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 : البحثملخص 
زاخو العراقية، وغلبت عليها تسمية ( كم من مدينة ٘ٗتقع جزيرة ابن عمر اآلن يف اقصى جنوب شرق تركيا على بعد )   

" التراك بتسميتها ٔتدينة " اجلزرة"جزيرة ابن عمر" يف ادلصادر العربية،  واطلق عليها االكراد جزيرة " بواتن"، بينما اكتفى ا
 " سنشَت ذلذه التسمية والتأسيس الحقاً ".  بتسميتها العربية، وأصول أتسيسهافقط  كي ال يعًتفوا 

لفون العرب يف دراسة اتريخ ادلدن العربية واإلسالمية، وصنفوا فيها مصنفات شاملة متخصصة يف اتريخ ادلدينة واىتم ادلؤ   
م"، واتريخ ٜ٘ٗىـ/ٖٖٗالسياسي والثقايف واالقتصادي واالجتماعي من ىذه ادلصنفات : اتريخ ادلوصل لالزدي "ت

م"، ٕٔٙٔىـ/ٓٙٙريخ حلب" البن العد م "تم"، " وزبدة احللب يف ات٘ٚٔٔىـ/ٔٚ٘دمشق للحافظ ابن عساكر "ت
 م ".ٜٖٕٔىـ/ٖٚٙم"، و " اتريخ اربل " البن ادلستويف" تٔٛٔٔىـ/ٚٚ٘و " اتريخ ميافارقُت " للفارقي "ت 

ومن أىم ادلصادر اليت اىتمت يف دراسة ادلدن كتاب " معجم البلدان " دلؤلفو ايقوت بن عبد هللا احلموي        
ستطاع ادلؤلف إن يغطي فيو نسبة كبَتة من مدن وأقاليم وقصبات وقرى العامل العريب م"، إذ إٕٛٔىـ/ٕٙٙ"ت

واإلسالمي بصورة عامة، ْتسب حروف اذلجاء يف عصٍر كانت وسائل النقل واالتصال فيو بدائية، و٘تيز كتابو " معجم 
واالجتماعية والعمرانية ومسافاهتا وتوابعها،  البلدان " أبنو أكد على نشأة ادلدينة وتطوراهتا السياسية واالقتصادية والعلمية

وأصبح ىذا الكتاب مرجعًا للباحثُت ال ؽلكن االستغناء عنو يف ادلاضي واحلاضر، بل قدمت عنو عشرات الرسائل 
 واألطاريح يف ادلاجستَت والدكتوراه  وكتبت عنو البحوث، وطبعت آالف النسخ  ألعليتو. 

َتة يف ذكر أمراء الشام واجلزيرة " دلؤلفو عز الدين ابن شداد احلليب مث يليو كتاب" االعالق اخلط     
م"، الذي اىتم ّتزيرة ابن عمر، وخصص ذلا فقرة كاملة لدراسة أحواذلا، وقدم معلومات انفرد فيها، ٕ٘ٛٔىـ/ٗٛٙ"ت

ىذا ادلصدر الندثرت  تضمنت قلعتها وأسورىا وأبواهبا وجوامعها ومساجدىا  ومدارسها وٛتاماهتا وبيمارستاهنا، ولوال
 إخبارىا يف الفًتة اليت عاصرىا ابن شداد، وسنشَت اىل مرحلة أتسيسها وتطورىا عمرانياً. 

 : ابن عمر، جزيرة، ايقوت احلموي، السور، ابن شداد . فتاحيةالكلمات امل
Abstract  
     Arabic authors interested in studying the history of Arabic and Islamic 

cities. They classified them into inclusive books specifically the social, 

economic, cultural and political history. One of these books is Azedi's 

"Mosul History"(334 A.H/ 945 A.D), Al-Hafidh's Ibin Asaker's "Damascus 

History"(571A.H/ 1175 S.D), Binal-Adeem's "Zabadet Alhalab in the 

History of Halab"(660A.H/1261A.D), Al-Fariqi's "Miafariqeen History" 

(557A.H/ 1181 A.D) and Bin al-Mustawfi's "Irbil History" (637 A.H/1239 

A.D), then a book called "Mu'jam Al-Buldan" by Yaqoot bin Abdulla Al-

Hamawi (626A.H/1228 A.D) and "al-Alaq al-khatirah in the Mentioning 
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The Amaraa of Alsham and Aljazeera" by Izzdin Bin Shadad Al-Halabi 

(684A.H/ 1285 A.D).  

   The Geographers Muslims reported many texts about Djazirat Ibin Umar 

and most of them agreed that it was established nearly 520A.H/1127A.D 

during the reign of Al-Amin Caliph and Al-Ma'amoon Caliph.  

   It seems that Djazirat Ibin Umar developed rapidly as a result of its 

location by the river Tigris, for its nice climate and the trading movement 

with the neighbouring areas and cities.  

      Apparently,  Djazirat Ibin Umar was more developed during Yaqoot 

Age and the Mongols Invasion had nothing and soon Al-Djazīra restored its 

dignity where Ibn Shadad presented to us an account of the architecture 

saying Al-Djazīra surrounded with a wall having three gates ; a mountain, 

jadeed and water. It also has two mosques, one is old and the other is 

modern, eighty small mosques, one lunatic asylum, four schools in which 

Mathah Imam Al-Shafii was taught. They are; Ibn Al-Barzi School, Zhair 

al-deen Qaimaz A—Attabiki School, Al-Radhwia School and Al-Qzhi 

Jamal al-bdulrahim School. There was another school called Shams al-deen 

Sukertein. Inside there were two Kanihakattans, (a place for worshipping 

Sofi Mathahab), one is known as Saladin Alaraj and the other is called as 

Alzahira. On the outside there were also two Kanihakattans, one is called 

Kaniqah al-batna and there were fourteen bathrooms and under the wall 

from inside there were thirty gardens and eight castles, Aljirahia, Farah, 

Barkho, Fink, Aljadida, Alkasar, Arokh and Kankoor.  

       Djazirat Ibin Umar has become one of the important cultural centers in 

Al-Djazīra Area during our study where it is as more important as other 

neighbouring cities. Many scientists, writers and poets visited the city and 

many have been graduated from this city in different specifications where 

have a great deal of scientific knowledge and have a lot of cultural 

influence on the Islamic world such as; Alathir's sons Bini Nadi, Abualiz 

Bin Ismael Al-Razaz, Bin Al-Bazri and others. Most sciences that 

developed in this area are: Religious Sciences, Arabic and translation.       

Key words:   Arabic authors , Azedi's, Mosul History, Geographers 

Muslims , Djazirat Ibin Umar. 
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 اوال ـ مرحلة التأسيس :
أورد البلدانيون ادلسلمون نصوصاً كثَتة عن جزيرة ابن عمر، واتفقت اغلب ادلصادر على أن تشييدىا كان يف حدود       
، الذي اىتم هبا، وٚتع ، ووصلت أقصى اتساعها يف عصر ايقوت(ٔ)م " يف خالفة األمُت وادلأمون٘ٔٛىـ/ٕٓٓسنة "

يضاحات كثَتة عنها، وىو أول من ذكر مؤسسها بُت ادلصادر ادلتوفرة لدينا فقال: إن مؤسسها وقدم إعنها معلومات قيمة 
ىو " احلسن بن عمر بن خطاب التغليب "، الذي أسسها إكراماً لزوجتو لبعد موطنها، ووصفها أثناء تلك الفًتة أبن مياه 

، وػليط هبا خندق (ٕ)ستاق سلصب واسع اخلَتات"هنر دجلة ٖتيط هبا من ثالث جهات وشبهها ابذلالل وقال : إن ذلا " ر 
عن  (ٖ) من ٚتيع جوانبها وأجرى فيها ادلاء ونصب فيها رحى لطحن احلبوب، وقال : أبن اجلزيرة تقع على بعد ثالثة  أايم

 .(٘)، حىت أن ابن شداد نقل رواية ايقوت يف وصفو ذلا(ٗ)ادلوصل 
صر لتأسيس جزيرة ابن عمر فقال : أهنا قامت على موضع قصبتُت م"، وىو معا ٕٜٔىـ/ ٕٓٛوذكر ابن خرداذبة "ت  

ىـ/ ٗٚٔ، وأشار ابن األثَت" إىل ىاتُت القصبتُت وقال : إن اخلليفة ىارون الرشيد قد خرج سنة "(ٙ)علا قردي وابزبدي
طى ىارون الرشيد ، ويظهر أن ىذا القصر كان النواة األوىل لتشييد جزيرة ابن عمر إذ أع(ٚ)م"، وشيد قصرًا  فيهآٜٚ

 .األعلية ذلذا ادلوضع فالتفت إليو األنظار
م " ٜٔ٘ىـ/ٖٓٗكما أن اسم جزيرة ابن عمر بدأ يتداول فيما بعد فًتة ابن خرداذبة، فذكر االصطخري ادلتويف سنة "       

ى غريب هنر دجلة  وذلا "جزيرة ابن عمر"، وقال: إن ادلدينة كانت صغَتة  يف بداية أتسيسها، وإهنا " تقع عل إمسها صراحة
م"، فيقول إهنا "مدينة صغَتة ذلا أشجار ومياه ومرافق ٜٚٚىـ/ٖٚٙويوافقو معاصره ابن حوقل" ت  ،(ٛ)أشجار ومياه 

                                           
؛ ابن شداد،  ٖٛٔ/ٕم (  ٜٜ٘ٔىـ(، معجم البلدان،) دار صادر، بَتوت، الثانية، ٕٙٙ( احلموي، شهاب الدين أبو عبد هللا ايقوت )تٔ)

ىـ( وفيات األعيان،) دار صادر ، بَتوت ٔٛٙ بكر )ت؛ابن خلكان، مشس الدين أٛتد بن دمحم بن إبراىيم بن أيب ٛٗٔ/ٔ، االعالق اخلطَتة،
 .       ٕٚ٘/ٗ( ٜٜٗٔ، ٔ، ط 

 .ٖٛٔ/ٕ( رغم التباعد الزمٍت بُت عصران وعصر ايقوت احلموي لكن وصفو ذلا مقارب دلا ىي عليو اآلن،  معجم البلدان ، ٕ)
 كم.  ٓ٘ٔ( تساوي اليوم ٖ)
 .       ٖٛٔ/ٕ( احلموي، معجم البلدان، ٗ)
 .ٛٗٔ/ٔعالق اخلطَتة،( اال٘)
م(  ٜٛٛٔىـ( ادلسالك وادلمالك، ) دار صادر أفست ليدن، بَتوت ، ٕٓٛ( ابن خرداذبة، أبو القاسم عبيد هللا بن عبد هللا ادلعروف )ت ٙ)

 .         ٖ٘ٗص
ىــ(، الكامل يف التاريخ،) ٖٓٙزري)ت ( ابن األثَت، أبو احلسن علي بن أيب الكرم دمحم بن دمحم بن عبد الكر م بن عبد الواحد الشيباين اجلٚ)

 . ٕٚٛ/ ٘م( ٜٜٚٔىـ / ٚٔٗٔ، ٔدار الكتاب العريب، بَتوت، لبنان،ٖتقيق: عمر عبد السالم تدمري ،ط 
 .        ٖٓ/ٔم(، ٕٗٓٓىـ(، ادلسالك وادلمالك،) دار صادر، بَتوت،ٖٙٗ( االصطخري، أبو اسحاق إبراىيم بن دمحم الفارسي)تٛ)
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وخصب، مث يضيف أبن ذلا سور" وتصل منها ادلراكب، مشحونة ابلتجارة، كالعسل والسمن والنب واجلنب واجلوز واللوز 
 .(ٜ)" والبندق

 ىا العمراين:اثنيا ـ تطور 
، وحركة تبادذلا التجاري (ٓٔ)ويظهر أن جزيرة بن عمر تطورت بسرعة نتيجة دلوقعها على هنر دجلة، ومناخها اللطيف    

مع ادلدن واألقاليم اجملاورة ذلا، فبعد مرور اقل من نصف قرن على وفاة االصطخري، اخذ عمران ادلدينة ػليط ٔتياه هنر 
م " أبهنا بلد كبَت على عكس وصف االصطخري الذي ٖٜٛىـ/ ٖ٘ٚادلقدسي" ت  دجلة من ثالثة جوانب فوصفها

قال : " مدينة صغَتة "، وأكد ادلقدسي أن مياه هنر دجلة تدور حوذلا من ثالثة جوانب، وان مادة بناء بيوهتا من احلجارة، 
ْتاجة إىل اإلكساء ابحلجارة ، كما ىو مث أكد أهنا : " طيبة نزيهة"، وقال : أبهنا موحلة يف الشتاء، ٔتعٌت أن طرقاهتا 

 .(ٔٔ)معمول يف الطرق بذلك الزمن
إن اجلزيرة قد تطورت أكثر يف عصر ايقوت، وان أتثَتات الغزو ادلغويل كانت ضعيفة عليها، وإهنا استعادت ويظهر     

وىي : ابب ور فيو ثالثة أبواب ىيبتها، فقدم لنا ابن شداد إحصائية للمنشآت العمرانية فيها فقال : إن اجلزيرة زلاطة بس
اجلبل، وابب اجلديد، وابب ادلاء، وفيها جامعان أحداعلا قد م واآلخر حديث وٙتانون مسجدا، وبيمارستاانً واحداً، وأربع 

م( ٗٙٔٔه/ٓٙ٘مدارس يدرس فيها مذىب اإلمام الشافعي وىي مدرسة ابن الربزي، نسبة اىل ايب القاسم بن الربزي )ت
، ا يف ىذه ادلدرسة، وكان عادلا مشهورا يف الفقو الشافعي، أَتْتِيِو اْلَفَتاَوى ِمَن اْلِعرَاِق َوُخرَاَساَن َوَسائِِر اْلِباَلدِ الذي كان مدرس

ومدرسة الرضوية ومدرسة القاضي ٚتال الدين عبد الرحيم،  َوُىَو ِمْن َجزِيَرِة اْبِن ُعَمَر، ومدرسة ظهَت الدين قاؽلاز األاتبكي
درسة تقع ظاىرىا تعرف ٔتدرسة مشس الدين سرتكُت، وفيها خانقاىتان إحداعلا تعرف بصالح الدين األعرج، وفيها م

واألخرى تعرف الظهَتية، وبظاىرىا أيضًا خانقاىتان، إحداعلا تعرف ٓتانقاه الباتنا، وأربع عشرة ٛتاما، وداخلها ٖتت 
احية، وفرح ، وبرخو، وفنك، واجلديدة والقصر، وأروخ، السور ما يناىز ثالثُت بستاان، وٙتان قالع، وىي : اجلر 

 .(ٕٔ)وكنكور

                                           
 .ٕٕٓم (، صٖٜٛٔىـ( صورة األرض ،) دار صادر، أفست ليدن، بَتوت، ٖٚٙو القاسم دمحم )ادلتوىف: بعد ( ابن حوقل، أبٜ)
، أبيات من الشعر ألحد الشعراء يقارهنا  مع بغداد ٜٖٕ/ٛ، ٜٙٙٔ( وقد ذكر الطربي يف اتريخ الرسل وادللوك،طبعة دار ادلعارف ٓٔ)

 فيقول :               
 ى وابزبدى مصيف ومربع... وعذب ػلاكي السلسبيل برودبقرد                   
 وبغداد، ما بغداد، أما تراهبا.     .. فحمى، وأما بردىا فشديد                   

 .ٜٗ/ٔم(  ٜٜٔٔه/ٔٔٗٔ، ٖ( ادلقدسي ، أبو عبد هللا دمحم بن أٛتد ، أحسن التقاسيم،) مكتبة مدبويل القاىرة، طـ ٔٔ)
 .ٛٗٔ/ٔ( االعالق اخلطَتة،ٕٔ)
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اال إن ابن شداد ال يعطي تفاصيل حول ىذه ادلدارس   
وسنوات بنائها، سوى ما توفر لدينا من ادلعلومات حول 
مدرسة ابن الربزي، كما إن ادلدينة القدؽلة ال تزال ٖتتفظ 

جلة منها ٔتعادلها القدؽلة، وموقعها على شاطئ هنر د
 (.ٔمعامل من بقااي جسرىا وسورىا الصورة رقم )

وقد أشار أبن االثَت أبن ىذا اجلسر يرجع أترؼلو اىل   
العهد االاتبكي شيده ٚتال الدين دمحم بن علي بن ايب 

م"، وىو من ٗٙٔٔه/ٜ٘٘منصور االصفهاين " ت
االبنية العجيبة "، اليت مل ير الناس مثلها "، وقال ابن 

 .(ٖٔ)ئو من " احلجر ادلنحوت واحلديد والرصاص والكلس" مادة بنا
ويظهر أن ىذه ادلدينة أصبح أكثرىا خرااًب بعد مرور أقل من مائة عام على وفاة ابن شداد، فقد زارىا ابن بطوطة     
 م "، ووصفها أبهنا "مدينة كبَتة حسنة... وأكثرىا خراب، وذلا سوق حسن، ومسجد عتيق " وسورٖٚٚٔىـ/ ٜٚٚ"ت

-ىـٖٖٙٔىـ /ٚٓٛىـ ـ ٖٚٚ، وكان ذلك من نتائج الغزو الذي تعرضت لو يف عصر تيمور لنك "(ٗٔ)مبٍت ابحلجارة 
، بل أهنا خلت من السكان نتيجة تعرضها النتشار األوبئة (٘ٔ)م"، الذي سعى إىل تدمَتىا وٖتويلها إىل خراب٘ٓٗٔ

 . (ٙٔ)واألمراض 
بلدة كبَتة تضم رلموعة من ادلدن والقالع واألديرة والقرى منها : فيشابور   وكانت جزيرة ابن عمر تتمتع برقعة جغرافية  

قرية كبَتة كادلدينة، ذلا هنر كبَت يصّب يف دجلة، وفيها بساتُت كثَتة، مث ، وابعينااث من نواحي ادلوصل من جزيرة ابن عمر
 عن ادلوصل مسافة يومان، وتنتهي عند مدينة ادلغيثة والزوزان، وىي انحية واسعة يف شرقي هنر دجلة اتبعة للجزيرة  تبعد

                                           
 .ٕٚٗ/ٓٔ(  الكامل يف التاريخ، ٖٔ)
ه( ، ٖتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار ٜٚٚ( ابن بطوطة، دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن إبراىيم اللوايت الطنجي،)ت ٗٔ)

 .       ٓٔٔ/ٔادلسمى " رحلة ابن بطوطة ") دار الشرق العريب، د.ت(، 
 .ٙٔٗ/ٔ( الشاملة التعريف ابألعالم، ٘ٔ)
 .ٓٛٔ/ٔ/ٕ( ادلقريزي، السلوك،ٙٔ)
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، وقلعة فنك، وىي رلاورة (ٛٔ)وقلعة ديبور  (،ٚٔ)خالط  
، تقع (ٜٔ)وقلعة الزعفران  ،جلزيرة ابن عمر بينها فرسخان

 .(ٕٓ)جنوب مدينة زاخو 
مث الشوش اليت وصفت أبهنا موضع قرب جزيرة ابن عمر    

نها أبهنا قلعة ، وقلعة أردمشت قيل ع(ٕٔ)من نواحي اجلزيرة 
حصينة تقع قرب جزيرة ابن عمر يف شرقي هنر دجلة، وأكد 
ايقوت على ابزبدى وقال عنها : أبهنا قرية تقع غرب دجلة 
مقابل جزيرة ابن عمر واتبعة ذلا ومسيت ادلناطق اجملاورة ذلا 
ابمسها، مث أشار إىل ابقردى وقال أبهنا تقع شرقي هنر دجلة 

تضم مائيت قرية منها، قرى اجلودي والثمانون وفَتوز سابور، ومن قرى اجلزيرة قرية تسمى الُعَقيمة وىي من أعمال اجلزيرة، و 
ومن أعمال جزيرة ابن عمر قرية القادسية ، وقرية تل خنزير دفن  ،(ٕٕ)تقع يف اجلانب الشرقي منها يفصل بينهما هنر دجلة 

 .(ٖٕ)سنة  م، وعمره ثالثونٕٔٛٔىـ/ ٓٛٙفيها منكودمر بن ىوالكو سنة 
وذكر ايقوت قرية ابعينااث وقال عنها : قرية كبَتة شبهها ٔتدينة دمشق، وحدد موقعها فقال : أبهنا تقع فوق جزيرة ابن    

عمر، وأشار إىل هنرىا، ووصفو أبنو هنر كبَت يصب يف هنر دجلة، وقال : أبن فيها بساتُت كثَتة وىي من أنزه ادلواضع 
 .(ٕ٘)أىلها ابلقتال والدفاع عن جزيرة ابن عمر رف ، مث قرية سلكون اليت عُ (ٕٗ)

وأشار ايقوت اىل سوق البازار وقال أبنو : يقع بُت جزيرة ابن عمر ونصيبُت تنزلو القوافل التجارية، وسوقو معروف تقام    
مث ىناك رلموعة فيو التجارة يف يومي اخلميس واالثنُت، ووصف ىذا السوق على انو رلاور ألحدى التالل وفيو هنر جار، 

                                           
 .       ٕٗٛ/ٗ،  ٕٖ٘/ٔ؛احلموي ، معجم ، ٜٔ/ٔ( ادلقدسي، أحسن التقاسيم، ٚٔ)
 .       ٜ٘ٗ/ٕ( معجم البلدان،ٛٔ)
 .    ٕٙٔ/٘،ٕٛ/ٗ( ابن األثَت، الكامل يف التاريخ، ٜٔ)
 كم من مدينة زاخو.     ٕٓ( تبعد قلعة الزعفران ٕٓ)
 .       ٕٖٚ/ٖ( معجم البلدان، ٕٔ)
 .       ٜٓٔ/ ٘( ابن األثَت، الكامل يف التاريخ، ٕٕ)
ه(، اتريخ اإلسالم ووفيات ادلشاىَت واألعالم،) دار ٛٗٚ( الذىيب ، : مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أٛتد بن عثمان بن قَاؽْلاز،)تٖٕ)

 .ٓٛ/٘ٚ،ٚٚ/ٚٙم( ٖٜٜٔىـ /  ٖٔٗٔ، ٕالكتاب العريب، بَتوت، ٖتقيق: عمر عبد السالم التدمري،ط 
 .       ٕٕٖ/ٗ، ٕٖ٘/ٔ( معجم البلدان، ٕٗ)
 .    ٖ٘ٗ/ ٘( ابن األثَت، الكامل يف التاريخ، ٕ٘)
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من القرى التابعة للجزيرة منها القريشية اليت اشتهرت بتفاحها ادلسمى القريشي، واذلكارية، وىي رلموعة قرى يسكنها 
 .(ٕٚ)أعمال جزيرة ابن عمر احملمدية وىي منوقرية  ،(ٕٙ)األكراد، وابسورين مواضع اتبعة للجزيرة 

من منبعو يف آمد وقال : رأيتو " آبمد وىو ؼلاض ابلدواب "، مث ؽلر واتبع ايقوت هنر دجلة والروافد اليت تصب بو   
ٔتيافارقُت وحصن كيفا ويدخل إىل جزيرة ابن عمر، وىو ػليط هبا، مث قال : ويستمر ّتراينو حىت يصل إىل ادلوصل وبغداد 

 ، مث إىل اخلليج العريب كما يسمى يف عصران احلايل.(ٕٛ)والبصرة 
ديرة الواقعة ضمن الرقعة اجلغرافية جلزيرة أبن عمر منها : دير الزرنوق ويعرف بعمر الزرنوق فقال وأشار ايقوت إىل األ    

عنو : أبنو يقع على جبل مطل على هنر دجلة على بعد فرسخُت من جزيرة ابن عمر ووصفو أبنو ػلتوي على بساتُت كثَتة 
آخر يعرف بدير العمر الصغَت، مث دير الزعفران ويسمى ، وقال : أبنو كان عامرًا يف عصره، وإىل جانب ىذا الدير دير 

عمر الزعفران، يقع يف حلف جبل ٖتت قلعة أردمشت قرب جزيرة ابن عمر، وقد شهد ىذا الدير زايرة اخلليفة العباسي 
م"، ووصف ايقوت أىل ٜٓٔىــ / ٜٕٛادلعتضد ابهلل، دلا فتح قلعة أردمشت، ضد حاكمها ىارون البكجيلي، قبل سنة "

 .(ٜٕ)ىذا الدير، أبهنم أغنياء 
واثناء زايرتنا جلزيرة ابن عمر قمنا بزايرة ااثرىا ومتحفها ومن ضمنها دير الزعفران، الذي جددت بنائو احلكومة الًتكية،     

وىو زلل إقبال الزوار االوربيُت، وقد كتب على واجهة مدخل الدير نص حديث بثالث لغات السراينية والًتكية 
ة، وترٚتتها تنص على إن "دير الزعفران يرحب بكم وال تتكلموا بصوت عال، وإن تقومون بزايرتو أبزايء مناسبة، واالنكليزي

 ( .ٕينظر الصورة رقم )
مث دير عبدون أيضا يقع قرب جزيرة ابن عمر على هنر دجلة، وكان من أفضل منتزىات جزيرة ابن عمر، ويف عصر     

يس يقع على بعد ثالثة فراسخ  من جزيرة ابن عمر، وعلى ابب الدير شجرة  ٙترىا شبو ايقوت كان خراابً، ودير مار جرج
اللوز طيب الطعم وفيو طيور تعرف ابلزرازير، كما فيو األفاعي السامة، مث دير الغرس يقع على بعد ثالثة عشر فرسخا من 

جزيرة ابن عمر وقرية الثمانُت وصفو ابلدير جزيرة ابن عمر على رأس جبل عاٍل فيو رىباٌن كثَتون، ودير أبيون يقع بُت 
اجلليل وقال : فيو رىبان كثَتون، حىت أن أىل الدير يزعمون إن نوح عليو السالم مدفون فيو، وأورد ايقوت بيتُت من 

 : (ٖٓ)  الشعر ألحد الشعراء يصف فيها زلبوبة لو كردية عشقها بقرب الدير فيقول  يف مطلعهما
 مطمٌع          لصاٍد إىل تقبيِل خديِك ظمآنُ ظبيَة الوعساء ىل فيِك 

                                           
 .     ٕ٘ٗ،  ٕٛٓ/٘، ٖٖٚ/ٗ،ٕٕٖ/ٔ( معجم البلدان،ٕٙ)
ىرة ،) وزارة الثقافة (، النجوم الزاىرة يف ملوك مصر والقاٗٚٛ( ابن تغري بردي ، يوسف بن عبد هللا الظاىري احلنفي، أبو احملاسن)تٕٚ)

 .ٕٙٚ/ٚواإلرشاد القومي، دار الكتب، مصر( ،
 .       ٔٗٗ/ٕ( معجم البلدان، ٕٛ)
 .ٜٜٗ/ٕ( ادلصدر نفسو، ٜٕ)
 .ٜٜٗ/ٕ( ادلصدر نفسو، ٖٓ)
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 اثلثا ـ احلياة الثقافية :
لقد أصبحت جزيرة ابن عمر من ادلراكز الثقافية ادلهمة يف منطقة اجلزيرة الفراتية خالل فًتة دراستنا، وكانت ال تقل     

وخرجت العديد منهم يف سلتلف االختصاصات، أعلية ونشاطاً عن ادلدن اجملاورة  ذلا، بل قصدىا العلماء واألدابء والشعراء 
فكانوا على جانب كبَت من ادلعرفة العلمية، وذلم أتثَت ثقايف على العامل اإلسالمي أمثال : أبناء األثَت وبٍت ندي ورلد الدين 

العربية والعلوم وأبو العز بن إمساعيل الرزاز وابن الربزي وغَتىم، وأتيت يف مقدمة ىذه العلوم ىي العلوم الدينية وعلوم 
 .(ٖٔ)النقلية

 أـ العلوم الدينية :
لقد كان يف جزيرة ابن عمر رلموعة من العلماء الذين كانوا على جانب كبَت من ادلعرفة يف العلوم الدينية، ففي علم     

احلسن بن القراءات برز سعيد بن أٛتد بن عمرو أبو منصور اجلزري ادللقب ابلقاضي، قدم دمشق وقرأ هبا على أيب علي 
م " ٜٜٓٔىـ/ ٖٜٗبكتابو " ادلوجز "، مث تصدر تعليم القراءة يف جزيرة ابن عمر سنة " (ٕٖ)علي األحوازي القراءات السبع

يف اجلزيرة أبو علي ادلثٌت بن ػلِت بن ، ويف علم احلديث برز (ٖٖ)ومن طلبتو أيب بكر دمحم بن علي بن سالم الدارمي األمدي
م "، رحل اىل بغداد، وحدث هبا، وىو جد أيب ٖٖٜىـ/  ٕٕٖعرف ابلبازبداين " ت عيسى بن ىالل التميمي الذي

 .(ٖٗ)يعلى أٛتد بن علي بن ادلثٌت 
م "، ٜٛٓٔىـ/ٕٜٗمث الشيخ أبو الغنائم دمحم بن الفرج بن منصور بن إبراىيم بن علي بن احلسن السلمي الفارقي " ت    

ىـ/ ٓٗٗوزاىدا موصوفا ابلعلم والدين، رحل اىل بغداد مع والده بعد سنة "تلميذ أيب إسحاق الشَتازي، كان زلداثً وفقيها 

                                           
 الًتٚتة لكون ( وىنا ال بد أن نشَت أبنو من اخلطأ ذكر األعالم الذين ينتسبون يف لقبهم إىل اجلزري دون اإلشارة إىل جزيرة ابن عمر يفٖٔ)

إن كلمة اجلزري قد تشمل مناطق أخرى خارج جزيرة ابن عمر مثل داير بكر وماردين وميافارقُت وآمد ورأس العُت وتشمل أيضا ادلوصل 
 الًتٚتة.  وسنجار والرقة وحران وسيتم الًتكيز على االنتساب الصحيح يف ادلصادر اليت تذكر األعالم بوضوح وإشارهتا إىل جزيرة ابن عمر أثناء 

م " احد لقراء ٗٗٚىـ/ ٕٚٔ( القراءات السبع ىي إحدى القراءات ادلعتمدة يف قراءة القرآن الكر م، وكان أبو عاصم بن أيب النجود " تٕٖ)
ة يف ىـ(، غاية النهايٖٖٛ؛ ابن اجلزري، ، مشس الدين أبو اخلَت دمحم بن دمحم بن يوسف )ت ٜ/ٖالسبعة، ينظر ابن خلكان، وفيات األعيان، 

 .ٖٔٗ،ٖٚٗ/ٔىـ ج. برجسًتاسر (،ٖٔ٘ٔطبقات القراء )مكتبة ابن تيمية، عٍت بنشره ألول مرة عام 
، ٔ( الذىيب، معرفة القراء الكبار ،) مؤسسة الرسالة ، بَتوت، ٖتقيق: بشار عواد معروف ، شعيب األرانؤوط ، صاحل مهدي عباس، ط ٖٖ)

 .ٖٗٔ/ٔ ؛ ابن اجلزري،(، غاية النهاية، ٙ٘ٗ/ ٔه(،ٗٓٗٔ
 .ٕٖٔ/ٔ،ٙٗٔ/ٔ( معجم البلدان،ٖٗ)
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م "، ومسع احلديث من عبد العزيز األزجي وأيب إسحاق الربمكي واحلسن بن علي اجلوىري والقاضي أيب احلسُت ٖٔٓٔ
 .(ٖ٘)تح بن البطيبن ادلهتدي، مث انتقل إىل داير بكر، واستقر يف جزيرة ابن عمر، وحدث فيها، روى عنو أبو الف

أبو علي احلسن بن سعيد بن أٛتد اجلزري، رحل اىل بغداد ودرس علوم احلديث والفقو فيها، فسمع احلديث من والعامل    
عبد العزيز بن علي االظلاطي وأيب القاسم بن البسري، مث توىل القضاء يف جزيرة ابن عمر وآمد، التقى بو ابن عساكر وسألو 

ىـ ٗٗ٘م "، تويف على بعد فرسخُت من جزيرة ابن عمر يف قلعة فنك سنة " ٜٓ٘ٔىـ /ٔ٘ٗسنة " عن مولده فقال لو يف
م "، درس علم ادلذاىب واألصول ٕٕٔٔىـ /ٜٓٙ، مث أبو القاسم عبد القاىر ابن أيب طاىر اجلزري" ت(ٖٙ) م"ٜٗٔٔ/ 

 الفتح بن أيب نصر بن دمحم بن ، وأبو حفص عمر بن أيب نصر بن أيب(ٖٚ)واخلالف  يف بغداد حدث يف جزيرة ابن عمر
م "، كان يعمل اتجرًا رحل اىل مصر ومسع احلديث فيها من أيب القاسم ىبة هللا بن علي ٕٛ٘ٔىـ / ٙ٘ٙاجلزري " ت 

 .(ٖٛ) البوصَتي، مث أقام بدمشق وحدث هبا، التقى ابن الصابوين ومسع منو احلديث ووصفو أبنو " من أىل الدين والصالح
م"، مسع بدمشق ٓ٘ٓٔه/ٕٗٗبن اخلضر بن دمحم أبو حفص النحوي الضرير يعرف أيضًا ابلثمانيٍت "تمث أييت عمر    

من القاسم بن الفرج بن إبراىيم النصييب، ؤتصر من أيب دمحم احلسن بن رشيق، روى عنو أبو عبد هللا األحوازي وأبو احلسن 
 ( .ٜٖ)علي بن دمحم بن شجاع ادلالكي احلموي

ة ابن عمر عدد من الفقهاء يف فًتة دراستنا أشارت إليهم ادلصادر العربية، وكانوا من كبار احملدثُت أيضا، وبرز يف جزير      
وىم من أتباع ادلذىب الشافعي، ومل صلد أي إشارة إىل وجود فقهاء من مذاىب أخرى، والسبب يعود إىل أن جزيرة ابن 

 شافعي.عمر كانت خاضعة لنفوذ السالجقة الذين تبنوا ادلذىب ال
، اتج الدين أبو طاىر ػلِت بن عبد هللا بن القاسم وكان من أشهر فقهاء الشافعية الذين قدموا إىل جزيرة ابن عمر     

م "، الذي كان" بيتو مشهورًا ابلرائسة والتقدم " قال عنو ابن ابطيش : تفقو وبرع يف ٓٙٔٔىـ / ٙ٘٘الشهرزوري" ت 
 . (ٓٗ)رة ابن عمرالعلوم الفقهية وتوىل القضاء يف جزي

اإلمام الفقيو عمر بن دمحم بن عكرمة بن الربزي اجلزري تفقو على ابن الكيا اذلراسي، قال عنو ابن شافع : " كان  مث 
م"  يف جزيرة ٗٙٔٔىـ/ ٓٙ٘أحفظ من بقي من الدنيا على ما يقال ٔتذىب الشافعي "، تويف يف شهر ربيع اآلخر سنة "

                                           
ىـــــ( ٖٔٗٔ، ٕىـ(، طبقات الشافعية،) ىجر للطباعة والنشر والتوزيع ، ط ٔٚٚ( السبكي ، اتج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين )ت ٖ٘)
ٗ/ٜٔٗ. 
 ٘ٓٗٔ، ٖالشيخ شعيب األرانؤوط ،ط ( الذىيب، سَت أعالم النبالء ، )مؤسسة الرسالة ، بَتوت ،ٖتقيق: رلموعة من احملققُت إبشراف ٖٙ)

 .ٙٛٔ/ٕٓم(،  ٜ٘ٛٔىـ / 
 .ٕٚ٘/ٕ( ادلنذري، التكملة لوفيات النقلة، ٖٚ)
 .ٕ٘/ ٔ( ابن الصابوين، تكملة اإلكمال، ٖٛ)
 .ٗٛ/ٕ( ايقوت احلموي، معجم البلدان، ٜٖ)
 .ٜٖٚ/ٔ(  اليونيٍت، ذيل مرآة الزمان، ٓٗ)



 مجلة دراسات موصلية / مجلة علمية محكمة 
 هـ3665م /ذو القعدة  4244( القسم االول / حزيران 35العدد )

ي 
ي الدولي الثان 

اض   عدد خاص بالمؤتمر العلمي الخامس واالفتر
 دي(الثالث عشر الميل  -السابع الهجري/السابع  -الجزيرة الفراتية  تاريــــخ وحضارة )القرن األول 

 4244شباط  46-43

ISSN. 1815-8854 

  
(84) 

لشاشي، ونظراً  للمكانة العلمية اليت وصل إليها ابن الربزي يف علوم الفقو واحلديث فقد ابن عمر، وكان من أصحاب ابن ا
 . (ٔٗ)رحل اليو عدد كبَت من الطلبة من شىت أضلاء العامل اإلسالمي

مث أبو طاىر إبراىيم بن دمحم بن إبراىيم بن مهران الفقيو اجلزري، " كان رجال كامال ٚتع بُت العلم والعمل تفقو      
ابجلزيرة على عمر بن دمحم الربزي، وقدم بغداد ومسع هبا احلديث، ورجع إىل جزيرة ابن عمر، ودرس هبا وأفىت إىل أن تويف 

م"، يرجع نسبو إىل اإلمام ٔٛٔٔىـ/٘ٛ٘مث ضياء الدين عيسى أبو دمحم اذلكاري " تم "، ٔٛٔٔىــ/ ٚٚ٘فيها سنة "
كان، درس علوم الفقو يف جزيرة ابن عمر على شيخها عمر بن دمحم علي بن أيب طالب عليو السالم، حسب قول ابن خل

الربزي، مث رحل إىل حلب ودمشق والقاىرة، وأصبح " كبَت القدر وافر احلرمة معوال عليو يف اآلراء وادلشورات "، مدرساً يف 
عتمد عليو األخَت، " ومل يكن ادلدرسة الزجاجية يف حلب، ومن ادلقربُت ألسد الدين شَتكوه  وصالح الدين األيويب، فقد ا

ؼلرج عن رأيو، وكان كثَت اإلدالل عليو ؼلاطبو ٔتا ال يقدر عليو غَته من الكالم، وكان واسطة خَت للناس نفع ّتاىو خلقا  
 (.ٕٗ)كثَتا، وساىم معو يف ادلعارك اليت كان ؼلوضها ضد الصليبيُت، وتوىل منصب القضاء يف القاىرة

م"، كان فقيهًا شافعياً ٕٔٙٔىـ /ٓٙٙدمحم بن عبد هللا اجلزري، تويف بعد سنة "جزيرة ابن عمر ومن علماء الفقو يف      
متأدابً، رحل من جزيرة ابن عمر، مث إىل اليمن، وتوىل ديوان النظر فيها، مث صودرت أموالو وأودع يف السجن، صنف كتاابً 

 .((ٖٗ)امساه " ادلختصر يف الرد على أىل البدع " 
يف جزيرة ابن عمر علماء آخرون أختصوا يف علم التصوف أمثال : جالل الدين أبو احلسن علي بن ٚتال وبرز       

الدين اخلطاب بن ظفر من جزيرة ابن عمر، أصبح وزيراً لصاحب ادلوصل، ويرتبط مع ابن األثَت بعالقة  ودية، فكان ػلبو 
ت وكرم وعبادة "، وكان متصوفًا من أصحاب الكرامات وغللو وػلًتمو قال عنو : أبنو مل يشاىد " مثلو حسن خلق ومس

م " ٔٛٔٔىـ/ٚٚ٘مث إبراىيم بن مهران الفقيو الشافعي " ت ، م"، ودفن يف ادلدينة ادلنورة  ٚٛٔٔىـ/ٖٛ٘تويف سنة " 
زري " ، ودمحم بن علي بن مهران اخلويل أبو عبد هللا الفقيو الزاىد اجل(ٗٗ)ّتزيرة ابن عمر، وكان فاضاًل كثَت الورع 

م"، رحل إىل بغداد ودرس علوم الفقو على إلكيا أيب احلسن اذلراسي، وتوىل القضاء يف مدينة نصيبُت، ٓ٘ٔٔىـ/٘ٗ٘ت

                                           
ىــ( " ٕٗٛبن انصر الدين ، : دمحم بن عبد هللا )أيب بكر( بن دمحم ابن أٛتد بن رلاىد ، )ت ؛ اٜ٘/٘( ابن األثَت، الكامل يف التاريخ، ٔٗ)

،  ٔتوضيح ادلشتبو يف ضبط أمساء الرواة وأنساهبم وألقاهبم وكناىم " ، )مؤسسة الرسالة ، بَتوت ، ٖتقيق: دمحم نعيم العرقسوسي ، ط 
 . ٖٗٗ/ٔم( ، ٖٜٜٔ

 .ٜٚٗ/ٕ، وفيات األعيان، ؛ ابن خلكانٕٜ/٘(ادلصدر نفسو،ٕٗ)
 . ٕٚٓ/ٔ( كحالة، معجم ادلؤلفُت، ٖٗ)
 .ٔ٘ٔ/٘، ٖٙ٘/ٔٔ( ابن األثَت، الكامل يف التاريخ، ٖٗ)
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مث عاد إىل " جزيرة ابن عمر"، واستقر بزاوية لو معروفة بو يف اجلزيرة  يف جبل احلصن، قال عنو ابن ابطيش أبنو : " 
 .(٘ٗ)ظهرت لو آاثر ٚتيلة وكرامات كثَتة 

مث القاضي أبو دمحم عبد القادر بن دمحم بن سعيد بن جحدر األنصاري الصويف، ولد يف جزيرة ابن عمر سنة       
م، رحل إىل بغداد ومسع احلديث من أيب اجملد زلمود بن الشعار، مث رحل إىل مصر وتوىل القضاء يف ٙ٘ٔٔىـ/ٔ٘٘

سنتُت القاضي أبو منصور سعيد بن دمحم ادلعروف ابلبهاء، م"، مث أخوه  األكرب منو بٕٖٕٔىـ/ٖٓٙصعيدىا، تويف سنة "
رحل مع أخيو إىل بغداد ومصر وسكن يف خانقاه الصوفية يف القاىرة ، وحدث عن أيب اجملد زلمود بن الشعار، وتوىل 

 .(ٙٗ)م" ٕٓٗٔىـ/ٖٛٙاحلكم يف صعيد مصر، تويف سنة " 
م "، كان أصلو من قرية ٕٚٚٔىـ/ٙٚٙهراين العدوي " تمث الشيخ خضر بن أيب بكر بن موسى أبو العباس ادل      

احملمدية من أعمال جزيرة ابن عمر، رحل إىل مصر، وأصبح شيخ ادللك الظاىر بيربس وصاحب زاويتو اجملاورة جلامعو اليت 
يف أموره، شيدىا ادللك الظاىر ابلقرب من جامعو يف القاىرة، وكان يطلع ادللك الظاىر على غوامض أسراره ، ويستشَته 

ويستصحبو يف أسفاره، وكان يقول للملك الظاىر إن أجلي قريب من أجلك، وبيٍت وبينك مدة أايم يسَتة، ودلا تويف كان 
ادللك الظاىر بدمشق فسمع ٔتوتو، وخاف على نفسو من ادلوت، فمرض الظاىر بعد أايم يسَتة وتويف، فكان بينهما دون 

 :(ٚٗ) بن رضوان الناسخ الشهر وفيو يقول الشاعر الشريف دمحم
 ما الظاىُر السلطاِن إال مالُك       الدنيا بذاَك لنا ادلالحُم ٗتربُ 
 ولنا دليل واضح كالشمِس يف     وسِط السماِء بكل عُت تنظرُ 

 دلا رأينا اخلضُر يقدُم جيشو    أبداً علمنا أنُو اإلسكندرُ 
م، الذي عرف " ابلشيخ ٕٔٛٔىـ/ ٓٛٙر بن أيب القاسم " ت ويل الدين علي بن أٛتد بن بدمث العامل ادلتصوف       

الصاحل الزاىد "، أصلو من جزيرة عمر، رحل إىل ادلوصل وحلب ودمشق ومصر طالباً لعلوم الفقو، مث عاد إىل دمشق وبٌت 
نيا، وللناس فيو زاوية للعبادة يف جامع بيت ذليا يف غوطة دمشق، وانقطع للعبادة، " وىو على قدم التوكل والتجرد من الد

 .(ٛٗ)عقيدة عظيمة"
مث يف  علم القراءات، برز العامل زُلَمَّد بن زُلَمَّد بن زُلَمَّد بن علي بن يُوُسف الدمشقي مثَّ الشَتازي ادلقري الشافعي    

سنة اَل يُولد َلُو ولد، مثَّ حج َفشرب َماء اْلَمْعُروف اِبْبن اجلزري ِنْسَبة ِإىَل َجزِيَرة اْبن عمر، َكاَن أَبوُه اَتِجرًا َفَمكَث أَْربَِعَُت 
َلة السبت اخْلَاِمس َواْلِعْشرين من َرَمَضان سن ه /  ٔ٘ٚة "َزْمَزم بنية أَن يرزقو هللا ولدا َعادلا، فولد َلُو َصاحب التـَّْرَٚتَة يِف لَيـْ

                                           
؛ الصفدي، صالح الدين خليل بن أيبك، الوايف ابلوفيات، ٖتقيق أٛتد األرانؤوط وتركي مصطفى، دار ٔ٘ٔ،ٕٗ/٘( ادلصدر نفسو،٘ٗ)

  .ٓٚ/ٙ، ٕٓٓٓبَتوت،  –إحياء الًتاث 
   ٕٙ٘،ٕٖٛ/ٖ( ادلنذري، التكملة لوفيات النقلة، ٙٗ)
 .ٕٙٚ/ٚ( ابن تغري بردي، النجوم الزاىرة،ٚٗ)
 .ٚٗ/ٕ( اليونيٍت ذيل،  مرآة الزمان،ٛٗ)
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 اْلَقاِىَرة، َفسمع من ٚتَاَعة، َواْشَتدَّ شغفو ابلقراءات م" ِبِدَمْشق، فـََنَشَأ هبَا َفأخذ اْلقرَاءَات َعن ٚتَاَعة، مثَّ َرحل ِإىَل ٖٓ٘ٔ
م" ، ٜٖ٘ٔه/َٜٛٚحىتَّ ٚتع اْلعْشر مثَّ الثَّاَلث عشَرة وتصدى لإلقراء ِّتَاِمع بٍت أُميَّة يف دمشق، مثَّ دخل ِباَلد الروم سنة "

رلنك ِباَلد الروم َأخذه َمَعو ِإىَل مَسَْرقـَْند فَأَقَاَم هبَا انشرا فنشر ُىَنالك علم اْلقرَاَءات واحْلَِديث وانتفعوا بِِو، فـََلمَّا دخل تيمو 
َها سنة " م" خرج من ٗٓٗٔه/ ٚٓٛم"، وبعد وفاة تيمور لنك يِف شْعَبان سنة" ٕٓٗٔه /  ٘ٓٛلْلعلم، وََكاَن ُوُصولو إِلَيـْ

مثَّ شَتاز وانتفع بِِو النَّاس يف ٚتَِيع َىِذه اجلَِْهات، اَل ِسيَما مَسَْرقـَْند ِإىَل ُخرَاَسان َودخل ىراة، مثَّ دخل َمِديَنة يزْد مثَّ أصبهان 
 يف اْلقرَاَءات اليت تفرد هبا يف ذلك الوقت، وََكاَنت أعظم فنونو َوأجل َما ِعْنده من علم،َ َمات بشَتاز يـَْوم اجْلُُمَعة َخاِمس

 .(ٜٗ)مٜٕٗٔه/ ٖٖٛربيع األول سنة " 
 
 
 

 ب ـ علوم العربية :
أن االىتمام ابلعلوم العربية كان اقل من العلوم الدينية يف جزيرة ابن عمر، ورغم ذلك فقد برز عدد من علماء  يبدو    

م "، نسبة إىل ٜٛٓٔىــ /ٕٛٗاللغة العربية منهم : عمر بن اثبت الضرير النحوي الذي يكٌت أبيب القاسم الثمانيٍت "  ت 
تتلمذ يف ادلوصل على عثمان بن جٍت ادلوصلي، وشرح لو كتابُت، وعلا : " قرية الثمانُت، " إحدى قرى جزيرة ابن عمر "، 

 .(ٓ٘)أبو ادلعمر ػلِت بن دمحم بن طباطبا العلوي احلسيٍتواللمع يف التصريف "، وأخذ عنو الشريف  اللمع
ولد يف جزيرة ابن  مث مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن يوسف بن عبد هللا بن زلمود اجلزري، يعرف اببن احلشاش،     

م، وكان والده يعمل صَتفياً يف اجلزيرة، رحل إىل مصر واىتم يف دراسة العلوم العربية والفقهية، ٜٖٕٔىـ /ٖٚٙعمر سنة "
ومسع من أيب ادلعايل أٛتد بن إسحاق األبرقوىي، وتوىل اخلطابة يف اجلامع الصاحلي، مث ابجلامع الطولوين، ودرس ابدلدرسة 

: " كان  (ٔ٘)ية يف القاىرة، قيل إن ادلسلمُت وادلسحيُت واليهود كانوا ػلضرون دروسو، قال عنو السبكي العزية والشريف
إماما يف علوم األصول والفقو والنحو وادلنطق والبيان والطب "، ووالد السبكي قد تتلمذ عليو فأكد ذلك بقولو : " قرأ 

نف عدة كتب منها : شروحاتو لكتاب " ألفية ابن مالك يف النحو "، عليو الشيخ اإلمام الوالد رٛتو هللا علم الكالم "، ص

                                           
 . ٙٚ/ٔ(  الصفدي، الوايف ابلوفيات، ٜٗ)
 .ٗٛ/ٔ(  ايقوت احلموي، معجم البلدان، ٓ٘)
 . ٜٗٔ/ٜ( السبكي، طبقات الشافعية، ٔ٘)

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7
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وكتاب " التحصيل "، وكتاب " شرح منهاج األصول إىل علم األصول"  للبيضاوي، وكان شاعراً وخطيباً ترك " ديوان من 
     .  (ٕ٘)م "ٕٖٔٔىـ،/ٔٔٚالشعر "، و كتاابً أٚتل فيو رلموعة من اخلطب، تويف يف القاىرة سنة " 

ومن الطبيعي إن جزيرة ابن عمر كان فيها شعراء منهم : أبو السداد وقيل: أبو الشداد بن إبراىيم بن دمحم اجلزري يعرف    
ابلظاىر، شيد مسجداً يف جزيرة ابن عمر عرف ابمسو " مسجد الظاىر "، وكان شاعراً حلو األلفاظ لطيف ادلعاين، دخل 

 .(ٖ٘) م"، فقال يف قصيدتو :ٜٙٙىـ/ ٖٙ٘مداين "ت حلب، ومدح هبا األمَت سيف الدولة احل
 أاي حلب الغراء وادلنزل الرحب     واي بلداً قليب بتذكاره صب

 لئن ابن جسمي عن معامل ربعها... فما ابن عن أطالل ساحتها القلب
 عالم أسلي النفس عنك وفيك يل... عالئق منها ىّد مهجيت احلب

 وال أنو ابرد عذبىواؤك لوال صحة يف ىبوبو... وماؤك ل
م"، أصلو من جزيرة ابن عمر نشأ وترعرع يف ادلوصل ٕٛٓٔىـ/٘ٓٙمث اخلضر بن دمحم بن علّي أبو العبّاس العابر "ت     

 :( ٗ٘) وأقام يف بغداد كانت لو معرفة يف تعبَت الرؤاي ونظم الشعر أورد لو أبو شامة ىذه األبيات
ْنس الستوحشت ِمْنوُ أنست بوحشيت َحىتَّ َلو أيّن... رَأَْيت ا  إْلِ

 َوَما ظَفرت يَدي بصديق صدٍق... َأَخاف َعَلْيِو ِإالَّ خفت ِمْنوُ 
 َوَما ترك التجارب يل حبيباً... أميل إِلَْيِو ِإالَّ ملت َعنوُ 

د يف وأبو بكر دمحم بن أيب النجم بن البطريق العجلي اشتهر يف علوم النحو، ولقب ابلنحوي، وكان شاعرًا فصيحاً، ول   
 :(٘٘)م"، ومن نظمو اجلميل يف الورد وغَته يقول ٜٖٕٔىــ/ٖٚٙجزيرة ابن عمر، وتويف فيها  سنة "

 ورد ومسك ودر... خد وخال وثغر
 حلظ وجفن وغنج... سيف ونبل وسحر

 ُغْصن َوبدر وليل... قٌد َووجو َوشعر
"، شغل وظيفة احملتسب يف جزيرة ابن  مٕٓٚٔىـ/ ٜٙٙوالشاعر دمحم بن أيب بكر بن عباس بن مودود اجلزري" ت     

 :(ٙ٘) عمر، مث انتقل إىل ماردين، فكان شاعراً ، ومن نظمو يتحدث عن سكان مصر ومعاانهتم من والهتا قائال

                                           
؛ البغدادي، ىدية ٜٗٔ/ٜ؛ السبكي، طبقات الشافعية، ٕٓٔ؛ السيوطي، بغية الوعاة، صٕٕ/ٕيف ابلوفيات، ( الصفدي، الوإ٘)

 .ٕٛٔ/ٕٔ؛ كحالة، معجم ادلؤلفُت، ٕٗٔ/ٕالعارفُت،
 .ٜٕٕ/ ٗ( ابن العد م، بغية الطلب ٖ٘)
 .   ٖٙٙ/ٗ( الصفدي، الوايف ابلوفيات، ٗ٘)
 .  ٖٙٙ/ٗالصفدي، الوايف ابلوفيات، ؛  ٚٚٗـٙٚٗ/ٖ/ٗ( ابن الفوطي، رلمع اآلداب، ٘٘)
 . ٕٛ٘/ٚ( الصفدي، الوايف ابلوفيات، ٙ٘)
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 إسكان مصر ال استقرت نفوسكم... أبمن وطالت يف الزمان األراجيف    
 (ٚ٘) وال برحت عمالكم تعسف الورى....  بظلم تواله ادلشد تعاسيف

 : (ٛ٘) مث األمَت شيخ الدولة أبو غاًل عبد الرٛتن بن لؤلؤ، فكان شاعراً، فمن نظمو يصف فرساً 
 أبت احلوافر أن ؽلس هبا الثرى...فكأنو يف جريو متعلق  

 وكأن أربعة تراىن طرفو.....  فتكاد تسبقو إىل ما يرمق   
 ج ـ العلوم التارخيية : 

م" مؤلف كتاب " الكامل يف ٕٖٕٔىـ/ ٖٓٙادلؤرخ عز الدين ابن األثَت "ت  يكفي جلزيرة ابن عمر أهنا أصلبت     
التاريخ " الذي يعد من اكرب ادلؤرخُت يف العامل اإلسالمي بعد ابو جعفر جرير الطربي، "سنشَت البن االثَت أثناء احلديث 

بن عبد العزيز بن عمر ادلرتضى اجلزري مث مشس الدين رلد الدين إبراىيم بن أيب بكر بن إبراىيم عن البيواتت العلمية "، 
درس علوم احلديث والفقو واىتم يف الدراسات التارؼلية وصنف كتااًب امساه " اتريخ  (،ٜ٘) م"ٖٖٚٔىـ/ٖٛٚولد سنة "ت 

حوادث الزمان وأنبائو ووفيات األكابر واألعيان من أبنائو " ادلعروف بتاريخ ابن اجلزري "، وىو من الكتب ادلهمة ادلعول 
 : "(ٓٙ)ليها يف التاريخ غطى فيو أحداث عصره " سنشَت إليو الحقاً ع

م"، اىتم يف ٖٓٓٔىـ/ٓٓٚمشس الدين بن أبو بكر بن عبد العزيز الكتيب اجلزري ادلعروف اببن مشعون "تمث     
شق يف سوق الدراسات التارؼلية، رغم إن مهنتو كانت يف ٕتارة الكتب، متنقاًل بُت دمشق والقاىرة، ولو حانوت يف دم

 . (ٔٙ)اللبادين تعرض لالحًتاق فاحًتقت ٚتيع كتبو 
ىـ  ٖٗٛأبو علي احملسن بن علي بن دمحم بن أيب الفهم داود التنوخي، "ت ومن ادلؤرخُت الذين رحلوا إىل جزيرة ابن عمر   
م "، كان مؤرخاً وأديبا وشاعراً، ولد ونشأ يف البصرة، مث انتقل إىل جزيرة ابن عمر، وتصدر القضاء فيها، مث رحل  ٜٜٗ/ 

وانل شهرة واسعة يف األوساط الثقافية إىل بغداد وسكنها وتويف فيها، وشلا يشَت إىل منزلتو مؤرخاً ىو الكتاب الذي صنفو 
ٚتع فيو ما قيل عن الرجال يف اجملالس  "  نشوار احملاضرة وأخبار ادلذاكرة "أمساه " جامع التواريخ "، ويسمى أيضا 

                                           
م "  ولد يف اصفون يف  صعيد مصر وكان يعمل بوظيفة ادلشد  ٕٔ٘ٔ -ٛٚٔٔىـ /  ٜٗٙ - ٗٚ٘( وتعاسيف ىو علم الدين قيصر "ٚ٘)

 .ٕ٘ٔ/ٚفيات، يف القاىرةً مث أصبح عادلاً يف الرايضيات واذلندسة، ينظر الصفدي، الوايف ابلو 
 .ٕٜ/ٕ( الصفدي، الوايف ابلوفيات، ٛ٘)
 .ٕٗٔ/ٕ( ادلصدر نفسو، ٜ٘)
 .ٚٛ/ ٘،ٕٕٗ/ٔ( العسقالين، أنباء الغمر، ٓٙ)
 .ٜٕ،صٜٗٚٔم "، اتيل كتاب وفيات األعيان، ادلعهد الفرنسي دمشق ٕٖ٘ٔه/ٕ٘ٚ( الصقاعي، فضل هللا "ت ٔٙ)
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العلمية، ولو مؤلفات أخرى منها " ادلستجاد من فعالت األجواد "، و" الفرج بعد الشدة "، و" ديوان شعر، وإليو كتب 
 :   (ٕٙ)لعالء ادلعري قصيدتو اليت قال فيها أبو ا

 ىات احلديث عن الزوراء أو ىيتا    وموقد النار ال تكرى بتكريتا
 انر عادية       ابتت تشب على أيدي مصاليتا ليست كنار عدي

 من كل ابيض مهتز ذوائبو    ؽلسي ويصبح فيو ادلوت مسؤوات
 سيافهم بيتـاسوى أ وأىل بيت من اإلعراب ضفتهم    الؽللكون

 يرفعوا الصيتا  جن إذا الليل ألقى سًته برزوا     وخفضوا الصوت كيما
 ـ العلوم العقلية : د      
الوزير أبو سعيد دمحم بن أيب القاسم احلسُت  وساعلت جزيرة ابن عمر يف العلوم العقلية، ففي علوم الرايضيات برز العامل     

س علوم احلساب واحلديث، واىتم ابلشعراء فصنف كتااًب عنهم، توىل  الوزارة يف بن علي بن عبد الرحيم البغدادي، در 
 (ٖٙ) م"ٚٗٓٔىـ/ٜٖٗم"، مث رحل إىل جزيرة ابن عمر، وتويف فيها سنة "ٕٛٓٔىـ / ٜٔٗبغداد يف عهد البويهيُت سنة "

ن زلمود اجلزري يعرف اببن احلشاش، ويف العلوم الطبية برز العامل مشس الدين ابو عبد هللا دمحم بن يوسف بن عبد هللا ب، 
 .(ٗٙ)أشران إليو فيما سبق 

م "، ولد يف جزيرة ابن عمر، وواصل ٕ٘ٓٔىـ/ٕٓٙأبو العز بن إمساعيل الرزاز اجلزري "ت ويف علم الفيزايء برع العامل    
انيكيًا وكيميائيا، صمم آالت عديدة مل تكن معروفة يف عصره منها : آالت رفع ادلاء تعليمو حىت أصبح مهندسًا ميك

والساعات ادلائية ذات نظام تنبيو ذايت وصمامات التحويل وأنظمة ٖتكم ذايت نشرىا يف كتابو ادلزود برسومات توضيحية 
كاراتو " ادلضخة ذات األسطوانتُت ادلتقابلتُت، أطلق عليو اسم "اجلامع بُت العلم والعمل النافع يف صناعة احليل"، ومن ابت

وىي تقابل حاليا ادلضخات ادلاصة والكابسة، وصمم نواعَت رفع ادلاء عن طريق االستفادة من الطاقة ادلتوفرة يف التيار 
وط اجلاري يف األهنار، ومضخة الزصلَت والدالء  وىي نوع من آالت السقوط، وىذه اآلالت تعطي مردود حركي بفضل سق

ادلاء على ادلغارف وٖتتاج عادة مثل ىذه اآلالت إىل رفع منسوب ادلاء عن طريق سدود أو مصادر مائية أخرى، وصنع 
اآلالت ذاتية احلركة تعمل ابدلاء واآلالت اذليدروليكية اليت ابتكرىا علماء ادلسلمُت وطورىا ابن الرزاز، كما قدم وصفاً لعدد 

، وانقلة، وزلركة، ووصف ابلتفصيل تركيب الساعات الدقيقة اليت ورافعة من ضاغطة، من اآلالت ادليكانيكية ادلختلفة
الكاتب،  أخذت امسها من الشكل اخلاص الذي يظهر فوقها ساعة القرد، وساعة الفيل، وساعة الرامي البارع، وساعة

وساعة الطبال وساعات مائية وساعات تتحرك بفتائل القناديل، وصنع آالت القياس وادلوسيقى والنافورات، كما صنع 

                                           
 .    ٕٛ/ٗ( ابن األثَت،الكامل يف التاريخ، ٕٙ)
 .ٜٙٗـٜٗٗ/ٕ/ٗبن الفوطي، رلمع اآلداب، ( اٖٙ)
 . ٜٗٔ/ٜ( السبكي، طبقات الشافعية، ٗٙ)

http://ar.wikipedia.org/wiki/1206
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A9
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إبريقًا جعل غطاءه على شكل طَت يصفر عند استعمالو لفًتة قصَتة قبل أن ينزل ادلاء، وصنع ساعة مائية ذلا ذراعان 
 . (٘ٙ)تشَتان إىل الوقت 
 علمية :ذ ـ البيواتت ال

ومن البيواتت ادلعروفة يف جزيرة ابن عمر : بيت بٍت ندي، وبٍت األثَت، وبٍت وىبان ورلد الدين، فكان ذلم دور مهم        
 "، فهم : (ٙٙ)لهايف حركتها العلمية فقال عنهم ابن خلكان إهنم : " من أعيان أى

 ـ بيت بين ندي :1 
ازدىار حركتها بيت بٍت ندي، الذين تولوا احلكم فيها، وكان ذلم دور يف  ومن البيواتت ادلعروفة يف جزيرة بن عمر     

العلمية، وأييت يف مقدمة علماء ىذه البيواتت، وزيرىا وحاكمها وفقيهها مشس الدين أبو بكر دمحم بن سعيد دمحم بن ندي 
 ٖتصيل العلوم حىت أصبح " م"، تتلمذ يف ادلوصل وأقام هبا، " ونشأ نشأة طاىرة واجتهد يفٖٕٔٔىـ/ ٓٔٙاجلزري" ت 

من أئمة عصره"، يعتمد عليو  يف ادلذاىب الشرعية يف " هنيو وأمره"، وقد حظي ابىتمام  السلطان معز الدين سنجر شاه 
م "، حاكم جزيرة ابن عمر الذي  نصبو وزيرًا  ومفوضًا فيها  للنظر يف أمورىا، "وسلم إليو أعنة ٚ٘ٔٔىـ/ ٕ٘٘" ت

بائها، واشتهر بسداد الرأي، وصار لو يف مركز اخلالفة وعند ادللوك قبول اتم، وحظي ابحًتام األيوبيُت شللكتو "، فقام أبع
أيضا، فأثناء اخلالف الذي جرى بُت ادللكُت العادل شقيق صالح الدين األيويب واألفضل ابن األخَت، رجح كفة العادل 

كان على صلة قدؽلة ابلقاضي هباء الدين بن شداد مستشار   فتحقق ذلك، فأصبح لو قبول كبَت يف الدولة األيوبية، كما
، ويظهر انو كان ذو أتثَت ثقايف مباشر على (ٚٙ)صالح الدين االيويب أثناء تعليمهما يف ادلكتب يف طفولتهما يف ادلوصل 

 جزيرة ابن عمر وأبنائو وأحفاده وموظفيو وشلاليكو كما سيأيت ذكره :
 ا ـ أبناؤه وأحفاده :

ىـ / ٔ٘ٙوالده سنة "أبناء مشس الدين اجلزري فمنهم : ابنو الكبَت زليي الدين، الذي توىل احلكم يف اجلزيرة بعد  أما     
وأصبحت اجلزيرة يف عهده موطناً لكبار العلماء  م "، فكان من أفضل حكامها عادلا أبمور السياسة وشاعراً وأديبا،ٖٕ٘ٔ

لمي الفقهاء واألدابء والنحاة والشعراء وادلهندسُت واحلكماء، وحرص على والفضالء وأىل األدب والشعر، وضم رللسو الع
أن تكون ىذه النخب العلمية تتمتع ٔتستوى علمي مرموق منهم : القاضي الطبيب واألديب اللغوي شرف الدين 

س ألويل اخلطاب يف مدارك احلواس اخلم م"، الذي ألف لشمس الدين  كتااًب أمساه " فصلٖٕ٘ٔىـ/ٔ٘ٙالتيفاشي" ت
أبو احلسن بن سعيد ادلغريب، وأصبح من ادلقربُت جمللس حاكمها كما رحل إىل جزيرة ابن عمر   (،ٛٙ) األلباب" وأىداه خلزانتو

                                           
 .ٜٖٙٔ/ ٕ( حاجي خليفة، كشف الظنون،٘ٙ)
 .    ٕٕٛ/ٙ؛ الزركلي، األعالم، ٘ٗٗ/ٔ( ابن خلكان، وفيات األعيان، ٙٙ)
 .٘ٓٔ/ٖ؛ٖٔٗ/ٔ( الصفدي، الوايف ابلوفيات،ٚٙ)
 م".  ٖٕ٘ٔىـ/ٔ٘ٙ( تويف التيفاشي ابلقاىرة سنة "ت ٛٙ)
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زلي الدين الذي خصص لو داراً ليسكن فيو، فألف ادلغريب لو كتابُت األول : " ادلغرب يف زلاسن أىل ادلغرب"، والثاين : 
والشيخ أثَت الدين األهبري، وصدر رشيد الدين الفرغان، كما كان يف رللسو من العلماء ،  "  " ادلشرق يف أخبار ادلشرق

 . (ٜٙ)وشهاب الدين أيب شامة  ،الدين اخلاصي
م "، ٕٕ٘ٔىـ/ ٕٕٙوكان زليي الدين ىذا زلل إعجاب الشعراء، فأمتدحو الشاعر يوسف بن علي القرشي "    

م "، والشاعر الطبيب اٛتد ٖٕٚٔىـ / ٖ٘ٙسقالين ادلعروف أبن ادلسجف "ت والشاعر األديب بدر الدين الكناين الع
ىـ/ ٗ٘ٙم "، مث مدحو زكي الدين ابن أيب األصبع ادلصري" ت ٕٗ٘ٔه/ٕ٘ٙبن العادلة ادلعروف اببن ادلنفاخ " ت 

دمحم بن  م "، وغَتىم أمثال دمحم بن عمار ادلكي ودمحم بنٕٛ٘ٔىـ/ ٙ٘ٙم "، وشرف الدين بن احلالوي "ت ٕٙ٘ٔ
مسكُت وأٛتد بن منهال، وانل إعجاب ومديح الوزير شرف الدين دمحم بن نظيف وزير احلافظ أرسالن شاه ابن أيب بكر 

، صنف زليي الدين عدة مصنفات يف العلوم االقتصادية والسياسية م" ٕٔٗٔىـ/ٜٖٙبن أيوب، حاكم قلعة جعرب "ت
و" مراشد ادللك، و" ضوابط ادللك، و" وظائف الرائسة "، والتذكرة  منها : " لطائف الواردات "، و" معامل التدبَت"،

للملك الكامل بن العادل اليت قال ادلملوكية "، وكان شاعراً، فقد وصلت لنا أبيات كثَتة  من نظمو طلتار منها مدػلو 
 : (ٓٚ)فيها

 وما شئت إال أن أذل عواذيل   على أن رأيي يف ىواك صواب   
 وشرقوا    وغربت أين قد ظفرت وخابوا وأعلم قوماً خالفٍت 

وكان حمليي الدين أسلوب يف ادلراسالت اليت يدوهنا إىل ادلقربُت منو، من ذلك ما كتبو إىل أخيو عماد الدين الذي     
طلب منو مالبس يلبسها فقال فيها : " أين أنت شلا ضلن فيو أكتب إليك وتكتب إيل والغفلة شاملة واحلَتة سابغة، وقد 

ن على القلوب وزاد الولو حىت أذلى العقول، وفاض حىت أغشى األبصار، لقد كنا يف غفلة من ىذا، فوا عجبا كيف ال زي
ينفطر ما ال أمسيو وينشق لكثرة ما أحوم حول القول فيو وال أوفيو..."، مث قال : " وهللا ادلشكور وبو ادلستعان يف ٚتيع 

 : (ٔٚ) السالم"، مث ضمن رسالتو بيتُت من الشعر قال فيهمااألمور وىو اخلليفة عليكم يل وعلّي لكم و 
 ودلا شربناىا ودب دبيبها   سلافة أن يسطو علّي دخيلها

 إىل موضع االسرار قلت ذلا قفي    فيظهر مٍت بعض ما كان قد خفي

                                           
" كان مؤرخًا وفقيهاً، مَورِّخًا ومن أشهر مؤلفاتو  مٕٚٙٔ/  ىـ٘ٙٙ(ىو شهاب الدين أبو القاسم، ادلقدسي ادلعروف أبيب شامة " ت ٜٙ)

إبراز ادلعاين يف ،و "الباعث على إنكار البدع واحلوادث،و"ابن عساكر، و" سلتصر اتريخ الروضتُت يف أخبار الدولتُت الصالحية والنوريةكتاب "
 "،و" ادلرشد الوجيز إىل علوم تتعلق ابلكتاب العزيز"، و" الوصول يف ااَلصول "،  و" مفردات القراء.الشاطبيةشرح 

 .ٕ٘/ٙ،ٖٕٓ/ٜ، ٗٗٔ/ٔ،،ٖٗ/ٔ( الصفدي،الوايف ابلوفيات،ٓٚ)
 .ٕ٘/ٙ،ٗٗٔ/ٔ( ادلصدر نفسو، ٔٚ)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:665_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:1267
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%AA%D9%8A%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B3%D8%A7%D9%83%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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لكن األخَت انقطع إىل ومن أبناء زلي الدين األمرين رلَت الدين عبد العزيز، وعبد احلميد اللذان كاان شاعرين،      
" يراه من أعظم  مٕٛٔٔ/ ىـ ٖ٘ٙ-ٙٚ٘العبادة، " وزىد يف الدنيا وأقبل على اآلخرة، وكان ادللك الكامل بن العادل "

 :(ٕٚ)وجوه الدول "، وأينس ٔتحاضراتو وػلن إىل رللسو العلمي، ومن نظمو يقول

 لنا من سنا وجو ادلليحة مصباح     ومن لفظها در ومن ريقها راح     
 خيط من الصبح وشاح ومن شعرىا ليل يضل عن اذلدى      ومن فرقها

وأييت عماد الدين بن مشس اجلزري بعد شقيقو زليي الدين يف ادلنزلة السياسية والعلمية، إذ أصبح وزيراً للملك األشرف    
موسى بن العادل يف مدينة خالط، " فأحسن التدبَت فيها "، وكان فاضاًل انظمًا انثرًا حسن ادلشاركة يف العلوم، " نظم 

 :(ٖٚ)بساتُت مدينة سنجار مشال ادلوصل، وكان مع ادللك األشرف فقال قصيدة يف إحدى 
 اقدح زاند اللهو ابألقداح    وأضف إليو لطائف األفراح

 ىذا الربيع ووجو من أحببتو     فاشرب على األحلان صفو الراح
 فعالم هتجع واحلمام سواجٌع      والزىر يف غرٍر ويف أوضاح

 تستغن عن حسناء ذات وشاح   سافر بطرفك يف الرايض وحسنها
وبرز عماد الدين يف النثر أيضا فكتب إىل شرف الدين التيفاشي قائال : أبقاك " هللا جلمال ػلصلو وٚتال يف الفضائل     

يفضلو يف الدىر زلل القالدة من النحر، ومثال الفضالء معو مثل القطرة عند البحر، وأخالقو عرائس ٕتلى على عاشق، 
س معو فرص خلت من رقيب أو واش راشق... وكلما طالت صحبتو ظهرت رتبتو، فمحاضره يف هبجة أعياد، وأوقات اإلن

 .(ٗٚ)تنسيو من غاب عنو من العباد، ونظمو يلعب ابلعقول، ويعل يف األلباب عمل الشمول 
 ب ـ مماليكو :  
منهم : عز الدين ايدمر بن عبد هللا احمليوي  وانل ادلماليك يف عصر مشس الدين اجلزري منزلة عالية يف اجملتمع اإلسالمي  

م" ، الذي لقب بعلم الدين، " وبفخر الًتك"، وبلقب " اإلمارة "،  قال عنو ابن سعيد ادلغريب : " لو ٕ٘ٚٔىـ/ٗٚٙ"ت 
ٌحشدت جيوش البالغة لفضلو مل أكن أنصفو"، فقد ٚتعت ألقرانو أعالم الفنون، حىت خرج آية يف كل فن، وبرع يف 

ور وادلوزون... فيهوى السمع والعُت والقلب إليو، وبرع يف " حسن اخلط حىت بلغ الغاية"، فكان ؼلاطب ادللوك بناًء ادلنث
على طلب سيده، وتعتمد رسائلو يف ديوان ادلكاتبات...، ينشئ ذلك بلفظو الفائق، ويكتب ىذا ٓتطو العظيم"، وكان 

  : (٘ٚ)٘تام، وادلتنيب، ويعرف فن صناعة األسطورالب، ومن شعره قال ػلفظ مقامات احلريري، وسلتار احلماسة، وشعر أيب 

                                           
 .ٙٚ/ ٔ( ادلصدر نفسو، ٕٚ)
 ( ادلصدر نفسو.ٖٚ)
 .ٕ٘ٔ/ٚ( ادلصدر نفسو، ٗٚ)
 .ٖٗ/ ٕ؛ الزركلي، األعالم ٕٕٛ/ٔ؛ ابن تغري بردي، ادلنهل الصايف، ٖٖٖ،ٕٖٛ/ٖ( ادلصدر نفسو، ٘ٚ)

http://ar.wikipedia.org/wiki/576_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/635_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1218
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 ابهلل إن جزت الغوير فال تغر    ابدليل منك معاطف الغزالن        
 وأسًت شقائق وجنتيك ىناك    ال ينشق قلب شقائق النعمان

م"، الذي كان من ٜٔٔٔىـ/ٜٓٙومن شلاليك مشس الدين اجلزري أيضًا األمَت سابق الدين الجُت العمادي "ت     
م "، مث واله السلطان عز الدين أيبك اجلاشنكَت ٜٕٗٔىـ/ ٚٗٙادلقربُت إىل  سلطان مصر الصاحل صلم الدين أيوب "ت 

م" منصب الوالية يف مدينة  قوص، وحقق صلاحًا يف دولتو فنقلو واليًا إىل بلبيس، وكان دينًا صاحلاً ٕٚ٘ٔىـ/٘٘ٙ"ت 
"، أصبحت منزلتو عالية فأخذ  ٕٛ٘ٔىـ/ ٛ٘ٙادللك الظاىر بيربس السلطنة يف مصر سنة "متصدقاً، وحينما تسلم 

"يعتمد عليو ويكرمو ويثق إليو ويعظمو"، وكان موضع مديح من قبل الشعراء، فقد مدحو الشاعر السراج الوراق بنظمو 
 :(ٙٚ)قائالً 

 إن عاق غَتك مانٌع عن منٍة    تسدى فما لك أنت عنها عائق    
 اء كفك سابٌق دلطاليب    وكذاك فليكن اجلواد السابق     وعط

 ـ بيت أبناء األثري : 2
أصلــب أســرة األثــَت ثالثــة إخــوة علمــاء وىــم : رلــد الــدين ادلبــارك، وأبــو احلســن عــز الــدين، وضــياء الــدين، ووالــدىم أبــو     

ان العربية، ووالدة ىؤالء اإلخوة يف جزيرة ابـن عمـر، ادلكارم دمحم، واألثَت ىو جد األسرة اليت ترجع أصوذلا إىل قبيلة بٍت شيب
م"، واستقرت فيها، وواصل ىؤالء اإلخوة تعليمهم، وظلت صالهتم ّتزيرة ابن ٖٛٔٔىـ/ ٜٚ٘مث انتقلت إىل ادلوصل سنة "

أكثرىا يف قرية  عمر قائمة، فهي مدينة أابئهم وأجدادىم، وكان والدىم يتوىل ديوان اجلزيرة، ولو فيها أراضي زراعية وبساتُت
 . (ٚٚ)تسمى العقيمة تقع يف اجلانب الشرقي من جزيرة ابن عمر

م"، فقـد عـرف أبنـو مـن " أشـهر العلمـاء ذكـراً وأكـرب ٜٗٔٔىــ/ ٗٗ٘واكرب ىؤالء اإلخوة رلد الدين ادلبارك، ولد سـنة "   
" ، تـــوىل ديـــوان ( ٜٚ) العلـــوم الشـــرعية ، " كـــان كاتبـــاً مـــاىراً، " لـــو معرفـــة اتمـــة ابألدب،  ونظـــر حســـن يف(ٛٚ)النـــبالء قـــدراً "

منهــا : " جــامع األصــول يف أحاديــث الرســول، و" النهايــة يف غريــب   الرســائل يف العهــد االاتبكــي، وصــنف عــدة مصــنفات
احلــديث واألثــر"، وكتــاب يف تفســَت القــرآن الكــر م أمســاه " اإلنصــاف يف اجلمــع بــُت الكشــف والكشــاف " ، و" الشــايف يف 

ام الشافعي"، و" ادلصطفى ادلختار يف األدعية واألذكار"،  و" صنعة الكتابة"، و" البديع يف شرح الفصول شرح مسند اإلم
 (.ٓٛ)مٕٓٔٔىـ/ٙٓٙيف النحو"، ولو " ديوان رسائل" تويف يف ادلوصل سنة "

                                           
 .ٜٕ٘/ٚفيات، ( الصفدي، الوايف ابلو ٙٚ)
 .   ٕٓٓ/ٔ؛ ابو شامة، الروضتُت، ٜٓٔ/ ٘( ابن األثَت، الكامل يف التاريخ، ٚٚ)
 .    ٜٕٛ/ٖ( ابن خلكان، وفيات األعيان،ٛٚ)
 .       ٜٕٛ/ٖ( ادلصدرنفسو،ٜٚ)
 .       ٜٕٛ/ٖ( ادلصدر نفسو،ٓٛ)
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مسع هبا من أيب م"، ورحل مع أفراد أسرتو إىل ادلوصل، و ٓٙٔٔىـ/ ٘٘٘والثاين ىو أبو احلسن عز الدين، ولد سنة "     
الفضل عبد هللا بن أٛتد اخلطيب الطوسي، مث رحل إىل بغداد، ومسع هبا من الشيخُت أيب القاسم يعيش بن صدقة الفقيو 
الشافعي وأيب أٛتد عبد الوىاب بن علي الصويف، مث أنتقل إىل مدن عديدة منها : حلب ودمشق والقدس وأدى فريضة 

بن خلكان يًتدد عليو، فكتب عنو قائاًل : " فاجتمعت بو فوجدتو رجال مكماًل  يف احلج، وأثناء إقامتو يف حلب كان ا
الفضائل وكرم األخالق وكثرة التواضع فالزمت الًتداد إليو "، " وكان إماما يف حفظ احلديث ومعرفتو، وما يتعلق بو، 

ووقائعهم "... "، مث عاد إىل ادلوصل ولزم بيتو وحافظا للتواريخ ادلتقدمة وادلتأخرة، وخبَتا أبنساب العرب وأخبارىم وأايمهم 
 ".(  ٔٛ)منقطعا إىل التوفر على النظر يف العلم والتصنيف، وكان بيتو رلمع الفضل ألىل ادلوصل والواردين عليها 

غطي ويعد ابن األثَت موسوعة علمية كبَتة أشتهر مؤرخًا أكثر من شهرتو يف العلوم احلديث والفقو واللغة، استطاع أن ي  
أحداث عصره من خالل كتابو " الكامل يف التاريخ "، وصنف كتبًا أخرى منها " أسد الغابة يف معرفة الصحابة "،  و" 
اللباب يف هتذيب األنساب"، و" اختصر كتاب " األنساب" أليب سعيد السمعاين، والتاريخ الباىر" يف الدولة االاتبكية، 

ودفن فيها، وال زال (، ٕٛ)م"   ٕٖٕٔىــ/ ٖٓٙو احلسن عز الدين يف ادلوصل سنة "و" اجلامع الكبَت" يف البالغة، تويف أب
قربه موجودا اىل االن يف زللة تعرف بباب سنجار يف وسط ادلوصل، وىو زلل احًتام وزايرة من قبل ابناء ادلوصل، ويف 

 قام ادلسلحون بتفجَت قربه ومساوتو مع االرض.  ٕٗٔٓ/ٚ/ٕٔ
م"، كان كاتبًا وأديبا بليغًا وشاعرًا  قال عن نفسو يصف ٕٙٔٔىـ/ ٛ٘٘الدين ولد سنة "  وأصغر اإلخوة ىو ضياء  

ثقافتو يف حفظو للشعر: " ولقد وقفت من الشعر على كل ديوان ورلموع وانفذت شطرًا من العمر يف احملفوظ منو 
ر فوائده وتتشعب مقاصده...  وكنت وادلسموع فألقيتو ْتراً ال يوقف على ساحلو... فعند ذلك اقتصرت منو على ما تكث

إذا مررت بنظري يف ديوان من الدواوين ويلوح يل فيو مثل ىذه األلفاظ أجد ذلا نشوة كنشوة اخلمر وطرابً كطرب األحلان 
 " . (ٗٛ)وقال عنو ابن القفطي : " كاتب إنشاء رليد صاحب بالغة  ،(ٖٛ)"
صطفى  ملسو هيلع هللا ىل  منذ صغره وكان يتكلم اللغات الفارسية والسراينية حفظ ضياء الدين القرآن الكر م وكثَت من أحاديث ادل  

، وتوىل الوزارة يف دمشق يف عهد ادللك األفضل بن صالح الدين األيويب مث تسلم مناصب عديدة يف صرخد -والرومانية 
والشاعر"، و" الَوْشي  ومسيساط  وحلب واربل وسنجار، وصنف عدة مصنفات منها " ادلثل السائر يف أدب الكاتب

ادلرقوم يف َحلِّ ادلنظوم"،  و" ادلعاين ادلخًتعة" يف صناعة اإلنشاء، و" اجلامع الكبَت" يف صناعة ادلنظوم من الكالم وادلنثور، 
و " االستدراك "، و"الربىان يف علم البيان، و" ديوان رسائل "، و" وكفية الطالب يف نقد كالم الشاعر والكاتب "، و" 

                                           
 .       ٜٕٛ/ٖ( ادلصدر نفسو،ٔٛ)
 .   ٕٙ٘/ٗ( ادلصدر نفسو،ٕٛ)
 .    ٖٛٙ،ٕٔٛ/ٕ،ٜٛ/ٔادلثل السائر،  ( ابن األثَت،ٖٛ)
 .    ٜ-ٛ/ٔ( أنباء الرواة، ٗٛ)
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فتاح ادلنشا يف حديقة االنشا "، و" كتاب ضمنو رلموعة من األدعية "،  و" األخبار النبوية "، و" األمثال "، و" البديع ادل
"، و"ٖتفة العجائب "، و" الربىان يف علم البيان "، و"احلماسة "، و" السرقات الشعرية "، و" العقد "،و" عمود 

"، و"مؤنس الوحدة "، و" رلموعة شعرية، و" ادلعاين ادلخًتعة "، و" مقالة يف  ادلعاين"،و" القول الفائق "، و"كنز البالغة
احلكم بُت ادلعنيُت "،  و" مناظرة بُت اخلريف والربيع "، ولو رلموعة من الرسائل منها "رسالة يف الضاد والظاء "، و" رسالة 

 . (٘ٛ)م " ٜٖٕٔىـ/ٖٚٙقابر قريش سنة " يف وصف مصر"، و" رسالة األزىار"، تويف ضياء الدين يف بغداد ودفن يف م
 ـ بيت جمد الدين :3

من البيواتت ادلعروفة يف جزيرة ابن عمر بيت رلد الدين إبراىيم بن أيب بكر بن إبراىيم بن عبد العزيز بن عمر ادلرتضى     
بُت اذلند واليمن زار أكثر  م، " كان شاعرًا واتجراً وبزازاً ، يتنقلٕٕٔٔىـ / ٜٓٙاجلزري، ولد يف جزيرة ابن عمر سنة " 

 .(ٙٛ)م ٖٜٕٔىـ/ٖٜٙمن سبعُت مدينة واستقر يف دمشق وافتتح فيها دكاانً يف سوق الرماحُت تويف سنة"
م "، صنف كتااًب امساه " اتريخ حوادث الزمان وأنبائو ٖٖٔٔىـ/ٖٔٚوبرع من أبنائو مشس الدين الذي ولد سنة "   

، وكان والده كثَتاً ما ينشد لو أبياات من النظم ػلذره فيها من الواوات اليت ذكرت يف ووفيات األكابر واألعيان من أبنائو "
 الوصية والوكالة والوديعة والوقوف فيقول :
 احذر من الواوات اربعة     فهن من احلتوف        
 واو الوصية والوكالة    والوديعة والوقوف 

أصلب ولداً أمساه فتح الدين، الذي توىل وكالة بيت ادلال يف دمشق، "، وكان قد ٖٖٚٔىـ/ٖٛٚتويف مشس الدين سنة "   
 .(ٚٛ)م"  ٕٓٗٔه/٘ٓٛوالتدريس يف ادلدرسة األاتبكية  سنة "

 : نتائج البحث 
 توصلنا من خالل البحث اىل رلموعة من النتائج صلملها كاأليت :     
 ية ماثلة للعيان منها : معامل ادلدينة القدؽلة على هنر أثناء زايرتنا جلزيرة ابن عمر اتضح ان كثَت من معادلها العمران

 دجلة وبيواتهتا وسورىا وجسرىا القد م.
 .إن جزيرة ابن عمر من ادلدن القدؽلة اليت شيدت يف هناية القرن الثاين اذلجري الثامن ادليالدي 
 دلمالك لألصطخري وىو أول من إن ادلصادر العربية إىتمت هبذه اجلزيرة منذ أتسيسها ومن اقدمها كتاب ادلسالك وا

 أطلق عليها جزيرة أبن عمر وبدأ ىذا االسم يتداول بعد عصره.
 .ومن خالل ادلصادر العربية اتضح أن جزيرة أبن عمر وصلت يف أوج تطورىا يف عصر ايقوت احلموي 

                                           
 .    ٕٚـ ٓٗ؛ اٛتد مطلوب، ضياء الدين ابن األثَت، ٖٛٔ/ٙ؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاىرة،ٕٖ/٘( ابن خلكان، وفيات األعيان،٘ٛ)
 .ٕٗٔ/ٕ( الصفدي، الوايف ابلوفيات، ٙٛ)
 .ٚٛ/ ٘،ٕٕٗ/ٔقالين، أنباء الغمر، ( العسٚٛ)
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 العامل االسالمي أمثال أصلبت جزيرة أبن عمر الكثَت من العلماء ساعلوا مساعلة جادة يف احلركة العلمية الثقافية يف 
 بيواتت الندي واالثَت ورلد الدين. 
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