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 ملخص البحث
سممها أو اقامت على أرض السهل المسممى   ،شهرزور مدينة في كردستان العراق    

التي سميت   اسمه أنتسب إليها جمع من المشمايير ممن الهاهما  و المثمد وين والا ما  
وقد تناولت  اختصار ترجمة عدد ممنه  ممع ااشمار  إلمى  ع مه   مما  .والشعرا  والااد 

لاممد رفممدوا ثيمما  اثمممة وأورويمما  جهممودي  واعتلمموا مناصممب مهمممة  .يممتم   وثجمم  ال ثمم 
فممممي الدولممممة ااسممممممية ، ودونممممت ونمممما  العلممممما  والممممم رخين وكتمممماب التممممراج  لجهممممودي  

عماله            .وا 
Abstract 

Shehrazur is an Iraqi Kurshish Toon occupies plain Land 

that takes its name or name of the plain. Famons jures prudents 

and renewers are belonging to it as well as judges , pots and 

leaders. Promptly g dealt with biographies of some, hinting to 

others as much as suits the research's volume. Their efforts are 

of an interest and tracing they occupied big posts in The Islamic 

state. The supreme works and efforts of scientists, historians and 

writers  of  biographies are worth praise and admiration. 

 مةمقدّ
الثممممد ب رب العمممالمين و مممه نسمممتعين والصمممم  والسمممم  علمممى خيمممر المرسممملين وألمممه     

 وصث ه أجمعين. 
 ...و عد    
فاممد أتممي  لممي أن أىلممع علممى تممراج  مممن انتسمم وا إلممى مدينممة شممهرزور مممن المثممد وين     

وقمممد راقنمممي كلممم  الكممم  ممممن اثعيمممان المممكين أنج مممته  تلممم   ،والهاهممما  والا ممما  وا عيمممان
مسمافة ليسمت  أو التمي سمميت  اسممه علمى .الاا عة في السهل المسممى  اسممهاالمدينة 

زور ممممن أنج مممته  ممممدن عريامممة  عيمممد  عمممن السمممليمانية. فر مممما قمممارب ممممن أنج مممته  شمممهر 
 ،دمشمق ، ل أن الكوير ممن تمولى الا ما  فمي ممدن ع يممة د  مداد ،كأر يل والموصل

 قد جا وا أو انتس وا إلى شهرزور. (ثلب ،الموصل

Keyword : scholars , notables , shahrazur
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ات والسمير وجدت إن من المناسب أن أتت مع تمراج  أول م  اثكمار  فمي  كتمب الى ام    
، وقمد وجمدت أن لامب الشمهر زورد  قمد غمدا دلميمل علمى تلم  وغيريا من أمهات الكتب

وقمد ركممزت  .ال يموت التمي أنج ممت أول م  اله مم  أكوممر ممن د لتهمما علمى المدينمة كاتهمما
، ممع التىمرق  صمور  يسمير  إلمى نمماك  ممن ا ما هاها  والمثمد وين والفي  ثوي على ال
ور مممما لممم  يمممت  لمع مهممم   ،فمممي ال المممب قمممد عاشممموا خمممار  المدينمممةويممم   ،الاممماد  والشمممعرا 

 .زيارتها
وكانممت   ممداد الماصممد والمنممار  التممي يمم وب  ،فاممد تت ممع إ مما ي  سمم ل العلمم  وم ممانه    

وكمممكل  الثوا مممر ااسمممممية اثخمممره فعممماو أ نممما ي  وت مممو وا  ،أليهممما ممممن ي ت مممي العلممم 
،   وجلسموا للثمدي  والموع  والتمدري والثكم ،فولوا الا ا  ،أعلى المناصب في الدولة

، أن  ع مه   لمم ممن العلم  ورفعمة المكمان ل وجدت أن  ،ونالوا تاريب الخلها  واثمرا 
 .ويدنونه  ااكرا الخلها  والااد  يسعون إلى مجالسه  ويكرمونه  غاية 

، ونممماك  مممن خممون، فممدونت  ع ممال مممن تلمم  اثقمموالأشمماد  ه ممله  العلممما  والم ر و      
ويممممكا نممممموك  للمممممز  الرا ممممع الممممكد أثدوممممه ااسممممم   ممممين  .التعريممممض  ه ممممله  ومكممممانته 

، وأمنمت  مه وكمل اثجنما  التمي جا يما ااسمم  ،الشعوب التي دخلته فالعرب واثكمراد
ورفعممت عممن كايلهمما كممل الصممهات اثخممره ويمم    العلممما  نممماك   وثملتممه، قممد ت خممت

يا ثممدود الل ممة والاوميممة والمكممان شممايد  علممى ث ممار  ااسممم  اانسممانية التممي   تثممد
 :دور شهرزور في الثركة الهكرية

، إ  أننمممي لممم  أجمممد ممممن تسمممب أليهممما يمممكا الجممممع ممممن الم مممرزينوممممع أن شمممهرزور ان    
فل  ي ور عنها مجمال  علم  أو  ،أو ال صر  أو الكوفة مومل    داديخصها  ميز  علمية ك

لمممممما  اثمصمممممار ااسمممممممية ثمممممدي  أو ثلامممممات لعلمممممما  ممممممن أ نا هممممما كمممممما أ ومممممر عمممممن ع
فهمممي كمممما ي مممدو أصمممل  ،أثمممدا ممممن العلمممما  لممم  ياصمممديا ىل مممال للعلممم  المشمممهور ، كمممما أن

  الدولممة التممي فسممثت ل يمموت نزثممت إلممى المممدن الك يممر   اصممد العلمم  والتممدر  فممي مسممال
و ايممت المدينمممة ال عيممد  عممن المراكممز الث ممارية الع ممممى  ،لكممل اثجنمما  ورث ممت  همم 
مكتهيممة  كونهمما اصممل  (...الاممد  ،ثلممب ،دمشممق ،الموصممل ،الدولممة ا سممممية د  ممداد

العوا مممل التمممي أومممرت الثركمممة الهكريمممة والعلميمممة والشمممرعية فمممي تلممم  المراكمممز المهممممة ممممد  
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الرا مممع عشمممر دالخمفمممة الع اسمممية والدولمممة المملوكيمممة ثتمممى نهايمممة الامممرن الومممامن الهجمممرد 
ويمممي الهتمممر  الكي يمممة للث مممار  العر يمممة ا سمممممية والتمممي شمممهدت ا مممداعات  (المممميمدد

كأمماكن اخمره اشمتهرت  ممن نمزا عنهما فشمهرزور  ،العلما  المسلمين فمي كمل الميمادين
وا اسممها فمي امماكن تواجمدي  فمي ثوا مر ا سمم  من العلمما  واله مم  والاماد  وثملم

         .لو  وغيريما الكويرآليها كمدينة ييت و إ ي  ا نتساب الك ره وتا ع ا نا
أرجممممو أن يكممممون  ثوممممي يممممكا قممممد أسممممه  فممممي التعريممممض  همممم    اثعممممم  وان يكممممون      

                         .خالصال لوجه اب تعالى

 شهرزور يف التاريخ
ارض واسعة في الج ال  ين أر ل دد: ت  الشين وسكون الها  وفت  الرا شهرزور  ه     

 (1د(.(ويمدان
، والمعروض  سهل شهر هل الهسي  الممتد إلى السليمانيةوالمدينة تنسب إلى يكا الس

المدينة في الوقت الثا ر تعرض  اس  أخر ويو سيد صادق نس ة ل ري  رجل  ،زور
وقد أشار الم رخون إلى عراقة المدينة وقدمها وكور   ،يعود نس ه إلى آل ال يت الكرا 

( قد أن داود وسليمان دعليهما السم  ، فككر ا ن خلكانوو التي دخلتهااثقوا  والجي
ها  او  عرض أيل (2د.كا الارنيين قد سكنها ومات فيها، وأن اثسكندر دعوا لها  النصر

 (4د.وسكانها من اثكراد الجملية وال اسيان والثكمية والسولية (3دالشكيمة وماارعة اثعدا 

                                                 

 يروت د  ،دار صادر ،معج  ال لدان ،يم626شهاب الدين أ ي ع د اب ياقوت  ن ع د اب ت  ،ياقوت( 1د
، د 1ى ،  يروت  ،دار صادر ،لسان العرب ،يم 711مثمد  ن مكر  ت  ،وا ن من ور ؛3،373:د ى ،ت
 .11/16:ت
 ،وفيات اثعيان وأن ا  أ نا  الزمان ،681شم  الدين أثمد  ن مثمد  ن أ ي  كر ت  ،ا ن خلكان( 2د

 .4/71 :1668، يروت د ى ،دار الواافة ،أثسان ع ا  -تثايق د
 ،معج  ما أستعج  من أسما  ال مد والموا ع ،يم487ع د اب  ن ع د العزيز ت  ،ال كرد( 3د

 .3/813:ه1413،  يروت 3، ىعال  الكتب ،تثايق مصىهى الساا
 .  3/373:معج  ال لدان ،ياقوت( 4د
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 ،أن رجالها لنزق وان عاار ها ل رقدد: وأورد ا ن من ور وصض أعرا ي لشهرزور فاال
  (1د.(أد أنها لتشول  أكنا ها كما تشول الناقة(

أن دد: فاالوأشار ال مكرد إلى كل   تها جيوو الهت  ا سممي  لهتثها،وقصد     
زور ويو وال على ثلوان في خمفة عمر فل  يادر عزره  ن قي  أراد أن يهت  شهر 

  (2د.((عليها ف زايا عت ة  ن فرقد فهتثها  عد قتال مول صل  ثلوان
 ككل  إلى آخر خمفة الرشيد و ايت ،و مت شهرزور إلى أعمال الموصل       

ر المصادر التاريخية إلى ان شهرزور  ايت وتشي. وليها رجل مهرد ، و (ه163-171د
 (3داثمود، ن ا تدا  من نهاية العصرجيوو الو   والااد  المسلمي مسرثال لتااتل

ار  ، فااو  أيلها ال زا  كما شالخمفة الع اسية ل ارات التتار وتعر ت ال لد  في نهاية
الجيو المملوكي، فأ لوا مع   1261/ه638في معركة عين جالوت عا  الشهر زوريون 

 (4د.ثسنا فيها  م ل 
دخر  من يكه الناثية من دوعرفت شهرزور  دوريا في الث ار  ااسممية إك         

 ل أن  (3د(لا ا  والهاها  ما يهوت الثصر(اآلجلة والك را  واث مة والعلما  واعيان ا
دوثس    الا ا   ني الشهر د: وياول ،ياقوت يع    من قدر من خر  منها من ااعم 

                                                 

 .11/16:لسان العرب ، ن من ورا( 1د
، نجيب تثايق ،ال لدان وفتوثها وأثكامها ،يم276أثمد  ن يثيى  ن جا ر ت  ،ال مكرد( 2د
وثلوان في اخر ثدود  .318:  2118 -يم 1428 ،1ى  ، يروت ،المكت ة العصرية ،لماجددا

 .2/261:معج  ال لدان ،ا يلي الج ال من   داد. الثمودمم  السواد 
 ،1ى ، يروت ،دار الكتب العلمية ،تاريخ اثم  والملو  ،ه311مثمد  ن جرير ت  ،الى رد( 3د

شكرات الكيب في أخ ار  ،ه1186ع د الثي  ن اثمد ت ،الثن لي ؛338- 4/337:يم1417
: يم1416،دمشق ،دار ا ن كوير ،مثمود ا نا وىو  ،تثايق ع د الاادر ا رنا وى ،من كيب

1/174. 
الدرر الكامنة في أعيان  ،يم832شهاب الدين أ ي اله ل أثمد  ن علي ت  ،ا ن ثجر( 4د

د ى  ،الهند ،، مجل  دا ر  المعارض العومانيةتثايق مثمد  ن المعيد خان ،الما ة الوامنة
،1362  – 1672: 6/216. 
 .3/376:معج  ال لدان ،ياقوت( 3د
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ما علمت أن في ااسم  كله من ولي  ،وفخامة فعل وككر ،زورد جملة قدر وع    يت
واعيان من  ،ق ا   الشا  ،من الا ا  أكور من عدته  من  ينه   نو عصرون أي ا

  وكوير غيري  جدال من الهاها  الشافعية والمدار  منه  فرق  ين الثمل والثرا  منه
  (1د.((مملو  

، ومن لن ك  التاريخية المات  ة سأعرض لمن خر  من شهرزورو عد يكه ا        
را ، دون التعرض لو  ه  انتسب اليها من المثد وين والهاها  والا ا  والااد  والشع

    .، وما يات يه سياق الكم السياسي، أو آرا ه  المكي ية إ  نادرال 

 من أنتسب إىل شهرزور من األعالم
الهاهما  والا ما  والشمعرا  و عمض الاماد  رجمة مات  ة لجممع ممن المثمد وين و يكه ت       

وقممد تمم  تصممنيهه  وفامما للعلمم   ،زوردنتسمم وا إلممى شممهرزور وعرفمموا  الشممهر والثكممما  الممكين ا
        .وأقوال العلما  فيه  ، اع في العلو  ا خره الكد اشتهروا  ه مع كون الكوير منه  له

 احملّدثني
   يم321ن ع يد  ن جهينة أ و إسثاق الشهرزورد تإ رايي   ن مثمد: 
، والثسمممن الزعهرانمممي سممممع أ ممما زرعمممه المممرازد (2دويمممو اثمممما  الثممماف  الو مممت الجممموال    
ثممممد    الشمممما  ومصممممر  (4دوكممممان يممممدخل قممممزوين مرا ىممممال  (3د((دوكممممان مممممن أ مممممة اثوممممرد

سمع منه أ و الثسن الاىمان، وأ مو  ،وروه في قزوين الكتاب الك ير للشافعي ،والعراق

                                                 

 .3/376:المصدر نهسه( 1د
تثايق ع د الرثمن  ن يثيى  ،تككر  الثها  ،يم 748 ن عومان ت مثمد  ن اثمد  ،الكي ي( 2د

، مثمد  ن أثمد  ن والكي ي ؛3/846:ه1374، د ى ، يروت ،، دار الكتب العلميةالعلمي
، م سسة تثايق شعيب اثرنا وى  ومثمد نعي  العرقوسي ،سير أعم  الن م  ،يم748عومان ت 

 .3/246:ه1413، 6ى ، يروت ،الرسالة
 .3/846:تككر  الثها  ،الكي ي( 3د
، دار تثايق عزيز اب العىارد ،التدوين في أخ ار قزوين ،ع د الكري   ن مثمد ،الازويني( 4د

 .2/126 :1687 ،د ى، يروت ،الكتب العلمية

T re
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قمزوين كمما ثمد   عنمه اثممد  من علمي وثمد   عنمه أيمل المرد و  (1دداود سليمان  ن زيد
وأثممممد  مممن  ،قمممزوينوعلمممي  مممن أثممممد  ،وأ مممو  كمممر  مممن يثيمممى الهايمممه ، مممن ثسمممين المممرازد
رثمممل فمممي ىلمممب الثمممدي  إلمممى مكمممة  ،ممممر  مممن أثممممد  مممن شمممجاعوع ،الثسمممن الازوينمممي
جممممع وصمممنض  (2دوسممممع ممممن مثمممد ويها ،وثمممم  ،ومصمممر ،و يمممروت ،المكرممممة والمممرد

 (3دالكتب في الثدي .
 :يم711ثمد جمال الدين أ و الع ا  الشهرزورد تم أثمد  ن ع د الرثمن  ن أ 2

، وسممعه  امرا   أ مي شمامةسمند ع مد  من ثميمد للتي مانزيل الااير ، سمع من أ ن      
، ولمد فمي ر الرث ي، وسمع علو  الثدي  ث ن الصما، ثد  فمي الاماير عليه أ و  ك

 .(4دجة سنة تسع عشر  وستما ة يجريةكد الث
   (3ديم:268و  كر ال زاز الشهر زورد تأثمد  ن ع يد اب  ن ع د اب أ  -3

سممكن  ،لسممكوني وآخممرينا  عممن مثمممد  ممن  كممار وداود  ممن رشمميد، وأ ممي يممما  ثممد      
أخمك عنمه أثممد  من علمي  من عوممان  من الجنيمد الثى مي  .وكمان وامة ،  داد وثمد    هما

... ثدونا ع د العزيز  ن أثمد  ن يمزداد ثمدونا أثممد دد: ثدي  الن ي روه  ،وغيره
 ممن ع يممد اب الشممهر زورد ثممدونا مثمممد  ممن  كممار أ ممو ع ممد اب ثممدونا قممي   ممن الر يممع 
عممن ز يممر عممن ع ممد الممرثمن  ممن عوسممجة عممن ال ممرا   ممن عممازب قممال : قممال رسممول اب 

                                                 

 .2/126:المصدر نهسه( 1د
 .231-13/246:الكي ي سير أعم  الن م ( 2د
دو  أعرض وفاته و  د :. وعاب في سير إعم  الن م  قا مل 3/846:تككر  الثها  ،الكي ي( 3د

 .13/231(:كويرال من سيرته(
كيل  ،يم 832مثمد  ن أثمد أ و الىيب ت  ،والهاسي ؛1/146:الدرر الكامنة ،ا ن ثجر( 4د

 ، يروت ،دار الكتب العلمية ،تثايق كمال يوسض الثوت ،التاييد في روا  السنن والمسانيد
 .1/328ه:1،1411ى
 ،دار الكتب العلمية ،تاريخ   داد ،ه463أثمد  ن علي  ن أ ي  كر ت  ،الخىيب ال  دادد( 3د

 .261:د ت ،د ى ، يروت
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 :اممين مممن ر يممع مممات فممي   ممداد يممو  ا ونممين لعشممر  (1د((زينمموا الاممرآن  أصممواتك دد 
   (2د..اثول.

زورد ن مثممممود  مممن عاصممم  شمممرض المممدين الشمممهر أ مممو  كمممر  مممن مثممممد  مممن علمممي  ممم -4
 يم:733ت

وأخممك عنممه، ث ممر مجممال  الجنيممد ال  ممدادد  (3دل  ممن عسمماكرسمممع مممن أ ممي اله مم    
أخممك عنممه جمممع مممن ىل ممه العلمم  ، ثممد    علمممه فممي دمشممق  (4دوروه أخ مماره فممي   ممداد

 (3د.ومات  ها ودفن في المز ..
   ن خسرو أ و علي الد ا  الشهرزورد الثسن  ن الااس   ن الثسن  ن العم -3
  (6ديم:412ت

وثد   عنه أ و الااس   ،سمع من أثمد  ن ع د اب وغيره من علما  عصره      
مولده  ،وكان واة (7دلعتياي وغيري ا، واثمد  ن مثمد أ و مثمد الخملاثزيرد و 

 .(8دسنة أثده عشر  ووموما ة
ممممين أ مممو غالمممب الشمممهر زورد ع يمممد اب  مممن ع مممد الملممم   مممن أثممممد  مممن المممد ا  اث -6
   (6ديم:318ت

                                                 

 .4/261:المصدر نهسه( 1د
 .4/261:المصدر نهسه( 2د
 ،يم774، مثمد  ن رافع أ و المعالي توالسممي ؛1/346:الدرر الكامنة ،ا ن ثجر( 3د

 .2/171:ه1412، 1ى ، يروت ،م سسة الرسالة ،الوفيات
تثايق مثمد السعيد  سيوني  ،شعب اايمان ،ه438أ و  كر اثمد  ن الثسين ت ،ال يهاي( 4د

 .13-2/14(:ه1411د 1ى ، يروت ،دار الكتب العلمية ،زغلول
 .1/346:الدرر الكامنة ،ا ن ثجر( 3د
ع د : تثايق ،ى اات الشافعية الك ره ،يم771تا  الدين  ن علي  ن ع د الكافي ت ،لس كيا( 6د

 .7/63:يم1413 ،د ى ،دار يجر للى اعة النشر والتوزيع ،الهتاا مثمد الثلو
 .7/413:تاريخ   داد ،الخىيب ال  دادد( 7د
 .7/413:المصدر نهسه( 8د
 .1/146:تكملة اثكمال ،ال  دادد( 6د
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 مممن الممممكيب والثسمممن  مممن علمممي الجمممويرد، وكمممان ثمممد   عمممن الثسمممن  مممن علمممي      
   (1دلساد  والعشرين من جماده اثولى.في ا، وتوفى صثي  الثدي  وله استماع

اثمممما   ،عومممان  ممن ع ممد الممرثمن  ممن عوممممان  ممن موسممى المشممهور  مما ن الصممما -7
   (2ديم:643اسم  تاي الدين ا و عمرو الشهرزورد تالثاف  شيخ ا

، سممع عنمه صمثي  ال خمارد ده وم  علمى الم يمد  من مثممد الىوسميتهاه على وال      
وسممع ددن ع مد الممنع  صمثي  ال خمارد والسمنن الك مره لل يهامي وسمع على منصور  

 همدان من أ ي اله ل  من العمز  و ممرو ممن أ مي الم  همر  من السممعاني و دمشمق ممن 
   (3د(.(و   داد من أ ي اثمد  ن سكينة وعمر  ن ى رزد ...ع د الصمد الجرستاني

 ،هما علممو  الثممدي دوأملممى  دأشمت ل  تممدري  الثمدي  فممي ممدار   يممت المامد         
المض  (4د(.(وكانت العممد  فمي زمانمه علمى فتاويمه ،ويو أول من در    ها وأفتى وأش ل

   (3د.كتاب علو  الثدي  المشهور لده أيل الثدي 
سممثاق وشممم  وا ،أخممك عنممه الاا مميان أ ممن رزيممن وأ ممن خلكممان        لكممما ن سمممر وا 
   (6د.شامة وغيري  ع د الرثمن  ن نوا المادسي وشهاب الدين أ والدين 
 مممارع فمممي  ،مت ثمممر فممي اثصمممول والهممروع ،دأمممما  ورع وافممر العامممل ثسممن السممممتدويممو 

دويممو دناممل الممكي ي عممن أ ممن خلكممان قولممه  (7د.((الىلممب ثتممى صممار ي ممرب  ممه الموممل

                                                 

 .1/146:المصدر نهسه( 1د
 .23/141:سير أعم  الن م  ،الكي ي( 2د
 ،كيل التاييد في روات السنن والمسانيد ،يم832مثمد  ن اثمد ا و الىيب ت  ،الهاسي( 3د

 .2/166:ه1411، 1ى ،دار الكتب العلمية  يروت ،تثايق كمال يوسض الثوت
 .8/326و 2/114:الشافعيةى اات  ،لس كيا( 4د
 ،أ جد العلو  الوشي المرقو  في  يان أثوال العلو  ،يم 1317صديق  ن ثسن ت ،الانوجي( 3د

 .3/143 :1678 ،د.ى  ، يروت ،دار الكتب العلمية
 .2/114:ى اات الشافعية ،لس كيا( 6د
 .4/1431:تككر  الثها  ،الكي ي( 7د

 ISSN: 2071-6028
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وكممممان كا جملممممة ع يمممممة ويي ممممة وعلمممم  نممممافع  (1د.((أثممممد شمممميوخي الممممكين انتهعممممت  همممم 
  (3د.اا ر الصوفيةدفن  دمشق في م (2د.وفصاثة لسان

    (4ديم:318ان أ و الثسن الشهر زورد تعلي  ن أثمد  ن فتث -8
  نسمع الثدي  عن أ ي الااس   ن  شران وأ ي  كر  ن  شران وأ ي علي       
دويو والد أ ي الكر  الم ار  مصنض كتاب المص اا الزاير في العشر  د (3دالمكيب
                                                  (6د(.(ال واير

ينال من أيل الثدي  ويرود مجالسه  ، فاد  ،كان شيخال مستورال من أيل الارآن 
  (7د.روه مجلسال عن أ ن  شران وله خم  وومانون سنة

دين  أ ممممو الثسممممن علممممي  ممممن مثمممممد  ممممن شمممميخ الشممممافعية جمممممال ااسممممم  شممممرض المممم -6
   (8د:يم612الشهرزورد ت

سممممع ممممن ا مممن العشممما ر الكمممردد وثممممز   ،زوردويعمممرض جمممده  ممما ن  نمممت الشمممهر       
كمممان ىويمممل ال ممماع فمممي  ،ثمممد   مصمممر و  مممدادددالث مممو ي وخالمممه الصممما ن  مممن عسممماكر 

سممكن ثممم  وكممان أخممر  اليهمما مممن دمشممق ، وكممان لممه  (6د.((فصمميثال  لي ممال  ،المنمما ر

                                                 

 .2/166:كيل التاييد ،والهاسي ؛23/141:سير أعم  الن م  ،الكي ي( 1د
الرسالة المستىرفة ل يان مشهور كتب السنة  ،يم1343، مثمد  ن جعهر ت الكتاني( 2د

 .1/112: 1686-ه1416، 4ى، يروت،دار ال شا ر ااسممية ،المصنهة
 .4/1431:،تككر  الثها  ،الكي ي( 3د
 .21/286:سير اعم  الن م  ،الكي ي( 4د
 .3/331:تكملة ااكمال ،ال  دادد( 3د
 .21/286:سير اعم  الن م  ،الكي ي( 6د
 .16/361:، سير اعم  الن م والكي ي ؛3/331:تكملة اثكمال ،ال  دادد( 7د
 يروت د.  ،مكت ة المعارض ،ال داية والنهاية ،يم 774إسماعيل  ن عمر الارشي ت ،ا ن كوير( 8د

 .13/44:د. ت -ى 
 .21/423:سير اعم  الن م  ،الكي ي( 6د
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مممات  ثممم   (2د(.(والاوصممي دروه عنممه ال مميا  وأ ممن خليمملد (1د.علمم  جيممد  المممكايب
   (3د...في جمادد اآلخر 

 :عمر  ن ع ا  الشهرزورد -11
 (4د.نتال إلى قزوين وسمع فيها من أ ي الثسن  ن إدري ا  
 :  و اثمد الشي اني الشهرزوردالااس   ن الم هر أ -11
جماعة من  –ار يل  –ونسب إليها دد : كونه من أيل العل  والثدي  قال الثمود عرض  

أيل العل  والثدي  منه  ا و اثمد الااس   ن الم هر الشهر زورد الشي اني ا ر لي 
                                                 (3د(.(وغيره
  (6د:مثمد  ن ج ريل الشهرزورد -12

ثدونا  ن ويب عن أسامة  ن : ثدونا الر يع ىرىو  وثد   فيها عن الر يع قال سكن      
دمن يمن المرأ  د: : قال لي رسول اب ن  ن سلي  عن عرو  عن عا شة قالتزيد عن صهوا

ومن ش مها تعسير أمريا وكور   :وانا أقول من عندد :قال عرو  ((ة صداقهاتسهيل أمريا وقل  
  (7دصداقها.

 ي الشهرزورد  ن علي أ و الم هر الهر  مثمد  ن علي  ن الثسن  ن أثمد -13
   (8ديم:333ت

                                                 

 .13/44:ال داية والنهاية ،ا ن كوير( 1د
 .21/423:سير اعم  الن م  ،الكي ي( 2د
 .21/424:المصدر نهسه( 3د
 . ول  أجد مزيدال من ترجمته و  سنة وفاته 2/432:التدوين في أخ ار قزوين ،الازويني( 4د
ولعله أراد  ه        مزيدال من ترجمته و  سنة وفاته . ول  أجد 1/141:معج  ال لدان، ياقوت( 3د

 الااس   ن ع د اب  ن الااس .
 ترتيب  ،صثي  ا ن ث ان ،مثمد  ن ث ان  ن اثمد ا و ثات  التميمي أل ستي ،ا ن ث ان( 6د

 .2:6/413ى ، 1663-ه1414،  يروت ،م سسة الرسالة ،تثايق شعيب اثرنا وى ،ا ن  ل ان
 .7/277:اات الشافعيةى  ،لس كيا( 7د
 .11/163:، المنت  ا ن الجوزد( 8د
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أ ي اله ل  ن و  ،سمع    داد على أ ي الخىاب  ن ال ىر والثسين  ن أثمد  ن ىلثة    
في سوق الرياثين  ، وكان له دكانسعد  ن السمعاني نه الثاف  ا وروه ع (1د.وغيري خيرون 

ويو واة من أيل الدين  (2د.الهاها  يار ون عليه الهرا ض في دكانه ي يع فيه العىر، ويأتيه
  .والخير عال   الهرا ض

لد في كد الثجة سنة  (3د.سافر إلى الموصل و  رجع عنها إلى  عض و ور أكر يجان    
  (4د.توفى في مدينة خمى ،تسع وس عين وأر عما ة

  (3دمثمد  ن عمر ا و عمرو الشهرزورد: -14
أثمد  ...ددروه له الدار قىني  من سلسلة السند الثدي   ،ثد   عن مثمد  ن سلمه    

زورد نا مثمد  ن عمرو الشهر  ن موسى  ن مجايد نا ع ا   ن مثمد نا مثمد  ن عمر ا و 
  : قال رسول اب   ن عرو  عن أ يه عن عا شة قالتسلمه عن مثمد  ن إسثاق عن يشا

                                                                                                   (6د(.(((قر   فم خيار ل  : أنوىأ  فم خيار ل  وقال  ن مجايد اندد: ل رير  
  (7دمثمد  ن الم ير   ن  سا  الشهرزورد: -13
عن إسثاق اثزرق ويزيد  ن يارون، وثد   عنه عمرو  ن سنان، ومثمد  ن  روه    

  (1د.الساىياله ل 

                                                 

 .6/131:ى اات الشافعية ،لس كيا( 1د
 .131-6/131:المصدر نهسه( 2د
المنت   في تاريخ الملو   ،يم368ن  ن علي  ن مثمد ا و الهر  تع د الرثم ،ا ن الجوزد( 3د

-ه1412، 1ى،دار الكتب العلمية  يروت ،تثايق مثمد مصىهى وع د الاادر عىا ،واثم 
1662 :11/163. 

 .6/131:ى اات الشافعية ،لس كيا( 4د
تثايق السيد ع د اب  ،قىني، سنن الدار يم 383علي  ن عمر ا و الثسن ت ،قىنيالدار ( 3د

 .3/264 :1666-1386 ،د. ى ، يروت ،دار المعرفة ،ياش  يماني
 .3/264:المصدر نهسه( 6د
تثايق السيد شرض الدين  ،الواات ،يم 334مثمد  ن ث ان  ن اثمد ا و ثات  ت ،ا ن ث ان( 7د

 .6/117: 1673–ه1433، 1ى ، يروت ،دار الهكر ،اثمد

Type text here
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وه وقد ر  (2د(.(در ما أخىأ يعت ر ثديوه إكا روه عن الوااتد: قال عنه ا ن ث ان     
 :زورد قالثدونا مثمد  ن الم ير  الشهر  :... ثدونا مثمد  ن اله ل قالد: دتيالثدي  اآل

قال رسول اب  :مثمد  ن أيوب  ن سويد عن أ يه عن ا وزاعي عن الزيرد عن عا شة قالت
دأغدوا في ىلب العل  فاني سالت ر ي أن ي ار  ثمتي في  كوريا د :صلى اب عليه وسل 

 (  3د(.(ويجعل كل  يو  الخمي 
ن الااس  الاا ي أ و منصور الم هر  ن ع د الااير  ن الثسن  ن علي   -16

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (4دالشهرزورد:
، وأ ي الر ا سعيد  ن ع د اب  ن مثمد الىوسي خىيب الموصلسمع عن أ ي اله ل ع د 

  .اب الشهرزورد وأ ي منصور مسل   ن علي  ن مثمد السيثي
من  يت خر  منه العلما  والهاها  والمثدوين  ،كان واة فا مل مث ال ثيل العل  مكرمال لل ر ا 

  (3د.والا ا 

 الفقهاء
 (6ديم:641 ن مثمد ال كرد شم  الدين الشهرزورد ت أثمد  ن يثيى -1

وأتان الخى والموسياى،  ، رع في صنعة الكتا ة ،تهاه على المكيب الشافعي     
كتب عنه أ و سعيد الااني والوزير غيا  الدين وجمع جٌ  ددوث ي  تاريب الملو  له 
  (7د((واثمرا  ول  يزل على تادمه إلى أن مات من أو د الوزرا  والا ا 

 :ومن شعره
                                                                                                                                            

تثايق ىارق  ن عوض اب  ن  ،المعج  اثوسى ،يم361، سليمان  ن اثمد  تالى راني( 1د
 .236-3/233:يم1413، د ى ،الااير  ،دار الثرمين، مثمد

 .6/117:الواات ،ث انا ن ( 2د
 ، ول  أجد مزيدال عن ترجمته و  سنة وفاته.3/236:المعج  الوسيى ،الى راني( 3د
 .3/334:تكملة ااكمال ،ال  دادد( 4د
 .3/333:المصدر نهسه( 3د
 .1/367:الدرر الكامنة ،ا ن ثجر( 6د
 .1/367:المصدر نهسه( 7د

T xt here
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 و عز اليأ  عن كل التمني   قد قنعنا  خمول عن غنى 
 فلماكا يعرض ال اخل عنممي           فكري   الاو     اسألمممممه 

 .(1دولد سنة أر ع وخمسين وستما ة للهجر 
مثد  ، مجلسه في يه و ازورد: ف كر مثمد  ن منصور  ن ثميل الشهر ا و  -2    

 (2د.سليمان وا و نصر السر جي المارئمكة المكرمة اخك عنه اثمد  ن مهدد  ن 
     (3ديم:682زورد ت ن ع د اب أ و ع د اب الشهر  الثسن  ن علي-3

ع رض  ،وسمع من الم تمن  ن قمير  ومن مشايير علما    داد ،قد    داد ىل ال للعل 
ثه  كتاب  (4د،ه علمه ثن يجل  للهتيا عد  سنينو أيل ،عالمال أمامال   الزيد وكان

 (3دلده سنة ست عشر  وستما ة للهجر .المهكب للشيخ أ ي إسثاق، كان مو 
  (6دزورد:ي  ن إ رايي  أ و ع د اب الشهر الثسين  ن عل -4
سكن قزوين وتهاه على اثما  اثمد  ن إسماعيل سنة س ع وأر عين وخمسما ة   

   .(7دللهجر 
   (8ديم:376لااس   ن الم هر أ و الر ا الشهرزورد تسعيد  ن ع د اب  ن ا -3  

سمع     داد من زاير  ن  ،نشأ  الموصل في  يت مشهور  اله ل والرياسة      
سماعيل  ن أثمد  ن عمر  ،ىاير الشثامي ومثمد  ن ع د ال اقي اثنصارد وا 

 .السمرقندد

                                                 

 .1/367:المصدر نهسه( 1د
 .3/1171:  ية الىلب ،ا ن العدي ( 2د
 .2/231:النجو  الزاير  ،وا ن ت ره  ردد ؛1/317:الدرر الكامنة ،ا ن ثجر( 3د
 .8/138:ى اات الشافعية ،الس كي( 4د
 .8/136:المصدر نهسه( 3د
 .7/413:تاريخ   داد ،الخىيب ال  دادد( 6د
 .2/431:التدوين في إخ ار قزوين ،وينيالاز ( 7د
 .7/63:الشافعيةى اات  ،الس كي( 8د

T  
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أشتهر ثتى  (1د.در  في نيسا ور على الشيخ مثمد  ن يثيى وعاد إلى  لده       
واثمد  ن صدقة،   ،أخك عنه ي ة اب  ن الثسن  ن الهايه ،صار أوجه أيل زمانه
وكوير من ىل ة العل   (2دالم هر  ن ع د الااير الشهر زوردوالاا ي أ و منصور 

 الشرعي.
    (3د.ولد سنة ست وخمسما ة للهجر  
زورد ن  ن عومان  ن موسى الكردد الشهر صما الدين  ن ع د الرثم – 6  
  (4ديم:618ت

ستأتي  –ويو والد الشيخ تاي الدين أ و عمرو  ن الصما  ،شافعي المكيب      
 در   الهاه في ،تهاه على أ ي سعيد  ن عصرون وغيره من العلما  –ترجمته 

من ىل ة العل . مات  وج  غهير (3دواخك عنه ولده أ ن الصما ،مدار  ثلب
  (6د ثلب.

   (7ديم:427ي أ و الااس  الشهر زورد تع د العزيز  ن عل -7
أنه يثه  منه أر عة  :قيل، و أشتهر  ثه ه ومعرفته  عل  الر ه مالكي المكيب       

وككر أن  ،زوردالشهر دين أ و  كر مثمد  ن مثمود أخك عنه شرض ال (1دآ ض ورقة،
  (2د.الرو  قتلوه في الم رب

                                                 

المختصر المثتا  إليه من تاريخ الثاف   ،يم636مثمد  ن سعيد  ن مثمد  ن اثمد ت، ا ن الد يوي( 1د
 .37:د ت ،ى. د.،  داد ،مى عة الزمان ،تثايق د. مصىهى جواد ،أ ي ع د اب

 وككر ان  اب النو ي اثد ا واب   داد في العصر الع اسي. 
 .88-87:المصدر نهسه( 2د
وككر أن وفاته  .7/63:، ى اات الشافعيةلس كياو  ؛88-87:تاريخ ا ن الد يوي ،ا ن الد يوي( 3د

 سنة ست وتسعين وخمسما ة للهجر .
 .4/1431:تككر  الثها  ،الكي ي( 4د
 .4/1431:المصدر نهسه( 3د
 .2/33:ى اات الشافعية ،والس كي ؛22/148:الكي ي سير أعم  الن م ( 6د
 ،كيل تاريخ مولد العلما  ووفياته  ،يم 466ع د العزيز  ن اثمد  ن مثمد ت  ،الكتاني( 7د

 .1/33:يم1416 ،1ى ،الرياض ،دار العاصمة ،تثايق د. ع د اب اثمد مثمد
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   (3ديم:433مثمد  ن عايل الواع  الشهرزورد ت - 8
، تهاه  ازوين على اثما  أثمد  ن إسماعيل د   كتاب الناسخ والمنسوخ للنثا كان يث    

  (4د.وجمع من علما  زمانه وله عل   الناسخ والمنسوخ
   (3ديم:336زورد تالااس  أ و ىاير تا  الدين الشهر يثيى  ن ع د اب  ن  -6
كان  ارعال في الهاه، ولد يو  الجمعة الواني عشر  (6دمن  يت مشهور  الرياسة واله ل     

ومات ليلة ا ونين التاسع عشر من  ،من رجب سنة خم  وتسعين وأر عما ة للهجر 
 (7د.رم ان

  (8ديم:334زورد تيوسض  ن  عدان  ن يزن  ن مثمد الشهر  -11
ا ع د اب وأ  ،سمع أ ا الااس  ع د الواثد  ن مثمد  ن نصر  ن إسثاق ،من أيل ثلوان     

 .لهايهي وغيريمااصاعد  ن مثمد  ن علي 
  (6د.كان فايهال صال  السير  ، قتل  ثلوان      

 القضاة
 (11دأثمد  ن كمال الدين عماد الدين الاا ي الشهرزورد: -1

                                                                                                                                            

 .1/33:المصدر نهسه( 1د
 .1/174:المصدر نهسه( 2د
 .1/212:المصدر نهسه( 3د
 .1/212:المصدر نهسه( 4د
 . 7/333:ى اات الشافعية ،الس كي( 3د
 . 7/266:المصدر نهسه( 6د
 ول  أجد المزيد من ترجمته. .7/333:المصدر نهسه( 7د
تثايق  ،التث ير في المعج  الك ير ،يم 362ع د الكري   ن مثمد  ن منصور  ت ،السمعاني( 8د

 .2/388:د. ت  ،د ى ،منير  ناجي سال 
 .2/388:المصدر نهسه( 6د
م سسة ع د  ،تثايق د. فال  ثسين ،ال رق الشامي ،يم363، عماد الدين ت اثصههاني( 11د

 .3/62 :1687 ،د ى ،الثميد شومان
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أشت ل  اانشا  والكتا ة لده الو   ويو ا ن ع   ،سكن الموصل، وتولى الا ا   
   (1د.الاا ي ال يا  الشهر زورد اآلتي ككره ومات شا ا في العشرين من عمره

  (2ديم:373ع د اب  ن الااس  الاا ي الشهرزورد ت أثمد  ن مثمد  ن  -2
والمممت علمممى ، كمممان ممممن عا لمممة تلهجمممر ولمممد  الموصمممل سمممنة سممم ع وعشمممرين وخمسمممما ة ل     

ولممي ق مما  الموصممل وكممان يعمم  ولممه ق ممول دد، وجممده الااسمم  الا مما  فممي مدينممة الموصممل
 (4دتممولى صمماثب الترجمممة ق مما  الموصممل، وككممر  مماىيو (3د(ثسممن وللنمما  فيممه اعتامماد(

 (3د.وفاته وترج  له
ر  الهاه د (6د:يم364 و علي الاا ي الشهر زورد تالثسن  ن علي  ن الااس  أ-3

ودر   في مساجد الموصل، وتهاه على مكيب الشافعي   ،على الشيخ أ ي منصور الرزاز
نشأ في  يت  (7دعوالي وثد    وتولى ق ا  الموصل سمع    داد وخر   لنهسه أثادي 

ا ر ق ل وفاته وأصا ه الهالج  ،  والا ا  وتاريب أولي اثمر له وواته   هع رض  العل
                           (8د.شع ان سنة أر ع وتسعين وأر عما ةولد في  الديناب  ثجة ،وكان يل

     (6ديم:337س   ن الم هر أ و ع د اب الشهرزورد تالثسين  ن علي  ن الاا -4
و  أنتال إلى   داد لىلب العل  وتثصيله وتهاه  ،نشا في الموصل في  يت ق ا  ورياسة

ما سمع على د  ن مثمد  ن خمي  وثد   عنه، كسمع من أ ي ال ركات مثم ،فيها
                                                 

 .3/62:المصدر نهسه( 1د
 .6/37:ى اات الشافعية ،لس كيا( 2د
النجو  الزاير  في ملو  مصر  ،ه874جمال الدين أ و المثاسن يوسض ت ،ا ن ت رد  ردد( 3د

 .3/238:د ى. د ت ،مصر ،وزار  الواافة واارشاد الاومي ،والااير 
: وقال 1/328:  2117 ،17 يروت ى  ،دار العل  للمميين ،ا عم  ،خير الدين ،الزركلي( 4د
داسماعيل  ن ي ه اب  ن سعيد ا و المجد  ن  اىيو فايه شافعي مثد   من ايل د

 .((الموصل...
 .6/37:ى اات الشافعية ،لس كيا( 3د
 .8/141:المصدر نهسه( 6د
 .7/63:المصدر نهسه( 7د
 .88:تاريخ ا ن الد يوي ،ا ن الد يوي( 8د
 .2/431:المصدر نهسه( 6د
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و ه اثما  المستنجد  اب ددو  ول ي الا ا  مع أ ي ال ركات علما    داد الثدي ، 
كما أكن له أن  ،(2دوكان يجل  للثك    اب النو ي (1د.((الا ا   ثري  دار الخمفة

 (3د.يم 366مم  333يسجل عن الخليهة المستنجد  اب  
  (4د:يم373س   ن ع د اب أ و الااس  الشهرزورد تاب  ن الااع د  -3
تتلمك على يده ع د اب  ن مثممد  من ي مة  ،عرض   زار  علمه ،كان قا يال شافعيال مميزال   

   (6دسكن الموصل ومات فيها. (3دأ ي عصرون وغيره من ىل ة العل ، اب  ن علي  ن
   (7ديم:321زورد تالمرت ى الشهر     ن علي أ و مثمدع د اب  ن الااس -6
قممال عنممه أ ممن ت ممره  ،ويممو مممن العلممما  اثجممم  واله ممم  (8دوالممد الاا ممي كمممال الممدين 

 (6د((دأثممد اله ممم  الشممهر زوريممين والعلممما  المممككورين وكممان لممه الممن   والشممعرد ممرده: 
الموصممل رجممع إلممى ددأقمما  فممي   ممداد يممدر  الثممدي  الن ممود والهاممه ومم   ،وكممان ملممي  المموع 

إلى ال رض الصوفي ،وممن وشعره يميل  (11د(.(وتولى  ها الا ا  روه الثدي  وله شعر
 :شعره قوله

 إلى أثد ا  وشخص  ماول            ما ن رت  عد  مالتممممممممممممممممي 
 (11دكأن  فيما  ين جهني نازل        الكره و  رقدت إ  وجدت  في 

                                                 

 .2/431:التدوين في إخ ار قزوين ،وينيوالاز  ،37:تاريخ ا ن الد يوي ،ا ن الد يوي( 1د
 .7/37:ى اات الشافعية ،لس كيا( 2د
 .7/73:المصدر نهسه( 3د
 .7/127:ى اات الشافعية ،لس كيا( 4د
 .138:تاريخ ا ن الد يوي ،ا ن الد يوي( 3د
 .7/127:ى اات الشافعية ،لس كيا( 6د
 .7/228:المصدر نهسه( 7د
 .3/231:النجو  الزاير  ، ن ت ره  رددا( 8د
  . 3/231:المصدر نهسه( 6د
 .3/46:وفيات اثعيان ،ا ن خلكان( 11د
 .1/363:التدوين في أخ ار قزوين ،وينيالاز ( 11د
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ومممات فممي الموصممل  ،وسممتين وأر عما ممة للهجممر  سممنة خممم ولممد فممي السمماد  مممن شممع ان 
وروه أ ممن خلكممان عممن  (1د ل سممنة إثممده عشممر  وخمسممما ة للهجممر لتسممع  اممين مممن ر يممع اثو 

 (2دترجمته له ول  ياىع  سنة وفاته. العماد اثص هاني في كتاب الخريد 
زورد ن الااسمممم  أ ممممو الثسممممن الاا ممممي الشممممهر ع ممممد اللىيممممض  ممممن أثمممممد  ممممن ع ممممد اب  مممم -7
   (3ديم:614ت

، اشممت ل  ممالعل  لممدين  ممن سممعيد  ممن ع ممد اب  الشممهرزوردتهاممه علممى الاا ممي فخممر ا      
شممهر ر يممع ولممد فممي الومماني والعشممرين مممن  (4د،لشممرعي وتممولى ق مما  الموصممل عممد  نمموبا

  (3داونتين وأر عين وخمسما ة للهجر .اثول سنة 
   (6ديم:332ن الااس   ن الم هر  ن علي الشهرزورد تعلي   -8
من أيل الموصل أنتال إلى   داد وسمع فيها من أ ي غالب مثممد  من الثسمن ال ماقمني  

   (7د.وغيره ، تولى ق ا  واسى و  ق ا  الموصل وال مد الجزرية والشامية
وكممممان يثمممممل رسمممما ل الممممو    (8دأجو ممممة علممممى مسمممما ل اثثمممموال الشخصممممية،لممممه أرا  فاهيممممة و 

تموفى  ثلمب وثممل إلمى صمهين ودفمن  .ومثمل وامته والسمىين ويو ممن المعتممدين لمديه  
   (6د.فيها
    (11ده:673م  الدين الكردد أ و الثسن الشهرزورد تعلي  ن مثمود  ن علي ش -6

                                                 

 .7/228:،ى اات الشافعية ،لس كيا( 1د
 .3/33:وفيات اثعيان ،ا ن خلكان( 2د
 .8/311:ى اات الشافعية ،لس كيا( 3د
 .8/311:المصدر نهسه( 4د
 .8/311:المصدر نهسه( 3د
 7/226:المصدر نهسه( 6د
 .7/226:المصدر نهسه( 7د
 .231–7/226:المصدر نهسه( 8د
 .2/326:وفيات اثعيان ،ا ن خلكان( 6د
 .311–8/311:ى اات الشافعية ،الس كي( 11د
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موصمموض  جممود  الناممل  ،أممما  عممارض  المممكيبدددر   فممي مممدار  دمشممق ويممو شمميخ فاممه  
وقمممد ددالمممدين الايممممرد  مممالثريميين  دمشمممق تمممولى ادار  مدرسمممة ناصمممر  (1د(.(وثسمممن الديانمممة

 ماير عنمدما اثتمماى نماب فمي الا ما  عمن ا من خلكمان وتكلمم   مدار العمدل  ث مر  الملم  ال
وكممل مممن  يممده ملمم  فهممو لممه ف هممت  ،: الممما  والكممل والمرعممى ب   يملمم عممن ال وىممة فاممال

   (3د.((مات في دمشق ودفن في ماا ر الصوفية (2د-ال اير  ي ر  –السلىان 
علي أ و اثمد الشهرزورد الااس   ن ع د اب  ن الااس   ن الم هر  ن  -11
    (4ديم:333ت

دوكان يع  وله د، ولي الا ا   الموصل وصل من  يت مشهور  العل  والتاد من أيل الم
  (6د.دفن  الموصل (3د(.(وللنا  فيه اعتااد ،ق ول ثسن

لااس  أ و اله ا ل الموصلي الشهرزورد الااس   ن يثيى  ن ع د اب  ن ا -11
 (7د:يم366ت

  داد من ال يت المشهور  الرياسة واله ل تهاه    داد على يوسض الدمشاي قا ي ق ا  
سمع الثدي  من  (8د.يم 386مم 332و  قد  الشا  واتصل  خدمة السلىان صما الدين 

مفة ر الخمفة في خقد  رسو ل من السلىان صما الدين إلى دا ،أ ي ىاير السلهي
ق ا  الشا  و  أنتال إلى ددولي  ،ه622مم  373ه والناصر 373مم  366المست ي  

الموصل وولي ق ا يا و اي على كل  إلى أن ورد مرسو  الخليهة المست ْي من   داد 

                                                 

 .311–8/311:المصدر نهسه( 1د
 8/311:المصدر نهسه( 2د
ويرود في مكان أخر أن وفاته كانت سنة وموين وستما ة  2/142:المصدر نهسه( 3د

 .8/311:للهجر 
 .7/267:ى اات الشافعية ،الس كي( 4د
 .3/238:النجو  الزاير  ،ا ن ت رد  ردد( 3د
 .7/267:ى اات الشافعية ،الس كي( 6د
 .13/33:ال داية والنهاية ،ا ن كوير( 7د
 .7/273:ى اات الشافعية ،الس كي( 8د
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 ،وفوض إليه الن ر في أوقاض الشافعية والثنهية ،يىل ه وق لد ق ا  الا ا  شرقال وغر ال 
 (2د.وكان عاد ل فا مل فايهال مهي ال كا ورو  ونعمة (1د((وقرئ عهده في جامع مدينة السم 

  (3دواشتهر  ال يا  الشهرزورد.
الم ار   ن يثيى  ن ع د اب  ن الااس  الاا ي  هير الدين الشهر زورد  -12
   (4ديم:387ت
ا ة، أخك العل  عن علما  من  يت عل  وف ل، مولده  الجزير  سنة خم  وعشرين وخمسم  

   (3دتوفى  الموصل. ،المكيب، تولى منصب الا ا  في الدولة
قا ي  (6ديم:373أ و المثاسن  الشهر زورد تمثمد  ن الثسن  ن علي  ن الااس   -13

                                                  (7دين وخمسما ة.وثك  نثوا من وموين سنة، ولد في عشر  ،الرث ة ولي ق ا  الموصل
هر  ن علي الموصلي الشافعي الشهرزورد مثمد  ن ع د اب  ن الااس   ن الم  -14
 (8ديم:372ت

 ،وأ ي ال ركات  ن خمي  ،قا ي الا ا  سمع من جده ثمه علي  ن أثمد  ن ىوق       
كان والده أثد علما  زمانه يعرض  ،وسمع    داد من ىا هة منه  نور الهده الزين ي

وال ها  ع د الرثمن  ،أخك في الهاه عن أسعد ألمهيني وأخك عنه الشيخ الموفق ، المرت ى
 .وأ و مثمد اثخ ر والاا ي شم  الدين عمر  ن المنجي وغيري 

  (1د.عمل لنور الدين  ن زنكي وولي له ق ا  دمشق وكان ي الم في أكرامه واثترامه      
                                                 

 .7/274:المصدر نهسه( 1د
 .13/33:ال داية والنهاية ،وا ن كوير ؛7/274:المصدر نهسه( 2د
 .7/274:ى اات الشافعية ،الس كي( 3د
 .7/277:المصدر نهسه( 4د
 .7/277:المصدر نهسه( 3د
 .6/67:المنت   ،ا ن الجوزد( 6د
 .6/67:المصدر نهسه( 7د
تثايق د. يما   ،المعين في ى اات المثد وين ،يم 748مثمد  ن اثمد  ن عومان ت ،الكي ي( 8د

ى اات  ،الس كيو  ؛1/174:يم1414 ،1ى ،اثردن ،الهرقان ، دارع د الرثي  سعيد
 .2/16:الشافعية
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  (2د.(( نى مدرسة  الموصل ومدرستين في نص ين ور اىال  المدينة الن ويةدد 
وكان  ،دكان يتكل  في اثصول كممال ثسنال دنال الس كي عن ا ن عساكر قوله فيه        

  (3د(.(وكان خ يرال  السياسة وتد ير المل  ،فكه المجالسة وقض وقوفال كوير  ،أدي ال وشاعرال  ريهال 
عهد نور الدين زنكي غاية التمكن  س ب تاريب السلىان للعلما  وميله إلى وقد تمكن في 

 ،ونال زمانه ما ل  يناله غيره من الهاها  ،فلما ولي صما الدين أقره في مكانه ،استشارته 
  (4د.وكان صما الدين يزوره في داره أجم ل لمكانته

وفوض اليه ن ر الجامع ودار ال رب  ،ككر أ ن اثويران السلىان نور الدين استوزره    
  (3د.وكان ي عوه في الرسا ل إلى الخليهة الماتهي ،واثسوار

 : ومن شعره
 إ  وجدت اثرض تىوه لي  ياليل ما ج تك  زا مممممممممرا 

 (6د تعورت  أكيممممالمممممممممممميإ          و  ونيت العز  عن  ا ك                
  (7د.وتسعين وأر عما ة للهجر ولد سنة اثده 

                                                                                                 (8ديم:386 هر أ و ثامد الشهر زورد تمثمد  ن مثمد  ن ع د اب  ن الااس   ن الم -13
ع  أ يه أ ي  كر مثمد  ن  تهاه    داد على أ ي منصور الرزاز، وسمع من ،قا ي ثلب

  .الااس 
، كان جوادال سريال  مدرسة أ يه و المدرسة الن امية ودر   ،ولي ق ا  الموصل وثلب    

  (6د.أنهق اآل ض على الهاها  واثد ا  والشعرا 
                                                                                                                                            

 .36-21/38:سير اعم  الن م  ،الكي ي( 1د
 .2/16:ى اات الشافعية ،لس كيا( 2د
 .2/16:المصدر نهسه( 3د
 .6/118:المصدر نهسه( 4د
 .267-12/266:ال داية والنهاية ،ا ن كوير( 3د
 .21/38:سير اعم  الن م  ،الكي ي( 6د
 .21/38:المصدر نهسه( 7د
 .6/183:ى اات الشافعية ،والس كي ؛12/341:ال داية والنهاية ،ا ن كوير( 8د
 .2/42:ى اات الشافعية ،لس كيا( 6د
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 : كان من شعره في تنزيه االه قولهوأنشد له شعرال و  ،شاعرال أونى عليه العماد وكان
 قصمت  هور أ مممممممة التعىيمممل   الصهات أدلمممةٌ   قامت  او ات

 يزمت كود التش يه والتمممممممويل   وىم ع التنزيه لما أق لممممت 
  ادلة اثخ ار والتنمممممممممممممممممزيل      فالثق ما صرنا إليه جميعنا          
 (1دت ليلفاد ألااه فرى الجهل في ال   ومن ل  يكن  الشرع ماتديا      

                                             (2د. الموصلدفن 
  (3ديم:838 ن الم هر الموصلي أ و  كر الشهرزورد تمثمد  ن الااس   -16
أماكن كوير  لاب  اا ي شيخ عال  وقور وافر الجملة ت وأ مناصب الا ا  في    

منه ومن أ ي الااس  ع د  تهاه    داد على الشيخ أ ي إسثاق الشيرازد وسمع (4دالخافاين.
وسمع من أ ي  كر  ن خلض وعومان  ن مثمد في  ،وأ ي نصر الزين ي ،ثنماىياالعزيز 
  (3د.نيسا ور

 :ومنه قولهن   الشعر 
 وقد علت جهديا فما تتدانى  يمتي دونها السها والوريا 

 (6دتتهانى اثيا  أو أتهانمممممممممى   فأنا متعب إلمممممممممممممممى أن  
 ولي ق ا  الشا  وأماكن من  مد الجزير   (7دالسمعاني وا ن عساكر وأ ن ى رزد روه عنه

 (8د.ومات وله خم  وومانون سنة ولد  أر ل سنة وم  وخمسين وأر عما ة للهجر .

                                                 

 .12/341:ال داية والنهاية ،ا ن كوير( 1د
 .6/183:ى اات الشافعية ،لس كيا( 2د
 .2/136:سير اعم  الن م  ،الكي ي( 3د
 .6/33:لس كي ى اات الشافعيةا( 4د
 .6/174:المصدر نهسه( 3د
 .11/112:المنت   ،ا ن الجوزد( 6د
  .6/174:ى اات الشافعية ،لس كيا( 7د
وا ن  ؛6/174:ى اات الشافعية ،والس كي؛ 161 .21/136:سير اعم  الن م  ،الكي ي( 8د

وككر أن مولده سنة أر عة وخمسين وما تين للهجر ، وأ ن أنه خىأ  . 11/112:المنت   ،الجوزد
 مى عي.



 هـ022هـ إىل 02علماء وأعيان انتسبوا إىل شهرزور من 

 
 

555 

 

 م0211 كانون األول –عشر الثاني العدد –الثالث  اجمللد جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية 

   (1ديم:336ن الم هر  ن علي أ و منصور الشهرزورد  تم هر  ن الااس    -17
 .وأ ي نصر الزين ي ،وتهاه    داد على أ ي إسثاق الشيرازد ،ونشأ  الموصل ،ولد  ار ل     
وروه اثاديوال عواليا.  ،ولي ق ا  الموصل و  ق ا  سنجار، يرود عنه أ ن السمعاني    

سنة س ع وخمسين وأر عما ة ولد  (2د(.(دويو من  يت معروض  العل  والا ا  والتاد د
  (3د.للهجر 

 القرّاء
 :(4دإ رايي  أ و يعاوب العا د الشهرزورد إسثاق  ن -1
كان مرا ىال مناىعال للعل  والع اد  في مسجد ىرىو  مد  عشرين سنة مع جماعة    

د  يش له  إ  الندا  للنهير وال زو وتشييع جناز  من يموت من دمن أمواله 
ويصلي من ال هر إلى ددورود أنه خت  الارآن قا مال وكان يىيل السجود  (3د((الصالثين

  (6د.((العصر ككل  يكا دأ ه إلى أن مات رثمه اب
زورد فتثان ا و الكر  ال  دادد الشهر  الم ار   ن الثسن  ن اثمد  ن علي  ن -2
   (7ديم:331ت
 ، ن مسعد  ا سماعيلي ورزق اب التميميسمع من إسماعيل    مارئ مجود شيخ الارا .إما

وأجاز له أ و الثسن  ن المهتدد  اب وع د الصمد  ن  ،وأ ي اله ل  ن خيرون وىراد الزين ي

                                                 

 .7/311:ى اات الشافعية ،لس كيا( 1د
 .88:تاريخ ا ن الد يوي ،ا ن الد يوي( 2د
 .7/311:، ى اات الشافعيةلس كيا( 3د
تثايق  د. سهيل زكار  ،  ية الىلب في تاريخ ثلب ،كمال الدين عمر  ن أثمد ،ا ن العدي ( 4د
 .3/1431:، د تد ى ، يروت ،دار الهكر ،
 .3/1431:المصدر نهسه( 3د
 سنة وفاته.. ول  أجد المزيد من ترجمته و  3/1431:المصدر نهسه( 6د
نون  يم كشض ال 1167ىهى  ن ع د اب تمص ،وثاجي خليهة ؛21/261:سير اعم  الن م  ،الكي ي( 7د

                                                                            .2/17: 1662 -يم  1413 ،د. ى ، يروت ،دار الكتب العلمية ،عن أسامي الكتب والهنون
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 ،ثد   عن علي  ن أيوب ال زار (1د.مأمون وأ و مثمد  ن يزار مرد وأ و الثسين  ن الناهور
 ، الروايات عن ع د السيد عتاب الثىاب وقرأ الارآن .وأ ي ع د اب الثسين  ن ىلثة ألنعالي

 ،وقرأ عليه زاير  ن رست  (2د.وأ ي اله ل ع د الااير  ن ع د السم  الع اسي وغيري 
ومثمد  ن  ،كما قرأ عليه عمر  ن  كرون النهر واني (3د،والخ ر  ن علي  ن مثمد السرا 

عرض  علو ااسناد في  (4د.وأ و علي الثسن  ن مثمد الكرماني الزايد وغيري  ،مثمد  ن  كال
مصنض كتاب المص اا الزاير في العشر  (3د.الروايات وقد ووق في رواياته وقرا اته

  (6د.ال واير

 القادة واألمراء
 يم: 638زورد تشهاب الدين توتل الشهر  - 1

قا د عسكرد كان في الجيو ا سممي الكد قاتل التتر في معركة  عين جالوت    
وقتل في يكه الواقعة من التتار ما  يثصى ددا ن ت رد  ردد  واستشهد فيها ياول

كور  وكان من استشهد من عسكر المسلمين دون الما تين على ما قيل وممن قتل 
  (7د.((ا مير الثا  ازدمر وسيض الدين  ل ان الرومي وشهاب الدين توتل الشهرزورد

  (8دزورد:  الدين أيد غدد الكردد الشهر عم -2

                                                 

 .21/261:سير اعم  الن م  ،الكي ي (1د
 ن مثمد  ن جعهر اثنصارد ت  ع د اب ،اثنصاردو  ؛3/333:تكملة اثكمال ،ال  دادد( 2د

تثايق ع د ال هور ع د الثق ثسين  ، أص هان والواردين عليها ،ى اات المثد وين ،يم366
 .1/164:  1662 -يم  2،1412ى ،م سسة الرسالة ،ال لوشي

 .36/74:تاريخ ا ن الد يوي ،الد يويا ن ( 3د
 .21/261:سير اعم  الن م  ،الكي ي( 4د
 3/333:تكملة اثكمال ،ال  دادد( 3د
 .11/164:المنت   ،ا ن الجوزد( 6د
 .7/313:النجو  الزاير ( 7د
 .1/316:الدرر الكامنة ،ا ن ثجر( 8د
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 مم 623كن السلىان  ي ر  فر إلى الم رب  عد تم ،كان أميرا في دولة الممالي  
أستمر  (2دلجْا إلى السلىان يعاوب المر ينيمن اثمير يعاوب أمير الكرد، و  (1ده676

ا ة، وعاد إلى ثج إلى ال يت الثرا  سنة خم  وس عم .عنده إلى أن أقره على الوزار 
 (3دالم رب ومات فيها.

   (4ديم:717زورد تيعاوب  ها  الدين الشهر  -3
يم وأ لوا  638وت سنة زوريه في معركة عين جالشار  مع جمع غهير من الشهر       

مم  666أفر  عنه ا شرض خليل و  (3ده 686مم  621نال ث سه المنصور ثس فيها  م ل 
 (7د.كان من اثكا ر وله مكار  وم ور وأت اع .و  أم ره (6د663

 الشعراء
ا س ق ككره من المثد وين والهاها  والا ا  الكين قالوا الشعر وت  او ات ف م عم  

شت ل زور ول  يوور عنه ثديوا او فاها او ق ا   ل افومة من انتسب الى شهر  ، ع ه
 :   اول الشعر او روايته ومنه 

                                                 

الصالثي ركن الدين المل  ال اير.. ديو  ي ر  العم ي د: وقال .2/76: ا عم ،الزركلي( 1د
 (يم.( 638تولى سلىنة مصر والشا  سنة 

 ،دار المعرفة ،تاريخ دولتي المرا ىين والموثدين في الشمال ا فرياي  ،د. علي مثمد ،الصم ي( 2د
وككر أن   ني مرين ق يلة عر ية تتهرع من ق ا ل زناتة ، اساىت  476:  2113يم ممم  1426 ،1ى ، يروت

قياد  ق يلته في صراعها يعاوب  ن ع د الثق استىاع     ، وان اميريا1266يم مم  668لة الموثدين  دو 
 مع الموثدين ثتى اساى دولته  وصار امير الم رب. 

 . 1/316:، الدرر الكامنةا ن ثجر( 3د
 .6/216:الدرر الكامنة ،ا ن ثجر( 4د
المل  المنصور قموون ا لهي العم ي الصالثي  7/262:النجو  الزاير  ،ا ن ت رد  ردد( 3د

 اول ملو  الدولة الاموونية   مصر والشا  .
ا شرض خليل  ن قموون المل  ا شرض صما الدين من ملو   2/321:ا عم  ،الزركلي( 6د

 الدولة الاموونية في مصر.
 .6/216:الدرر الكامنة ،ا ن ثجر( 7د
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  (1دعره:شاعرال ل ي ال ومن ش ،كان فا مل يل الشهرزورد: أثمد  ن مثمد  ن عا -1
 وللث و  كما للنا  آجال  واثسر تاه مات ث ي في قلو ك  

  .مات في الاد 
عن الشاعر سال  زورد: كان راوية للشعر روه فار   ن الثسين أ و الشجاع الشهر  -2

                                                  (2د. ن منصور الثل ي

 احلكماء
  (3د:مثمد شم  الدين الشهرزورد -1

  .عرض  الثكمة والعل  وله كتاب المجرد  الملكوتية

 اخلامتة
كيض أن مدينة ص ير  خر  منها أو انتسب لها يكا الجمع ن لنا في ىوافي المختصر ت ي       

، فمنصب الاا ي الكد ش له عدد ميةمن اثعم  الكين ت  وا مناصب مهمة في الدولة ااسم
الدولة  ومنصب قا ي الا ا  الكد يلي من ثي  اثيمية في من اثعيان الشهرزوريين
، ين  نا عن أيمية يكه اثسر العرياة التي تعاقب أ نا يا على يكه منصب الخليهة أو السلىان

 .المناصب الخىير 
كما تت عنا مسير  أول   الكين  رزوا في مجال الهاه والثدي  واستلموا إدار  المدار  التي      

 .تخريج العلما  والهاها عهد إليها 
ان شهرزور مدينة نموك  للمدن التي رفع أ نا يا أسمها  ما قدموا من عل  وتدر  في      

فكانوا صهو  المجتمع وأعممه ثك امال وق ا   ،تثصيله  وا عتنا   ه ثتى رفعه  اب  ه
 ها مشرعة لكل ومدرسي للعل  ، فهو يعىي فهمال لمسير  الدولة ااسممية التي فتثت أ وا

 .اثجنا  والمكايب
                                                 

ول  أجد المزيد من ترجمته في المصادر التي أىلعت  .3/81:الزاير  النجو  ،ا ن ت رد  ردد( 1د
 أىلعت عليها و  سنة وفاته.

 .1/613:كشض ال نون ،ثاجي خليهة( 2د
 . ول  أجد المزيد من ترجمته و  سنة و فاته.1/613:المصدر نهسه( 3د
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وقد نالنا ونا  العلما  والم رخين وأيل التراج  ثول   اثجم   وناله   نجازاته  وتادمه       
 .وث وته  عند أولي اثمر

ومن الم كد أن ينال  أ عاض ي    ممن ل  يت  للمدونات تسىير أسما ه  ممن ل       
همة في الدولة ، قد سلكوا ىريق العل  وأمانة ثمله ممن ي رزوا أو ممن ل  يلوا مناصب م

أو ممن رثلوا ىل ال للعل  إلى الثوا ر  ،انتس وا إلى شهرزور سوا  عاشوا فيها وماتوا ينا 
  .ااسممية كما رثل أول   اثعم 

وقد ترجمت لستة عشر من المثد وين وعشر  من الهاها  وس عة عشر من الا ا  وشخصيتين 
ا  ووموة من الااد  وا مرا  وشخصيتين ممن تناولوا الشعر وشخ  واثد عرض من الار  
يمكن ان ينس وا الى  (الار ا  ،الا ا  ،الهاها  ،المثدويندعلما  ان ي    اله م   ، الثكمة

ف م عن قول اغل ه  الشعر ومشاركته  في مناثي  (الا ا  ،الهاه ،جميع العلو  دالثدي 
 .ولة ا سممية  ولكن ت  تصنيهه  وفاا لما غلب على شهرته  وعرفوا  هالثيا  ا خره للد

 املصادر واملراجع
فمممال  ثسمممين /م سسمممة ع مممد -/ال مممرق الشمممامي /تثايمممق د 367اثصمممههاني / عمممماد المممدين ت .1

   .  1687.الثميد شومان / عمان /د ى
  أصممممم هانيمممممم / ى امممممات المثمممممدوين  366اثنصمممممارد / ع مممممد اب  مممممن مثممممممد  مممممن جعهمممممر ت .2

/ تثايق ع د ال هور ع مد الثمق ثسمين ال لوشمي/ م سسمة الرسمالة /  يمروت والواردين عليها 
                                                                                 . 1662-ه1412/  2/ى

و  ع مممد ع مممد الايممم .يمممم/تكملة اثكممممال /تثايمممق د626ال  مممدادد / مثممممد  مممن ع مممد ال نمممي ت  .3
 .يم  1411/ 1ر يب الن ي /جامعة أ  الاره / مكة المكرمة / ى

يم /معج  ما استعج  من أسما  الم مد والموا مع / 487ال كرد /ع د اب  ن ع د العزيز ت .4
 .يم1413/ 3تثايق مصىهى الساا / عال  الكتب /  يروت /ى

وأثكامهما / تثايمق نجيمب يمم /ال لمدان وفتوثهما 276ال مكرد / اثممد  من يثيمى  من جما ر ت .3
 .   2118 -يم   1428/ 1ألماجدد المكت ة العصرية  يروت ى
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يمممم /شمممعب اثيممممان /تثايمممق مثممممد السمممعيد 438ال يهامممي /أ مممو  كمممر اثممممد  مممن الثسمممين ت  .6
 .يم 1411/  1 سيوني زغلول / دار الكتب العلمية  يروت /ى

النجمو  الزايمر  فمي ملمو   يمم / 874ا ن ت رد  ردد / جمال الدين ا و المثاسن يوسض ت  .7
 .مصر والااير  /وزار  الواافة واارشاد الاومي / مصر / د ى / د ت

يممم / المنممت   فممي تمماريخ  368ا ممن الجمموزد /ع ممد الممرثمن  ممن علممي  ممن مثمممد ا ممو الهممر  ت .8
الملمممو  واثمممم  / تثايمممق مثممممد مصمممىهى وع مممد الامممادر عىممما / دار الكتمممب العلميمممة  يمممروت 

  . 1662-يم  1412/  1/ى
يمممم / كشمممض ال مممنون عمممن أسمممامي الكتمممب 1167ثممماجي خليهمممة / مصمممىهى  مممن ع مممد اب ت .6

 . 1662-يم  1413والهنون / دار الكتب العلمية  يروت  /د ى /   
يممم/صثي   ممن  334ا من ث ممان /مثممد  ممن ث ممان  من اثمممد ا مو ثممات  التميمممي أل سمتي ت .11

 1414/ 2لرسمالة  يمروت ىث ان / ترتيمب ا من  ل مان /تثايمق شمعيب اثرنما وى / م سسمة ا
 .  1663-يم 

 -يممممم  1433/ 1الواممممات / تثايممممق السمممميد شممممرض الممممدين اثمممممد / دار الهكممممر  يممممروت /ى .11
1673.  

يمم / معجم  ال لمدان / دار صمادر /  يمروت  626ياقوت / شهاب الدين أ ي ع مد اب ت  .12
 ./  د ى /د ت

مممن كيممب /  يممم / شممكرات الممكيب فممي أخ ممار 1186الثن لممي / ع ممد الثممي  ممن اثمممد ت .13
 .يم  1416تثايق ع د الاادر اثرنا وى ومثمود ا رنأ وى /دار ا ن كوير دمشق /د ى./ 

/تمماريخ   ممداد / دار الكتمممب  463الخىيممب ال  ممدادد / اثمممد  ممن علممي  ممن أ ممي  كممر ت .14
 د ت. العلمية / يروت د ى /

ن ما  يمم/وفيات اثعيمان وأ681ا ن خلكان / شم  الدين اثمد  ن مثمد  ن أ مي  كمر ت .13
  . 1668إثسان ع ا  /دار الواافة  يروت /د ى / -أ نا  الزمان /تثايق د

يممم المختصمممر المثتمما  إليممه ممممن 636الممد يوي /مثمممد  ممن سمممعيد  ممن مثمممد  مممن اثمممد ت .16
مصممىهى جممواد /مى عممة الزمممان /   ممداد / د ى /د -تمماريخ الثمماف  أ ممي ع ممد اب / تثايممق د

 ت.
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يممم / سممنن الممدار قىنممي /تثايممق السمميد 383تالممدار قىنممي / علممي  ممن عمممر ا ممو الثسممن  .17
  .  1666 -يم  1386ع د اب ياش  يماني / دار المعرفة  يروت /د ى / 

يممم/ تممككر  الثهمما  / تثايممق ع ممد الممرثمن  748الممكي ي / مثمممد  ممن اثمممد  ممن عومممان ت .18
                                                        يم.                          1374 ن يثيى العلمي / دار الكتب العلمية  يروت /د ى / 

/ سممير اعممم  النمم م  / تثايممق شممعيب يممم  748الممكي ي/ مثمممد  ممن اثمممد  ممن عومممان ت .16
 يم.1413/  6اثرنا وى / ومثمد نعي  العرقوسي / م سسة الرسالة  يروت / ى

المثممممد وين / / المعمممين فممممي ى امممات يمممم  748المممكي ي / مثممممد  ممممن اثممممد  مممن عومممممان ت .21
 يم.1414/  1يما  ع د الرثي  سعيد / دار الهرقان / اثردن / ى–تثايق د 

  . 2117/  17الزركلي / خير الدين / ا عم  / دار العل  للمميين /  يروت ى  .21
/ ى امممات الشمممافعية الك مممره / 771السممم كي / تممما  المممدين  مممن علمممي  مممن ع مممد الكمممافي ت .22

الهتمممماا مثمممممد الثلممممو / يجممممر للى اعممممة والنشممممر  مثمممممود مثمممممد الىنمممماثي وع ممممد -تثايممممق د
 .يم1413والتوزيع د ى / 

يممم/ الوفيممات م سسممة الرسممالة/  يممروت  774لسممممي / مثمممد  ممن رافممع ا ممو المعممالي ت ا .23
 .يم1412 .1/ى

يمم/ التث يمر فمي المعجم  الك يمر / 362السمعاني / ع مد الكمري   من مثممد  من منصمور ت .24
 ت.تثايق منير  ناجي سال  /د ى / د 

يمم/ الرو متين فمي أخ مار 663ا و شامة / شهاب المدين ع مد المرثمن  من إسمماعيل / ت .23
الممممدولتين النوريممممة والصمممممثية / تثايممممق إ ممممرايي  الزي ممممق / م سسممممة الرسممممالة  يممممروت /د ى / 

  . 1667 -يم  1418
الصم ي /د. علي مثمد / تاريخ دولتي المرا ىين والموثمدين / فمي الشممال ا فريامي /  .26

 .  2113يم  مم  1426/   1معرفة /  يروت / ىدار ال
يممم / المعجمم  اثوسممى /تثايممق ىممارق  ممن عمموض  361الى رانممي / سممليمان  ممن اثمممد ت .27

 .يم1413اب  ن مثمد /دار الثرمين /الااير  / د ى / 
يم/ تاريخ اثم  والملو  / دار الكتب العلميمة/  يمروت 311الى رد / مثمد  ن جرير ت .28

 .يم1417/  1/ ى
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ن العدي   /كمال الدين عمر  ن اثمد /   ية الىلب في تماريخ ثلمب /تثايمق د.سمهيل ا  .26
 .زكار /دار الهكر/  يروت / د ى /د ت 

يممم / الممدرر الكامنممة فممي  832ا ممن ثجممر / شممهاب الممدين أ ممي اله ممل اثمممد  ممن علممي ت .31
مانيمة أعيان الم ة الوامنمة / تثايمق مثممد  من ع مد المعيمد خمان / مجلم  دا مر  المعمارض العو

  . 1672-يم  1362/الهند /د ى / 
يم /كيل التاييد فمي روات السمنن والمسمانيد 832الهاسي / مثمد  ن اثمد ا و الىيب ت  .31

   .يم1411/ 1/ تثايق كمال يوسض الثوت / دار الكتب العلمية  يروت / ى
ب الازويني / ع د الكري   ن مثمد الرافعي / التدوين في أخ مار قمزوين / تثايمق عزيمز ا .32

  . 1687ألعىارد / دار الكتب العلمية  يروت / د ى / 
يمم / أ جمد العلمو  الوشمي المرقمو  فمي  يمان أثموال 1317الانوجي / صديق  من ثسمين ت .33

  . 1678العلو  / دار الكتب العلمية  يروت  /د ى / 
يمم / كيمل تماريخ مولمد العلمما  ووفيماته  466الكتاني / ع د العزيز  ن اثمد  من مثممد ت .34

 يم.1416/ 1ع د اب اثمد  ن مثمد / دار العاصمة / الرياض / ى-تثايق د/ 
يمم / الرسمالة المسمتىرفة ل يمان مشمهور كتمب السمنة 1343الكتاني /مثمد  ن جعهمر / ت .33

 .  1686 -يم  1416/  4المصنهة / دار ال شا ر ااسممية /   يروت / ى
يممم/ ال دايممة والنهايممة / مكت ممة  774ا ممن كويممر / إسممماعيل  ممن عمممر الارشممي ا ممو الهممدا  ت .36

  .المعارض /  يروت / د ى /د ت
   /د ت.1يم/لسان العرب/ دار صادر/  يروت/ ى 711مثمد  ن مكر  تا ن من ور / .37


