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 علي بن الحسن بن هبة هللا بن عبد هللا بن الحسين

 الدمشقي  أبو القاسم ابن عساكر 

 هجري  571 /499 ، اإلمام الجليل حافظ األمة

 الباحثة نبيلة القوص ي

 : سائحي دمشق إخويت القراء

بنزول سيدان عيسى عليه السالم  الزمانتلك املدينة اليت سيحدث فيها إعالن متسارع لنهاية  ،دمشق
عند املنارة البيضاء، ليجتمع املؤمنون احلقيقيون من حوله ينتظرون إرساء احلّق والعدل يف العامل، يف  

 .عن الصراط املستقيمت وضل ت وقت تكون فيه البشرية قد اته

حيث  ا سيد اخللق، روى عنه ِلمااحلضارة اإلنسانية، إليها ُشّدت الرحال و أعرق مدن التاريخ  ،دمشق
إذا فسد أهل الشام فال خري  )، و( اخلري عشرة أعشار، تسعة ابلشام وواحد يف سائر البلدان)قال: 
ستكون  )و،  (عليكم ابلشام.. فيها خرية اخللق):  مث قال،  (فإذا وقعت الفنت فإن اإلميان ابلشام)، و(فيكم

أبدااًل وأكثره زهادًا وأكثره مااًل ورجااًل، وأقله كفاراً، دمشق يف آخر الزمان أكثر املدائن أهاًل وأكثره 
فهّيا منضي والنفوس  ، (ينزل عيسى بن مرمي على املنارة البيضاء شرقي دمشق)و( وهي معقل ألهلها

نتنافس بروح راقية ترجو اخلري للجميع، وإين أرجو هللا يل ولكم أن   ،كون من أهل اخلرييةتتتوق أن 
نكون أصحاب إميان ُمطّبقني ومنّفذين ألقوال احلبيب بروح تتوق ملالقاته وهو راٍض عنا، ترافقنا يف  

 (.حىت حتب ألخيك ما حتب لنفسك ) : صلى هللا عليه و سلم رحلتنا هذه أسرار معاين قوله

حسن  ذلك منو هم إال تذكرة لنا حنن أحياء اليوم، ولُنرفق ذلك ابلدعاء هلم، وما الوقوف عند آاثر  
  .لقلب قبل العنياسياحًة وتبصرًة ب حلظة من حلظات العمر، الوقوف التدبر أثناء 

ندعوكم لرحلة اترخيية بني كتب الرتاجم، فهال أنصتنا معًا إىل ما ترويه تلك الكتب بنية ترجو الَفهم  
ورمبا قراءة يف سطور التاريخ حتيي   ؟قبل األرض إلنسانا إعمار خللق، كيف يكونالصحيح عن سيد ا

 اإلمام الشافعي:وكما يقول القلب للعمل، 
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 وعاش قوم وهم يف الناس أموات قد مات قوم وما ماتت مكارمهم
سائلني هللا أن يوفقنا  ابسم ابن عساكر،    يف قراءة ترمجة املؤرخ و احملدث، احلافظ الذي اشتهر   منضي معاً 

 .جلعز و  هللا لفهم عنلتصاحلني العقل م مع النفسو  يف قرائتنا هذه بعظة مفيدة للروح

  ،)اتريخ دمشق(الكتاب الشهري  صاحب  احملدث العامل الثقة املؤرخ احلافظ ، الشهري اببن عساكر،
 .ثمانني جملدال يذ

 نسبه و كنيته:مولده و امسه و 

هو أبو القاسم علي بن احلسن بن هبة هللا بن عبد هللا بن احلسني الدمشقي الشافعي املؤرخ الرحالة  
  ولد يفاشتهر بذلك،  هو امسه عساكر إمنا من جدوده ال نعلم أحداً و  ،احلافظ، املعروف اببن عساكر

كان  حيث   يف بيت كرمي األصل معروف ابلفضل،م 1105هـ / 499أول الشهر احملرم سنة  دمشق
أبمور   للعلماء مهتماً  قدراً للعلم مُ  حمباً  عدالً  صاحلاً  احلسن بن هبة هللا شيخاً امسه،  اً ورع تقياً  (أبوه)

حيىي بن علي بن عبد العزيز القاضي الفقيه   (أبوها)من بيت القرشي،  (أمه )وكانت ، الدين والفقه
تفقه على أيب بكر الشاشي وبدمشق على القاضي املروزي والفقيه نصر،    ابلعربية ثقةً   الكبري، وكان عاملاً 

عائشة بنت علي فهي ( وزوجة اإلمام وأم أبنائه) أما ،وقد مسع منه وروى عنه أبو القاسم بن عساكر
 يسمعها احلديثلالزوج الكرمي حيضر هلا حمداثت فكان كان هلا شغف ابحلديث،   بن اخلضر

ها ويتلقون عنها كما يتلقون عن أبيهم، وشاء هللا أن تتوىف هذه  ئ يسمع منها أبنال، مث الشريف
موعظة    ،م( فرتكت يف نفسه أسى وحسرة1168هـ =    564السيدة الكرمية قبل زوجها يف سنة )

 ن يف الرتبية األسرية.اعربة تفيدو 

للبيئة اليت نشأ فيها احلافظ ابن عساكر   هكذا نرى أن اً، قاضي أبو املعايل حممد بن حيىي ( خاله)ان وك
هذا البيت    آالفيف بيت قضاء وحديث وفقه، وكان    شأأثر كبري يف اجتاهه حنو العلم ونبوغه فيه، فقد ن

 . من كبار علماء دمشق وقضاته

قرأ القرآن   داثً حمُ  فتياً مُ  هـ( فقيهاً 563 - 488األكرب صائن الدين هبة هللا بن احلسن ) (أخوه )وكان 
األمينية  ملدرسة الشافعية  ابلرواايت وتفقه وبرع، ورحل فسمع وقرأ األصول والنحو وتقدم ومسع الكثري اب
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. وأما أخوه أبو  ورعاً  ديناً  ثبتاً  ثقةً  رس وأفىت وكتب الكثري، وكان إماماً لشيخه أيب احلصن السلمي، ود
 .، وقد نشر أوالده الستة العلم واحلديثعبد هللا حممد بن احلسن بن هبة كان قاضياً 

وهو يف سن صغرية، مسعه أخوه الصائن    بدأ ابن عساكر بتلقي علومه ودروسه ابكراً أتمل هذه السطور،  
أبيه   من كان يف السادسة من عمره يومذاك فأخذ يسمع ابعتناء عندما  م، 1111هـ / 505سنة 

مسع أاب القاسم النسيب وقوام بن زيد وسبيع بن قرياط وأاب طاهر احلنائي وأاب احلسن و وأخيه الصائن 
 ت تدريسهم.بن املوازيين، وراح يرتدد إىل جمالسهم وحيضر حلقا

كانت أسرته الصغرية هي أول فقد  ، رابن عساك ترعرعو  العلم نشأ ائماملعّبق بنس  االمياين يف هذا اجلو
، مث تتلمذ على عدد ضخم من شيوخ دمشق وعلمائها،  ورعو  اً الدين بتقلقى فيها حب العلم و من ت
من أمهات  كبرياً   اإلسالمي، وتلقى على أيديهم عدداً كانت آنذاك من حواضر العلم يف العامل اليت  

 .الكتب يف احلديث والتاريخ 

 : شيوخه 

من كتاب تلخيص املتشابه للخطيب  قرأ على أيب الفرج غيث بن علي الصوري اتريخ صور، وجزءاً  -
 .البغدادي

لغين بن  وقرأ على عبد الكرمي بن محزة السليم كتاب اإلكمال البن ماكوال، ومشتبه النسبة لعبد ا -
 .سعدي

وقرأ على شيخه أيب القاسم النبيه كتاب اجملالس وجواهر العلم ألمحد بن مروان الدينوري، وتلخيص  -
 .املتشابه للخطيب البغدادي

وقرأ على أيب حممد بن األكفاين كتاب املغازي ملوسى بن عقبة، وكتاب املغازي حملمد بن عائذ   -
 . وغريها الدمشقي، وأخبار اخللفاء البن أيب الدنيا،

ومل ينشغل ابن عساكر يف فرتة حياته الباكرة إال بطلب العلم فانصرفت مهته إليه، وانشغلت نفسه به،  
ومل يصرفه عنه صارف، ومل يرتك عاملا ذا شأن يف دمشق إال اتصل به وقرأ عليه، ومل تسنح له فرصة من 
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صل ما تصبو إليه نفسه من  وقت إال شغلها ابلقراءة والدرس، حيث كان يف سباق مع الزمن حىت حي
 .العلوم والفنون

 : رحالته العلميةمث أتمل 

م( إىل بغداد، مث اجته منها إىل احلجاز ألداء فريضة  1126هـ =  520دأ ابن عساكر رحالته سنة ) ب
إىل   اً احلج وزايرة النيب )صلى هللا عليه وسلم(، ومل تطل إقامته يف املدينتني املقدستني حيث كر راجع

 . ابملدرسة النظامية دبغدا بغداد؛ ملتابعة دروسه يف

من أئمة العلم، وقرأ عليهم عشرات الكتب   اً كبري   اً عدد  قابل  ،ويف فرتة إقامته اليت استغرقت مخس سنوات 
ت اجمللدات الضخمة، فاتصل أبيب غالب بن البنا، وقرأ عليه كتاب نسب قريش للزبري بن العظيمة ذا

بكار، وكتاب التاريخ البن أيب خيثمة، وقرأ على أيب القاسم بن احلصني مسند أمحد والغيالنيات،  
ي  ودرس على أيب بكر حممد بن عبد الباقي الطبقات الكربى البن سعد، ولزم أاب القاسم بن السمرقند

ومسع منه كتًبا كثرية، منها: سرية ابن إسحاق، وكتاب الفتوح لسيف بن عمر، واتريخ اخللفاء البن  
ماجه، ومعجم الصحابة أليب القاسم البغوي، واملعرفة والتاريخ للنسوي، والكامل يف الضعفاء البن 

 .يعد

اود بعدها رحلته  م(، واستقر هبا فرتة ع1130هـ =  525عاد احلافظ ابن عساكر إىل دمشق سنة )
م( إىل إيران وخراسان وأصبهان ومهذان وأبيورد وبيهق والري  1134هـ =  529مرة أخرى سنة )

من الكتب على كبار احلفاظ واحملدثني يف   اً كبري   اً ومرو، مسع يف أثنائها عدد ونيسابور وسرخس وطوس
هـ    533اد إىل دمشق سنة )بالد املشرق، مثل: سعيد بن أيب الرحاء، وزاهر بن طاهر الشحامي، مث ع

( وقد طبقت شهرته اآلفاق، وقصده طالب العلم من كل مكان، وانصرف إىل التأليف  1138= 
عدُد شيوخه الذين  حيث كان وبلغ ابن عساكر قمة العلم، ليتبوأ مرتبة احلّفاظ واحملدثني،  .والتصنيف

)بضعاً   ، وًا ابإلجازة ( شيخ290، وعن )( شيخًا أنشدوه46) ( ابلسماع، و1300يف معجمه: )
 ( تقريباً . 1716ومثانني* امرأة، فاجملموع )
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)اتريخ  ، رافق ذلك ظهور هنضة علمية كبرية، عّمت البالد..  وكان عصره عصر اجلهاد ضد الصليبنيو 
حيث جييبهم ابن عساكر أبحاديث    عظمة دمشق،عن مكانة و   ( جاء جواابً لكل حائر متسائلدمشق
 طامعني مبا يرضي هللا ونبيه.  فصاروا  طائعني له، اخللق،سيد 

وبقي ابن عساكر رمحه هللا   أول مدرسة شافعية مث يف دار احلديث النورية،  املدرسة األمينيةدرس يف 
)ت   نور الدين زنكي  الرفيعة الدينيةالعلمية و  على التأليف والتصنيف والتدريس، ومحلت مكانته نكباً مُ 

كان يقرأ على   ، فبىن له دار احلديث النورية، هبذا العامل اجلليل أكثر على العنايةم( 1173هـ / 569
وانصرف ابن عساكر إىل التدريس فيها حىت وفاته، غري متطلع إىل  مسامعهم كتاب )اتريخ دمشق(.

 .بضقُ  أن إىل حني يف دمشقعلى خدمة السنة والتعبد  زخرف الدنيا، بل مل يزل مواظباً 

 :مؤلفاتهمن 

 ، نذكر عدد منها:ف، و يعد )اتريخ دمشق( من أمههانمص 138كان غزير التأليف بلغ عددها 

تبيني  و املوافقات، أطراف السنن، عوايل مالك، غرائب مالك، عوايل شعبة، عوايل الثوري،  خالتاري
ية، وقد طبع  األربعون البلدان، كذب املفرتي فيما ُنسب إىل أيب احلسن األشعري، والكتاب مطبوع

األربعون يف مناقب أمهات املؤمنني، وقد طبع حمقًقا بعناية ، بتحقيق حممد مطيع احلافظ يف دمشق
ترتيب  ، اإلشراف على معرفة األطراف، والكتاب ال يزال خمطوطًا، حممد مطيع احلافظ يف دمشق

، جزء فيمن نزل ابملزة، فضائل الربوة و النريب،  الصحابة يف مسند أمحد، والكتاب خمطوط مل يطبع بعد 
غريها من املصنفات و جزء أهل كفر بطنة، سوسة، و جزء يف أهل كفر برزة، و جزء يف مقام إبراهيم و و 

 اهلامة. 

وله عدة جمالس خمطوطة يف ذم من ال يعمل بعلمه، ويف التوبة، وذم قرانء السوء، ويف سعة رمحة هللا،  – 
أيب وقاص، وفضل عبد هللا بن مسعود ، وقد طبع جملسان من هذه اجملالس بتحقيق  ويف فضل سعد بن  

 .الصغرية  حممد مطيع احلافظ. وهذه اجملالس أشبه ابلرسائل

 إال ختمه بشئ من شعره، من أشعاره: وللحافظ أيب القاسم بن عساكر شعر كثري، قلما أملى جملساً 
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 ألحاديث العوايلوأشرفه ا أال إن احلديـــــــث أجل علم
 وأحسنه الفوائد واألمايل وأنفع كـل نــوع منه عندي
 حتققه كأفواه الرجــــال فإنك لــن ترى للعلم شيئا

 وخذه عن الشيوخ بال مالل فكن اي صاح ذا حــرص عليه
 من التصحيف ابلداء العضال وال أتخذه من صــحـف فرتمى

 

 (؟اتريخ دمشقكتاب )  ماذا عن

ال يصرفه عنه شيء، ومل جيعله وسيلة   ، وجعله هدفاً عساكر نفسه ابلعلم مذاكرة وحتصيالً ابن شغل 
 . يف مال أو جاه، أعطاه نفسه ومل يبخل عليه جبهد، فكافأه هللا سعة يف التأليف  لتويل منصب أو طمع 

منها قد ملك عليه فؤاده، وانصرفت إليه    اً وخالل التدريس وضع ابن عساكر مؤلفات كثرية، لكن مؤلف
يضاهي  لكتابه الكبري "اتريخ دمشق"،  اً م، فبدأ يضع خمططمهته املاضية منذ أن اجته إىل طلب العل 

للتأليف يف اتريخ املدن، حيتذيه املؤلفون يف   اً الذي صار منوذج"اتريخ بغداد" للخطيب البغدادي، و 
 املنهج والتنظيم. 

من حياة مؤلفه، وصاحبه منذ فرتة مبكرة من  طويالً  استغرق التفكري والتأليف يف اتريخ دمشق وقتاً 
  يطً خطبدأ ابلت، مث عقله قد استنارت بنور أحاديث املصطفى اليت قد مجعهافكرة يف فكانت ته، حيا

فهو  ،  فأخذ من حياته عمراً ،  )اتريخ دمشق( بسند قبل اخلرب:    هذه الفكرة   يف تنفيذ   ععلى الورق، وشر 
ومل يفرغ منه إال بعد أن  شبابه ومل ينجزه يف كهولته، وإمنا شغل حياته كلها،  وال يفمل يؤلفه يف صباه 

 ه.وهن جسده وكّل بصر 

، ال يُلحُق شأُوه وال ُيشّق غباره، وال كان له نظري ، بصرياً هبذا الشأن، ذكّياً ، متقناً ، حافظاً وكان َفِهماً 
 يف زمانه. 

عمار كثرية، وكاد املؤلف ينصرف عن إجنازه  كان العمل ضخًما حيتاج إجنازه إىل أأتمل يف هذه السطور،  
فبعث إىل احلافظ ابن عساكر   مسع نور الدين زنكي، وإمتامه، لوال أن خرب هذا الكتاب تناهى إىل
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م(، مث قام ولده القاسم  1163هـ =    559وأمته سنة )   ة يشحذ مهته ويقوي من عزميته، فعاد إىل الكتاب
م(  1169هـ =    565بصر أبيه وعنايته، حىت إذا فرغ منه سنة )   بتنقيحه وترتيبه يف صورته النهائية حتت

، أو حيذف ما  خلطاً فاته، أو يصوب  اً ، أو يستدرك أمر قرأه على أبيه قراءة أخرية، فكان يضيف شيئاً 
   .أو يؤخر مسألة، حىت أصبح على الصورة اليت نراها اآلن بني أيدينا اً يراه غري مناسب أو يقدم موضع

 ؟ؤلف بعد عودته من رحالته اهلادفةيهو يصنف و و  ماذا قال ابن عساكر أخي القارئ، أتمل

   أي ما مسع من العلماء الكبار يف العامل اإلسالمي. : مىت أروي ما مسعت؟مث قال بعد عودته

 : من أحق هبذا منك! فصار امسه مشهوراً  يف البالد.. فشجعه أعيان وشيوخ البلد وقالوا 

  - يقصد نور الدين زنكي  -( إىل امللك العادلاتريخ دمشقعساكر :  رقي خرب مجعي )  قال ابنو  
 .  وبلغين تشوقه إىل استنجازه واالستتمام، فراجعت العمل به راجياً الظفر ابلتمام

جاء الكتاب يف النهاية يف مثانني جملدة، تبلغ حوايل ستة عشر ألف صفحة خمطوطة، خصص املؤلف  
كتابه لذكر فضائل دمشق، ودراسة خططها ومساجدها ومحاماهتا وأبنيتها وكنائسها،  القسم األول من  

وكان هذا كاملقدمة لكتابه الكبري، مث أخذ يف الرتمجة لكل من نبغ من أبنائها أو سكن فيها، أو دخلها  
 .واجتازها من غري أبنائها من اخللفاء والعلماء والقضاة والقراء والنحاة والشعراء

حلقة دمشق يف منهج ابن عساكر لتشمل الشام أحيااًن فيرتجم ملن كان يف صيدا أو حلب  وقد تتسع 
أو بعلبك أو الرقة أو الرملة، وكما اتسعت لديه دائرة نطاق املكان اتسعت دائرة الزمان، فامتدت من 

 .زمن أقدم األنبياء واملرسلني إىل عصر املصنف

يف الرواية على السند مهما طال أو تعدد، فال يذكر  اعتمد  منهجه يف الكتاب هو منهج احملدثني، ف
إال ويسبقه إسناده، وقد يكرر اخلرب الواحد ما دامت هناك فائدة من زايدة أو توضيح. واتبع يف   اً خرب 

يف ذلك أمساء اآلابء بعد أمساء املرتمجني، لكنه بدأ الرتاجم  اً الرتاجم التنظيم األلفبائي املعروف، مراعي
تيمًنا ابسم رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم(، وبعد أن فرغ من الرتاجم املرتبة أمساؤها   ، مبن امسه أمحد

، مث يف ذلك الرتتيب األلفبائي أيضاً  اً ترتيب املعجم، أورد من ُعرف من الرجال بكنيته فقط، مراعي
 اً لنساء، ملتزمأعقب ذلك ابجملاهيل ممن ُعرفت هلم رواية ومل يعرف هلم اسم، مث ختم الكتاب برتاجم ا
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هن مبجلد مستقل، اتسع ملائة وست وتسعني ترمجة من املنهج نفسه يف الرتتيب والتنظيم، وقد خصّ 
 .شهريات النساء يف العلم واألدب والغناء

له وانتخب منه، مث قام  من جهود القاسم ابن املؤلف، الذي ذيّ  بدءاً  اً وقد لقي الكتاب عناية واهتمام
لتاريخ دمشق،   اً الذي صنع خمتصر  هـ  711 ، مثل ابن منظور املتوىف سنة ه ابختصار عدد من العلماء 

 .يف دمشق اً حمقق جملًدا حني طُبع أخرياً  29فقد جاء يف   اً وعلى الرغم من كونه اختصار 

 عليه: ءثناء العلما

  هو الشيخ اإلمام، انصر السنة وخادمها وقامع جند الشيطان بعساكر السبكي:    اتج الدين  لقا -
اجتهاده وهادمها، إمام أهل احلديث يف زمانه وختام اجلهابذة احلفاظ، وال ينكر أحد منه مكانة 

 . مكانه، حمط رحال الطالبني
كان حمدث الشام يف وقته ومن أعيان الفقهاء الشافعية، غلب عليه احلديث  ل ابن خلكان:  قاو  -

 .فاشتهر به وابلغ يف طلبه إىل أن مجع منه ما مل يتفق لغريه
 . سواه )يعين لفظة احلافظ(  لقبما نعرف من يستحق هذا الوقال اخلطيب أبو الفضل الطوسي:   -
 هو حافظ الشام بل هو حافظ الدنيا اإلمام مطلقا الثقة الثبت. : النوويوقال  -
 .أحد من اشتهر ذكره وشاع علمه وعرف حفظه وإتقانه وقال ابن الدبيثي: -
احلافظ عبد الغين املقدسي بعد موت ابن عساكر نفذ من وبلغنا أن وقال الذهيب يف السري:  -

، ويقال: ندم على  من اتريخ دمشق، فلما طالعه انبهر لسعة حفظ ابن عساكر استعار له شيئا  
 هللا.  همرمحة، تفويت السماع منه فقد كان بني ابن عساكر وبني املقادسة واقع

 رمحه هللا:  وفاته

فكان حيضر جمالسه نور الدين حممود سلطان دمشق الذي قربه  ظل اإلمام حمل تقدير الناس والوالة، 
ومكث اإلمام  ...  ه وحيضر جمالس تدريسهلّ جيُ   ”صالح الدين األيوب  “وبىن له “دار السنة” وكان 

تويف رمحه هللا يف ليلة االثنني حادي عشر شهر  حيث  ،ابن عساكر يؤدي رسالته حىت لّّب نداء ربه
يف جنازته،   صالح الدين األيوب م، وعندما حضرته الوفاة سار السلطان1176هـ /  571رجب سنة  

https://www.islamonline.net/Arabic/history/1422/05/article21.shtml
https://islamstory.com/ar/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%89-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%89
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معاوية بن  فن عند أبيه مبقربة ابب الصغري، شرقي احلجرة اليت فيها وصلَّى عليه القطب النيسابوري، ودُ 
 . رضي هللا عنه أب سفيان

تدرجه يف  منذ نشأته و ة نبسريته احلس  عكسفقد جزاه املوىل عنا خري جزاء، و رحم هللا ابن عساكر 
 العلم جعلت شعارهااليت  تدلنا على أمهية األسرة عظيمة، إميانية روحانية اً أسرار الدين معارج العلم و 

 .الصاحل  يف بناء اجملتمع صاحلة تساهملبنة  نتج يورع شديد بتقى و الدين املتني، الصحيح و 

 تعظيم أقوال احلبيب املصطفى :  هذه أسرار سريهم احلسنة

 ...ندعو له من القلب

 العاملني. اجعلنا خري خلف خلري سلف، اللهم آمييني اي رب  و اللهم، من اخلريعنا اللهم اجزه 

 املصادر و املراجع: 

 ـ سري أعالم النبالء / الذهيب

 الطبقات الشافعية الكربى / السبكي ـ 

 ي اهلادـ شذرات الذهب فيما ذهب / املربد ابن عبد 

https://islamstory.com/ar/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%89_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://islamstory.com/ar/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%89_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86

