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  .  يف كردستان العراق  . ٢٠١٤ - ٤ -١٣التابعة جلامعة دهوك يف 

 -٢٧ والقي البحث يف فاكليت اآلداب ، جامعة سوران ، يف مدينة سوران ، يف -
  م ، يف كردستان العراق  ٢٠١٤ - ٤
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  بسم هللا الرمحن الرحيم
  امللخص 

يتنــــاول ) علمــــاء الزيبــــار يف املــــصادر اإلســــالمية : ( البحــــث بعنــــوان 
مــشاهري العلمــاء مــن الزيبــاريني عــرب العــصور اإلســالمية بعــض البحــث 

رجاء أتهروا يف خمتلف ولئك األعالم الذين اشأاملختلفة وذكر الباحث 
ــــي ، وخـــدموا الـــدين مبختلـــف اإلجتاهـــات ، وكالعـــامل اإلســـالم بوا يف تـ

صـــول الـــدين ، واللغـــة أالعلـــوم الـــشرعية ، والعقائديـــة ، واألخـــالق ، و
ختلــف نــواحي احليــاة ، بــل أصــبحوا العربيــة ، وكــانوا مراجــع للنــاس مب

شيوخ الطرق الصوفية ، يلجأ إليهم الناس ، ويطلبـون مـنهم الـدعاء ، 
كـــون  ـــم َّاملعونـــة ، ويترب ويلتمـــسون مـــنهم األمـــراء يعـــودو مبـــل كـــان 
 ودخـول أنـاس يف ،، وكـان هلـم دور كبـري يف نـشر اإلسـالم وبدعائهم 

 ًنةـَّ معيَهذا الدين من غري املسلمني ، ومن اجلدير بالذكر ظهور عوائل
ن يورثــــوا عــــن آبــــائهم وأجــــدادهم خدمــــة العلــــم والعلمــــاء والــــدمــــنهم 

  مــن أولئــكوحنــن، هــذه اخلدمــة م إســتمروا يف ، وأحفــادهاإلســالمي 
األحفــاد الــذين اخرتنــا طريــق العلــم وســائرون علــى  جهــم وآثرنــا هــذا 

ــى غــريه وحتم ــق عل ــع اآلثــار املرتتبــة عليــه تــاركني املناصــب َّالطري ــا مجي لن
  . وزخرفة احلياة الدنيا 
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  املقدمة

  بسم هللا الرمحن الرحيم
ما ، َُّبألسنتهم من تـرهات املبطلني ودفع ، وك وتاجها ع طبقات العلماء على هام امللرفاحلمد   الذي 

ِجاج ليلها وليل عجاجهاَعند ع، غى َمل يدفعه مساجد التقى ومشاهد الو َقمع  م شبهات  ، وَ َ
َّ وما شبهة امللحدين إال ليل غمة ، امللحدين عم ألفنا ِـده على نَحنم،  هاِــــ انفراجُ صبحِ وكلمة العامل،  ُ

  ، هاــــــ آلىلء النظام بازدواجْتَــنِّــــُيكما ز ، ت بتكرارها َـــنِّـــــُيوعرفنا فرائد معروفها اليت ز، ها ِــــج ابتهاَعوائد
  .  ) ٢٥ - ٢٤/ ١السبكي ، طبقات الشافعية (  اجهاــــــــِنت  و ، ها مقدمات اخلسارةــــــوصرفنا بفوائد رحب

  : العنوان 
، َة كبرية على البحث وهو الـدليل الـذي بـه يقـوم القـارىء بقراءتـه والبحـث عنـه إن العنوان له أمهي      

عنوان حبثي لذا إخرتت : من عالمات جناح الباحث توفيقه يف اختيار العنوان : ، وقالوا واقتناء الكتاب 
  ) . علماء الزيبار يف املصادر اإلسالمية : ( 

  : أمهية املوضوع 
، ًاإلنـسان ال بـد أن يكـون متميـزا بـأمور يـدفع الكاتـب إىل اإلهتمـام بـه َّ    إن كل موضوع يكتـب فيـه 

َّويشغل مكانة متميزة يف املكتبة العاملية ، ومبا أن هذا املوضوع يأخذ مكانة مهمة يف املكتبة العاملية لعدة 
  :أسباب منها 

ٌمة الكردية جزء من م وشعوب األرض ، واألَُمحيث زرع حبه يف قلوب مجيع أعاملية الدين اإلسالمي  - 
  .هذه األمم ، لذا اشرتكت مجيع تلك األمم يف خدمة هذا الدين 

ًمجيعا ومن ناحية أخرى كانت تلك األمم متساوية يف اإلهتمام واإلحرتام والتقدير لذا تنافس الناس  - 
  . يف تلك اخلدمة 

   : أسباب إختيار املوضوع
تكون هناك اسباب ودوافع ونتائج ينتظرها املرء ، ولعل َّإن كل موضوع يكتب فيه الباحث البد أن     

  : دفعتين إىل كتابة هذا البحث من أبرز األسباب اليت 
، ً يف خدمة اإلسالم واملسلمني ، وميا أن كثريا من ذلك الـدور قـد تناسـى ًا كبريًا إن لألمة الكردية دور-

ِبنـاء هـذه ُأً بأمور هـي بريئـة منهـا ، فكـان لزامـا علـى  اخلدمة عن هذهِّربُـــــــــعند كثري من املسلمني ، او ع
يــسري مـن ذلـك التوضــيح  ٌاألمـة النهـوض وبيــان مـا قامـت بــه يف خدمـة اإلسـالم واملــسلمني ، وهـذا جـزء

  . والبيان 
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َّ إن من عظمة اإلسالم أن هللا قد اختار من كل أمـة او شعب أو دولة ، أومدينة ، أو قرية ، أو عشرية - َّ َّ
وإىل قيام الساعة ) صلى هللا عليه وسلم ( ئل معينة خلدمة هذا الدين ، وذلك منذ زمن النيب حممد ، عوا

 وتــستمر هــذه العوائــل بــالتوارث يف خدمــة هــذا الــدين مبختلــف الــصنوف ، وكــان الكــرد خــري مثــال يف ،
  . التنافس على هذا الشرف العظيم 

ق يف قــد يكــون بعــض أبنــاء عــشرية ا، و يعتقــد بعــض النــاس - ــ لزيبــاريني ا ــم ليــسوا أصــحاب تــاريخ عري
 يف هذا ا ال ، باإلستناد إىل الوقائع التأرخيية ً طويالًـاَّخدمة اإلسالم واملسلمني ، واحلقيقة فإن هلم تأرخي
  . ، فدفعنا ذلك األمر إىل القيام بكتابة هذا البحث 

   : املشاكل واملعوقات
كل  املـــشابـــد أن تعرتضـــه مـــشاكل ومعوقـــات ، ولعـــل مـــن أبـــرزَّ    إن كـــل عمـــل يقـــوم بـــه اإلنـــسان ، ال

  :واملعوقات اليت واجهت الباحث 
  .قلة املصادر املتعلقة باملوضوع  -
 ومــن ناحيــة أخــرى وجــود مؤلفــات خمطوطــة لعلمــاء الزيبــار يف املكتبــات العامليــة ، ومل نــستطع العثــور  -

  . ان عليها ، ألسباب كثرية منها تعذر السفر إىل تلك البلد
  .  التشابه يف اللقب ، وصعوبة التمييز بينها ، أو حتديدها -
ــهار  عدم وجود اإلسم الثالثي ، يف كثري من احلاالت ، مما يتطلب البحث والتقصي عن احلقيقة ، واظ-

  .  واملقصود املعىن
   : نقد املصادر

رية ، من بني خمطوطة ، ومطبوعة ،  الباحث إىل مصادر متنوعة ، وكث فيهاَّ   إن كل دراسة متميزة حيتاج
ًوإننا مل جند مصدرا مستقال يف هذا املضمار ، بل  ًلزاما علينا أن نبحث من بني األسطر ، نلتقط كان ً

اليت املخطوطة ً كبريا ، ولعل من أبرز املصادر ً، وهذا العمل يتطلب جهداًكلمة هنا وسطرا هناك 
س مكتبة املصطفى مع  فهر، هرس خمطوطات املسجد النبوي ففهرس األزهرية ، : دت منها هي تفـــــاس

نفحة الرحيانة : وأما املصادر املطبوعة فمنها هد الدراسات الشرقية بطوكيو  ،  ، خمطوطات معالروابط
/  هـ ١١١١  ت( في، املؤرخ الشهري، ّمد أمني بن فضل هللا بن حمب هللا احمليب، احلموي، احلنحمل

 ، و ) م١٦٩٩


 ة العارفنيهدي و 
يف الذيل على كشف يضاح املكنون  و إ  )م١٩٢١/ هـ  ١٣٣٩ ت   ( إمساعيل باشا للبغدادي 

عباس  وعشائر العراق ل  ،   )م١٩٤٠/هـ ١٣٥٩ت ( الظنون  و معجم املؤلفني لعمر رضا كحالة 
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املكتبة  و  ،  علي بن نايف الشحود، لو اخلالصة يف علم اجلرح والتعديل ،  ) م١٩٧١ ت ( العزاوي
  . الشاملة األكرتونية  

  : عريف كلمة الزيبار ت
  /هـ ٧٤٨ ت( بن فضل هللا العمري المسالك األبصار  يف ) زيبار ( هذه التسمية  جاء ذكر       
 من أمراء البدليسيشرف خان ابن األمري مشس الدين :  البدليسيشرف ل ويف الشرفنامة ، ) م١٣٤٧

  يف التاريخ فرغ من تأليفه سنةمة صنف شرفنا.  بعني وتسعمائةتسع وأر  )ه  ٩٤٩( األكراد ولد سنة 
 ر " اسم  ر ويقال له " زي " ، وقد بني صاحب الشرفنامة إن لفظها متكون من   .)  ه ١٠٠٥ ( 

ومواطنها بني " . زيباري " فصار يطلق على من حل هناك  ذا االسم . مبعىن الضفة" بار " و " اجلنون 
ده وقلعة شوش، وقلعة عمراين منها وا ا يف تصرف الزيباريني عقرة والزاب الكبري وعد قلعة باريزان، وقال

عباس  (.   والكروم ، السمعاين وابن األثري وتزرع الرزوالعمرانية بلدة قدمية يف أحناء املوصل ذكرها 
  )١٨٤/ ١ عشائر العراق  العزاوي

لذهب ، وذلك لغىن  أي محل ا:  بأ ا ) الزيبار ( وبعض الشيوخ املسنني عرفوا كلمة 
  . املنطقة بالزروع والثمار ، واملوارد الطبيعية املتنوعة 

  أبرز علماء الزيبار 
   )  م١٥٦٠/ ه٩٦٧(  سنة كان حيا و . ، اآلمدي الزيباريويل بن عثمان  -
  . شر اهلجري ادي ع من علماء القرن احل الشيخ مصطفى الزيباري -
= ه ١٠٧٨ - ١٠٣٨( ن ايب بكر الصهراين الزيباري  حسن بن حممد السمرقندي أبو القاسم ب-

  )  م ١٦٦٨ - ١٦٢٩
  ) ه ١١٧٣ - ١٠٩٤(  الشيخ حسني بن مصطفى بن حسن -  
  ) يف القرن التاسع عشر امليالدي ( .  الشيخ خالد الزيباري -
   حسن جليب الزيباري -

  . ، اآلمدي الزيباريويل بن عثمان 
مؤلف كتاب هدية العارفني ،   ) م١٩٢١/ هـ  ١٣٣٩ ت   ( إمساعيل باشا ذكر البغدادي      

هـ ١٣٥٩ت (   عمر رضا كحالة ، وايضاح املكنون يف الذيل على كشف الظنونومؤلف كتاب 
 ويل بن عثمان الزيباري  الشيخأن من علماء الزيبار املشاهري مؤلف كتاب معجم املؤلفني   )م١٩٤٠/

من مشائخ و ان من أعالم التصوف يف زمانه ، وك)  م١٥٦٠/ ه٩٦٧(  سنة ًكان حيا و اآلمدي
وذكر املؤرخون أنه  )  أنيس العارفني يف التصوف (: كتاب من آثاره  ومن املؤلفني يف التصوف والصوفية

 (السلطان مراد الثالث بن سليم الثاين  وذلك يف عهد  ) ه ٩٦٧  (صنفه للوزير فرهاد باشا سنة
    )) احلمد   الذي انزل احلكم على قلوب انبيائه: ((بقوله وقد افتتح كتابه ،   ) م١٥٩٥ - ١٥٤٦
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يف الذيل يضاح املكنون و إ، ) ٥٠/ ٤و  ٢٠٨/ ٢ و ٥٠١ /٢ة العارفني هدي:  البغدادي( : ينظر 
   )١٦٦/ ١٣ و معجم املؤلفني ١٤٩/ ٢على كشف الظنون 

  . ولكن ال توجد لدينا معلومات عن طبع هذا الكتاب  

  ) ه ١١ق (  يباريالزالشيخ مصطفى 
 ١١١١  ت( في، املؤرخ الشهري، ّحممد أمني بن فضل هللا بن حمب هللا احمليب، احلموي، احلنذكر        

أن من مشاهري علماء الزيبار على مستوى العامل اإلسالمي الشيخ مصطفى الزيباري ،    ) م١٦٩٩/ هـ 
   العامل ،وكان له شأن كبري يف العلم واملعرفة والتدريس على مستوى

  :  العلماء بقوله بنين احمليب فضله ومكانته ِّــــــــــيَُبـــي و
  ،حللبة ، كالعقد النفيس يف اللبة اهو يف هذه ((  

   وله جامعية فنون تربو على احلصر ، وفضائل ال يستطيع جحودها نبهاء العصر 
  . زهري روضه مبثل ندى هرم َّ فلم يرتو، لكنه أتى الدهر وقد هرم 

  .ً فهو يشتكي زمنا بعيد اإلحسان ، ال يستجلبه وال دعوة الغيد احلسان 
  .فاقة ، ما له منها إفاقة إل وينظم الشعر 

ٍ جبد أمضى من النصل ، وهزل أحلى من الوصل  ٍ .  
  وقد ذكرت له ما يستلذ وصفه الوصاف ،
  )) .ٌ والقول له أنه غاية يف بابه من اإلنصاف 

  )٣٦٤/ ٢ة نفحة الرحياناحمليب ، ( 
ًويظهر ذلك جليا من خالل تالمذته الذين يشار هلم بالبنان ويكفيه فخرا أن يكون ابن قضيب        ً

السيد عبد هللا بن حممد حجازي بن عبد القادر بن حممد أيب ًالبان تلميذا له حيث ذكر احمليب أن 
ملنشي البليغ الفيض الشهري بابن قضيب البان احلليب احلنفي الفاضل األديب الشاعر ا

  


كان واحد الزمن وغرة جبهة الدهر وله يف الفضل شهرة طنانة وحديث ال ميل وكان مع علو قدره (( 
ً عارفا بشروط املعاقرة وكان ةاملنادمًومسو شأنه لني قشرة العشرة ممتع املؤانسة حلو املذاكرة جامعا آداب 

أحد املربزين حبسن احلظ مع أخذه من البالغة بأوفر احلظ وله تآليف سائغة منها نظمه لألشياء الفقهية 
 ، وكتاب حل العقال وذيل على كتاب الرحيانة ومل يكمله وشعره وأنشاؤه يف األلسنة الثالثة حلو مطبوع 

د بن حسن الكواكيب خذ عن مجلة من العلماء منهم العالمة حمموكان دأب يف طليعة عمره وحصل وأ
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ال حممد أمني الالري قدم عليهم حلب والسيد حممد التقوى احلكيم والشيخ مصطفى مفيت حلب وامل
  ) ١٢٩/ ٤و الزركلي ، األعالم  ) ١٥٩/ ٢ن احلادي عشر خالصة األثر يف أعيان القر  ( ))  الزيباري
ا لتأريخ حياة الشيخ مصطفى الزيباري مل نعثر على تاريخ والدته ووفاته ، ولكن ومن خالل متابعتن      

يتضح لنا من خالل حياة تلميذه ابن قضيب البان أنه عاش يف القرن احلادي عشر اهلجري ، ومن شعر 
  البهائيعبد اللطيف بن  اء الدين بن عبد الباقي  قوله ، من قصيدة ميدح  ا الشيخ مصطفى الزيباري

 تعلم  ا.من أهل بعلبك ، باحث، من فقهاء احلنفية و  أديب وهو)  م١٦٧١ / ه ١٠٨٢  ت(

للزركلي ، األعالم ( .فتويف  ا" فلبه " ، مث قضاء  ، فوىل قضاء طرابلس الشام، فقضاء بلغراد وبدمشق
٥٨/ ٤ (  :   

ُهي الشمس إن حىي  ا األوطف البدر  ْ َ ُ َ َّ َفخذها هنيئا ال مال. . . ُ ً ْ ُم وال وزرُ ِْ ٌ  
َدهاقا د ٍهاقا غري عان فإ ً َ ُإذا صافحت ذا عسرة حله اليسر         اــــــــــــــــــــــــً ْ ُْ ََّ ٍ ُ ْ  
َش إمالقا فإن حبا ْوال خت َ ً ْ   ُرـــــــــــــــــــــِْها تبـــــــــــــــــُوت وذائبـــُد ياقـــفرائ       ا ـــــــــــــــــَ

َقول املعيبني صحبه ْوال تعترب ْ َ ُ ُفأتراب     ا ـــــــــَ ْها زهر وأكوا ا زهـــــــــــــــَْ َْ ُُ   ُرـــــــــــــــــــــــــــــــٌ
ْر الراح سرا وجهُوقل ملدي َ ًَّ ُ أال فاسقين مخرا وقل يل هي اخلمر    ًرة ــــــــــــــــــــــَِّ ْ ً َْ ِ ِ ْ  
ِومكسولة  ُ َّاألحلاظ معسولة اللْ ِ ْ ْال  ا قطر النبات وال قطـــــــَ خت      ىــــــــَمْ َْ َِ   ُرــــــــــــَّ

ُهلا حلظات تسل َب اللب واحلجى ٌَ َّ ًت جفنا وهذا هو الســـــــــ وما فارق     ُّ ْ َ   ُحرــــــْ
ٍوجيد مهاة بل غزال كأن ٍ َ ُعم          هـــــــــــــــــــــــــــــــُ ٍود جلنيـــــــــــَ ْ َ فوقه بـزغ البَُ ُدرــــــــــــــــــََ ْ  

ِبحر خضت أمواج جنحه ٍوليل ك ْ ُ َ ُ ْ ُ َّابح عن سريه قصر النــــــــــ على س       ٍ َّ ِْ َ ُسرـــــــــٍ ْ  
ِأكفكف ْ ً أذيال البوادي تعسفا َ ُّ ِ َ َ وال يرعوي إن راع         ْ َِ ْه الضرب والزجــــــــْ َّ   ُرــــــــــُ

ً البهاء حممدا ِبا الفضلكان أ َّ ْرنا من صباحته فجــــــــــِ لنا حيث س          َ َ ِ   ُرــــــــــــــــــــــْ
   )٣٦٤/ ٢ نفحة الرحيانة  احمليب ، (

      ومن خالل حتليل النص نرى بأن الشاعر كان على مستوى عال من اللغة باستخدامه للكلمات 
  : الرصينة ومن تلك الكلمات 

   





ٌ زهر ( وأما عن كلمة ْ ٌزهرويقال : (( ابن السكيت فقال  ) ُ ْ ُ والزهر- ُ ْ ُّ ٌالبيض والزهرة البياض وقالوا بـهر ْ ُ ُ َُ ْ ُّ ُ
َألن القمر يـبـهر فيهن ظلمة الليل َ ُْ ُ ََ ُكواكب ((   : الفريوزآباديوقال   )٣٧٨/ ٢املخصص البن سيده  ( َْ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٨

ٌزهر ْ ٍرى قدمي سهيلَْ يف جمُ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ
زهر ا زهر ْ ْحسنها : َ َخضرة . ُ ِ ِخضراء ناعمة يقال أخضر وخضر: َ َ ٌَ ْ


   :  هلا عدة معان منها-  دعج -أن كلمة : فذكر ابن سيده ) الدعج ( 
َالدعج والدعجة -   ْ ُّ َُّ   .  َّالسواد: َ
  .  َّشدة السواد: وقيل -
َوقيل الدعج - ِشدة سواد سواد العني، وشدة بياض بياضها: َّ َ .  
ِ دعج  - َدعجاَ ُ، فهو أدعجَ َ ْ.  
ْوالدعج، والدعجة -   ُّ َُّ ْشفة دعجاء ولثة دعجاء. َّالسواد: َ َْ َ.  
ْوالدعجاء -   .ليلة مثان وعشرين: َّ
ْدعجاءوال - ْوهي الدعجاء بنت هيصم. اسم امرأة: َّ    ) ١٠٥/ ١احملكم واحمليط األعظم   ( َّ

ذكر ) أملود ( ومن خالل متابعة كلمة 
   




  : أخرى ، مطلعها  قصيدة  من الشيخ مصطفى الزيباريقوليو
ْأأيـتهن إذ َّ ُ تبدو نوار َُّ َصدوف أم كنود أم نوار          َ ُ َ ُ َ  

   )٣٦٤/ ٢ نفحة الرحيانة  احمليب ، (
  : يف قصيدة أخرى و

ْبعيشك هل مسعت فما مسعنا  َ ِبآرام وليس هلا نف. . . ِ   ُارـــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍ
ٍبرزن من اخلدور حمجبات  َّ ُ ِ َ ْ ِّدر الســـــــــــٌوحممود من الب. . . َ   ُرارـــــــــــــــِ

ًطلعن عليك مث خنسن عجبا  ْ َُ َ َْ َ ْ ِل الغر اجلــــــــــــــكذلك تفع. . . َ   ُوارــــــــُُّ
ًحذار لواحظا منهن دعجا  ًْ ُ ِ   ُارــــــــــــــــُول اهلوى منها جبـــــــــــــْفمقت. . . َ

ُويب منهن أمل ُْ َّ َود ردــــــــــــــــــــــِ َ ِّنأت عن      ٌاح ٌ ي وقد شط املــــــــــــْ
َ

  ُزارــــــــــــــَّ
َّلقد غدرت أخي وغادر َ   ُ أزارــــــــــــــــــــــــــــاًدا ال أزور ولـــــــــــــــ وحي      ْتين ُ

  :وأنشد له السيد عبد هللا احلجازي ، يهجو قرية أوارين 
ٍولو أن يل يف كل وقت وساعة  ٍ َّة أوارين ما أمتنـــــــــــــَبقري. . . ِّ َ   ُاهـــــــــــّ
ْلقلت خليلي ارحال يب عن اليت  َّ ُتكثر أوصايب فال بارك ا . . . ُ َْ ِ ِّ ُ  

     ) ٣٦٥/ ٢نفحة الرحيانة ورشحة طالء احلانة احمليب ، ( 
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  )  ه ١١٧٣  - ه ١٠٩٤( بن مصطفى بن حسن الزيباري الزيباريحسني 
املؤرخ، مفيت :  حممد خليل بن علي بن حممد بن حممد مراد احلسيين، أبو الفضل : املراديذكر       

حسني بن مصطفى بن َّ أن من علماء الزيبار )  م١٧٩١ / ه ١٢٠٦ ت . ( ب أشرافها، ونقي الشام
وأقام مبدرسة ، أربع وتسعني وألف )  ه ١٠٩٤(  احلليب الشيخ الفاضل األديب ولد سنة الزيباريحسن 

، رمحه هللا  ثالث وسبعني ومائة وألف)  ه ١١٧٣( وتويف حبلب سنة ني سنة سالشعبانية حبلب مدة مخ
 على الطلب حىت برع يف األدب وكان له اسم بني شعراء حلب فمن شعره قصيدة مدح  ا َّوأكب ، 

   : أحد حكامها مطلعها
  يامن ومين دائم اخلصب والنفع        ...من هللا أرجو نصرة احلق والشرع 
   وميض احمليا يف العال طيب الطبع  ...مبقدم أهل اجلود وا د واهلدى 

   فضيل كسعد الدين والسد السبع... ذي الفخر يف النهى سليمان سيف هللا
  ومنها

  وما بزغت مشس على الوتر والشفع       ...ودمت قرير العني ماجن غاسق 
    : ومنها

  رعــــ سليمان سيف هللا باحلق والش   ًا ـــــــــــــــلذلك وافانا البشري مؤرخ
  وأخرى مطلعها

   نسل الكرام كامل ممجد         ...بشرى لنا قد جاءنا حممد 
  ً حممود هذا لوقت حقا حيمد...وزير أهل ا د طيب الشذا 

  ومنها
  وعيشكم طول الزمان أرغد   ...ال زلت يف السرور يا فرع العلى 

   مشس الضحى بنورها والفرقد...ودمت للداعي لكم ما شعشعت 
   )٢١٦ -٢١٥/ ١ سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عشر  املرادي ، ( 

  :  الزيباري ، حسن جليب
 على الزيبارىحاشية حسن جلىب ( بعبارة ) حسن جليب الزيباري (        جاء يف فهرس األزهرية ذكر 

  ) ٧٨/ ١فهرس األزهرية  ( ٣٢٥١٠٧--) االستعارات 
عتنا يف اغلب املواطن ،  وعتد مراج  ،ورد هذا اإلسم يف املصادر اإلسالمية دون ذكر اإلسم الثالثي و 

، ودون ذكر تاريخ الوفاة يف املصدر ذاته ، ً رأينا كثريا من الشخصيات حيملون هذا اإلسم اجم الرتلكتب
  : ومن أولئك أغلب األحيان ، 
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بن حممد بن  بن حممد شاه بن محزة ، بدر الدين ، الرومي ، احلنفي ، حسن جليب :و هالفناري  -
   ) ٣٨٥/ ١١سوعة الفقهية الكويتية املو(  )  هـ ٨٨٦ -  ٨٤٠( حممد ابن الفنري 

 )  ه ٨٨٦ت (  بن حممد بن حممد اإلمام احملقق املدقق العالمة احلنفيحسن جليب   ،الفناري -
   ) . ٣٤/ ١ديوان اإلسالم ( صاحب حاشية املطول وحاشية شرح املواقف وحاشية التلويح 

/ ٢كشف الظنون  ( )    ه ١٠١٢ت  ( بقنايل زاده : علي بن أمر هللا الشهري بن   حسن جليب -
١١٩٩ (   

 ١٦١/ ١الكواكب السيارة باعيان املائة العاشرة ( بن حسن اآلمدي والد عبد اللطيف  حسن جليب -
 (  
(  ٠)  ه ٩٥١ت ( مريد امحد بن حسني الشيخ املعمر العينتايب  حبلب ،  حسن جليب اآلمدي -

   . ) ٢٥٩/ ١الكواكب السيارة باعيان املائة العاشرة  
   ) ١٢٥/ ٢ار ثاجلربيت ، عجائب اآل. ( )  ه ١٢٠٦ت (   بن علي بك الغزاوي  حسن جليب-
 ،   يوميات شامية ابن كنان ) . (ه ١١٢١ت (  بن السيد ابراهيم النقيب بالصاحلية  حسن جليب-
٣٧/ ١(    
/ ١مية ابن كنان ، يوميات شا( وأمه مروى خاتون ) ت       (  بن سليمان جليب  حسن جليب-

١٠٠ . (  
الطبقات السنية يف تراجم (         ) . (  القراصويي اخو حسني جليب الرومي  املوىل حسن جليب-

   ) ٢٦٠/ ١احلنفية 
   حسن جليب










      ) املخطوطات (
   ) ٧٨/ ١فهرس األزهرية  ( ٣٢٥١٠٧--  على االستعارات الزيبارىحاشية حسن جلىب 

  ٣٠٩٣٦٣--*  على شرح العصام على السمرقندية الزيبارىحاشية 
  ٣٠٩٣٦٥--*  على شرح العصام على السمرقندية الزيبارىحاشية 
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  ٣١٢١٠٨--*  على شرح العصام على السمرقندية الزيبارىحاشية 
  ٣١٤٤٠٤--*  على شرح العصام على السمرقندية الزيبارىحاشية 
  ٣٢٤٦٦٥--*  على شرح العصام على السمرقندية الزيبارىحاشية 
  ٣٢٦٨٤٥--* على السمرقندية  على شرح العصام الزيبارىحاشية 

  ٣٣٦٧٢٤--*  على شرح العصام على السمرقندية الزيبارىاشية ح
  ) ٧٥/ ١فهرس األزهرية ( 

  ) القرن التاسع عشر امليالدي   ( الشيخ خالد الزيباري
الطريقة النقشبندية بني ماضيها   ( ،  الشيخ خالد الزيبارييف تركياّ مشائخ النقشبندية من      

   ) ٣٩٤/ ١ وحاضرها
طه لشيخ ا   :ًوكان الشيخ خالد الزيباري يعترب من كبار مشايخ املنطقة املعتربين والذين كانوا كال من  

ُّ الشمزيين اهلكاري الكيالين ّالنهري ّ ّ  )  م١٨٧٠ ت ( اآلرواسي  صبغة هللا احليزاين)   م ١٨٥٣ت ( ُّ
  ) م١٨٩٢- ١٨١٦  ( الفرسايف احلسين اهلامشي حممد احلزين

الطريقة  (  ، الزيباريلشيخ خالد اجلزري، والشيخ خالد  وا،  احلسيين اهلامشيحامد املارديينوالشيخ   
 مل نعثر على  ومن خالل مراجعتنا للمصادر ذات العالقة )٤١٠/ ١النقشبندية بني ماضيها وحاضرها 

ين تقدمت امساؤهم   ذه الصيغة فقط ، ولكن من خالل ورود مع املشايخ الذاإلسم الكامل   وذكر
  ظهر بأ م عاشوا يف القرن التاسع عشر امليالدي 

    الكرديالزيباريالليثي السمرقندي أبو القاسم بن أيب بكر حسن بن حممد  
 (  فهرس مكتبة املصطفى مع الروابطو ، )٢٦١/ ٢(         جاء يف فهرس خمطوطات املسجد النبوي

 ، والزركلي يف األعالم احمليب يف خالصة األثرو ،)  ٩٧/ ٢
  وخمطوطات ،  ) ٤ ( ارشيف ملتقى أهل احلديث، و ) ٢٧٤/ ٣( ، وكحالة يف معجم املؤلفني 

السمرقندي أبو القاسم بن أيب بكر حسن الليثي ( ذكر   ) ٩٨/ ١٤ ( معهد الدراسات الشرقية بطوكيو
  : يغ وبعدة ص)   الكرديالزيباريبن حممد 

  )٢٦١/ ٢فهرس خمطوطات املسجد النبوي  ( الكردي = الزيباريحسن بن حممد  -
    )٢٧٦/ ٢فهرس خمطوطات املسجد النبوي ( حسن بن حممد بن إبراهيم: الكردي -


 )
   .  )٢٧٤/ ٣معجم املؤلفني 

( إحدى قبائل الزيباريني ، وكلمة  -  سراين - يف األصل تعود إىل كلمة ) الصهراين  ( ونعتقد أن كلمة 
  .  من الزيباريني - شين -ًتستخدمها كثريا قبيلة ) النورديين 
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  - 
  






_
 ) ٢٧٤/ ٣معجم املؤلفني ( 

   :  على شرح العصام على السمرقنديةالزيبارىحاشية 
خمطوطة تعود أل      من خالل مراجعة املصادر املختصة باملخطوطات رأينا 


  ويف رواية أخرى عاش بني  

فهرس و خمطوطات املسجد النبويقد قام بالتأليف اللغوي العريب ، يف اختصاص نادر حيث ورد يف و
: وهذه املخطوطة بعنوان و ارشيف ملتقى أهل احلديث  فهرس األزهرية  ، ومكتبة املصطفى مع الروابط

فيظهر بأن الكتاب قد )  على شرح العصام على السمرقنديةالزيبارىحاشية  (


  





 .





َّفلرمبا أنه ألفها يف مسرقند وكانت  ) السمرقندية الرسالة  ب(أما عن سبب تسميتها 


  )، اليعقويب 
رن الرابع قوتقع يف مجهورية ازبكستان ، وهي من املدن القدمية يف العامل ، وترجع اىل ال ) ٢٦/ ١البلدان 
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)  ق م ٢٣٩( أصبحت بعد أن غزاها األسكندر األكرب الد ،  وأقدم مدن آسيا الوسطى ، قبل املي
 ٥٥٩ص وسوعة الثقافية ، امل( ملتقى احلضارتني العربية والصينية 

 


 

 ًمركزا حضاريا مهمامسرقند صبحت أو  عرب العصور اإلسالمية املختلفة يستقطب كبار العلماء يف ً

الثقافة العربية اإلسالمية يف مسرقند يف القرن ( بعنوان اد وقد ألفت رسالة ماجستري يف جامعة بغد العامل ،
الثقافة العربية اإلسالمية يف مسرقند يف القرن : ( الثالث اهلجري ، ورسالة دكتوراه يف جامعة بغداد بعنوان 

  هذا العامل الكردي أخذ درجة العاملية يف علمه وسلوكه ، مث قام أن :  مما يتضح لنا)الرابع اهلجري 
على شرح الكتاب ، ويظهر بأن الكتاب كان على درجة كبرية من  )   هـ٩٥١ (ام الدين إبراهيمعص

الزخم 
  

  
  

مؤلف احلاشية على شرح االستعارات . الفاضل األديب املكي الشافعي. عصام الدين إبراهيمقق احملوقام 
   ) ١/٣٤ديوان اإلسالم  ( جلده العصام

  عصام الدين إبراهيم 
  بن حممد بن عرب شاه اإلسفرايين املتويف بسمرقند الشرح املنسوب إىل عصام الدين إبراهيم ىحواش عل

   -الستعارات للمويل أيب القاسم الليثي السمرقندي الرسالة السمرقندية خمطوط علي رسالة ا )   هـ٩٥١(
   الكردي عصام الدين إبراهيمالزيباريالليثي السمرقندي أبو القاسم بن أيب بكر حسن بن حممد 

-al://http
pdf.002647m=file?php.gap/3depot/arabic/data/info.mostafa )   فهرس

  ) ٩٧/ ٢بط مكتبة املصطفى مع الروا
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   رسالة االستعارات- ١٢٥٣/١

  ) هـ٨٨٨ت بعد   (أبو القاسم بن أيب بكر الليثي:  السمرقندي
)) ...هب العطية، والصالة على خري الربية، وعلى آله ذوي النفوس الزكية احلمد لوا((: بداية املخطوط

ًفأيهما أقوى اختصاصا وتعلقا فهو القرينة وما سواه ترشيح(( :  ايته    .، وهللا أعلم )) ً
  نسخي جيد:  ، خبط ) هـ١٢٨٨(  يف.  ) حسني بن السيد أمحد العبيدي( :  نسخه

  .كتبت بعض الكلمات باحلرب األمحر سم ) ١٥ ×٢٠ )  (س١١.  ق( ٨
   ) ١/١٠٤٥، معجم مطبوعات سركيس ٥/١٧٣، األعالم  ١/٨٤٥كشف الظنون ( 

   ) ١٥١٨:  ، رقم احلاسب٢٨/٤١٤ ( : رقم احلفظ
   مطبوع... ... ... ١٥٤: رقم الفيلم

- - -  
   نسخة أخرى- ١٢٥٣/٢

ن معاين االستعارات وما يتعلق  ا قد فإ:  أما بعد... احلمد   الواهب العطية(( : بداية املخطوط
ًفأيهما أقوى اختصاصا وتعلقا به فهو القرينة وما سواه ترشيح(( :  ايته )) ...ذكرت يف الكتب مفصلة ً 

  . )) ، واحلمد   وحده وصلى هللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
  نسخي معتاد:  نسخ خبط

   )  سم١٦×٢٢. س ٢١ ( . )ب/٢٧-ب/٢٥: ( ق٣
  .، واضحة اخلط ًمتأثرة قليال بالرطوبة

   ) ٤٢٣٧:  ، رقم احلاسب ١٤/٨٠ ( :رقم احلفظ
   ) ٣ (: رقم الفيلم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٥

- - -  
   نسخة أخرى- ١٢٥٣/٣

فإن معاين :  أما بعد...، والصالة على خري الربية احلمد   الواهب العطية(( :  بداية املخطوط
ًفأيهما أقوى اختصاصا وتعلقا به (( :  ايته ))  ...ب مفصلةاالستعارة وما يتعلق  ا قد ذكرت يف الكت ً

   )) ...فهو القرينة وما سواه ترشيح، انتهى حبمد هللا وحسن عونه
    )  مغريب معتاد(: نسخ خبط

    ) سم١٤×١٨. س١٠  (. )أ/٤٣-ب/٣٦: ( ق٨
  ، كتبت املقدمة والعناوين باحلرب األمحر نسخة جيدة
    ) ٤٢٧٨  ( : ، رقم احلاسب)   ٢٠٨/٨٠  ( : رقم احلفظ

- - -  
   نسخة أخرى- ١٢٥٣/٤

فإن االستعارات وما :  أما بعد...، والصالة على خري الربية  احلمد لواهب العطية (( : بداية املخطوط
   )) ...يتعلق  ا قد ذكرت يف الكتب مفصلة

ً فأيهما أقوى اختصاصا وتعلقا به فهو القرينة وما سواه ت (( : ايته  وإليه ، رشيح، وهللا أعلم بالصوابً
  .  )) املرجع واملآب

  نسخي جيد:  ، خبط )  هـ١٢٦٠  ( يف. أمحد فتح هللا املالكي:  نسخه
    ) سم١٥×٢١.  س١٥  ( . )  أ/٦٤- أ/٥٩ : ( ق٦

  نسخة جيدة، واضحة اخلط، مضبوطة بالشكل، كتبت العناوين باحلرب األمحر
    ) ٤٢٥٠  ( :  احلاسب، رقم   )  ١٧٥/٨٠  ( : رقم احلفظ
    ) ٢٨  ( : رقم الفيلم

   )  ٦٩ - ٦٨/ ٢ فهرس خمطوطات املسجد النبوي :  راجع   (
رسالة االستعارات رسالة االستعارة السمرقندية حواش علي الشرح املنسوب إىل املوىل عصام الدين بن 

 ابو القاسم -مرقندي خمطوط إبراهيم بن حممد علي رسالة االستعارات ملوالنا أيب القاسم الليثي الس
الليثي السمرقندي الزيباري الكردي مال حسن بن حممد السمرقندي أبو القاسم الليثي عصام الدين 

  األسفرائين مال حسن بن حممد الزيباري الكردي
-al://http

pdf.002334m=file?php.gap/3depot/arabic/data/info.mostafa  
 -لة السمرقندية فرائد الفوائد العوائد لتحقيق معاين االستعارة خمطوط رسالة االستعارة السمرقندية الرسا

 السمرقندي األسفرائين عصام الدين إبراهيم بن حممد بن عرب شاة ابو القاسم بن أيب بكر الليثي
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 عصام الدين إبراهيم بن حممد بن عرب شاة األسفرائين عصام أبو القاسم بن أيب بكر الليثيالسمرقندي 
  رائينسفالدين األ

-al://http
pdf.002449m=file?php.gap/3depot/arabic/data/info.mostafa  

 -رسالة االستعارة السمرقندية الرسالة السمرقندية فرائد الفوائد العوائد لتحقيق معاين االستعارة خمطوط 
  القضاة مهداين عنيأبو القاسم بن أيب بكر الليثي السمرقندي السمرقندي ابو القاسم بن أيب بكر الليثي

  ) ٢٤٣/ ٢ فهرس مكتبة املصطفى مع الروابط :  راجع (
-al://http

pdf.002591m=file?php.gap/3depot/arabic/data/info.mostafa  
 ابو - رسالة االستعارة السمرقندية الرسالة السمرقندية فرائد الفوائد لتحقيق معاين االستعارة خمطوط 

  قندي السمرقندي أبو القاسم بن أيب بكر الليثيالقاسم بن أيب بكر الليثي السمر
-al://http

pdf.002608m=file?php.gap/3depot/arabic/data/info.mostafa  
االستعارة رسالة االستعارة السمرقندية شرح االستعارات السمرقندية فرائد الفوائد العوائد لتحقيق معاين 

األسفرائين عصام الدين إبراهيم بن حممد بن عرب  ابو القاسم بن أيب بكر الليثي السمرقندي - خمطوط 
شاة السمرقندي أبو القاسم بن أيب بكر الليثي عصام الدين إبراهيم بن حممد بن عرب شاة األسفرائين 

  عصام الدين األسفرائين
-al://http

pdf.002333m=file?php.gap/3depot/arabic/data/info.mostafa  
  -جاء خمطوط رسالة االستعالء يف بيان االستن

-al://http
pdf.002854m=file?php.gap/3depot/arabic/data/info.mostafa )    راجع 

   ) ٢٤٤/ ٢فهرس مكتبة املصطفى : 
ابو  -  وشرح االستعارات السمرقندية فرائد الفوائد لتحقيق معاين االستعارة خمطوط - الرسالة السمرقندية 

   السمرقندي القاسم بن أيب بكر الليثي
  سفرائين عصام الدين إبراهيم بن حممد بن عربشاة األ

  الليثي السمرقندي أبو القاسم بن أيب بكر
   عصام الدين إبراهيم بن حممد بن عرب شاة األسفرائين
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-al://http
pdf.002645m=file?php.gap/3depot/arabic/data/info.mostafa)    راجع 

  ) ٢٤٩/ ٢ فهرس مكتبة املصطفى مع الروابط : 
   ) ٩٨/ ١٤وخمطوطات معهد الدراسات الشرقية بطوكيو ) ٤(ء يف ارشيف ملتقى أهل احلديث وجا

هلذا   (  السمرقنديأبو القاسم بن أيب بكر الليثي -لتحقيق معاين االستعارة ) العوائد(فرائد الفوائد 
  :وهي جمموع رسائل حتتوي على  )الكتاب مخس خمطوطات هذه هي األوىل منهن 

  عارات السمرقندية شرح االست- ١
 حواش على الشرح املنسوب إىل املوىل عصام الدين بن إبراهيم بن حممد على رسالة االستعارات - ٢

  ملوالنا أيب القاسم الليثي السمرقندي
   رسالة تعريفات العلوم- ٣

  . خمتلفة ًأما باقي املخطوطات واليت بنفس اإلسم فهي أيضا جمموعات رسائل
) FrayedElfwayed/details/rgo.archive.www://http( )   ارشيف ملتقى أهل

   ) ٩٨/ ١٤ وخمطوطات معهد الدراسات الشرقية بطوكيو ٤احلديث 
  :  وخمطوطات معهد الدراسات الشرقية بطوكيو ٤ ارشيف ملتقى أهل احلديث وجاء يف

 ))  (  السمرقنديثيأبو القاسم بن أيب بكر اللي -لتحقيق معاين االستعارة ) عوائد ( فرائد الفوائد ((  
   )٩٩/ ١٤ وخمطوطات معهد الدراسات الشرقية بطوكيو ٤ارشيف ملتقى أهل احلديث 

   حاشية على شرح عصام لرسالة االستعارات السمرقندية- ١٢٤٢/١
  )هـ١٠٧٨ت (اري يبحسن بن حممد بن إبراهيم الصهراين الز:  الكردي

فهذه حواشي على الشرح :  وبعد...علمه البياناحلمد   الذي خلق اإلنسان و(( :  بداية املخطوط
   )) ..عصام الدين إبراهيم موالنا ...املنسوب إىل املوىل

 وال حول وال قوة إال ... متت حبمد هللا وحسن عونه (( .انتهى.   ))  القرينة وتكون متعددة(( : ايته 
  . )) با  العلي العظيم

  . مغريب جيد: نسخ خبط
   ) . سم١٥×٢١. س٢٥ ( .  )ب/٣٥- ب/١٠: ( ق٢٦

، منت الشرح مكتوب باخلط العريض يف النصف األول وباحلرب األمحر يف النصف  ًمتأثرة باألرضة قليال
  الثاين، عليها بعض التعليقات

   ) ٢/٦٣خالصة األثر  ( 
   ) ٤١٨٧  ( : ، رقم احلاسب )  ١٧٣/٨٠ ( : رقم احلفظ
  ١٥٢: رقم الفيلم
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- - -  
   نسخة أخرى- ١٢٤٢/٢

فهذه حواشي على الشرح :   أما بعد... احلمد   الذي خلق اإلنسان علمه البيان (( : بداية املخطوط
   )) ... عصام الدين إبراهيم...املنسوب إىل املوىل املكرم

   )) ...ًالقرينة قد تكون واحدا وقد تكون متعددة، مت مت ((:وكذا قال صاحب التلخيص(( :  ايته 
   )  فارسي معتاد ( : ، خبط  ) هـ١٠٧١  ( يف.   أيب بكر امللقب بالشيخ حممد بن ( : نسخه
    ) سم١٥×٢١. س٢٣( .  )أ/٥٥- أ/٢٢: ( ق٣٤

  ، ألفها املؤلف لولده حممد  )  شرح عصام ( ، وضعت خطوط على كلمات عليها تصويبات وتعليقات
    ) ٣٧٩٢ ( : ، رقم احلاسب  )  ١٣١/٨٠ ( : رقم احلفظ
   ) ٦٤ -٦٣/ ٢ فهرس خمطوطات املسجد النبوي : راجع ( ) ١٥٢(  : رقم الفيلم

يف البيان أليب الليث نصر السمرقندي ، رسالة االستعارات املشهورة بالسمرقندية  ) (   وذكر
   ) ٣٥٩/ ١اكتفاء القنوع  ( من علماء النصف الثاين من القرن التاسع للهجرة

    ) "١٤٥١ "٣٣٦.٠٠٠    ٣٣٥:(  ذكر احلاشية )  فهرس خمطوطات القرويني(وجاء يف 
ابن   بن حممدعصام الدين ابراهيم   ) البالغة( يف  ) حاشية على رسالة السمرقندي يف االستعارات( 

يقول العبد املفتقر إىل    )  هـ١٢٥٨  (  سنة )  رجب١٠( اخلميس   )  هـ٩٥١  ت(  عربشاه
 (   )  ١٤٦١ (   جيدة  الورق  ، ملونمغريب   ) سم ١٦/  سم ٢٢  (  ) ١٨، ١٩  ( ألطاف ربه

  )  بال  ،  فهرس خمطوطات القرويني :راجع  (   ) ٩٩/٠٨٥
شــــــرح رســــــالة أيب القاســــــم الليثــــــي   )  ٧٢٤ ) ( ١٥٦٢.٠٠٠   ١٥٤٧  (    برقم  وجاء  

 ٩٥١  ت ( ابن عربشاه  بن حممدعصام الدين ابراهيم  " "البالغة" "٤. ج" "السمرقندي يف االستعارة
بعد البسملة يقول العبد الفقري إىل ألطاف ربه اخلفية عصام  )   هـ١٠٩١ ذي القعدة عام ١٥(    ) هـ

  ، مغـــريب مـــدمج  )   ســـم١٨/  ســـم ٢٦  ) (  ٣٢   ))    ( ضـــمن جممـــوع / ٨" "…  : (( الـــدين
 ( "  ) ٩٩/٣٨٢ )       ( ١٤٦١ ( " "جلـد أمحـر" "من أحبـاس خزانـة جـامع القـرويني  ،جيد الورق

  ) فهرس خمطوطات القرويني ، بال 
 بن عصام الدين ابراهيم" "البالغة)" "املطول(شرح تلخيص املفتاح " "٧٤٣ "١٥٩٩.٠٠٠ ١٥٨٥
مدينة    )  هـ ١٠٠٠ت   ( مد بن قاسم بن حممد حسني خباريحم" " هـ٩٥١" "ابن عربشاه" "حممد
مشرقي مرصع    ) (  سم١٨/  سم ٢٥  ( " "٢٣" "٣٥٢" "احلمد   على كل حال  (( خبارى
من أحباس خزانة القرويني، أوراقه الست األوىل خبط مغريب جديد خلفا عن " "جيدة الورق  )  ( باألمحر
  )فهرس خمطوطات القرويني ، بال  ("٣٨٧ / ٩٩" "١٤٦١" "جلد بين" "الضائع

- - -  
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   شرح الشمائل- ١١٤٩
  )هـ٩٥١ت ( بن حممد بن عرب شاه هيمعصام الدين إبرا: العصام اإلسفراييين

 احلمد   الذي جعل اإلنسان مصطفى بأكرم الشمائل وصريه أمحد اخلالئق حممود  ((: بداية املخطوط
  )) ...اخلصائل

وإمنا يأخذه ممن يوثق به لئال يكون يف دينه خلل ففي إيرادمها وختم كتاب الشمائل  ما  ((  ...: ايته
  .  ))التحريض على احلديث

  فارسي نفيس: نسخ خبط
  سم١٣×٢٠. س١٩. ق٢١١

كتبت عناوين األبواب باحلرب األمحر، وضعت خطوط محراء فوق منت الشمائل، أحلق  ا فهرس خبط 
  .نسخي جيد ومذهب

  ٣٦٩ِّ، مداخل املؤلفني ٢/١٠٦٠كشف الظنون 
  ١٤٦٧: ، رقم احلاسب٢٢/٢١٩: رقم احلفظ
   ) ٢١/ ٢ النبوي فهرس خمطوطات املسجد ( ٦٠: رقم الفيلم

  ٣٤٢٥٢٩--* الرسالة السمرقندية ىف االستعارات 
  ٣٤٢٥٣٠--* الرسالة السمرقندية ىف االستعارات 
  ٣٤٢٥٣١--* الرسالة السمرقندية ىف االستعارات 

  ٣٣٣٣٢٧-- * الرسالة الفرقية 
  ٣٣٦٧٦٥--* الزواهر الدرية على الرسالة السمرقندية 

  ٣٢٥٣٢٤--* السمرقندية ىف علم البيان 
  ٣٣٣٣٥٦--* السمرقندية ىف علم البيان 

  ٣٠١٣٢٤-- * الشرح الصغري للملوى على السمرقندية الىب الليث السمرقندى 
  ٣٠٤٥٢٤-- * الشرح الصغري للملوى على السمرقندية الىب الليث السمرقندى 
  ٣٠٤٥٢٩-- * الشرح الصغري للملوى على السمرقندية الىب الليث السمرقندى 

  ٣٠٤٥٣٤-- * لملوى على السمرقندية الىب الليث السمرقندى الشرح الصغري ل
  ٣٠٤٥٣٨-- * الشرح الصغري للملوى على السمرقندية الىب الليث السمرقندى 
  ٣٠٤٥٤٢-- * الشرح الصغري للملوى على السمرقندية الىب الليث السمرقندى 
  ٣٠٤٥٤٤-- * الشرح الصغري للملوى على السمرقندية الىب الليث السمرقندى 

  ٣٠٤٥٤٨-- * شرح الصغري للملوى على السمرقندية الىب الليث السمرقندى ال
  ٣٠٥٣٢١-- * الشرح الصغري للملوى على السمرقندية الىب الليث السمرقندى 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٠

  ٣٠٥٣٢٣-- * الشرح الصغري للملوى على السمرقندية الىب الليث السمرقندى 
  ٣٠٦٧٦٧--  *الشرح الصغري للملوى على السمرقندية الىب الليث السمرقندى 
  ٣٠٦٧٦٩-- * الشرح الصغري للملوى على السمرقندية الىب الليث السمرقندى 

  ٣٠٧٠٧٩-- * غري للملوى على السمرقندية الىب الليث السمرقندى الشرح الص
  ٣٠٧٠٨٠-- * الشرح الصغري للملوى على السمرقندية الىب الليث السمرقندى 

  ٣٠٧٠٨٢-- *  السمرقندى الشرح الصغري للملوى على السمرقندية الىب الليث
  ٣٠٧٠٨٣-- * الشرح الصغري للملوى على السمرقندية الىب الليث السمرقندى 
  ٣٠٧٠٨٥-- * الشرح الصغري للملوى على السمرقندية الىب الليث السمرقندى 
  ٣٠٧٦٢٤-- * الشرح الصغري للملوى على السمرقندية الىب الليث السمرقندى 

   ٣١٠٣١٨-- * ة الىب الليث السمرقندى الشرح الصغري للملوى على السمرقندي
   ) ٦١/ ١فهرس األزهرية (  

  ٣١٠٣٢١-- * الشرح الصغري للملوى على السمرقندية الىب الليث السمرقندى 
  ٣١٠٣٢٤-- * الشرح الصغري للملوى على السمرقندية الىب الليث السمرقندى 
  ٣١٠٣٢٥-- * الشرح الصغري للملوى على السمرقندية الىب الليث السمرقندى 
  ٣١٠٣٢٨-- * الشرح الصغري للملوى على السمرقندية الىب الليث السمرقندى 
  ٣١٠٥٨٢-- * الشرح الصغري للملوى على السمرقندية الىب الليث السمرقندى 
  ٣١٠٥٨٦-- * الشرح الصغري للملوى على السمرقندية الىب الليث السمرقندى 

  ٣١٠٥٨٨-- * مرقندى الشرح الصغري للملوى على السمرقندية الىب الليث الس
  ٣١٠٥٩٢-- * الشرح الصغري للملوى على السمرقندية الىب الليث السمرقندى 
  ٣١٠٥٩٨-- * الشرح الصغري للملوى على السمرقندية الىب الليث السمرقندى 
  ٣١٠٦٠٤-- * الشرح الصغري للملوى على السمرقندية الىب الليث السمرقندى 

  ٣١٢١٦٥-- * ىب الليث السمرقندى الشرح الصغري للملوى على السمرقندية ال
  ٣١٢١٦٦-- * الشرح الصغري للملوى على السمرقندية الىب الليث السمرقندى 
  ٣١٢٣٦٦-- * الشرح الصغري للملوى على السمرقندية الىب الليث السمرقندى 
  ٣١٢٧٧٧-- * الشرح الصغري للملوى على السمرقندية الىب الليث السمرقندى 

  ٣١٢٧٨٢-- * لسمرقندية الىب الليث السمرقندى الشرح الصغري للملوى على ا
  ٣١٢٧٩٦-- * الشرح الصغري للملوى على السمرقندية الىب الليث السمرقندى 
  ٣١٢٨٠٢-- * الشرح الصغري للملوى على السمرقندية الىب الليث السمرقندى 
  ٣١٢٨٠٥-- * الشرح الصغري للملوى على السمرقندية الىب الليث السمرقندى 
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  ٣١٢٨٠٩-- * للملوى على السمرقندية الىب الليث السمرقندى الشرح الصغري 
  ٣١٢٨١١-- * الشرح الصغري للملوى على السمرقندية الىب الليث السمرقندى 
  ٣١٢٨١٢-- * الشرح الصغري للملوى على السمرقندية الىب الليث السمرقندى 
  ٣١٢٨١٣-- * الشرح الصغري للملوى على السمرقندية الىب الليث السمرقندى 

/ ١فهرس األزهرية  ( ٣١٤٨٥٢-- * لشرح الصغري للملوى على السمرقندية الىب الليث السمرقندى ا
٦٢ (    

  ٣١٤٨٥٥-- * الشرح الصغري للملوى على السمرقندية الىب الليث السمرقندى  
  ٣١٤٨٥٧-- * الشرح الصغري للملوى على السمرقندية الىب الليث السمرقندى 

  ٣١٤٨٥٩-- * قندية الىب الليث السمرقندى الشرح الصغري للملوى على السمر
  ٣١٤٨٦٠-- * الشرح الصغري للملوى على السمرقندية الىب الليث السمرقندى 
  ٣١٥٥١٥-- * الشرح الصغري للملوى على السمرقندية الىب الليث السمرقندى 
  ٣٢٠٧١٦-- * الشرح الصغري للملوى على السمرقندية الىب الليث السمرقندى 

  ٣٢٠٧٢٠-- * وى على السمرقندية الىب الليث السمرقندى الشرح الصغري للمل
  ٣٢٣٠٧٩-- * الشرح الصغري للملوى على السمرقندية الىب الليث السمرقندى 
  ٣٢٤٠٨٠-- * الشرح الصغري للملوى على السمرقندية الىب الليث السمرقندى 
  ٣٢٤٣٣٥-- * الشرح الصغري للملوى على السمرقندية الىب الليث السمرقندى 

  ٣٢٤٣٣٦-- *  الصغري للملوى على السمرقندية الىب الليث السمرقندى الشرح
  ٣٢٦٨٥٢-- * الشرح الصغري للملوى على السمرقندية الىب الليث السمرقندى 
  ٣٣٢٣٣٠-- * الشرح الصغري للملوى على السمرقندية الىب الليث السمرقندى 
  ٣٣٢٣٤١-- * الشرح الصغري للملوى على السمرقندية الىب الليث السمرقندى 
  ٣٣٧١١٢-- * الشرح الصغري للملوى على السمرقندية الىب الليث السمرقندى 
  ٣٣٧٨٧٨-- * الشرح الصغري للملوى على السمرقندية الىب الليث السمرقندى 
  ٣٣٩٢٤٠-- * الشرح الصغري للملوى على السمرقندية الىب الليث السمرقندى 

   ٣٣٩٢٤١-- * سمرقندى الشرح الصغري للملوى على السمرقندية الىب الليث ال
   ) ٦٣/ ١فهرس األزهرية  ( 
حاشية حفيد العصام على شرح جده عصام الدين االسفراييىن على الرسالة السمرقندية الىب الليث ) 

  ٣٠١٧٤٦-- * السمرقندى
حاشية حفيد العصام على شرح جده عصام الدين االسفراييىن على الرسالة السمرقندية الىب الليث 

  ٣٠٧٢٩١-- * السمرقندى
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حاشية حفيد العصام على شرح جده عصام الدين االسفراييىن على الرسالة السمرقندية الىب الليث 
  ٣١١٧١٦-- * السمرقندى

حاشية حفيد العصام على شرح جده عصام الدين االسفراييىن على الرسالة السمرقندية الىب الليث 
  ٣٢١١٥٢-- * السمرقندى

لدين االسفراييىن على الرسالة السمرقندية الىب الليث حاشية حفيد العصام على شرح جده عصام ا
  ٣٢١١٦١-- * السمرقندى

حاشية حفيد العصام على شرح جده عصام الدين االسفراييىن على الرسالة السمرقندية الىب الليث 
  ٣٢١١٦٦-- * السمرقندى

ىب الليث حاشية حفيد العصام على شرح جده عصام الدين االسفراييىن على الرسالة السمرقندية ال
  ٣٢١١٧١-- * السمرقندى

حاشية حفيد العصام على شرح جده عصام الدين االسفراييىن على الرسالة السمرقندية الىب الليث 
  ٣٢١١٧٥-- * السمرقندى

حاشية حفيد العصام على شرح جده عصام الدين االسفراييىن على الرسالة السمرقندية الىب الليث 
  ٣٢١١٨٧-- * السمرقندى

   ) ٧٨/ ١ية فهرس األزهر( 
حاشية حفيد العصام على شرح جده عصام الدين االسفراييىن على الرسالة السمرقندية الىب الليث 

  ٣٢١١٩٧-- * السمرقندى
حاشية حفيد العصام على شرح جده عصام الدين االسفراييىن على الرسالة السمرقندية الىب الليث 

  ٣٣٦٧٤٩-- * السمرقندى
عصام الدين االسفراييىن على الرسالة السمرقندية الىب الليث حاشية حفيد العصام على شرح جده 

  ٣٣٧٣٤٣-- * السمرقندى
حاشية حفيد العصام على شرح جده عصام الدين االسفراييىن على الرسالة السمرقندية الىب الليث 

  ٣٣٧٣٥٧-- * السمرقندى
  ٣١٩٠٠٣-- * حاشية خضر العدوى على الرسالة السمرقندية 

  ٣٣٣٢١٦-- حاشية شرح االستعارات 
  ٣٣٩١٨٢--* حاشية شكرزاده على شرح العصام على السمرقندية 

  ٣٣٦٧٥٤-- حاشية على السمرقندية 
  ٣٣٣١٢٧-- حاشية على السمرقنديه 

   ) ٧٩/ ١قهرس األزهرية ( 
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  اخلامتة

  ))وآخر دعواهم أن احلمد   رب العاملني (( 
  حممد وعلى آله وصحبه أمجعني احلمد   رب العاملني والصالة والسالم على سيد املرسلني 

ًفقد اشرتكت يف أكثر من مخسني مؤمترا يف خمتلف العلوم واإلختصاصات ، ويف خمتلف : اما بعد 
  :األماكن ، ولكن مشاركيت يف هذا املؤمتر له خصوصيته وطعمه مبختلف اجلوانب ، ألسباب كثرية منها 

  . ذي منحوه لك خالل العمر من اجلميل الً هلم شيئا ُّ أنك بني قومك وأهلك ترد -
،  يستطيع الباحث أن يكتب عن قومه وأهله بكل حرية دون تقييد ومراقبة و ويعود الفضل يف هذا -

  . أن األمة حينما حتكم نفسها بنفسها تستطيع أن تكتب عن حقيقة أمتها ، ومآثرها وأجمادها 
لسياسية واإلدارية واإلستقالل واحلرية ًن يكتب تأرخيه إن مل يكن متمتعا بالقوة اأ لن يستطيع شعب -

  . عن اآلخرين 
د تعمدت بتدوين املصادر مع املنت ، بالرغم من خربتنا القدمية يف كيفية إستخدام املصادر  ولق-

  ، ولكن لتعزيز البحث والوصول إىل احلقيقة عن قرب دون معاناة واهلوامش 
  :    لقد توصل الباحث إىل مجلة أمور منها 

حيتاج هذا التأريخ إىل و ، ريخ عريق أل حبثنا هذا توصلنا إىل حقيقة أن األمة الكردية تتمتع بتمن خال -
  . ريخ وإىل يومنا هذا ألبيان هذا التأريخ جبميع جوانبه ، منذ فجر الت، رجال ومهة عالية 

سيما  هناك حقائق كثرية موجودة يف بطون الكتب ، ويف خمتلف املكتبات العاملية ، والَّنإ -
سياسية وقومية وأمنية ، وحتتاج هذه الكتب إىل من املخطوطات ، وهي موجودة خارج بالدهم ألسباب 

  ، من بيت جلد ا يبحث عنها ويكتب فيها 
 إن التأريخ الكردي كتبه هلم غريهم أغلب األحيان ، وحتت ظروف سياسية ختدم القائمني على -

  . السلطة 
ًلشعب الكردي ، وباملقارنة مع الشعوب األخرى نرى تباينا كبريا بينها ،  إن علم األنساب يفتقر إليه ا- ً

 ،و اليعرف إسم جدته ألبيه وأمه أجدادك رمبا اليعرف جده ، أمساء أًفإذا سألنا إنسانا كم تعرف من 
  . وهذا يتطلب إعادة النظر يف هذا اجلانب احليوي من املعلومات الضرورية لكل إنسان 

ًجزأ من هذا الربنامج ، ة األخرية بوادر اإلهتمام بالعشائر واملدن ، وكان هذا املؤمتر  ظهرت يف اآلون-
رض كوردستان ، وكل فرد من كوردستان ، أنأمل أن يتسع نطاق هذا العمل على مستوى كل بقعة من 

ومن  (( :ًليس من باب العصبية ولكن من باب العلم واإلعتزاز مبفاخر اآلباء واألجداد ، وقدميا قالوا 
  )) . يشابه أبه فما ظلم 
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  .  إن ما قمنا به ما هو إال قطرة من حبر يف تاريخ األمة ، وخطوة من مليون خطوة -
َّ إن التقنية العلمية احلديثة ، واملكتبة األلكرتونية قد ساعدت بشكل كبري يف احلصول على هذه -

  . املعلومات 
  :     ومن ابرز التوصيات اليت توصلنا إليها 

  . تأسيس مجعيات ومنظمات ، ومؤسسات رمسية للبحث يف تأريخ األمة من مجيع جوانبها  -
 تدوين كل شيء خيص األمة ، وتدوين كل كلمة كتبت بأية هلجة كانت ، وتأليف قواميس -

  ، وموسوعات لغوية وهي اخلطوات األوىل لنوحيد اللغة الكردية 
  .  ختص الشعب الكردي من مجيع أحناء العامل  القيام حبملة واسعة جلمع املخطوطات اليت-
  . ّ تأسيس مكتبة وطنية جتمع كل ما يكتب ومنع نشر أي منشور إن مل تودع نسخة منه هناك -
  . ريخ الكردي جبميع تفاصيله ويف مجيع املراحل الدراسية ومجيع اإلختصاصات أ دراسة الت-
َّذا املشروع الضخم ، فإن احلضارة تنشأ بالعلم لتنفيذ ه ختصيص مبالغ مالية من امليزانية العامة -

  . واملؤسسات األكادميية ، وليس برفع األحجار اجلرداء 
وضمن مسابقات عاملية وأقليمية ، او على .  ختصيص جوائز سنوية للباحثني يف مجيع اجلوانب -

  . مستوى اجلامعات واملدن 
إلعداد ومنح فرصة للباحثني ال تقل عن ستة  إن مثل هذه املؤمترات جيب أن تاخذ الوقت الكايف ل-

  .حوث رصينة من الناحية العلمية أشهر لتكون الب
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In the Name of Allah, Most Gracious Most Merciful  
Research’s Title:  (Zebar scientists in Islamic Resources) 
 
 The research deals with the distinguished Zebari scientists across 
different Islamic Ears. The researcher mentioned those important 
scientists, who gained reputation in many parts of Islamic world. They 
served the religion in many ways, wrote about legal science (Shari’a), 
about Dogma, ethics, the rules of the religion and also about Arabic 
Language. They were considered as references for people in many aspects 
of life. They became leaders (Sheikhs) of the Suffi sect who supported 
people and prayed for them and made (Duaa’). Moreover the Princes 
(Ameers) visited them and requested for help, getting relaxation by them 
and their prays.  
 Those scientists had a big role in dissemination of Islam and 
entering of Non-Muslims in this religion. Worth mentioning is the 
existence of some families among those scientists with a heritage from their 
fathers and grandfathers to serve the science, scientists and the Islamic 
religion. Their grandsons continued this service. We are among those 
grandsons, who chose the path of science and followed their style. We 
preferred this path than others and had the burden of all following 
consequences, leaving the positions and all life ornaments. 
 
         

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : املصادر واملراجع 
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  املصادر املخطوطة : ً أوال 
    فهرس األزهرية       

  فهرس خمطوطات املسجد النبوي        
   س مكتبة املصطفى مع الروابطهر       ف

         خمطوطات معهد الدراسات الشرقية بطوكيو  
  :املصادر القدمية : ًثانيا 

  حممد أمني  ، بن عابدينا 

  .مصطفى البايب ) هـ ١٣٨٦  ( الثانية )ط(حاشية رد احملتار على الدر املختار، -١            






 )  ٩٤٩  ( ابن األمري مشس الدين من أمراء األكراد ولد سنة شرف خانالبدليسيشرف  : البدليسي
  . ) ١٠٠٥         (  صنف شرفنامة فارسي يف التاريخ فرغ من تأليفه سنة ،تسع وأربعني وتسعمائة

عربية مال ألفه بالفارسية ، وترمجه إىل ال:  ، يف تاريخ الدول واالمارات الكردية الشرفنامه - ٣             
  )  م ١٩٥٣/ ه ١٣٧٢ ( طبع يف بغداد ، ي روزبياينمجيل بند

  ١٣٣٩ ت   ( إمساعيل باشا بن حممد أمني بن مري سليم الباباين البغدادي  : البغدادي ، البغدادي 
   .   )م١٩٢١/ هـ

طبع بعناية وكالة املعارف اجلليلة يف ،  هدية العارفني يف أمساء املؤلفني وآثار املصنفني  - ٤             
وفست دار إحياء الرتاث العريب بريوت عادت طبعه باألأ ) م  ١٩٥١  ( مطبعتها البهية استانبول سنه

   .  لبنان-
   ) هـ ١٣٢٩ت  ( إمساعيل باشا البغدادي  إمساعيل باشا ،   البغدادي   

  . ، دار العلوم احلديثة، بريوتاملكنون يف الذيل على كشف الظنونإيضاح   - ٥             
  .ه١٤١٠ بريوت- دار الفكر  ،إيضاح املكنون يف الذيل على كشف الظنون          

  )  ه ١٠٦٧ت ( مصطفى بن عبدهللا القسطنطيين الرومي  احلنفي
 ١٤١٣سنة النشر  ،  دار الكتب العلمية ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون -٦              

  . أجزاء  ) ٦ (  بريوت١٩٩٢ -
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  ( ببريوت ، ودار بريوت للطباعة والنشر،  دار صادر  ، آثار البالد وأخبار العباد -٨               
  )  م ١٩٦٠/ه١٣٨٠

ّبن فضل هللا الدمشقي حممد أمني بن فضل هللا بن حمب هللا احمليب، احلموي، الفاضل حممد : يب احمل
  ) .   م١٦٩٩ / هـ ١١١١ ت (احلنفي، املؤرخ الشهري، 

) ١٢٨٤(ـ ط ) القاهرة (َّ ـ املطبعة الوهبيةخالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر - ٩                
   أربعة جملدات. ه ١٣٨٤وهنية، القاهرة، املطبعة الو.  بريوت- طبع مكتبة خياط ـ 

    ) .  م ١١٤٤/  ه ٥٣٨ت ( بن حممد   حممود بن عمر: الزخمشري 
 علي :حتقيق  ، الطبعة الثانية ،  لبنان- دار املعرفة  ، الفائق يف غريب احلديث  - ١٠             

   ) . ٤(عدد األجزاء  ، حممد أبو الفضل إبراهيم -حممد البجاوي 
   حممد بن أمني بن فضل هللا بن حمب الدين بن حممد  :يباحمل

 -لبنان /  بريوت - دار الكتب العلمية ، نفحة الرحيانة ورشحة طالء احلانة  -١١              
   ) ٦ (عدد األجزاء  ، أمحد عناية: حتقيق  ، األوىل: الطبعة  ،  م٢٠٠٥- هـ ١٤٢٦
هـ ١٠٦١ ت(  ، العامري، القرشي، الدمشقي  أبو املكارمحممد بن حممد بن أمحد، جنم الدين : ّالغزي

(    
   الكواكب السائرة بأعيان املئة العاشرة  - ١٢               

بدون رقم ( ، جربائيل سليمان جبور: وت، حتقيق دار الفكر، بري،الكواكب السائرة بأعيان املاة العاشره 
  . ) طبعة و تاريخ نشر

املؤرخ، مفيت الشام، : ي بن حممد بن حممد مراد احلسيين، أبو الفضل حممد خليل بن عل : املرادي
   )  م١٧٩١ / ه ١٢٠٦ ت. (ونقيب أشرافها

 ٣ ، دار البشائر اإلسالمية ، بريوت ، طثاين عشرسلك الدرر يف أعيان القرن ال -١٣               
 ،
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  : املراجع احلديثة 
 :   




  
  : فريد الدين  آيدن 

  . م١٩٩٧/يونيو/٢٨. إسطنبول، وحاضرها الطريقة النقشبندية بني ماضيها              
يف املطابع الشرقية والغربية جلامعه إدورد ، ربية اكتفاء القنوع مبا هو مطبوع من أجل التآليف الع       
وفيه مقدمة وأربعة أبواب ، وقد صححه السيد حممد علي البيالوي وزاد فيه بعض الكالم ، فنديك 
    وملحق
  حسني سعيد. بإشراف د :  حسني

  .  م١٩٧٢ ، مؤسسة فرنكلني للطباعة والنشر،القاهرة ـ نيويورك ، املوسوعة الثقافية        


          
  ) م١٩٧١ت  (العزاوي ، عباس 

   ) .  ه١٣٧٥ - ١٣٦٥  (طبع يف بغداد ، أربعة أجزاء عشائر العراق           
     ) م١٩٤٠/هـ ١٣٥٩ت   ( عمر رضا  كحالة  

  .  لبنان -  بريوت -  مكتبة املثىن ودار إحياء الرتاث العريب ،  معجم املؤلفني            
   ؟ ..............

  .              املكتبة الشاملة 
  : األنرتنيت 

  .          مواقع متغرقة 
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  ))خالد اغا الزيباري ((     
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