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 ملخص البحث

ىـ( 656 – 231تطرقت الدراسة الى الحياة العممية في مدينة زنجان خالل العصر العباسي ) 
اذ برز العديد من العمماء فييا وفي مختمف صنوف العمم في عموم القرآن والحديث النبوي الشريف 
والتاريخ واالدب والشعر فقد كان اكثر ىؤالء العمماء قم فقياء ومحدثين ورواة وقضاة فحمموا عمى عاتقيم 

وفي زنجان بصورة خاصة ولم ة تعميم المغة العربية والقرآن الكريم في المشرق اإلسالمي بصورة عام
عمى نشاطيم العممي في المشرق اإلسالمي فحسب فقد كانت ليم رحالت عممية الى بغداد  يقتصروا

ومصر وغيرىا من المدن العربية وقد ساىموا بنقل العموم المختمفة خاصة فيما  المكرمة ودمشق ومكة
د عن طريق ىؤالء العمماء باإلضافة عن يتعمق بتاريخ المشرق اإلسالمي فقد وصمتنا اخبار تمك البال

طريق مصنفاتيم المختمفة ومن ابرز ىؤالء العمماء عمر بن عمي بن احمد الزنجاني صاحب كتاب 
المعتمد وسعد بن عمي بن محمد بن عمي الزنجاني الحافظ الزاىد صاحب الكرامات كان الناس يرحمون 

الفقيو الشافعي الذي درس  الرحيم بن رستم الزنجانيرم المكي وعبد حاليو ويتبركون بو فقد كان شيخ ال
محمود بن بختيار مدرس النظامية والمستنصرية احمد بن د بن و بالمدرسة المجاىدية بدمشق ومحم

ببغداد ولم يقتصر دور العمماء عما ساىموه في نشر العموم والمعارف فقد كانت ليم مساىمات في 
استشيد يوسف بن إبراىيم أبو الفتح الزنجاني عمى يد االفرنج يوم ميم فقد المقارعة الغزاة المحتمين بأق
ىـ واستشيد أستاذ المستنصرية محمود بن احمد بن بختيار الزنجاني عمى 291تحرير بيت المقدس سنة 

 ىـ.656يد المغول عند احتالليم بغداد سنة 
Abstract 
Summary The study touched on the scientific life in the city of Zanjan during 

the Abbasid era (132-656 AH), as many scholars emerged in it and in various 

types of science in the sciences of the Qur’an, the Prophet’s hadith, history, 

literature and poetry. The Arabic language and the Noble Qur’an in the Islamic 

East in general and in Zanjan in particular, and they were not limited to their 

scientific activities in the Islamic East only. Those countries are through these 

scholars, in addition to their various classifications, and among the most 

prominent of these scholars is Umar bin Ali bin Ahmed Al-Zanjani, author of 

the Al-Mu'tamid book, and Saad bin Ali bin Muhammad bin Ali Al-Zanjani, 

the ascetic Hafizh, the owner of dignities. Rustam al-Zanjani, the Shafi’i jurist 

who studied at the Mujahidin School in Damascus, and Muhammad bin 

Mahmoud bin Bakhtiar, a teacher of Nizamiyya and al-Mustansiriya, in 

Baghdad. In spreading science and knowledge, they had contributions in 

fighting the occupying invaders with their feet. Yusef bin Ibrahim Abu Al-Fath 

Al-Zanjani was martyred at the hands of the Franks on the day of the liberation 

of Jerusalem in 492 AH, and the professor of Al-Mustansiriya, Mahmoud bin 

Ahmed bin Bakhtiar Al-Zanjani, was martyred at the hands of the Mongols 

when they occupied Baghdad in 656 AH . 
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 املقدمة
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى نبينا محمد )صمى اهلل عميو  

 وسمم( وعمى آلو وصحبو اجمعين.

ىـ( اوج ازدىارىا وتطورىا في مختمف 656 – 231بمغت الدولة العباسية ) 
 لإلسالممجاالت الحياة ومنيا الجانب العممي فقد ساىمت الشعوب التي دخمت 

العديد من  ممدينة زنجان اذ برز منياىالي ومن بينيا وخاصة المشرق اإلسالمي 
العمماء والقضاة والمحدثين والرواة واالدباء والشعراء واكثر ىؤالء العمماء كانوا فقياء 
وصوفية وليم مدارس وحمقات عممية حدثوا بيا وعمموا القرآن الكريم والحديث النبوي 
ونشروا المذىب المالكي والشافعي في مدن المشرق اإلسالمي وانتقموا الى بغداد 

ومكة المكرمة وغيرىا واصبحوا مدرسين في المدرسة المجاىدية في ودمشق ومصر 
 دمشق والمدرسة النظامية والمستنصرية في بغداد وغيرىا.

تم استخدام العديد من المصادر االصمية التي تخص موضوع البحث واىميا:  
ىـ( والتدوين في اخبار قزوين لمقزويني )ت 263تاريخ بغداد لمخطيب البغدادي )ت 

ىـ( ونرجو ان نكون قدمنا شيئا يمكن 728ـ( وسير اعالم النبالء لمذىبي )ت ى613
االستفادة منو واسيامُو في إضافة معمومة ترفد المكتبات العممية ألجل اكمال ما ىو 

 لم تتطرق اليو الدراسات السابقة ومن اهلل العون والسداد.
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 : واهميتها الجغرافية زنجاناواًل: موقع مدينة 

نيا وىي قريبة من من نواحي الجبال بين أذربيجان وبي ىو بمد كبير مشيورزنجان 
ياقوت التي تقع بين قزوين وزنجان وىمذان من نواحي الجبل) أبيرمدينة 
وىي  وقزوين  (12,صفحة2,ج2992,ابن عبد الحق,81,صفحة2,ج2995الحموي,

مدينة مشيورة بينيا وبين الري سبع وعشرون فرسخا والى ابير اثنى عشر فرسخا 
وقد خرج منيا  , (321,صفحة2,ج2995بينيا وبين بالد الديمم جبل)ياقوت الحموي,

الكثير من العمماء واالدباء ورواه ومحدثين واخباريين وعمماء 
 . (187)القزويني,بالت,صفحةحديث

 فتح المدينة:ثانيًا: 

ىـ اذ أولى 12فتحت مدينة زنجان في عيد الخميفة عثمان بن عفان )رض( سنة 
(263,صفحة4,ج4991بن الحارث بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة االنصاري)ابن االثير, عازبالبراء بن 

  
)ياقوت الري  ففتح قزوين وممكيا ثم انتقل الى زنجان ففتحيا عنوة عمى

 .251,صفحة3,ج2995الحموي,

 علماء مدينة زنجان:ثالثًا: 

 وىم : برز في مدينة زنجان العديد من العمماء وفي مختمف العموم 

 , المكرمة عمي الزنجاني, نزيل مكةن عمي بن محمد اليذلي الخالل, أبو الحسن ب .2
 د بن روى عن ازىر بن سعد السمان وحجاج بن منيال وابي أسامة حما

بمكة سنة  ىثبتًا متقنًا وعالمًا بعمم الرجال, توف أسامة وغيرىم, كان ثقة حافظاً 
 .(131,صفحة2981)السيوطي,ىـ121

لقاسم الزنجاني, سمع بالعراق أبى نعيم وابى جعفر بن محمد بن أسامة, أبو ا .1
غسان وغيرىما, سمع منو احمد بن محمد بن ساكن وىارون بن محمد الثقفي 
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يعمى )ابو ىـ192قبل سنة  ىبقزوين, توف وروييبن محمد بن م يوعم
 .(777,صفحة1,ج2988الخميمي,

احمد بن محمد بن ساكن, أبو عبد اهلل الزنجاني, مشيور بالفقو والحديث وجامع  .3
بين الرواية والدراية, سمع ببغداد احمد بن المقدام ويعقوب الدورقي, وبالبصرة 

موسى لكوفة إسماعيل بن موسى با بن عمي واحمد بن عبدة الضبي وابى نصر
وىي مدينة تقع في اخر حدود السواد مما يمي  كريب, وبحموان السدي وابى

الحسن بن عمي  (228,صفحة2,ج2995)ياقوت الحموي,الجبال من بغداد
سعيد بن عبد  المكرمة مصعب ويحيى بن معين, وبمكة ىالخالل, وبالمدينة أب

الرحمن المخزومي, وبمصر يونس بن عبد األعمى والربيع والمزني, وبالري محمد 
ىـ فسمع بيا إسحاق بن محمد وعمي بن 192بن حميد, ورد قزوين قبل سنة 

)ابن ابي ىـ322قبل سنة  ىوعمي بن إبراىيم, توف ومحمد بن ميروي
  (2229,صفحة3,ج2986,الدارقطني,75-72,الصفحات1,ج2951حاتم,

عمي بن محمد, أبو الحسين الزنجاني الصوفي, ذكره عبد الواحد بن شاه  .2
القاسم الجنيد  ىالشيرازي في كتاب "تاريخ الصوفية" من جمعو, صحب أب

محمد الحريري وابا العباس بن عطاء, كان لو كالم مميح في  ىالبغدادي واب
)الخطيب ىـ.312بعد سنة  ىالتصوف, توف

 (92-89لصفحات,ا29,ج1221البغدادي,
محمد بن ىارون الثقفي, أبو الحسين الزنجاني, سمع بالعراق بشير بن موسى  .5

بمكة من عمي بن عبد د بن شاذان الجوىري, و موسي ومحدحفص السوعمر بن 
بي عبيد عن عمي بن عبد العزيز العزيز, ورد  قزوين وروى بيا غريب الحديث أل

سعد بن زيد المالكي واقرانو من  ىـ كذلك ارتحل اليو أبو186بسماعو منو سنة 
 . (21,صفحة1,ج2987)القزويني,ىـ352بعد سنة  ىاىل قزوين, توف

مكي بن بندار بن مكي بن عاصم, أبو عبد اهلل الزنجاني, قدم بغداد وحدث بيا  .6
القزويني وعرس بن فيد  مي بن سعيد الرازي ومحمد بن زنجويوعن أسامة بن ع
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الزعفراني صاحب ابن ابي خيثمة وغيرىم, روى الموصمي ومحمد بن الحسين 
ة رحالت وغيرىما, كان لو عد حسن الدارقطني واو الحسن بم رزقويوعنو أبو ال

وىي مدينة مشيورة من اعالم المدن واعيانيا  بيانعممية الى الشام ومصر واص
, كان يحفظ  (126,صفحة2,ج2995وىي من نواحي الجبل)ياقوت الحموي,

بعد  ىوحدث بنسخة بشر بن ابي عمرو بن العالء عن ابيو, توفواسناده متقارب 
 .(779,صفحة1,ج2988)ابو يعمى الخميمي,ىـ362سنة 

بندوني, احد عبد اهلل بن إبراىيم بن يوسف, أبو القاسم الزنجاني ويعرف باأل .7
 الرحالين في طمب العمم والحديث الى البالد, كان رفيق ابي احمد بن 

وحدث عن ابي يعمى الموصمي والحسن بن سفيان  عدي الحافظ, سكن بغداد
وابن خزيمة وغيرىم, روى عنو البرقاني وغيره, كان ثقة ثبتًا مصنفًا, توفى سنة 

 .(165,صفحة22,ج2991)ابن الجوزي,ىـ368
البي حاتم  يامحمد بن احمد بن جعفر الزنجاني, سمع بقزوين كتاب تعبير الرؤ  .8

فيف من ابي الحسن القطان بروايتو بن ادريس الحنظمي وىو في جزء واحد خ
عن ابي حاتم وسمع من ابي الحسن في الطواالت يحدث عن حازم بن يحيى 

 .(275,صفحة2,ج2987)القزويني,ىـ397توفى سنة
بي أمعروف بن محمد, أبو المشيور الزنجاني الواعظ, نزيل الري, روى عن  .9

الدينوري والعتيقي,  سعيد بن االعرابي وقاسم الممطي, روى عنو البرقاني ورضوان
)ابن ىـ222ىـ, توفى  سنة 391حدث في سنة 

 .(837,صفحة8,ج1223,الذىبي,352,صفحة59,ج2995عساكر,
ي, الزاىد المعروف وىو من كبار الصالحين بمدينة زنجان وقد لبس فرج الزنجان .22

ع طريقتو الصوفية, توفى سنة بخوقة السيروري وات
 .(222,صفحة22,ج1223)الذىبي,ىـ258

 ىعمر بـن عمـي ن احمـد, أبـو حفـص الزنجـاني الفقيـو, قـدم دمشـق وسـمع بيـا أبـ .22
نصـــر بـــن طـــالب وحـــدث بيـــا عـــن ابـــي جعفـــر احمـــد بـــن محمـــد الســـمناني قاضـــي 
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الموصل وكان سمع منو ببغداد, روى عنو أبو عمي الحسين بن احمـد بـن المظفـر 
عمــى ابــي بــن جريضــة المــالكي, كــان قــرأ الفقــو عمــى ابــي الطيــب الطبــري والكــالم 

جعفر السمناني, صنف كتابا سماه "المعتمـد" وذكـر الشـريف أبـو الحسـن الياشـمي 
بغـداد بانو كان يدعي اكثـر ممـا يحسـن ويخطـيء فـي كثيـر ممـا يسـأل عنـو, تـوفى 

-236,الصــــــــــــــــــــــــــــفحات,29,ج2982)ابن منظــــــــــــــــــــــــــــور,ىـــــــــــــــــــــــــــــ259ســــــــــــــــــــــــــــنة 
 (321,صفحة5,ج2991,السبكي,237

البغدادي شيخ االسالم وفقيو  بن سريج ابو العباس احمد بن عمر ودفن الى جانب  ,
 .(213,صفحة2ج,1226ه)الذىبي,322العراقيين,القاضي الشافعي المتوفى سنة 

ســــــعد بــــــن عمــــــي بــــــن محمــــــد بــــــن عمــــــي بــــــن الحســــــين, أبــــــو القاســــــم الزنجــــــاني,  .21
الحــــــــافظ الزاىـــــــــد, طـــــــــاف فـــــــــي الـــــــــبالد ولقــــــــي الشـــــــــيوخ بـــــــــديار مصـــــــــر والشـــــــــام 

ـــــا إمامـــــًا حافظـــــًا ورعـــــًا مت ـــــًا وصـــــاحب كرامـــــات, ســـــكن والســـــواحل وكان ـــــدًا متقن عب
وجـــــاور بيــــا وصــــار شـــــيخ الحــــرم, كــــان النـــــاس  المكرمــــة  فــــي آخــــر عمـــــره مكــــة

خـــــرج الـــــى الحـــــرم يخمـــــوا لممطـــــاف وكـــــان  إذايرحمـــــون اليـــــو ويتبركـــــون بـــــو وكـــــان 
 )ابنممـــــــــــــــــا يقبمـــــــــــــــــون الحجـــــــــــــــــر األســـــــــــــــــود أكثـــــــــــــــــرالنـــــــــــــــــاس يقبمـــــــــــــــــون يـــــــــــــــــده 

,ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 122,صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفحة26,ج2991الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزي,
 .(226,صفحة21,ج2988كثير,
عبد اهلل محمد بن الفضل بن مطيف  ر محمد بن عبيد الزنجاني بيا وأبىبك ىسمع أب

مكي بن عمي القاسم  ىالفراء وابا عمي الحسين بن ميمون بن عبد الغفار الصدفي واب
الحسن عمي بن سالم بن االمام الغربي ومحمد بن ابي عبيد  بنان الحمال بمصر وابى

بزنجان وعمي بن سالمة بغزة وعبد الرحمن بن ياسر الجوبري وعبد الرحمن بن الطبيز 
فر عبد الحمبي بدمشق, حدث عنو أبو بكر الخطيب البغدادي وىو اكبر منو وأبو المظ

 يري المنعم بن عبد الكريم القش
و المظفر منصور بن عبد الجبار السمعاني وىبة اهلل بن فاخر وابن طاىر المقدسي وأب
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)ابن .ىـ272ومحمد بن طاىر الحافظ ومختار بن عمي االىوازي وغيرىم, توفى سنة 
 .(78-77,الصفحات3,ج2997اليافعي,,119,صفحة2,ج2992ماكوال,

يوسف بن الحسن بن محمد بن الحسن التفكري, أبو القاسم الزنجاني, االمام  .23
راني "المعجم الكبير والمعجم بالزاىد المحدث المتقن, رحل وقرأ معاجم الط القدوة

األوسط والمعجم الصغير" عمي ابي نعيم الحافظ, سمع بزنجان من ابي عبد اهلل 
يان من ابي نعيم الحافظ, وببغداد صبأالكي وابي عمي بن بندار, وبفن اليالحس

البرمكي, قرأ وتفقو ببغداد لما سكنيا من ابي عبد اهلل الصوري ومن ابي إسحاق 
مامًا  عمى الشيخ ابي إسحاق الشيرازي والزمو حتى صار من كبار أصحابو وا 
زاىدًا ورعًا خاشعًا كبير القدر روى عنو أبو القاسم إسماعيل بن السمرقندي وعبد 

)ابن الخالق بن احمد اليوسفي وشيرويو الديممي وغيرىم
,  (322,صفحة29,ج1223ابن الجوزي,,سبط 117,صفحة8,ج2997االثير,

عمي الحسن بن عمي بن بندار الزنجاني  ىسمعت أبوقال أبو القاسم الزنجاني "
ىـ( الى مالك بن انس يستحضره ليسمع 293 -272يقول: بعث ىارون الرشيد )

منو ابناه األمين والمأمون, فأبى عميو, وقال: ان العمم يؤتى, ال يأتي, فبعث اليو 
ل: ابعثيما اليك يسمعان مع اصحابك فقال مالك: بشريطة انيما ال ثانيًا, فقا

بيما المجمس, فحضراه بيذا يتخطيان رقاب الناس ويجمسان حيث ينتيي 
بن يحيى بن يحيى  ابو بكر وكان (72,صفحة18,ج2982)ابن منظور,."الشرط

بمدينة عبد الرحمن التميمي النيسابوري شيخ االسالم الحافظ 
س فانكسر يحضر المجم (,523-521,الصفحات8,ج1226,يسابور)الذىبين

فناولو قممًا  ,ه(128-298)المأمونالخميفة العباسي  يومًا قممو وبجنبو جالس
من ذىب او من فضة من مقممة ذىب فامتنع من قبولو, فقال لو المأمون: ما 
اسمك؟ قال: يحيى بن يحيى النيسابوري, فقال تعرفني؟ قال: نعم, انت المأمون 

ىارون الرشيد, فكتب المأمون عمى ظير جزئو: ناولت يحيى بن يحيى  بن
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)ابن منظور,مختصر تاريخ النيسابوري قممًا في مجمس مالك فمم يقبمو
 .(72,صفحة18دمشق,ج

, ىـ( بعث الى عاممو بنيسابور128 – 298لما افضت الخالفة الى المأمون )
الحضور, عن وأمره ان يولي يحيى بن يحيى القضاء, فبعث اليو يستدعيو فامتنع 

ان "فانفذ اليو كتاب المأمون فقرئ عميو فامتنع من القضاء فرد عميو ثانيًا وقال: 
امير المؤمنين يأمرك بشيء وانت من رعيتو, فتأبى عميو, فقال: قل ألمير 
 المؤمنين: ناولتني قممًا وانا شاب فمم اقبمو فتجبرني االن عمى القضاء 

 يعممت امتناعو ولكن ول"فرفع الخبر الى المأمون بذلك  فقال:  "وانا شيخ
ر رجال من نيسابور فولي القضاء رجاًل يختاره, فبعث اليو العامل في ذلك واختا

. توفى أبو القاسم الزنجاني سنة (72,صفحة18,ج2982)ابن منظور,"القضاء
 (753,صفحة1,ج2989 ,291,صفحة,صفحة2988)ابن نقطة الحنبمي,ىـ273
المنسوبة الى محمة الحربية المشيورة ببغداد.)ياقوت  حربباب  مقبرة في ,ودفن

  (.137,صفحة1,ج2995الحموي,
 اىيم, أبو الفتح الزنجاني الصوفي, قدم دمشق واستجاز منوبر ايوسف بن  .22

ابو محمد عبد الرحمن بن احمد بن عمي بن صابر السممي الدمشقي  صابر ابن
ىـ, استشيد 285سنة   (,731,صفحة22,ج1223ه)الذىبي,522المتوفى سنة 

)ابن ىـ291الفتح الزنجاني عمى يد االفرنج يوم تحرير بيت المقدس سنة  ابو
 .(731,صفحة22,ج1223,الذىبي,125,صفحة72,ج2995ر,عساك

, أبو الوفاء الزنجاني اليمذاني, كان صالحًا وبنجير بن عمي بن محمد بن عموي .25
وعبد الحميد بن الحسن الفقاعي البجمي متدينًا صدوقًا, روى عن ابي الفرج 

توفى سنة  "ومحمد بن الحسين وغيرىم من المشايخ
 .(823,صفحة22,ج1223)الذىبي,ىـ299
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يوسف بن عمي بن محمد بن الحسين, أبو القاسم الزنجاني الشافعي, من كبار  .26
االمام صاحب التصانيف  الشيرازي ابراىيم بن عمي بن يوسف أصحاب ابي إسحاق

الميذب في المذىب والتنبيو في الفقو والممع وشرحيا في اصول الفقو والتبصرة 
قو عمى يده وبرع في الفقو وفي المذىب والخالف وكان يدرس في فتو  والمعونة وغيرىا

ابن ه)272,توفى ابو اسحاق الشيرازي ببغداد سنةمسجده المعروف بدرب الدواب
وسمع من ابي الحسين محمد بن عمي  (,32-19,الصفحات 2,ج2992خمكان,

ر الميتدي واحمد بن محمد بن النقور, روى عنو أبو المعمر االنصاري وأبو طاى
 .(225,صفحة19,ج1222)الصفدي,ىـ522السمفي, توفى سنة 

 
احمد بن محمد بن احمد بن زنجويو, أبو بكر الزنجاني الشافعي, االمام  .27

المعمر, كان امامًا في الفقو محدثًا ورعًا, قدم بغداد شابًا تفقو عمى القاضي أبو 
من ابي  الطيب الطبري والقاضي ابي عبد اهلل الحسين بن محمد الفالكي, سمع

الحسين الفالكي وسمع غريب ابي من عمي بن شاذان وسمع مسند االمام احمد 
عبيد من ابن ىارون التغمبي وقرأ لعمي ابن الصقر الكاتب وصارت الرحمة اليو 

 . (162,صفحة2,ج2986)ابن قاضي شيبة,ومدار الفتوى بزنجان اليو
البغدادي االصولي  وسمع من ابي طالب الدسكري والعالمة عبد القاىر بن طاىر

والحسن بن معروف الزنجاني صاحب ابن المقرئ سمع منو مسند ابي يعمى, 
بو حدث عنو شعبة بن ابي شكر بأصبيان والحافظ محمد بن طاىر والحافظ أ

كانت الرحمة اليو لفضمو وعمو الطاىر السفمي الذي قال عنو: "
, توفى  (298,صفحة2993,ابن كثير,27,صفحة6,ج2991)السبكي,"اسناده

 .(112,صفحة22,ج1226)الذىبي ,ه522بعد سنة 
الحسن بن عمي بن عمر, أبو محمد الزنجاني الواعظ, الممقب بالقحف  .28

البغدادي, نزيل مكة وسافر الى الشام ومصر, كان كثيرا الحفظ وواعظ وقصاص 
ولقي الفضالء واخذ عنيم وسمع من ابي العالء شيئا من شعره ثم اقام ببغداد 
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في التعزي ويقص في األسواق وكان يحفظ كثيرًا من الحكايات  وكان يعظ
واالناشيد, روى عنو أبو محمد بن الخشاب وأبو بكر بن كامل, وحدث بكتاب 
الشياب لمقضاعي عنو وحدث بكتاب ممقي السبيل البي العالء المعري عنو, 

 .(526,صفحة2ج,2963)الذىبي,ىـ525توفى سنة 
العزيز السيروردي, أبو الميث الزنجاني, فقيو صالح ير بن محمد بن عبد ه شجو  .29

مناظر تفقو بنيسابور وحصل طرفًا صالحًا من الفقو واألصول, سمع أبا محمد 
وغيرىما التقى  الحسن عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي ىعبد اهلل االرغياني واب

تمك  ىـ وكتب عنو شيئًا يسيرًا في532بنيسابور سنة  "ىـ561ت "بو السمعاني 
, 273-271,الصفحات2,ج2975)السمعاني,ه522البالد, توفى سنة 

 (565-562,الصفحات2996
عبد الرحيم بن رستم, أبو الفضائل الزنجاني الفقيو الشافعي, تفقو ببغداد عمى  .12

 المجاىدية بالمدرسة ىـ ودرس539ابي منصور سعيد بن الرزاز وقدم دمشق سنة 
التي يدرس بيا بجامع  الغزاليةالزاوية ثم ب التي تقع بالقرب من النورية بدمشق

, كان فاضاًل عالمًا بالمذىب واألصول  (296,صفحة2,ج2991دمشق)اليونيتي,
وىي مدينة قديمة بينيا وبين دمشق ثالثة  بعمبك في وعموم القرآن, تولى القضاء

ايام وقيل اثنى عشر فرسخا من جية الساحل)ياقوت 
ي الحنابمة ولو عنشديدًا عمى المخالفين ي , كان (253,صفحة2,ج2995الحموي,

ىـ وحمل الى دمشق فدفن 563شعر جيد, قتل في بعمبك سنة 
 .(327,صفحة2992النعيمي,)بيا

عبد الصمد بن الحسين بن ابي الوفاء عبد الغفار, أبو المظفر الزنجاني, الصوفي  .12
زير السمجوقي نظام التي بناىا الو  النظاميةالمدرسة الممقب بالبديع, قدم بغداد وتفقو ب

يد ابي الفتح مجد عمى (,329,صفحة1ه)الذىبي,بالت,ج259الممك ببغداد سنة
القرشي العمري صاحب التعميقة البديعة  المييني بن ابي نصر بن الفضل اسعدالدين 

, حدث عن ابي  (217,صفحة22,ج1226ه)الذىبي,517المتوفى بيمذان سنة 
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امي ومحمد بن الحسن الماوردي وغيرىم القاسم بن الحصين وزاىر بن ظاىر الشح
 السيروردي عبد القاىر بن عبد اهلل بن محمد بن عمويو النجيب ىوصحب الشيخ أب

ولي تدريس النظامية وصار من  , القرشي الفقيو الصوفي الواعظ وشيخ مشايخ بغداد
ائمة الشافعية ومن اعالم الصوفية, توفى سنة 

الى العبادة ابى المظفر الزنجاني نقطع وا (,272,صفحة,7,ج2991ه)السبكي,563
ظيرت عميو انوار الطاعة وظير لو والخموة والرياضة ومواصمة الصيام والقيام حتى 

القبول من الناس وصار ممن يشار اليو بالزىد والعبادة ويقصد الناس لمتبرك بو واتخذ 
ويحضره وكان يعقد بو مجمس الوعظ  امن موت الشيخ ابي النجيب السيروردي رباطً 

الناس وحدث بو, روى عنو: الحافظ أبو بكر محمد بن موسى بن محمد الحازمي 
ىـ)ابن نقطة 582الزينبي وغيرىم, توفى سنة  اليمذاني وعبد اهلل بن ابي طاىر

 (152,صفحة2,ج2989, 382,صفحة2988الحنبمي,
جاني الصوفي, شيخ معمر ن سرىنك بن عمي, أبو المحاسن الزنفضل اهلل ب .11

لكالم وورد بين اىل الطريقة الصوفية بعمو الخرفة وكثرة المجاىدات وحسن امقدم 
مدينة طوس التي تقع بخراسان الحسن محمد بن حاتم ب قزوين زائرًا وسمع أبى

,صفحة 2,ج2995)ياقوت الحموي , بينيا وبين نيسابور نحو عشرة فراسخ
  (36,صفحة2,ج2987)القزويني,ىـ596ىـ, توفى سنة 522سنة (,29

منصور بن الحسن بن منصور, أبو المكارم الزنجاني الشافعي, نزيل بغداد  .13
التي بناىا عمي بن محمد ثقة الدولة بن  ومعيد النظامية ومدرس المدرسة الثقتية

كان  (,262,صفحة12,ج1223الدريني البغدادي في بغداد)سبط ابن الجوزي,
بيا امام مناظر ويعد حمقات عممية فييا, توفى سنة 

 .(763,صفحة2993,ابن كثير,322,صفحة7,ج2991)السبكي,ىـ597
احمد بن ابي النجم بن نبيان بن محمد, أبو سالم الزنجاني القاضي والشيخ  .12

ىـ, حدث 552المعمر, أجاز لو الشيخ أبو بكر احمد بن محمد الزنجري في سنة 
 .(2262,صفحة21,ج1223الذىبي,).ىـ599ببغداد ومكة, توفى سنة 
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ىالل بن حيدر, أبو بكر الزنجاني المكي, سمع ببغداد من عتيق بن بدل بن  .15
ابي الفتح بن البطي وابي بكر بن النقور وغيرىم, وبزنجان من ابي حنيفة عمر 
بن احمد الخطيبي وغيره, وبيمذان من الحافظ ابي العالء العطار, حدث بمكة, 

 .(211,صفحة2,ج2989)ابن نقطة الحنبمي,ىـ628توفي سنة 
 , أبو عبد الرحمن الزنجاني الشاعر, لو من الشعر:محمد بن الفضل .16

 والجمع في جمع وذاك الممتزم             قسما بأيام الصفا ووصالكم
 وال نادمت بعد فراقكم اال الندم               ما اخترت بعدكم بدياًل ال

  .(617,صفحة23,ج1223)الذىبي,ىـ612توفى سنة 
الزنجاني الصوفي, شيخ صالح نزل دمشق, حدث ىندولة بن خميفة, أبو القاسم  .17

عن ابي الفتح شاتيل ويحيى الثقفي, توفى سنة 
 .(826,صفحة23,ج1223)الذىبي,ىـ615

مكرم بن مسعود بن حماد بن عبد الغفار بن سعادة بن معقل بن عبد الحميد بن  .18
احمد بن محمد بن قاضي القضاة احمد بن ابي داود, أبو الغنائم الزنجاني 

ي الشافعي, ولي القضاء ببالد الروم وقدم مصر وحدث عن عبد المنعم القاض
الفرواي وغيره, روى عنو الزكي المنذري وغيره, توفى سنة 

 .(62,صفحة22ج,1223)الذىبي,ىـ632
لمحامد الزنجاني, شيخ محمد بن احمد بن عبد الرحمن االمام سيف الدين, أبو ا .19

محمد بن احمد  عن ابي جعفريف" لمحربي ض"اكرام العن  جميل حدث  بحمب
االصبياني كان استاذ ابن  الصيدالني بن نصر بن ابي الفتح حسين بن محمد

, , سمع منو عبد اهلل  ه623االعرابي,توفي ابى جعفر الصيدالني بمصر سنة 
بن احمد التاذفي وعباس بن بزوان وفتح الدين ابن القيسراني وغيرىم, توفى سنة 

 .(316فحة,ص22,ج1223الذىبي,)ىـ622
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ع في ر فقو وبتمحمود بن احمد بن محمود بن بختيار, أبو المناقب الزنجاني,  .32
المدرسة المستنصرية التي بناىا المذىب واألصول والخالف وبعد صيتو ودرس ب

ه ونقل الييا 632ه(,ببغداد سنة622-613الخميفة العباسي المستنصر باهلل)
" فقييا من المذاىب 128الكتب وىي مائة وستون حمال وعدد فقيائيا"

والمدرسة الثقتية, صنف تفسير القرآن ( 6,صفحة6,ج1223االربعة)الذىبي,
ي قضاء القضاة مرة ثم عزل وكان من بحور وولالكريم واشتغل في العموم وافتى 

العمم, سمع الحديث من عبيد اهلل بن محمد الشاذلي, استشيد عمى يد المغول 
,ابن تغري 151,صفحة2999)ابن دقماق,ىـ656التتار بعد احتالليم بغداد سنة 

 .(6,صفحة5بردي,بالت,ج
الصوفي,  محمد بن إبراىيم بن ابي منصور, أبو عبد اهلل الزنجاني, الدمشقي .32

وابن طبرزد وغيرىم, روى عنو الدمياطي وغيره, توفى  برحدث عن حنبل المك
 . (837,صفحة22,ج1223)الذىبي,ىـ656سنة 

احمد بن عمر بن محمد بن كاكا, أبو العباس الزنجاني الدمشقي, حدث عن  .31
 .(253,صفحة25ج,1223)الذىبي,ىـ668ر وغيره, توفى سنة بحنبل المك

بن احمد, أبو المجاىد, ظيير الدين الزنجاني الصوفي  محمود بن عبيد اهلل .33
الفقيو الشافعي, نزيل دمشق, كان من ادعياء الصوفية وأكابرىم وعنده فضيمة 
وافتى عمى مذىب االمام الشافعي, كان امام المدرسة التقوية بدمشق واكثر نياره 

 شياب ابو عبداهلل بيا, سمع الكثير وحدث واشتغل عميو جماعة, صحب الشيخ
الشيخ العالم القدوة الزاىد  السيروردي عمر بن محمد بن عبداهلل بن محمد الدين 

والعارف والمحدث وشيخ الصوفية المتوفى سنة 
وسمع عميو عوارف (,172-172,الصفحات26,ج1226ه)الذىبي,631

المعارف وغير ذلك وحدث بو وسمع من عبد السالم الداىري وبدل التبريزي وابي 
الرسالة المنقذة من الجمر في الحاق "د وصنف تصانيف كثيرة منيا المعالي صاع
 . (332,صفحة1,ج2988)الذىبي,ىـ672, توفى سنة "االنبذة بالخمر



14 
 

إبراىيم بن إسماعيل بن إبراىيم, العالمة شرف الدين البكري الزنجاني, قدم  .32
 وىي بمدة عمى طريقة جامع األصول" وحدث بمراغة", صنف كتابًا حاجاً بغداد 

مشيورة في بالد اذربيجان وكانت قصبتيا وبيا اثار ومدارس)ياقوت 
وىي من اشير مدن اذربيجان وىي  وتبريز  (93,صفحة5,ج2995الحموي,

,ابن عبد 23,صفحة1,ج2995مدينة عامرة وحسنة)ياقوت الحموي,
الجمع بين الصحاح  بكتاب "االنوار الممعة في (,151,صفحة2,ج2992الحق,

وب شمس الدين يوسف بن محمد بن الحسين بن الحسن بن السبعة" البي يعق
احمد الساوي,الشيخ الصالح الصوفي المتوفى سنة 

, سمع منو الصاحب شمس الدين (221,صفحة26,ج1226ه)الذىبي,627
 .(293,صفحة25,ج1223)الذىبي,ىـ683الجويني وغيره, توفى بشيراز سنة 
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 اخلامتة
 البحث تم التوصل الى جممة من النتائج وأىميا:بعد االنتياء من كتابة  

تطرقت الدراسة الى جانب ميم من جوانب الحياة العامة خالل العصر  .2
 العباسي اال وىو الجانب العممي في مدينة زنجان.

ىو احمد بن محمد بن ساكن  من الشخصيات البارزة من عمماء زنجان .1
 والدراية. الزنجاني مشيور بالفقو والحديث وجمع بين الرواية

اكثر عمماء زنجان قد رحموا الى عاصمة الخالفة العباسية )بغداد( ليحصموا  .3
عمى العمم والمعرفة وقد برع اكثرىم في تحصيل ىذه العموم واصبح منيم 
مدرسين في المدرسة النظامية والمستنصرية كمنصور بن الحسن بن منصور 

بختيار )ت ىـ(, ومحمود بن احمد بن محمود بن 597الزنجاني )ت 
 ىـ(.656

ومة االحتالل االفرنجي عمى بيت اكما وساىم بعض عمماء زنجان في مق .2
المقدس فقد شارك يوسف بن إبراىيم أبو الفتح الزنجاني الصوفي في تحرير 

ىـ واستشيد في المعركة كما استشيد مدرس 291بيت المقدس سنة 
الزنجاني في المستنصرية والثقتية محمود بن احمد بن محمود بن بختيار 

 ىـ.656الدفاع عن بغداد من الغزو المغولي سنة 
جان بمساىمة عممية فاعمة ليس في مدينة زنجان فحسب نقام عماء مدينة ز  .5

بل بكافة المدن التي رحموا الييا فقد صنفوا الكتب ورووا وحدثوا ودرسوا في 
 كانوا يدرسون تالميذىم المدارس المختمفة في بغداد ودمشق ومصر وكذلك

 في المساجد والحمقات العممية وفي بيوتيم.
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 قائمة المصادر 

 ىـ(632االثير, أبو الحسن عز الدين عمي بن ابي المكارم محمد الشيباني )ت ناب. 
د الغابــــــــــــة فــــــــــــي معرفــــــــــــة الصـــــــــــحابة, تحقيــــــــــــق: عمــــــــــــي محمــــــــــــد معـــــــــــوض, عــــــــــــادل احمــــــــــــد عبــــــــــــد ســـــــــــا  -2

 (2992 –, دار الكتب العممية, )بيروت 2الموجود, ط
-,دار الكتـــــــــــاب العربـــــــــــي )بيـــــــــــروت2التـــــــــــاريخ ,تحقيـــــــــــق :عمـــــــــــر عبدالســـــــــــالم تـــــــــــدمري طالكامـــــــــــل فـــــــــــي  -3

2999 )  
  ىـ(, 872ابن تغري بردي, أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن عبد اهلل الظاىري )ت 
 .د. ت( _النجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرة, دار الكتب, )القاىرة -2
  ىـ(,597بن عمي )ت ابن الجوزي, أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن 
المنـــــــــــتظم فـــــــــــي تـــــــــــاريخ األمـــــــــــم والممـــــــــــوك, تحقيـــــــــــق: محمـــــــــــد عبـــــــــــد القـــــــــــادر عطـــــــــــا, مصـــــــــــطفى عبـــــــــــد   -1

 .(2991 –, دار الكتب العممية, )بيروت 2القادر عطا, ط
 ىـ(317بن ابي حاتم, أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن ادريس التميمي )ت ا. 
 .(2951 –)بيروت , دار احياء التراث العربي, 2الجرح والتعديل, ط  -5
  ىـ(.851ابن حجر العسقالني, أبو الفضل احمد بن عمي بن محمد بن احمد )ت 
, مؤسســـــــــــــة االعممـــــــــــــي لممطبوعـــــــــــــات, 1لســــــــــــان الميـــــــــــــزان, تحقيـــــــــــــق: دائـــــــــــــرة المعــــــــــــارف النظاميـــــــــــــة, ط  -6

 (2972-)بيروت 
  ىـ(263الخطيب البغدادي, أبو بكر احمد بن عمي بن ثابت بن احمد )ت 
ـــــــــــــق: بشـــــــــــــار عـــــــــــــواد معـــــــــــــروف, ط  -7 ـــــــــــــاريخ بغـــــــــــــداد, تحقي  –, دار الغـــــــــــــرب اإلســـــــــــــالمي, )بيـــــــــــــروت 2ت

1221 
  ىـ(682ابن خمكان, أبو العباس شمس الدين احمد بن محمد بن إبراىيم البرمكي )ت 

 –وفيــــــــــــات االعيــــــــــــان وانبــــــــــــاء أبنــــــــــــاء الزمــــــــــــان, تحقيــــــــــــق: احســــــــــــان عبــــــــــــاس, دار صــــــــــــادر, )بيــــــــــــروت  -8
2992) 

  ىـ(385بن عمر بن احمد البغدادي )تقطني, أبو الحسن عمي الدار 
, دار الغــــــــــــــب 2المؤتمــــــــــــــف والمختمــــــــــــــف, تحقيــــــــــــــق: موفــــــــــــــق بــــــــــــــن عبــــــــــــــد اهلل بــــــــــــــن عبــــــــــــــد القــــــــــــــادر, ط  -9

 (2986 –اإلسالمي, )بيروت 

  هـ(،:90اته دلماق، صارم الذيه إتزاهيم ته محمذ اته ايذمز العالئي الماهزي )خ 

، المكتثةةةةةةح العلةةةةةةزيح ل  ثا ةةةةةةح 0وشهةةةةةةح ايوةةةةةةام الةةةةةةي :ةةةةةةارير ا طةةةةةةالم، :حميةةةةةةك  طةةةةةةميز  ثةةةةةةارج،    -00

 (::0 –والىشز، )تيزوخ 
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  هـ(، 849الذهثي، أتى  ثذ هللا شمس الذيه محمذ ته احمذ ته  ثمان )خ 

،دار 2:ةةةةةةةارير ا طةةةةةةةالم و واليةةةةةةةاخ المشةةةةةةةاهيز و اي ةةةةةةةالم :حميةةةةةةةك  مةةةةةةةز  ثذال ةةةةةةةالم :ةةةةةةةذمزي   -00

 (1::0الكتاب العزتي )تيزوخ 

 2002 – طيز ا الم الىثالء، دار الحذيث، )الماهزج -02

العثةةةةز الةةةةي بثةةةةز مةةةةه هثةةةةز، :حميةةةةك  أتةةةةى هةةةةادز محمةةةةذ ال ةةةةعيذ تةةةةه ت ةةةةيىوي سه ةةةةى ، دار الكتةةةةة  -01

 د.خ(، –)تيزوخ  الع ميح،

، دار المعزالةةةةةةةح 0ميةةةةةةةشان اي تةةةةةةةذا  الةةةةةةةي ومةةةةةةةذ الزدةةةةةةةا ، :حميةةةةةةةك    ةةةةةةةي محمةةةةةةةذ الث ةةةةةةةاوي،   -22

 (2963 –)بيروت  ل  ثا ح والىشز،
  قزاوعمـــــــــــي بـــــــــــن عبــــــــــــد اهلل )ت ســـــــــــبط ابـــــــــــن الجــــــــــــوزي, أبـــــــــــو المظفـــــــــــر شــــــــــــمس الـــــــــــدين يوســـــــــــف بــــــــــــن

 ىـ(, 652
, دار الرســـــــــــالة العالميـــــــــــة, 2مـــــــــــرآة الزمـــــــــــان فـــــــــــي تـــــــــــواريخ االعيـــــــــــان, تحقيـــــــــــق: محمـــــــــــد بركـــــــــــات, ط -25

 (,1223 –)دمشق 
 ىـ(772ج الدين بن عبد الوىاب بن تقي الدين )ت االسبكي, ت 
ـــــــــد الفتـــــــــاح محمـــــــــد الحمـــــــــو,   -26 ـــــــــق: محمـــــــــود محمـــــــــد الطنـــــــــاحي وعب ـــــــــات الشـــــــــافعية الكبـــــــــرى, تحقي طبق

 (2991 –, ىجر لمطباعة والنشر والتوزيع, )د.م 1ط
  ىـ(561السمعاني, أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي )ت 
اف, , رئاســــــــــة ديـــــــــوان األوقــــــــــ2التحبيـــــــــر فـــــــــي المعجــــــــــم الكبيـــــــــر, تحقيـــــــــق: منيــــــــــرة نـــــــــاجي ســـــــــالم, ط  -27

 2975 –)بغداد 
ــــــــــادر,  -28 ــــــــــد الق ــــــــــن عب ــــــــــد اهلل ب ــــــــــن عب ــــــــــق ب ــــــــــق: موف المنتحــــــــــب مــــــــــن معجــــــــــم شــــــــــيوخ الســــــــــمعاني, تحقي

 (.2996 –, دار عالم الكتب, )الرياض 2ط
  ىـ(922السيوطي, جالل الدين عبد الرحمن بن ابي بكر )ت 
 (2981 –, دار الكتب العممية, )بيروت 2طبقات الحفاظ, ط  -29
 ىـ(739د المؤمن بن شمائل القطيمي البغدادي )ت ابن عبد الحق, صفي الدين عب 
ــــــــــــــــــى أســــــــــــــــــماء األمكنــــــــــــــــــة والبقــــــــــــــــــاع, ط -12  –, دار الجيــــــــــــــــــل, )بيــــــــــــــــــروت 2مراصــــــــــــــــــد االطــــــــــــــــــالع عم

2992). 
  ىـ(572ابن عساكر, أبو القاسم عمي بن الحسن بن ىبة اهلل )ت 
تـــــــــــــاريخ دمشـــــــــــــق, تحقيـــــــــــــق: عمـــــــــــــرو بـــــــــــــن غرامـــــــــــــة العمـــــــــــــروي, دار الفكـــــــــــــر لمطباعـــــــــــــة والنشـــــــــــــر   -12

 .(2995 – والتوزيع, )د.م
  ىـ(852ابن قاضي شيبة, أبو بكر احمد بن محمد بن عمر االسدي )ت. 
ـــــــــــيم خـــــــــــان, ط  -11 ـــــــــــد العم ـــــــــــق: الحـــــــــــافظ عب ـــــــــــات الشـــــــــــافعية, تحقي ـــــــــــروت 2طبق ـــــــــــب, )بي   –, عـــــــــــالم الكت

2986  ) 
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  ىـ(ـ681القزويني, زكريا بن محمد بن محمود )ت 
 د.ت(, –آثار البالد واخبار العباد, دار صادر, )بيروت   -13
  ىـ(613القزويني, أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي )ت 
 (,2987 –التدوين في اخبار قزوين, تحقيق: عزيز اهلل العطاردي, )بيروت   -12
  ىـ(772ابن كثير, أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي )ت 
 –, دار احيــــــــــــــــاء التــــــــــــــــراث العربـــــــــــــــــي, )د.م 2البدايــــــــــــــــة والنيايــــــــــــــــة, تحقيــــــــــــــــق: عمـــــــــــــــــي شــــــــــــــــيري, ط -15

2988)  
طبقــــــــــــات الشــــــــــــافعيين, تحقيــــــــــــق: احمــــــــــــد عمــــــــــــر ىاشــــــــــــم, محمــــــــــــد زيــــــــــــنيم محمــــــــــــد عــــــــــــزب, مكتبــــــــــــة  -16

 .(2993 –الثقافة الدينية, )د.م 
  ىـ(275ابن ماكوال, أبو نصر سعد الممك عمي بن ىبة اهلل بن جعفر )ت 
ــــــــــع ا  -17 ــــــــــي رف ــــــــــى واالنســــــــــاب, االكمــــــــــال ف ــــــــــي األســــــــــماء والكن ــــــــــف ف ــــــــــف والمختم ــــــــــاب عــــــــــن المؤتم الرتي

 .(2992 –, دار الكتب العممية, )بيروت 2ط
  ىـ(722ابن منظور, أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن عمي )ت 
, دار الفكــــــــــــر لمطباعــــــــــــة 2مختصــــــــــــر تــــــــــــاريخ دمشــــــــــــق, تحقيــــــــــــق: روحيــــــــــــة النحــــــــــــاس وآخــــــــــــرون, ط  -18

 (2982 –والنشر والتوزيع, )دمشق 
  ىـ(917النعيمي, عبد القادر بن محمد الدمشقي )ت 
ــــــــــدين, ط  -19 ــــــــــراىيم شــــــــــمس ال ــــــــــق: إب ــــــــــاريخ المــــــــــدارس, تحقي ــــــــــي ت ــــــــــدارس ف ــــــــــة, 2ال ــــــــــب العممي , دار الكت

 (2992 –)بيروت 
 ىـ(619ابن نقطة الحنبمي, أبو بكر الدين محمد عبد الغني بن ابي بكر )ت 
دامعةةةةةةةح ام المةةةةةةةزي، )مكةةةةةةةح ، 0اكمةةةةةةةا  ايكمةةةةةةةا ، :حميةةةةةةةك   ثةةةةةةةذ الميةةةةةةةىم  ثةةةةةةةذ ريةةةةةةةة الىثةةةةةةةي،   -10

 (:0:9 –المكزمح 

، دار الكتةةةةةةةة 0التف ةةةةةةةيز لمعزالةةةةةةةح رواج ال ةةةةةةةىه والم ةةةةةةةاويذ، :حميةةةةةةةك  كمةةةةةةةا  يىطةةةةةةة  الحةةةةةةةىخ،    -10

 (0:99 –الع ميح، )تيزوخ 

 ي(829الياالعي،اتى محمذ  في  الذيه  ثذهللا ته اطعذ)خ 

 12- ،الكتةةةةةة  ،دار0مةةةةةزاج ال ىةةةةةان و ثةةةةةزج اليميةةةةةان الةةةةةي معزالةةةةةح مةةةةةايعتثز مةةةةةه حةةةةةىاد  الشمةةةةةان

 (.8::0-الع ميح،)تيزوخ

 هـ(222يه ته  ثذ هللا الزومي )خ يالىخ الحمىي، أتى  ثذ هللا شهاب الذ 

 (1::0 –، دار صادر، )تيزوخ 2مع م الث ذان، ظ  -31
  هـ(422أتى يع ي الخ ي ي، ب يل ته  ثذ هللا ته احمذ ته إتزاهيم المشويىي )خ 

، مكتثةةةةةةةح 0طةةةةةةةعيذ  مةةةةةةةز ادريةةةةةةةس،   ايرشةةةةةةةاد الةةةةةةةي معزالةةةةةةةح   مةةةةةةةاء الحةةةةةةةذيث، :حميةةةةةةةك  محمةةةةةةةذ -11

 (.0:99 –الزشذ، )الزياض 

 
 


