ

ن ان مثــل هـذه التوجهــات هــي علـم الكــالم والجـدل التــي اخــذت حیـزًا كبیــرًا فـي االنتشــار، فضــًال عـ

  حنبلي.منه لمذهبه ال اخالص

اذ  )١١٧(التدریس بها جاریـًا حتـى سـقوط بغـداد  احد الباحثین ان هذه المدرسة بقي فقد ذكر

الثناء محمـود بـن عبـد السـالم  م) في ترجمة كمال الدین ابي١٣٢٣ـ/ه٧٢٣قال ابن الفوطي (ت: 



  الهالي بكاشرف عزیز عبد الكریم                          جهود األسر العلمیة في بناء المدارس والتدریس 

  د. شكیب راشد بشیر ال فتاح                                      (أسرة ابن الجوزي إنموذجًا)            

١٩٩ 

الحراني الفقیه "سمع على الشیخ ابي محمـد عبـد اللطیـف بـن سـلمان الخیـاط بمدرسـة ابـن الجـوزي 

امـا بالنسـبة للمـواد التـي كـان یـدرس فـي هـذه المدرسـة  )١١٨(في ربیـع االخـر سـنة عشـرین وسـتمائة"

م) انــه قــرأ ١٢٣٦هـــ/٦٣٤(ت:  )١١٩(الحــدیث والفقــه وبعــض ادبیــات الحنابلــة اذ ذكــر ابــن القطیعــي

الــواعظ فــي حــق الشــیخ ابــي الفــرج حضــرت مجالســه بــدرب  )١٢٠(بحــط ناصــح الــدین ابــن الحنبلــي 

  .)١٢١(ته وسمعت علیه مناقب االمام احمد دینار في مدرس

وغیرهـا مـن العلـوم  )١٢٢(وكان یدرس في مدرسته والمدارس التي توالها الفقـه ویصـنف فیـه 

التــي تلقاهــا مــن شــیوخه وقــام بتوریثهــا لطالبــه فــي مدرســته مثــل قــراءة القــرآن والحــدیث والمــذهب 

على ذریته مـن االبنـاء واالحفـاد  . ویبدو ان التدریس في هذه المدرسة كان مقتصراً )١٢٣(والفرائض 

م) مــن ١٤٠٠هـــ/٨٠٣مــن بعــده وال نعــرف مدرســًا درس بهــا مــن غیــرهم حیــث ذكــر الغســاني (ت: 

ي الـدین یوسـف بـن الجـوزي "تـاج م) مـن ابنـاء محیـ١٢٥٨هــ/٦٥٦قتل بعـد دخـول المغـول بغـداد (

الشـعر ودرس بالمدرسـة  الكرم كان شابًا ذكیـًا حصـل طرفـًا مـن علـم النحـو، والفقـه وقـال الدین ابي

  یقصد بها المدرسة الجوزیة. )١٢٤(المنسوبة الیهم"

وقــام ایضــا بالتــدریس فــي هــذه المدرســة مــن افــراد االســرة الجوزیــة قــوام الــدین احمــد الغــراب 

م) حیـث ذكـر ابـن ١٢٨٩هــ/٦٨٨ي الـدین یوسـف بـن الجـوزي المتـوفي (یـابن عبد الرحمن بـن مح

لعلـم والحـدیث والفقـه والریاسـة والرسـالة والتقـدم عاشـوا سـعداء الفوطي فـي ترجمتـه انهـم (مـن بیـت ا

الـدین ابـي محمـد وعمـه تـاج الـدین عبـد الكـریم وشـرف الـدین عبـد  يوماتوا شهداء كالصاحب محی

اهللا وابیـــه... وعـــظ بمدرســـة جـــده بـــدرب دینـــار وحضـــرت مجلســـه اول ورودي العـــراق ســـنة ثمـــان 

  .)١٢٥(وسبعین"

الـدین عبـد  يد الغـراب فـي التـدریس بهـذه المدرسـة ابنـه محیـوقد خلـف بعـد قـوام الـدین احمـ

بن الجوزي حیث ذكر ابن الفوطي ن عبد الرحمن بن محي الدین یوسف القادر بن احمد الغراب ب

الدین عبد القادر ... من بیت العلم والفضل والتقدم والمعرفـة، اجتمعـت بـه  يفي ترجمته انه "محی

دویرة مدرسـتهم بـدار دینـار الكبیـرة، مهـتم بالمطالعـة فـي كتـب في حضرة والده... وهو منقطع الى 

  .)١٢٦(جده واالقتباس منها"

التدریس بها جاریًا حتـى سـقوط  االشارات الى ان هذه المدرسة بقي وعلى الرغم من بعض

مــا ذكرنــاه یتضــح ان هــذه المدرســة واصــل التــدریس فیهــا مــن بدایــة نشــأتها  لبغــداد لكــن مــن خــال

تــى القــرن الثــامن الهجــري بــدلیل ان وفــاة قــوام الــدین احمــد الغــراب بــن عبــد م) وح١١٧٤هـــ/٥٧٠(

وخلفــه بالتــدریس  )١٢٧(م)١٢٨٩هـــ/٦٨٨بــن الجــوزي كانــت ســنة (ي الــدین یوســف الــرحمن بــن محیــ

فیها ابنه محـي الـدین عبـد القـادر الـذي لـم تـذكر المصـادر تـاریخ وفاتـه لكـن مـن المؤكـد انـه تـوفي 

  .)١٢٨(في القرن الثامن الهجري وانه من اهل هذا القرن 



 ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ١ج مجلة آثار الرافدین / 

٢٠٠ 

ــــارزٌ بشــــ فــــي خدمــــة العملیــــة التعلیمیــــة فــــي بغــــداد  كل عــــام كــــان للمدرســــة الجوزیــــة دوٌر ب

قــد توقفــت هــذه المدرســة عــن التــدریس فتــرات مــن الــزمن اذ لــم وتخریجهــا عــدد مــن طــالب العلــم و 

ف فیهـا تذكر المصادر ان درس بها احد من العلماء غیر افراد االسرة الجوزیة وان الفترة التي توقـ

م) والذي درس بعـده مـن افـراد ١٢٠٠هـ/٥٩٧الفرج ابن الجوزي (ت:  التدریس كانت بعد وفاة ابي

م) اذ ذكــر ١٢٥٨هـــ/٦٥٦الــدین یوســف المقتــول ســنة ( ين محیــاالســرة تــاج الــدین عبــد الكــریم بــ

یتضـح  )١٢٩(الغساني صاحب كتاب العسجد المسبوك في ترجمته "قتل وعمره نیف وعشـرون سـنة"

م) ویبـدو انـه درس بالمدرسـة الجوزیـة سـنة ١٢٣٦هــ/٦٣٤من خالل النص ان والدته كانت سـنة (

  قدیر.م) وعمره كان ثمان عشر سنة على اقل ت١٢٥٤هـ/٦٥٢(

وكانت هذه المدرسة واسعة وتستقبل عدد كبیر من الطالب التـابعین للمـذهب الحنبلـي ولـم 

تقتصـر علـى التـدریس فقـط بـل كـان یمـارس بهـا الـوعظ وصـالة المیـت، وكانـت حكـرًا علـى االســرة 

الجوزیة وان المدرسة لم تتعرض الى الدمار عندما دخل المغول بغداد بل استمر التدریس بها الى 

الـدین  يالقرن الثامن الهجري بدلیل ما جاء في ترجمة كل من قوام الدین احمـد الغـراب وابنـه محیـ

  عبد القادر.

امـا المدرســة الثانیــة التــي بناهــا افــراد االســرة الجوزیــة كانــت فــي دمشــق انشــأها محــي الــدین 

الـى م) من خـالل االمـوال التـي حصـل علیهـا فـي سـفارته ١٢٥٨هـ/٦٥٦یوسف ابن الجوزي (ت: 

  ملوك االطراف وخاصتًا الى بني ایوب وسماها المدرسة الجوزیة تیمنًا بلقب االسرة.

  :م)١٢٢٦ه/٦٢٣المدرسة الجوزیة ( -٢

بــــن الجــــوزي هــــو الــــذي انشــــأ المدرســــة ي الــــدین یوســــف ان محیــــ )١٣٠(أجمعــــت المصــــادر 

التــي تشــیر  الجوزیــة وبالتــالي فــإن مــن اهــم اثــار اســرة ابــن الجــوزي فــي بــالد الشــام هــذه المدرســة

ــــدیر. اذ تقــــع هــــذه المدرســــة  ــــل تق ــــى اق ــــي لدمشــــق عل   حســــب مــــا ذكــــره ان شــــداد بلالمتــــداد الحنبل

  امــــــــا ابــــــــن كثیــــــــر  )١٣١(م) انهــــــــا "بســــــــوق القمــــــــح، بــــــــالقرب مــــــــن الجــــــــامع"١٢٨٥هـــــــــ/٦٨٤(ت: 

  وقــد ذكرهــا محمــد بــدران  )١٣٢(م) فــذكر "المدرســة الجوزیــة بالنشــابین بدمشــق"١٣٧٢هـــ/٧٧٤(ت: 

امـا محمــد  )١٣٣(م) "المدرسـة الجوزیـة بالبزوریــة المسـمى قـدیمًا بشــوق القمـح"١٩١٥هــ/١٣٤٦(ت: 

یبدو من خالل الروایات السابقة ان  )١٣٤(م) "الجوزیة في البزوریة"١٩٥٢هـ/١٣٧٢كرد علي (ت: 

یـي السوق قد تعرض الى عدة متغیـرات وقـد اطلـع علیـه فـي فتـرات مختلفـة عـدة تسـمیات واقـام مح

  .)١٣٥(بن الجوزي جامع بالقرب من المدرسة وسماه جامع الجوزیة الدین یوسف 

وكذلك هناك اختالف في المصادر في سنة بناء هذه المدرسة فقد ذكر ابن شداد  "انشأها 

الــدین ابــن الشــیخ جمــال الــدین ابــي الفــرج عبــد الــرحمن بــن الجــوزي بعــد الثالثــین فــي ایــام  يمحیــ

وال نتفـــق مـــع هـــذا الـــرأي وان مـــا ذكـــره ابـــن كثیـــر هـــو  )١٣٦(الملـــك الصـــالح عمـــاد الـــدین اســـماعیل"

م) ارسـله الخلیفـة الظـاهر بـأمر اهللا ١٢٢٦هــ/٦٢٣االقرب الى الصواب اذ ذكر فـي حـوادث سـنة (



  الهالي بكاشرف عزیز عبد الكریم                          جهود األسر العلمیة في بناء المدارس والتدریس 

  د. شكیب راشد بشیر ال فتاح                                      (أسرة ابن الجوزي إنموذجًا)            

٢٠١ 

م) ومعـــه ١٢٢٦-١٢١٨هـــ/٦٢٤-٦١٥م) الـــى الملــك المعظـــم  (١٢٢٦-١٢٢٥هـــ/٦٢٣-٦٢٢(

الة الخــوارزمي فأجابــه المعظــم الخلـع والتشــاریف، وال العــادل وكــان مضــمون الرســالة نهیــه عــن مــوا

الــدین الــى الملــك الكامــل بالــدیار المصــریة "فحصــل لــه جــوائز كثیــرة مــن  يالــى ذلــك فركــب محیــ

. وقـد قـام بالتـدریس بهـذه المدرسـة عـدد )١٣٧(الملوك، منها بناء المدرسة الجوزیة بالنشابین بدمشـق"

هــذه المدرســة بتــولي القضــاة  الــذین ینتمــون الــى المــذهب الحنبلــي واشــتهرت )١٣٨(كبیــر مــن العلمــاء

م). اذ ذكــر محمــد كــرد علــي ١٧٠٧هـــ/١١١٩ووصــل التــدریس فیهــا الــى ســنة ( )١٣٩(التــدریس بهــا

  .)١٤٠("١١١٩ودرس بها ابراهیم بن حمزة سنة  ١٠٥٨"المدرسة الجوزیة انقطع ابراهیم السقا سنة 

ولكـن یمكــن معلومـة عــن ذلـك  ةلـم تـذكرها المصــادر ایـفالمـواد التــي كانـت تـدرس فیهــا  امـا

تحدیـــدها مـــن خـــالل المـــواد التـــي كانـــت تـــدرس فـــي مـــدارس التابعـــة للحنابلـــة فـــي بغـــداد كالمدرســـة 

الجوزیة ومدرسة ابي حكیم النهرواني ومدرسة ابن الشمحل وغیرها من المدارس حیث كـان یـدرس 

االمـام  فیها القرآن الكریم والحدیث الشریف والقراءات السبعة والخالف والمذهب واالصول ومناقـب

  احمد بن حنبل ومسائله التي هي جزء مهم من ادبیات الحنابلة.

م) "رأیــت ١٥٧٠هـــ/٩٧٨وقــد تعرضــت هــذه المدرســة الــى الحــرق فقــد ذكــر النعیمــي (ت: 

بخط تقي الدین ابن قاضي شهبة في تاریخه فـي سـنة عشـرین وثمانمائـة فـي جمـادي االول منهـا: 

قـد احترقــت قبــل ذلـك بمــدة یسـیرة فــي ایـام نیابــة تنبــك  وفیـه انتهــت عمـارة المدرســة الجوزیـة وكانــت

 )١٤٢(وقـراءة الحـدیث فیهــا وبعـد ذلــك اعیـدت )١٤١(وعمـرت فـي ایـام القاضـي شــمس الـدین النابلسـي"

والــذي علــم مــن وقفهــا نصــف دیــر عصــرون وقریــه عنــد العصــیر وفــدانان بقریــة بــاال وارض بقریــة 

لس جیرانهـا معظمهـا وبقـي منهـا الـى االن وذكر صاحب كتاب منادمة االطالل "وقـد اخـت )١٤٣(یلدا

ع یصنثم صارت محكمة الى سنة سبع وعشرین وثالثمائة بعد االلف وهي االن مقفلة ال ندري ما 

  .)١٤٤(بها الزمان فیما بعد" 

وقد تعرضت المدرسة الجوزیة في دمشق الى الحرق اكثـر مـن مـرة اذ ذكـر صـاحب كتـاب 

خطط الشام في ذكره للمدرسـة "والجوزیـة فـي البزوریـة كانـت فـي عهـدنا محكمـة شـرعیة ثـم جعلتهـا 

  .)١٤٦(في الثورة السوریة" )١٤٥(جمعیة االسعاف الخیري مدرسة لألیتام ثم حرقت 

ي دمشق لم تكن على مستوى المدرسة الجوزیة في بغداد بشكل عام ان المدرسة الجوزیة ف

 بغداد التي كان للمـذهب الحنبلـيمذهب الحنفي هو السبب في ذلك بخالف ویبدو ان المیل الى ال

خاصــة فــي القــرنین الســادس والســابع الهجــري وبالمجمــل كــان لهــا فائــدة علــى  ةمكانــة متمیــز  فیهــا

  العملیة التعلیمیة في بالد الشام.
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  لمدارس التي درس بها افراد اسرة ابن الجوزيبا جدول

  المصدر  الشخص الذي درس بها  المدرسة  ت

  .١٤٩، ص١٨ابن الجوزي، المنتظم، ج  بن الجوزيابو الفرج   مدرسة ابي حكم النهرواني   .١

 .١٤٩، ص١٨ابن الجوزي، المنتظم، ج  بن الجوزيابو الفرج   مدرسة ابن الشمحل   .٢

  مدرسة بنفشة الشاطئیة   .٣

بن الجوزي وتاج الدین ابو الفرج 

ي الدین یوسف عبد الكریم بن محی

  بن الجوزي

؛ ٢١٤، ص١٨ابن الجوزي، المنتظم، ج

 .٣٠، ص٤ابن رجب، ذیل، ج

٤.   
المدرسة الجوزیة في 

  (بغداد)

ابو الفرج ابن الجوزي وتاج الدین 

ي الدین بن یعبد الكریم بن مح

احمد الغراب بن یوسف قوام الدین 

ي یبن الجوزي ومح جمال الدین

ر بن احمد الغراب الدین عبد القاد

  بن الجوزيبن عبد الرحمن 

؛ ٢١١، ص١٨ابن الجوزي، المنتظم، ج

، ٢الغساني، العسجد المسبوك، ج

؛ ابن الفوطي، مجمع اآلداب، ٦٣٦ص

؛ ابن الفوطي، ٤٧٦-٤٧٥، ص٣مج

 .٦٨، ص٥مجمع اآلداب، مج

 ١٩٧، ص١٨جوزي، المنتظم، جابن ال  ابو الفرج ابن الجوزي  مجلس الحلبة   .٥

٦.   
مدرسة المخزمي "مدرسة 

  عبد القادر الجیلي"
 .٦، ص٢٢سبط، مرآة، ج  بن الجوزيابو الفرج 

 .٢٧٩، ص٢٢سبط، مرآة، ج  بن الجوزيسبط   المدرسة الشبلیة   .٧

  بن الجوزيسبط   المدرسة البدریة   .٨
؛ ابن ٤٣، ص١الیونیني، ذیل مرآة، مج

 .١٩٤، ص١٣كثیر، البدایة، ج

  المدرسة العزیة الجوانیة   .٩
بن الجوزي وابنه عبد العزیز سبط 

  بن یوسف
 .٢١٥ابن شداد، االعالق الخطیرة، ص

 .٢٢٢ابن شداد، االعالق الخطیرة، ص  بن الجوزي وابنه عبد العزیزسبط   المدرسة العزیة البرانیة   .١٠

١١.   
المدرسة العزیة بجامع 

  دمشق
 .٢١٧صابن شداد، االعالق الخطیرة،   بن الجوزيسبط 

  المدرسة المستنصریة   .١٢

ي الدین یوسف بن عبد الرحمن محی

بن الجوزي وابنه جمال الدین 

  (الحفید) وقوام الدین احمد الغراب

-٥٩ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص

؛ ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ٦٢

؛ ابن الفوطي، مجمع ١٥٧-١٥٦ص

 .٤٧٦-٤٧٥، ص٣اآلداب، مج

  المدرسة البشریة   .١٣
بن الجوزي وابنه الدین یوسف ي محی

  شرف الدین عبد اهللا

؛ ٢٢٢ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص

  .٣٠، ص٤ابن رجب، ذیل، ج
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  :الخاتمة

خاتمـة مفادهـا  بعد دراسة جهود اسرة ابـن الجـوزي فـي بنـاء المـدارس والتـدریس توصـل البحـث الـى

  االتي:

ها الى قسمین االولى كانت فـي فیبن الجوزي بالتدریس مت المدارس التي قام افراد أسرة اوًال: انقس

بـن الجـوزي واوالده واحفـاده والثانیـة كانـت فـي بـالد مذهب الحنبلي وممثلها ابو الفرج بغداد تمثل ال

  الشام تمثل المذهب الحنفي وممثلها سبط ابن الجوزي واوالده.

هـا علـى اخـتالف أدبیاتهـا التـدریس فیراد اسـرة ابـن الجـوزي فـي ثانیًا: بلغ عدد المدارس التي قـام افـ

یمثلــون ابــن الجــوزي  بلــغ تســعة افــراد الــذین درســوا قــدوان عــدد افــراد األســرة  ،مدرســة ةعشــر  ثــالث

  .وابناءه واحفاده وقد عاصروا عدة خلفاء فضًال عن حكام مدن الشام

ان درس بهــا  ثالثــا: هنــاك مــدارس درس بهــا افــراد األســرة كانــت حكــرًا بــین افرادهــا ولــم یعــرف عــالم

م) وهـذا ١١٧٤هــ/٥٧٠رج ابن الجـوزي سـنة (مثل المدرسة الجوزیة التي بناها عمید األسرة ابو الف

  میزها بطابع االسرة الجوزیة.

رابعــًا: قــام أفــراد أســرة ابــن الجــوزي بنقــل ادبیــات المــذهب الحنبلــي الــى بــالد الشــام عــن طریــق بنــاء 

  بــــن الجــــوزي ي الــــدین یوســــف یــــة التــــي بناهــــا محیــــالمــــدارس التابعــــة لألســــرة مثــــل المدرســــة الجوز 

  وذلك من اهم عوامل انتشار المذهب الحنبلي في بالد الشام. م)١٢٥٨هـ/٦٥٦(ت: 

 

  :الهوامش

                                           
تـذكرة السـامع والمـتكلم فـي ادب العلـم والمـتعلم، اعتنـى بـه: محمـد محمد بن ابراهیم بن سعد اهللا ابـن جماعـة،  )١(

 عمــاد عبــد الســالم، ؛ رؤوف،٨٦م)، دار البشــائر االســالمیة، ص٢٠١٢، (بیــروت: ٣بــن مهــدي العجمــي، ط

 .١٧، صم)، مطبعة دار البصري١٩٦٦في العصر العباسي، (بغداد:  مدارس بغداد

 .١٧مدارس بغداد، ص؛ رؤوف، ٥٤ابن جماعة، تذكرة السامع، ص )٢(

 .١٩؛ رؤوف، مدارس بغداد، ص٦٩ابن جماعة، تذكرة السامع، ص )٣(

وهــو احمــد بــن اســماعیل بــن یوســف ابــو الخیــر القزوینــي، الــواعظ الشــافعي كــان عالمــًا بالتفاســیر القزوینــي:  )٤(

م بغـداد حاجـًا سـنة والفقه متعبدًا بختم القرآن فـي كـل یـوم ولیلـة ولـد بقـزوین سـنة اثنتـي وعشـرة وخمـس مئـة، قـد

م). ینظر: ١١٩٣هـ/٥٩٠خمس وخمس مئة فجلس بالنظامیة ووعظ ومال الى االشعري كانت وفاته في سنة (

فــي تــأریخ االعیــان،  الزمــان ، مــرآةم)١٢٥٦هـــ/٦٥٤یوســف بــن قزاوغلــي بــن عبــد اهللا (ت: ابــن الجــوزي،  ســبط

  .٣٧، ص٢٢ج، ، دار الرسائل العلمیةم)٢٠١٣تحقیق: ابراهیم الزیبق، (الجمهوریة العربیة السوریة: 

  .١٩٥، ص(بیروت: د.ت)، دار بیروت للطباعة والنشر، رحلة ابن جبیر ،محمد بن احمد )٥(

 .٢١؛ رؤوف، مدارس بغداد، ص٦٤-٦٣ابن جماعة، تذكرة السامع، ص )٦(

 .٢٥؛ رؤوف، مدارس بغداد، ص١٤٧-١٣٧ینظر: ابن جماعة، تذكرة السامع، ص )٧(

محلة كبیرة ذات اسواق كثیرة ومحال كبار في شرقي بغداد فیها عدة محـال كـل واحـدة منهـا تشـبه  باب االزج: )٨(

ان تكــون مدینــة بنســب الیهــا االزجــي والمنســوب الیهــا مــن اهــل العلــم وغیــرهم كثیــر جــدًا وكانــت كبــرى محــالت 
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، ، معجــم البلــدانم)١٢٢٨هـــ/٦٢٦شــهاب الــدین ابــو عبــد اهللا البغــدادي (ت:  الحمــوي، الحنابلــة. ینظــر: یــاقوت

 .١٦٨، ص١، ج م)، دار صادر١٩٩٥(بیروت: 

حكیم النهروانـي: هـو ابـراهیم بـن دینـار ولـد سـنة ثمـانین واربعمائـة سـمع مـن علمـاء عصـره واصـبح عالمـًا  ابو )٩(

بـن الجـوزي وغیـره تــوفي مدرسـة ببــاب االزج ومـن تالمیـذ ابـي الفــرج  فـي المـذهب والخـالف والفــرائض وكـان لـه

عبــــــد الــــــرحمن بــــــن علــــــي بــــــن محمـــــــد (ت:  م). ینظــــــر: ابــــــن الجــــــوزي،١١٦٠هـــــــ/٥٥٦یم ســــــنة (ابــــــو حكــــــ

فــي تــأریخ الملــوك واالمــم، تحقیــق: محمــد عبــد القــادر عطــا ومصــطفى عبــد القــادر  المنــتظم ،م)١٢٠٠هـــ/٥٩٧

-١٧، ص٢١، ج ســبط، مــرآة الزمــان؛ ١٥٠-١٤٩، ص١٨، ج عطــا، (بیــروت: د.ت)، دار الكتــب العلمیــة

تحقیق عبد اهللا بن  ،على طبقات الحنابلة ذیلال، م)١٣٩٢هـ/٧٩٥عبد الرحمن بن احمد (ت:  ،؛ ابن رجب١٨

 الحنبلــي، ؛ ابــن العمــاد٨٨-٨٢، ص٢، جاحمـد بــن ســلیمان العثیمــین، (مكــة المكرمــة: د.ت)، مكتبــة العبیكــان

ادر الــذهب فــي اخبــار مــن ذهــب، تحقیــق: عبــد القــ ، شــذراتم)١٦٧٨هـــ/١٠٨٩ابــي الفــالح عبــد الحــي (ت: 

 .٢٩٥-٢٩٤، ص٦، مج م)، دار ابن كثیر١٩٩١بیروت:  –االرناؤوط ومحمود االرناؤوط، (دمشق 

 ذیلالـ؛ ابـن رجـب، ١٨-١٧، ص٢١، جالزمان ؛ سبط، مرآة١٥٠-١٤٩، ص١٨ابن الجوزي، المنتظم، ج )١٠(

 .٢٩٥-٢٩٤، ص٦؛ ابن العماد، شذرات الذهب، مج٨٣، ص٢، جعلى طبقات الحنابلة

هو ثابت بـن علـي ابـو القاسـم البغـدادي المعـروف بـابن الشـمحل سـمع مـن علمـاء عصـره قـام محل: شابن ال )١١(

م النهروانـي ومـن بعـده ابـو و حكـیبـببناء مدرسة له تابعة للحنابلة سماها مدرسة ابن شـمحل قـام بالتـدریس بهـا ا

ت دار االمیـر. بن الجوزي ثم قبض على ابن الشمحل وصودر وبیعت المدرسة ولم تثبت وقفیتهـا وصـار الفرج 

ابــن  ؛١٧١-١٥٢-١٤٧، ص ص ص ،١٨ابـن الجـوزي، المنـتظم، ج م). ینظـر:١١٦٥هــ/٥٦١تـوفي سـنة (

 .٢٠٩، ص٢، جعلى طبقات الحنابلة ذیلالرجب، 

المأمونیـة: وهـي محلـة كبیــرة طویلـة عریضـة ببغـداد بــین نهـر المعلـى وبـاب االزج عــامرة اهلـه ومنسـوبة الــى  )١٢(

  .٤٤، ص٥بد اهللا بن هارون الرشید. ینظر: یاقوت، معجم البلدان، جالمأمون امیر المؤمنین ع

 ذیلال؛ ابن رجب، ١٨-١٧، ص٢١ج  ،الزمان ؛ سبط، مرآة١٥٠-١٤٩، ص١٨ابن الجوزي، المنتظم، ج )١٣(

 .٩٥-٩٤، ص٦؛ ابن العماد، شذرات، مج٨٨-٨٢، ص٢، جعلى طبقات الحنابلة

 .١٨-١٧، ص٢١، جالزمان مرآة ؛ سبط،١٥٠-١٤٩، ص١٨ابن الجوزي، المنتظم، ج )١٤(

علــى  ذیلالـ؛ ابــن رجـب، ١٨-١٧، ص٢١، جالزمـان ؛ ســبط، مـرآة١٤٩، ص١٨ابـن الجـوزي، المنـتظم، ج )١٥(

 .٢٩٥-٢٩٤، ص٦؛ ابن العماد، شذرات، مج٨٦-٨١، ص٢، جطبقات الحنابلة

الثـــاني عشـــر  الجـــزءوالنهایـــة،  البدایـــة ،م)١٣٧٢هــــ/٧٧٤ابـــو الفـــداء اســـماعیل بـــن عمـــر (ت:  ابـــن كثیـــر، )١٦(

 .٢٤٥، ص١٢، جم)، مكتبة المعارف١٩٨٨م) والجزء الثالث عشر (بیروت: ١٩٩١(بیروت: 

 المأمونیة: ینظر تعریفها فیما سبق. )١٧(

 ابو حكیم ورد تعریفها فیما سبق. )١٨(

 .٤٠١، ص١٢، جوالنهایة ؛ ابن كثیر، البدایة١٤٧، ص١٨المنتظم، ج )١٩(

 ؛ ابـــن كثیـــر، البدایـــة١٨، ص٢١، جالزمـــان ؛ ســـبط، مـــرآة١٥٠-١٤٩ص، ١٨ابـــن الجـــوزي، المنـــتظم، ج )٢٠(

 .٢٩٤، ص٦؛ ابن العماد، شذرات الذهب، مج٢٤٥، ص١٢، جوالنهایة

  .١٧١، ص١٨المنتظم، ج )٢١(

باب المراتب: وهو احد ابواب دار الخالفة فـي بغـداد وكـان مـن اجمـل ابوابهـا واشـرفها وكـان صـاحبه عظـیم  )٢٢(

فیـه اال دور وكانـت الـدور فیهـا  مـن البلـد بعیـدة ومهجـورة ولـم یبـق فر طـالقدر ونافذ االمر، فأما االن فهو في 

 .٣١٢، ص١غالیة الثمن. ینظر: یاقوت، معجم البلدان، ج
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٢٠٥ 

                                                                                                                         
  .١٨٤ارس بغداد، صرؤوف، مد )٢٣(

جعفر ابن الصباغ: ولد سنة ثمان وخمس مئة شافعي المذهب ولي القضـاء ببغـداد، وكـان صـالحًا نزهـا  ابو )٢٤(

 دخـــل فـــي صـــالة العصـــر، فصـــلى ثـــالث ركعـــات ومـــات فـــي الرابعـــة، ودفـــن ببـــاب حـــرب. ینظـــر: ســـبط، مـــرآة

 .٣٧٥، ص٢١، جالزمان

، علـى طبقـات الحنابلـة ذیلالـ؛ ابـن رجـب، ١٢٥، ص٢٢ج ،الزمـان ؛ سـبط، مـرآة٢١٤، ص١٨المنتظم، ج )٢٥(

؛ نخبــــة مــــن البــــاحثین العــــراقیین، حضــــارة العــــراق، (بغــــداد: ١٨٧؛ رؤوف، مـــدارس بغــــداد، ص٤٧٤، ص٢ج

 .٩٦، ص٨م)، ج١٩٨٥

؛ رؤوف، مدارس بغـداد، ٤٧٤، ص٢، جعلى طبقات الحنابلة ذیلال؛ ابن رجب، ٢١٤، ص١٨المنتظم، ج )٢٦(

المدارس الحنبلیة فـي بغـداد  جمعة، عكاب یوسف؛ ٩٦، ص٨؛ نخبة من العلماء، حضارة العراق، ج١٨٧ص

ه، بحــث منشــور ضــمن وقــائع النــدوة الدولیــة ٥٩٠-ه٤٤٧واثرهــا فــي الفكــر الــدیني ابــان العصــر الســلجوقي 

والفكــر فــي العصــر الســلجوقي ) قونیا/تركیــا ،تشــرین األول  الثانیــة للحضــارة والثقافــة الســلجوقیة بعنــوان (العلــم

 .٣٨٣، ص.٢٠١١

ــــتظم، ج )٢٧( ــــن الجــــوزي، المن ؛ نخبــــة مــــن العلمــــاء، ١٨٨؛ رؤوف، مــــدارس بغــــداد، ص٢٢١-٢٢٠، ص١٨اب

 .٣٨٣، صجمعة، المدارس الحنبلیة، ٩٧، ص٨حضارة العراق، ج

 باب األزج ینظر تعریفه فیما سبق. )٢٨(

 .٣٨٤، المدارس الحنبلیة، صجمعة؛ ١٩٢-١٩١اد، صرؤوف، مدارس بغد )٢٩(

 .٣٠، ص٤، جعلى طبقات الحنابلة ذیلال )٣٠(

 .٣٨٤مدارس الحنبلیة، صال ،جمعة؛ ١٩٠رؤوف، مدارس بغداد، ص )٣١(

 .٢٥٠-٢٤٩، ص١٨المنتظم، ج )٣٢(

 .١٩٧، ص١٨المتنظم، ج )٣٣(

؛ نخبـة ٣٦٦، ص١، جعلى طبقات الحنابلة ذیلال؛ ابن رجب، ١٨٥، ص١٢، جوالنهایة ابن كثیر، البدایة )٣٤(

 .٧٤، ص٨من الباحثین، حضارة العراق، ج

 ذیلالــ؛ ابــن رجــب، ١٨٥، ص١٢، جوالنهایــة ؛ ابــن كثیــر، البدایــة١٨٤، ص١٧ابــن الجــوزي، المنــتظم، ج )٣٥(

 .٦٧-٦٦، ص٦؛ ابن العماد، شذرات الذهب، مج٣٦٤، ص١، جعلى طبقات الحنابلة

 .١٤٠رؤوف، مدارس بغداد، ص )٣٦(

جمعــــة، عكــــاب یوســــف،  ؛ ٧٤، ص٨، جم)١٩٨٥(بغــــداد: حضــــارة العراقالعــــراقیین،  نخبــــة مــــن البــــاحثین )٣٧(

ه، بحــث منشــور ٥٩٠-ه٤٤٧فــي بغــداد واثرهــا فــي الفكــر الــدیني ابــان العصــر الســلجوقي  المــدارس الحنبلیــة

) لفكــر فــي العصــر الســلجوقي(العلــم واضــمن وقــائع النــدوة الدولیــة الثانیــة للحضــارة والثقافــة الســلجوقیة بعنــوان 

 .٣٧٦، ص٢٠١١قونیا/تركیا ،تشرین األول 

 .١٥٦-١٥٥، ص٣، جعلى طبقات الحنابلة ذیلال )٣٨(

 .٧٥، ص٨؛ نخبة من الباحثین، حضارة العراق، ج١٨٥، ص١٢، جوالنهایة البدایة )٣٩(

 .٧٥ص، ٨؛ نخبة من الباحثین، حضارة العراق، ج١٥٦، ص٣، جعلى طبقات الحنابلة ذیلال )٤٠(

 .٧٥، ص٨؛ نخبة من الباحثین، حضارة العراق، ج٢٣٣، ص١٨ابن الجوزي، المنتظم، ج )٤١(

وهو عبید اهللا بن یونس بن احمد الوزیر جالل الدین ابو المظفر الحنبلي، ولي الحجابة الـدیوان  :ابن یونس )٤٢(

ر والمقابلـة، غیـر انـه شـأن امـره ثم أستوزره الخلیفـة، وكـان إمامـًا عالمـًا فـي االصـلین والحسـاب والهندسـة والحبـ



 ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ١ج مجلة آثار الرافدین / 

٢٠٦ 

                                                                                                                         
بــأمور فعلهــا، منهــا: انــه خــرب بیــت الشــیخ عبــد القــادر الجیالنــي وشــتت اوالده ویقــال: انــه بعــث فــي اللیــل مــن 

نبش على الشیخ عبد القادر ورمي عظامـه فـي اللجـة وقـال: هـذا وقـف مـا یحـل ان یـدفن فیـه وكانـت وفـاة ابـن 

فــي ملــوك مصــر والقــاهرة، (مصــر:  ي بــردي، النجــوم الزاهــرةم). ینظــر: ابــن تغــر ١١٩٧هـــ/٥٩٣یــونس ســنة (

 ١٤٢، ص٦، جد.ت)، وزارة الثقافة واالرشاد القومي المؤسسة المصریة العامة

 .٥٠٤، ص٢، جعلى طبقات الحنابلة ذیلال ؛ ابن رجب،٦-٥، ص٢٢، جالزمان سبط، مرآة )٤٣(

 .٥٠٤، ص٢، جعلى طبقات الحنابلة ذیلال؛ ابن رجب، ٦-٥، ص٢٢، جالزمان سبط، مرآة )٤٤(

تاریخ  ،هـ/ م)٧٤٨شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان (ت:  ؛ الذهبي،٦، ص٢٢، جالزمان سبط، مرآة )٤٥(

م )، دار الكتـــاب ١٩٩٧االســـالم ووفیـــات المشـــاهیر واالعـــالم، تحقیـــق: عمـــر عبـــد الســـالم التـــدمري، (بیـــروت:

؛ ٥٠٤، ص٢، جعلـــى طبقـــات الحنابلـــة ذیلالـــ؛ ابـــن رجـــب، ٢٩٦هــــ)، ص٦٠٠-٥٩١حـــوادث( ٤٢ج العربـــي

 .١٤٧رؤوف، مدارس بغداد، ص

وهو الوزیر الكبیر مؤید الدین أبو الفضل محمد بن علي البغدادي المنشئ البلیغ، وزر وسار  :ابن القصاب )٤٦(

فـوس. تـوفي بظـاهر همـذان بالعساكر، ففتح همذان واصـبهان، وحاصـر الـري، وحـارت لـه هیبـة عظیمـة فـي الن

م) وقد نیف على السبعین وقام خوارزم شاه بنبش قبره وحرز رأسـه وطـوف بـه ١١٩٦هـ/٥٩٢في شعبان سنة (

 .٥٠٨، ص٦بخراسان. ینظر: ابن العماد، شذرات، مج

 .٥٠٤، ص٢، جعلى طبقات الحنابلة ذیلال؛ ابن رجب، ٣٢-٣١، ص٢٢، جالزمان سبط، مرآة) ٤٧(

  .٥٠٥، ص٢، جعلى طبقات الحنابلة ذیلالابن رجب، ) ٤٨(

 .١٤٤رؤوف، مدارس بغداد، ص )٤٩(

سـیر اعـالم النـبالء، تحقیـق: بشـار عـواد معـروف ؛ ٢٩٦هـ)، ص٦٠٠-٥٩١حوادث( ٤٢تاریخ االسالم، ج )٥٠(

 .٣٨٣، ص٢١، جم)، مؤسسة الرسالة١٩٩٦ومحیي هالل السرحان، (بیروت: 

م) خـادم حسـام الـدین بـن محمـد ١٢٢٦هــ/٦٢٣الدولـة كـافور سـنة (المدرسة الشـبلیة: وهـي التـي بناهـا شـبل  )٥١(

الجین ابن اخت صالح الدین وهي واقعة بسفح جبـل قاسـیون فـوق جسـر ثـورا مـن صـالحیة دمشـق وهـي غیـر 

عـز الـدین ابـي  ،المدرسة الشبلیة الجوانیة الواقعة وسط دمشق لم تذكر المصادر سنة بنائهـا. ینظـر: ابـن شـداد

فـي ذكـر امـراء الشـام والجزیـرة (تـاریخ مدینـة  ، االعالق الخطیرةم)١٢٨٥هـ/٦٨٤ن علي (ت: عبد اهللا محمد ب

 ؛ النعیمــي،٢٢٧، ص)، المعهــد الفرنســي للدراســات العربیــة١٩٥٦دمشــق)، تحقیــق: ســامي الــدهان، (دمشــق: 

لـدین، اعـد فهارسـه: ابـراهیم شـمس ا ،الـدارس فـي تـاریخ المـدارس ،م)١٥٧٠م/٩٧٨عبد القادر بن محمد (ت: 

م)، ١٩٨٣(دمشق: محمد، خطط الشام،  علي، ؛ كرد٤٠٧، ص١، ج م)، دار الكتب العلمیة١٩٩٠(بیروت: 

 .٩٢، ص٦، ج المكتبة النوریة

  .٢٨٢، ص٢٢، جالزمان مرآة )٥٢(

 .١١٢، ص١٣، جوالنهایة ؛ ابن كثیر، البدایة٢٧٩، ص٢٢، جالزمان مرآة )٥٣(

الحنفیـة وكـان اول مـن درس بالمدرسـة الشـبلیة كـان ضـریرًا فاضـًال صفي الدین السـنجاري: وهـو احـد شـیوخ  )٥٤(

عالمــًا وبقــى فــي المدرســة المــذكورة الــى ان تــوفي وتــولى بعــده التــدریس ســبط ابــن الجــوزي. ینظــر: ابــن شــداد، 

 .٢٢٧االعالق الخطیرة، ص

 .٢٢٧؛ ابن شداد، االعالق الخطیرة، ص٢٧٩، ص٢٢، جالزمان سبط، مرآة )٥٥(

ــــى  ،بــــد الــــرحمن بــــن اســــماعیلمحمــــد بــــن ع )٥٦( تــــراجم رجــــال القــــرنین الســــادس والســــابع المعــــروف بالــــذیل عل

قطـب الـدین  ؛ الیونیني،١٩٥، صیلم)، دار الج١٩٤٧الروضتین، محمد زاهد بن الحسن الكوثري، (بیروت: 

م)، دائــرة ١٩٥٤ذیــل مــرآة الزمــان، (حیــدر ابــاد الهنــد:  ،م)١٣٢٥هـــ/٧٢٦ابــي الفــتح یوســف بــن محمــد (ت: 
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ــدین بــن خلیــل ایبــك (ت:  ،؛ الصــفدي٤٣، ص١، مــجالمعــارف العثمانیــة ، الــوافي م)١٣٦٢هـــ/٧٦٤صــالح ال

، ٢٩، ج م)، دار احیـاء التـراث العربــي٢٠٠٠، تحقیـق: احمـد االرنــاؤوط وتزكـي مصـطفى، (بیــروت: بالوفیـات

 الصــــافي، المنهـــل م)١٤٦٩هــــ/٨٧٤جمـــال الـــدین ابـــي المحاســـن یوســـف (ت:  ،؛ ابـــن تغـــري بـــردي١٢٢ص

، ١٢ج ،م)، مركـــز تحقیـــق التـــراث١٩٩٣والمســـتوفي بعـــد الـــوافي، تحقیـــق: محمـــد بـــن محمـــد امـــین، (القـــاهرة: 

 .٢٣٣ص

سـبط ابـن الجـوزي مؤرخـًا للحـروب الصـلیبیة، اطروحـة دكتـوراه غیـر منشـورة، مقدمـة ، ، شكیب راشدال فتاح )٥٧(

  .٩٧، صم)٢٠٠٧الى مجلس كلیة اآلداب، (جامعة الموصل: 

فـــي ذكـــر امـــراء الشـــام والجزیـــرة (تـــاریخ مدینـــة  االعـــالق الخطیـــرة ،عبـــد اهللا محمـــد بـــن علـــي والـــدین ابـــعـــز  )٥٨(

 .٢٢٧، ص )، المعهد الفرنسي للدراسات العربیة١٩٥٦دمشق)، تحقیق: سامي الدهان، (دمشق: 

المدرسة البدریة: تقع هذه المدرسة قبالة المدرسة الشبلیة على سفح جبل قاسیون بناها بدر الـدین المعـروف  )٥٩(

م) ینظــر: ابــن شــداد، االعــالق الخطیــرة، ١٢٤٠هـــ/٦٣٨بــالل ابــن الدایــة احــد امــراء نــور الــدین محمــود ســنة (

 .٣٦٥، ص١؛ النعیمي، الدارس في تاریخ المدارس، ج٢٢٥ص

، الصــفدي، الــوافي بالوفیــات، ٤٣، ص١؛ الیــونیني، ذیــل مــرآة، مــج٤٦٨االعــالق الخطیــرة، صابــن شــداد،  )٦٠(

 .١٢٢-١٢١، ص٢٩ج

 .٢٢٥ابن شداد، االعالق الخطیرة، ص )٦١(

في تاریخ  ، عقد الجمانم)١٤٥١هـ/٨٥٥بدر الدین محمود (ت:  ،؛ العیني١٩٤، ص١٣، جوالنهایة البدایة )٦٢(

 .١٣٣، ص١، ج م)، دار الكتب والوثائق القومیة٢٠١٠امین، (القاهرة: اهل الزمان، تحقیق: محمد محمد 

عــز الــدین ایبــك: وهــو اســتاذ دار الملــك المعظــم كــان مــن العقــالء االجــواد االمجــاد، اســتناب علــى صــرخد  )٦٣(

وظهــرت منــه نهضــة وكفایــة وســداد، ووقــف العــزیتین الجوانیــة والبرانیــة، لمــا اخــذ منــه الصــالح ایــوب صــرخد 

ها واقام بدمشق ثم وشي علیه بانه كان یكاتب الصـالح اسـماعیل فـاحتیط علیـه وعلـى اموالـه وتـوفي عوضه عن

 .١٧٤، ص١٣، جوالنهایة م) دفن باب نصر بمصر. ینظر: ابن كثیر، البدایة١٢٤٧هـ/٦٤٥في سنة (

 .٤٠١، ص٢٢، جالزمان مرأة )٦٤(

ار ابـن منقـذ انشـأها عـز الـدین ایبـك وقـد صـنفت المدرسة العزیة بالكشك (الجوانیة): تعرف هذه المدرسـة بـد )٦٥(

فــي  ؛ النعیمــي، الــدارس٢١٥ضــمن المــدارس التــي داخــل دمشــق. ینظــر: ابــن شــداد، االعــالق الخطیــرة، ص

 .٤٢٧، ص١، جتاریخ المدارس

  .٤٠١، ص٢٢، جالزمان سبط، مرآة )٦٦(

 وكمـال الـدین ابــ، وطي؛ ابـن الفـ٢١٩؛ ابـن شـامة، الـذیل علــى الروضـتین، ص٢١٥االعـالق الخطیـرة، ص )٦٧(

فــي مجمــع االلقــاب، تحقیــق: محمــد الكــاظم،  ، مجمــع اآلدابهـــ/ م)٧٢٣الفضــائل عبــد الــرزاق بــن احمــد (ت: 

؛ الذهبي، تاریخ ٤٢٣، ص١، مجم)، مؤسسة الطباعة والنشر وزارة الثقافة واالرشاد االسالمي١٩٩٥(طهران: 

؛ ابــن تغــري ٢٤٩، ص١٢الــوافي بالوفیــات، ج؛ الصــفدي، ٤١٩هـــ)، ص٦٦٠-٦٥١حــوادث( ٤٨االســالم، ج

 ؛ النعیمــي، الــدارس٣٠٥، ص٧؛ ابــن تغــري بــردي، المنهــل الصــافي، ج٢٠٨، ص٧بــردي، النجــوم الزاهــرة، ج

 .٤٢٧، ص١، جفي تاریخ المدارس

المدرسـة العزیـة البرانیـة: وهـي المدرسـة التـي تقـع فــوق الوراقـة بالشـرف االعلـى شـمالي میـدان القصـر خــارج  )٦٨(

ـــدین ایبـــك ســـنة ( دمشـــق ـــرة، ص١٢٢٨هــــ/٦٢٦انشـــأها عـــز ال ـــن شـــداد، االعـــالق الخطی ؛ ٢٢١م). ینظـــر: اب

 .٤٢٣، ص١النعیمي، الدارس، ج



 ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ١ج مجلة آثار الرافدین / 
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 .٤٠١، ص٢٢، جالزمان سبط، مرآة )٦٩(

 .٤٣، ص١؛ الیونیني، ذیل مرآة، مج١٩٥الذیل على الروضتین، ص )٧٠(

 .٩٨ال فتاح، سبط مؤرخًا للحروب، ص )٧١(

 .٤٠١، ص٢٢، جالزمان سبط، مرآة )٧٢(

؛ ابـن الفـوطي، ٢٢٢-٢٢١؛ ابن شـداد، االعـالق الخطیـرة، ص٢١٩ابو شامة، الذیل على الروضتین، ص )٧٣(

 ٤٨؛ الـــــذهبي، تـــــاریخ االســـــالم، ج١٧٦، ص٢؛ الیـــــونیني، ذیـــــل مـــــرآة، مـــــج٤٤٣، ص١مجمـــــع االداب، مـــــج

القادر بن نصر اهللا ابو ؛ عبد ٣٤٩، ص١٨؛ الصفدي، الوافي بالوفیات، ج٤١٩هـ)، ص٦٦٠-٦٥١حوادث(

محمد محي الدین الحنفي، الجواهر المضیئة في طبقـات الحنفیـة، دون تحقیـق، د.ط (د.م: د.ت)، میـر محمـد 

؛ ابـــن تغـــري بـــردي، ٢٠٨، ص٧؛ ابـــن تغـــري بـــردي، النجـــوم الزاهـــرة، ج٣٢٢، ص١كتـــب خانـــة كراتشـــي، ج

 .٤٢٤، ص١؛ النعیمي، الدارس، ج٣٠٥، ص٧المنهل الصافي، ج

لمدرسة العزیة بجامع دمشق: وهي من المـدارس الحنفیـة التـي صـنفت داخـل دمشـق وكانـت ضـمن مـدارس ا )٧٤(

عز الدین ایبك وهـي بالجـامع االمـوي جـوار مشـهد علـي ولـم تكـن كبـاقي المـدارس عـزي الـدین فـي االسـتقاللیة 

 .٤٢٨، ص١؛ النعیمي، الدارس، ج٢١٦بنایتها. ینظر: ابن شداد، االعالق الخطیرة، ص

 .٤٢٩، ص١؛ النعیمي، الدارس، ج٢١٧-٢١٦ابن شداد، االعالق الخطیرة، ص )٧٥(

؛ ال فتاح، سبط مؤرخًا للحروب، ٤٢٩، ص١؛ النعیمي، الدارس، ج٢١٦ابن شداد، االعالق الخطیرة، ص )٧٦(

 .٩٨ص

اق : تقـع هـذه المدرسـة فـي الجانـب الشـرقي مـن بغـداد وكـان هـذا الجانـب حافـل باالسـو المدرسـة المستنصـریة )٧٧(

وعظیم الترتیب واعظم اسواقها سوق الثالثاء وفي اخر هـذا السـوق تقـع المدرسـة المستنصـریة التـي كـان بنائهـا 

م) من قبل الخلیفة المستنصر باهللا وكان یدرس بها على المـذاهب ١٢٣٣هـ/٥٣١في جمادي االخر من سنة (

بن بطوطة، رحلة ابن بطوطـة المسـماة ؛ ابو عبد اهللا ا٥٨االربعة. ینظر: ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص

تحفــة النظــار فــي غرائــب االمصــار وعجائــب االســفار، دون تحقیــق، د.ط، (د.م: د.ت)، دار الشــرق العربــي، 

 .١٧١، ص١ج

ابن العلقمي: وهو الوزیر محمد بن احمد بن محمد بن علي بن ابي طالـب، ووزیـر المستعصـم بـاهللا وخدمـه  )٧٨(

استاذ الدار مدة طویلة، وكان من الفضالء في االنشاء واالدب توفي فـي سـنة  في زمن المستنصر باهللا اصبح

، ٧؛ ابــن العمــاد، شــذرات، مــج٢١٣-٢١٢، ص١٣م). ینظــر: ابــن كثیــر، البدایــة والنهایــة، ج١٢٥٨هـــ/٦٥٦(

 .٤٧١-٤٧٠ص

بیـــروت: والتجـــارب النافعـــة فـــي المائـــة الســـابعة، تحقیـــق: ســـهدي الـــنجم، ( ابـــن الفـــوطي، الحـــوادث الجامعـــة )٧٩(

  الملــــــــــــــك االشــــــــــــــرف اســــــــــــــماعیل بــــــــــــــن العبــــــــــــــاس  ،ينســــــــــــــاغ؛ ال٥٨، صم)، دار الكتــــــــــــــب العلمیــــــــــــــة٢٠٠٣

والجـــوهر المحكـــوك فـــي طبقـــات الخلفـــاء والملـــوك، تحقیـــق: شـــاكر  ، العســـجد المســـبوكم)١٤٠٠هــــ/٨٠٣(ت: 

، ٢ج، دار التـــراث االســـالمي بیـــروت –م)، دار البیـــان بغـــداد ١٩٧٥بیـــروت:  -محمـــود عبـــد المـــنعم، (بغـــداد

  .٢٥١، ص٧شذرات الذهب، مج؛ الحنبلي، ٤٥٨-٤٥٧ص

 .٤٥٨-٤٥٧، ص٢؛ الغساني، العسجد المسبوك، ج٥٨ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص )٨٠(

بكـر بـن ایـوب صـاحب دمشـق  موسى بن السـلطان الملـك العـادل ابـووهو مظفر الدین سماه الملك الكامل:  )٨١(

م) واخذها ١٢٢٠هـ/٦١٧ا واستقر ملكه وحصر مدینة سنجار سنة (قد ملك الجزیرة ومیافارقین وخالط واعماله

صلحًا وقصد بالد الموصل ونزل بظاهرها طالبًا اربل فراسله الدیوان العزیز بالرجوع والصـلح علـى ان یخطـب 

ــدینار والــدرهم علــى اســمه وكــان عــادًال حســن الســیرة قلیــل الجــواري خائفــًا اهللا  بــه بالموصــل واربــل ویضــرب ال
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م). ینظــر: ابــن كثیــر، البدایــة والنهایــة، ١٢٣٧هـــ/٦٣٥للفقــراء وقــد بنــي عــدة مســاجد تــوفي فـي ســنة ( متواضـعاً 

  .٤٨٣، ص٢؛ الغساني، العسجد المسبوك، ج١٤٨-١٤٦، ص١٣ج

 ؛ ابـن كثیــر، البدایــة١٠٥، ص٢٩؛ الصــفدي، الـوافي بالوفیــات، ج٥٩ابـن الفــوطي، الحـوادث الجامعــة، ص )٨٢(

 .٦٣٦، ص٢اني، العسجد المسبوك، ج؛ الغس١٤٠، ص١٣، جوالنهایة

، الحـــوادث مقرهـــا الرســـمي فهـــي مركـــز عمـــل الـــوزیر او مـــن یقـــود بعملـــه. ینظـــر: ابـــن الفـــوطيدار الـــوزارة:  )٨٣(

). وعرفها احد الباحثین بأنها دار سـلیمان بـن وهـب الـذي كـان ینحـدر مـن اسـرة ٧( ، الهامش١٦الجامعة، ص

م)وقـد ذكـر الخطیـب اصـل هـذه الـدار حیـث قـال "وامـا ٨٦٨ه/٢٥٥علمیة ولـي الـوزارة للخلیفـة المهتـدي سـنة (

 شاطئ دجلة من الجانب الشرقي فأوله بناء الحسن بن سهل وهو قصر الخلیفة في ذلك الوقت. ینظر: صالح

م)، دار الشــؤون الثقافــة ١٩٨٨، (بغــداد: ١احمــد العلــي، معــالم بغــداد االداریــة والعمرانیــة دراســة تخطیطیــة، ط

 .١٣٩-١٣٧العربیة افاق عربیة، ص

 .٦١السدة: الكرسي او العرش. ینظر: ابن الفوطي، الحوادث، ص )٨٤(

، م)، مطبعـة العـاني١٩٥٩د: تـاریخ علمـاء المستنصـریة، (بغـدا، معـروف ؛ ناجي٦٢الحوادث الجامعة، ص )٨٥(

 .٧٩ص

، والنهایـة ؛ ابن كثیر، البدایـة١٠٥؛ الصفدي، الوافي بالوفیات، ص٥٩ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص )٨٦(

 .٦٣٧، ص٢؛ الغساني، العسجد المسبوك، ج١٤٠، ص١٣ج

قـات علـى طب ذیلالـ؛ ابـن رجـب، ٣٤٠، ص١؛ الیـونیني، ذیـل مـرآة، مـج١٥٧-١٥٦الحـوادث الجامعـة، ص )٨٧(

 .٦٣٦، ص٢؛ الغساني، العسجد المسبوك، ج٢٦، ص٤، جالحنابلة

، م)١٥٣٨هـــ/٩٤٥محمــد بــن علــي بــن احمــد (ت: ؛ الــداوودي، ٢٤، ص٤، جعلــى طبقــات الحنابلــة ذیلالــ )٨٨(

،  م)، الـدار الكتـب العلمیـة١٩٨٣راجع النسخة وطبع اعالمهـا لجنـة مـن العلمـاء، (بیـروت:  ،طبقات المفسرین

  .٩٤٥، ص٢ج

  .١٧٢الحوادث الجامعة، ص )٨٩(

  .١٠٥؛ ناجي، معروف، تاریخ علماء المستنصریة، ص٤٧٦-٤٧٥، ص٣مجمع اآلداب، مج )٩٠(

  .، تاریخ علماء المستنصریةلمزید من التفاصیل حول المدرسة المستنصریة. ینظر: ناجي )٩١(

عروف الكرخي وهـي منسـوبة المدرسة البشریة: تقع هذه المدرسة في الجانب الغربي من بغداد قرب مشهد م )٩٢(

الــى منشــئتها خطبــة الخلیفــة المستعصــم وزوجتــه ام ولــده ابــي نصــر محمــد المعــروف ببــاب بشــیر. ینظــر: ابــن 

 .٦١٠، ص٢)؛ الغساني، العسجد المسبوك، ج٣، هامش رقم (٢٠١الفوطي، الحوادث الجامعة، ص

 .٦٠٣، ص٢؛ الغساني، العسجد المسبوك، ج٢٠١الحوادث الجامعة، ص )٩٣(

وهي محلة كبیرة ذات اسواق بالجانب الغربي من بغداد مجاورة لمقبرة الدیر فیها قبر الشـیخ معـروف قطفتا:  )٩٤(

 .٣٧٤، ص٤الكرخي. ینظر: یاقوت الحموي، معجم البلدان، ج

باب البشیر: وهـي جاریـة الخلیفـة المستعصـم بـاهللا وام ولـده االمیـر ابـي نصـر محمـد بـن الخلیفـة المستعصـم  )٩٥(

وفــة ببــاب البشــر التــي قامــت ببنــاء المدرســة المــذكورة وفتحــت دار قــرآن التــي علــى الشــاطئ دحلــة بغربــي المعر 

م) ودفنــت تحــت القبــة التــي اعــدتها  ١٢٥٤هـــ/ ٦٥٢بغــداد وتوفیــت البشــریة فــي التاســع مــن شــوال مــن ســنة (

 .٢١٢صبجانب المدرسة البشریة وتوفي بعدها ولدها. ینظر: ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، 

 .٦١١، ص٢؛ الغساني، العسجد المسبوك، ج٢٢٢-٢٢١الحوادث الجامعة، ص )٩٦(

 .٢٢٢ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص )٩٧(
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 .٣٠، ص٤، جعلى طبقات الحنابلة ذیلال )٩٨(

 .٦٣٦، ص٢العسجد المسبوك، ج )٩٩(

 .٢٠٥رؤوف، مدارس بغداد، ص )١٠٠(

 .٢٠٦-٢٠٥ص؛ رؤوف، مدارس بغداد، ٣١٩الحوادث الجامعة، ص )١٠١(

  .٢٠٦-٢٠٥؛ رؤوف، مدارس بغداد، ص٣١٩الحوادث الجامعة، ص )١٠٢(

محلة الحلبـة: احـدى محـالت بغـداد وكانـت فیهـا منظـرة یقـال لهـا منظـرة الحلبـة وهـي موضـع مشـرف وهـي  )١٠٣(

ــة المیمونــة بغــداد قــرب الحلبــة. ینظــر: یــاقوت، معجــم  منظــرة محكمــة البنیــان فــي وســط الســوق فــي اخــر محل

 .٢١٢، ص٥جالبلدان، 

محلــة كبیــرة ببغــداد عنــد بــاب حــرب قــرب مقبــرة بشــر الحــافي واحمــد بــن حنبــل تنســب الــى محلــة الحربیــة:  )١٠٤(

عجــم حــرب بــن عبــد اهللا البلخــي احــد قــوات ابــي جعفــر المنصــور وكــان یتــولى شــرطة بغــداد. ینظــر: یــاقوت، م

 .٢٣٧، ص٢البلدان، ج

تحقیـق:  ،تـاریخ ابـن السـاعي، م)١٢٧٥هـ/٦٧٤هللا (ت: علي بن انحب بن عثمان بن عبد اعي، السا ابن )١٠٥(

علــى طبقـــات  ذیلالــ؛ ابــن رجـــب، ٣٨١، ص٩، ج م) دار الفــاروق٢٠١٠محمــد عبــد اهللا القــدحات، (عمـــان: 

 .٧٧؛ ناجي معروف، مدارس بغداد، ص٣٨١، ص٢؛ الداوودي، طبقات المفسرین، ج٣، ص٤، جالحنابلة

بغــداد، یقــال الحـداهما الكبــرى واالخــرى دار دینــار الصــغرى منســوبة درب دینـار: محلتــان كبیرتــان بشــرقي  )١٠٦(

الى دینار بن عبد اهللا من موالي الرشید تحیط بهـاتین المحلتـین مـن جهاتهـا البریـة محلـة سـوق الثالثـاء الكبـرى 

ویحدها من الجهة الرابعة شاطئ دجلة یقول یاقوت الحموي هـي مـن الجانـب الشـرقي قـرب سـوق الثالثـاء بینـه 

 .١٧٦؛ رؤوف، مدارس بغداد، ص٧٢، ص٥بین دجلة ینظر: یاقوت، معجم البلدان، جو 

 .٤٨٥، ص٢، جعلى طبقات الحنابلة ذیلال )١٠٧(

ناســخ القــرآن ومنســوخه، تحقیــق: محمــد  –عبــد الــرحمن بــن علــي بــن محمــد ابــن الجــوزي، نواســخ القــرآن  )١٠٨(

ــــاري، ط ــــي الملیب لعلمــــي بالجامعــــة االســــالمیة، مقدمــــة م)، عمــــادة البحــــث ا٢٠٠٣، (الســــعودیة: ٢أشــــرف عل

 .٥٤المحقق، ص

؛ رؤوف، مــــدارس ٤٨٢، ص٢ج الــــذیل علــــى طبقــــات الحنابلــــة، ؛ ابــــن رجــــب،٢١١، ص١٨المنــــتظم، ج )١٠٩(

 .٩٥، ص٨؛ نخبة من الباحثین، حضارة العراق، ج١٨١بغداد، ص

، ٨راق، ج؛ نخبــة مــن البــاحثین، حضــارة العــ١٨١؛ رؤوف، مــدارس بغــداد، ص٢٥٠، ص١٨المنــتظم، ج )١١٠(

 .٩٥ص

 .١٨٢؛ رؤوف، مدارس بغداد، ص٢٥٤، ص١٨المنتظم، ج )١١١(

 .١٨٢رؤوف، مدارس بغداد، ص )١١٢(

، ١٨٢درب مصلحة: الظاهر انه من دروب محلة درب دینار الكبیر. ینظـر: رؤوف، مـدارس بغـداد، ص )١١٣(

 ).٣هامش رقم (

 .١٨٢؛ رؤوف، مدارس بغداد، ص٧١-٧٠، ص٩تاریخ ابن الساعي، ج )١١٤(

 .٣٨٤، صجمعة، المدارس الحنبلیة )١١٥(

  .٣٦٦، صم)، دار الكتب العلمیة١٩٩٢صید الخاطر، (بیروت:  )١١٦(

  .١٨٢رؤوف، مدارس بغداد، ص )١١٧(

 .١٨٣-١٨٢؛ رؤوف، مدارس بغداد، ص٢٥٧-٢٥٦، ص٤مجمع االداب، مج )١١٨(
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ؤرخ ولــد ســنة وهــو ابــو الحســن القطیعــي محمــد بــن احمــد بــن عمــر البغــدادي المحــدث المــ :ابــن القطیعــي )١١٩(

م) سمع من ابـن الزغـواني ونصـر العبكـري وطائفـة ثـم طلـب بنفسـه شـیوخه ورحـل الـى خطیـب ١١٥١هـ/٥٤٦(

فــــي الموصــــل وبدمشــــق مــــن ابــــي المعــــالي بــــن صــــابر واخــــذ الــــوعظ مــــن ابــــن الجــــوزي وهــــو اول شــــیخ ولــــي 

 .٢٩٤، ص٧م). ینظر: ابن العماد، شذرات الذهب، مج١٢٣٦هـ/٦٣٤المستنصریة توفي سنة (

الناصح عبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب ولد بدمشق ونشـأ بهـا وقـرأ القـرآن ناصح الدین ابن الحنبلي:  )١٢٠(

وكــان لــه عـــدة مصــنفات منهـــا "االنجــاد فـــي الجهــاد" و"المقامــة الدمشـــقیة" و"الفــروق فـــي اللغــة" وغیرهـــا ودرس 

، ٢٢ینظـر: سـبط، مـرآة الزمـان، جم). ١٢٣٦هــ/٦٣٤بمدرسة ربیعة خاتون في الجبل وكانت وفاتـه فـي سـنة (

 .٣٤٢-٣٤١ص

  .٤٨٢، ص٢، جعلى طبقات الحنابلة ذیلالابن رجب،  )١٢١(

المقتصـــد االرشـــد فـــي ذكـــر  ،م)١٤٧٩هــــ/٨٨٤برهـــان الـــدین ابـــراهیم بـــن محمـــد بـــن عبـــد اهللا (ت:  لـــح،فم )١٢٢(

مكتبــة الرشــد،  م)،١٩٩٠اصــحاب االمــام احمــد، تحقیــق: عبــد الــرحمن بــن ســلیمان العثیمــین، (مكــة المكرمــة: 

 .٩٦، ص٢، ج الریاض

 .١٨، ص٢١، جالزمان ؛ سبط، مرآة١٤٩، ص١٨ابن الجوزي، المنتظم، ج )١٢٣(

  .٦٣٦، ص٢العسجد المسبوك، ج )١٢٤(

 .١٥٠؛ ناجي، علماء المستنصریة، ص٤٧٦-٤٧٥، ص٣مجمع اآلداب، مج )١٢٥(

 ،احمـــد عبـــد النبـــي فرغـــل ؛ الدعباســـي،١٨٣؛ روؤف، مـــدارس بغـــداد، ص٦٨، ص٥مجمـــع اآلداب، مـــج )١٢٦(

الصدیقة التاریخ واالنساب والمشاهیر ذریة سـیدنا ابـو بكـر الصـدیق (رضـي اهللا عنـه)، مراجعـة  الساللة البكریة

 . ١٣٧، ص٢، جم)، مؤسسة االمة العربیة٢٠١٤وتقدیم: حازم زكي البكري المقدسي، (القاهرة: 

 .١٥٠علماء المستنصریة، ص؛ ناجي، ٤٧٦-٤٧٥، ص٣ابن الفوطي، مجمع اآلداب، مج )١٢٧(

 .١٣٧، ص٢الدعباسي، الساللة البكریة، ج )١٢٨(

 .٦٣٦، ص٢العسجد المسبوك، ج )١٢٩(

تحقیـق: بشـار عـواد معـروف،  ،ذیـل تـاریخ مدینـة السـالم ،م)١٢٣٩هــ/٦٣٧محمد بن سـعید (ت:  الدبیثي، )١٣٠(

؛ ٣٨١، ص٩لساعي، ج؛ ابن الساعي، تأریخ ابن ا١٠٤، ص٥، جم)، دار الغرب االسالمي٢٠٠٦(بیروت: 

ـــــاریخ االســـــالم، ج ـــــذهبي، ت ـــــر، البدایـــــة٣٠٨هــــــ)، ص٦٦٠-٦٥١حـــــوادث( ٤٨ال ـــــن كثی ، ١٣، جوالنهایـــــة ؛ اب

  .٤٩٥، ص٧؛ ابن العماد، شذرات، مج٢٣، ص٤على طبقات الحنابلة، ج ذیلال؛ ابن رجب، ٢١١ص

 .٢٣، ص٢؛ النعیمي، الدارس، ج٢٥٦االعالق الخطیرة، ص )١٣١(

 .١١٢، ص١٣ج، والنهایة البدایة )١٣٢(

ومســـامرة الخیـــال، تحقیـــق: زهیـــر  منادمـــة االطـــالل، عبـــد القـــادر بـــن احمـــد بـــن مصـــطفى بـــن عبـــد الـــرحیم )١٣٣(

 .٢٢٧، ص)، المكتبة االسالمي١٩٨٥الشاویش، (بیروت: 

 .٩٦، ص٦خطط الشام، ج )١٣٤(

م)، ١٩٨٦ تحقیق: فواز الزمرلي، (بیروت: ،، مختصر طبقات الحنابلة، محمد جمیل بن عمرابن الشطي )١٣٥(

 .٥٧، صالدار الكتاب العربي

 .٢٣، ص٢؛ النعیمي، الدارس، ج٢٥٦االعالق الخطیرة، ص )١٣٦(

 .١١٢، ص١٣البدایة، ج )١٣٧(
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؛ محمــد ٤٨-٢٣، ص٢العلمــاء الــذین درســوا بهــا. ینظــر: النعیمــي، الــدارس، ج عــنلمزیــد مــن التفاصــیل  )١٣٨(

  .٢٢٧بدان، منادمة االطالل، ص

 .٢٦ص، ٢النعیمي، الدارس، ج )١٣٩(

 .٩٩، ص٦خطط الشام، ج )١٤٠(

  .٢٢٨؛ بدران، منادمة االطالل، ص٤٨، ص٢النعیمي، الدارس، ج )١٤١(

 .٢٢٨؛ بدران، منادمة االطالل، ص٤٨، ص٢النعیمي، الدارس، ج )١٤٢(
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