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 ملخص البحث:
سلط البحث الضوء على تراجم مدف اٞتزيرة الفراتية اليت كردت يف كتاب )قالئد اٞتماف(البن الشعار 

ـ(كالذم يعد أحد أىم كتب الًتاجم اليت الفت يف ٣تاؿ التاريخ االسالمي، كقد ٘تيزت تلك 6554ق/ 456ا١توصلي)ت
ككاف للعديد من تلك الشخصيات عالقات مع  ،ًتاجم يف العديد من اجملاالت منها يف اجملاؿ العلمي كاالديب كاالدارمال

امراء كحكاـ كملوؾ تلك اٟتقبة التارخيية كتولوا مناصب ادارية مهمة كذلك يعود اىل ا١تزااي كالصفات كا١تؤىالت اليت 
 مثل تلك ا١تناصب.امتلكتها تلك الشخصيات كاليت اىلتها لتويل 

 الكلمات املفتاحية: ابن الشعار. قالئد اجلمان.مدن. اجلزيرة الفراتية. تراجم .
Abstract 
 The research sheds light on the biographies of  Al-Djazīra cities that 

were mentioned in abook (qalaid al-jumaan) by ibn al-sha,ar al-Mosuli(AD 

1256-AH 654) which is one of the most important book written in the 

Islamic history field. These biographies were distinguished in many fields 

such as the scientific, literary and administrative fields , many of these 

personalities had agood relationships with princes ,ruler and kings of that 

historical era and they held an important management positions due to the 

characteristics and qualification that these personalities possessed and 

made them deserve these position . 

Key words: Ibn al Shaar .qalaid al-jumaan. cities. Al-Djazīra.biographies. 

 مقدمة
ـ(، من بُت أىم 6554/ ق456يعد كتاب قالئد اٞتماف يف فرائد شعراء ىذا الزماف البن الشعار ا١توصلي)ت 

كذلك لكوف ابن الشعار كاف معاصران ألغلب الشخصيات اليت ترجم ٢تا، كما أف  ،الكتب اليت الفت يف ٣تاؿ الًتاجم
ككذلك ،ككاف ىذا التنوع من حيث البلداف كا١تدف اليت كانوا ينتسبوف اليها، ،لشخصيات متنوعة الًتاجم اليت ذكرىا كانت

التنوع يف األعماؿ كا١تهن اليت كانوا يعملوف فيها، كمن بُت الًتاجم اليت ذكرىا ابن الشعار يف كتابِو تراجم مدف اٞتزيرة 
يات، كا١تدف اليت جاءكا منها، كالرحالت اليت قاموا هبا، الفراتية، كقد حاكلنا يف ىذا البحث التعرؼ على تلك الشخص

 كماىي اجملالت أك اٞتوانب اليت ٘تيزكا فيها .
على أعتبار  ،كمن اٞتدير ابلذكر أننا قد أستثنينا تراجم مدينة ا١توصل يف حديثنا عن تراجم مدف اٞتزيرة الفراتية

ا١توضوع أكالن، كألف أبن الشعار كاف من أىل ا١توصل كشغلت  كذلك لسعة ،أف ا١توصل كانت تعد قاعدة اٞتزيرة الفراتية
فضالن عن كجود دراسات تناكلت اٟتديث عن جوانب مهمة من خالؿ دراسة الًتاجم   ،تراٚتهم اٞتزء األكرب من كتابوِ 

يف ا١توصل من  ا١توصلية يف كتاب قالئد اٞتماف البن الشعار، كمن ذلك على سبيل ا١تثاؿ: اٞتوانب اإلدارية كاإلقتصادية
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،كذلك مل نتطرؽ اىل األشعار اليت ذكرىا ابن (6) ـ(6554ق/456خالؿ كتاب قالئد اٞتماف البن الشعار ا١توصلي)ت
الشعار لشخصيات مدف اٞتزبرة الفراتية، كذلك ألف األخَت قد أكرد أشعاران ٞتميع تلك الشخصيات ٦تا ال يتسع اجملاؿ 

يز على اٞتوانب االخرل اليت ٘تيزت هبا تلك الشخصيات كاليت ذكرىا ابن الشعار. لذكرىا يف ىذا البحث، كحاكلنا الًتك
اٝتو كنسبو  -6أكال: نبذة موجزة عن ابن الشعار، قسم موضوع البحث اىل عدد من الفقرات الرئيسة كىي: مقدمة،

اثنيان: تراجم مدف   ىذا الزماف(نبذة عن كتابو)قالئد اٞتماف يف فرائد شعراء  -6عصره،  -3حياتو كرحالتِو،  -5ككالدتو، 
اٞتزيرة الفراتية عند ابن الشعار ا١توصلي. اثلثان: ميزات تراجم مدف اٞتزيرة الفراتية اليت كردت لدل ابن الشعار ا١توصلي كىي 

 االشارة اىل-3األشارة اىل اٞتوانب العلمية كاالدبية، -5االشارة اىل اٞتوانب الدينية، -6النقطة قسمت بدكرىا اىل:
 اٞتوانب االدارية. كأخَتان، ا٠تا٘تة

 أوال: نبذة موجزة عن ابن الشعار
 امسو ونسبو ووالدتو: -2

ىو أبو الربكات ا١تبارؾ بن أيب بكر، اٛتد بن ٛتداف بن اٛتد بن علواف بن ماجد بن حسُت بن علي بن ماجػد 
 (3)(ـ6691ىػ/595كلد يف ا١توصل سنة )(5) كيكٌت بكماؿ الدين ا١توصلي

 ورحالتِو:حياتو   -1
قبػػل اٟتػػديث عػػن حيػػاة ابػػن الشػػعار كنشػػنتو البػػد مػػن أف نشػػَت إىل أف معلوماتنػػا قليلػػة جػػدا عػػن أسػػرتو، كالػػده مل  

،،كاخذ ابن الشعار ىذه ا١تهنة عن كالده، فسمي بذلك، ك١تا كاف سوؽ الشعارين (6) يكن غنيا بل كاف رجال بسيطا شعارا
اليـو ىو مكاف أصحاب ىذه ا١تهنة،فال شػك أف ابػن الشػعار كأبيػو كػاف مقامهمػا  يف ا١توصل كالذم ال يزاؿ اٝتو قائما إىل

 يف ىذا السوؽ.  كقد إتو األخَت إىل طلب العلم منذ صػغره يف مدينػة ا١توصػل السػيما علػـو القػراف كاللغػة كالنحػو، كتتلمػذ

                                           
ىدل ايسُت يوسف الدابغ، اٞتوانب االدارية كاالقتصادية يف ا١توصل من خالؿ كتاب قالئد اٞتماف البن الشعار ا١توصلي، ٣تلة دراسات (6)

 .5166(،66موصلية، ع)
مالل، ٖتقي:: سامي شرؼ الدين ابو الربكات ا١تبارؾ بن اٛتد اللخمي األربلي، اتريخ اربل ا١تسمى نباىة البلد ا٠تامل ٔتن كرد ذكره من األ(5)

؛ مشس الدين ابو عبد هللا دمحم بن اٛتد الذىيب، العرب يف خرب من غرب، ٖتقي:: 6/316(ج6911ٜتاس الصقار)بغداد، دار الرشيد للنشر،
امر ؛دمحم بن شاكر الكتيب، عنواف التواريخ كعيوف السَت، ٖتقي:: فيصل الس5/569صالح الدين ا١تنجد)الكويت، مطبعة حكومة الكويت(ج

 .51/616(ج6911كنبيلة عبد ا١تنعم داؤد)بغداد، دار الرشيد للنشر،
 6/316ابن ا١تستويف، اتريخ اربل،ج(3)
الشعار: منخوذة من الشعارة كىي معاملة شعر ا١تاعز كحياكتو، كصنع اٟتاجيات منُو كبيوت الشعر للبدك كغَتىا.ابن ا١تستويف، اتريخ (6)

 .5/51(ج5116موسوعة اعالـ ا١توصل) ا١توصل، كلية اٟتدابء اٞتامعة،، بساـ ادريس اٞتليب، 6/316أربل،ج
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كأيضػا الشػيخ عبػد (،5) ـ(6514ىػػ/431على يد العديػد مػن الشػيوخ كمنهم،النحػوم مكػي بػن رايف بػن شػبة ا١تاكسػيٍت)ت
كمػا حصػل علػى إجػازات علميػة مػن (4)ـ( 6536ىػ/435الرٛتن بن عبد هللا بن رشيد ا١توصلي ا١تعركؼ اببن الّصقيل)ت

ـ(كىػو مػن 6555ىػػ/455علماء ا١توصل كشيوخها كمنهم: الشيخ عبد احملسػن بػن عبػد هللا بػن اٛتػد الطوسػي ا١توصػلي)ت
ـ( الذم  6554ىػ/453الشيخ عبد الرزاؽ بن رزؽ هللا بن أيب بكر الرسعٍت)كاف حيا سنة ، ك (7) خطباء ا١توصل ا١تشهورين

، أمػا الشػيخ (1) كاف فقيهػا ك٤تػداث كشػاعرا،ككاف ابػن الشػعار يػًتدد عليػو للدراسػة كالتحصػيل كحصػل منػو علػى إجػازة عامػة
ار علمػي اٟتػديث كالتفسػَت، كمنحػو ـ(فقد اخذ منو ابن الشػع6557ىػ/455عبد هللا بن اٟتسن بن أيب سناف ا١توصلي)ت

 (9)إجازة عامة
كمل يكتف ابن الشعار ٔتا حصل عليو من علـو كمعارؼ يف مدينة ا١توصل بل كانت لو رحلة إىل عدد مػن ا١تػدف   

 تكمدينة اربل اليت رحل إليها لالث مرا (66) كمدينة بغداد اليت زارىا يف العديد من ا١ترات ،(61)كالبلداف مثل مدينة تكريت
كمػا كانػت (63) كذلك كانت لو رحلة إىل بالد الشاـ، زار خال٢تا مدينيت حلب كدمش: اليت تردد عليها مػرات عػدة  ،(65)

،كديكػػػن ٖتديػػػد سػػػنوات رحلػػػة ابػػػن الشػػػعار مػػػػابُت (65) كحػػػراف(66) لػػػو زايرة لػػػبعا مػػػدف اٞتزيػػػرة الفراتيػػػة مثػػػل مػػػدينيت الرقػػػة
ٙتانية كعشػرين سػنة يف رحالتو،حصػل مػن خال٢تػا فوائػد كثػَتة  ـ(أم انو أمضى6555ىػ/451ـ(إىل سنة)6555ىػ/455)

حافلػػة ابلنشػػاط العلمػػي الػػذم أٙتػػر يف ا٧تػػازه الكبػػَت بتػػنليف كتػػاب )قالئػػد اٞتماف(فضػػال عػػن تلقيػػو علػػـو اٟتػػديث كالفقػػو 

                                           
 .615،/61،ج1، ـ6/576،ج3ابن الشعار، قالئد اٞتماف،ـ(5)
 .365-366/ 3،ج5ا١تصدر نفسو،ـ(4)
 .16-1/13،ج3ا١تصدر نفسو،ـ(7)
 .694-6/695،ج3ا١تصدر نفسو،ـ(1)
يوخ ابن الشعار ينظر: حناف عبد ا٠تال: علي السبعاكم، ا١تنهج التارخيي ؛ للمزيد من التفاصيل عن ش566-3/561،ج5ا١تصدر نفسو،ـ(9)

ق( يف كتابو قالئد اٞتماف يف فرائد شعراء ىذا الزماف، رسالة دكتوراه غَت منشورة مقدمة اىل كلية االداب / 456عند ابن الشعار ا١توصلي)ت
 .31-59،ص5161جامعة ا١توصل،

 .5/565،ج6ابن الشعار، قالئد اٞتماف،ـ(61)
 4/369،ج5،ـ67،/5،ج6،ـ6/559ج3،ـ3/557،ج5،ـ6/694،ج6ا١تصدر نفسُو،ـ(66)
 .5/664،ج6،ـ6/355،ج3ـ4/61،ج5؛ابن الشعار، قالئد اٞتماف،ـ6/316ابن ا١تستويف، اتريخ اربل،ؽ(65)
/ 4،ج5، ـ549، 536، 61، 35، 5/66،ج6،ـ616، 651، 95، 3/54،ج5، ـ554، 553، 6/561،ج6ا١تصدر نفسو، ـ(63)

 .649-647-7/655،ج4، ـ93، 43 ،66
 .5/335،ج6ا١تصدر نفسو، ـ(66)
 .6/54،ج3ا١تصدر نفسو، ـ(65)
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تػويف ابػػن (67) ، مػنهم(64) كالتفسػَت كاألدب كالنحػو علػى يػد العديػد مػن الشػيوخ كالعلمػػاء، كمػا حصػل علػى إجػازات علميػة
 .(61) ـ( كلو تسع كٜتسوف سنة6554ىػ/456الشعار يف حلب سنة) 

   عصره     -3
عػػاش ابػػن الشػػعار يف النصػػف األكؿ مػػن القػػرف )السػػابع للهجرة/الثالػػث عشػػر للميالد(،ك٘تثػػل ىػػذا القػػرف بوجػػود  

ق/ 451-556يوبية يف بالد الشاـ )قول ٘تثلت اب٠تالفة العباسية يف بغداد،كالدكلة االاتبكية يف ا١توصل كاربل، كالدكلة األ
ـ(،كقد عاصر ابن الشعار يف ا١توصل حكػم ا١تلػك االاتبكػي نػور الػدين ارسػالف شػاه األكؿ ابػن عػز الػدين 6657-6551

ـ(ككاف عصره عصر حركب بُت االاتبكة أنفسهم يف ا١توصػل كا١تػدف اجملػاكرة 6561-6693ىػ/417-519مسعود األكؿ)
-6561ىػػػػ/465-417كعنػػػد كفاتػػػو عهػػػد اب١تلػػػك البنػػػو القػػػاىر عػػػز الػػػدين مسػػػعود الثػػػا )(69) ٢تا،٦تػػػا أدل إىل إضػػػعافهم

-436ـ(ككػػػػػػاف عمػػػػػػره عشػػػػػػر سػػػػػػنُت،ككاف الوصػػػػػػي عليػػػػػػو،كتوىل تػػػػػػدبَت أمػػػػػػره ٦تلوكػػػػػػو االرمػػػػػػٍت بػػػػػػدر الػػػػػػدين لؤلػػػػػػؤ)6561
نة ـ(، الػػػذم سػػػلك ٥تتلػػػف الطػػػرؽ يف القضػػػاء علػػػى أبنػػػاء االاتبكػػػة كاحػػػدا بعػػػد األخػػػر، ففػػػي سػػػ6551-6533ق/457
-6561ىػػػػ/464-465ـ،تػػويف ا١تلػػػك القػػاىر كعهػػد اب١تلػػػك بعػػده البنػػو نػػػور الػػدين ارسػػالف شػػػاه الثػػا )6561ىػػػ/465
ـ(إال انو قتل بتدبَت من بدر الدين لؤلؤ لينفرد ابلسلطة مث جػاء بعػده أخػر ا١تلػوؾ االاتبكػة الػذين قضػى علػيهم بػدر 6569

ـ( ككػاف طفػالن ال 6535-6569ىػػ/436-464دين مسػعود الثػا )الدين لؤلؤ كىو انصر الدين ٤تمػود بػن القػاىر عػز الػ
 (51)ـ(6551ىػ/457يتجاكز عمره لالث سنُت، ليحكم بدر الدين حىت كفاتو سنة)

                                           
االجازات العلمية: االجازة ٔتثابة شهادة تدؿ على أف طالب العلم قد أصبح عارفان بذلك العلم، كما أهنا حصانة للطالب نفسُو لكي (64)

ف كالنصابوف فنصبحت األجازة العلمية ٝتة ابرزة للعلماء تدؿ على علو مكانتهم كمكانة اليندس بُت ىذِه الطبقة ا١تتعلمة ا١تشعوذكف كا١تتعا١تو 
ة العلم كأىلُو.مها سعيد ٛتيد جرجيس، الددكر التعليمي لألسر العلمية يف ا١توصل من القرف ا٠تامس اىل هناية القرف السابع ا٢تجرم، رسال

 ـ.5116وصل،ماجستَت غَت منشورة مقدمة اىل كلية اآلداب جامعة ا١ت
 .31السبعاكم، ا١تنهج التارخيي،ص(67)
قطب الدين ابو الفتح موسى بن دمحم البعلبكي اٟتنبلي ا١تعركؼ ابليونيٍت، ذيل مرآة الزماف) حيدر اابدالدكن، مطبعة دائرة ا١تعارؼ (61)

)بَتكت، مؤسسة الرسالة 66رحاف،ط؛الذىيب، سَت اعالـ النبالء، ٖتقي:: بشار عواد معركؼ ك٤تيي ىالؿ الس6/33(ج6956العثمانية،
 .53/319(ج5116للطباعة كالنشر،

ادر اٛتد عز الدين ابو اٟتسن علي بن ايب الكـر دمحم بن دمحم بن عبد الكرمي ابن االلَت، التاريخ الباىر يف الدكلة األاتبكية، ٖتقي:: عبد الق(69)
اتريخ ا١توصل)ا١توصل، مديرية دار الكتب للطباعة ؛سعيد الديوه جي، 697(ص6943طليمات)القاىرة، دار الكتب اٟتديثة،

 .6/316(ج6915كالنشر،
-65/336(ج6944للمزيد ينظر: ابن األلَت، الكامل يف التاريخ)بَتكت، دار صادر للطباعة كالنشر، دار بَتكت للطباعة كالنشر،(51)

؛عماد الدين اٝتاعيل 3/656عة اٟتسينية ا١تصرية، د.ت(ج)القاىرة، ا١تطب6؛عماد الدين اٝتاعيل ابو الفدا، ا١تختصر يف اخبار البشر،ط339
 .6/366؛الديوه جي، اتريخ ا١توصل،ج63/16(ج6977)بَتكت، مكتبة ا١تعارؼ،5بن عمر ا١تعركؼ اببن كثَت، البداية كالنهاية، ط
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كقػد انصػرؼ بػػدر الػدين لؤلػػؤ خػالؿ فػًتة إمارتػػو إىل دفػع األخطػػار الػيت كػاف يسػػببها ا١تغػوؿ علػػى أطػراؼ إمارتػػو،  
أما يف بالد الشاـ، فقد كانت العالقة بػُت حكػاـ ( 56)قدمي األمواؿ ٢تم ٟتماية إمارتوفاتبع سياسة اسًتضاءىم كمهادنتهم كت

بػػػالد الشػػػاـ كالصػػػليبيُت يف حػػػركب مستمرة،كتعرضػػػت العديػػػد مػػػن مػػػدف الشػػػاـ لغػػػارات الصػػػليبيُت ا١تتكػػػررة، كمل ٗتػػػل تلػػػك 
كتعرضػػت  كاتسػػاع السػػيطرة ا١تغوليػػة  يب،علمػػا أف ىػػذه اٟتقبػػة ٘تيػػزت اب٨تسػػار النفػػوذ الصػػلي(. 55)اٟتػػركب مػػن فػػًتات ا١تهادنػػة

العديػػد مػػن ا١تػػدف يف بػػالد الشػػاـ كاٞتزيػػرة ٢تجمػػات ا١تغػػوؿ، كانتهػػى األمػػر ابسػػتيالىم علػػى بعػػا مػػدف اٞتزيػػرة مثػػل حػػراف، 
ـ( كدخػػػػػػػل ىوالكػػػػػػػو داير بكػػػػػػػػر قاصػػػػػػػدان حلػػػػػػػػب 6551ىػػػػػػػػػ/451ـ(ك )6551ىػػػػػػػػ/457كميافػػػػػػػارقُت، كذلػػػػػػػك يف سػػػػػػػػنيت)

 (53)ـ(6551ىػ/451 سنة)ـ( مث احتلها يف6551ىػ/457سنة)

كمل ٘تنع تلك اٟتركب رحلػة النػاس كالعلمػاء مػن مكػاف إىل أخػر، كشػهدت ىػذه اٟتقبػة تعػدد ا١تراكػز العلميػة مثػل 
ا١توصػػل، كحلػػب، كدمشػػ:، كالقػػاىرة، الػػيت انفسػػت بغػػداد علػػى مكانتهػػا كدكرىػػا العلمػػي، كسػػاعد علػػى ازدىػػار ىػػذه اٟتركػػة 

اتبكة الزنكيُت كاأليوبيُت للحركة العلمية كتقػريبهم للعلمػاء كاألدابء كا١تثقفػُت، كإغػداؽ انتشار ا١تدارس، كتشجيع اٟتكاـ اال
األمواؿ عليهم، كأصبحت ا١توصل كبالد الشاـ مركزان علميان كفكراين كبَتان خرّج كاسػتقبل عػددان كبػَتان مػن العلمػاء كاألدابء كيف 

 (.56)شىت اجملاالت

 ئد شعراء ىذا الزمان(نبذة عن كتابو)قالئد اجلمان يف فرا -4
يعػػد كتاب)قالئػػد اٞتمػػاف يف فرائػػد شػػعراء ىػػذا الزمػػاف( ا١تشػػهور ب)عقػػود اٞتمػػاف يف شػػعراء ىػػذا الزمػػاف( البػػن  

، كألف ابن الشعار كتابو ىذا بعد أف فرغ من أتليف كتابو اآلخر)ٖتفة (55)الشعار ا١توصلي، من ابرز أاثره األدبية كالتارخيية
كعمػل علػى ٚتػع الشػعراء ٦تػن عػاش يف القػرف )السػادس للهجرة/الثػا  عشػر ( 54)ـ(6533ىػػ/436الوزراء( كذلػك يف سػنة)

ككتاب)قالئػػػد اٞتماف(أشػػػبو مػػػا يكػػػوف بػػػدائرة معػػػارؼ ( 57)للمػػػيالد( كأدركػػػوا القػػػرف )السػػػابع للهجرة/الثالػػػث عشػػػر للمػػػيالد(

                                           
 .57-56(ص6976شاد،)بغداد، مطبعة االر 6519ق/441-414سوادم عبد دمحم الركيشدم، امارة ا١توصل يف عهد بدر الدين لؤلؤ(56)
؛ ٚتاؿ الدين دمحم بن سامل،مفرج الكركب يف اخبار بٍت ايوب)القاىرة، 91-65/97للمزيد من التفاصيل ينظر: ابن األلَت، الكامل،ج( 55)

؛كماؿ الدين ايب القاسم عمر بن اٛتد ابن العدمي، زبدة اٟتلب من اتريخ حلب، ٖتقي:: سامي الدىاف)بَتكت، 3/3دار القلم، د.ت(ج
 .667(ص691؛قاسم عبدة قاسم، ماىية اٟتركب الصليبية)الكويت، مطابع السياسة،654-3/655(ج6941ا١تطبعة الكالوليكية،

 .515-699؛ابو الفدا، ا١تختصر يف اخبار البشر،63/517ابن كثَت، البداية كالنهاية،ج(53)
اٟتركب الصليبية ٔتصر كالشاـ)القاىرة، مطبعة هنضة مصر، ؛اٛتد اٛتد بدكم، اٟتياة العقلية يف عصر 615الركيشدم، امارة ا١توصل،ص(56)

 .57؛ السبعاكم، ا١تنهج التارخيي،ص5، 6الفجالة، د.ت(ص
 .57السبعاكم، ا١تنهج التارخيي، ص(55)
 .6/41،ج6ابن الشعار، قالئد اٞتماف،مج( 54)
،)ا١توصل، دار الكتب للطباعة 5عبد الواحد ذنوف طو، العلـو التارخيية كاٞتغرافية، موسوعة ا١توصل اٟتضارية،ط(57)

 .3/96(مج6995كالنشر،
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ف يػذكر كػل شػاردة ككاردة عػنهم، كلػذلك فانػو لشعراء عصره،إذ مل يكتف بنقل األخبار األدبية ١تن ترجم ٢تػم، كإاػا حػاكؿ أ
ترجم لرجاؿ العلم، كأرابب الدكلة كالقضاة الذين كانوا يقولوف الشعر، كعليو فاف أمهية ىذا الكتاب ال تقتصر على كصػف 

ىا، كبذلك اٟتياة األدبية فحسب، كإاا تكمن أمهيتو يف ذكر اٞتوانب السياسية كاإلدارية كالدينية كاالقتصادية كالعلمية كغَت 
، كالكتػاب يف األصػل عشػرة أجػزاء ضػخمة، فقػد منهمػا (51)يعد موسوعة قيمة ال يستغٍت عنها الباحث يف التاريخ كاألدب

 .(59)اٞتزءاف الثا  كالثامن
 اثنياً: تراجم مدن اجلزيرة الفراتية عند ابن الشعار املوصلي 

( ترٚتة، ككانت 74الشعار ا١توصلي ست كسبعوف) بلغ عدد تراجم  مدف اٞتزيرة الفراتية اليت كردت لدل ابن  
تراجم لشخصيات من مدف متعددة من اٞتزيرة الفراتية كىي مدف: حراف، جزيرة  أبن عمر، سنجار، دنيسر، ميافارقُت، 

( كالذم ديثل 6داير بكر، أسعرد، آمد، خالط، نصيبُت، ماردين، بلد، رأس العُت، صرخد،حصن كيفا. ينظر ملح: رقم )
بلداف اٞتزيرة الفراتية،  كمن خالؿ أحصاء أعداد الًتاجم يف كل مدينة من مدف اٞتزيرة الفراتية  تلك، كمن خالؿ  خارطة

 (الوارد أدانه:6جدكؿ رقم )
 ( من عمل الباحثة ابالستناد اىل ما ذكرُه ابن الشعار6جدكؿ رقم)

 اعداد الرتاجم من كل مدينة اسم املدينة التسلسل
 65 حراف -6
 65 زيرة ابن عمرج -5
 9 سنجار -3
 4 دنيسر -6
 5 أسعرد -5
 6 ميافارقُت -4
 3 داير بكر  -7
 3 خالط  -1
 5 نصيبُت -9
 5 ماردين -61

                                           
سامي الصقار، ابن الشعار ا١توصلي، مؤرخ الشعراء ككتابو عقود اٞتماف يف شعراء ىذا الزماف، ٣تلة كلية اآلداب، الرايض، جامعة (51)

 .557-4/561،ع6979الرايض،
 .41السبعاكم، ا١تنهج التارخيي،ص(59)
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 5 بلد -66
 5 رأس العُت -65
 5 آمد -63
 6 حصن كيفا -66
 6 الرقا -65
 3 شخصيتاف انتماؤىم ألكثر من مدينة من مدف اٞتزيرة الفراتية -64

تبُت أف كل من مدينيت  حراف، كجزيرة ابن عمر، جاءت أكالن من حيث عدد الشخصيات اليت ترجم ٢تا ابن  
( تسع تراجم، 9( ٜتس عشرة ترٚتة، مث جاءت مدينة سنجار بواقع)65الشعار، كبلغ عدد الشخصيات يف كل مدينة)

ٞتزيرة األخرل، كرٔتا كاف السبب األستقرار كلعل السبب يف ذلك يعود اىل قرب ىذِه ا١تدف من ا١توصل قياسان ٔتدف ا
( ستة تراجم، كمدينة 4السياسي الذم شهدتو ىذه ا١تدف قياسان ٔتدف اٞتزيرة األخرل. مث جاءت مدينة دنيسر بواقع )

( لاللة تراجم لكل منهما، كنصيبُت، كماردين، كبلد، 3(تراجم، كداير بكر كخالط)6( تراجم، كمدينة ميافارقُت )5اسعرد)
( لاللة 3( ترٚتة كاحدة لكل منهما، فضالن عن )6رأس العُت، كامد، ترٚتتاف النتاف لكل منهم، كحصن كيفا كالرقة)ك 

تراجم كاف أنتماؤىم ألكثر من مدينة من مدف اٞتزيرة الفراتية كىم، حيِت بن أسعد بن حيِت بن موسى أبو ا١تفضل 
، (36)، كيوسف بن ابراىيم بن مركاف ا١تارديٍت كأصلُو من راس العُت(31)السنجارم األصل، الفارقي ا١تولد، الدنيسرم األصل

كدمحم بن قريش بن مسلم ابو عبد هللا األسدم ا١تعركؼ ابلفارقي كلد ٔتاردين كنشن ٔتيافارقُت. كمن ا١ترجح أف أعداد الًتاجم 
سبوف  لتلك ا١تدف، أك ما كتوزيعها حسب ا١تدف، كاف ْتسب عدد األشخاص الذين التقى هبم أبن الشعار كالذين ينت

 كصلُو عنهم من معلومات تتعل: أبشعارىم كحياهتم.
ككاف لًتاجم مدف اٞتزيرة الفراتية اليت ذكرىا ابن الشعار رحالت اىل العديد من ا١تدف كالبلداف، كمنهم مّن كاف  

دمحم بن علي بن ٛتزة بن القبيطي  أصلُو من مدف اٞتزيرة الفراتية، اإل أنُو كلد كنشن يف مدينة اخرل مثل عبد العزيز بن
، كمنهم من كاف ينتسب اىل مدينة من غَت مدف اٞتزيرة الفراتية، كلكنُو أنتقل كاستقر يف (35)اٟترا  األصل،البغدادم ا١تولد

. كدمحم بن (33)احدل مدف اٞتزيرة الفراتية، مثل، كعمر بن ابراىيم بن علي ابو حفص ا٠توجستا  األصل الدنيسرم ا١تولد
 (5ككما ىو مبُت يف اٞتدكؿ رقم)( 36)عمر بن اٟتسُت بن دمحم بن منصور الذم ينتسب اىل بغداد كميافارقُت

                                           
 .565،ص9ابن الشعار، قالئد اٞتماف،ج(31)
 .635،ص 1،مج61(ا١تصدر نفسو،ج36)
 615،ص5،مج3ا١تصدر نفسو،ج(35)
 674،ص6،مج5ا١تصدر نفسو،ج(33)
 515، ص4،مج7ا١تصدر نفسو،ج (36)
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 ( من عمل الباحثة ابالستناد اىل ما ذكرُه ابن الشعار1) جدول رقم
ا١تدينة اليت ينتسب  سنة الوفاة األسم التسلسل

 اليها
 اٞتزء كالصفحة

اؽ ابراىيم بن عمر بن دمحم ابو اسح -6
 اٟتا 

 41-47، 6،ج6مج داير بكر ـ6566ق/439

ابراىيم بن اٝتاعيل بن دمحم ا١تعركؼ   -5
 اببن النقيب

 79، ص6،ج6مج حراف ـ6555ق/455

ابراىيم بن سليماف بن عبد هللا أبو  -3
 اسحاؽ التميمي 

 15، ص6،ج6مج صرخد ـ6551ق/467

ابراىيم بن عمر أبو اسحاؽ اٞتزرم  -6
 زرقاءا١تعركؼ اببن ال

كاف حيان سنة 
 ـ6539ق/437

 99،ص6،ج6مج جزيرة ابن عمر

 647، ص6،ج6مج آمد معاصران البن الشعار أٛتد بن دمحم أبو نصر اآلمدم -5
أٛتد بن ايب بكر بن ايب دمحم ابو  -4

 الفضل ا٠تالطي
خابراف، قرية من  ـ6553ق/451ت

 قرل خالط
516،ص6،ج6مج
-515 

7- 
 
 

 ابو أٛتد بن يرنقش بن عبد هللا
 العباس السنجارم

 565،ص6،ج6مج سنجار ـ6561ق/465ت

أٛتد بن ا١تبارؾ بن نوفل ابو العباس  -1
 النصييب

 545،ص6،ج6مج نصيبُت ـ6534ق/436ت

اٛتد بن ايب الفرج بن منيع ابو  -9
 العباس الدنيسرم

 597،ص6،ج6مج دنيسر ـ6551ق/454ت

اسحاؽ بن ىبة هللا بن صدي: بن  -61
 ٤تمود 

االرحبيشي نسبة اىل  ـ6569ق/464ت
 ..ا٠تالطي

 359، ص6،ج6مج

 379،ص6،ج6مج سنجار ـ6554ق/456ت اسعد بن حيِت بن موسى السنجارم  -66

أٝتاعيل بن ابراىيم بن غازم  -65
 ا١تعركؼ اببن فلوس

 651،ص6،ج6مج ماردين ـ6539ق/437ت
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(415) 

أٝتاعيل بن عمر بن عبد العزيز ابو  -63
 الفدا السنجارم

ان سنة كاف حي
 ـ6557ق/455

 637،ص6،ج6مج سنجار

أٝتاعيل بن يرنقش بن عبد هللا  ابو  -66
 الفدا السنجارم

تويف سنة نيف 
 كستمائة

 666،ص6،ج6مج سنجار

ابراىيم بن دمحم بن معايل بن عبد  -65
 الكرمي ابو اسحاؽ الرقي

 653،ص6،ج6مج الرقا ـ6536ق/459ت

سعيد بن دمحم بن سعيد ابو منصور  -64
 ٞتزرما

كلد سنة 
 ـ6656ق/569

 61،ص3،ج5مج جزيرة ابن عمر

سليماف بن النجيب بن ا١تعلى بن  -67
 سليماف الرقي الرقي النجيب

اصلو من الرقة سكن  معاصرا البن الشعار
 حراف كتويف فيها

 53، ص3،ج5مج

 653،ص3،ج5مج اسعرد معاصران البن الشعار صاحل بن دمحم األسعردم -61

ايب طالب بن عيسى سليماف بن  -69
ابو الربيع البلدم ا١تعركؼ اببن 

 ُبصيلة

 75،ص3،ج5مج بلد ـ6559ق/457ت
 

عبد هللا بن دمحم بن فتياف ابو دمحم  -51
 اٞتزرم

 691،ص3،ج5مج جزيرة ابن عمر معاصرا البن الشعار

ابو  ،عبد الرٛتن بن صاحل بن عمار -56
 دمحم التغليب الدنيسرم

 554،ص3ج،5مج دنيسر ـ6559ق/457ت

عبد الصمد بن دمحم بن اجمللى ابو  -55
 علي بن ايب عبد هللا

كاف حيا سنة 
 ـ6533ق/436

 314،ص3،ج5مج نصيبُت

 366،ص3،ج5مج اسعرد معاصر البن الشعار عبد الرٛتن بن ٛتد األسعردم -53
عبد العزيز بن دمحم بن علي ابو  -56

 الربكات اٟترا  
 615،ص3،ج5مج حراف ـ6534ق/436ت

عبد الغٍت بن يوسف بن عبد  -55
 الواحد ابو دمحم البكرم

 64،ص 6،ج3مج حراف معاصر البن الشعار

 54،ص6،ج3مج حراف  ـ6534ق/439تعبد الغٍت بن دمحم بن أيب القاسم  -54
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 ابو دمحم ا٠تطيب اٟترا 

عبد القادر بن مسلم بن سالمة بن  -57
 ايب البهاء اٟترا 

 36،ص6، ج3مج حراف معاصر البن الشعار

عبد احملسن بن اٝتاعيل بن ٛتداف  -51
 ابو علي اٞتزرم

، 6، ج3مج جزيرة ابن عمر معاصر البن الشعار
 616ص

عبد ا١تنعم بن علي بن نصر دمحم  -59
 اٟترا  ا١تعركؼ اببن الصقيل

ت 
 ـ6516ق/416

، 6، ج3مج حراف
 655ص

عبد الرزاؽ بن رزؽ هللا بن ايب بكر  -31
 عٍتابو دمحم الرس

كاف  حيا سنة 
 ـ6535ق/431

 695، ص6،ج3مج رأس العُت

عبد القادر بن مسلم بن سالمة  -36
 اٟترا 

 36، ص6، ج3مج حراف معاصر ألبن الشعار

علي بن عمر بن عبد العزيز ابو  -35
 اٟتسن السنجارم

 355،ص6،ج3مج سنجار معاصر البن الشعار

علي بن حيِت دمحم بن اٟتسن بن  -33
 اٟتسن الشلما     يوسف ابو 

 31، ص5،ج6مج جزيرة ابن عمر ـ6555ق/451ت

علي بن يوسف بن دمحم ابو اٟتسن  -36
 النمَتم ا١تارديٍت

 71،ص5،ج6مج ماردين معاصر البن الشعار

علي بن نصر بن منصور ابو اٟتسن  -35
 اٟترا 

 96،ص5،ج6مج حراف معاصر البن الشعار

علي بن عثماف بن اجمللى ابو  -34
 ٟتسن اٞتزرم ا١تعركؼ اببن دنينةا

 97،ص5،ج6مج جزيرة ابن عمر ـ6536ق/459ت

علي بن اٟتسُت بن علي ا١تعركؼ  -37
 اببن داباب السنجارم

كاف حيا سنة 
 ـ6539ق/437

 661، ص5،ج6مج سنجار

عمر بن ابراىيم بن علي بن ايب  -31
 بكر بن رخاـ 

ا٠توجستا  االصل،  ـ 6519ق/414ت
 دالدنيسرم ا١تول

 674،ص5،ج6مج
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(417) 

عمر بن ا٠تضر بن اللمش، ابو  -39
 حفص الدنيسرم

 569،ص5،ج6مج دنيسر معاصرا البن الشعار

القاسم بن دمحم بن سعيد ابو دمحم  -61
 اٞتزرم

 347،ص5،ج6مج جزيرة ابن عمر ـ6555ق/451ت

عمر بن علي بن سيار ابو حفص  -66
 السنجارم

 536، 5،ج6مج سنجار معاصر البن الشعار

 541، ص5،ج6مج ميافارقُت معاصر البن الشعار عمر بن اٝتاعيل بن مسعود الفارقي -65
كلد ٔتاردين كنشن  ـ6531ق/451ت دمحم بن قريش بن مسلم  -63

 ٔتيافارقُت
 516،ص4،ج5مج

ا١تبارؾ بن دمحم بن دمحم بن عبد  -66
 الكرمي بن عبد الواحد الشيبا 

 36،ص 4،ج5مج جزيرة ابن عمر معاصر البن الشعار

دمحم بن اٝتاعيل بن ٛتداف ابو بكر  -65
 اٟتيزا 

 613،ص4،ج5مج داير بكر معاصر البن الشعار

دمحم بن عبد السالـ بن دمحم بن عبد  -64
 العزيز بن ىبة هللا السنجارم

كاف حيا سنة 
 ـ6564ق/463

، 4،ج5مج سنجار
 639-631ص

دمحم بن ايب بكر بن عمر بن منصور  -67
  االمومابو عبد هللا

 675،ص4،ج5مج ميافارقُت معاصرا البن الشعار

دمحم بن اٝتاعيل بن علي ابو عبد  -61
 هللا اٟتصكفي

كاف حيا سنة 
 ـ6557ق/455

 613،ص4،ج5مج حصن كيفا

دمحم بن القاسم بن ىبة هللا بن  -69
 القاسم بن علي بن دمحم اٞتزرم

كاف حيا سنة 
 ـ 6531ق/451

 535، ص4،ج5مج دنيسر

 567، ص4،ج5مج حراف ـ6565ق/465ت دمحم بن ٤تمود بن دمحم اٟترا  -51

 575،ص4،ج5مج اسعرد معاصرا البن الشعار دمحم بن زىر األسعردم -56

دمحم بن ا٠تضر ابو عبد هللا ايب  -55
 القاسم اٟترا 

 353، ص4،ج5مج حراف ـ6555ق/455ت
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(418) 

دمحم بن عمر بن دمحم ا١تعركؼ اببن  -53
 زبيدة اٞتزرم

كلد سنة 
 ـ6651ق/553

 646، ص7،ج4مج جزيرة ابن عمر

دمحم بن اايس بن عبد هللا، ابو عبد  -56
 هللا اٟترا 

 675، ص7،ج4مج حراف ـ6566ق/465ت

دمحم بن عمر بن اٟتسُت بن دمحم بن  -55
 منصور البغدادم الفارقي

كاف حيا سنة 
 ـ6561ق/431

 515، ص7،ج4مج ميافارقُت

ايب الفتح بن سامل دمحم بن غرة بن  -54
 ابو عبد هللا ا١ترم العمرم 

كاف حيا سنة 
 ـ6534ق/436

 595،ص7،ج4مج حراف

دمحم بن ايب القاسم بن دمحم ابو عبد  -57
 هللا اآلمدم

كاف حيا سنة 
 ـ6551ق/467

 317، ص7،ج4مج آمد

نصر بن يوسف بن نصر بن عبد  -51
 الرزاؽ

 61،ص9ج جزيرة ابن عمر ـ6554ق/453ت

هللا بن اسعد بن نصر هللا بن  نصر -59
 عامر ابو الفتح البلدم

كلد سنة 
 ـ6691ق/595

 55،54،ص 9ج بلد 

ابو الفتح  ،نصر هللا بن دمحم بن اباب -41
 بن ايب بكر االسعردم

 59،ص9ج اسعرد معاصران البن الشعار

نصر هللا بن دمحم بن دمحم بن عبد  -46
 الكرمي بن عبد الواحد الشيبا 

 61-34،ص9ج جزيرة ابن عمر ـ6539ق/437ت

 613،ص9ج دنيسر معاصران البن الشعار اا بن ا٠توجستا  -45

ىالؿ بن ٤تفوظ بن ىالؿ ابو  -43
 النجم الرسعٍت

 611،ص9ج رأس العُت ـ6563ق/461ت

ىذاب بن دمحم بن اٟتسن ابو  -46
 ا١تفاخر االسعردم

 16،ص9ج اسعرد ـ6539ق/437ت

 بن موسى حيِت بن اسعد بن حيِت -45
 ابو ا١تفضل 

سنجارم االصل،  معاصر البن الشعار
الفارقي ا١تولد، 
 الدنيسرم االصل

 565،ص9ج
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(419) 

حيِت  بن اٟتسن بن اٛتد بن مركاف  -44
 بن علي الطنزم

كاف حيا سنة 
 ـ6564ق/ 466

 555،ص9ج جزيرة ابن عمر

حيِت بن دمحم بن عمر بن دمحم ابو  -47
 الفخر اٞتزرم

كاف حيا سنة 
 ـ6536/ق435

 64، ص61،ج1مج جزيرة ابن عمر

حيِت بن حيِت بن دمحم بن عمر ابو  -41
 زكراي األسعردم

، 61، ج1مج اسعرد معاصر البن الشعار
 79ص

يعقوب بن صابر بن بركات بن  -49
 عمار 

 95،ص61،ج1مج حراف ـ6551ق/454ت

يوسف بن ابراىيم بن مركاف  -71
 ا١تارديٍت

،ص61،ج1مج رأس العُتماردين،  معاصر البن الشعار
635 

يعقوب بن عبد ا١تلك بن ايب  -76
 اٟتسن بن علي الضرير

، 1مج سنجار ـ6533ق/436ت
 615،ص61ج

يوسف بن اٛتد بن يوسف بن  -75
 األزرؽ ابو العز الفارقي

كلد سنة 
 ـ6616ق/577

،ص61،ج1مج ميافارقُت
661 

يوسف بن سعد بن اٟتسُت بن  -73
 سعد ابو العز اٞتزرم

يا سنة كاف ح
 ـ6534ق/436

، 61،ج1مج جزيرة ابن عمر
 563ص

يوسف بن فضل هللا بن حيِت ابو  -76
 اٟتجاج كابو ا١تظفر السكاكيٍت

،ص61،ج1مج حراف ـ6554ق/456ت
515 

يوسف بن يوسف ابو اٟتجاج  -75
 الفارقي

كاف حيا سنة 
 ـ 6556ق/461

ميافارقُت، سكن 
 جزيرة ابن عمر

،ص61،ج1مج
361-366 

ن اسحاؽ بن ىبة هللا عمر ب -74
 ا١تعركؼ اببن قاضي خالط

 561،ص5،ج6مج خالط معاصران البن الشعار

كمن اٞتدير ابلذكر، أف ابن الشعار ا١توصلي ككما أكضحنا سابقان كانت لو رحلة اىل العديد من البلداف، كمل يزر  
ـ، كمدينة الرقة اليت 6561ق/431رة كاحدة سنة مدف اٞتزيرة الفراتية سول النتاف منها فقط، كمها مدينة حراف اليت زارىا م

مل يذكر ابن الشعار السنة اليت زارىا فيها، ككانت معلوماتو عن الشخصيات اليت ترجم ٢تا، فضالن عن ا١تصادر ا١تكتوبة، أما 
ال من خالؿ لقاؤه ا١تباشر بتلك الشخصيات يف احدل ا١تدف اليت ٚتعت األلناف معان، كمن ذلك على سبيل ا١تثاؿ 
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، كعلي بن (35)اٟتصر: علي بن نصر بن منصور اٟترا ، الذم التقى بو ابن الشعار ٔتدينة حلب كأنشدُه من أشعارهِ 
، كحيِت بن دمحم بن عمر ابو الفخر بن (34)اٟتسُت بن علي بن سعيد السنجارم، التقى بِو ابن الشعار ٔتدينيت بغداد كحلب

، كيعقوب بن عبد ا١تلك بن ايب اٟتسن التقى بِو ابن الشعار ٔتدينة (37)ة ا١توصلايب الفضل اٞتزرم شاىدُه ابن الشعار ٔتدين
. أك من خالؿ لقاؤُه بشخصيات كانت على اتصاؿ ابلشخصية اليت ترجم ٢تا ابن الشعار، كمن ذلك  على سبيل (31)أربل

من شخص كاف يعرؼ ابراىيم  ا١تثاؿ، ابراىيم بن عمر ابو اسحاؽ اٞتزرم، اخذ ابن الشعار معلوماتو عن ىذه الشخصية
. كاسحاؽ بن ابراىيم بن غازم ا١تعركؼ اببن فلوس، استقى ابن الشعار (39)بن عمر التقى بو ابن الشعار ٔتدينة حلب

معلوماتو عن ىذه الشخصية من شخص كاف يعرؼ ابن فلوس كالتقى بو ٔتدينة حلب فقاؿ:))أنشد  أبو الفتوح اٟتسُت 
 .(61)  ابو طاىر بن فلوس لنفسو بدمش:...((بن اٟتسن البكرم، قاؿ أنشد

 اثلثاً: ميزات تراجم مدن اجلزيرة الفراتية اليت وردت لدى ابن الشعار املوصلي
أىتم أبن الشعار ا١توصلي من خالؿ تراجم مدف اٞتزيرة الفراتية اليت ذكرىا ابإلشارة اىل العديد من اٞتوانب  

، فذكر رحالهتم كتنقالهتم، كاٞتوانب اليت ٘تيزكا فيها سواء اكانت دينية، أـ األساسية كا١تهمة للشخصيات اليت ترجم ٢تا
علمية أـ أدبية، كما أشار اىل اٞتوانب االدارية اليت ٘تيزكا فيها، كا١تناصب اليت شغلوىا، فضال عن االشارة يف بعا 

 تلك الًتاجم على النحو التايل: االحياف اىل عالقة تلك الشخصيات ٔتلوؾ كحكاـ كأمراء عصرىم. كديكن تقسيم ميزات
 االشارة اىل اجلوانب الدينية: -6

ذكر ابن الشعار ا١توصلي من خالؿ حديثِو عن تراجم مدف اٞتزيرة الفراتية، العلـو الدينية اليت ٘تيزكا فيها سواء يف 
ا١تتنوعة سواء يف مدف اٞتزيرة ٣تاؿ القرآف الكرمي، كاٟتديث، كالفقو، كالوعظ، كالتصوؼ، كتدريس العلـو الدينية يف ا١تدارس 

الفراتية أـ خارجها، كمن الشخصيات اليت ٘تيزت يف ٣تاؿ القرآف كاٟتديث، عبد الرزاؽ بن رزؽ هللا بن ايب بكر ابو دمحم 
ـ كنزؿ 6564ق/ 463الرسعٍت، الذم حفظ القرآف الكرمي، كقرأُه ابلركاايت، كٝتع اٟتديث الكثَت، قدـ اىل ا١توصل سنة 

، كما أنُو صنف عدة كتب منها )القمر ا١تنَت يف علم التفسَت( ك)أسٌت ا١تواىب يف أحاديث (66)يث ا١تهاجريةبدار اٟتد

                                           
 .95ص،6،مج5ا١تصدر نفسُو،ج( 35)
 661ص6،مج،5ا١تصدر نفسُو،ج(34)
 .64، ص1، مج61ا١تصدر نفسُو،ج( 37)
 .615، ص1، مج61ا١تصدر نفسُو،ج( 31)
 .647،ص6،مج6سُو،جا١تصدر نف( 39)
 .651،ص 6،مج6ا١تصدر نفسُو، ج( 61)
بناىا أبو القاسم علواف بن مهاجر بن علي ابن مهاجر للفقهاء يف سكة بٍت ٧تيح  كال يعرؼ مىت بنيت ا١تدرسة  دار اٟتديث ا١تهاجرية :( 66)

بعد ىذا التاريخ . كأبناء مهاجر من األسر ـ، كعلى ىذا فا١تدرسة  بنيت 6657ىػ/ 555. كأف دار اٟتديث ا١تهاجرية كانت مبنية سنة 
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. كعلي بن حيِت بن دمحم بن اٟتسن أبو اٟتسن (65)ا١تذاىب( كغَتىا من الكتب. كقد أجاز البن الشعار ٚتيع مركايتوِ 
، كدمحم بن قريش بن مسلم ا١تعركؼ ابلفارقي الذم (63) ئحالشلما ، الذم كاف من اىل القرآف كاٟتديث كلو شعر كمدا

٘تيز يف ٣تاؿ الفقو كاالدب كاالقراء، كتنقل بُت العديد من ا١تدف مثل كاسط كبغداد  اال أنو ٘تيز يف ٣تاؿ قراءة القرآف 
تهت اليو ا١تعرفة كالذم قاؿ عنو ايضان:))...أن (66)كأشتهر اب١توصل، كتصدر لألقراء كانتشر صيتو كما ذكر ابن الشعار

ابلقرآف العزيز كحسن أدابِو، كتفرد ّتودة التالكة، كحسن األداء...((. كدمحم بن ايب بكر بن عمر بن منصور أبو عبد هللا 
. كمن بُت شخصيات مدف اٞتزيرة  الفراتية اليت أشار اليها أبن (65)األموم الباملي الذم قرأ القرآف الكرمي،كٝتع اٟتديث

يف ٣تاؿ العلـو الدينية  أيضان، حيِت بن أسعد بن حيِت بن موسى أبو ا١تفضل السنجارم، الذم كاف من الشعار، ك٘تيزت 
أىل القرآف، قرأُه ابلقراءات على يد العديد من الشيوخ كمنهم الشيخ أيب اٟتسن النيلي بدنيسر، ككاف لُو عناية ابلتجويد، 

٘تيز يف ٣تاؿ قراءة القرآف يعقوب بن عبد ا١تلك بن أيب اٟتسن بن ، ك٦تن (64)كحسن االداء ابلقراءة كما ذكر ابن الشعار
طيب ( 67)علي الضرير، أبو يوسف األسدم الذم كاف قارائن للقرآف، كاعظان يف األعزية، ككاف كما ذكر ابن الشعار

، يوسف بن سعد بن الصوت، حسن اٟتنجرة ابلقراءة، كمن أبناء األلَت الذين ٘تيزكا يف عدة ٣تاالت كمنها العلـو الدينية
اٟتسُت بن سعد بن اجمللى بن قرطاس ابو العز اٞتزرم، نشن اب١توصل كحفظ القرآف الكرمي، كٝتع اٟتديث على ٚتاعة من 

. أما (61)أىل اٟتديث اب١توصل، كلو مصنفات ٝتعها أخوالُو أبناء األلَت اٞتزريوف كمنهم دمحم بن دمحم بن عبد الكرمي اٞتزرم
 .(69) بن علي القبيطي اٟترا ، فقد كاف شيخان حافظان للقرآف العظيم، ٝتع اٟتديث كحدثعبد العزيز بن دمحم

أما يف ٣تاؿ الفقو فقد ذكر ابن الشعار العديد من شخصيات مدف اٞتزيرة الفراتية اليت ٘تيزت يف ىذا اجملاؿ 
لذم كاف فقيهان حنفيان، درّس الفقو كمنهم، اٝتاعيل بن ابراىيم بن غازم بن علي ا١تعركؼ اببن فلوس من أىل ماردين ا

                                                                                                                            
العلمية اليت كانت اب١توصل، شيدكا يف ا١توصل دار حديث كفوقها مدرسة، كدرسوا فيها. كماؿ الدين  أبو الفضل عبد الرزاؽ بن اتج الدين 

 6(، ج 6943طبعة ا٢تامشية، ، ٖتقي: : مصطفى جواد  ) دمش:، ا١تتلخيص جممع اآلداب يف معجم األلقابأٛتد ا١تعركؼ اببن الفوطي، 
ػ  655( ص 6973، بغداد، مطبعة اإلرشاد، 6) ط  علماء النظاميات ومدارس املشرق اإلسالمي؛ انجي معركؼ،  475/  5/ ؽ 
653 . 

 .695،694، ص3، مج6ا١تصدر نفسو،،ج (65)
 .31، ص6، مج5ا١تصدر نفسو،ج (63)
 .515، 516،ص5،مج4(ا١تصدر نفسو، ج66)
 .675،ص5،مج4، ج(ا١تصدر نفسوُ 65)
 .565،563،ص9( ا١تصدر نفسو، ج 64)
 .615، ص1، مج61(ا١تصدر نفسو،ج67)
 .563، ص1،مج61(ا١تصدر نفسو، ج61)
 .615،ص5، مج3( ا١تصدر نفسو،ج 69)
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بن ، كعبد الصمد بن دمحم بن اجمللى بن دمحم (51)ـ(6567ق/ 465ا١تنسوبة اىل األمَت عز الدين ايبك)ت اب١تدرسة العزية 
الفقيو الشافعي ليقرأ عليِو الفقو  (56)ا١تنصور بن ا١تبارؾ الذم كانت لو رحلة اىل ا١توصل كقصد فيها كماؿ الدين بن يونس

، ا١تطلة على دجلة  ككاف يًتدد اىل األمَت بدر الدين لؤلؤ كيقبل عليِو كيبالغ يف أكرامِو (55)كنزؿ اب١تدرسة ا١تولوية البدرية
، كابراىيم بن دمحم بن معايل ابو اسحاؽ الرقي الذم قدـ اىل ا١توصل كصحب العديد من الشيوخ كمنهم (53)كيرفع قدر

( كأتدب عليِو كدرس الفقو الشافعي كأصبح معيدان اب١تدرسة 6514ق /413مكي بن رايف بن شبة ا١تاكسيٍت)ت
كاٛتد بن دمحم أبو نصر اآلمدم الذم كاف فقيهان، عا١تان،  (55)، كما أنُو أصبح خازانن لكتب ا١تدرسة ا١تذكورة.(56)العزية

 بن عبد السالـ بن دمحم كتوىل اعادة الفقة يف احدل ا١تدارس ٔتاردين. كدمحم( 54)شافعي ا١تذىب كما ذكر ابن الشعار
ا١تعركؼ اببن ا٠تطيب السنجارم، الذم كاف فقيهان شافعيان مدرسان قدـ مدينة اربل كدرّس الفقو يف احدل ا١تدارس ابربل 

. كحيِت بن اٟتسن بن اٛتد بن مركاف بن علي بن سالمة بن مركاف الطنزم، الذم تنقل بُت أكثر من مدينة (57)عدة سنُت
على الشيخ أيب ا١تظفر  (51)درّس يف مدارسها، فقد رحل اىل ا١توصل كتفقو اب١تدرسة االاتبكية العتيقةكٝتع من شيوخها ك 

                                           
 651،ص6،مج6ا١تصدر نفسو،ج( 51)
ـ، عالمة زمانو، اتقن  6654ػ / ى 556كماؿ الدين أبو عمراف موسى ابن يونس بن دمحم بن منعة، كلد سنة   كماؿ الدين بن يونس:  (56)

موف: الدين  ـ. للمزيد ينظر : 6566ىػ /  439اٟتكمة ك٘تيز يف سائر العلـو . ككاف مدرسان يف ا١توصل، كظّل مقيمان فيها إىل أف تويف سنة 
؛ ابو  66(ص6945تبة اٟتياة، اٛتد بن القاسم بن أيب أصيبعة، عيوف األنباء يف طبقات األطباء، ٖتقي:: نزار رضا)بَتكت، منشورات دار مك

 5ج   (6941العباس مشس الدين اٛتد بن دمحم ابن خلكاف،كفيات األعياف كانباء ابناء الزماف، ٖتقي:: احساف عباس، ) بَتكت، دار صادر،
 كما بعدىا . 366/ 
م بناىا على انقاض مسجد كاف قد بناه ق(يف قلعة ا١توصل، ٕتاكر مشهد حيِت بن القاس457بناىا بدر الدين لؤلؤ)ت ا١تدرسة البدرية: (55)

، 369،ص6(،ج6915اٟتسُت بن سعيد بن ٛتداف التغليب.سعيد الديوه جي، اتريخ ا١توصل،)بغداد، مطبوعات اجملمع العلمي العراقي، 
351. 

 314،317،ص5،مج3ابن الشعار، قالئد اٞتماف،ج (53)
ـ(كتعرؼ ٔتقاـ 6551-6693ق/417-519)الف شاه بن مسعود بن مودكداليت أنشنىا نور الدين ابو اٟتارث ارس ا١تدرسة العزية: (56)

؛سعيد الديوجي، مدارس ا١توصل يف العهد 653،ص6،مج6االماـ ٤تسن كبينهما ساحة كاسعة. للمزيد ينظر: ابن الشعار، قالئد اٞتماف،ج
 .9االاتبكي،ص

 .653، ص6،مج6ابن الشعار، قالئد اٞتماف،ج (55)
 .647،ص6،مج6جا١تصدر نفسُو، ( 54)
 .639، 631،ص5،مج4ا١تصدر نفسو،ج (57)
ـ(كىي من أحسن 6669-6664ق/566ا١تدرسة األاتبكية العتيقة: بناىا سيف الدين غازم بن عماد الدين زنكي بن اؽ سنقر) (51)

عركؼ اببن االلَت،الباىر يف اتريخ ا١تدارس كأكسعها كجعلها كقفان على الفقهاء الشافعية كاٟتنفية. ينظر: علي بن ايب الكـر دمحم بن عبد الكرمي ا١ت
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ـ( الفقيو الشافعي مدة، كحفظ كتاب التنبيو لالماـ 6561ق/465دمحم بن علواف بن مهاجر ا١توصلي)ت
ـ( 6557ق/455ابطيش)تـ(، كقرأ شيئان من مسائل ا٠تالؼ كالفرائا على االماـ ابن 6113ق/674الشَتازم)ت

كٝتع  من شيوخها، فضال عن ٝتاعو من  (59)كالزمُو مدة، ك٘تيز ٔتا قرأُه عليِو مث رحل اىل بغداد، كأقاـ اب١تدرسة النظامية
 . (41)أقاـ اب١توصل،كبعدىا توجو اىل بلده شيوخ اخرين، مث

من ٣تاؿ من ٣تاالت العلـو الدينية، كمن شخصيات مدف اٞتزيرة الفراتية اليت ذكرىا ابن الشعار ك٘تيزت يف أكثر 
ا١تبارؾ بن دمحم بن دمحم بن عبد الكرمي ا١تعركؼ اببن األلَت الذم ٘تيز يف العديد من اجملاالت الدينية، مثل القرآف، كاٟتديث، 

شرح  كالفقو، كاللغة، كصحة اٟتديث كسقمِو كمشاخيو، كصنف العديد من التصانيف يف ىذِه اجملاالت  منها) النهاية يف
غريب اٟتديث(ككتاب)جامع األصوؿ يف احاديث الرسوؿ(ككتاب)األنصاؼ يف الكشف كالكشاؼ(كىو تفسَت القرآف 
الكرمي ٚتعُو من كتاب الكشف كالبياف، ككتاب) الشايف(كشرح مسند االماـ الشافعي كغَتىا من الكتب. كجالؿ بن 

م ٘تيز يف ٣تاؿ الفقو كاٟتديث، فكاف فقيهان حنبلي ا١تذىب، ٤تفوظ بن ىالؿ أبو النجم الرسعٍت ا١تعركؼ اببن السراج الذ
ـ( كعاد اىل 6671ق/576قارائن للقرآف ككاف من أىل الزىد كالورع، تفقو ببغداد، كٝتع من الكاتبة شهدة األبرم)ت

ق/ 469مدينتِو رأس العُت كحدّث ككاف األمَت عماد الدين أبو العباس اٛتد بن علي بن اٛتد بن ا١تشطوب الكردم)ت
، (46)ـ( قد ندبُو كأككل اليِو مهمة النظر يف كقف بناُه ٔتدينة رأس العُت اإل انُو أمتنع كطلب منُو األستعفاء كاالقالة6555

كعبد ا١تنعم بن علي أبو دمحم اٟترا  ا١تعركؼ اببن الصقيل، كاف من فقهاء اٟتنابلة ككاف عا١تان ككاعظان، ٝتع اٟتديث كتكلم 
. كدمحم بن ا٠تضر بن دمحم بن ا٠تضر بن علي أبو عبد هللا بن ايب القاسم اٟترا ، الذم كاف (45)دينان يف الوعظ ككاف مت

،أما دمحم بن عمر بن دمحم بن علي بن موىوب ا١تعركؼ اببن زبيدة ابو بكر (43) ٤تداثن، ككاعظان، كمفسران، كحافظان، كعا١تان 
ا١ترجح انو كاف يدرّس العلـو الدينية، كقد انتقل اىل ا١توصل كأقاـ  اٞتزرم فكاف كاعظان، فقيهان، شافعيان، كمدرسان كمن

                                                                                                                            
؛سعيد الديوه  647( ص6943الدكلة األاتبكية اب١توصل، ٖتقي:: عبد القادر اٛتد طليمات)بغداد، مكتبة ا١تثٌت، القاىرة، دار الكتب اٟتديثة،

 .547جي، مدارس ا١توصل يف العهد األاتبكي،ص
 ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ /  614اٟتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي، ت  كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ا١تدرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيت أنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنىا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوزير نظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ا١تلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي(  59)
 ـ كاكتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل بناءىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يف سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنة  6146ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ /  657ـ، حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرع يف بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء مدرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتو ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذه ببغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداد سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنة  6193 

الزماف، ٖتقيػ: : احسػاف عبػاس،  ـ. أبو العباس مشس الدين أٛتد بن دمحم ا١تعركؼ اببن خلكاف، كفيات األعياف كأنباء أبناء 6144ىػ /  659
 . 659/  5،ج 6941بَتكت : دار صادر، 

 .553،ص9(ابن الشعار، قالئد اٞتماف،ج41)
 611، ص9( ا١تصدر نفسُو،،ج 46)
 . 655،ص3، مج6ا١تصدر نفسُو،ج (45)
 .353،ص5،مج4( ا١تصدر نفسُو،ج 43)
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، كدمحم بن ايب القاسم بن دمحم بن اٛتد بن دمحم بن سعيد أبو عبد هللا اآلمدم، الذم قرأ الفقو كا٠تالؼ كسافر اىل (46)هبا
. (45)ريقة أىل التصوؼـ(، كلـز ط6676ق/547خراساف، كٝتع يف صغرِه شيئان من اٟتديث كلقي سعدكف القرطيب)ت

كالشخصية ألخرل اليت ٘تيزت يف أكثر من ٣تاؿ من ٣تاالت العلـو الدينية، كيوسف بن فضل هللا حيِت أبو اٟتجاج كابو 
كقد جعل دارُه كقفان للحديث  ،ا١تظفر السكاكيٍت كىو من أىل حراف كاف يعرؼ الفقو كالفرائا كالقراءات، كعلم التجويد

الكثَت بدمش:  أ عليِو ٚتاعة من أىل حراف كغَتىا النحو كالتجويد كالوقف كاالبتداء ٝتع اٟتديثككقف كتبُو عليها كقر 
. كىناؾ شخصيات من مدف اٞتزيرة الفراتية ٘تيزت يف ٣تاؿ الوعظ مثل، (44) كبٌت ا١تسجد الذم يعرؼ بِو عند دارهِ  كبغداد

اف جيلس للوعظ هبا يف كل ٚتعة ٔتسجدىا اٞتامع، يوسف بن يوسف ابو اٟتجاج الفارقي الذم سكن جزيرة ابن عمر كك
يف اٞتوامع كاألسواؽ كما ذكر ابن  ()ككاف يعقد حلقات العلم يف البالد، كيقص على الناس مغازم النيب دمحم

ب . أما علي بن عثماف بن اجمللى ابو اٟتسن اٞتزرم فقد ٘تيز ايضان يف ٣تاؿ الوعظ، كأنفذ عمره يف السفر كالتغر (47)الشعار
. كمن الشخصيات مّن ٘تيز يف ٣تاؿ التصوؼ مثل سعيد بن دمحم بن سعيد بن (41)كجالس العلماء كما ذكر ابن الشعار

 .(71) ٔتصر( 49)جحدر أبو منصور اٞتزرم الذم كاف صوفيان، كنزؿ ا٠تانقاه
 األشارة اىل اجلوانب االدبية والعلمية:-5

زيرة الفراتية اىل اٞتوانب العلمية كالتعليمية كاألدبية أشار ابن الشعار ا١توصلي من خالؿ تراٚتو ١تدف اٞت
للشخصيات اليت ترجم ٢تا من حيث ذكر ٗتصصاهتم العلمية كاألدبية كاجملاالت اليت ٘تيزكا فيها، ككما ىو معركؼ فنف 

ِو عنواف الكتاب  معظم الشخصيات اليت ذكرىا ابن الشعار ٘تيزت يف اجملاؿ االديب السيما يف ٣تاؿ الشعر كىذا ما يدؿ علي
كما أشران أنفان. كمن ىذِه الشخصيات ابراىيم بن عمر بن دمحم بن ابراىيم ابو اسحاؽ اٟتا  العطار الذم كاف عطاران 

شاعران لو اشعار ٣تموعة كحسن ا١تعرفة ابالدب كاللغة، كابراىيم بن سليماف (76)يتعيش من العطر ككاف كما ذكر ابن الشعار
: ))...لو شعر جيد يسلك فيو مسلك العرب من فخامة (75) ابو اسحاؽ التميمي الذم قاؿ عنو ابن الشعاربن عبد هللا

                                           
 646، ص4، مج7(ابن الشعار،ج46)
 .317،ص4،مج7)ابن الشعار،ج(45)
 515، ص1،مج61،ج( ا١تصدر نفسو44)
 .366، 361ص ،1، مج61ا١تصدر نفسو،ج 47))
 97،ص6،مج5ا١تصدر نفسو،ج 41))
ا٠تانقاه: اك ا٠تانكاه ىي مكاف يوقف أليواء الفقراء كأبناء السبيل كا١تتصوفة فهو رابط خاص هبم.خَت الدين األسدم، احياء حلب  (49)

 .615(ص6916كاسواقها، ٖتقي:: عبد الفتاح ركاس قلعة جي)دمش:، منشورات كزارة الثقافة كاالرشاد القومي، 
 61، ص5، مج3ابن الشعار، قالئد اٞتماف، ج( 71)
 .49-41،ص6،مج6ا١تصدر نفسو،ج 76))
 .15،ص6،مج6ا١تصدر نفسو،ج 75))
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األلفاظ، مدح ا١تلك العادؿ كأكالدُه كأبناء صالح الدين كٚتاعة من بٍت ايوب..((.كاٛتد بن ايب الفرج بن منيع بن ا١تفرج 
ذلك سليماف بن ايب طالب بن عيسى بن حامد ابو الربيع البلدم .كك( 73)ابو العباس الدنيسرم الذم ٘تيز يف ٣تاؿ الشعر

:))...يصنع اٟتكاايت، كينشئ األٝتار كيوشحها ابألبيات (76)الذم كاف شاعران ككاف كما ذكر ابن الشعار
يغٌت أبكثرِه،  انُو كاف ذا شعر رقي: (75)اٟتسنة..((.كعبد هللا بن دمحم بن فتياف ابو دمحم اٞتزرم، كاف شاعران كذكر ابن الشعار

ـ( 6511ق/415كلُو يف معز الدين سنجر شاه بن غازم بن مودكد بن زنكي بن اؽ سنقر صاحب جزيرة ابن عمر)ت
، (77)،كعمر بن علي بن سيار أبوحفص السنجارم(74)عدة قصائد. كذلك ٘تيز يف ٣تاؿ الشعر عبد الرٛتن األسعردم 

، كعبد القادر بن مسلم ايب البهاء اٟترا  الذم  (71)يرتزؽ من الشعر كعبد الغٍت بن يوسف ا١تعركؼ اببن ا١تؤذف الذم كاف
.ككذلك أنصر هللا بن (79)ـ (6536ق/437كاف شاعران كلُو شعر يف مدح الوزير شرؼ الدين ااب الربكات ابن ا١تستويف)ت
متوسعان يف القوايف،قوم  : ))...كاف شاعران (11)دمحم بن اباب ابو الفتح بن ايب بكر األسعردم الذم قاؿ عنُو ابن الشعار

النفس طويل الباع يف نظم القريا صاحب قدرة على أنشائِو ٝتى نفسو مادح الرٛتن ألنُو استفرغ ٚتيع شعرِه يف هللا 
عزكجل كالثناء عليِو كالتوحيد لو سبحانو كتعاىل كديواف اشعارِه كبَت اٟتجم...((، كمن الشخصيات مّن كاف كاتبان، كأديبان 

 .(16)يف ٣تاؿ الشعر كىو ىذاب بن دمحم بن اٟتسن ا١تعركؼ اببن العا١تةككذلك ٘تيز 
كىناؾ العديد من اجملاالت األدبية كالعلمية االخرل اليت ٘تيزت هبا شخصيات مدف اٞتزيرة الفراتية كاليت ذكرىا 

اؽ اٞتزرم ا١تعركؼ ابن ك٦تن عرؼ يف ىذا اجملاؿ، ابراىيم بن عمر أبو اسح ابن الشعار عدا الشعر،كمنها تعليم الصبياف
، ككذلك سليماف بن النجيب بن ا١تعلى الرقي (15)الزرقاء، عمل معلما للصبياف ككاف يًتدد اىل األمراء كيعلم أكالدىم ا٠تط

، أما اا بن ا٠توجستا ، فقد عرؼ يف ٣تاؿ األدب (13)ا١تؤدب، كاف معلم صبية تردد الناس اليِو للتعليم مدة ٔتدينة حراف

                                           
 597،ص6،مج6ا١تصدر نفسو،ج 73))
 .75،ص6،مج6ا١تصدر نفسو،ج 76))
 .691،ص5،مج3ا١تصدر نفسو،ج 75))
 .366،ص5،مج3ا١تصدر نفسو،ج 74))
 .536،ص6،مج5ا١تصدر نفسو،ج 77))
 64،ص3،مج6در نفسو،جا١تص 71))
 .36،ص3، مج6ا١تصدر نفسو،ج 79))
 59،ص9ا١تصدر نفسو،ج 11))
 16،ص9ا١تصدر نفسو،ج 16))
 .99،ص6،مج6ا١تصدر نفسو، ج(15)
 53،ص5،مج3ا١تصدر نفسو، ج(13)
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. كدمحم بن اٝتاعيل بن علي ابو عبد هللا اٟتصكفي، فقد اشتغل (16)ف أيضان معلما للصبياف ٔتدينة مادرينكالشعر ككا
ابألدب كالنحو اب١توصل فضالن عن كونِو فقيهان حنفيان شاعران سكن مدينة ماردين كتوىل اعادة الدركس يف احدل ا١تدارس 

كالنحو مثل، اٛتد بن ايب بكر بن ايب دمحم ا٠تابرا  ابو الفضل  كمن الشخصيات من ٘تيز يف ٣تاؿ األدب( 15)ظاىر ا١تدينة
: ))..مل يكن لُو نظَت يف زمانِو يف علم األدب كالعربية كالتصريف (14)ا٠تالطي كاف أديبان ك٨تواين قاؿ عنو ابن الشعار

اٞتزيرة الفراتية، كىو كاللغة...((. كمن اٞتدير ابلذكر ابن الشعار ا١توصلي كمن خالؿ ترٚتتِو ألحدل شخصيات مدف 
أٛتد بن ا١تبارؾ بن نوفل ابو العباس الضرير النحوم كالذم  ٘تيز يف علم العربية كالعركض، زكدان  ٔتعلومات اترخيية مهمة 
أنفرد هبا عن غَتِه من ا١تؤرخُت تتعل: اب١تدارس كتعطيلها يف زمن حكم بدر الدين لؤلؤ، بعد رجوع التتار اىل ا١توصل كذلك 

ـ إذ أمر بصرؼ الفقهاء كا١تدرسُت كاف اليقيم احد هبا غَت البواب كالفراش كاألماـ كا١تؤذف كأقطعها 6535ق/433سنة 
لألجناد كاألمراء ليستعُت هبا على قمع العدك، كأكضح ابن الشعار اف ا١توصل يف تلك اٟتقبة التارخيية مل يب: هبا مدرسة 

: ))... فلم يب: اب١توصل مدرسة يدرس (17)د كعن ذلك قاؿ ابن الشعاريدرس فيها الفقو فسافر الفقهاء اىل خارج البل
فيها الفقو، فعند ذلك سافر ا١تتفقهة كتبدد مشلهم كتفرقوا يف البالد كدلرت معامل الدين، كعظمت البلول لنزكؿ ىذِه 

برد الفقهاء اىل ا١تدارس، اٟتادلة الشنيعة، كحلوؿ ىذا ا٠تطب اٞتسيم..((.مث أشار ابن الشعار اىل أمر بدر الدين لؤلؤ 
 ،(11)ـ 6534ق/436كاعادة جراايهتم، كذلك سنة 

كىناؾ شخصيات ذكرىا ابن الشعار ك٘تيزت يف اجملالُت العلمي كاالديب معان، كمن ذلك على سبيل ا١تثاؿ: ابراىيم 
ستاف الذم أنشنُه مظفر الدين  بن غازم بن عبد هللا اٟترا  الذم كاف كحاالن)طبيبان للعيوف( ابلبيمار  بن أٝتاعيل بن دمحم

من أىل األدب حسن احملاضرة ككاف حياضر ابٟتكاايت (  19)ـ(، ككاف كما ذكر ابن الشعار6535ق/431كوكبورم)ت
عمر ا٠تضر بن اللمش أبو حفص الدنيسرم الذم كاف لو عناية  كاألشعار كجيتمع عندُه الشعراء كأىل الفضل، ككذلك

.كدمحم بن القاسم بن ىبة هللا بن القاسم ايب دمحم الطبيب اٟتكيم، الذم عرؼ يف ٣تاؿ (91)ابلطب فضالن عن ٝتاعِو اٟتديث
اىل أنو كاف ٦تن يشار اليِو يف زمانِو يف علم الطب كا١تداكة، كقرأ على ا١تهذب أيب اٟتسن علي ( 96)الطب كأشار ابن الشعار

ن كتبِو،رحل اىل بغداد كالقى هبا قبوالن من الناس ـ( اب١توصل شيئان م6563ق/461بن اٛتد بن ىبل البغدادم ا٠تالطي)ت
                                           

 613،ص9ا١تصدر نفسو، ج(16)
 613،ص5،مج4ا١تصدر نفسو، ج(15)
 515-516ص6،مج6ا١تصدر نفسو، ج(14)
 .544،ص6،مج6ا١تصدر نفسو،ج 17))
 .545ص6،مج6ا١تصدر نفسو، ج(11)
 .79،ص6،مج6(ا١تصدر نفسو، ج19)
 .569،ص6،مج5ا١تصدر نفسو،ج 91))
 .535،ص5،مج4ا١تصدر نفسو،ج 96))
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كعاجل الكثَت من الناس ابألدكية ك٦تا صنعُو بيدِه، ككانت لو رحلة اىل بالد العجم، كتقدـ عند ا١تلوؾ كالسالطُت السيما 
، ككتاب فننو حظي لديِو كصنف لو كتاابن ٝتاُه الركضة على كضع )كليلة كدمنة(ـ( 6537ىػ/435)تلدل ا١تلك األشرؼ

)البلغة(. أما أسحاؽ بن ىبة هللا بن صدي: بن ٤تمود بن صاحل األرجيشي ا٠تالطي فقد ٘تيز يف العديد من اجملاالت فضال 
: ))...لو مصنفات يف علم األصوؿ، مع (95)عن عملِو يف ٣تاؿ القضاء كاف فقيهان كعا١تان كشاعران ككاعظان، قاؿ ابن الشعار

كفر اٟتظ...((. كىناؾ من شخصيات مدف اٞتزيرة الفراتية مّن الف يف اجملاؿ اٟتريب أك اخذِه من العربية كاألدب أب
العسكرم فضالن عن ٘تيزِه يف ٣تاؿ األدب كالشعر، كمن ذلك مثالن يعقوب بن صابر بن بركات ا١تنجنيقي الذم كاف جنداين 

، الف كتاب) (93)كالقلم كما أشار ابن الشعاريف أبتداء أمرِه مقدمان على ا١تنجنيقيُت يف بغداد ٚتع بُت أداب السيف 
عمدة ا١تالك يف سياسة ا١تمالك( كمل يتممُو تضمن أحواؿ اٟتركب كتعبئتها كفتح الثغور كبناء ا١تعاقل كاحواؿ الفركسية 

 كا٢تندسة كالرايضة ا١تيدانية كاٟتيل اٟتربية كغَتىا.
 االشارة اىل اجلوانب االدارية:-3

الضوء على اٞتوانب االدارية من خالؿ حديثِو عن شخصيات مدف اٞتزيرة  سلط ابن الشعار ا١توصلي
الفراتية،كأشار اىل ا١تناصب االدارية اليت تقلدهتا بعا تلك الشخصيات سواء يف مدهنم أك من خالؿ رحالهتم اىل ا١تدف 

كالنظر يف الديواف، فضالن عن تويل كالبلداف اليت زاركىا، كمن ىذِه الوظائف القضاء، كا٠تطابة، كاٟتسبة، ككتابة األنشاء، 
منصب الوزارة، كغَتىا من الوظائف اإلدارية ا١تهمة، كمن اٞتدير ابلذكر، أف بعا تلك الشخصيات اليت تولت ا١تناصب 
االدارية كاف ٢تا عالقة ابلسلطة اٟتاكمة من ملوؾ كأمراء كحكاـ كغَتىم. كمن ا١ترجح أف  ذلك يعود اىل ماأ تصفت بو 

 يات من الكفاءة كا١تقدرة كالعلم كاالمانة اليت اىلتها لتويل مثل تلك ا١تناصب.تلك الشخص
كيف مقدمة تلك الوظائف القضاء، ك٦تن شغل ىذا ا١تنصب من شخصيات مدف اٞتزيرة الفراتية  كالذين ذكرىم ابن 

و الشافعي،الذم تفقو على الشعار ا١توصلي، أسعد بن حيِت بن موسى بن منصور بن عبد العزيز السنجارم القاضي كالفقي
أشخاص من القضاة، ككيل القضاء ٔتدينة دنيسر عدة سنُت فضالن عن توليِو القضاء يف بلداف أخرل، اإل أف ابن 

مل يشر اىل أٝتاء تلك البلدف. أما عبد الغٍت بن دمحم بن ايب القاسم بن دمحم بن تيمية أيب عبد هللا اٟترا ، فقد  ( 96)الشعار
انُو كاف عا١تها، كنقيبها، ككاف فقيهان كلُو مكانة عند أىل بلدِه. كحيِت بن اٟتسن ( 95)اف، كذكر ابن الشعاركاف قاضيان ٟتر 

                                           
 359ص6،مج6ا١تصدر نفسو، ج(95)
 .95، ص61ا١تصدر نفسو، ج(93)
 .379،ص6،مج6ا١تصدر نفسو، ج( 96)
 54، ص3، مج6ا١تصدر نفسو،  ج( 95)
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كتوىل هبا القضاء كالتدريس كاإلفتاء ( 94)بن أٛتد ابو زكراي الطنزم القاضي الذم أقاـ اب١توصل مث توجو اىل بلدِه طنزة
غَت كزير كاف بداير بكر، مت أعيد ككاف ابن الشعار قد التقى كأستمر على ذلك مدة، مث صرؼ عن القضاء بسبب ت

 .(97)ـ6564ق/466ابلقاضي حيِت بن اٟتسن ْتلب سنة 
كىناؾ شخصيات من أىل اٞتزيرة الفراتية أسند اليهم منصب القضاء يف مدف كبلداف أخرل خارج اٞتزيرة الفراتية 

. كقاؿ ابن (91)يشي ا٠تالطي، الذم كاف قاضيان ألرجيشكمنهم، اسحاؽ بن ىبة هللا صدي: بن ٤تمود بن صاحل األرج
أنُو كاف من ٤تاسن القضاة كظرافهم ك٘تيز بعفتِو كنزاىتِو كتدينِو، ككاف ابنُو عمر بن اسحاؽ كاف يعرؼ اببن ( 99)الشعار

ب ادارية  . كدمحم بن اٝتاعيل  بن ٛتداف ابو بكر اٟتيزا  الذم توىل عدة مناص(611)قاضي خالط كما ذكر ابن الشعار
. كدمحم بن عبد السالـ بن دمحم (616)سنبُت ذلك الحقان، كمنها توليِو القضاء بنابلس مث عاد اىل اٞتزيرة كصار ٤تتسبان 

. (615)السنجارم الذم توىل القضاء ٔتدينة ملطية كبقي هبا شهران كمل يقبل من احد شيئان مدة كاليتِو كما ذكر ابن الشعار
لشعار اىل أهنم كانوا من القضاة كينتموف اىل عائالت توىل افرادىا منصب القضاء كمنهم كىناؾ شخصيات اشار ابن ا

نصر بن يوسف بن نصر بن عبد الرزاؽ ابو سعد البالسي، الذم كاف يدعى ابلقاضي، كمن ا١ترجح اف كالدُه كاف يعمل 
 ،.(616) ء القضاة كبيت كبَت ببالس، انُو كاف من ابنا(613) قاضيان إذ كاف يعرؼ اببن قاضي ابلس، كذكر ابن الشعار

كالوظيفة االدارية االخرل اليت شغلتها شخصيات من مدف اٞتزيرة الفراتية كاليت ذكرىا ابن الشعار ا٠تطابة، ك٦تن 
ـ(الذم توىل ا٠تطابة بصرخد 6551ق/467توىل ىذِه الوظيفة،أبراىيم بن سليماف بن عبد هللا ا٠تطيب الصرخدم)ت 

. ))...يًتسل ترسالن جيدان..((.كىناؾ شخصيات من مدف اٞتزبرة الفراتية (615)ا أشار أبن الشعاركأنشن خطبان، ككاف كم
تنتمي لعوائل عرفت بتويل منصب ا٠تطابة يف مدهنم فضالن عن ٘تيزىم يف ٣تاالت علمية أخرل كمن ذلك على سبيل 

كؼ اببن ا٠تطيب، الذم  كاف أفراد عائلتُو ا١تثاؿ، علي بن عمر بن عبد العزيز بن ىبة هللا أبو اٟتسن السنجارم ا١تعر 

                                           
)بَتكت، دار 1زيرة العمرية من داير بكر. شهاب الدين ايب عبد هللا ايقوت بن عبد هللا اٟتموم، معجم البلداف، ططنزة: بلدة فوؽ اٞت ( 94)

 .63/ص6(ج5161صادر، 
 .553، ص9ابن الشعار، قالئد اٞتماف،ج ( 97)
 .666/ص6أرجيش: مدينة قددية من نواحي ارمينية الكربل قرب خالط. ايقوت اٟتموم، معجم البلداف،  ج (91)
 .359،ص6،مج6ابن الشعار، قالئد اٞتماف،ج ( 99)
 .561،ص6،مج5ابن الشعار، قالئد اٞتماف،ج ( 611)
 613، ص5،مج4ا١تصدر نفسو، ج ( 616)
 .631،639،، ص5،مج4ا١تصدر نفسو، ج ( 615)
 61،ص9( ا١تصدر نفسو، ج 613)
 .351/ص6ٟتموم، معجم البلداف،ج( ابلس: بلدة ابلشاـ بُت حلب كالرقة ككانت على ضفة الفرات الغربية. ايقوت ا 616)
 .15، ص6،مج6ابن الشعار، قالئد اٞتماف، ج (615)
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:))حنفيان فاضالن، ذا معرفة ابألصوؿ كا٠تالؼ...((. كمن (617)ككاف كما ذكر ابن الشعار( 614)يتولوف ا٠تطابة بسنجار.
الشخصيات اليت تنتمي للعائلة السابقة، دمحم بن عبد السالـ بن دمحم بن عبد العزيز بن ىبة هللا السنجارم أاب الربكات 

أف ا٠تطابة اليهم بسنجار. ك٦تن توىل منصب ا٠تطابة أيضان، دمحم بن ا٠تضر ( 611)ا١تعركؼ اببن ا٠تطيب كذكر ابن الشعار
بن دمحم بن ا٠تضر بن علي بن عبد هللا أبو عبد هللا بن ايب القاسم اٟترا  الذم كاف خطيبان ٟتراف، فضالن عن كونِو ٤تداثن 

 أنفان، كلُو تصانيف يف ٣تاؿ ا٠تطابة كمنها كتاابن ٝتاُه )ٖتفة ا٠تطباء من الربية يف ا٠تطب كعا١تان ككاعظان كمفسران كما أشران
 .(619)ا١تنربية(

كذلك تولت شخصيات من مدف اٞتزيرة الفراتية كاليت ذكرىا ابن الشعار كظيفة احملتسب، كمن ذلك مثالن عبد 
أف ا١تلك ا١تنصور انصر ( 666)بدنيسر، كذكر ابن الشعار( 661)الرٛتن بن صاحل بن عمار ابو دمحم التغليب الذم توىل اٟتسبة

ـ( صاحب ماردين، سجنُو بسبب قصيدة نظمها يف ا١تلك األشرؼ موسى بن 6531ق/434الدين أرت: بن ايلغازم)ت
كأنُو (، ككاف ٤تاصران قلعة ماردين فانكر ا١تلك ا١تنصور ٗتلفُو عن الصعود اليِو اىل ماردين  ـ6537ىػ/435)تا١تلك العادؿ

أمتدح ا١تلك األشرؼ، فنخذُه كسجنُو كمات مسجوانن، أما دمحم بن اٝتاعيل بن ٛتداف أبو بكر اٟتيزا ، فقد كالُه السلطاف 
.كمن شخصيات مدف (665)ـ(،حسبة بيت ا١تقدس، ككذلك توىل اٟتسبة بنابلس6693ق/519صالح الدين االيويب)ت

 بن غرة بن ايب الفتح بن سامل أبو عبد هللا العمرم الذم قاؿ عنُو ابن اٞتزيرة الفراتية اليت تولت منصب اٟتسبة ْتلب،دمحم
:))...رأيتُو ْتلب ينوب ٤تتسبها ٤تي الدين أاب صاحل عبد الكرمي بن عثماف بن عبد الرحيم عنُو يف (663)الشعار

 اٟتسبة...((. 
 ،الفراتية منصب كتابة األنشاء كمن ا١تناصب االدارية ا١تهمة كاٟتساسة اليت تولتها شخصيات من مدف اٞتزبرة 

كمن الشخصيات اليت  تولىت ىذا ا١تنصب عبد احملسن بن أٝتاعيل بن ٛتداف أبو علي اٞتزرم الذم كاف شاعران ككاتبان،  
-6511ق/461-415كتب األنشاء للملك ا١تعظم معز الدين ٤تمود بن سنجر شاه بن غازم بن مودكد)

                                           
 .355،ص3،مج6ا١تصدر نفسو، ج(614)
 355،ص3،مج6ا١تصدر نفسو، ج(ا  617)
 639، 631، ص5، مج4ا١تصدر نفسو، ج ( 611)
 .353،ص5،مج4(ا١تصدر نفسو، ج619)
األمر كالنهي كالتحدث على ا١تعايش كالصنائع كاألخذ على يد ا٠تارج (اٟتسبة: كىي كظيفة جليلة رفيعة الشنف كموضوعها التحدث يف 661)

) 6عن طري: الصالح يف معيشتِو كصناعتِو. اٛتد بن علي القلقشندم، صبح األعشى يف صناعة األنشا، ٖتقي:: يوسف علي الطويل، ط
 .511، 31،ص6دمش:، دار الفكر، د.ت(ج

 554،ص5،مج3ابن الشعار، قالئد اٞتماف، ج  666))
 613، ص5، مج4( ا١تصدر نفسُو،ج665)
 .595،ص4،مج7(ا١تصدر نفسو، ج663)
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بن عبد هللا بن شيباف ابو اٟتسن النمَتم ا١تارديٍت ا١تعركؼ اببن الصفار، فقد  ، أما علي بن يوسف بن دمحم (666)ـ(6551
كتب األنشاء للملك ا١تنصور انصر الدين أرت: بن اليب بن ايلغازم الثا  مث عزؿ عن ىذا ا١تنصب، كتوىل األشراؼ بديواف 

اٟتسن بن ايب الفتح بن العطار ، كالشخصية األخرل علي بن نصر بن منصور بن نصر ابو (665)دنيسر ٙتاف عشرة سنة
-469اٟترا ، الذم سافر اىل آمد كتوىل النظر يف ديواهنا للملك ا١تسعود مودكد بن ٤تمود بن ارت: بن سكماف)

، كذلك عمر بن ابراىيم بن علي بن ايب بكر أبو حفص الكاتب ا٠توجستا  الدنيسرم، (664)ـ(6535-6553ق/431
. كأخَتان نصر هللا بن أسعد بن نصرهللا بن عامر بن ايب (667)هللا القبطي ا١تتويل ٔتاردينالذم استكتبُو نظاـ الدين بن عبد 

الربكات بن اجمللى ابو الفتح البلدم، الذم صار اىل الصاحب كماؿ الدين أيب الكـر دمحم بن علي بن مهاجر 
 . (661)ـ( ككتب لُو األنشاء6534ق/436ا١توصلي)ت

ة الذكر، ىناؾ كظائف كمناصب ادارية أخرل مهمة شغلتها شخصيات مدف كفضالن عن ا١تناصب االدارية األنف
اٞتزيرة الفراتية، فمنهم مّن أتصل اب١تلوؾ كتوىل مهاـ ادارية معينة، كمن ذلك على سبيل ا١تثاؿ، اسحاؽ بن ىبة هللا 

لك مظفر الدين كوكبورم األرجيشي ا٠تالطي، الذم أشران اىل عملِو يف القضاء كلكنُو أيضان سافر اىل أربل كأتصل اب١ت
كأنفذُه رسوالن اىل األطراؼ. ككذلك أبنُو عمر بن اسحاؽ بن  (669)الذم أحسن اليِو احساانن عظيمان كما ذكر ابن الشعار

ـ اىل بالد الشاـ كخدـ امراءىا كمنهم ا١تلك الصاحل عماد الدين 6551ق/467ىبة هللا الذم سافر بعد موت ابيِو سنة 
ـ(، ككاف ابن الشعار قد التقى بعمر 6336ق/735بن ا١تلك العادؿ سيف الدين صاحب دمش: )تااب الفدا اٝتاعيل 

. كعمر بن اٝتاعيل (651)ـ ككاف األخَت قد كردىا رسوالن من ا١تلك الصاحل6539ق/437بن اسحاؽ ٔتدينة حلب سنة 
االشرؼ كصحبو اىل مدينة دمش: سنة بن مسعود ايب العشائر الفارقي الذم خدـ ٚتاعة من ا١تلوؾ االيوبُت، كمنهم ا١تلك 

ـ  كمل يزؿ يف خدمتِو اىل أف تويف ا١تلك األشرؼ، فنتصل أبخيِو ا١تلك الصاحل ايب الفدا اٝتاعيل كأستكتبُو 6551ق/454
، كدمحم بن عبد السالـ بن دمحم بن عبد العزيز بن ىبة هللا (656)يف ديواف إنشائِو، كجعلُو أحد الكتاّب ا١تنشئُت بدكلتِو.

لسنجارم أاب الربكات ا١تعركؼ اببن ا٠تطيب، الذم أتصل ابلسلطاف ا١تلك ا١تعظم مظفر الدين كوكبورم، كأرسلُو رسوالن ا

                                           
 .616،ص3،مج5(ابن الشعار، قالئد اٞتماف، ج666)
 .71،ص6،مج5(ا١تصدر نفسو،ج665)
 .96،ص6،مج5(ا١تصدر نفسو، ج664)
 .674،ض6،مج5(ا١تصدر نفسو،ج667)
 .54، 55،ص9(ا١تصدر نفسو، ج661)
 .359،ص6،مج6(ا١تصدر نفسو، ج669)
 .561،ص6،مج5ج (ا١تصدر نفسو،651)
 .541،ص6،مج5(ا١تصدر نفسو، ج656)
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، اال أنُو مل يشر اىل طبيعة ا١تهاـ اليت كلف هبا،كدمحم بن ٤تمود بن دمحم بن مقداد بن فارس (655)اىل بالد كالشاـ كبغداد
الذم قدـ اىل أربل كعمل يف خدمة مظفر الدين كوكبورم صاحبها، كتوىل ديواف ا١تظامل  اٟترا  ابو عبد هللا بن ايب الثناء،

، أما حيِت بن دمحم بن عمر بن دمحم بن علي ابو الفخر بن ايب الفضل،الذم (653)مدة طويلة ابربل كما ذكر ابن الشعار
ي يف أايـ حاكم ا١توصل نور الدين ااتبك أرسالف انتقل اىل ا١توصل كأقاـ هبا كتوىل بقلعتها كتابة الرقاع اىل القرل كالنواح

كعلي بن نصر بن منصور ابو اٟتسن اٟترا  الذم سافر اىل مدينة آمد كتوىل النظر يف  ،(656) شاه بن مسعود بن مودكد
 .(655)ديواهنا للملك ا١تسعود مودكد بن ٤تمود بن ارت: بن سكماف

أكثر من ملك أك أمَت أك كزير، كلعل ذلك يعود  كمنهم من توىل أكثر من منصب أدارم مهم، ك عمل لدل 
اىل ا١تؤىالت كا١تيزات اليت أمتلكوىا كاليت مكنتهم من تويل مثل تلك ا١تهاـ كالوظائف. كمن ذلك على سبيل ا١تثاؿ: أسعد 

على  بن حيِت بن موسى بن منصور السنجارم، الذم أشران اىل عملِو يف ٣تاؿ القضاء،كذلك أستوزرُه صاحب ٛتاة كميزهُ 
. كأيضان أرسلُو رسوالن اىل عدد من البلداف، كالقاسم بن دمحم بن سعيد  ابو دمحم اٞتزرم (654)نظرائِو كما أشار أبن الشعار

كىو من بيت كبَت ابٞتزيرة العمرية، قلدُه األمَت ا١تلك ا١تعظم معز الدين ٤تمود بن سنجر شاه بن غازم بن مودكد بن 
بن عمر الوزارة ىناؾ، ففارقُو كقصد ا١تلك األشرؼ شاه ارمن مظفر الدين زنكي بن اؽ سنقر حاكم جزيرة ا

.))...لُو يد يف الكتابة (657)ـ( كأنضم اليِو كحظي عندُه ككاف كما ذكر ابن الشعار6543ق/445موسى)ت
كـر الكاتب، الذم كاألنشاء..((. كا١تبارؾ بن دمحم بن دمحم بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيبا  ابو السعادات بن ايب ال

شغل أكثر من منصب ادارم كىو توليِو ا٠تزانة لسيف الدين غازم، كتوىل ديواف اٞتزيرة كأعما٢تا، كما أنُو انب يف  الديواف 
ـ( مث أتصل ٔتجاىد الدين 6671ق/576عن الوزير جالؿ الدين علي بن الوزير ٚتاؿ الدين)ت

لما قبا على األخَت أتصل ٓتدمة ااتبك عز الدين مسعود بن ـ( كانؿ عندُه مكانة رفيعة، ف6691ق/595قادياز)ت
مودكد اىل أف تويف، مث عمل لدل كلدِه ااتبك نور الدين ايب اٟتارث ارسالف شاه، كأحتل مكانة رفيعة عندُه حىت أف 

 بن دمحم بن دمحم . كاف يقصد منزلُو كيشاكره يف األمور ككتب لُو األنشاء، كأخوُه نصر هللا(651)السلطاف كما ذكر أبن الشعار
بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيبا  الذم ٘تيز يف ٣تاؿ األدب كالشعر كاٟتديث كاٟتساب،كما أنو ٘تيز يف اجملاؿ 

                                           
 .631،639،ص5،مج4(ا١تصدر نفسو،ج655)
 .567، ص5،مج4(ا١تصدر نفسو،ج653)
 .64،ص1، ٔتج61(ا١تصدر نفسو، ج656)
 .95، ص6،مج5(ا١تصدر نفسو، ج655)
 .311،ص6،مج6(ا١تصدر نفسو،ج654)
 .347،ص6،مج5(ا١تصدر نفسو،ج657)
 .35،ص 5،مج4(ا١تصدر نفسو،ج651)
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األدارم السيما يف ٣تاؿ كتابة األنشاء، فعمل يف خدمة ٣تاىد الدين قادياز، ككتب لو األنشاء كسافر اىل بالد الشاـ 
ـ( فتوىل الوزارة ككتابة 6555ق/455الح الدين األيويب كمن بعدِه لولدِه ا١تلك األفضل)تكعمل يف خدمة السلطاف ص

ـ ككتب 6556ق/ 461األنشاء، ككانت لُو رحلة اىل عدة مدف،اىل أف عاد اىل ا١توصل اذ استدعاُه بدر الدين لؤلؤ سنة 
ف كأتليف الكتب، كقد أجاز ابن الشعار ٚتيع لو اإلنشاء كانفذه رسوالن اىل بغداد، كعمل مدة اقامتِو اب١توصل ابلتصني

. أما نصر بن يوسف بن نصر بن عبد الرزاؽ ابو سعد البالسي، كالذم كاف من ابناء القضاة كما أشران أنفان، (659)مركايتوِ 
ـ( كبعدُه لولدِه 6561ق/465كأصبح كاليان على دمش: من قبل ا١تلك العادؿ سيف الدين ايب بكر دمحم بن أيوب)ت

. كدمحم بن عبد السالـ بن دمحم السنجارم ا١تعركؼ (631)ـ(6555-6695ق/455-595ا١تعظم ايب الفتح عيسى) ا١تلك
اببن ا٠تطيب، الذم كاف قاضيان كما اشران سابقان قدـ اىل اربل كاتصل بسلطاهنا ا١تلك مظفر الدين كوكبورم، كصار أحد 

. كدمحم بن اٝتاعيل بن (636)ل مدينة بغداد كبالد الشاـ كغَتىا ا١تثرين يف دكلتِو، كانفذه رسوالن اىل عدة مدف كبلداف مث
ٛتداف ابو بكر اٟتيزا  كالذم أشران أنفان اىل توليِو حسبة بيت ا١تقدس، كتقلد القضاء بنابلس،كمن مث عاد اىل بالدِه يف  

 .(635)ب ككذلك لُو ديواف شعرجزيرة ابن عمر كتوىل اٟتسبة فضالن عن كونِو حافظ للقرآف، كفقيو شافعي كلُو معرفة ابألد
 اخلامتة

 خلص البحث اىل العديد من النتائج كىي:
(شخصية، ككانت الشخصيات 74ترجم ابن الشعار ا١توصلي للعديد من شخصيات مدف اٞتزيرة الفراتية كبلغ عددىم ) -6

األكىل من حيث عدد  من  مدف ٥تتلفة من مدف اٞتزيرة الفراتية، جاءت كل من مدينيت حراف كجزيرة ابن عمر اب١ترتبة
كمن مث بقية مدف اٞتزيرة الفراتية ابعداد أقل من حيث عدد ، كمن مث مدينة سنجار ٙتاف شخصيات ،الشخصيات

 الشخصيات اليت ترجم ٢تا.
٘تيزت تراجم مدف اٞتزيرة الفراتية اليت كردت لدل ابن الشعار بقوؿ الشعر أك اهنم كانوا من الشعراء اال اف أهنم ٘تيزكا يف  -5

كذلك ٘تيزت تلك   ،٣تاالت اخرل عديدة. كمنها ٘تيزىم يف  اٞتوانب الدينية، فكاف منهم القراء كاحملدلُت كالفقهاء
 كالتدريس يف ا١تدارس.،الًتاجم ابالشارة اىل اٞتوانب االدبية كالعلمية فكاف منهم مّن ٘تيز يف ٣تاؿ الطب كصناعة االدكية

ات مدف اٞتزيرة الفراتية اليت ٘تيزت يف اجملاؿ األدارم كتولت العديد من ذكر ابن الشعار ا١توصلي العديد من شخصي -3
تلك الشخصيات مناصب ادارية رفيعة كمهمة سواء داخل مدف اٞتزيرة الفراتية اـ يف خارجها.مثل منصب الوزارة، 
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ك فيِو اف تلك كالقضاء، كاٟتسبة، كالديواف، ككتابة األنشاء، كا٠تطابة كغَتىا من الوظائف ا١تهمة. ك٦تا الش
 الشخصيات امتلكت الكفاءة كا٠تربة كاالمانة اليت اىلتهم لتويل تلك ا١تناصب ا١تهمة.

كاف للعديد من شخصيات مدف اٞتزيرة الفراتية عالقات مع اٟتكاـ كا١تلوؾ كالوزراء يف تلك اٟتقبة التارخيية سواء داخل  -6
 مدف اٞتزيرة الفراتية اك يف غَتىا من ا١تدف كالبلداف.


