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ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

ها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد ، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملهافي
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املوقع( صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال ستمنح املنصة ) -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

 املتن: بحرف 16قياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف تكون الطباعة ال /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و ) الخالية من املصورات والخرائط والجداول 

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في در واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصا

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خي –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
ر، وترجيح إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة 
ً

و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

  ن ال
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر للبحث بالل
َ
غتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)عن نكليزية التقل واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب
َ
أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

 د  يعمل الباحث على تحديد ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه . يجب أ

 
 جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم يجب على البا -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
حث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 اد بحثه والعناية به .ذلك في ِإعد

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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 جمد الدين ابن اأَلثري وعالقتُه بالسلطة الزنكيَّة ما بني

 م(1193 -1169هـ/589 -565) 

 شكيب راشد بشري و   مناهل ُأسامة اخلريو 

8/8/2020 تأريخ القبول:       15/6/2020 تأريخ التقديم:     
 المستخلص:

کان  ء، الذةیلزنکالُمحِدث بالسلطة ا ریثابن الأ  نیالبحث عالقة مجد الد تناولی      
، وبناًء على ذلک  ةیدار عدد من المناصب الِ  هیارتباطه بها من خالل والده ، ثم تول

 نییالسلطة من الزنک یربطتُه بذو  یالعالقة الت عةیسعت الدراسة الى القاء الضوء على طب
صل نموذجًا لتعامل علماء المو  نیالمحددة ، ولقد کان مجد الد فترةوامرائهم ضمن حدود ال

نفسه عواقب  بی، فضال عن اثبات اخالصِه لها وقدرتِه عل تجن ةیمع السلطة الزنک
 یغاز  نیالد فیاصحاب السلطان ، وقد قسم البحث الى عدة فقرات ، اولها عالقتُه بس

التطرق لموقفِه من نور  نهام(، ومن ضم 1180- 1169هـ /  576 - 565) یالثان
م( صاحب حلب ، ثم عالقته 1173 - 1149هـ/  569 - 544) یمحمود زنک نیالد

)ت مازیقا نیم( ، وعالقتِه بمجاهد الد1178هـ/ 574)ت  یاالصفهان نیجالل الد ریبالوز 
 -576مسعود ) نیربطتُه بعز الد یم( نائب الموصل ، ثم العالقة الت1198هـ/ 595
 م( صاحب الموصل .1193 -1180هـ/  589

؛  یصفهانالأ  نیمحمود ؛ جالل الد نی؛ نور الد یغاز  نیالد فیالمفتاحیة : س الكلمات
 مسعود . نی؛ عز الد مازیقا نیمجاهد الد

 :المقدمة
أن تاریخ المة السالمیة كان شاهدًا على نبوغ العدید من السر أو العائالت            

د التي اشتغلت بالعلم وكان لها دور كبیر في ازدهار وتقدم العلوم العقلیة والنقلیة ، وتع

                                                 

 جامعة الموصلةالتربية للعلوم اإِلنساني  / كلية التاريخ/ قسم طالبة ماجستير/. 
  /جامعة الموصلالتربية للعلوم اإِلنساني ة/ كلية التاريخقسم أستاذ/. 



 م(1193 -1169هـ/589 -565جمد الدين ابن اأَلثري وعالقتُه بالسلطة الزنكيَّة ما بني )
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مدینة الموصل من أبرز معاقل العلم التي ساهمت في رفد الحضارة السالمیة بالعدید من 
السر العلمیة، السیما في القرن السادس والسابع الهجري / الثاني عشر والثالث عشر 

 المیالدي ، والتي من أبرزها أسرة أبناء الثیر الجزریو الصل الموصلیو الدار. 
ء الثیر واحدة من ابرز االسر في مدینة الموصل التي كان لها دور وأسرة أبنا          

مهم في مجال العلم والمعرفة ،فضال عن مكانتها المرموقة لدى الحكام الذین عاصرهم 
 .أبناء هذه السرة ، وارتبطوا بعالقة وثیقٍة بهم

د من كان مجد الدین ابن الثیر االبن االكبر لهذه السرة، قد شغل عد          
المناصب االداریة  التي سبق وشغلها والده لدى الزنكیین حكام الموصل وبالد الشام ، 
وارتبط بعالقة وثیقة بعدد منهم  حتى اصبح من أكابر رجال الدولة ، وأحد مستشاریها، 
وتكمن أهمیة الموضوع في البحث حول طبیعة العالقة التي ربطت مجد الدین بن الثیر 

ِه ُمحِدثا وفقیها ومصنفًا لعدد من الكتب في مجال الحدیث وغریبِه ، بذوي السلطة بكون
م(، فضال عن ندرة البحوث 1233 -1127هـ /  630 -521وأحد رجال الدولة الزنكیة )

التي تطرقت الى ذلك الجانب المهم من حیاة مجد الدین ابن الثیر، وسیتم ذلك وفقا 
حكام الموصل وأمرائهم ، ووفقًا للمهام التي اوكلت لتسلسل تاریخي ، تبعًا لتواریخ ارتباطِه ب

م( ،السنة التي توفي فیها عز الدین 1193هـ/ 589إلیه وتدرج مناصبه حتى سنة  )
حاكم الموصل وصالح الدین االیوبي ( 1)م ( 1193-1180هـ/ 589-576مسعود)

 حاكم مصر و الشام .   (2)م (1198-1173هـ/ 569-589)

                                                 

عّز الدین   مسعود: هو ابو الفتح مسعود بن قطب الدین مودود بن عماد الدین زنكي ابن آق سنقر، كان ذو  ( 1)
شعبان سنة  27شجاعة و عقل ، قوي النفس حسن السیاسة في الملك تولى الموصل بعد أخیه و كانت وفاتِه في )

بن عبد الواحد الشیباني المعروف ابن م(. علي بن ابي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم 1193-آب8هـ/589
د.ت ( ، دار   -بغداد  -االثیر ، التاریخ الباهر في الدولة االتابكیة ، تحقیق : عبدالقادر احمد طلیمات، )القاهرة 

؛ ابي العباس شمس الدین محمد بن ابي بكر بن خلكان، وفیات  181،186الكتب الحدیثة، مكتبة المثنى،  ص 
 .203/ ص5م(، دار صادر، مج1978 –ناء الزمان، تحقیق : احسان عباس ،)بیروت االعیان وانباء اب

م( ، خدم 1137هـ/532( صالح الدین االیوبي: هو یوسف ابن ایوب بن شادي ولد في تكریت سنة) 2)
السرة الزنكیة هو وأسرته، وهو مؤسس الدولة الیوبیة ، حاكم الدیار لمصریة و البالد الشامیة و الفراتیة 

م(. ابن خلكان، وفیات 1193هـ/589والیمنیة، خاض حروب واسعة ضد الصلیبیین حتى توفي سنة )
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لقب للمبارك بن محمد بن محمد بن عبدالكریم بن عبد الواحد  ومجد الدین هو       
، یرجع  (1)م(1209هـ/606الشیباني الموصلي المعروف بأبن الثیر ابو السعادات )ت

نسبه الى قبیلة بني شیبان ذات االصول العربیة العریقة التي ینتمي لها  عدد كبیر من 
. اما والده أبو   (2)في مختلف العلوم والفنونالصحابة والتابعین والمراء والفرسان والعلماء 

الكرم محمد فأنه كان أحد الشخصیات التي تمتعت بمكانة متمیزة لدى الدولة الزنكیة 
وهو   (3)وأمرائها حتى لقب  أثیر الدین أو الثیر ، والثیر في اللغة " المفضل على غیره" 

المرموقة من علیة القوم لقب عرف به جریًا على عادة عصره في تلقیب الشخصیات 
. ثم طغى هذا اللقب على   (4)وخاصتهم ، ممن یحظون بالمكانة والتقدیر االجتماعي
 القاب أبنائه الثالثة حتى عرف كل منهم بــ )ابن الثیر( 

وقد عرف أثیر الدین بعالقته بالسرة الزنكیة في الموصل ، وارتباطه بالعمل لدى         
شغل المناصب الرفیعة فقد ناب عن الوزیر جمال الدین حكامها وأمرائها حتى 

                                                                                                                         

؛ للمزید ینظر: ابو المحاسن بهاء الدین بن شداد، النوادر السلطانیة و المحاسن 139/ ص7العیان، مج
 م(، مؤسسة هنداوي2012-الیوسفیة ، )القاهرة 

القفطي، انباه الرواة على انباء النحاة، تحقیق : محمد ابو ( جمال الدین ابي الحسن علي بن یوسف  1)
 258/ ص  3، دار الفكر العربي، مؤسسة الكتب الثقافیة، ج 1986-بیروت  –، )مصر 1الفضل، ط 

؛ كمال الدین ابي البركات المبارك بن الشعار الموصلي، قالئد الجمان في شعراء هذا الزمان المشهور 
م(، دار 2005 –، ) بیروت 1ذا الزمان ،تحقیق ،كامل سلمان الجبوري، ط بعقود الجمان في شعراء ه

؛ شمس الدین  141/ص  4؛ ابن خلكان ،وفیات االعیان ، مج  31/ ص 6/ ج  5الكتب العلمیة، مج 
محمد ابن احمد الذهبي، سیر اعالم النبالء، تحقیق : بشار عواد معروف، محي هالل السرحان، ط 

 .489/ ص 21مؤسسة الرسالة، ج  م(،1996 –، )بیروت 11
( عّز الدین   أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن الثیر ، اللباب في تهذیب االنساب ،  2)

 36/ ص 2م(، مكتبة القدس ،ج1973-)القاهرة
 5م( مكتبة الشروق الدولیة ، ص  2004 –، )القاهرة 4( المعجم الوسیط ، مجمع اللغة العربیة ، ط 3)
. 
 11م( ، دار الرشید ،ص1983 –السامر ، ابن الثیر ، )بغداد  ( فیصل 4)
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   (2)في دیوان الجزیرة ثم ُعهد الیه بتولى جبایة خراجها    (1)م(1163هـ/ 559االصفهاني)
هـ/   565-544وذلك في عهد قطب الدین مودود بن عماد الدین زنكي )  (3)تولى خزانتها 

د على ما یبدو إلى اخالصه وعفته ، فأرتفع شأنه ولعل ذلك یعو   (4)م( 1169 -1149
وحرصه على أداء العمال الموكلة إلیه بكل امانة ، لذلك نرى أن الزنكیین ما انفكوا 

والثراء ومن المتقدمین نسبیًا  ، حتى أصبح من أهل الوجاهة  (5)یغدقون علیه بعطاءاتهم 
 " كل منهم امام"في الدولة الزنكیة ، وكان أثیر الدین قد أنجب عدد من البناء أصبح 

وقد اثروا االدب العربي بعلمهم ومؤلفاتهم وتركوا بصمات واضحة تشهد على عبقریهم   (6)
 -544واشتهر ابناؤه في مجال العلوم الدینیة والدبیة  االكبر منهم مجد الدین )  (7)

                                                 

( جمال الدین االصفهاني : ابو جعفر محمد بن ابي المنصور وزیر االتابكة الزنكیین، كان جده  1)
ووالده قد عمال لدى سالطین السالجقة، بدأ نشاطه في العمل بدیوان العرض للسلطان محمود، وعندما 

الموصل والُه على الوزارة وكان من خواصه، وجعله مشرف دولته ، وله مآثر  تولى عماد الدین زنكي
م( بعد سجنه من قبل قطب الدین موجود ودفن في الموصل ثم نقل 1163هـ /559كثیرة ،توفي سنة )

 .144 -143/ ص 5الى مكة المكرمة . ابن خلكان ، وفیات االعیان ، مج 
ین ابي الحسن محمد بن محمد بن عبد الكریم بن عبد ؛ عز الد 112( ابن الثیر، الباهر، ص 2)

 –الواحد الشیباني المعروف بابن االثیر، الكامل في التاریخ، تحقیق : عمر عبدالسالم تدمري، )بیروت 
؛ عّز الدین   محمد بن علي بن ابراهیم المعروف بابن  240/ص9م( ودار الكتاب العربي، ،ح2012

-أمراء الشام والجزیرة ، تحقیق: یحیى زكریا عبارة ، ،)دمشق  شداد ، العالق الخطیرة في ذكر
 . 222،223/ ص 1/ ق3م(، إحیاء التراث العربي ،ج1991

 .194( ابن الثیر ، الباهر ، ص  3)
( قطب الدین مودود بن عماد الدین زنكي بن آق سنقر المعروف بالعرج  كان حسن السیرة عاداًل  4)

ًا     الیهم و كان سریع االنفعال للخیر. ینظر: ابن الثیر الباهر، في حكمه محبًا للرعیة محسن
 303 - 302/ ص5؛ ابن خلكان، وفیات العیان، مج150-148ص

 148( ابن االثیر ، الباهر ، ص  5)
-( شهاب الدین ابي عبد اهلل یاقوت بن عبداهلل الحموي الرومي البغدادي، معجم البلدان، )بیروت  6)

 138/ ص  2ادر، مج م( ، دار ص1977
، 40 -39( سمیر سعید كجو، مجد الدین بن االثیر ومنهجه في التألیف، مجلة التراث العربي، لعدد  7)

 .148(،ص،1990 –)سوریا 
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المحّدث الفقیه صاحب التصانیف  -موضوع البحث  -م( 1209 -1149هـ/ 606
دیث وغریبه والتفسیر والنحو ومنها :جامع االصول في احادیث الرسول ، الشهیرة في الح

واالنصاف في الجمع بین الكشف والكشاف ، والنهایة في غریب الحدیث وغیرها من 
. اما الخ الوسط فهو ابو الحسن علي   (1)الكتب والمصنفات البدیعة والرسائل الوسیعة 
الواحد الشیباني والملقب بعزالدین والمعروف بن محمد بن محمد بن عبد الكریم بن عبد 

" وكان إمامًا في حفظ   (2)م(1232  -1160هـ/630 -555ابن الثیر الجزري )
الحدیث ومعرفته وما یتعلق به حافظا للتواریخ المتقدمة والمتأخرة ،وخبیرًا بأنساب العرب 

لتاریخ الذي یعد من اهم ومن اشهر تصانیفه :الكامل في ا  (3)وأخبارهم وأیامهم ووقائعهم "
وأسد الغابة في معرفة   (4)كتب التاریخ السالمي وأوسعها ، واللباب في تهذیب االنساب 

. أما   (6)وقد كان عز الدین عزوفا عن تولي المناصب والوظائف في الدولة (5)الصحابة
كریم بن الخ الصغر لهذه السرة فهو أبو الفتح نصر الدین بن محمد بن محمد بن عبدال

                                                 

 141/ ص4( ابن خلكان ،وفیات االعیان، مج 1)
بشار عواد  ( زكي الدین ابو محمد عبدالعظیم عبد القوي المنذري، التكملة لوفیات النقلة، تحقیق : 2)

؛ تقي الدین ابو عمر 248-347/ص3م( ، مؤسسة الرسالة ، مج1984 -، )بیروت 3معروف، ط
عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن صالح ، طبقات الفقهاء الشافعیة، تحقیق:  محیي الدین علي 

یان ، ؛ ابن خلكان ، وفیات الع 817م(، دار البشائر االسالمیة ، ص 1992 –، )بیروت 1نجیب، ط
؛ كمال الدین ابو الفضل عبد الرزاق بن احمد المعروف بابن الفوطي الشیباني، مجمع 348/ ص 3مج

؛ تاج الدین 267/ص 1م(، مج1995 –اآلداب في معجم االلقاب، تحقیق : محمد الكاظم ، )طهران 
عبد الفتاح ابي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، طبقات الشافعیة الكبرى، تحقیق : 

؛  229/ص8د.ت (، دار احیاء الكتب العربیة، ج –محمد الحلو، محمود محمد الطناحي، ) القاهرة 
شمس الدین ابي عبداهلل محمد بن احمد بن عثمان الذهبي ، تاریخ االسالم ووفیات المشاهیر والعالم ، 

 925/ص 13، جم(، دار الغرب السالمي 2003-،  )بیروت 1تحقیق ، بشار عواد معروف ،ط
 348/ ص 3( ابن خلكان ، وفیات العیان ، مج 3)
 .349-348/ ص 3( ابن خلكان ، وفیات العیان ، مج 4)
 .300/ص 8( السبكي ، طبقات الشافعیة، ج 5)
م( ، دار الكاتب العربي 1969-( عبد القادر احمد طلیمات ، ابن الثیر الجزري المؤرخ ،)مصر 6)

          25،ص
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الذي اشتهر   (1)م( 1239 -1162هـ/637 -588عبد الواحد الملقب ضیاء الدین )
ببالغته صاحب كتاب المثل السائر في ادب الكاتب والشاعر، والوشي المرقوم في حل 

و كان قد تولى   (2)المنظوم وغیرها من الكتب التي تدل " على غزارة فضله وتحقیق نبله "
الدولة االیوبیة ،فضاًل عن الكتابة لعدد من أمراء الدولة الزنكیة  الوزارة لعدد من امراء

  (3)والیوبیة
وبالعودة الى مجد الدین ابن الثیر فقد  حدث أخواه انه ولد في أحد الربیعین           
،  (6)، ونشأ بها (5)في الجزیرة المعروفة بجزیرة ابن عمر  (4)م (1149هـ/  544من سنة )

،  (8)، وسكن بها في درب  (7)م( مع والدهِ 1169هـ/ 565الموصل في سنة )ثم انتقل الى 

                                                 

 389/ص5خلكان ، وفیات العیان ، مج( ابن  1)
 391/ص 5( وفیات االعیان ،مج  2)
، 390/ص 5؛ابن خلكان ،وفیات االعیان ،مج  39/ص9/ج7( ابن الشعار ،قالئد الجمان ،مج 3)

391 
؛ شهاب الدین ابي عبداهلل یاقوت بن عبداهلل الحموي  275/ص  10( ابن االثیر ،الكامل ،ج  4)

، 1االدباء ارشاد االریب الى معرفة االدیب، تحقیق : احسان عباس، ط  الرومي البغدادي، معجم
؛ ابي طالب علي بن انجب تاج الدین  2268/ ص 5م(، دار الغرب االسالمي، ج 1993 –)بیروت 

-المعروف بابن الساعي الخازن، الجامع المختصر في عنوان التواریخ وعیون السیر  ، )بغداد 
 .299/ص1الكاثولیكیة، ج  م(، المطبعة السریانیة1934

( جزیرة ابن عمر : بلدة فوق الموصل بینهما ثالثة ایام ولها رستاق مخصب واول من عمرها الحسن  5)
بن عمر التغلبي وهي محاطة بنهر دجلة اال من ناحیة واحدة تشبه الهالل وینسب الیها جماعة كثیرة . 

 138/ص 2یاقوت الحموي ، معجم البلدان، مج
؛ شمس الدین ابي المظفر یوسف بن قزوغلي بن عبداهلل  259/ ص 3ي، انباه الرواة، ج( القفط 6)

المعروف بسط ابن الجوزي، مرآة الزمان في تواریخ االعیان، تحقیق : محمد بركات، كامل الخراط، عمار 
 171/ص22م(، دار الرسالة العالمیة، ج 2013 –، )بیروت 1ریحاوي، ط 

 .348/ص  3، مج141/ص4عیان، مج ( ابن خلكان، وفیات اال 7)
؛ شهاب الذین ابي محمد عبدالرحمن بن اسماعیل المعروف بابي  257/  3( القفطي، ابناه الرواة، ج 8)

شامة المقدسي الدمشقي ، تراجم رجال القرنین السادس والسابع المعروف بالذیل على الروضتین ، 
. درب 68م (، دار الجیل، ص 1974 –، )بیروت 2صححه : محمد زاهد بن الحسن الكوثري، ط 
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وقرأ االدب والنحو على اشهر شیوخها امثال، ابي محمد بن المبارك بن الدأهان 
هـ/ 603، وابوالحرم مكي بن ریان الماكسیني الضریر)  (1)م( 1173هـ/569)ت

ان سماعه للحدیث كان متأخرا،  . اال (3)نزیل الموصل، وغیرهم من الشیوخ   (2)م(1206
وقدم بغداد حاجًا وسمع   (5)، من اشهر العلماء على المذهب الشافعي (4))فلم تتقدم روایته

على عدد من شیوخها، ومن اشهر تالمیذِه  جمال الدین علي بن یوسف القفطي )ت 
،وسبط ابن  (1)م (1255هـ /  653، والشهاب القوصي)ت  (6)م( 1248هـ/  646

                                                                                                                         

دراب :محلة كبیرة في وسط الموصل یسكنها الخالدیان الشاعران وهي االن محلة الجامع الكبیر . یاقوت 
م( ، 1953 –؛ احمد الصوفي ، خطط الموصل ، )الموصل 447/ ص  2الحموي معجم البلدان، مج 

 34/ ص  1مطبعة االتحاد ، ج
لي بن عبداهلل بن سعید ، كنیته أبو محمد المعروف بابن الدّهان النحوي ( سعید بن المبارك بن ع 1)

م( في بغداد ، وانتقل إلى الموصل، وأقام 1100هـ/494البغدادي، من أعیان النحاة واللغویین، ولد سنة )
بها واتصل بالوزیر جمال الدین االصبهاني، فكان عنده من االصفیاء المنعمین بكرمه. یاقوت الحموي ، 

 383، 382/ص2؛ ابن خلكان ، وفیات العیان ، مج 1369/ص3عجم الدباء ، جم
( مكي بن ریان بن شبة بن صالح أبو الحرم النحو الضریر، ولد بماكسین، وكان عالمًا متفننًا ،  2)

والغالب علیه النحو والقراءات ، تنقل فقرأ في بغداد على أبي محمد بن الخشاب النحوي ، وعلي أبي 
بن العطار وابي بركات االنباري ، ثم قدم الموصل فأخذ عن ابي بكر بن سعدون القرطبي ، الحسن أ

م( في الموصل ودفن فیها . القفطي 1206هـ/ایار 603وأخذ  عنه أعیان الموصل توفي في) شوال سنة 
؛ ابن الثیر ،  2716/ ص 6؛ یاقوت الحموي ، معجم الدباء ، ج 322/ ص3، أنباه الرواة ، ج 

 251/ص10كامل ، ج ال
 141/ص4( ابن خلكان ، وفیات االعیان ،مج 3)
/ ص 4؛ ابن خلكان، وفیات االعیان، مج  32/ص  6/ ج5( ابن الشعار، قالئد الجمان، مج  4)

، ابي محمد عبداهلل بن اسعد بن علي بن سلمان الیافعي الیمني المكي، مرآة الجنان وعبرة الیقظان، 141
 10/ ص4دار الكتب العلمیة، ج م(، 1997 –، )بیروت 1ط
؛ شهاب الدین ابي الفالح عبد الحي بن  100/ ص1/ ج5( ابن الفرات ، تاریخ ابن الفرات ، مج 5)

احمد بن محمد العكري الحنبلي الدمشقي و شذرات الذهب في اخبار من ذهب، تحقیق : عبد القادر 
؛  42/ ص  7دار ابن كثیر، مج م(،1991 –بیروت  –، )دمشق 1االرناؤوط، محمود االرناؤوط، ط

 .13/ ص2م(، مؤسسة الرسالة ، ج1993 –، )بیروت  1عمر رضا كحالة، معجم المؤلفین، ط
( علي بن یوسف بن ابراهیم بن عبد الواحد بن موسى ، ابو الحسن القفطي ، ویعرف بــ " القاضي  6)

( بقفط ، كان عارفًا بالكثیر م1172هـ/578م( وكانت والدته سنة )1248هـ/646االكرم"، توفي سنة )
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عالم في عدة   (4)، "له معرفة تامة بالدب" 3))وغیرهم   (2)م(1256هـ/ 654زي )الجو 
، بارعًا في الترسل وكتابة  (5)علوم منها الفقه وعلم االصول والنحو والحدیث واللغة 

   (7)وعالما بصنعة الحساب   (6)النشاء
موصل بفضل ما وقد حظي مجد الدین ابن الثیر بمنزلة رفیعة عند امراء ال          

، اذ : "كان  (8)اوتي من علم  ومعرفة ، وما تمتع بِه من شخصیة ممیزة لفتت الیِه االنظار
فضال عن كونه  "من مشاهیر العلماء واكابر النبالء واوحد  (9)عالمًا فاضاًل وسیدًا كاماًل "

                                                                                                                         

من العلوم والفنون عرف عنه حبه لجمع الكتب على اختالف انواعها . یاقوت الحموي ، معجم الدباء ، 
 255/ص3؛ الذهبي ، العبر، ج 2022/ص 5ج
م( وكانت 1255هـ/653( اسماعیل بن حامد بن عبد الرحمن الفقیه الشافعي االنصاري القوصي  )ت 1)

م( بقوص تنقل وأخذ العلم من شیوخ عدة ، حتى استقر بدمشق ، وكان 1178ه /574والدته سنة )
وكیل بیت المال بدمشق لملوك الیوبین وكان للقوصي مصنفات عدیدة. ابن الشعار ، قالئد الجمان ، 

، 7؛ ابو الفداء ابن كثیر، البدایة والنهایة، ط189؛ ابو شامة ، الذیل ، ص 431/ص  1/ج 1مج 
  186/ ص ص 13م(، مكتبة المعارف ج1988 –)بیروت 

( شمس الدین ابو المظفر یوسف بن المیر حسام الدین قزوغلي بن عبداهلل، الحنبلي ثم الحنفي  2)
م( 1185هـ/  581م( وكانت والدته سنة )1256هـ/654المذهب البغدادي ثم الدمشقي توفي سنة )

 –عند الملوك وغیرهم " كما أنه روى عن جده ببغداد، وكان له " صیت وسمعة في مجالس وعظه وقبول 
؛ ابن العماد  143/ص3؛ ابن خلكان ، وفیان العیان ، مج 165أبن الجوزي . ابو شامة ، الذیل ، ص

  461/ص7، شذرات الذهب ، مج
 .367/ ص8( السبكي، طبقات الشافعیة الكبرى، ج  3)
  257/ص3( القفطي ، أنباه الرواة ، ج 4)
 . 32/ص 6/ج5؛ ابن الشعار ، قالئد الجمان ، مج  275/ص10، الكامل ، ج  ( ابن الثیر 5)
 .833/ص1( ابن صالح ، طبقات الفقهاء ، ج  6)
 44/ ص  7( ابن العماد ، شذرات الذهب ، مج 7)
 .149(  كجو، مجد الدین بن االثیر ومنهجه ، ص 8)
 2268/ص5( یاقوت الحموي ، معجم االدباء، ج 9)
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، فضاًل عن  (2)، كما انُه كان "ذا عقل تام ورأي سدید وخبرٍة بأمر الدول"   (1) الفضالء"
، معروف بصدقِه وصالحُه  (3) ذلك فانه كان "ذا دین متین ولزوم طریق مستقیم"

 .  (4)وامانتهِ 
ویبدو ان المكانة العلمیة التي تمتع بها مجد الدین فضاًل عن مكانة والدِه ،           

ل ، ومع اثیر الدین قد هیأت له تولي المناصب و ارتفاع الشأن بین امراء واتابكة الموص
تتابع الملوك الزنكیین في الحكم كانت منازلُه تترقى وقدرُه یعلو حتى بات مقربًا جدًا من 

 ملوك الموصل ومشاورًا لهم.
 م(1180 – 1169هـ/576-565اواًل : عالقتُه بسيف الدين غازي الثاني )

كان مجد الدین قد اتصل بالدارة الزنكیة في عهد سیف الدین غازي           
، وذلك  (6)اذ تولى في عهدِه خزانة الدولة  (5)م( 1180-1169هـ /576 -565ثاني)ال

لما عرف عنه من القدرات العلمیة والتي منها معرفته في الحساب. وعلى الرغم من عدم 
                                                 

عبدالرحمن السیوطي ، بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، تحقیق: محمد ابو  ( جالل الدین 1)
؛ شمس الدین  274/ ص2م( مطبعة عیسى البابا الحلبي، ج1965 –)القاهرة  1الفضل ابراهیم، ط

م(، دار الكتب العلمیة، 1983 -، )بیروت 1محمد بن علي بن احمد الداوودي، طبقات المفسرین ،ط
احمد بن مصطفى الشهیر بطاش كبرا زاده ، مفتاح السعادة ومصباح السیادة في  ؛ 303/ ص 2ج

؛ ابي الحسنات محمد  124/ ص2م(، دار الكتب العلمیة ، ج1985 –،)بیروت 1موضوعات العلوم، ط
عبد الحي اللكنوي  الهندي، الفوائد البهیة على تراجم الحنفیة ، تصحیح: محمد بدر الدین ابو فراس 

 .35م( ، مطبعة السعادة ، ص1906 –، ) مصر  1، طالنعساني 
 32/ ص6/ ج5( ابن الشعار ، قالئد الجمان ، مج 2)
؛ بدرالدین محمود 54/ ص13؛ ابن كثیر ، البدایة والنهایة، ج275/ ص10( ابن االثیر، الكامل، ج 3)

م(، 2007 –رة ، )القاه2العیني، عقد الجمان في تاریخ اهل الزمان وتحقیق : محمود رزق محمود، ط
 .437/ ص 3دار الكتب والوثائق القومة ، ج

 .149( كجو ، مجد الدین ومنهجه ، ص 4)
( سیف الدین غازي الثاني : وهو ابن قطب الدین مودود بن عماد الدین بن اق سنقر حاكم الموصل  5)

وتوفي في  ،تقلد الحكم بعد وفاة ابیه مودود ، واقا في ملكه عشر سنین وشهورا واصابه مرض مزمن
 . 5-4/ ص  4م( .ابن خلكان ،وفیات االعیان ، مج 1180-هـ/ تموز 576)صفر سنة 

/ 4؛ ابن خلكان ، وفیات االعیان ، مج 2269/ ص5( یاقوت الحموي ، معجم االدباء ، ج 6)
 .141ص
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تحدید المصادر التاریخیة لسنة تولیه  بشكل دقیق، اال ان الراجح ان تكون بعد ان 
 565-544مِة الدولِة الزنكیِة عقب وفاة قطب الدین مودود)استعفى والدُه او تقاعد من خد

، وهي السنة التي  م(1170هـ/566م( ، وبشكل ادق منذ سنة )  1196 -1149هـ/
حاكم حلب الى   (1)م( 1173-1146هـ/569-541دخل فیها  نور الدین محمود )

لفتنة التي ، لجل درء خطر ا (2)كانون الثاني م( 23جمادي االولى/ -13الموصل في )
 -1170هـ/594-566قامت بین أبناء اخیِه كل من عماد الدین زنكي الثاني )

، وسیف الدین غازي الثاني ، على حكم الموصل ، ومن ثم  (4)حاكم سنجار  (3)م(1197
 اقرار االخیر على تولیها بعد اقناع اخیِه حاكم سنجار. 

المور المالیة ، والتي أكتسبها من ولعلُه كان قد امتلك بعض الخبرة في ادارة ا        
احسن في ادارة  –مجد الدین  –والدِه ، عندما عمل في خدمة البیت الزنكي ، ویبدوا انُه 

مهامِه ، فأكتسب ثقة سیف الدین غازي الثاني مما جعله یوكل الیه اعمال اخرى اذ "والُه 
 . (5)دیوان الجزیرة و اعمالها"

                                                 

م( 1118هـ/511( نور الدین محمود :ابو القاسم بن عماد الدین آق سنقر الملقب بالملك العادل ولد ) 1)
م(، وبعد ان حكم حلب توسع في ملكه 1146هـ/ 541، كان مع والده عماد الدین حین قتل في سنة ) 

حتى ملك الموصل ودیار الجزیرة واطاعه اصحاب دیار بكر وملك الشام والدیار المصریة  وكانت وفاته 
ان، مج / ص ؛ ابن خلكان، وفیات االعی162م( . ابن االثیر، الباهر، ص 1173هـ/569في سنة )

184-189 
 .360/ ص9( ابن االثیر ، الكامل ، ج  2)
( عماد الدین زنكي: وهو زنكي بن مودود بن عماد الدین، االكبر لقطب الدین مودود ، اوصى له  3)

بالملك من بعدِه، اال ان نائب الموصل فخر الدین عبد المسیح كان یكرهه لنُه كان مقربًا من عمه نور 
هو زوج ابنتِه ، فخاف على الملك منُه ،  فأتفق مع الخاتون زوجة مودود على تولیه الدین محمود ، ف

الحكم لخیِه االصغر سیف الدین ، فاشتكى عماد الدین لعمه نور الدین محمود بذلك ، فتدخل االخیر 
 .146وقضى على الفتنة . ع ابن االثیر ، الباهر ، ص 

رة بینها وبین الموصل ثالثة ایام ،وهي تقابل جبل عالي . ( سنجار :مدینة مشهورة من نواحي الجزی 4)
 .262/ ص  3للمزید ینظر : یاقوت الحموي معجم البلدان ، مج 

/ 6/ ص5؛ ابن الشعار ، قالئد الجمان ، مج 2269/ ص5( یاقوت الحموي ، معجم االدباء ، ج 5)
 . 32ص
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ق على تولي هذا المنصب وذلك لخضوع وظیفته لسلطِة ویبدو مجد الدین واف          
،السیما بعد عزل نائب الموصل فخر الدین عبد المسیح سيء السیرة   (1)التابك مباشرة

من قبل نور الدین محمود بعد ان كان متحكمًا في حكم الموصل ، او على االقل لنائبه 
نور الدین محمود نائبًا لقلعة ،الذي عینه    (2)م( 1177هـ/ 573)ت  سعد الدین كمشتكین

، وبالتالي فان التدخل المباشر  (3)الموصل لمساعدة سیف الدین غازي في ادارة البالد
لنور الدین محمود في الموصل كان من اهم عوامل الرغبة لدى مجد الدین بن الثیر في 

یؤهله بالقیام تولي المهام االداریة فیها ، فضاًل عن أن عمرُه تجاوز العشرین سنة ، مما 
بمثل هذه االعمال، في الوقت ذاته یالحظ ان مكانة السرة قد ساعد في تولي مثل هذه 

 المناصب مع حداثة سنِه نسبیًا.
ومما یجدر االشارة الیه بهذا الخصوص ، قیام نور الدین محمود بإجراء عدد            

أسقط عن أهلها ما كان  من االصالحات في النظام المالي في الموصل وأعمالها ، فقد
التي لم یلتزم باستحصالها سابقوه   (4)یثقل كاهلهم من الغرامات والضرائب و المكوس

، فضاًل   (5)فرفعوا من مقدارها فأطلق "كل ماجرت العادة بأخذه من الموال المحظورة"

                                                 

د.ت (   -العباسي ، )القاهرة  ( عصام عبد الرؤوف الفقي ، بالد الجزیرة في اواخر العصر 1)
 .334ص

م( 1073هـ/569( سعد الدین كمشتكین : وهو خادم نورالدین محمود ولما توفي نور الدین محمود ) 2)
هرب سعد الدین الى حلب و حاول السیطرة على الحكم في دولة نور الدین محمود. للمزید عن سعد 

،  407،  397/ ص10؛ الكامل ، ج178،  176الدین كمشتكین . ینظر: ابن االثیر ، الباهر ، ص
430  ،431 . 

 .361-360/ ص9؛ الكامل ؛ ج154 -153( ابن االثیر ، الباهر ، ص 3)
؛ شهاب الدین عبد الرحمن اسماعیل بن  360/ ص9؛ الكامل ، ج154( ابن االثیر ، الباهر ، ص 4)

الدولتین النوریة والصالحیة، تحقیق ابراهیم المقدسي الدمشقي المعروف ابو شامة، الروضتین في اخبار 
. والمكوس مفردها المكس وهو الضریبة 171/ ص2م(، ، ج1997 -، )بیروت 1:ابراهیم الزیبق، ط

التي تؤخذ ممن یدخل البلد من التجار و قد أنشأت لها دور في اماكن مختلفة من بالد الجزیرة وخاصة 
 .238زیرة في اواخر العصر العباسي، صعلى ضفاف االنهار. للمزید ینظر: الفقي ، بالد الج

 .171/ ص2( ابو شامة ، الروضتین ، ج 5)
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، وكل هذِه  (1)عن أسالیب العسف في جبایة الخراج الذي كان یقوم بِه بعض النواب
المور كانت محل ترحیب من الفقهاء و العلماء ومن یتردد علیهم مجد الدین و یجالسهم ا

، و بالتالي فأن هذِه االصالحات ادخلت في نفس مجد الدین ابن الثیر الطمأنینة 
والراحة. وذلك لكونِه من هذا الوسط العلمي ، و على افتراض انه كان یتوخى ما یقع من 

 اء ادارتِه .ظلم وتعسف على الناس اثن
 1149هـ/  569 -544موقف مجد الدين ابن األثير من نور الدين محمود) -

 م (1173 –
ولعل من المناسب في هذا الموضع التطرق الى موقف مجد الدین ابن الثیر            

م( حاكم حلب ، بعد دخوله الى 1173-1146هـ/569-541من نور الدین محمود )
 كم سیف الدین غازي الثاني.الموصل ، تزامنا مع فترة ح

ویبدو ان مجد الدین ابن الثیر قد حظي بتقدیر االمراء االتابكة ، ومنهم نور           
الدین محمود زنكي الذي كان له اثر في الحیاة السیاسیة للموصل ، السیما بعد أن تدخل 

اني ، وأقر في النزاع بین أبناء أخیه سیف الدین غازي الثاني وعماد الدین زنكي الث
م( ، ثم خالل تواجدِه في الموصل امر ببناء الجامع 1170هـ/566الصلح بینهما سنة )

   (2)النوري
 

م( وقدم الموصل لكي یفتح الجامع ویصلي 1172هـ/568، الذي اكتمل بناءه في سنة )
. ویبدو ان خالل هذِه االحداث ظهرت بوادر العالقة ما بین مجد الدین بالسلطة،  (3)فیهِ 

                                                 

 .234؛ الفقي ، بالد الجزیرة ، ص148،  147( ابن االثیر ، الباهر ، ص 1)
( الجامع النوري : وهو من اشهر جوامع الموصل امر ببنائه نور الدین محمود سنة  2)
وسط البلد وقد اشار علیه الشیخ عمر المال في بنائِه  م( وكان موضعُه خربة واسعة في1170هـ/566)

بعد شراء االرض من اصحابها. للمزید ینظر: عادل نجم عبو ، المنشآت المعماریة ، موسوعة الموصل 
 .273/ ص3م( ، دار الكتب  للطباعة والنشر ، مج1991 –، )الموصل 1الحضاریة ، ط

؛ یاسین 290/ ص3؛ العیني ، مرآة الجنان ، ج185/ ص21( سبط ابن الجوزي ، مرآة الزمان ، ج 3)
بن خیر اهلل الخطیب العمري ، منیة االدباء في تاریخ الموصل الحدباء ، تحقیق : سعید الدیوه جي ، 
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لكن اضطراب النصوص وقلتها حالت دون الجزم ببدایة العالقة و تطورها، ولعل ما اورده  
م( یحدد نسبیًا بدایة العالقة وهي سنة ) 1308هـ/  806ابن الفرات )ت 

م( وذلك أن نور الدین محمود الخربة العظیمة التي وسط الموصل ، 1172هـ/568
یر طالبًا منه ان یخطب لُه ، فوافق االخیر وجعلها جامعًا وتقدم نور الدین من ابن الث

رغمًا عنُه ، ولم یذكر ابن الثیر احدًا من الملوك والخلفاء ، وانما قال: "اللهم اصلح 
 . (1) الرعیة والرعاة"

حول النص المتقدم  أن المقصود "بأبن الثیر " هو   (2)وقد اشار احد الباحثین          
اال انُه ال یمكن القبول بهذا الرأي ، السیما انُه لم یرد أي  اثیر الدین والد مجد الدین ،

اشارة في المصادر التاریخیة االخرى الى أنه كان على جانب من العلم او المعرفة بالفقه 
، وان كل ما یعرف عنه انُه كان محبًا للعلم ، وبالتالي لم یتهیأ له من العلم ما یستطیع 

ج من ذلك ان ابن الفرات كان یقصد مجد الدین ابن من خاللِه اقامة الخطبة، ویستنت
الثیر ولیس والدُه، والسیما وان المرحلة العمریة لمجد الدین تسمح له بالقیام بمثل هذِه 
المهمة ، في حین ما یثیر الستغراب هو عدم ذكر مثل هذِه الحادثة من قبل المؤرخ عز 

السم اشبته على ابن الفرات بین الولد  الدین ابن الثیر في كتبِه ؟! وبالتالي فقد یكون
وابیِه ، او ان یكون الباحث فسر ذلك خطًأ ، وبذلك فأن االدق ان یكون المقصود به مجد 

 الدین ابن الثیر المتالكِه من العلم والفقِه ما یؤهلُه للقیام بذلك 
ِه اخویه ولكي نقطع الشك في عدم وجود اعتقاد اخر في ان یكون المقصود ب            
م( ، البد ان نبین انهما 1239هـ/637م(، وضیاء الدین  )ت1232هـ/630عز الدین)ت

والسیما عز الدین االبن االوسط كان بعمر یتعذر علیهما القیام بأمر بهذه االهمیة فعز 

                                                                                                                         

؛ سعید الدیوه جي ، الموصل في عهد االتابكة ،  206م( ، مطبعة الهدف ، ص1955 -)الموصل
م(، 1982 -الدیوه جي ، تاریخ الموصل، )العراق  ؛ سعید 130م( مطبعة شفیق ، ص1958 -)بغداد 

 .335/ ص1مطبوعات المجمع العراقي ، ج
حسن ( ناصر الدین محمد بن عبدالرحیم بن الفرات ، تاریخ ابن الفرات ، عني بتحریر نصه ونشره   1)

؛ محمد یوسف 114/ص1/ج4م( ، دار الطباعة الحدیثة ، مج 1969 -محمد الشماع ، )البصرة 
 128م(، دار الفكر العربي ، ص1990 -،)بیروت 1تاریخ جزیرة ابن عمر، ط غندور،

 128( غندور ،جزیرة ابن عمر ، ص 2)
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م( كان الیزال صبیًا ال یتجاوز الثالثة عشر سنة، 1160هـ /555الدین الذي ولد سنة )
االصغر ضیاء الدین كان یصغره بثالث سنوات، هذا یثبت صحة ذلك في حین ان اخاه 

 االعتقاد.
وربما یدفع ذلك النص المتقدم الى اثارة بعض التساؤالت عن طبیعة العالقة بین           

نور الدین محمود حاكم حلب ومجد الدین ابن الثیر؟ وما هو موقف أبناء الثیر ومن 
الدین الموصل؟ وهل كان مجد الدین من احد خطباء ضمنهم مجد الدین في تملك نور 

الجوامع في الموصل؟ ولماذا كانت موافقة مجد الدین بإقامة الخطبة رغمًا عنه؟ وهل 
مسألة اعطاء الشرعیة لنور الدین كانت منوطًة بحصوله على موافقة بإقامة الخطبة من 

بذلك؟ . واخیرًا لماذا قبل كبار االسر الموصلیة؟ وهل هناك من اشار على نور الدین 
اقتصر الدعاء بهذه الصیغة المقتضبة التي جاء بها النص؟ وفي ضوء هذه التساؤالت 
التي سنحاول االجابة عنها البد من فهم  طبیعة عالقة مجد الدین بنور الدین محمود او 

 الموقُف منه.
 ساءت أوضاع الموصل منذ ان سیطر نائب الموصل فخر الدین عبد           

م(. وتنفذ على الملك بالشكل الذي 1170-1167هـ/566-563على الحكم ) (1)المسیح
-565دفع فیه قطب الدین الى تغییر وصیتِه وتعیین ابنِه االصغر سیف الدین غازي )

، ومن ثم استئثاره في الحكم  (2)م( بداًل من ابنِه االكبر عماد الدین1180-1169هـ/576
 . (3)وآذى اهل الموصل

                                                 

( فخر الدین عبد المسیح : وكان قد تولى ادارة قلعة الموصل بعد وفاة مغادرة زین الدین علي بكتكین  1)
القلعة ثم تمكن من السیطرة  م( وقام بأعمال1167هـ/563الخدمة لدى اتابك قطب الدین وذلك سنة )

على امور البالد بعد وفاة قطب الدین مودود فتحكم بملك سیف الدین غازي الثاني . ابن االثیر،  الباهر 
 .  152، 148، 135،ص 

/ 2؛ ابو شامة، الروضتین، ج 354/ ص9؛ الكامل ، ج146،157( ابن االثیر ، الباهر، ص 2)
ید الجمیلي ، دولة االتابكة في الموصل بعد عماد الدین زنكي ؛ للمزید من التفاصیل ینظر: رش161ص

 130-90م(،  دار النهضة العربیة، ص1975 –هـ ، )بیروت 631 -هـ  541
 .174/ ص2( ابو شامة ، الروضتین ، ج 3)
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وقد دفعت هذه االوضاع عامة امراء الموصل وعقالئهم الى مراسلة نور           
لتخلیصهم من فخر الدین عبد المسیح وعسفِه وظلمُه ، ویبذلون له الطاعة   (1)الدین

. ولعل أسرة الثیر كانت من الداعمین المؤیدین لهذا  (2)ویحثونُه على الوصول الیهم
یفضلون دخول نورالدین محمود الى الموصل. وعلى لكونهم من اهل الموصل الذین كانوا 

الرغم من مكانة مجد الدین العلمیة فلم تشر المصادر التاریخیة عن قیامِه بأداء الخطب 
في احد جوامع الموصل او الجزیرة ، وهذا یبین ان مجد الدین بالرغم من علمِه وشهرتِه ، 

ألة قبولِه ان یخطب مرغمًا هو اال أنه كان على حذر في التعامل مع السلطة ، وأن مس
باب ذلك الحرص والحذر ، السیما وأنه یعلم ان المتغیرات قد تبطش به وبأخوتِه ، وان 
نور الدین محمود انما قدم للموصل في زیارة ولیس لإلقامة ، وبالتالي حال مغادرته ، 

حذرًا  سیتعرض مجد الدین الى مضایقات ممن حّجم نورالدین محمود نفوذهم ، لذا كان
 جدًا في مسألة الدعاء عندما قال "اللهم اصلح الرعیة والرعاة" .

م( 1170هـ/556ولعل نورالدین قد اكتسب شرعیتُه في ملك الموصل منذ سنة )          
-566)  (3)عندما تیمنت خطوتُه بمباركة الخلیفة العباسي المستضيء باهلل

ا ، ثم خلعها هو على سیف الدین م( عندما ارسل له الخلع فلبسه1179 -1170هـ/575
، وربما أنُه اراد بخطوة اختیار مجد الدین بن الثیر بكونِه احد كبار السرة  (4)ابن اخیه

العلمیة المشهورة في الموصل ، بان تكون واجهة یعكس خاللها دعمُه واهتمامُه بالعلم 
 والعلماء ، واعترافًا منُه بدورهم في التأثیر على الناس.

                                                 

 .153( ابن االثیر ، الباهر ، ص 1)
 .174/ ص1/ ق3( ابن شداد ، االعالق الخطیرة ، ج 2)
 : ابو محمد بن المستنجد باهلل بویع بالخالفة بعد موت والدِه فقام برفع المكوس ورد ( المستضيء باهلل 3)

المظالم و اظهر العدل وكان حسن السیرة كثیر البذل لألموال وكان الناس معه في امن عام واحسان 
 ؛442/ ص9م(، ابن االثیر ، الكامل ، ج1179هـ/575شامل وكان حلیمًا قلیل المعاقبة توفي سنة )

م( من مطبوعات 2013 -، )قطر2جالل الدین عبد الرحمن بن ابي بكر السیوطي ، تاریخ الخلفاء، ط
 .681وزارة االوقاف والشؤون االسالمیة، ص

/ 2؛ ابي شامة ، الروضتین ، ج 360/ ص9؛ الكامل ، ج154( ابن االثیر ، الباهر ، ص  4)
 .170ص
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وقد یكون نور الدین محمود مال الى استشارة احد الشخصیات الموثوقة والذي           
، وكان هذا شیخ صالح ، وقد كان من اقرب خواصِه في الموصل   (1)یدعى عمر المالء

یستشیرُه في حضوره ویكاتبُه في مصالح امورِه ، فضاًل على ذلك فقد "كان العلماء 
ُه ، ویتبركون بهمتِه ، ویتیمنون ببركتِه" بالتالي فأن والفقهاء والملوك واالمراء یزورون

امكانیة ان یكون عمر المالء على معرفة بمجد الدین ابن الثیر واردة . وقد یكون عمر 
المأل هو الذي عرض على نورالدین محمود اختیار مجد الدین بن الثیر في اقامة الخطبة 

 ابیة ووجاهتِه بین علماء الموصل واهلها.لكونِه یعرف امكانیاتِه العلمیة وقدراته الخط
وربما عمر المالء كان یدرك حاجة نورالدین محمود الى وجوه شابه جدیدة ذات           

تأثیر ایجابي في المجتمع ، تستطیع التعامل مع الوضع القائم بعد الوحدة بین الموصل 
صلیبیین ، السیما وحلب ، واهمیة استمرار هذه الوحدة لتدعم مشروعه في التصدي لل

الدعم االستراتیجي الذي كانت تضیفُه الموصل على موقف حلب ودمشق في التصدي 
للخطر الصلیبي ولعل شخصیة مجد الدین وما تمتع به من مزایا جعلتُه مرشحًا لهذا الدور 

 في ذلك الوقت.
وحاكم ثم بالعودة الى طبیعة العالقة التي ربطت بین مجد الدین بن الثیر           

الموصل سیف الدین غازي الثاني. ولعل عدم توفر النصوص التي تسلط الضوء على 
 طبیعة العالقة بین الجانبین قد حال دون التوسع في تفصیل العالقة بینهما.

وعلى ایة حال ، فیبدو ان مجد الدین كان لدیه بعض التحفظات على افعال           
ذلك ال یتعارض مع اداءه للوظائف والمهام الموكلة سیف الدین غازي وسیرتِه ، وان كان 

 الیِه ، في الوقت الذي اكسبُه اخالصُه في عمله ثقة سیف الدین غازي وأمرائِه.
بقي مجد الدین بن الثیر یباشر أعمال دیوان الجزیرة واعمالها مدة "ثم عاد             
سباب هذه العودة التي على ما . ولم تشر المصادر الى تاریخ ذلك وال ل (2)الى الموصل"

                                                 

 - 171/ ص2تقوت بها. ابو شامة ، الروضتین ، ج( سمي بذلك لنُه كان یمأل تنانیر الجص و ی 1)
172. 

/ 6/ ج5؛ ابن الشعار ، قالئد الجمان ، مج 2269/ ص5( یاقوت الحموي، معجم االدباء ، ج 2)
 .32ص
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م(. وربما یكون ذلك بناًء 1173هـ/569یبدو انها كانت عقب وفاة نورالدین محمود سنة )
على طلبِه ، وقد یكون السبب بالجراءات التي اتخذها سیف الدین غازي في الموصل 

ا من تعسف بعد وفاة نور الدین محمود ، والتي قد اثارة حفیظة مجد الدین ، لما یقع بسببه
وظلم للرعیة ، وما فیها من مخالفات للشریعة االسالمیة التي هو احد فقهائها ، فهناك 
اشارة الى ان سیف الدین  غازي اعاد فرض المكوس ورفع الجزیة على اهل الذمة بعد 

وبناًء على هذه المستجدات ، ربما فضل االبتعاد عن هذه   (1)وفاة نور الدین محمود
 إعفائه من المنصب وعاد بعدها الى الموصل. االجواء ، فطلب

 م(1178هـ/ 574ثانيًا : عالقته بالوزير جالل الدين االصفهاني )ت 
عرف اثیر الدین والد مجد الدین بعالقتِه الوثیقة بالوزیر جمال الدین           

عنُه االصفهاني، اذ كان مقربًا منُه كثیر الوثوق به بالشكل الذي كان یكلفُه بأن یقوم 
، وال یستبعد وجود عالقة ربطت بین افراد   (2)بإطعام الفقراء ، واخراج الصدقات عنهُ 

االسرتین ، السیما ان اثیر الدین یتحدث في احدى روایاتِه عن زیارة قطب الدین مودود 
م( حاكم الموصل للجزیرة برفقة الوزیر جمال الدین  1169 -1149هـ/ 565 - 544)

جاریتُه ام ولدِه  -جمال الدین االصفهاني -م( بقوله: "وحمل1163هـ/559االصفهاني )ت
، وان كان اثیر الدین لم یشر الى تاریخ هذه   (3)الى داري ...، فبقیت في الدار ایاما"

الزیارة فالراجح انها كانت في الفترة التي كان فیها االخیر متولیًا لدیوان الجزیرة وخزانتها 
 م( .1196هـ/565قبل سنة)

ابن الوزیر  (4)ومن خالل ما تقدم ، فال غرابة ان یتصل مجد الدین بجالل الدین          
، السیما   (1)م(1175هـ/571جمال الدین االصفهاني عندما قلدُه سیف الدین الوزارة سنة)

 وان مجد الدین كان قد ظهرت علیِه امارات النبوغ العلمي والدبي في كتابة االنشاء.
                                                 

 .223/ ص21( سبط ابن الجوزي ، مرآة الزمان ، ج 1)
 .315-314/ ص 9؛ الكامل ، ج 130( ابن االثیر ، الباهر ، ص 2)
 .315، 314/ ص9، الكامل ، ج ( ابن االثیر 3)
( جالل الدین االصفهاني الوزیر : ابا الحسن علي بن جمال الدین، واله سیف الدین غازي الوزارة  4)

م( وفوض الیه اموره وظهرت كفایته وبدا منه معرفة بقواعد الدول واوضاع الدواوین 1175هـ/ 571سنة )
بصنعة الكتابة الحسابیة حیرت العقول ووضع في وتقریر االمور واالطالع على دقائق االمور وعلم 
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دد المصادر التاریخیة تاریخ اتصالِه به ، ویبدو ان ذلك كان ولم تح          
م( وهذا ما اكدُه عز الدین بن الثیر في اشارتِه عن المعركة التي 1175هـ/571سنة)

م( 1193-1173هـ/589-569جرت بین سیف غازي الثاني مع صالح الدین االیوبي )
على جریدة العرض وترتیب  م( قال: "فأنني وقفت1175هـ/571سنة )  (2)عند تل السلطان

، وغیر ذلك ، وكان المتولي لذلك  (3)العسكر للمصاف میمنًة ومیسرة وقلبًا وجالشیة
م( ان 1282هـ/681، ویؤكد ابن خلكان )ت  (4)والكاتب له اخي مجد الدین ابا السعادات"

یملي  -اي بین یدي الوزیر جالل الدین  -مجد الدین كان "في اول امرِه كاتبًا بین یدیِه 
 . (5)رسائلُه وانشاءه علیه وهو كاتب یده"

وبناًء على ما تقدم یبدو ان مجد الدین بن الثیر والوزیر نشأت بینهما عالقة           
متینة وربما وصلت لدرجة الصداقة وبخاصة مع وجود التقارب العمري والفكري ، فضاًل 

رون سنة حین تولى الوزارة سنة عن العائلي ، فالوزیر جالل الدین كان بعمر خمسة وعش
، وفي المقابل فأن مجد الدین كان بعمر السابعة والعشرین سنة   (6)م(1175هـ / 571)

وهذه االمور تزید من التقارب بین الطرفین فضاًل عن تشابه ظروف العمل في االدارة 
 والسلطة الذي یسمح لهما بالعمل سویًة.

                                                                                                                         

هـ / 574االنشاء وضعا لم یعرفوه ثم حسبه سیف الدین ثم شفع فیه فاطلق ومات في دنیسر سنة )
 177م( .ابن االثیر، الباهر ، ص 1178

 .177( ابن االثیر ، الباهر ، ص 1)
ان ومنزل للقوافل وهو معروف ( تل السلطان : موضع بینُه وبین حلب مرحلة نحو دمشق، وفیه خ 2)

 42/ ص2بالفنیدق. یاقوت الحموي ، معجم البلدان، مج
( جالیشیة : الجالیش في االصل ، الرایة العظیمة في رأسها خصلة من الشعر ، اطلق هذا اللفظ في  3)

العصر االیوبي وما بعدُه على مقدمة القلب في الجیش او على الطلیعة منُه. مصطفى عبد الكریم 
م(، مؤسسة الرسالة ، 1996-، )بیروت 1خطیب ، معجم المصطلحات وااللقاب التاریخیة ، طال

 .118ص
 .416،417/ ص9( الكامل ، ج 4)
 .146( وفیات االعیان ، مج/ ص 5)
 .177( ابن االثیر ، الباهر ، ص 6)
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وزیر جالل الدین كان من أفاضل الدباء وبلغائهم ومن الجدیر بالذكر أن ال            
، فضاًل عما اظهرُه في تولیه الوزارة لسیف الدین غازي الثاني من  (1)ومعروف بكرمهِ 

كفائِة واقتدار ، بالرغم من صغر سنِه بشكل أذهل الجمیع ، قال ابن الثیر "وبدا منُه 
ر واطالع على دقائق الحسابات ، معرفًة بقواعد الدول ، واوضاع الدواوین وتقریر االمو 

وعلم بصیغة الكتابة الحسابیة حیرت العقول ، ووضع للناس في كتابة االنشاء وضعًا لم 
 . (2)یعرفوه ، وشرع لهم شرعًا استحسنوه ، وبذاًل استعظموه"

،   (3)فال بد ان مجد الدین في هذه فترة تأثر به تأثرًا كبیرًا ، و"اخذ عنُه"             
تفاد مما امتلكه الوزیر من علم وبراعٍة في صناعِة االنشاء وغیرِه، ویبدو ان مجد الدین واس

كان موضع ثقة الوزیر فقربُه ورقاُه ، حتى ناب عنُه في مكاتباتِه ومراسالتِه ، "فناب في 
الدیوان عن الوزیر جالل الدین ابي الحسن علي بن جمال الدین محمد بن منصور 

، فضاًل عما سبق ، فان مجد الدین برهن عن اعتزازه بأستاذِه وشدة   (4)االصبهاني،..."
تأثرِه بِه وببراعتِه السیاسیة وسداد عقلِه ورجاحتِه وعلمه وفضلِه علیه وعلى غیره من 
الفصحاء ، بأن قام بجمع رسائلِه في دیوان ، واخرجُه في كتاب سماه "الجواهر والأللي 

، واشار الى فضلِه في مقدمة الكتاب ، فقال ابن  (5)لي" في االمالء المولوي الوزیري الجال
خلكان "وبالغ في وصف جالل الدین المذكور وتقریضِه ، وفضلِه على كل ما تقدم من 

 . (6)الفصحاء"
ویالحظ أن الوضاع االیجابیة لم تستمر ، ففي شعبان في سنة           

زیر جالل الدین االصفهاني ، م( قبض سیف الدین غازي الثاني على الو 1178هـ/573)

                                                 

 .146/ س5( ابن خلكان ، وفیات االعیان ، مج 1)
 .177( الباهر ، ص 2)
 .350/ ص 20یر اعالم النبالء ، ج( الذهبي ، س 3)
 .2269/ ص5( یاقوت الحموي، معجم االدباء ، ج 4)
؛ 146/ ص5؛ ابن خلكان ، وفیات االعیان ، مج33/ ص6/ ج5( ابن الشعار ، قالئد الجمان ، مج 5)

د.  -مصطفى بن عبد اهلل الشهیر بحاجي خلیفة  كشف الظنون عن اسامي الكتب و الفنون ، )بیروت
 .618/ ص1احیاء التراث العربي ، مج ت( ، دار

 .146/ ص5( ابن خلكان ، وفیات االعیان ، مج 6)
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إذ أشار ابن الثیر ضمن احداث هذه السنة بقوله "وفیها...قبض سیف الدین غازي حاكم 
على وزیرِه جالل الدین علي بن جمال الدین بغیر جرم ، وال عجز ، وال تقصیر ، بل 

ٌة ، مشاحن  (1)لعجز سیف الدین ، فان جالل الدین كان بینُه وبین مجاهد الدین قایماز
فقبضوا علیه . ویالحظ   (2)فقال مجاهد الدین لسیف الدین البد من القبض على الوزیر"

ان ما جرى على جالل الدین الوزیر لم یتأثر بِه مجد الدین بن الثیر مما  یشیر الى ان 
االخیر كان على قدرة عالیة في موازنة االمور ، و انُه كان یظهر بانُه على مسافِة واحدة 

 میع او انُه فعاًل كان یتبنى ذلك الموقف .من الج
 م(1198هـ/595ثالثًا : عالقتُه بمجاهد الدين قايماز)ت             

 یمكننا تمیز العالقِة بین مجد الدین ابن الثیر مع مجاهد الدین قایماز بمرحلتین .      
قایماز واصبح المرحلة االولى : وهي المرحلة التي اتصل بها مجد الدین بمجاهد الدین 

 . (3)فیها كاتبًا لدیه
والمرحلة الثانیة : هي المرحلة التي اصبح فیها مجد الدین احد مستشاري الدولة وكبارها 

 . (4)وبات ارتباطُه بأتابكة الموصل ارتباطًا مباشراً 
اما المرحلة االولى : فعلى ما یبدو انها ابتدأت عقب ان القي القبض على           
م( وكان فیها مجد الدین ینوب عن 117هـ/573ل الدین االصفهاني في سنة )الوزیر جال

الوزیر في دیوان االنشاء ، ولعل نجُم مجد الدین قد برز في فن كتابة االنشاء ، والترسل 
فجذب الیِه انظار مجاهد الدین قایماز نائب المملكة ، السیما انُه كان قد بلغ المعرفة 

                                                 

( مجاهد الدین قایماز : ابو منصور قایماز بن الزیني كان عتیق زین الدین على بن بكتكین ، ثم  1)
ن ، فوض الیِه امور اربل ، ثم والُه سیف الدین غازي الثاني قلعة الموصل للمزید ینظر : ابن خلكا

 .82/ ص4وفیات االعیان ، مج
 .433/ ص9( الكامل ، ج 2)
 .489/ ص21؛ الذهبي ، سیر اعالم النبالء ، ج142/ ص4( ابن خلكان ، وفیات االعیان ، مج 3)
 . 715، 714/ ص1( ابن كثیر ، طبقات الشافعیة ، ج 4)
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، "  (2)، فأصبح كاتبًا بین یدیِه منشًأ عنُه الى الملوك (1)دینیةالواسعة بالدب والعلوم ال
 . (3)فنال عندُه درجًة رفیعة"

وعلى الرغم مما نالُه مجد الدین من مكانٍة قدیرٍة عند مجاهد الدین ، فان           
العالقة بینهما على ما یبدو في هذه المرحلة لم تتعدى الصفة الرسمیة والتي تتمثل بطاعة 

لموظف لمسؤولِه االداري ، وبعیدًا عن موضع التنافس على السلطة والنفوذ في الدولة ا
االتابكیة  والذي كان قائمًا بین بعض امراء االتابكة ، ومنهم مجاهد الدین قایماز . 
والسیما وان مجد الدین كان في مجال عمل یقل من ینافسُه فیه ، فضاًل عن الثراء الذي 

 ، ولهذا لم یكن ممن تتوق نفوسهم او تطمع الى النفوذ والتسلط .اشتهرت بِه اسرتُه 
م( 1183 –هـ/آب 579 -ومن الجدیر بالذكر ، فانه في )جمادي االولى            

م( حاكم الموصل ، القبض 1193-1180هـ/589-576) (4)القى عز الدین مسعود 
عهد سیف الدین غازي الثاني  بعد ان كان قد ُفِوض الیه ومنذ  (5)على نائبِه مجاهد الدین

في كل امور   (6)م(فكان له " الحل والعقد والرفع والخفض"1175هـ/571أمر البالد سنة )

                                                 

 .275/ ص3( القفطي ، انباء الرواة ، ج 1)
؛ صالح الدین خلیل بن ایبك الصفدي ، الوافي  84/ ص4، مج ( ابن خلكان ، وفیات االعیان 2)

م(، دار احیاء التراث 2000 –، )بیروت 1بالوفیات ، تحقیق: احمد االرناؤوط، تركي مصطفى، ط
 .45/ ص25العربي، ج

 .32/ ص6/ ج5( ابن الشعار ، قالئد الجمان ، مج 3)
ین مودود بن عماد الدین زنكي بن آق ( عز الدین مسعود : وهو ابو الفتح مسعود  بن قطب الد 4)

سنقر، كان مقدم الجیوش في ایام اخیه سیف الدین غازي وكان ذو شجاعة وعقل قوي النفس حسن 
السیاسة في الموصل، تولى الموصل بعد اخیه سیف الدین غازي الثاني . ابن االثیر، الباهر ص 

 203/ ص 5؛ ابن خلكان، وفیات االعیان، مج 181،186
؛ جمال الدین محمد بن سالم بن نصر اهلل  475/ ص9؛ الكامل ، ج183ن االثیر، الباهر، ص( اب 5)

بن سالم ابن واصل المازني التمیمي الحموي ، مفرج الكروب في اخبار بني أیوب ، تحقیق  جمال الدین 
م(،  دار الكتب والوثائق ، 1957 –الشیال، حسنین محمد ربیع، سعید عبدالفتاح عاشور،) مصر 

 .154، 153/ ص2المطبعة االمیریة، ج
 .177( ابن االثیر ، الباهر ، ص 6)
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واعمالها وجزیرة ابن عمر   (1)بالدِه وهو المتنفذ في الدولة ، فضاًل عن تنفذه بحكم اربل
، وكانا من اكابر   (5)، فضاًل عن قیادة الجیش  (4)وعقر الحمیدیة  (3)ودقوقا  (2)وشهرزور

 . (6)االمراء ، ولم ینظر عز الدین مسعود الى ما سیخلفُه ذلك من مخاطر على البالد
ومن الجدیر بالذكر وحرصًا على تسلسل العرض التاریخي لعالقة مجد الدین             

بحكام الموصل الزنكیین وامرائهم ، فسیكون عرض المرحلة الثانیة لعالقة مجد الدین 
 جاهد الدین قایماز ضمن عالقة االخیر بحاكم الموصل عز الدین مسعود.بم
 م(1193-1180هـ/589-576رابعًا : عالقتُه بعز الدين مسعود )  

لما قبض على مجاهد الدین قایماز انتقل مجد الدین ابن الثیر الى حیز             
"ترقت اذ م عالقة مباشرة. اوسع وهو البالط الزنكي ، اذ اصبح اتصاله بهم وعالقتُه معه

، وقد كان   (8)، وتولى االشراف على دیوان االنشاء (7)بِه المنازل حتى باشر بكتابة السر"
                                                 

( اربل قلعة حصینة ومدینة كبیرة في فضاء واسع من االرض واسع بسیط ولقلعتها خندق عمیق وهي  1)
على تل عال من التراب وفي القلعة اسواق ومنازل للرعیة وجامع للصالة وهي شبیهة بقلعة حلب . 

 .138/ص1معجم البلدان ، مج یاقوت الحموي ،
( شهرزور : كورة واسعة في الجبال بین اربل وهمدان، انشأها زور بن الضحاك وهي تعني بالفارسیة  2)

 .375/ ص 3مدینة واهلها كلهم من االكراد . یاقوت الحموي ، معجم البلدان ، مج
لفتوح. یاقوت الحموي ، معجم ( دقوقا : مدینة بین اربل وبغداد معروفة ولها ذكر في االخبار و ا 3)

 .459/ ص2البلدان ، مج
( عقر الحمیدیة : قلعة حصینة في جبال الموصل اهلها اكراد وهي شرقي الموصل خرج منها طائفة  4)

 .136/ ص4من اهل العلم . یاقوت الحموي ، معجم البلدان ، مج
 .476/ ص9؛ الكامل ، ج177( ابن االثیر ، الباهر ، ص 5)
 .475،476/ ص9ثیر ، الكامل ، ج( ابن اال 6)
؛ تقي الدین ابي بكر احمد بن محمد بن عمر بن 714/ ص1( ابن كثیر ، طبقات الشافعیة ، ج 7)

 -، )حیدر اباد1محمد ابن قاضي شهبة الدمشقي ، طبقات الشافعیة ، ، تحقیق : عبدالعظیم خان، ط
 .76،77/ ص2م(، مطبعة دائرة المعارف العثمانیة، ج1979

، شمس الدین محمد ابن احمد بن عثمان بن قایماز  142/ ص4ابن خلكان ، وفیات االعیان ، مج ( 8)
 1قایماز الذهبي ، العبر في خبر من غبر ، تحقیق : ابو هاجر محمد سعید بن بسیوني زعلول، ط

 .489/ ص21؛ سیر اعالم النبالء ، ج143/ ص3م(، دار الكتب العلمیة، ج1985 –،)بیروت 
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( سنة ، وهو سن یؤهله لتولي منصبُا مهمًا في الدولة وهو 43مجد الدین في سن)
یعات االشراف على دیوان االنشاء الذي كانت تصدر عنه "جمیع المراسم والسجالت والتوق

والرسائل واالوامر الحكومیة ، وفیِه تحفظ الرسائل الواردة من ملوك الدولة االخرى 
المعاهدات واالتفاقیات التي كانت تعقد بین الدولة حاكمة الدیوان وغیرها من الدول 

فمنصب بهذا   (1)المجاورة ، سواء اكانت دولة معادیة ام صدیقة ، اسالمیة ام غیر ذلك
ال یعطى اال من تتوفر فیه الكفائة العلمیة واالدبیة فضاًل عن الخبرة  القدر من االهمیة

 وهي مزایا تتوفر في مجد الدین.
والُیعرف من كان یشغل هذا المنصب قبل مجد الدین ابن الثیر ، اال ان            

الراجح ان هذا الدیوان كان تحت اشراف مجاهد الدین قایماز نفسُه ، ولعل مجد الدین قد 
صل الى مرحلة النضج العلمي ، السیما من خالل ترددِه المستمر على العدید من شیوخ و 

الموصل ونواحیها ، فبرز اسمه بین علماء الموصل حتى اصبح "اشهر العلماء ذكرًا و 
 . (4)ورئیسًا ، مشارًا الیهِ  (3) ، وكاتبًا "یضرب به المثل"  (2)اكبر النبالء قدرا"

رتباط مجد الدین بالزنكیین بحد كوِنه كاتبًا بین ایدیهم ، بل ولم یقتصر ا           
تعمقت العالقة بفضل علمه ورجاحة عقلِه ، قال ابن الشعار "كان ذا عقل تام ورأي سدید 

  (6)اضف الى مكانة والدِه التي كان یرعاها عز الدین مسعود كثیراً   (5) وخبرٌة بأمر الدول"

ه احیانًا في اخذ المشورة والنصح ، اذ كان موضع ، وهذا ما جعل االخیر یستند الی

                                                 

م(، صفحات ، 2017-براهیم النهر ، الزنكیون في عیون ابن االثیر ، )دمشق ( عالء مصري ا 1)
 .95ص

 .43/ ص25( الصفدي ، الوافي بالوفیات ، ج 2)
 .275/ ص10( ابن االثیر ، الكامل ، ج 3)
 .833( ابن صالح ، طبقات الفقهاء  ، ص 4)
 .32/ ص6/ ج5( قالئد الجمان ، مج 5)
 .186( ابن االثیر ، الباهر ، ص 6)
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، بعیدًا عن ما یرتاب منه الحاكم  من امرائِه وخاصتِه ، مقربًا منُه ومرافقًا له في   (1)ثقتهم
 . (2)بعض حمالتهِ 
ویمكن في هذه الفترة تمییز المرحلة الثانیة من عالقة مجد الدین ابن الثیر             

م( على أقل 1191هـ/587ن قایماز . ویبدو انها بدأت بعد سنة )بالمیر مجاهد الدی
تقدیر ، وربما امتازت هذه المرحلة بظهور نوع من التنافس ما بین الثنین أو أن مجاهد 
الدین كان یجد في مجد الدین ابن الثیر منافسًا له، ولعل دلیل ذلك أن الخیر لم یتأثر 

الدین من قبل االتابك عزالدین مسعود في  ولم یصبُه االذى عندما قبض على مجاهد
م( ، وأن االتابك كان یدرك أن مجاهد الدین قد ینافسُه في النفوذ 1183هـ/579سنة)

والسلطة لكن مجد الدین لیس بمستوى هذا التنافس ، وانُه  ال یخرج من سیاق كونِه 
أصبح فیها أحد كبار وأسرتِه من الموالین  للزنكیین ، رغم المكانة التي وصل الیها والتي 

وقد یتبین هذا التنافس   (3)شخصیات الدولة ومستشاریها. "فكان لدیهم كالوزیر الناصح"
بعض المواقف التي أوردها ابن الثیر ضمن حدیثِه عن االحداث التي وقعت بعد وفاة 

 م(.1193هـ/589صالح الدین االیوبي سنة )
والمشورة ، وكان فیهم مجاهد الدین فقد جمع عز الدین مسعود اهل الرأي           

، قال ابن   (4)قایماز كبیر دولتِه والمقدم على كل ما فیها الستشارتهم فیما یفعل فسكتوا
الثیر "فأشار علیه أخي مجد الدین ابو السعادات رحمُه اهلل ، بالسراع في الحركة وقصد 

از : لیس هذا برأي اننا نترك البالد الجزریة فإنها ال مانع منُه. فقال مجاهد الدین قایم
وراءنا مثل عماد الدین حاكم سنجار ، ومعز الدین حاكم الجزیرة ، والملك المعظم مظفر 

  (1)ونسیر ، انما الرأي اننا نراسلهم ونستمیلهم ونأخذ رأیهم وننظر ما یقولون"  (5)الدین

                                                 

 .77/ ص2( ابن قاضي شهبة ، طبقات الشافعیة ، ج 1)
 .122/ ص10، الكامل ، ج 186( ابن االثیر ، الباهر ،  2)
 .68( ابو شامة ، الروضتین ، ص 3)
 .121/ ص10( الكامل ، ج 4)
( مظفر الدین : ابو سعید كوكبري بن ابي الحسن علي بن بكتكین بن محمد ابن حاكم اربل زین  5)

م( ، وكان قد اتصل بخدمة صالح الدین االیوبي بعد ان خرج 1151هـ/546. ولد في سنة )الدین علي
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تجاهین متعاكسین ومن خالل ما جاء في سیاق الحوار المتقدم ، نالحظ وجود ا          
في الرؤیة السیاسیة للتدابیر التي یجب على حاكم الموصل اتخاذها االستغالل فرصة 

، یتمثل  (2)م(1193هـ/589خلو الساحة في اعقاب وفاة صالح الدین االیوبي في )
االتجاه االول بالرأي الذي طرحُه مجد الدین ابو السعادات والذي ینم على تصدره لكبار 

، بدلیل انُه طرح رأیُه في وقت سكت فیُه غیرُه   (3)وكما مثل عنُه "صدر كبیر"رجال الدین 
وبدون تردد او وجل، كما یدل على أنُه لم یكن خاضعًا لرأي مجاهد الدین قایماز 
المعارض . في الوقت الذي كان فیه على مایبدو جمیع المستشارین واالمراء خاضعین 

 لم یصدروا رأیًا اال عن رأي مجاهد الدین قایماز اواًل.لرأي مجاهد الدین بدلیل سكوتهم ، ف
وكان مجد لدین ینظر لألحداث نظرة واقعیة وتتمثل رؤیتُه بتغلیب مصلحة           

الدولة واستغالل المرحلة الحرجة التي تمر بها الدولة االیوبیة السیما بعد وفاة صالح 
المركزیة في دمشق والتنافس بین  الدین و االنقسام الحاصل بعد ذلك ، وغیاب السلطة

الملك العادل اخو صالح الدین وأبناء اخیِه ، وان الفرصة مواتیة للزنكیین لتحقیق 
المكاسب التي عجزت عن تحقیقها في حیاة صالح الدین الستعادة االراضي التي فقدتها 

  (4)لاالتابكیة  بعد توسع الدولة الصالحیة وضمها لألراضي الجزریة التابعة للموص
بینما االتجاه الثاني الذي كان یتمثل بالسیاسة التقلیدیة للزنكیین والتي رأى فیها           

مجاهد الدین قایماز بتریث حاكم الموصل عن الخروج ، ومن ثم مراسلة امراء االطراف 
 واستمالتهم واخذ رأیهم في هذا التحرك.

                                                                                                                         

؛ للجزیرة عنُه ینظر: عبد القادر 113/ ص4على حاكم الموصل . ابن خلكان ، وفیات االعیان ، مج
 د. ت(، المؤسسة المصریة العامة. –، )القاهرة  1احمد طلیمات ، مظفر الدین كوكبري ، ط

 185ر ، ص( الباه 1)
 .22/ ص22؛ سبط ابن الجوزي ، مرآة الزمان ، ج185( ابن االثیر ، الباهر ، ص 2)
. الصدر : هو اول كل شيء وقد استعمل كنایة عن المكاتبة وكان 68( ابو شامة ، الذیل ، ص 3)

ب یقصد به صدر المجلس وفي ذلك اشارة الى مكانة الشخص ومهابتُه بین قومُه. حسن الباشا ، االلقا
 377م( ، الدار الفنیة ، ص1989-االسالمیة في التاریخ والوثائق واالثار ، )القاهرة 

( للمزید عن ذلك ینظر : درید عبد القادر نوري ، سیاسة صالح الدین في بالد مصر والشام والجزیرة  4)
ي ، م( ، مطبعة االرشاد ؛ محمود یاسین احمد التكریت1976 –م ، )بغداد 1193-1174هـ/570-589

 م( ، دار الرشید.1981 –االیوبیون في شمال الشام والجزیرة ، )بغداد 
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م بصحة رأیِه فقال لهم "ان كنتم تفعلون وقد حاول مجد الدین ابن الثیر اقناعه           
ما یشیرون بِه علیكم ویرونُه فاقعدوا ، فانهم ال یرون اال هذا ، النهم ال یؤثرون حركتكم 

الحهم ، فكان اصحاب االتابكیات ال یرون في تحرك الموصل ما یخدم مص  (1)وال قوتكم"
بالعكس فان عودة الموصل لقوتها یشكل خطرًا على موقعهم ، لذلك كان یرى ان یتوجه 
عز لدین مسعود بالسرعة الممكنة بقواتِه الى االراضي الجزریة ، ومن ثم مكاتبة اصحاب 
االتابكیات الجزریة االخرى باالنضمام له ، وأن یقرهم على ما یبدو من امالك ویعلمهم 

قوا بِه ویساندوه ، السیما انه كان حاكم القوة االكبر. فضاًل عن خوفهم من بخروجِه لیلح
مخالفتِه وما یجرُه ذلك ، من احتمالیة قصدهم ونزالهم. مضیفًا الى ذلك ان البالد الجزریة 

وقد أثار    (2)لم یكن فیها الحمایة الكافیة لذلك سیكون امكانیة السیطرة علیها بشكل اسرع
ویبدو أن  (3)ائب الموصل "فظهرت إمارات الغیظ على مجاهد الدین"هذا الرأي غضب ن

الخیر لم یكن یتوقع وجود من یعارض فكرتُه وینافسُه في الدولة بعد تخلصِه من منافسِه 
في الدولة الزنكیة الوزیر جالل الدین االصفهاني ، ولعله لم یحتمل فكرة وجود منافس 

ي الذي كان علیِه مجد الدین، وانُه لم یكن لدیه حتى مع اختالف التوجه العلمي واالدار 
سلطة فعلیة بیدِه ، ویبدو ان مجد الدین ابن الثیر كان یدرك هذا ، لذلك سكت ، وقد 

،   (4) ذكر ابن الثیر ذلك فقال : "ولم یمكنُه اكثر من هذا القول خوفًا من مجاهد الدین"
المخدوم للجمیع على الحقیقِة والحاكم وفي روایة اخرى له قال : فسكت اخي لنُه كان هو 

، ویالحظ هنا بعض المبالغة في العبارة االخیرة اراد فیها ابن الثیر اظهار   (5) فیهم"
 المكانة التي كان علیها اخیه لدى السلطان االتابكي و مملكتِه.

                                                 

 .185( ابن االثیر ، الباهر ، ص 1)
 .185( ابن االثیر ، الباهر ، ص 2)
 .185( ابن االثیر ، الباهر ، ص 3)
 .122/ ص10( الكامل ، ج 4)
 .185( الباهر ، ص 5)
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صل ومهما یكن من امر فأن كفة مجاهد الدین الذي كان الحاكم الفعلي في المو           
قد رجحت باتفاقهم على ان یكاتبوا اصحاب االطراف ، فكاتبوهم ، فكل اشار بترك 

  (1)الحركة الى ان ینظر ما یكون من ورثِة صالح الدین فتثبطوا

ونستطیع من خالل الرأي الذي اصدره مجد الدین ان نفهم ان اتجاه العالقة بینُه              
م قوة استغلت االوضاع الداخلیة للدولة الزنكیة التي وبین االیوبیین اتجاه سلبي باعتباره

نتجت عقب وفاة نور الدین محمود وقامت بالسیطرة على الشام والتوسع على حساب 
 اراضي الدولة الزنكیة في الموصل. 

  (2)استمر مجد الدین مالزمًا لعز الدین مسعود ومرافقًا له في حملتِه الى الرها            
د بِه المرض حتى عجز عن الحركة ، فعاد الى الموصل في جماعٍة یسیرٍة ، وكان قد اشت

من جیشِه ومعه مجاهد الدین ومجد الدین ابن الثیر تاركًا غالب جیشه مع اخیِه عماد 
  (5). ، فلما وصل الى دینسر (4)م( لیقرر الصلح مع االیوبیین1197هـ/594)ت   (3)الدین

، وهذا یؤكد ان  (6)لثیر: "فاحضر اخي وكتب وصیتُه"، وأحسَّ بقرب اجلِه ، قال ابن ا 
 . (8)، معتمدًا علیه لدیهم  (7)مجد الدین كان حتى آخر عهد عز الدین یحظى بالثقة

 

                                                 

 .122/  ص10( ابن االثیر ، الكامل ، ج 1)
( كیلومتر سمیت باسم من 36الرها: مدینة بالجزیرة بین الموصل والشام بینهما ست فراسخ اي ) ( 2)

 .106/ ص3استحدثها. یاقوت الحموي ، معجم البلدان ، مج
( لم یستجب لمراسالتهم من امراء االطراف اال اخیه عماد الدین زنكي حاكم سنجار على قواعد  3)

ن عن الموصل  الى نصیبین واجتمع بأخیِه عماد الدین وساروا على استقرت بینهم فسار أتابك عز الدی
/ 10سنجار نحو الرها. وكان العادل قد عسكر بقواتِه قریبًا منها بمرج الریحان. ابن االثیر ، الكامل ، ج

 .122ص
 .186( ابن االثیر ، الباهر ، ص 4)
( كیلو 12دین بینهما فرسخان اي )( دنیسر:  بلدة عظیمة مشهورة تقع في نواحي الجزیرة قرب مار  5)

 .478/ ص2متر . یاقوت الحموي ، معجم البلدان ، مج
 .186( الباهر ، ص 6)
 .77/ ص2( ابن قاضي شهبة ، طبقات الشافعیة ، ج 7)
 .44/ ص25؛ الصفدي ، الوافي بالوفیات ، ج141/ ص4( ابن خلكان ، وفیات االعیان ، مج 8)
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  :النتائج
یتبین من خالل البحث حول مجد الدین ابن الثیر المحدث وعالقته بالسلطة          

 دة امور:م(  ع1193 -1169هـ/589 -565الزنكیة ما بین )
ان مجد الدین شغل مناصب  ذات طابع اداري اكثر منها سیاسي وامتاز بمهنیته  - اوالً 

في العمل ،كما ان تولیه  مسؤولیة خزانة الجزیرة ودیوانها یبین انه كان شخصیة بعیدة 
عن الشبهات او ما یرتاب منه الحكام ،وبالتالي نجد ان وثوق حكام الموصل به ساعد 

 .المناصب وتقریبهعلى ترقیه في 
كان لمجد الدین ابن الثیر بعض التحفظات حول سیاسة سیف الدین غازي  -ثانيًا 

الثاني حاكم الموصل، وان قبوله لشغل المنصب الذي كان یشغله والده من قبل في جزیرة 
ابن عمر، كان في الفترة التي خضعت فیها الموصل واعمالها لسلطة نور الدین محمود، 

االخیر نجد عودة مجد الدین الى الموصل ، ولم یعمل في خدمة سیف الدین وبعد وفاة 
غازي ثاني مرة اخرى او یتولى منصب یتعلق بامور مالیة ، وانما عمل في دیوان االنشاء 

                    .لوزیر الدولة ونائبها 
به من حكامها، على الرغم ترقي المنازل بمجد الدین ابن الثیر في السلطة وقر   -ثالثًا 

اال انه كان حذرا في التعامل معهم، اذ انه اظهر قدرًا عالیًا من الموازنة في االمور، فبدت 
عالقته بهم على مسافة واحدة من الجمیع، فنجده ینأى بنفسه عن المنافسة مع مجاهد 
الدین قایماز في بعض الفترات، السیما ان االخیر كان المتحكم في الموصل، في حین 

مجد الدین یدرك تماما انه لم یكن لدیه سلطة فعلیة على ارض الواقع كمستشار  كان
 للدولة، رغم ما حاول ان یعكسه اخوه عز الدین ابن الثیر المؤرخ في احدى روایاته .

كان مجد الدین موضع تقدیر من قبل حكام الموصل الزنكیین، ویعود ذلك  -رابعًا     
ى جانب علمِه وفضلِه وبراعته في فن االنشاء والترسل، لمكانة والده وقربهم منهم  ال

ویتضح ذلك في عدم تأثر مكانته بعد تعرض من كان في خدمتهم للحبس، كل من وزیر 
 الدولة ونائبها، بل بالعكس من ذلك ارتفع شأنه لدى اتابكة الموصل .
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كونه اتخذ نستطیع تمییز موقف مجد الدین ابن الثیر من االیوبیین في  -خامسًا     
منحى سلبیا، ویبین ذلك من خالل اراءه التي اشار بها على حاكم الموصل عز الدین بعد 

 وفاة صالح الدین االیوبي .
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Majd al-Din Ibn al-Athir and his Relation with the Zangid 

Authority between (565-589 AH / 1169-1133 CE) 

manahil Asmaa al-Khayro

   

 Shakeeb Rashid Bashir 

 

Abstract:   

 

        The research deals with the relation of Majd Al-Din Ibn Al-

Atheer, the modernizer of the Zangid authority, whose association 

with it was through his father and then he assumed a number of 

administrative positions. Majd Al-Din was a model for Mosul 

scholars to deal with the Zangid authority, as well as to prove its 

loyalty to it and its ability to spare himself the consequences of the 

Sultan’s owners. The research was divided into several paragraphs, 

the first was his relationship with Saif al-Din Ghazi the second 

(565-576 AH / 1169-1180 AD), among which it touched on his 

position on Nur al-Din Mahmoud Zangi (544-569 AH / 1149-1173 

AD) the owner of Aleppo, then his 

       Key words : saif al-din ghaz ؛ nur al-din Mahmoud , jalal al-din 

al-asfahani  ؛ mujahid al-din qaymaz؛ izz al-din masoud . 
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