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 ملخص البحث:
 ق كا١تلفات القدٯتة كاليت ٗتص اتريخ مدينة ا١توصل.، ٟتفظ كارشفة الواثئٕٜٜٔأتسس مركز كاثئق ا١توصل 

ٖتوؿ أب مركز ْتثي اكادٯتي متخصص ابلدراسات االنسانية حوؿ اتريخ مدينة ا١توصل، كيعٌت ٜٜٙٔكُب عاـ 
ة إب٧تاز البحوث كالدراسات العلمية الرصينة كعقد الندكات كا١تؤ٘ترات العلمية كاصدار اجملالت كالنشرايت العلمية ا١تتعلق

 اب١توصل فكران كاترٮتان كحضارة كفنوانن.
تسلم ادارة مركز دراسات ا١توصل اربع مدراء سا٫توا ابإل٧تاز العلمي كالبحثي كالكشف عن اتريخ مدينة ا١توصل، 
كابراز دكرىا الرايدم كاٟتضارم منذ اٟتقب التارٮتية القدٯتة كفًتات التاريخ اٟتديث كاالسالمي كحىت الوقت اٟتاضر، عرب 
التماس سبل عدة ابرزىا، تدفق أعداد الكتب كاجملالت كالنشرات العلمية كالثقافية فيو، كاستقطاب الشخصيات ذات األثر 
الفكرم كالتارٮتي كاالديب، كإاتحة الفرصة ٢تم ابالفصاح عن مكامن ابداعهم من خالؿ اشراكهم ُب الندكات العلمية 

 ا١تتعلقة اب١توصل.
ية تضم النتاجات ا١توصلية، كما الفو ا١توصليوف كما كتب عن ا١توصل، كاستضافة فضال عن انشاء مكتبة موصل

 متحف الًتاث الشعيب، حيث يضم اٟترؼ كالصناعات كالعادات كالتقاليد ا١توجودة ُب مدينة ا١توصل.
ل ُب كتوثيق األرشيف الفديوم الذم يضم سَت الشخصيات ا١توصلية البارزة، كتكرٙب ٩تب من مبدعي مدينة ا١توص

 التخصصات ا١تختلفة بدرع االبداع. 
مركز دراسات ا١توصل، ذنوف يونس الطائي، ٪تَت طو ايسُت، مؤيد عيداف كاطع ، مزاحم عالكم الكلمات ادلفتاحية: 

 الشاىرم، اتريخ ا١توصل.
Abstract 

Mosul Studies Centre firstly established under the name :(Mosul 

documents centre) and in 1992 its work has changed into preserving and 

archiving documents which related to the history of Mosul city. Four years 

later, in particularly in1996, the centre won works has changed to become 

an academic research centre specialized in conducting academic research 

concerning the history of the city of Mosul, and holding scientific 

conferences and symposiums in addition to issuing sober journals and 

publishing a lot of scientific books and bulletins related to the history of the 

city of Mosul from intellectual and historical point of view and related to 

the civilization and the Arts of the city. 

Since the very beginning till now four directors alternately took up 

the office of directorship that contributed to boosting the scientific and 

research work and revealing unknown aspects from the history of Mosul 

plus accentuating its pioneering and civilizational roles since the ancient 
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historical periods to the Islamic, modern, and contemporary periods by 

fetching numbers of scientific and cultural books, journals, publications 

and attracting people with an intellectual, historical and literary influence 

by giving them the opportunity to disclose their talents of creativity through 

their participation in the research works which related to Mosul. 

The conductors also interested in opening a Mosuli library which 

contents publications which related to what has been written about Mosul, 

and the establishment of a folklore museum, which includes some Mosuli 

crafts and industries plus video documentation of some prominent Mosuli 

personalities and awarding elites of the creative people from the city of 

Mosul with Creativity Awards. 

 

Key wards: Mosul studies Centre, Thanun Yonis AL-Tai, Nameer Taha 

Yassin, Moayad Idan Kata, Muzahim Allawi Shaheri 

 ادلدخل: )ادلقدمة(
الواثئق، كما تزاؿ، ٖتتل ا٫تية اعتبارية خاصة لدل اٞتميع: مؤسسات كٚتاعات كافرادان، كتنبع ىذه اال٫تية كانت 

من اف الواثئق ىي مصدر مهم من ا١تصادر ا١تعرفية ا١تعاصرة الدائمة ٟتركة البحث العلمي، كاف الواثئق ىي الشواىد اٟتية 
 اٟتضارية كتطوراهتا.االقرب زماانن كمكاانن أب الوقائع التارٮتية ك 

اف االىتماـ ابلواثئق: ٚتعان كحفظان كتصنيفان، كٓتاصة ُب ا١تؤسسات العلمية كالثقافية، ىي حاجة كطنية كعلمية  
 اساسية، كمن ىنا إتهت جامعة ا١توصل أب أتسيس مراز علمي متخصص ابلواثئق الية.

ة للدكلة، كأل٫تية الواثئق اليت تعرب عن الًتاث كالقيم كهبدؼ اٟتفاظ على الواثئق كا١تمتلكات ا١تادية كا١تعنوي
 كا١تمارسات للدكلة كاجملتمع، كضركرة اٟتفاظ عليها كتيسَت االستفادة منها كتنظيم حاالت اتالفها.

( من قانوف كزارة التعليم العإب كالبحث العلمي رقم ٚٗ، اسنادان أب ا١تادة )ًٕٜٜٔب أتسيس مركز كاثئق ا١توصل 
 .ٜٛٛٔسنة ( لٓٗ)

عمل مدير ا١تركز مع ا١توظفُت ّتهد كبَت ٞتمع الواثئق، كالتوجو أب دكائر كمؤسسات ٤تافظة نينول، ٞترد كتنظيم 
 االضابَت، كسحب كتصوير ا١تلفات القدٯتة كالواثئق، كنقلها أب ا١تركز، للحفاظ عليها كلتكوف ٖتت يد الباحثُت.

ة، ٖتوؿ مركز كاثئق ا١توصل من مركز ٟتفظ كخزف الواثئق، أب مركز كضمن ا٠تطة العلمية للوزار  ٜٜٙٔكُب عاـ 
ْتثي اكادٯتي متخصص ابلدراسات العلمية الرصينة ا١تتعلقة اب١توصل فكران كاترٮتان كحضارة كفنوانن، كنشر البحوث ا١تتعلقة 

 تراث ا١توصل على مر العصور.اب١توصل طواؿ اترٮتها الطويل، كعقد الندكات كاصدار الكتب كالدكرايت ا٠تاصة بتاريخ ك 
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 قسم البحث اىل مبحثني
تناكؿ ا١تبحث االكؿ: أتسيس مركز دراسات ا١توصل كاىدافو العلمية، كٖتويلو أب مركز ْتثي اكادٯتي كعالقتو 

، كدليل مركز كاثئق ٕٗٓٓ-ٕٜٜٔابجملتمع، كخطط ا١تركز ا١تستقبلية كقد افاد ا١تبحث من دليل مركز دراسات ا١توصل 
 .ٕٔٔٓ، كجريدة الوقائع العراقية، كملف التقوٙب الذاٌب ٕٜٜٔوصل ا١ت

 (.ٜٕٔٓ-ٕٜٜٔكتناكؿ ا١تبحث الثا٘ب اٞتهود العلمية كاالدارية كالبحثية ١تدراء مركز دراسات ا١توصل للفًتة )
، كمقابالت شخصية، كموقع ا١تركز ٖٕٔٓكاعتمدت مصادر عدة منها كاثئق الًتحيل، كدليل جامعة ا١توصل 

 لرٝتي، ككتب كندكات كنشرايت كادلة ا١تركز، كاليت اغنت ا١توضوع الحتوائها على معلومات علمية قيمة.ا
 كختم البحث ابستنتاجات ذات صلة ابلبحث.

 ادلبحث االول: أتسيس مركز دراسات ادلوصل واىدافو العلمية:
، كأل٫تية الواثئق اليت تعرب عن الًتاث كالقيم هبدؼ اٟتفاظ على الواثئق كا١تمتلكات ا١تادية كا١تعنوية للدكلة كاجملتمع

كا١تمارسات كاٟتقوؽ للدكلة كاجملتمع، كضركرة اٟتفاظ عليها كتيسَت االستفادة منها، كتنظيم حاالت اتالفها كٖتديد 
 (.ٜٔ٘، صٜٕٚٗ)جريدة الوقائع العراقية، العدد  مسؤكلية اٞتهات ا١تعنية كاالشخاص كذكم العالقة.

( من قانوف ٚٗ( من ا١تادة )ٕ، استنادان أب احكاـ ا١تادة الثانية عشر كالبند )ٕٜٜٔكاثئق ا١توصل ًب أتسيس مركز 
 .ٜٛٛٔ( لسنة ٓٗكزارة التعليم العإب كالبحث العلمي رقم )

كللحفاظ على الواثئق، كيكوف مقره ُب جامعة ا١توصل، كيرتبط برئيس اٞتامعة، كيسعى ا١تركز أب ٖتقيق االىداؼ 
 االتية:

 ٚتع كتبويب كتصنيف ا١تعلومات كالواثئق ا٠تاصة ٔتحافظة نينول. .ٔ

 اٟتفاظ على الواثئق ذات القيمة العلمية ا٠تاصة ٔتحافظة نينول. .ٕ

العمل على فهرسة ا١تلفات ا٠تاصة ابلدكائر اٟتكومية ذات العالقة، كالعمل على تصوير الواثئق ذات القيمة التارٮتية  .ٖ
  ركز.كالعلمية لالحتفاظ هبا ُب ا١ت

، ٕٜٜٔطبع ملخصات ا١تلفات كجعلها ٔتجلد خاص يرسل أب ا١تركز الوطٍت للواثئق.)دليل مركز كاثئق ا١توصل،  .ٗ
 (.ٛص

، كالذم يدؿ على ٜٜ٘ٔ( لسنة ٔصدر نظاـ مراكز البحث العلمي ُب كزارة التعليم العإب كالبحث العلمي رقم )
يت تشكل اٞتزء الثا٘ب من كاجبات الوزارة كىو التعليم العإب كالتطوير اىتماـ الدكلة ْتركة البحث العلمي ُب الوزارة، كال

ٖتويل مركز كاثئق ا١توصل، من مركز ٠تزف كحفظ الواثئق، أب مركز ْتثي  ٜٜٙٔكاالرتقاء ابلبحث العلمي، ًب ُب عاـ 
تعلقة اب١توصل فكران كاترٮتان اكادٯتي )مركز دراسات ا١توصل(، كالذم يعٌت إب٧تاز الدراسات كالبحوث العلمية الرصينة ا١ت
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كحضارة كفنوان، ككما يهتم بنشر الدراسات كالبحوث ا١تتعلقة اب١توصل طواؿ اترٮتها، كعقد الندكات كاصدار الكتب 
 (. ٖ، صٕٜٜٔكاجملالت كالنشرايت ا٠تاصة بتاريخ كتراث ا١توصل. )دليل مركز دراسات ا١توصل 

 يهدف مركز دراسات ادلوصل اىل:
  نشر الوعي ا١تعرُب ُب ٥تتلف جوانبو كابراز دكر مدينة ا١توصل.االسهاـ ُب .ٔ

 االىتماـ ّتمع الواثئق كارشفتها كالعمل على دراستها. .ٕ

 تطوير كتسجيل كل مالو عالقة ببيئة ا١توصل. .ٖ

 العمل على انشاء مكتبة موصلية تضم النتاجات ا١توصلية كما كتب عنها. .ٗ

 (.ٖ،ص١ٜٜٕٔتوصل كعلمائها كاكادٯتيها.)دليل مركز دراسات ا١توصل االحتفاظ ابلسَت الذاتية ألبرز شخصيات ا .٘
 كللمركز عالقة ابجملتمع:

كمن احدل ابرز اىداؼ ا١تركز، اقامة جسور مع اجملتمع من خالؿ استقطاب الشخصيات ذات االثر الفكرم 
اشراكهم ُب الندكات كا١تؤ٘ترات  كالتارٮتي كاالديب كالًتاثي، كااتحة الفرصة ٢تم ابإلفصاح عن مكامن ابداعهم من خالؿ

العلمية كا١تسا٫تة ُب الكتابة ُب ٣تالت كنشرايت ا١تركز، فضال عن نشر مؤلفاهتم العلمية كا١تًتٚتة ا١تتعلقة اب١توصل فكران 
 (.ٖ، صٖٕٔٓ-ٕٕٔٓكاترٮتان كادابن. )االنشطة العلمية ١تركز دراسات ا١توصل 

 ويف خطط ادلركز ادلستقبلية :
ابلعمل على التوثيق االلكًتك٘ب عند توفر اٟتواسيب ذات ا١تواصفات اٞتيدة كتطوير كفاءات  يطمح ا١تركز

التدريسيُت كالباحثُت عن طريق ايفادىم أب البلداف العربية كاالكربية، كي يطلعوا على اخر ا١تستجدات العلمية كاالدارية، 
لتدريسية اليت تتبناىا الوزارة لتطوير االمكانيات البحثية كتبٍت كالسعي لزج الباحثُت ُب ا١تركز ُب دكرات تطويرية للمالكات ا

- ٕٔٔٓ)ملف التقوٙب الذاٌب . كفنوف كآداب ا١توصل بتاريخ كحضارةالعالقة  ا١تزيد من ا١تؤلفات العلمية ذات نشر
 (ٚ، صٕٕٔٓ

 ادلبحث الثاين: اجلهود العلمية دلدراء مركز دراسات ادلوصل
ـ(، كٗتصصاهتم ُب التاريخ ٜٕٔٓ-ٕٜٜٔؿ فًتة البحث اربع مدراء ُب ا١تدة بُت )تعاقب على ادارة ا١تركز خال

، ٖٕٔٓ)دليل جامعة ا١توصل  االسالمي كاٟتديث كا١تعاصر ، كقد كاف لكل منهم جهده ا٠تاص كاسلوبو ُب ادارة ا١تركز
 (ٖٕٙص

ابواب كنشاطات كندكات ، كالذم فتح ٖٕٓٓكخاصة ُب فًتة تسلم االستاذ الدكتور ذنوف يونس الطائي عاـ 
ا١تركز بشكل كبَت جدان من خالؿ االصدارات كاالدلة كالكتب كاجملالت اليت قاـ بنشرىا كاليت اعطت ا١تركز رصانة ْتثية 

 (.ٜٗ، صٕٕٔٓ-ٕٔٔٓاكادٯتية لتاريخ ا١توصل عرب مراحل ٥تتلفة. )ملف التقوٙب الذاٌب 
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 ا١تركز كفق التسلسل الزمٍت: كفيما يلي نورد النشاطات كاٞتهود العلمية ١تدراء
 الدكتور منري طو ايسني: .ٔ

(، كاقتصر عمل ٜٜ٘ٔ-ٕٜٜٔيعد الدكتور ٪تَت طو ايسُت اكؿ من تسلم مهاـ ادارة مركز كاثئق ا١توصل، للمدة )
ير كارشفة ا١تركز ّتمع كارشفة الواثئق ا١تهمة اذ توجو الدكتور مع ٞتنة من منتسيب ا١تركز أب ٥تازف ٤تافظة نينول ٞتمع كتصو 

، )كزارة الثقافة ٜٜٓٔ/ٜ/ُٛب  ٜٖٔٓالواثئق التارٮتية ا١تهمة، كخاصة بعد صدكر قانوف حفظ كترحيل الواثئق ا١ترقم ؽ/ 
 (.ٜٖٔٓكاالعالـ، ترحيل كاثئق، العدد ؽ/ 

يد  كارشفة الواثئق من دكائر الدكلة افظة نينول كااكم كمديرية تربية نينول، للحفاظ عليها كجعلها ٖتت
الباحثُت ُب ا١تركز لكل ما يتعلق بتاريخ مدينة ا١توصل، كللجهود ا١تبذكلة ُب هتيئة كافراز الواثئق كاالضابَت كالسجالت، اذ 

. ٖٜٜٔ/ٙ/ُٛب  ٗ٘ٔٔكجهت اافظة كتاب شكر كتقدير أب اللجنة ا١تشكلة من قائمقاـ ا١توصل ابلعدد ا١ترقم 
 (.ٗ٘ٔٔ)٤تافظ نينول، شكر كتقدير، العدد 

-ٕٓكعقد مركز كاثئق ا١توصل الندكة العلمية االكٔب كا١توسومة )االفاؽ الًتاثية للهجة ا١توصلية( للفًتة من 
( ْتثان حوؿ االلفاظ العامية كالشعر كالقصة كاالدب كااللفاظ الفصيحة ا١توصلية، ٕٔ، كاحتوت الندكة )ٖٜٜٔـٔٔ/ٕٔ

 (.ٕ، صٖٜٜٔفاظ عليها. )ندكة االفاؽ الًتاثية للهجة ا١توصلية، لتوثيق كل مالو عالقة ابللهجة ا١توصلية ككيفية اٟت
كعقد ا١تركز بُت اٟتُت كاالخر بعض ااضرات الثقافية اليت ٗتص تراث ا١تدينة، كيتم دعوة الشخصيات ا١توصلية 

. ٖٜٜٔذنوف بتاريخ اليت تربطها ذكرايت قدٯتة بًتاث ا١تدينة، كىذه ااضرة بعنواف )ا٫تية ا٠تط العريب( للسيد يوسف 
 (.ٛ، صٕٜٜٔ)دليل مركز دراسات ا١توصل 

كثق ا١تركز العديد من االنشطة منذ أتسيسو حوؿ كل ما يتعلق بتاريخ مدينة ا١توصل من شخصيات لعبت دكران  
ث ًب كبَتان ُب رفد كاغناء تراث ا١تدينة ٦تن غادركا اٟتياة اك ٦تن على قيدىا من شخصيات سياسية كادبية كاترٮتية، حي

اجراء لقاءات معهم كتصويرىا ُب الفيديو فضال عن التصوير الفوتوغراُب على شكل كاسيت منها. )دليل مركز كاثئق 
 (.ٜ، صٕٜٜٔا١توصل، 

 ومحلت عناوين خمتلفة لندوات وشخصيات منها :
 .ٖٜٜٔ/ٔٔ/ٕٓماذا نوثق عن ا١توصل ككيف بتاريخ  .ٔ

 فلم كاثئقي عن مرقد االماـ ٭تيي بن القاسم. .ٕ

 .ٖٜٜٔديث عن العالمة عبد اٟتميد الكيال٘ب بتاريخ ح .ٖ

 (.ٓٔ، صٕٜٜٔندكة االفاؽ الًتاثية للهجة ا١توصلية اٞتلسة الثانية كالبياف ا٠تتامي .)دليل مركز دراسات ا١توصل  .ٗ
، ببحث )الصحافة  ٜٜٙٔ، نظمها مركز دراسات ا١توصل ٜٜٙٔشارؾ الدكتور ٪تَت ُب ندكة الصحافة ا١توصلية 

ببحث )اسباب فشل ثورة  ٜٜٜٔ، نظمها مركز دراسات ا١توصل ٜٜ٘ٔ( ، كشارؾ م ندكة ثورة ا١توصل القومية ا١توصلية
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، ببحث ٜٜٜٔداخليا كخارجيا( ، كشارؾ ُب ندكة االسواؽ ُب ا١توصل، نظمها مركز دراسات ا١توصل  ٜٜ٘ٔا١توصل 
بلة شخصية مع الدكتور ٪تَت طو ايسُت، بتاريخ عنوانو )اثر فتح قناة السويس على االسواؽ الية ُب ا١توصل(.)مقا

ٚ/ٔٓ/ٕٜٓٔ.) 
، كاكد على اصدار نشرة دكرية ٜٜٗٔ/ٜ/ٕٛكعقد مركز كاثئق ا١توصل اٞتلسة االكٔب جمللس االدارة يـو االربعاء 

افة متحف الًتاث للمركز ٖتتوم على فعاليات كنشاطات ا١تركز، كنقل ا١تكتبة ا١توصلية من ا١تكتبة ا١تركزية أب ا١تركز، كاستض
 (.ٜٜٗٔ/ٜ/ٕٛالشعيب ٔتركز الواثئق، كحفظ الواثئق، كاعتماد ا١تيكرك فلم ُب اٟتفظ. )اٞتلسة االكٔب جمللس ادارة ا١تركز، 

 الدكتور مؤيد عيدان كاطع: .ٕ

(، كبذؿ جهودان علمية ٕٓٓٓ-ٜٜ٘ٔتسلم االستاذ الدكتور مؤيد عيداف كاطع ادارة مركز كاثئق ا١توصل، للمدة )
 ثية كبَتة.كْت

ٖتوؿ ا١تركز من )حفظ كخزف الواثئق( أب مركز دراسات ا١توصل، ا١تركز البحثي االكادٯتي ا١تتخصص بدراسة اتريخ 
. )جامعة ا١توصل، امر جامعي، ٜٜ٘ٔ/ٕٔ/ُٜٔب  ٜٖٙٛا١توصل عرب مراحل اترٮتية ٥تتلفة، ابألمر اٞتامعي ا١ترقم 

 (.ٜٖٙٛالعدد 
 مركز:وحدد النشاط واجلهد العلمي لل

اٟتفاظ على تراث ا١تدينة عرب اترٮتها الطويل، كاالىتماـ ّتمع الواثئق كارشفتها، كتسجيل كل مالو عالقة ببيئة 
ا١توصل كاقليمها، كالعمل على انشاء مكتبة موصلية تضم النتاجات ا١توصلية كما ألفو ا١توصليوف كما كتب عن ا١توصل، 

يتسن لكتاهبا نشرىا كالعمل على نشر ا١تفيد منها، كاالىتماـ ابلًتاث  كالعمل على اٟتفاظ على ا١تخطوطات اليت ٓب
الشعيب، كدراسة االنثركربولوجيا كاللهجات ا١توصلية، كدراسة االدب كالفنوف ُب ا١توصل، كالتخطيط اٟتضرم كالعمرا٘ب 

مؤيد عيداف كاطع، بتاريخ للمدينة، كانشاء اقساـ للدراسات ُب ا١تركز متخصصة اب١توصل. )مقابلة شخصية مع الدكتور 
ٔٔ/ٔٓ/ٕٜٓٔ.) 

كمن اجل توطيد عالقة جامعتنا ٔتدينة ا١توصل كاٟتفاظ على تراثها كاترٮتها، جرل مفاٖتة رئيس جامعة ا١توصل 
٤تافظة نينول مكتب السيد اافظ، لإليعاز للدكائر ا١ترتبطة هبا كىي )اافظة، مديرية البلدية، غرفة التجارة، ا١تكتبة 

مة، مديرية الًتبية، دائرة التسجيل العقارم، اكمة(، للتعاكف مع مركزان كتزكيدان ابألضابَت الرٝتية القدٯتة كا١تخطوطات العا
اليت تلقي الضوء على كنوز مدينة ا١توصل التارٮتية كاالجتماعية، كمن اجل اٟتفاظ عليها كلتكوف ٖتت يد الباحثُت ُب 

 (.ٖٗٚكاثئق دكائر اافظة، العدد ا١تركز. )مركز كاثئق ا١توصل، ـ/ 
كاىدل االستاذ الفاضل غريب اٟتاج اٛتد كاثئق من )اكراؽ ك٥تطوطات( كاليت ىي جزء من نشاطو الثقاُب 
كالسياسي، أب مركز كاثئق ا١توصل، كلتكوف ٖتت يد الباحثُت ا١تتخصصُت ُب شؤكف التاريخ، كإلدامة تعاكف كصلة ا١تركز 
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.)مركز كاثئق ا١توصل، غريب اٟتاج ٜٜ٘ٔ/ٛ/ٙٔ، ٕٜٗئق ابٝتو ُب ا١تركز، حسب الكتاب ا١ترقم معو، كلكي تبقى الواث
 (.ٕٜٗاٛتد، ـ/ كاثئق، العدد 

كتوسع ا١تركز أب استحداث اقساـ علمية فيو، كنقل عدد من ملفات من ملفات اافظة كمديرية الًتبية أب ا١تركز، 
حلقات نقاشية حوؿ اتريخ ا١توصل، كاقامة مكتبة كمتحف الًتاث الشعيب كازدادت نتاجات ا١تركز من ندكات علمية ك 

 (.ٚ، صٕٜٜٔللمركز. )دليل مركز دراسات ا١توصل 
 وعقد الدكتور مؤيد مدير مركز دراسات ادلوصل االسبق، عدة ندوات علمية حول ادلوصل:

 .ٜٜ٘ٔ/ٛ/٘ٔدكر ا١توصلُت ُب مواجهة التحدايت االجنبية كالدفاع عن العراؽ بتاريخ  .ٔ
 .ٜٜٙٔ/ٙ/ٕ٘. الصحافة ا١توصلية ٕ
 .ٜٜٙٔ/ٓٔ/ٖٕ. القصة العراقية ُب ا١توصل ٖ
 .ٜٜٚٔ/٘/ٕٓ. ا١توصل ُب مدكانت الرحالة العرب كاالجانب ٗ
 .ٜٜٚٔ/ٔٔ/ٗٔ. ا١توصل كمؤرخوىا القدامى كادثوف ٘
 .ٜٜٛٔ/ٕ/ٚٔانقذكا ااثر مدينة ا١توصل  .ٙ
 .ٜٜٜٔ/ٓٔ/ٚٔ. اتريخ الرايضة ُب ا١توصل ٚ
 (.ٜٗ، صٕٔٔٓ. )ملف التقوٙب الذاٌب ٜٜٜٔ/ٕٔ/٘ٔ. الشعر ُب ا١توصل ٛ

 الكتب اليت اصدرىا:
( كأعماؿ ندكة )ا١توصل ُب مدكانت الرحالة ٜٜٛٔ-اصدر ا١تركز كتيب )الواسطي موصليان للباحث يوسف ذنوف

 (.ٔٔ، صٕٜٜٔ( )دليل مركز دراسات ا١توصل ٜٜٛٔالعرب كاالجانب جملموعة ابحثُت 
كاسهم الدكتور مؤيد ُب اقامة عالقات كتبادؿ علمي مع شخصيات كابحثُت مبدعُت ُب نتاجات علمية متنوعة 

. )مركز كاثئق ا١توصل، مثرم العا٘ب، شكر ٜٜ٘ٔ/ٛ/ُ٘ب  ٔٚٗمنها، الشكر كالتقدير لألستاذ مثرم العا٘ب ابلعدد 
 (. ٔٚٗكتقدير، العدد 

. )مركز ٜٜ٘ٔ/ٛ/ُٕٔب  ٘ٛٗة منها مركز كاثئق تكريت ابلعدد كتبادؿ علمي كْتثي مع مراكز ْتثية مناظر 
 (.٘ٛٗكاثئق ا١توصل، مركز كاثئق تكريت، ـ/ تعاكف علمي، العدد 

( شخصيات موصلية من استاذ كاديب كصحفي، كاقامة اربع حلقات نقاشية ٓٔكتوثيق فيديوم ألكثر من )
 (.ٚٙ، صٕٔٔٓحوؿ اتريخ مدينة ا١توصل. )ملف التقوٙب الذاٌب 
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 الدكتور مزاحم عالوي الشاىري: .ٖ

(، كاكمل مسَتة ا١تركز العلمية ٖٕٓٓ-ٕٓٓٓتسلم الدكتور مزاحم عالكم ادارة مركز دراسات ا١توصل للمدة )
كالبحثية، كشجع النتاجات العلمية، كعقد ا١تركز ٜتس ندكات علمية ذات العالقة بتاريخ ا١توصل كُب كافة اجملاالت 

 ليات عدة:كٔتشاركة ٥تتصوف من ك
 .ٕٔٓٓ/ٖ/ٚٔندكة ا١تسرح ُب ا١توصل  .ٔ

 .ٕٔٓٓ/ٗ/ٜاالسباب كالنتائج  -ندكة الوطن العريب كٖتدايت الغرب .ٕ

 .ٕٔٓٓ/ٓٔ/ٖٔندكة ا١توصل كٖترير القدس  .ٖ

 .ٕٕٓٓ/ٗ/ٙٔندكة فن ا٠تط العريب ُب ا١توصل طواؿ العصور  .ٗ

 (.ٕٙ، صٕٜٜٔل مركز دراسات ا١توصل .)دلئٕٓٓ/ٔٔ/ٓٔمؤ٘تر العمارة ُب ا١توصل.. الواقع كافاؽ ا١تستقبل  .٘
 اصدر ادلركز عدداً من الكتب منها:

 .ٕٓٓٓ.كتاب اعالـ موصليوف جملموعة ابحثُت ٔ
 .ٕٔٓٓ. كتاب الشيخ دمحم علي الياس العدكا٘ب ٣تموعة ابحثُت ٕ
 (.ٓٚ، صٕٔٔٓ. )ملف التقوٙب الذاٌب ٕٕٓٓ. كتاب غريب اٟتاج اٛتد للمؤلف اٛتد سامي اٞتليب ٖ

 ر ادلركز عدداً من اجملالت العلمية منها:واصد
٣تلػة اكراؽ موصػػلية كتعػػٌت ابلبحػػوث التارٮتيػػة االكادٯتيػػة االنسػػانية الػيت ٗتػػص اتريػػخ مدينػػة ا١توصػػل، كصػػدر منهػػا ثالثػػة  .ٔ

 (.ٕٕٓٓ، كالثالث ٕٕٓٓ، كالثا٘ب ٕٔٓٓاعداد )االكؿ 

وركث ا١توصػلي لتػاريخ مدينػة ا١توصػل كٔتشػاركة كتػاب ٣تلة موصليات كىي ثقافية كتعٌت ابلبحػوث التارٮتيػة كاالدبيػة كا١تػ .ٕ
، ٕٕٓٓكابحثُت من خارج اٞتامعة أب جانب ابحثي ا١تركز كاٞتامعة، كصدر منها اربعة اعداد )االكؿ/ كػانوف الثػا٘ب/ 

(.)ا١توقػػػػػػػػػع الرٝتػػػػػػػػػي ١تركػػػػػػػػػز دراسػػػػػػػػػات ٕٕٓٓ، كالرابػػػػػػػػػع/ شػػػػػػػػػباط/ ٕٕٓٓ، كالثالػػػػػػػػػث/ايلوؿ/ ٕٕٓٓكالثػػػػػػػػػا٘ب/ ااير/ 
Msc92.6te.net ) 

كثق ا١تركز فيديواي شخصيات ادبية كاترٮتية، من قبل ٞتنة التوثيق الفيديوم ُب ا١تركز، ليتم حفظها ُب توثيق 
)دليل مركز  ( اشرطة للتوثق ُب مركز دراسات ا١توصل.ٓٔالشخصيات ا١توصلية ضمن كاسيت فيديوم كبلغ عددىا )

 (ٜ، صٕٜٜٔدراسات ادلوصل 
 لطائي:االستاذ الدكتور ذنون يونس ا .ٗ

يعد الدكتور ذنوف يونس الطائي من مؤسسي مركز دراسات ا١توصل )كاٝتو السابق مركز كاثئق ا١توصل(، كاكؿ 
، )جامعة ا١توصل، امر جامعي، العدد ٕٜٜٔ/ٛ/ُٕٓب  ٖٓٗٙ/ٜ/ٜتدريسي يعُت ُب ا١تركز ابألمر اٞتامعي 

ٜ/ٜ/ٖٙٗٓ) 
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علمية كالبحثية، كشغل مناصب ادارية منها معاكف مدير كساىم ٔترحلة التأسيس ُب ادؽ اٞتزيئات ككل االنشطة ال
(، كاجهد النفس لإلفصاح عن ٜٕٔٓ-ٖٕٓٓا١تركز، كرئيس قسم الدراسات التارٮتية كالسياسية، فمديران للمركز للمدة )

 (.ٔ، ص٘٘الوجو اٟتقيقي للموصل عرب العصور التارٮتية.)نشرة اضاءات موصلية، العدد 
مية ُب ٥تتلف حقوؿ العلـو كا١تعرفة، رسم الدكتور ذنوف خطة علمية كاجتماعية لتحقيق كللتعريف ابلنتاجات العل

 ذلك ُب ا١تركز:
تعميق ادارة البحث العلمي ُب ا١تركز بوسائل شىت ابرزىا زايدة عدد الباحثُت ُب ا١تركز من ٛتلة الشهادات العليا 

( تدريسيان للعمل ُب ا٧تاز كافة ٖٔجتماع كبلغ عددىم ))ا١تاجستَت كالدكتوراه( ُب ٗتصصات التاريخ كاالدب كعلم اال
، ٕٔٔٓالبحوث ا١تتعلقة بتاريخ مدينة ا١توصل ضمن ا٠تطة العلمية السنوية ١تركز دراسات ا١توصل. )ملف التقوٙب الذاٌب 

 (.ٛص
كز، ليكوف كسعى ا١تركز ١تواكبة التطور التكنولوجي بتوفَت حاسبة كخط انًتنيت لكل ابحث من الباحثُت ُب ا١تر 

ضمن االجواء العلمية اٟتقيقية ُب ا٧تاز العمل البحثي، كليتمكن من االطالع على اخر االصدارات العلمية، ُب ٣تاؿ 
(، كما توفره ٢تم من اصدارات كاْتاث علمية IVSLاالختصاص، كاالستفادة من ا١تكتبة االفًتاضية العلمية العراقية )

( لنشر البحوث العلمية EBSCOلعلمية للمركز، كاالستفادة من موقع االبيسكو )حديثة اال٧تاز لتوظيفها ُب البحوث ا
 (ٗ، صٚٚحوؿ اتريخ مدينة ا١توصل التارٮتي كاٟتضارم كالًتاثي. )نشرة اضاءات موصلية، العدد 

ة ُب كاكد ا١تركز على االرشيف الفيديوم الذم يضم سَت الشخصيات ا١توصلية البارزة كالفاعلة ٦تن اثرك على اٟتيا
ا٧تازاهتم العلمية ضمن ٗتصصاهتم كعلى الصعد كافة، كحرص ا١تركز على توثيق سَتىم فيديواي، كبلغ عدد الشخصيات 

 (ٙٙ، صٕٔٔٓ( شخصية موصلية، حفظت ُب مركز دراسات ا١توصل.)ملف التقوٙب الذاٌب ٖٔا١توثقة فيديواي )
ا١توصل كُب كافة اجملاالت كٔتشاركة اساتذة ٥تتصوف كحرص ا١تركز على عقد الندكات العلمية ذات العالقة بتاريخ 

( ندكة ٔ٘من الكليات كافة، كمن خارج جامعة ا١توصل كبواقع ندكتُت اك ثالث ُب العاـ الدراسي الواحد، كعقد ا١تركز )
وصل(، ك علمية منها، )ندكة ا٫تية ا١تخطوطات ا١توصلية ُب الدراسات ا١تعرفية( ك )ندكة اٟترؼ كا١تهن الشعبية ُب ا١ت

 (ٓ٘، صٕٔٔٓ)الطب الشعيب ُب ا١توصل( ك )مئذنة اٞتامع النورم كقلعة ا١توصل ابشطابيا(.)ملف التقوٙب الذاٌب 
كاىتم ا١تركز ٔتتحف الًتاث الشعيب الذم ضم ٚتيع اٟترؼ كالصناعات التطبيقية كالعادات كالتقاليد كاالزايء الشعبية 

جاء ا١تتحف انواع ٥تتلفة من اٟتلي كادكات الزينة كاالاثث ا١تنزٕب، كهبذا اصبح اليت كانت ُب مدينة ا١توصل، كتوزعت ُب ار 
يعرب اصدؽ تعبَت عن اٞتانب الًتاثي الذم كاف سائدان، كضمت قاعات اخرل لنشاطات البيت ا١توصلي من كسائل عمل 

 (ٙٗ، صٖٔاالكالت الشعبية كا١تهن االجتماعية ُب ا١توصل. )٣تلة مناىل جامعية، العدد
دأب مركز دراسات ا١توصل على نشر البحوث العلمية للباحثُت كالكتاب كا١تفكرين كالعلماء ا١تتخصصُت ُب 
دراساهتم كْتوثهم حوؿ اتريخ مدينة ا١توصل، كتسهيل االستفادة منها ابلوسائل كا١تنافذ ا١تتاحة، كاعداد الدراسات كا١تعاجم 

( كتاابن تنوع ُب الشخصيات كالًتاجم كاالدب ٜٖة ا١توصل، كاصدر ا١تركز )كالفهارس كا١توسوعات كالببلوغرافيا ا٠تاصة ٔتدين
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كاللهجة كالطب كا٠تط كالبلدانيات كالعمارة اٟتديثة كاالسالمية كاالجتماع كا١تكتبات كالًتاث كالفلكلور كا١توركث ا١توصلي، 
ثقافية ٥تتلفة كاليت اغنت اتريخ مدينة كفضال عن اقامة العديد من االستذكارات التأبينية لشخصيات أكادٯتية كعلمية ك 

 (.ٓٚ، صٕٔٔٓا١توصل عرب مراحل اترٮتية ٥تتلفة. )ملف التقوٙب الذاٌب 
 اصدر ادلركز عدداً من اجملالت والنشرايت العلمية منها:

كىي ٣تلة علمية فصلية ٤تكمة كتعٌت ابلبحوث االنسانية حوؿ اتريخ مدينة ا١توصل عرب  رللة دراسات موصلية: .ٔ
( عددان. )٣تلة ٕ٘اترٮتية ٥تتلفة، كحصلت على الًتقيم الدكٕب ُب اجملالت ا١تعًتؼ هبا، كبلغ اعداد اجمللة ) حقب

 (ٔ، صٕ٘دراسات موصلية، العدد 
كىي ٣تلة علمية فصلية ثقافية كتعٌت ابلبحوث كا١تقاالت ا١تتنوعة حوؿ اتريخ مدينة ا١توصل،  رللة موصليات: .ٕ

( عددان. )٣تلة ٗ٘امعة أب جانب ابحثي ا١تركز كاٞتامعة، كبلغ اعداد اجمللة )كابستقطاب كتاب من خارج اٞت
 (ٕ، صٗ٘موصليات، العدد 

كىي نشرة علمية ذات ا١توضوع الواحد هتدؼ أب نشر ا١تزيد من البحوث العلمية  نشرة اضاءات موصلية: .ٖ
( عددان من نشرة اضاءات موصلية. )نشرة ٗٓٔ)االكادٯتية ُب العلـو االنسانية ا١تتعلقة ٔتدينة ا١توصل، كاصدر ا١تركز 

 (ٔ، صٗٓٔاضاءات موصلية، العدد 
كىي النشرة الشهرية الرابعة، كتعٌت بقراءة االصدارات ا١تتعلقة ٔتدينة ا١توصل سواء اكانت  نشرة قراءات موصلية: .ٗ

اءات موصلية. )نشرة ( عددان من نشرة قر ٓٙرسالة ماجستَت اـ اطركحة دكتوراه اـ مؤلف جديد، كاصدر ا١تركز )
 (.ٔ، صٓٙقراءات موصلية، العدد 

كىي النشرة ا٠تامسة للمركز كتضم ٣تموعة من االنشطة العلمية كالفعاليات ا١تتعددة على صعيد  نشرة انشطتنا: .٘
اال٧تاز العلمي من ندكات كاصدار ٣تالت كنشرايت كنشر ْتوث كمقاالت كدكرات كا١تكتبة ا١توصلية كانشطة 

 (ٔ، صٓ٘( عددان من نشرة انشطتنا. )نشرة انشطتنا، العدد ٓ٘ا١تركز )اخرل، كاصدر 
كتزخر ا١تكتبة ا١توصلية ُب ا١تركز بعدد كبَت من الكتب كالدكرايت كاجملالت، فقد ضمت اصدارات ا١تركز من 

عددم من الواثئق الكتب كاجملالت كالنشرايت كرسائل االطاريح كالدكتوراه اليت اشرؼ عليها تدريسيو ا١تركز، فضال عن ال
كا١تلفات كاليت تعود أب حقبة العهدين ا١تلكي كبداايت اٞتمهورم، كقد حصل عليها ا١تركز من الدكائر كا١تؤسسات ا١تتعددة 

 (.٘، صُٚٚب اافظة )نشرة اضاءات موصلية، العدد 
من تصوير اكثر من  ٕٙٓٓك٘تكن الدكتور ذنوف الطائي خالؿ ايفاده العلمي أب جامعة كامربدج ُب بريطانيا سنة 

( كثيقة كاليت تتعلق بتاريخ العراؽ كا١توصل اٟتديث كا١تعاصر ، كاكدع ٩تبة من اساتذة اٞتامعة خزانتهم ا٠تاصة ٓٓٙ)
( منها : للمؤرخ سعيد الديوه جي كالدكتور سيار اٞتميل كالدكتور دردم عبد القادر كالباحث قصي الفرج ٜكعددىا )

 (.ٖ، ص٘٘كتب كالدكرايت أب مكتبة ا١تركز. )نشرة اضاءات موصلية، العدد كالدكتورة ابتساـ من ال
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كتقـو ا١تكتبة بتقدٙب خدماهتا للباحثُت كالدارسُت من التدريسيُت كطلبة الدراسات العليا، عن طريق توفَت عدد من 
العارات للكتب كالنشرايت أب ا١تصادر كالدكرايت كالواثئق عن مدينة ا١توصل ُب حقبها التارٮتية ا١تختلفة، كتصل عدد ا

 (ٜ، صٓٔ( اعادة ُب الشهر. )نشرة انشطتنا، العدد ٜٓ)
( مؤلفان ُب شىت ا١توضوعات ١تؤلفُت من داخل ٕٓكاشرؼ الدكتور ذنوف الطائي على تبٍت ا١تركز لطبع ما يزيد عن )

 اٞتامعة كخارجها كمنها : 
 )٣تموعة ابحثُت(. ،ٖٕٓٓا١توصل ُب الرسائل كاالطاريح اٞتامعية حىت سنة  .ٔ

 ، )٣تموعة ابحثُت(.ٖٕٓٓا١توصل ُب الدكرايت العراقية حىت سنة  .ٕ

 خطوات ُب تراث ا١توصل للدكتور عماد الدين خليل. .ٖ

 موسوعة اعالـ ا١توصل ُب القرف العشرين للدكتور عمر الطالب. .ٗ

 معجم االتباع الدراج ُب ٢تجات ا١توصل / عبد هللا امُت اغا .  .٘

 ورم ُب ا١توصل للباحث عماد غاٖب الربيعي. اٞتامع الكبَت الن .ٙ

 كتاب ا١تؤلفوف ُب ا١توصل للدكتور عمر الطالب .  .ٚ

 ا١توصل كا١تؤلفوف ا١توصليوف ُب العهد اٞتليلي / بَتسي كيمب .  .ٛ

 صفحات من اتريخ ريف ا١توصل / بالكم فتحي .  .ٜ

 االلعاب الشعبية ُب ا١توصل / مثرم العا٘ب .  .ٓٔ

 عبد الرزاؽ اٟتمدا٘ب .  خطاطو ا١توصل ا١تعاصركف / .ٔٔ

 (ٙ، ص٘٘موسوعة ا١توصل الًتاثية )جزئُت( ٚتع كاعداد ازىر العبيدم . )نشرة اضاءات موصلية، العدد  .ٕٔ
كساىم الدكتور ُب اقامة العديد من ااضرات ُب مركز دراسات ا١توصل لعدد من اساتذة اٞتامعة ُب ٥تتلف 

ت الثقافية نذكر منها، ا١تسا٫تة ُب ا١تهرجاف الشعرم )ا١توصل ُب االختصاصات كمن خارجها، فضال عن بعض ا١تهرجاان
، رئيسان للجنة التحضَتية. )نشرة اضاءات موصلية، ٕٓٔٓ/ٕ/ٕ٘عيوف الشعراء(، الذم اقامو مركز دراسات ا١توصل ُب 

 (ٙ، ص٘٘العدد 
 اصدر الدكتور ذنون عددًا من الكتب ادلؤلفة واليت ختص اتريخ مدينة ادلوصل ومنها:

 ركاد النهضة الفكرية ُب ا١توصل. .ٔ

 ُب الوطنية ا١توصلية. .ٕ

 من دعاة اليقظة االسالمية ُب ا١توصل. .ٖ

 االكضاع االدارية ُب ا١توصل خالؿ العهد ا١تلكي. .ٗ

 االٕتاىات االصالحية ُب ا١توصل اكاخر العهد العثما٘ب حىت اٟتكم الوطٍت. .٘
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 اْتاث ُب اتريخ ا١توصل ا١تعاصر. .ٙ

 ٪تاذج منتخبة. -مدارس ا١توصل كمعلموىا .ٚ

 التحفة الالمعة من مؤرخي اٞتامعة.  .ٛ

 مهن كحرؼ شعبية .  .ٜ

 (ٓٔ، صٛٗا١ترأة ا١توصلية ُب الكتابة التارٮتية . )نشرة اضاءات موصلية،  العدد  .ٓٔ
كسعى ا١تركز أب التنبيو على ا١تخاطر ادقة ابلشواىد التارٮتية كاٟتضارية ُب ا١توصل عن طريق عقد الندكات 

كمفاٖتة اٞتهات ذات العالقة ُب العراؽ كخارجو العراؽ كمن ذلك االخطار ادقة بقلعة ا١توصل ابشطابيا ا١تتخصصة 
كمئذنة اٞتامع النورم، كما حاؽ ابلعمارة ا١توصلية كاالت السكنية كاالسواؽ كالقيصرايت كغَتىا من مفردات العمارة 

ة االغا خاف كاليونسكو لالىتماـ ببقااي ا١توركث الًتاثي. )نشرة ا١توصلية كدعوة ا١تؤسسات ذات العالقة ابلًتاث كمؤسس
 (ٙ، صٚٚاضاءات موصلية، العدد 

كعمل ا١تركز على تكرٙب ٩تب من مبدعي مدينة ا١توصل ُب التخصصات ا١تختلفة بدرع االبداع للذين اضاءكا 
ت االخرل، كىو تقليد سنوم للمركز الف ذلك اف ا١تشاىد الفكرية كالعلمية كاالدبية كالفنية كالصحفية كالرايضية كُب اجملاال

مدينة ا١توصل تعج اب١تبدعُت ُب التخصصات ا١تتعددة كأننا ابالحتفاء هبم كتكرٯتهم اننا نكرب هبم.)نشرة اضاءات موصلية، 
 (ٙ، صٚٚالعدد 

ات مع كسائل كتعمل ادارة مركز دراسات ا١توصل على التعريف بغاايت كاىداؼ ا١تركز العلمية من خالؿ اللقاء
االعالـ ا١ترئية كا١تقركءة، كقد قاـ مدير ا١تركز بتسجيل لقاءات تلفزيونية عن انشطة ا١تركز كفعالياتو كاٟتديث عن اتريخ 
كحضارة ا١توصل كمضامُت متحف الًتاث الشعيب ٔتا يضمو من موضوعات ك٣تسمات جبسية ٖتكي االمس القريب 

ابط النسيج االجتماعي، فضال  عن طبيعة ا١توصل االقتصادية ُب جوانبها للموصل كاىلها، كابرز ا١تهن كاٟترؼ كتر 
 (ٖ، صٕٕا١تتعددة. )نشرة انشطتنا، العدد

يتواصل مركز دراسات ا١توصل ُب انشطتو كفعالياتو ا١تختلفة مع ا١تراكز البحثية كالكليات كافة، كتضم مرتكزات 
ت النقاشية ككرش العمل كتقدٙب االستشارات العلمية كالتبادؿ العلمي تلك االنشطة االشًتاؾ ُب الندكات كا١تؤ٘ترات كاٟتلقا

كالبحثي للمجالت كنشرايت ا١تركز اليت ٗتص اتريخ مدينة ا١توصل عرب حقب اترٮتية ٥تتلفة.)انشطة مركز دراسات ا١توصل 
 (ٕ٘، صٕٗٓٓ

 ومن ىذه ادلراكز نذكر منها:
كا١تراكػز البحثيػة منهػا : )مركػز ْتػوث البيئػة كالسػيطرة علػى التلػوث،  ٚتيػع الكليػات العلميػة كاالنسػانية  داخل اجلامعة: .ٔ

كلية الفنوف اٞتميلػة، قسػم ضػماف اٞتػودة، غرفػة التجػارة، كليػة الًتبيػة االساسػية، كليػة العلػـو االسػالمية، كمركػز ْتػوث 
 (ٙ، صٔٔالسدكد كا١توارد ا١تائية(. )نشرة انشطتنا، العدد 



ػجضظػدراداتػطوصضغظط
ػطجضظػدورغظػرضطغظػطحصطظػ،ػتطظىػببحوثػاضطوصلػاالصادغطغظػسيػاضطضومػاالظداظغظ

ISSN. 1815-8854ػ

  0202 آب(ػ،ػ55طجضظػدراداتػطوصضغظػ،ػاضطددػ)
(14) 

عػػة تكريػػت، جامعػػة بغػػداد، جامعػػة دىػػوؾ، مركػػز دراسػػات البصػػرة، مركػػز صػػالح )جامعػػة اببػػل، جامداخللل العللرا :  .ٕ
 (ٔٚ، صٕٕٔٓالدين االيويب(. )االنشطة العلمية ١تركز دراسات ا١توصل 

 
 مركز ٚتعة ا١تاجد للثقافة كالًتاث. -ديب خارج العرا : .ٖ

 جامعة حلب. -معهد الًتاث العلمي العريب-سوراي                  
 مركز الدراسات االسًتاتيجية اكرساـ. -تركيا                  

 مركز اْتاث ااتتورؾ.                  
 جامعة كامربدج -انكلًتا                  
 (ٕٚ، صٕٗٓٓمركز اٛتد اٟتسو للدراسات الًتاثية كالكمية. )انشطة مركز دراسات ا١توصل                   
 االستنتاجات

(، كقػد كػػاف لكػل مػنهم جهػده ا٠تػػاص ٜٕٔٓ-ٕٜٜٔز دراسػات ا١توصػػل اربعػة مػدراء للمػدة )تعاقػب علػى ادارة مركػ .ٔ
، اذ فػػتح االبػػواب كنشػػاطات ٖٕٓٓكاسػػلوبو ُب ادارة ا١تركػػز، كتوسػػع نشػػاط ا١تركػػز ُب فػػًتة تسػػلم الػػدكتور ذنػػوف عػػاـ 

ركػػز إبصػػدارىا كنشػػرىا، كالػػيت ا١تركػػز العلميػػة بشػػكل كبػػَت مػػن خػػالؿ االصػػدارات كاالدلػػة كالكتػػب كاجملػػالت الػػيت قػػاـ ا١ت
 اعطت رصانة ْتثية علمية كاكادٯتية ١تركز دراسات ا١توصل.

( كسػػػاىم ّتمػػػػع كارشػػػفة الواثئػػػػق ٜٜ٘ٔ-ٕٜٜٔتسػػػلم الػػػدكتور ٪تػػػػَت طػػػو ايسػػػػُت ادارة مركػػػز كاثئػػػػق ا١توصػػػل للمػػػػدة ) .ٕ
 كا١تلفات القدٯتة، كا٧تز مهاـ ادارية كْتثية ُب ا١تركز.

(، كتغػػػَت ا١تركػػػز مػػػن حفػػػظ كخػػػزف ٕٓٓٓ-ٜٜ٘ٔارة مركػػػز دراسػػػات ا١توصػػل للمػػػدة  )تسػػلم الػػػدكتور مؤيػػػد عيػػػداف اد .ٖ
الواثئػػق أب مركػػز ْتثػػي متخصػػص ابلدراسػػات التارٮتيػػة حػػوؿ مدينػػة ا١توصػػل عػػرب حقػػب اترٮتيػػة ٥تتلفػػة، كاكمػػل مسػػَتة 

 ا١تركز العلمية كالبحثية من اصدارات للكتب كالنشرايت كالتبادؿ العلمي كا١تعرُب.

( كعمػػل ّتهػػود علميػػة السػػتمرار ٖٕٓٓ-ٕٓٓٓور مػػزاحم عػػالكم ادارة مركػػز دراسػػات ا١توصػػل للمػػدة  )تسػػلم الػػدكت .ٗ
 مسَتة ا١تركز العلمية البحثية كلفًتة قصَتة.

( كشػهد ا١تركػز ا٧تػاز علميػان كْتثيػان مػن ٜٕٔٓ-ٖٕٓٓتسلم الدكتور ذنوف الطائي ادارة مركز دراسات ا١توصل للمػدة ) .٘
شػػرايت الػػيت اصػػدرىا، ابإلضػػافة أب توسػػع عالقػػات ا١تركػػز داخػػل اٞتامعػػة كداخػػل العػػراؽ خػػالؿ الكتػػب كاجملػػالت كالن

 كخارجو مع عدة مراكز ْتثية كجامعات ُب التبادؿ العلمي كا١تعرُب.

حصػل ا١تركػػز علػى العديػػد مػن الواثئػػق كا١تلفػات القدٯتػػة مػن الػػدكائر كا١تؤسسػات ا١تتعػػددة ُب ٤تافظػة نينػػول، كالػيت تعػػد   .ٙ
 يان ككاثئقيان لتاريخ مدينة ا١توصل.كنزان اترٮت

حرص ا١تركز على التنبيػو أب ا١تخػاطر ادقػة ابلشػواىد التارٮتيػة كاٟتضػارية ُب ا١توصػل مػن بقػااي تراثيػة كعمػارة اسػالمية  .ٚ
 كاسواؽ كضركرة اٟتفاظ عليها.



ػجضظػدراداتػطوصضغظط
ػطجضظػدورغظػرضطغظػطحصطظػ،ػتطظىػببحوثػاضطوصلػاالصادغطغظػسيػاضطضومػاالظداظغظ

ISSN. 1815-8854ػ

  0202 آب(ػ،ػ55طجضظػدراداتػطوصضغظػ،ػاضطددػ)
(15) 

سػَتة العلميػة للمركػز كتقويػة العالقػة بػُت تبٌت ا١تركز نشر ا١تؤلفات التارٮتية كاالدبيػة كالفنيػة لكتػاب ا١توصػل، كٔتػا يعػزز ا١ت .ٛ
 ا١تركز كاجملتمع.

ااتحػػػػة الفرصػػػػة للبػػػػاحثُت مػػػػن خػػػػارج اٞتامعػػػػة اب١تشػػػػاركة ُب االنشػػػػطة العلميػػػػة ا١تتعػػػػددة الػػػػيت يقيمهػػػػا ا١تركػػػػز كالنػػػػدكات  .ٜ
 كالنشرايت ا٠تاصة بو.

كمػػا كتػب عنهػػا مػن كتػػب ك٣تػػالت  عمػل ا١تركػػز علػى انشػػاء ا١تكتبػة ا١توصػػلية الػيت تضػػم كػػل النتاجػات العلميػػة ا١توصػلية .ٓٔ
، داخػل اٞتامعػة كابحثػُت مػن خارجهػا ( خزاانت خاصة الساتذة مػنٜكنشرايت كندكات كنشاطات علمية كْتثية ك )

 ا١تركز بتنوع مصادرىا كمراجعها.كاليت اغنت مكتبة 

 قائمة ادلصادر
 .ٖٜٛٔ/ ٘توز/ ٔٔ، ٜٕٚٗجريدة الوقائع العراقية، العدد  .ٔ

 .ٖٕٔٓ، دار ابن االثَت، ٖٕٔٓل جامعة ا١توصل جامعة ا١توصل، دلي .ٕ

 .ٜٜٓٔ/ ايلوؿ/ ٛ، ٜٖٔٓٚتهورية العراؽ، ديواف الرائسة، كزارة الثقافة كاالعالـ، ـ/ ترحيل كاثئق، العدد ؽ/  .ٖ

 .ٜٜ٘ٔ/ حزيراف/ ٗٔ، ٖٗٚجامعة ا١توصل، مركز كاثئق ا١توصل، ـ/ كاثئق دكائر اافظة، العدد  .ٗ

 .ٜٜ٘ٔ/ اب/ ٙٔ، ٕٜٗا١توصل، غريب اٟتاج اٛتد، ـ/ كاثئق، العدد  جامعة ا١توصل، مركز كاثئق .٘

 .ٜٜ٘ٔ/ اب/ ٘، ٔٚٗجامعة ا١توصل، مركز كاثئق ا١توصل، مثرم العا٘ب، ـ/ شكر كتقدير، العدد  .ٙ

 .ٜٜ٘ٔ/ اب/ ٕٔ، ٘ٛٗجامعة ا١توصل، مركز كاثئق ا١توصل، مركز كاثئق تكريت، ـ/ تعاكف علمي، العدد  .ٚ

 .ٜٜٗٔ/ ايلوؿ/ ٕٛاٞتلسة االكٔب جمللس االدارة، مركز كاثئق ا١توصل،  .ٛ

 ، جامعة ا١توصل.ٕٜٜٔمركز كاثئق ا١توصل، دليل مركز كاثئق ا١توصل  .ٜ

 ، جامعة ا١توصل.ٕٗٓٓ-ٕٜٜٔمركز دراسات ا١توصل، دليل مركز دراسات ا١توصل،  .ٓٔ

 ، جامعة ا١توصل.ٕٕٔٓ-ٕٔٔٓمركز دراسات ا١توصل، ملف التقوٙب الذاٌب  .ٔٔ

 ، جامعة ا١توصل.ٖٕٔٓ-ٕٕٔٓوصل، االنشطة العلمية مركز دراسات ا١ت .ٕٔ

 ، جامعة ا١توصل.ٕٗٓٓمركز دراسات ا١توصل، انشطة مركز دراسات ا١توصل  .ٖٔ

 .ٖٜٜٔ/ حزيراف/ ٛ، ٤ٔٔ٘ٗتافظ نينول، جامعة ا١توصل، مركز كاثئق ا١توصل، ـ/ شكر كتقدير، العدد  .ٗٔ

  https://www.MSC92.6te.netا١توقع الرٝتي ١تركز دراسات ا١توصل/ جامعة ا١توصل  .٘ٔ

 .ٕٛٓٓ، كانوف االكؿ، ٣ٖٔتلة مناىل جامعية، جامعة ا١توصل، العدد  .ٙٔ

 .ٜٕٔٓ/ حزيراف/ ٣ٕ٘تلة دراسات موصلية، مركز دراسات ا١توصل، جامعة ا١توصل، العدد  .ٚٔ

 .ٜٕٔٓ/ ٘توز/ ٗ٘ ٣تلة موصليات، مركز دراسات ا١توصل، جامعة ا١توصل، العدد .ٛٔ

 .ٜٕٔٓ/ تشرين االكؿ/ ٚمقابلة شخصية مع الدكتور ٪تَت طو ايسُت، مدير مركز كاثئق ا١توصل االسبق، بتاريخ  .ٜٔ

 .ٜٕٔٓ/ تشرين االكؿ/ ٔٔمقابلة شخصية مع الدكتور مؤيد عيداف كاطع، مدير مركز دراسات ا١توصل االسبق، بتاريخ  .ٕٓ

 .ٖٜٜٔ/ تشرين الثا٘ب/ ٕٔوصلية، مركز دراسات ا١توصل، جامعة ا١توصل، ندكة االكٔب، االفاؽ الًتاثية للهجة ا١ت .ٕٔ

https://www.msc92.6te.net/
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 .ٕٔٔٓ، حزيراف، ٛٗنشرة اضاءات موصلية، مركز دراسات ا١توصل، جامعة ا١توصل، العدد  .ٕٕ

 .ٕٕٔٓ، كانوف الثا٘ب، ٘٘نشرة اضاءات موصلية، مركز دراسات ا١توصل، جامعة ا١توصل، العدد  .ٖٕ

 .ٖٕٔٓ، تشرين الثا٘ب، ٚٚسات ا١توصل، جامعة ا١توصل، العدد نشرة اضاءات موصلية، مركز درا .ٕٗ

 .ٜٕٔٓ، ااير، ٗٓٔنشرة اضاءات موصلية، مركز دراسات ا١توصل، جامعة ا١توصل، العدد  .ٕ٘

 .ٜٕٔٓ، ااير، ٓٙنشرة اضاءات موصلية، مركز دراسات ا١توصل، جامعة ا١توصل، العدد  .ٕٙ

 .ٕٕٔٓ/ ايلوؿ، ٓٔالعدد  نشرة انشطتنا، مركز دراسات ا١توصل، جامعة ا١توصل، .ٕٚ

 .ٕٕٔٓ، تشرين االكؿ، ٔٔنشرة انشطتنا، مركز دراسات ا١توصل، جامعة ا١توصل، العدد  .ٕٛ

 .ٖٕٔٓ، ايلوؿ، ٕٕنشرة انشطتنا، مركز دراسات ا١توصل، جامعة ا١توصل، العدد  .ٜٕ

 .ٜٕٔٓ، ااير، ٓ٘نشرة انشطتنا، مركز دراسات ا١توصل، جامعة ا١توصل، العدد  .ٖٓ

 .ٜٜ٘ٔ/ كانوف االكؿ/ ٜٔ، ٜٖٙٛالعإب كالبحث العلمي، جامعة ا١توصل، امر جامعي، ا١ترقم كزارة التعليم  .ٖٔ

 .ٕٜٜٔ/ اب/ ٕٓ، ٖٓٗٙ/ٜ/ٜكزارة التعليم العإب كالبحث العلمي، جامعة ا١توصل، امر جامعي، العدد  .ٕٖ
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 ٕٜٓٔ/ٛ/ٖٕ:البحث اتريخ قبول نشر                                   ٕٜٓٔ/ٔٔ/ٕٓاتريخ استالم البحث:

ػ
ػ

ػاضبطدػاضحضاريػضضدغرةػاضظبوغظػشراءةػسصرغظػسيػصتابات
ػاضدصتورػرطادػاضدغنػخضغل

The Cultural Aspect of The Prophet Biography; 
an Intellectual  Reading of Emad addin khalil 

Books 
ػأ.م.د.ػاغطانػربدػاضحطغدػطحطدػاضدباغ

ػ،جاططظػاضطوصلاضغصرػاالدالطي،صضغظػاضطضومػاالدالطغظدمػاضطػغدةػوش
ػسضدغظػاضتارغخػاضحدغثػواضططاصراالختصاصػاضدشغق:ػ
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College of Islamic Sciences,University of Mosul 
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 ادللخص
لعبت السَتة النبوية أبحداثها كدالالهتا دكران مهمان ُب تكوين عقل اإلنساف ا١تسلم ١تا كفرت لو من مرتكزات 

أسهمت بشكل كآخر ُب تنمية كعيو اإلسالمي ُب ضركرة استعادة األمة ١ترجعيتها اٟتضارية لتحقيق ٘تاسكها ككحدهتا, ٍب 
 حا٢تا كٖتقيق تقدمها كهنوضها اٟتضارم.إصالح 

فنهوض األمم كمعاكدة إخراجها كاسًتداد دكرىا يستلـز قراءة هنوضها األكؿ كظركفو, كالذم ما كاف يتحقق إال 
ابالىتداء بقيم القرآف الكرٙب كالسنة النبوية كتطبيقات السَتة النبوية, ُب ٖتقيق مقاصد الدين كاسًتداد شهودىا اٟتضارم 

 اـ أبعباء االستخالؼ اإلنسا٘ب.كالقي
تتضمن الدراسة قراءة فكرية عن البعد اٟتضارم ُب السَتة النبوية ُب كتاابت الدكتور عماد الدين خليل كما 

تضمنتو من متابعات أتسيسية موضوعية كفكرية للبعد اٟتضارم, فجاءت كتاابتو كىي تقدـ تصور متكامل عن ا١تعطيات 
 ية, كالدكر اإلنسا٘ب ُب استثمار ىذه ا١تعطيات كٖتويلها إٔب ٦تارسات منظورة.األساسية ُب السَتة النبو 

Abstract 
The prophet’s biography, with its events and its implications, played 

an important role in the formation of the Muslim human mind because it 
provided him with the foundations that contributed to the development of 
Islamic consciousness in the necessity of restoring the nation's cultural 
reference to achieve its cohesion and unity, and then reforming its situation 
and achieving its progress and civilized advancement. - The rise of the 
nations and the restoration of their role requires reading the conditions and 
conditions of their first rise, which was achieved only by guiding the values 
of the Holy Quran, the Prophet's Sunnah and the applications of its 
instructions, in achieving the purposes of religion and recovering its civilized 
witnesses and carrying out the burdens of succession.  

The study includes an intellectual reading about the cultural 
dimension in the prophetic biography in the writings of dr.emad addin 
khalil, its institutional, objective and intellectual consequences for the 
cultural dimension, his writings came as it presents an integrated view of the 
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main data in the prophetic biography, the human role in the investment of 
these data into visible practices. 

 ادلقدمة
إف تقدٙب تصور متكامل عن ا١تعطيات األساسية للبعد اٟتضارم للسَتة النبوية يتطلب مزيدان من اإل١تاـ ّتوانبو      

ا١تختلفة كإعطاء ا١توضوع األكلوية ُب الدراسة كالبحث, من اجل ٖتديد مالمح ا١تشركع اٟتضارم الذم كضع شركطو 
قدمت مادتو معطيات اترٮتية غنية أشارت فيها إٔب العديد من كقائع السَتة زمانيا  القرآف كالسنة السيما كاف القرآف الكرٙب

 كمكانيا.
من اجل ذلك جاءت ىذه الدراسة لتوجو العقل ا١تسلم إٔب أ٫تية دراسة ا١تالمح األساسية لعقيدة اإلسالـ ُب 

ككضع ا١تعآب ا١تعرفية دليالن حضاراين  القرآف الكرٙب, كدراسة نواميس الكوف كسننو, كرسم العالقة بُت العقل كالوحي,
 لإلنساف, كاستقراء التاريخ كالواقع, فضال عن معطيات أخرل للرؤية اإلسالمية اليت فسحت اجملاؿ لإلنساف لرسم حضارتو.
كتدعو الدراسة إٔب ضركرة دراسة السنة النبوية كاستقصاء األحاديث ا١تعنية بنهوض األمم كاٞتماعات كالدكؿ 

( كلها كجعل  , كرسم القيم اال٬تابية كما تنطوم عليو من أبعاد حضارية, كاستيعاب مراحل مسَتة الرسوؿ )كاٟتضارات
اٟتضارة( أ٪توذجان ٭تتذل بو, السيما إذا مر كاقع األمة ٔتا ٯتاثل طبيعة تلك ا١ترحلة ابتداءن  -الدكلة  -كل مرحلة )اإلنساف 

كمدخل كسبيل إٔب التغَت   -اقرأ -ك ابتداءن ٔترحلة تزكيده اب١تعرفة, مرحلةمن مرحلة بناء اإلنساف ا١تستضعف ابلتوحيد أ
 كإقامة دكلة اإلسالـ ٍب انتهاءا إٔب مرحلة النمو كاالكتماؿ اٟتضارم. 

كفيو التأسيسات احلضارية يف القرآن والسنة)احلديث النبوي(  أتلفت الدراسة من ٤تورين, تناكؿ اور األكؿ
همُت للبعد اٟتضارم ك٫تا القرآف الكرٙب كما يتضمنو من منطلقات للرؤية اإلسالمية كمفاىيم أساسية إٔب مرتكزين م إشارة

عن العقيدة كالوحي كا١تعرفة كمهمة التسخَت كاالستخالؼ كتوازف بُت الثنائيات كتوحدىا كالشعور اب١تسؤكلية كغَتىا, 
ففيها عرض لألحاديث الشريفة أما السنة)اٟتديث النبوم(  كأسباب عرض القرآف الكرٙب ١تساحة كاسعة للواقعة التارٮتية,

اليت مارست دكران مهمان ُب معاٞتة كإيضاح ا١توضوعات ا١تعنية بنهوض األمم كاٞتماعات كالدكؿ كاٟتضارات, كدار اور 
( بداءن ببناء كفيو يتحدث عن الدكائر الثالث ١تسَتة سَتة الرسوؿ ) التأسيسات احلضارية للسرية النبويةالثا٘ب عن 

اإلنساف ابلتوحيد ليكوف مؤىال ٟتمل أعباء الرسالة اٞتديدة للعآب, ٍب قياـ دكلة اإلسالـ كٖتقيق مستلزماهتا من األمة 
كالسيادة الداخلية كا٠تارجية كاإلقليم, ٍب التأسيس ٟتضارة إٯتانية مستمدة ١تنهجها من القرآف الكرٙب كالسنة النبوية, تقـو 

 حي كالوجود لتكوف بديالن متوازانن عن اٟتضارات األخرل.على لقاء الو 
كقد اعتمدت الدراسة على اغلب كتب د.عماد الدين خليل كاليت قدمت للدراسة معلومات قيمة تفصيلية, 

كلعل من أبرزىا كتاب )مدخل إٔب اٟتضارة اإلسالمية( ككتاب)كتاابت معاصرة ُب السَتة النبوية( ككتاب)التفسَت 
لتاريخ( ككاف ٢تذه ا١تصادر أ٫تية ٔتا حوتو من مادة غنية ُب معلوماهتا كىي تتابع البعد اٟتضارم للسَتة النبوية اإلسالمي ل
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كتقدـ تصور متكامل عن معطياتو األساسية, كما اعتمدت الدراسة على مصادر داعمة أخذت السَتة النبوية من 
اف البوطي كىو يقدـ رؤية فقهية للسَتة, ككتاب)الوسيط ُب جوانب ٥تتلفة ككتاب)فقو السَتة النبوية( مد سعيد رمض

السَتة النبوية( ٢تاشم ٭تِت ا١تالح كىو يقدـ رؤية اترٮتية للسَتة, ككتاب)فقو السَتة النبوية( ١توفق سآب نورم كىو يقدـ 
 رؤية سياسية كدعوية كحركية للسَتة.

 ديث النبوي(اور األول: التأسيسات احلضارية يف القرآن والسنة)احل
 أوال. القرآن الكرمي

 منطلقات الرؤية اإلسالمية ومفاىيمها األساسية -ٔ
يقـو اإلسالـ على العقيدة اليت ىي األساس ُب بناء الدين, كمنها ينطلق اإلنساف ا١تسلم ُب تفسَت كضبط 

قـو أحكاـ الشريعة كالنظاـ حركاتو كسلوكو كطبيعة كجوده كنشأتو كغايتو كمهمتو ُب اٟتياة كمصَته ُب اآلخرة, كعليها ت
 كاألخالؽ ُب كل جوانب اٟتياة.

ُب بياف ا١تالمح األساسية لعقيدة  العقدي , أ٫تية ىذا اٞتانب أم اٞتانب(ٔ)كقد بُت د.عماد الدين خليل
لتزاـ بشرعو اإلسالـ ُب القرآف الكرٙب: عالقة هللا ابإلنساف ا١تبنية على أسس التوحيد ا١تطلق كتوجيو العبادة لو كحده, كاال

كا٠تضوع لسننو كنواميسو, كإعادة تنظيم العآب كفق شريعة هللا, ككسر اٟتاجز ا١تادم ابلوفاؽ مع اٞتانب الركحي, كتطابق 
معطيات القيم العقدية )كالرابنية كالشمولية كالتوازف كالثبات كالتوحيد كاال٬تابية كالواقعية( مع معطيات الفطرة البشرية 

 (.ٕٕ-ٕٔأ, ص٦ٕٓٓ٘تاثال مع معطيات العقل ا١تسلم كتطلعاتو كآفاقو)خليل,السليمة, كتطابقا 
)ا١تتمثل ابلقرآف كالسنة( يشكل مصدران للمعرفة كالتوجيو اإلسالمي كىي الوحيىذه ا١تالمح ىي ما جعلت 

كقيم ينبغي ٢تم أف  إٔب الناس كافة, كبُت ٢تم مقاصد ىذا الدين كما ٭تملو من أحكاـ( )الكلمة اليت بلغ هبا الرسوؿ دمحم
يلتزموا هبا, كجعل ىناؾ تفاعالن ما بُت عطاء هللا كتطلعات العقل ُب االرتقاء لتحقيق اال٧تاز اٟتضارم, عطاء أٙتر عن 
تواعد كارتقاء, فحقق إنسانية اٟتضارة اإلسالمية الذم رسم مسارىا كحدد أىدافها الوحي )برسالة هللا( كحقق ا٧تازاهتا ُب 

 (.ٖ-ٕ,صٕٜٜٔتعددة )اإلنساف()بن عاشور,ا١تستوايت ا١ت
فليس ىناؾ تعارض ما بُت ما جاء بو الوحي  -أم منطلق اإلٯتاف بوحدانية هللا كىداية هللا -كمن ىذا ا١تنطلق

ا١ترسل كالعقل كالكوف, فالوحي اختص بعآب الغيب كمقاصده ُب الكوف كاٟتياة , كالعقل كجو ٨تو عآب الشهادة ٟتمل 
داء دكره ُب تسخَتىا كتنظيمها كإصالح شأهنا ٔتا أكدع هللا فيها من سنن كنواميس ٖتقيقا ٠تالفتو ُب عآب مسؤكليتو ُب أ

الشهادة, فاكجد بذلك تكامالن بُت عآب الغيب كعآب الشهادة كبُت الوحي كالعقل كالكوف, ىذا التكامل جعل من 
نظـو متكامل تنضج بو مقاصد كغاايت اإلسالـ اإلنساف أماـ ضركرة طلب معرفة الوجود كموقعو منو ُب نسق م

 لإلنساف.
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سورة ﴾)اقْلَرْأ ِِبْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلقَ ك٬تد د.عماد الدين إف الكلمة األكٔب)إقرأ( اليت جاءت ُب كتابو الكرٙب ﴿
ل عقل إقرأ, تفكر, اعقل, تدبر, تفقو, انظر...( استطاعت أف تشك معرفية)فضال عن معطيات  (.ٔالعلق, اآلية:

اإلنساف ا١تسلم ليكوف أكثر قدرة على استيعاب ا١تضامُت ا١تعرفية اليت جاء هبا اإلسالـ ليحرؾ اإلنساف صوب البحث 
-ٕٕأ,صٕ٘ٓٓ)خليل, ُب متابعة الظواىر كالكشف عن السنن كاإلفادة من الطاقات ألعمار حياتو كالتساؤؿ كاٞتدؿ

 (. ٛٔ,صٜٜٔٔل,,خليٓٚٔ-ٛٙٔ,صٜٚٛٔ, خليل,ٕٚ-ٕ٘ب,صٕ٘ٓٓ, خليل,ٖٕ
كالتعامل مع ا١تعطيات العلمية اليت كجدت  إف معرفة اإلنساف بقدرة هللا سبحانو ُب خلق الكوف بعد اإلٯتاف بو

كالعقيدة كالتشريع كالسلوؾ كاٟتقائق)العلمية(, قادتو إٔب معرفة دقائق األمور كأسرارىا كحقق لو   ٢تا أصوالن ُب القرآف الكرٙب
(. فإدراؾ العالقة بُت ٛٔ,صٜٜٔٔادة, كمنحتو مزيدان من التألق كاالكتشاؼ كالنمو كالقوة)خليل,التقدـ كاإل٧تاز كالسع

 البعد اإلٯتا٘ب الغييب كالسنن اليت ٖتكم عآب الشهادة كالتفاعل معها ىو ْتد ذاتو سَتن ُب طريق البناء اٟتضارم لألمة.
وف كاٟتياة, كتطّلب منو اعتماد ما أكدعو هللا فيو من كقد كـر هللا اإلنساف كأانط بو قدرة التصريف كالتسخَت للك

فطرة التدبر كالتدبَت, السيما كأّف هللا تعأب قد خلق ٣تانسة بُت قدرة اإلنساف بطاقاتو العقلية كالنفسية كاٞتسمية كبُت 
 و كتسخَتىا ٠تدمتوطبيعة ىذا الكوف, كفطر ُب اإلنساف ما يؤىلو من فهم طبيعة كأسرار كقوانُت العآب كالكوف من حول

عربت عنو التسخري (, لذلك يرل د.عماد الدين إف الرؤية اإلسالمية عندما عربت عن فكرة ٕٜ,صٕٜٛٔ)ا٢تامشي,
"ٔتوقف كسطي" ذلك اف هللا قد سخر العآب كالطبيعة لإلنساف تسخَتان يتالءـ مع مهمتو األساسية ُب ا٠تالفة, كجعل 

إرادة كإدراؾ كخيار كخالفة ككرامة, ال عالقة تعبيد كتذليل كغزك كانشقاؽ كالذم العالقة بُت اإلنساف كالعآب عالقة 
 (.ٓٗ-ٜٖ,صٕ٘ٓٓتعكسو العديد من الفلسفات كا١تذاىب الوضعية)خليل,

اليت أككلها هللا لإلنساف كىي خالفة رعاية كاعمار كإدارة, خالفة ٖتقق ا١تعٌت اٟتقيقي  االستخالفأما مهمة 
(, فيجد د.عماد الدين انو ٓٗ-ٖٚل على ٖتقيق السيادة البشرية ُب األرض)دسوقي,د.ت,صللعبودية ُب ظل العم

يتطلب من اإلنساف تنفيذ مطالب مهمتو االستخالفية ابلكشف عن السنن كنواميس الكوف كالطبيعة, كالسعي ٨تو 
حرية اإلرادة كالقرار كاإلدراؾ إال اإلبداع كاإلعمار, كاإلفادة من الطاقات ا١تدخرة, كرغم أهنا مسؤكلية مناط ُب جوىرىا 

أهنا البد من االلتزاـ ابلقيم كالتعاليم كالشرائع كإال فإهنا ستحـر اجملتمعات البشرية من التحضر كسيؤكؿ هبم اٟتاؿ إٔب 
 (. ٜٖ-ٖٚا٠تراب كالضياع)دسوقي,د.ت,ص

كرات معينة, فقد ضيع ا١تسلموف الكثَت فالرؤية اإلسالمية ترفض تعطيل عقل اإلنساف كااللتفاؼ إٔب الوراء إال لضر     
﴿ِإَّنَّ َوَجْدََّن آَِبَءََّن َعَلى ُأمٍَّة َوِإَّنَّ  من طاقاهتم بفعل التقليد األعمى الذم يتعارض ُب كثَت من األحياف مع القرآف الكرٙب

ف يصرؼ اإلنساف عقلو إٔب كاالنزوع إىل األمام  بل كما قاؿ د.عماد الدين ىو (,ٖٕ)الزخرؼ: ﴾َعَلى آََثِرِىْم ُمْقَتُدونَ 
النظر كالتدبر كالعمل ُب اٟتاضر كا١تستقبل, فتفتح أماـ اإلنساف أبواب التجريب كالنظر كالتنقيب ُب سنن الكوف, 
كاالنصراؼ ٨تو بناء اٟتياة كٛتل مسؤكلية ا٠تالفة كتنمية قدراتو العلمية كالتكنولوجية بدالن من "ىدر الطاقة" فيما ىو 

 (.ٖٚ-ٖٙ,صٕ٘ٓٓكإمكانياهتا فيسمح للنظر القاصر كالفكر العقيم أف يسود)خليل,خارج عن حدكدىا 
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كما يرل اف الرؤية اإلسالمية تؤمن أبف يكوف اإلنساف ا١تسلم عنصران فعاالن كا٬تابيان ُب العآب يلتـز ابإلٯتاف كالعمل 
ِمْنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن ِإىَل اخلَْرْيِ َوَيَُْمُروَن ِِبْلَمْعُروِف وْلَتُكْن الصاّب ليكوف مؤىالن اب١تهمة اليت أككلها هللا لو لقولو  تعأب﴿

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُأولَِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوَن ) ( َواَل َتُكونُوا َكالَِّذيَن تَلَفرَُّقوا َواْختَلَلُفوا ِمْن بَلْعِد َما َجاَءُىُم الْبَليَِّناُت َٗٓٔويَلنلْ
. كما إف ٧تاح اإلنساف ا١تسلم ليكوف مؤىال ٔتقاييس اٟتضارات (٘ٓٔ-ٓٔ)آؿ عمراف: اٌب َعِظيٌم﴾َوُأولَِئَك ذَلُْم َعذَ 

ا١تتقدمة تطلب منو قناعة اتمة ّتدكل ىذا الدين ابلتغيَت كىذا ما سيأٌب ابإلٯتاف اب, كستمكنو كما مكنت السلف األكؿ 
أ٫تية ارتباط اإلٯتاف ابلعمل, إذ عد اإلٯتاف  ك٬تد د.عماد الدينانصية اإلبداع كتفتح لو أبواابن جديدة ُب ٣تاؿ اٟتضارة, 

ٔتنزلة معامل حضارم ٯتتد أفقيان لدفع اإلنساف إٔب التعامل ابنسجاـ مع حركة الكوف كالطبيعة بشكل ٭تقق العطاء كالقوة 
الضمَت كالتسابق مع الزمن ُب كاإل٬تابية, ُب الوقت نفسو ٯتتد عموداين ليبعث ُب نفس اإلنساف إحساسا اب١تسؤكلية كيقظة 

 عطائو كفق معطيات الوحي كاألىداؼ اليت يسعى لبلوغها لَتتقي إٔب ا١تراحل األعلى التقول كاإلحساف)خليل,
 (.ٕٕٙ-ٕٕ٘, صٜٗٔ,صٜٙٛٔ, خليل, ٕٗ-ٓٗأ,صٕ٘ٓٓ, خليل, ٜٗ-ٕٜص ب,ٕ٘ٓٓ

ا ٖتقق انسجامان مع نواميس الكوف إف منح "التجربة اإلٯتانية" اٟتضارة مزيدان من الوحدة كا٠تصوصية ٬تعله
كالطبيعة كتعطيها قدرات إبداعية أعمق, كىذا يعٍت انو ال ٣تاؿ ُب الرؤية اإلسالمية للتخريب كاالستبداد كاإلفساد ابسم 
  العقل ا١تتجاىل ١تقاصد القرآف الكرٙب كغاايتو كتوجيهاتو, بل ىي دعوة إٔب ٛتاية منجزات اإلنساف اٟتضارية كالوقوؼ أماـ
كل من يعوؽ مسَتتو ك٪توه, ىذه اٟتماية اٟتضارية ال تنصب على اٞتوانب ا١تادية فحسب بل اٞتوانب الفكرية كاألخالقية 

 .(ٖٗ-ٕٗأ,صٕ٘ٓٓكالركحية كالثقافية)خليل,
كاف أم إفساد قد يًتكو اٞتانب ا١تادم أك الركحي قد يًتؾ أثران على عقل ا١تسلم من غبش كقصور ُب ا١تقاصد 

كا١تفاىيم كالقيم كما يؤكؿ إليو من دمار حقيقي ٟتضارة اإلنساف, لذا تطلب من اإلنساف ا١تسلم التحرؾ إليقافو  كالغاايت
فَلَلْواَل َكاَن   , يقوؿ تعأب﴿أ(ٕ٘ٓٓخليل,لئال يتحوؿ اإلفساد إٔب فتنة عمياء ٘تزؽ األمة كتؤجج انر الصراع ُب صفوفها)

ُهْم َواتلََّبَع الَِّذيَن ظََلُموا ِمَن اْلُقُروِن ِمْن قَلْبِلُكْم ُأوُلو َنا ِمنلْ َهْوَن َعِن اْلَفَساِد يف اأْلَْرِض ِإالَّ َقِلياًل ِمَّْن َأْْنَيلْ َما أُْترُِفوا  بَِقيٍَّة يَلنلْ
 (. ٚٔٔ-ٙٔٔ)ىود: ( َوَما َكاَن رَبَُّك لِيُلْهِلَك اْلُقَرى ِبظُْلٍم َوَأْىُلَها ُمْصِلُحوَن﴾ِٙٔٔفيِو وََكانُوا رُلِْرِمنَي )

توازف ٕتعل من اإلنساف ٬تمع بُت اإلٯتاف كاإلبداع, إذ  "التوازن بني الثنائيات وتوحدىا",كُب الرؤية اإلسالمية 
يلحظ د.عماد الدين أف اإلسالـ دعا إٔب توازٍف مشوٕب مًتابط ال يقبل التجزؤ, ففي الوقت الذم يدعو اإلنساف إٔب 

ة, يدعوه ُب البحث ُب صميم العالقات ا١تادية بُت اٞتزئيات التنقيب عن السنن كالنواميس ُب الًتب
(, كما ٬تده توازانن حركيُا يرفض اال٨تراؼ أك السكوف, فآايت ٘ٗأ,صٕ٘ٓٓ, خليل,ٖٓ,صٜٜٔٔكالذرة)خليل,

سيع القرآف الكرٙب اليت تتناكؿ مسألة طبيعية أك حيوية أك مادية دائما ما تنتهي أبفعاؿ التقول كاإلٯتاف, ك٬تد أف تو 
األىداؼ البشرية كربطها أبىداؼ أكثر ٝتوان يعطي اٟتياة قيمها اٟتقيقية كٯُتكن من أتدية اإلنساف مهمتو ُب االستخالؼ 
ُب األرض, فالتوازف بُت قيم الركح كقيم ا١تادة ىو ما أكده اإلسالـ كيكفل النمو السليم للحضارة, كأف أم ٕتربة بشرية 



ػجضظػدراداتػطوصضغظط
ػطجضظػدورغظػرضطغظػطحصطظػ،ػتطظىػببحوثػاضطوصلػاالصادغطغظػسيػاضطضومػاالظداظغظ

ISSN. 1815-8854ػ

  0202 آب(ػ،ػ55طجضظػدراداتػطوصضغظػ،ػاضطددػ)
(23) 

 , إٔ٘ٓٓ)خليل, ان كا٨ترافان ك٘تزيقان للذات اإلنسانية على ا١تستول الفردم كالنفسيٕتنح عن ىذه ا١تعادلة تعّد شذكذ
(, كما أف كجود التوازف يزرع ُب اإلنساف ٕٙ-ٕ٘,صٕٓٔٓ, خليل,ٖٓٔ-ٜٛب,صٕ٘ٓٓ, , خليلٜٗ-ٛٗص

١تادم كالعواطف كلها كازع االطمئناف كاالستقرار الذاٌب أبف معآب إنسانيتو ىي على نسبة كاحدة فالعقل كالعقيدة كاٟتس ا
متجانسة متعاكنة ال خالؼ بينها فحقق مظهر الكماؿ اإلنسا٘ب, كأف اٟتضارة اإلسالمية جاءت من أثر ىذا اإلنساف 

 (.ٕٕ-ٕٔ,صٕٜٜٔا١تنسجم ُب ذاتو فأكسبها ٦تا اكتسب)بن عاشور,
لكرٙب, كوهنا توافق بُت التوازنية ُب القرآف ا ادليزة التحريريةليس ىذا فحسب, بل اف د.عماد الدين يلحظ 

رغبات اإلنساف اٞتسدية كالركحية, فالقرآف أيمر بٍت آدـ أف أيخذكا الزينة ُب ا١تساجد ُب الوقت الذم يكوف فيو اإلنساف 
ٍب تعقبها دعوة أخرل لألكل  (.ٖٔ)األعراؼ: اَي َبِِن آَدَم ُخُذوا زِينَلَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد﴾ُب عبادتو ُب ا١تسجد ﴿

 (.ٖٔ)األعراؼ: وَُكُلوا َواْشَربُوا َواَل ُتْسرُِفوا ِإنَُّو اَل ُيُِبُّ اْلُمْسرِِفنَي﴾لشرب شريطة أف ال يبلغ ذلك حد اإلسراؼ ﴿كا

ُكلُّ الطََّعاِم َكاَن ِحالِّ لَِبِِن ﴿كاستنكار اآلايت على بعض أتباع الدايانت ا١تنحرفة السابقة ٖترٯتهم الطيبات اليت أحلها هللا
أك كبت بعض جوانب الغرائز ٔتثابة عقاب كليس قاعدة  (.ٖٜ)آؿ عمراف: ﴾َرائِيَل ِإالَّ َما َحرََّم ِإْسَرائِيُل َعَلى نَلْفِسوِ ِإسْ 

 كغَتىا من الصور التحريرية اليت (.ٓٙٔ)النساء: ﴾﴿فَِبظُْلٍم ِمَن الَِّذيَن َىاُدوا َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم طَيَِّباٍت ُأِحلَّْت ذَلُمْ دينية 
 (.ٜٕ٘,صٜٙٛٔ, خليل,ٓٔٔ-ٙٓٔب,صٕ٘ٓٓ, خليل,ٗ٘-ٓ٘أ,صٕ٘ٓٓعرب عنها القرآف الكرٙب)خليل,

 السببيةٓب يكتف د.عماد الدين بذلك بل أشار إٔب عدد من ا١تفاىيم األساسية ١تنهجية الرؤية اإلسالمية منها 
اف بفطرتو كعقيدتو يدرؾ ٘تاما حتمية كىي مفهـو أساسي ُب أداء العقلية اإلسالمية كُب بناء ا١تنهج اإلسالمي, فاإلنس

كضركرية األخذ ابألسباب ُب الكشف عن السنن كالنواميس كالسعي ُب أمرىا ابإلصالح كاألعمار, فدكف السببية ال ٣تاؿ 
للفعل اإلسالمي كال لألداء اإلسالمي من بناء عقلو كأداء مهمتو ككاجباتو ُب خالفة األرض كالنظر كالتدبر ُب نظاـ اٟتياة 

 البعد اٟتضارم للسَتة النبوية( ,ٕٙٔٓ , خليل,ٕ٘ٔ-ٔ٘ٔص ,ٜٜٗٔ )أبو سليماف, كالكوف
www.mugtama.com . 

ك٬تد د.عماد الدين أف القرآف الكرٙب أراد أف ٬تتاز ابلعقل ا١تسلم مرحلة النظرة التبسيطية ا١تسطحة ا١تفككة اليت 
يلها إٔب عقلية تركيبية ٘تنحو القدرة على فهم الظواىر كاألشياء تعاين األشياء كالظواىر كما لو كانت معزكلة, كإعادة تشك

 كالربط بُت األسباب كا١تسببات كصوالن إٔب اٟتقيقة ا١ترجوة ُب إدراؾ معجزة ا٠تلق ككحدانية ا٠تالق سبحانو
ِإنَُّو َخِبرٌي ِبَا  ُصْنَع اَّللَِّ الَِّذي أَتْلَقَن ُكلَّ َشْيءٍ (, يقوؿ تعأب﴿ٖٓ-ٜٕب,صٕ٘ٓٓ, خليل,ٕٚ-ٕٙأ,صٕ٘ٓٓ)خليل,
 (.ٛٛ)النمل: ﴾تَلْفَعُلونَ 

كإذا كاف هللا يطلب من اإلنساف معاينة األشياء كفهمها كربط األسباب اب١تسببات فأف هللا قد ىيأ لإلنساف ما  
كالتبصر ْتقيقة كجوده ُب الكوف, كإعطاء اٟتواس ا١تسؤكلية عن  النظر احلسيٯتكنو من أتدية ىذا الدكر من خالؿ 



ػجضظػدراداتػطوصضغظط
ػطجضظػدورغظػرضطغظػطحصطظػ،ػتطظىػببحوثػاضطوصلػاالصادغطغظػسيػاضطضومػاالظداظغظ

ISSN. 1815-8854ػ

  0202 آب(ػ،ػ55طجضظػدراداتػطوصضغظػ،ػاضطددػ)
(24) 

َواَل تَلْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِو ِعْلٌم ِإنَّ وات اإلنساف كىو يتحرؾ ابٕتاه البحث كالنظر كالتأمل كا١تعرفة, يقوؿ تعأب ﴿خط
 (.ٖٙ)اإلسراء: السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأولَِئَك َكاَن َعْنُو َمْسُئواًل﴾

ٙب كىي تدعو اإلنساف إٔب إمعاف النظر ُب خلقو كطعامو كقد رصد د.عماد الدين آايت متعددة ُب القرآف الكر 
كما بُت أ٫تية السمع كالبصر كملكوتو كأب التبصر ْتركة التأريخ ٍب إٔب خالئق هللا كإٔب النواميس االجتماعية كالطبيعة..,  

عقل كالتفكر ُب ٘تكُت اإلنساف ُب استغالؿ الطاقات كٖتقيق التفوؽ العلمي كاٟتضارم, كمعطيات أخرل كتحريك ال
كالتبصر كالتفقو اليت ٖترؾ كعي اإلنساف كإدراكو, لينتهي أبسلوب الربىاف كاٟتجة كاٞتدؿ كىو ما يعتمده القرآف الكرٙب 

 (.ٕٕٔ-ٜٕٓ,صٜٙٛٔللوصوؿ إٔب النتائج القائمة على االستقراء كا١تقارنة كا١توازنة)خليل,
كالقرار اإلنسا٘ب ُب صياغة ا١تصَت, سواء ُب خالفة  انيةاإلرادة اإلنسكلتمكُت اإلنساف ٦تا سبق البد من ٖتقيق 

األرض كالتشبث هبا كمواجهة كافة التحدايت ا١تادية كا٠تارجية كاستنباط ا١تعا٘ب اال٬تابية فيها لصاّب خدمة اإلنساف أـ أف 
لتطور تكوف إرادة فاسدة تسعى إٔب اإلفساد كاإلسراؼ ُب األرض فتقضي بقدراهتا السلبية على التجدد كا

 (.ٕٕٙ,صٜٙٛٔكاإلبداع)خليل,
كمن يتمكن من فهم منطلقاهتا كبعدىا ُب العقل اإلنسا٘ب سيتمكن من فهم  الشعور ِبدلسؤوليةكمع اإلرادة أيٌب 

اإلنساف نفسو, فشعور اإلنساف اب١تسؤكلية ٘تنحو القدرة على ٕتاكز الغفوات كالزالت كالتقصَت, كد.عماد الدين يقف عند 
اإلنساف اب١تسؤكلية كلكن ٬تب أف تكوف "مسؤكلية مستقلة" موجهة إزاء ذاتو كما يًتتب عليو من قرارات  ضركرة أف يشعر

ٖتدد مصَته, فإما تسخَت الكوف كإدارتو كإصالحو كاعماره, كإما فساد كأتخر كا٨تالؿ, على أف يتم ذلك بعيدا عن ٖتمل 
تِْلَك ُأمٌَّة َقْد َخَلْت ذَلَا َما َكَسَبْت َوَلُكْم َما  تعأب﴿ (, يقوؿ ٖٕٙ,صٜٙٛٔمسؤكلية األمم كاٞتماعات األخرل)خليل,
ُتْم َواَل ُتْسأَُلوَن َعمَّا َكانُوا يَلْعَمُلوَن﴾  (.ٖٗٔ)البقرة: َكَسبلْ

يفقد انتقاؿ اإلنساف صوب صيغ إنسانية أفضل كٖتقيق البعد اٟتضارم  االلتزام األخالقيكالتغَت الذاٌب دكف 
د من كجود القيم األخالقية اليت ٖتقق هبا تقدـ اجملتمع ا١تسلم ككحدتو كدٯتومتو أك أتخره كاهنياره ا١تراد, لذلك كاف الب

كتراجعو, "فالقيم األخالقية ُب اإلسالـ ليست قيمان منفصلة, ليست حشودان من التعاليم تقوؿ: افعل ىذا كال تفعل ذاؾ, 
كضع اإلنساف ا١تسلم ُب مكانو الصحيح ا١تتوازف إزاء الذات, لكنها شبكة التزامات مًتابطة تستهدؼ ُب هناية التحليل 

 (.ٜٚٔ,صٖٕٔٓكاجملتمع, كالعآب, كالكوف")خليل,
كتبقى منطلقات الرؤية اإلسالمية كمفاىيمها األساسية كغَتىا تدفع اإلنساف ٨تو العآب معتمدان على حسو كعقلو 

سنن كالنواميس اليت أكدعها هللا ُب النفوس كا٠تالئق كالكائنات, كجدية التدبَت كالتفكَت كالبحث كالسعي كإرادتو اٟترة لل
كٛتل مسؤكليتو ُب عآب األسباب كجدية األخذ ابألسباب كالتزامو القيمي ا١تستمد من مصدر الوحي كالرسالة الرابنية 

العطاء كالتجديد كاإلصالح كالتزامو ابلغاايت كا١تقاصد, كلها عوامل تساعد على بناء الذات اإلنسانية ك٘تكنو من القدرة ك 
 ا١تستمر ُب اٟتياة.
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 الواقعة التارخيية يف القرآن -ٕ
تكمن أ٫تية دراسة الواقعة التارٮتية ُب القرآف الكرٙب ُب منح البشرية مزيدان من ا١تعرفة الكاملة كا٠تصوصية كالثقة 

ال حصر ٢تا, ك٢تذا كاف ارتباطها ابلقرآف ابلذات, كاإلفادة من ا١تاضي لبناء اٟتاضر كرسم حدكد ا١تستقبل بصيغ حضارية 
الكرٙب تنم عن تغطية شاملة لكافة ا١تسائل اليت ٗتص اٟتياة البشرية بقدر من األساليب كالنظم من اجل ٖتقيق أىدافها ُب 

 االستخالؼ كاالعمار.
لواقعة التارٮتية سردان كد.عماد الدين يؤكد على ىذه ا١تسألة ُب عرضو للمساحة الكبَتة اليت كظفها القرآف الكرٙب ل

قصصيان لتجارب عدد من اٞتماعات البشرية, أك استخالصان للسنن التارٮتية اليت ٖتكم حركة اإلنساف, أك عرضان للمواقف 
اإلنسانية ا١تتغَتة ُب التاريخ, كقد أريد من ىذا العرض بياف اٟتكمة من كراء ٖترؾ اٟتدث التارٮتي كاعتماد مدلوالتو ُب 

كمستقبلها القريب أك البعيد, عرب إاثرة الفكر البشرم ابلتفكَت كالتساؤؿ, كاإلفادة من ٕتارب األمم السابقة حاضر األمم 
, البعد ٕٙٔٓخليل, ,ٜ-ٛج,صٕ٘ٓٓ, خليل,ٚ-ٙ,صُٜٙٛٔب ٖتقيق األىداؼ اليت رٝتها اإلسالـ)خليل,

 . www.mugtama.comاٟتضارم للسَتة النبوية( 
سلفان معايَت من سنن اثبتة ال تتغَت للهزائم كاالنتصارات اليت منيت هبا البشرية عرب  كالقرآف الكرٙب كضع للبشرية

قركٍف طويلة, كيضع د.عماد الدين يده على كيفية اإلفادة من ىذه ا١تعايَت, كىي ُب كيفية قراءة الواقعة التارٮتية اليت ال 
كاٟتضارية كالقوانُت اليت ٖتكم الظواىر االجتماعية  تكتسب أ٫تيتها اال٬تابية إال إذا استخلص منها القيم اإلنسانية

كالتارٮتية, كاليت أعطت للمجتمعات البشرية سلفان نتائج ٤تتومة للحكم سلبان أك إ٬تااب على مواقفو التارٮتية الرتباط النتائج 
 (.ٜٓٔ-ٛٓٔ,صٜ-ٛ,صٜٙٛٔاب١تقدمات التارٮتية كدكامها)خليل,

ٙب ٓب يكتف بثبات ىذه القيم كاستمراريتها بل حو٢تا إٔب دافع حركي فرض كيلحظ د.عماد الدين اف القرآف الكر 
على اٞتماعة البشرية الواعية ا١تؤمنة من ٕتاكز أخطاء ما سبقها من األمم, كالتعامل اٟتسن مع قول الكوف كالطبيعة, فليس 

اسكة كأخالقية عالية كنظرة إٔب اٟتياة ابلقوة كالبطش ٖتيا األمم كتواصل مسَتهتا ُب العطاء اٟتضارم, كإ٪تا "بنفسية متم
 (.ٚٔٔ-ٙٔٔ, صٔٔٔ-ٜٓٔص, ٜٙٛٔشاملة, كعالقات إنسانية, كموقع متقدـ مسؤكؿ أماـ هللا")خليل,

كمع استخالص القيم كالتعامل اٟتسن ال ينسى د. عماد الدين أف يؤشر عن ٦تيزات أخرل للواقعة التارٮتية 
الرؤية القرآنية للتأريخ كعالقتو ابألزمنة الثالثة ا١تاضي كاٟتاضر كا١تستقبل اليت  –فهناؾ أيضا  –األخرل ُب القرآف الكرٙب 

جعلها متوافقة ككحدة زمنية "حيوية" متصلة ال انفصاؿ بينهما ٖتكمها قوانُت كاحدة, فالرؤية اليت ٖتيط اب١تاضي ٯتكن أف 
 .(ٗٔص, ٜٙٛٔيرسم على ضوئها اٟتياة اٟتاضرة كا١تستقبل)خليل,

لشمولية كا١توقف ا١توضوعي ُب ٕتاكز الرؤية التجزيئية إزاء القول الفاعلة ُب التأريخ, العقلية كالوجدانية, كىناؾ ا
كالركحية كا١تادية, كالطبيعية كالغيبية, إذ ال ٯتكن ُب الرؤية القرآنية أف ٧تد ٙتة انفصامان بُت القيم الركحية عن القيم ا١تادية 

كتوافق اتـ " ذلك اف القيم الركحية ُب اإلسالـ ليست ٣ترد ٦تارسات فردية شعائرية كالعقلية بل تعمل سوية ابنسجاـ 
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اب١تعٌت الالىوٌب, بل ىي قيم ذات جذكر عريضة كارتباط متُت بقلب العآب, كحركة التاريخ, كبواقع اٟتياة البشرية كالوجود 
 (.ٚٔ-ٙٔ, صٜٙٛٔاٞتماعي على السواء")خليل,

منهجان إٯتانيان ُب التعامل مع الواقعة التارٮتية, اليت ٘تيزت برؤيتها الشمولية,  ()الرسوؿفالقرآف الكرٙب ىو ما منح 
 كٕتاكزىا الرؤية التجزئية إزاء القيم كالقوانُت اليت كصفت بدٯتومتها كاستمراريتها كاليت اعتمدت ُب تفسَت حركة التاريخ.

( )قع لًتكو مكة إال أف القرآف الكرٙب بُت للرسوؿعلى ارض الوا()فواقعة ا٢تجرة رغم آب كقعها على الرسوؿ
كللمسلمُت من بعده, اف ا٠تَت كالسعة قد يكوف ُب ارض أخرل يبحثوف فيها عن مصائرىم كيصنعوف فيها أترٮتهم, كىذا 

اسة الذم استطاع بفضل ذلك من ٖتويل ىذه الواقعة إٔب كاقعة ا٬تابية ُب ٣تاالت العقيدة كالسي( )ما حصل مع الرسوؿ
 كاٟتضارة, فلوال ا٢تجرة ١تا ٘تكن من بناء دكلة اإلسالـ اليت شع نورىا إٔب مشارؼ األرض كمغارهبا.

كيذكر د.عماد الدين كقائع اترٮتية أخرل كرد ذكرىا ُب القرآف الكرٙب كواقعة )حنُت( ك)ُأحد( اليت يصفهما 
قعتُت أبهنم ىم كانوا السبب كراء تلك ا٢تزٯتة, لكنو ُب الوقت القرآف الكرٙب اب٢تزٯتة كٮتاطب ا١تسلمُت الذين شهدكا كلتا الوا

ذاتو يُعلم ا١تسلمُت من خالؿ ىاتُت الواقعتُت أف يستفيدكا من ىذا ا٠تطأ كاف ال يربركه ُب تفسَت األشياء كالوقائع بل 
 .(ٕٔص,ٜٙٛٔعليهم أف يتقدموا ٨تو صياغة ا٬تابية حضارية للعآب ا١ترٕتى)خليل,

اديث النبوية دكرىا ُب تعزيز معطيات الواقعة التارٮتية ُب القرآف الكرٙب, إذ يذكر د.عماد الدين اف كما كاف لألح
ىذه ا١تعطيات عادة ما أتٌب بفجوات أك ٖتيز كاف تكوف قاصرة عن كضع يدىا كتفسَتىا لكل الوقائع, ألّف التأريخ علم 

"لكي ٘تأل الفجوات الناقصة حينان, كتؤكد أك  -ىاىنا–ديث أنسا٘ب احتمإب ليس منضبطان كالعلـو الصرفة, فتأٌب األحا
تنفي نتائج البحث التارٮتي الوضعي حينان آخر, كلكي تعدؿ من جهة اثلثة ٖتريفات الكتب الدينية السابقة ٟتشود الوقائع 

الفردم كاٞتماعي  التارٮتية", كيزيد على ذلك أبف األحاديث النبوية قدمت "شبكة من التصورات كالقيم كمفردات السلوؾ
 (.ٔٔ,صٕٗٓٓكاليت تعُت على تشكيل اٟتضارات ك٪توىا, أك اهنيارىا كأفو٢تا")خليل كالرزك,

كيستخلص د.عماد الدين إٔب القوؿ ُب مدل ترابط اإلسالـ ْتركة التأريخ كالتوافق مع قوانينو كنواميس الكوف من 
نو دعوة الكتشاؼ قوانُت اٟتركة كالتوافق معها, ليس مع حركة حولو, بقولو" ٯتثل اإلسالـ موقفان ُب قمة حركة التاريخ أل

(. كما يرل اف ُب ٕٓ,صٜ٘ٛٔالتاريخ فحسب, كما تسعى ا١تاركسية, كلكن مع نواميس الكوف كالعآب كلو")خليل,
عميق ا١تالمح دراسة التاريخ " ٤تاكلة للبحث عن الذات, للعثور على ا٢توية الضائعة ُب ىذا العآب, للتجذر ُب ا٠تصائص كت

كا٠تصوصيات, انو بشكل من اإلشكاؿ, ٤تاكلة لوضع اليد على نقاط التألق كا١تعطيات اإلنسانية كالرصيد اٟتضارم من 
اجل استعادة الثقة ابلذات ُب ٟتظات الصراع اٟتضارم الراىن اليت تتطلب ثقالن نوعيان لألمم كالشعوب")خليل 

 (.ٚ,صٕٗٓٓكالرزك,
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 ث النبوي()احلدي َثنيا. السنة
كأفعالو كإدارتو للمجتمع اإلسالمي,  ()إف التأسيسات القرآنية اليت ذكرت ال ٮتلو أثرىا ُب أقواؿ الرسوؿ

فالسنة "كحدة مركبة, كبرانمج عمل يتميز ابلشمولية كالًتابط, كيوازم حياة ا١تسلم نفسها بكل تفاصيلها كنبضاهتا, بل إهنا 
تتعاشق الركح مع اٞتسد البشرم, مع ٚتلتو العصبية, كدمو,  يتعاشق معها كما -بعبارة أكثر دقة–

 (. ٙٛ,صٖٕٔٓكخالايه")خليل,
كقد آثران ُب ىذا اٞتزء من ا١توضوع ذكر التأسيسات اٟتضارية ُب اٟتديث النبوم, كيلحظ د.عماد الدين اف 

األمم كاٞتماعات كالدكؿ  ىناؾ كم من األحاديث مارست دكران مهمان ُب معاٞتة كإيضاح ا١توضوعات ا١تعنية بنهوض
كاٟتضارات سواء اليت ٓب يتطرؽ إليها القرآف الكرٙب أـ تطرؽ إليها لكنها ْتاجة إٔب إيضاح كتفسَت, كُب حُت أخر سكتت 

 (.ٔٔ-ٓٔ,صٕٗٓٓعن موضوعات أخرل أشبعها القرآف الكرٙب عرضا)خليل كالرزك,
 فقد قسم د.عماد الدين األحاديث النبوية كفق كبسبب ضخامة ا١تعطى النبوم الذم ىو امتداد للمعطى القرآ٘ب

اليت ٗتص أحاديث التوحيد, كالتوكل على هللا, كاٞتهاد, كالعبادات كالفرائض...اْب,  العقديةسياقات موضوعية, فهناؾ 
الحقة اليت ٗتص أحاديث التفقو ُب الدين, كاألمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر, كالصرب على االبتالء, كم الدعويةكىناؾ 

كاليت تتحدث عن ٖتمل اٟتكاـ للمسؤكلية, كاختيار اٟتكاـ,  السياسيالبدع كا١تبتدعُت...اْب, كاألحاديث ذات السياؽ 
فيتناكؿ أحاديث حسن ا٠تلق, كأداء  األخالقيكالتزاـ الشورل, كالتزاـ اٞتماعة, كٕتاكز العصبية كالفنت...اْب, أما السياؽ 

 االجتماعيكاٟتياء, كالتعفف, كاٟتجاب...اْب, ُب حُت تناكلت األحاديث ذات السياؽ األمانة, كالتواضع, كاالحتشاـ 
تقييم اإلنساف ٔتدل إٯتانو, كاحًتاـ إنسانية اإلنساف, كحرية العقيدة, كالًتاحم كالتناصح, كحسن التعامل, كالسلم كالتكافل 

ٯتاف لتوافق مع السنن كالفطرة, كالتوازف بُت اإلفتتحدث عن ا احلضارياالجتماعي...اْب, كأخَتا األحاديث ذات السياؽ 
  . (ٕٗ-ٖٕ,صٕٗٓٓكاإلحساف ُب األداء, كاإلحساس اب١تسؤكلية...اْب)خليل كالرزك,ص كاٟتكمة, كضماف حق التعليم

 ()كيبدأ د.عماد الدين أبحد ا١تالمح األساسية للجانب العقدم, إال كىو التوحيد ا١تطلق , فحديث الرسوؿ
بضع كسبعوف, أك بضع كستوف شعبة فأفضلها قوؿ ال إلو إال هللا, كأدانىا إماطة األذل عن الطريق, كاٟتياء شعبة )اإلٯتاف 

(. كقولو )أف يرضى لكم ثالاثن كيكره لكم ثالاثن: يرضى لكم أف تعبدكه كال تشركوا ٕٙ,صٔ)القشَتم,د.ت,ج من اإلٯتاف(
)بن  فرقوا, كيكره لكم قيل كقاؿ ككثرة السؤاؿ كإضاعة ا١تاؿ(, كاف تعتصموا ْتبل هللا ٚتيعان كال ت بو شيئان 
(. إ٪تا ىو ٪توذج إسالمي اختلف فيو عن الدايانت األخرل, فالتوحيد ٓب يقف عند التصور ٜٜٖص ,ٗٔ,جٕٔٓٓحنبل,

كبُت حياة الديٍت فحسب كإ٪تا جعل منو ثورة لتحرير اإلنساف من العبودية, كتعبَت مطلق عن توازف اثبت مابُت اإلٯتاف 
 ٭تياىا اإلنساف دائما كأبدان.
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 كأحاديث شريفة ُب موضوعات ذات بعد حضارم ضمن السياقات األخرل:
 : فعن اجتياز مراحل اإلسالم واإلميان والتقوى واإلحسان

الـ )ال تدخلوف اٞتنة حىت تؤمنوا, كال تؤمنوا حىت ٖتابوا, أكال أدلكم على شيء إذا فعلتموه ٖتاببتم؟ افشوا الس 
 (.ٓٗ,ص٘ٔ,جٕٔٓٓ)بن حنبل, بينكم(

) إف هللا كتب اإلحساف على كل شيء, فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة, كإذا ذْتتم فأحسنوا الذْتة, كليحد أحدكم 
 (.ٛٗ٘ٔ,صٖشفرتو كلَتح ذبيحتو()القشَتم,د.ت,ج

 وعن إشاعة العدل االجتماعي والرمحة وحسن اخللق:
 )البخارم, اىد ُب سبيل هللا, أك كالذم يصـو النهار كيقـو الليل()الساعي على األرملة كا١تسكُت كاجمل

 (.ٕٙ, صٚق,جٕٕٗٔ
)ما من شيء يوضع ُب ا١تيزاف أثقل من حسن ا٠تلق, كاف صاحب حسن ا٠تلق ليبلغ بو درجة صاحب الصـو 

 (.ٖٖٙ,صٗكالصالة()الًتمذم,د.ت,ج
 (.ٚٔ,صٕٔ,جٕٔٓٓ)من ال يرحم ال يُرحم()بن حنبل,

 وحسن العمل واألعمال:وعن البذل 
 )ما من مسلم يغرس غرسان أك يزرع زرعان, فيأكل منو طَت, أك إنساف, أك هبيمة, إال كانت لو بو صدقة()القشَتم,

 (.ٜٛٔٔ,صٖد.ت,ج
 (.ٔٗ٘,صٔ)القشَتم,د.ت,ج )أحب األعماؿ إٔب هللا تعأب ادكمها كاف قل(

 وعن ادلعرفة واحلق والرفق واحلياة:
 (.ٜٚٙ,صٖٕٓٓاألمة مقارابن أك قوامنا ما ٓب ينظركا ُب الوالداف كالقدر()الطربم,)ال يزاؿ أمر ىذه 

)ستكوف أثرة كأمور تنكركهنا, قالوا اي رسوؿ هللا فما أتمران؟ قاؿ تؤدكف اٟتق الذم عليكم كتسألوف هللا الذم 
 (.ٜٜٔ,صٗق,جٕٕٗٔلكم()البخارم,

 (.ٗٛ,صٛق,جٕٕٗٔ)إف هللا ٭تب الرفق ُب األمر كلو()البخارم,
 (.ٛٙ,صٖ,جٜٜٛٔ)لزكاؿ الدنيا أىوف على هللا من قتل رجل مسلم()الًتمذم,

إف ىذه األحاديث كغَتىا تغذم أكثر من سياؽ ُب كقت كاحد, كتؤشر على ٚتلة من مقومات الفعل اٟتضارم 
بت اإلٯتانية, كأنزلت إذا ما عملت عملها ُب امة أك ٚتاعة من الناس, ساقتهم إٔب النهوض كالتقدـ, كعمقت لديهم الثوا

القرآف لديهم إٔب ارض الواقع, كحولتو إٔب ثقافة اجتماعية كأخالقية كركحية كسلوكية كعمرانية, فكاف البناء اٟتضارم 
 كإحداث عملية التغيَت ال يتم إال ابلتفاعل مع السنة النبوية الف فيها ٤تركان لطاقات اجملتمع كموجهان ١تمارسة عملية البناء.
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 الثاين: التأسيسات احلضارية للسرية النبوية اور
 ()السَتة النبوية ىي ترٚتة عملية ١تبادئ اإلسالـ كأخالقو, أك تطبيق فعلي لشريعتو كمنهاجو, إذ حرص الرسوؿ

على إرساء منظومة القيم اإلسالمية كجعلها لبنة أساسية ُب بناء اإلنسانية, كىي ْتد ذاهتا ٝتة من ٝتات ا١تنهج النبوم 
كشاىد ُب سَتتو, لذا اقتضى دراسة السَتة بوعي كفهم, كاف تكوف الدراسة هبدؼ إعادة البناء اٟتضارم لألمة ال لسرد 

 التفاصيل كاألحداث.
كانت تتحرؾ كفق ثالث دكائر ال ٗتلو من أبعادىا اٟتضارية, تتداخل   ()كيرل د.عماد الدين إف سَتة الرسوؿ

سع صوب ا٠تارج لتشمل مزيدا من ا١تساحات, بدأت ابإلنساف كمرت ابلدكلة ٍب أحياان مع بعضها البعض كأحياان تت
 انتهت إٔب اٟتضارة اليت حظيت بنورىا مساحة كاسعة من العآب القدٙب كا١تعاصر فجاءت كاآلٌب:

 أوال. اإلنسان
ت خالؿ الفًتة ابلوحي كاستمر  ()بدأت ا١ترحلة األكٔب ببناء اإلنساف ابلعقيدة كاليت بدأت منذ لقاء الرسوؿ

ا١تكية كلها, إذ ركزت اآلايت القرآنية اليت نزلت ُب تلك الفًتة على توضيح عقيدة ا١تسلمُت علمان كعمالن كدعوهتم إٔب 
ْنَساَن ِمْن َعَلقٍ  التوحيد , كإنذارىم ابلبعث, فضالن عن بياف فضل هللا على اإلنساف لقولو تعأب﴿  ﴾َخَلَق اإْلِ

ْنَساَن َما ََلْ يَلْعَلمْ َٗم ِِبْلَقَلِم )الَِّذي َعلَّ (.﴿ٕ)العلق: يتحرؾ أبصحابو كفق  ()(, فكاف الرسوؿ٘-ٗالعلق:)﴾ ( َعلََّم اإْلِ
التصور اليت جاءت بو تلك اآلايت, لتحرؾ بواقع اإلنساف كٕتعلو يتعامل معها تعامالن حركيان بعيدان عن النظرايت كاٞتدؿ 

 ,السَتة النبوية مشركعان حضاراين(ٕٚٓٓ, خليل,ٖٗج,صٕ٘ٓٓ, خليل,ٜٜ,صٖٜٛٔكالفلسفات )خليل,
www.midad.com . 
ْنَس ِإالَّ لِيَلْعُبُدونِ  لإلنساف فردان كٚتاعة إٔب عبادة هللا كحده( )إف توجيو الرسوؿ  ﴾﴿َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواإْلِ

تصر على زماف أك مكاف معُت بل ىي ٘تتد لكل مساحات اٟتياة البشرية ا٠تاصة تلك العبادة اليت ال تق, (ٙ٘)الذارايت:
إ٪تا أراد أف ٬تعل من اإلنساف هبذه العبادة سبيال لتوجيو كافة  كالعامة, الفردية كاٞتماعية, الظاىرة كا٠تفية, ا١تادية كالركحية,

 (.ٙٛٔ-ٜٚٔ,صٜٙٛٔأنشطتو اٟتضارية)خليل,
ة هللا تعأب ىو التكليف فال معٌت لعبودية هللا تعأب دكف اف يكوف ىناؾ تكليف ككاف من أىم مستلزمات عبودي

كلكن تطلب من اإلنساف كىو يؤديها الصرب كٖتمل ا١تشاؽ ك٣تاىدة النفس, كاف ٬تعلها خالصة لوجو هللا ليبلغ فيها أعلى 
")خليل,مراتب القبوؿ, فيحصد ٙتارىا كما يقوؿ د.عماد الدين "ٙتار حلوة كالرحيق ا١تخ  (.ٜٛٔ,صٜٙٛٔتـو

تركز على بناء اإلنساف ا١توحد, اإلنساف الذم يتحرؾ ٖتت شعار )ال الو إال هللا(  ()لذلك كانت سَتة الرسوؿ
ا١تستسلم ألكامر هللا تعأب ُب العقيدة كالعمل ليصبح مسلمان كليحولو ىذا الدين من الظلمات إٔب النور, كمن الضعف إٔب 

 (.ٜٓٔ,صٜٙٛٔالعزة)خليل,القوة, كمن الذلة إٔب 
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ابٞتانب الركحي ُب بناء اإلنساف فحسب بل كانت سَتتو شاملة متكاملة, الستقاء مادهتا  ()ٓب يهتم الرسوؿ
إٔب ٖترير عقل اإلنساف من اسر اإلتباع األعمى كعصبية التقاليد ا١توركثة  ()من تكامل القرآف الكرٙب, فقد سعى الرسوؿ

تباع اليت ال تتوافق مع العقل كا١تنطق, فمن شركط صحة إٯتاف ا١تسلم اب كما يتبعو من أمور الباعثة على االقتداء كاإل
(. كما اف ٘ٚ,صٕٚٓٓاعتقاديو أخرل أف تقـو على أساس من اليقُت كالفكر اٟتر ال ابلتأثر ابألعراؼ كالتقاليد)البوطي,

 القلب كالعقل ٦تا يولد ا٨ترافان ُب عقيدة الفكرة أك السلوؾ ا١تأخوذ عن طريق التقليد ال ٬تد لو رسوخان ُب
ككجده د.عماد الدين أبنو كاف "ردان حاٝتان على   ()(. لذلك جاء ىذا اٟترص من الرسوؿٛٛ,صٕٙٓٓا١تقلد)نورم,

 (. ٜٜ,صٖٜٛٔكل القيم اٞتاىلية كانقالابن جذراين على مواصفات العصر ك٦تارساتو كمطا٤تو القريبة العاجلة")خليل,
﴿َبْل َقاُلوا ِإَّنَّ َوَجْدََّن آَِبَءََّن َعَلى ُأمٍَّة َوِإَّنَّ لكرٙب عندما حدثنا عن ىذا اإلتباع كالتقليد ُب قولو تعأبكالقرآف ا

َرُفوَىا ِإَّنَّ َوجَ َٕٕعَلى آََثِرِىْم ُمْهَتُدوَن ) ْدََّن آَِبَءََّن َعَلى ُأمٍَّة (وََكَذِلَك َما َأْرَسْلَنا ِمْن قَلْبِلَك يف قَلْريٍَة ِمْن َنِذيٍر ِإالَّ قَاَل ُمتلْ
ُتُكْم ِبَِْىَدى ِمَّا َوَجْدُُتْ َعَلْيِو آَِبءَُكْم َقاُلوا ِإَّنَّ ِبَا ُأْرِسْلُتْم ِبِو  َٖٕوِإَّنَّ َعَلى آََثِرِىْم ُمْقَتُدوَن ) ( َقاَل َأَوَلْو ِجئلْ

الشرؾ تكفَتان كتسفيهان ١تا كاف عليو آابؤىم إ٪تا أراد أف يدعو اإلنساف إٔب التوحيد كترؾ . (ٕٗ-ٕٕ)الزخرؼ:َكاِفُروَن﴾
كأجدادىم, كاف ٭تقق اإلنساف بناء ذاتو ابلقيم بدالن من التقليد, إذ كيف يتسٌت ألمة أف تقيم حضارة ٢تا كىي تقلد 

 غَتىا؟.
( من ىدـ ( خالؿ العهد األكؿ من بعثتو فحسب بل استطاع الرسوؿ)ٓب يكن ىذا ما حصده الرسوؿ)

ات االجتماعية اليت كانت تسيطر على عقلية اإلنساف كاليت ال تتوافق مع العقيدة كالعصبية االجتماعية بعض ا١تعتقد
الن الضيقة اٟتزبية كالقبلية كمسائل الرقيق كا١ترأة, كٖترٙب ا٠تمر كا١تيسر كالزان كالراب, كالدعوة إٔب ا١تساكاة بُت الغٍت كالفقَت, فض

( على خلق يع مظاىرىا السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية, فحرص الرسوؿ)عن دعوتو ألمور مشلت حياهتم ُب ٚت
إنساف ملتـز تعبداين منضبط سلوكيان إ٪تا أريد بو أف يكوف مهيأ للمرحلة القادمة اليت ستكوف بال شك أكثر تعقيدان ١تا فيها 

دعوية كاجتماعية كاقتصادية اليت يراىا من متطلبات الفًتة اٞتديدة اليت ٓب يعهدىا اإلنساف ا١تكي من أنشطة سياسية ك 
 , إٕٔٓٓ , )خليل ُب العآب كىي تدفعو ٨تو ىدفو اٟتضارم د.عماد الدين أنشطة ستعيد صياغة سعي اإلنساف 

 . (٘ٗ-ٗٗص
ُب مكة كاليت استمرت ثالثة عشر عامان كىي تدكر حوؿ البناء  ()كُب هناية ا١تطاؼ حققت دعوة الرسوؿ

ارسة, أكؿ كأعظم ا٧تاز حضارم إال كىو التوحيد البناء ُب مواجهة الشرؾ ا٢تداـ كالتعدد كىي مسألة العقائدم مفاىيم ك٦ت
 رآىا د.عماد الدين اهنا أعانت على تعزيز كاغناء شبكة الشركط الضركرية لنشوء اٟتضارة اٞتديدة

, بعد أف خلقت   www.midad.com, السَتة النبوية مشركعان حضاراين(ٕٚٓٓ, ,خليلٗ٘أ,صٕ٘ٓٓ)خليل,
من تلك ا١ترحلة إنساانن قادران على ٛتل أعباء الرسالة اٞتديدة للعآب اٚتع بكل ما ٖتملو من إبعاد متعددة مراعية مرحلة 

 النضج العقلي كاٟتضارم اليت بلغتها البشرية ٨تو خطوة أخرل أال كىي بناء الدكلة.
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 الدولة :َثنياً 
أف يتجاكز الدائرة األكٔب ُب بناء اإلنساف بعد أف بذؿ جهودان تكللت ابلظفر, رغم العوائق  ()استطاع الرسوؿ

كاألذل كاالضطهاد كالقمع الذم ٟتق بو كأبصحابو, لينتقل صوب الدائرة أك ا١ترحلة الثانية حيث الدكلة كبناء اجملتمع كفق 
كبناء دكلة منضبطة بقيم كتعاليم السماء, ٖتمي جهود اإلنساف كىو يؤدم ا١تنهج اإلسالمي كنظاـ اٟتياة اإلسالمية, 

كظيفتو اٟتضارية, ككاف ذلك إحدل نقاط االرتكاز ُب فكر د.عماد الدين, فهو يرل انو البد أف يكوف لإلنساف دكلة 
رىا ٔتا توفر لو من إمكانيات توفر لو إمكانيات االستمرار السيما األرضية الصاٟتة اليت ٖتفظ لو طاقتو اإلنسانية كىو يسخ

القوة كالتنظيم ُب اعمارىا كتنفيذ الفعل اٟتضارم فيها ا١تنضبطة بتعاليم الوحي, بدال من استنزاؼ طاقتو ُب مواجهة قيم 
 كأخالقيات جاىلية ال ٯتكن ٢تا أبم حاؿ أف هتادف من رفض قيمها الوثنية كأىدافها كتقاليدىا كمصاٟتها

 (.ٕٛٔ-ٕٚٔ,صٖٜٛٔ)خليل,
اف مكة ال تصلح فيها الدكلة راح يبحث لو عن بديل ككجد ُب يثرب مستقره  ()كبعد اف أدرؾ الرسوؿ

اٟتضارم, ككاف ٧تاحو ُب أتسيس دكلة لو ُب كسط صحراء يعج فيها الشرؾ كاٞتهل ىو اخطر كسب حضارم حصل 
د حققت معها مكاسب عدة لإلنساف فهي ٓب , فكانت ا٢تجرة اليت نقلت ا١تسلمُت إٔب الدائرة الثانية, كق()عليو الرسوؿ

 )ا١تصرم, ٗتلصو من األذل كاالستهزاء فحسب بل اهنا كحدتو كإعانتو على إقامة دكلة ٔتفهومها اٟتضارم ُب بلد آمن
 (.ٚٛٔد.ت,ص

كيقف د.عماد الدين عند حادثة ا٢تجرة لَتل اهنا صاغت حدثها كضمنت ٖتقيق ىدفها بفعل ا٢تي تكوف من 
أك اإلرادة اإل٢تية, أم " لقاء بُت هللا كاإلنساف كالطبيعة, ٔتا  التارٮتية كالفعل عناصر الفعل التارٮتي كالسببيةخالؿ ثالثة 

فيها الزمن", ىذا اٟتوار بُت القيم العليا كالوجود السفلي حرؾ حدث ا٢تجرة كما حرؾ بقية اٟتركات ُب التاريخ, كىي بال 
ا١تعذب ا١تأسور, لتحقق رغبتو ُب التوحد كاالئتماف الذاٌب, فتصنع اترٮتو كتقرر  شك عناصر ٖترؾ اإلنساف الضائع اٟتائر

 (.ٙٔ,صٜٙٛٔ, خليل,ٖٗٔ-ٓٗٔ,صٖٜٛٔمصَته, كىي تصب ُب ٣ترل مبادئ الدين اٞتديد)خليل,
عن أم  ككاف ٦تا ميز اٟتركة التارٮتية ا١ترتبطة ابلدعوة اليت صاغتها ا٢تجرة لإلنساف فردان كٚتاعة, اهنا ظلت بعيدة

صراع ضدم أك نقيض بشرم من مستوايت شىت: نفسي كفكرم كعقدم ككجدا٘ب كعرقي كاجتماعي كسياسي كاقتصادم 
, كيلحظ د.عماد الدين انو ُب الوقت الذم ٬تد فيو اهنا "٤تاكلة لاللتئاـ كالتوحد كاالستقطاب كالتجمع", فأنو  ...اْب

ذين اندكا ٔتا ٝتاه "صراع النقيضُت", عندما قصركا النقائض على اٞتانب ٮتالف معطيات الفالسفة كا١تفكرين ا١تاركسيُت ال
العقلي)كهيغل( أك ا١تادم االقتصادم)كا٧تلز كماركس( الف حدث ا٢تجرة انبثق عن موقف دعوم إسالمي اشًتط فيو 

 )خليل, م كاألخرترابط القيم الركحية كا١تادية كالطبيعية كالغيبية كال ٯتكن أف يكوف ىناؾ ٙتة انفصاؿ بُت احدى
 (. ٚٔ,صٜٙٛٔ, خليل,ٗٗٔ-ٖٗٔ,صٖٜٛٔ
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كهبذا نستطيع أف نعد ا٢تجرة انقالابن على كل ا١تعطيات ا١تاضية فهي ليست ىجرة من ارض إٔب ارض أك استبداؿ 
أىل بغَتىم, كا٪تا ىي ىجرة من قيم قيدت حركة اإلٯتاف, كغيبت دكر الفعل اٟتضارم لإلنساف اثر الصداـ ا١تستمر, إٔب 

 ارض ٝتحت لإلنساف أف يصنع فيها اترٮتو اٟتضارم كىو ٦تزكج بقيم إٯتانية.
ا١تدينة كضع خال٢تا معآب أساسية للمجتمع اإلسالمي ُب كل أبعادىا الفردية كاٞتماعية ( )كفور دخوؿ الرسوؿ

حلة أصبحوا أكثر نضجا كاف مدركا ٘تاما اف ا١تسلمُت ُب ىذه ا١تر   ()العامة كا٠تاصة, ك٬تد د.عماد الدين إف الرسوؿ
عقداي كأكثر هتيأ نفسي كذىٍت لذلك كاهنم سيكونوف متقبلُت ألم تشريع ٮتالف ٪تط حياهتم اليت عهدكىا من قبل ال بل 
سيكونوف أكثر إٯتاان أبف ىذا التغيَت الذم جاء كحوؿ حياهتم كجعلها تسَت كفق نظاـ كحدكد كعالقات مرسومو, ىو اٟتق 

(, كىو ٭تاكيها ٔتنهج نبوم قد ٘تكن من بناء إنساف مؤىل ٟتمل أعباء ٙٗج,صٕ٘ٓٓب)خليل,ا١تطلق كا٠تَت كالصوا
 االستخالؼ ُب األرض, يدفع ٔتشركع اإلسالـ كىو يؤدم كظائفو ُب العبادة كاإلعمار كاإلنقاذ كالتعارؼ إٔب عآب اٟتضارة. 

طلقان أساسان لكل فعالياهتا, إذ كاف مكاان للمسجد جاء ليكوف ٤تورا رئيسا ُب حياة األمة, كمن ()كبناء الرسوؿ
للعبادة يتلقى فيها ا١تسلم منهجا حقيقا ُب زايدة تربيتو الركحية كتقوٙب سلوكو, كمركزا للتعليم كالتوجيو كالتفقو ُب الدين, 

يتم من  إلغراض ٥تتلفة, كما جعل ٔتثابة مؤسسة سياسية عسكرية ()كمركزا الستقباؿ الوفود اليت كانت أتٌب للرسوؿ
خاللو إدارة شؤكف الدكلة ُب الداخل كا٠تارج ك٣تالس التشريع, كندكة للتدارس الديٍت كالثقاُب كاالجتماعي كاالقتصادم, 
كمؤسسة تعزز القيم اليت ٖتفظ أكاصر األخوة اإلسالمية كا٠تدمة االجتماعية من ٚتع التربعات كمعونة اتاجُت, كمكاان 

 ,ٜٛٔ-ٗٛٔ,صٕٙٓٓ, نورم,ٜٗٔج,صٕ٘ٓٓذين ال ٬تدكف مأكل ٢تم )خليل,إليواء الفقراء كالغرابء ال
 (.٘ٗ-ٗٗ,ٕٚٓٓالسباعي,

كهبذا يرل د.عماد الدين إف ا١تسجد قدـ للمسلم مهمة اتسمت ٔتا اتسم بو اإلسالـ من مشولية كتكامل, مهمة 
عكس أثره على بناء األسرة كاٞتماعة ركحية كسياسية كعسكرية كتعليمية كاجتماعية, مثّل نقطة التقاء األمة ككحدهتا, كان

اجتماعيا كصهرىا ُب كحدة فكرية كىم يتابعوف شؤكف حياهتم ُب حلقات العلم كالبيع كالشراء كالقضاء كالعبادة كإقامة 
(, كمن ٍّب فإف ىذا التكامل الذم جاء بو ا١تسجد خلص اإلنساف اليثريب ٜٗٔ, ص ٖٜٛٔا١تناسبات ا١تختلفة )خليل,

رذـ اليت كاف يعيشها ٖتت كطأة القبيلة كىي ٖتاكؿ أف تسلط أحكامها كأعرافها اٞتاىلية على مقدرات من حالة التش
حياتو, كٕتسد فيو مفهـو الدكلة ا١تدنية اليت كجد فيها اإلنساف ضالتو بعد أف ٗتلص من ضياعو الركحي كتشتتو 

 (.ٕٔ,صٕٛٓٓ, خليل,ٜٗٔ,صٖٜٛٔالفكرم)خليل,
ن إصداره الوثيقة لتنظيم العالقات السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية داخل ا١تدينة بعد ذلك ع ()أعلن الرسوؿ

كالتخطيط ١تهاـ القيادة بينو كبُت اجملتمع اٞتديد, كقد نصت على بنود متعددة جاءت ُب ٣تملها تتحدث عن األمة 
ُب  ()كالقبائل اليهودية, كسلطات الرسوؿ الواحدة كأىل ا١تدينة, كالتنظيم القبلي كاألمة, كاألمة كحقوؽ األفراد, كاألمة

 (.ٖٛٓ-ٜٕٛ, ا١تالح,د.ت,صٔ٘ٔ,صٕٚٓٓقيادة األمة كغَتىا)البوطي,
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٬تد د.عماد الدين ُب الوثيقة بران٣تان مرحليان لتثبيت حدكد دكلة اإلسالـ ُب ا١تدينة كفق إسًتاتيجية تشريعية 
فق ا١تبادئ العامة كترسم معآب حياة ا١تسلمُت ليس (, انطلقت من مسلمات الوحي كىي تواٚٗج,صٕ٘ٓٓشاملة)خليل,

على مستول العبادة فحسب بل تنظم عالقاهتم كأمة, بُت األفراد مع بعضهم, كالكتل كا١تكوانت ا١تختلفة فيما بينهم, 
كف الناس كشؤكف السلم كاٟترب, كعالقات الدكلة مع غَتىا, كما إف إقرار الوثيقة ٞتماعة ا١تسلمُت أبهنم امة كاحدة من د

(, كىذا ا١تفهـو  ٔ٘ٔ,صٖٜٛٔا٪تا ىو إلغاء للحدكد القبلية أك إهناء لوجودىا الرٝتي ُب حدكد الدكلة اٞتديدة)خليل,
كاف مغيبان ُب اٞتزيرة العربية لذلك فاف إحياء اإلسالـ ٢تذا ا١تفهـو إ٪تا أريد أف يكوف الدين ىو الرابطة العقدية كالفكرية 

 بدال من اٞتاىليات كالعصبيات القدٯتة.اليت ٖتكم عالقات األمة 
كما إف إقرار الوثيقة ١تفهـو اٟترية الدينية ٔتعناه الواسع قضى على التعصب كمصادرة اآلراء كا١تعتقدات كحّوؿ 
التجمعات اليهودية إٔب ٚتاعات فاعلة ٖتس ٔتواطنتها ُب الدكلة اإلسالمية تساند كتدفع ا٠تطر عنها أثناء صراعها مع 

 (.ٕ٘ٔ-ٔ٘ٔج,صٕ٘ٓٓلوثٍت)خليل, العدك ا
كىذا يعٍت اف تطبيق نصوص الوثيقة سوؼ يتم ٕتاىل األعراؼ القبلية اليت فتت كحدة ا١تسلمُت, كجعل التزاـ 
ا١تسلمُت ابلتشريع امة كاحدة, كذابت معها ٚتيع الفوارؽ كا١تميزات اليت كانت ٖتكم فيما بينهم كاضمحلت ضمن نطاؽ 

(, كىذا ما اعتربه د.عماد الدين تطوران كبَتان ُب ٔٙا فيما بينهم برابطة اإلسالـ)سآب,د.ت,صالوحدة الشاملة, كارتبطو 
مفاىيم االجتماع السياسية الف ىذه ا١ترحلة اقتضت أف يكوف االندماج ُب األمة قائمان على أساس عقائدم ال على 

الذين يشاركوهنم اٟتياة ُب الدكلة, كرد االختالؼ ُب األعراؼ القبلية, ٍب العتبارات إدارية كاف يقتضي الًتابط مع اليهود 
 (. ٕ٘ٔ,ص٥ٜٖٔٛتتلف األمور ْتكم القانوف إٔب الدكلة ال إٔب القبيلة)خليل,

, ٜٜٚٔ)النعيم, مثل برككلماف كفلهاكزف كغَتىمإال انو ٓب ٮتف امتعاضو من ٤تاكالت بعض الباحثُت الغربيُت 
ة اهنا كل شي ُب البناء التشريعي للدكلة اإلسالمية, متناسُت أك متغافلُت ثقل , الذين حاكلوا أف يصوركا الوثيق (ٕٙٔص

القرآف الكرٙب كالسنة النبوية ُب ىذا البناء, كما الوثيقة إال جزء من ىذا البناء, كيعترب د.عماد الدين كل من يبالغ ُب ٖتميل 
جب اٟتجم اٟتقيقي للتشريع القرآ٘ب الذم كاف الوثيقة الثقل األكرب ُب التشريع يقع خطأ اترٮتي كموضوعي ألنو "٭ت

يتمخض ابستمرار عن مزيد من القوانُت كالتشريعات, كيقود الباحث ابلتإب إٔب الرؤية الغربية الوضعية اليت ٕتد ُب الوثيقة 
٤تاكلة بشرية أكلية من ااكالت اليت قاـ هبا ا١تشرعوف على مدار التاريخ لتنظيم شؤكف دك٢تم 

التوجيهات  ()(, كأين دكر الوحي الراب٘ب اإل٢تي من ىذه الرؤية كىو يلقن الرسوؿٚٗج,صٕ٘ٓٓخليل,الناشئة")
كالضوابط كينشئ على أساسو ٟتاجات األمة اٟتلوؿ كالتنظيمات كالتشريعات؟.. كأين موقع الدكلة اإلسالمية إذا ما 

رىا ُب الشرؽ كالغرب كىي تعا٘ب ما تعا٘ب من جردت من بعدىا الركحي عن غَتىا من اٟتضارات ا١تادية على ٥تتلف صو 
 عمى ركحي كانبهار مادم كقصور منهجي؟.

كىو ينسج خيوط ( )كيعرج د.عماد الدين على مسألة ا١تؤاخاة ك٬تد اهنا خطوة رائدة من خطى الرسوؿ
, ابلتآخي كالتآلف مشركعو اٟتضارم, عندما جاءت ا١تؤاخاة لتعاِب أزمة معاشية اجتاحت ا١تهاجرين بعد مغادرهتم مكة
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مع األنصار ريثما تتحسن أحوا٢تم االجتماعية كتستقر أكضاعهم ا١تالية, كقد عرب القرآف الكرٙب عن ركح التآلف اليت 
يًعا َواَل تَلَفرَُّقوا﴾  حدثت بُت ا١تهاجرين كاألنصار بقولو تعأب  ﴿َوأَلَّفَ كقولو  (,ٖٓٔ)آؿ عمراف:﴿َواْعَتِصُموا ِبَْبِل اَّللَِّ َجَِ

يًعا َما أَلَّْفَت بَلنْيَ قُلُلوِِبِْم َوَلِكنَّ اَّللََّ أَلََّف بَليلْ    (,ٖٙ﴾)األنفاؿ:نَلُهْم ِإنَُّو َعزِيٌز َحِكيمٌ بَلنْيَ قُلُلوِِبِْم َلْو أَنْلَفْقَت َما يف اأْلَْرِض َجَِ
ة االجتماعية, كيرل من ىذه ا٠تطوة كمساندة بعضهم البعض أساسا لبناء ٣تتمع يسوده العدال( )كقد اٗتذ الرسوؿ

د.عماد الدين اف ٕتربة ا١تؤاخاة ٧تحت ابستكماؿ الشركط من كجود األرضية اليت قامت عليها األخوة اإلسالمية, كالقيادة 
اليت خططت كنفذت, ك٣تتمع عادؿ سليم قائم على أساس ٖتقيق مبدأ العدالة بُت أفراده ٕتمعهم عقيدة التقوا عليها كامنوا 

 (.ٙ٘ٔ-ٕ٘ٔ,صٖٜٛٔهبا)خليل,
ُب كصل األمة بعضها مع بعض األخر ابألخاء, ذاب معها )األان( اليت طا١تا كانت تؤجج ( )فنجاح الرسوؿ

العصبيات اٞتاىلية, كأصبح الفرد الذم كاف يتحرؾ ُب ٣تتمع القبيلة بركح كمصاّب قبيلتو, يتحرؾ بركح اٞتماعة كمصاٟتها 
 كآما٢تا كىو يرل فيها كيانو كامتداده.

د اف استكملت الدكلة مقومات بنائها, كاستكمل ا١تسلموف ٪توىم العقدم كزادت أعدادىم, كأصبحت كبع
العقيدة ىي من ٖتكم العالقات بُت القبائل العربية ال تقليد النسب كالقرىب, كاستمرار تصعيد قريش لعدائها كاضطهادىا 

ح, كتصاعد كتَتة ا١تعارؾ كالغزكات بُت ا١تسلمُت كالقول للمسلمُت, كنزكؿ اآلايت القرآنية اليت تؤذف ببدء القتاؿ ا١تسل
اف ينمي القدرات كاف يدفع أتباعو إٔب مزيد من التدريب كا١تهارة العسكرية ُب مواجهة  ()الوثنية "حتم على الرسوؿ

 (.ٓٙٔ-ٜ٘ٔ,صٖٜٛٔاألعداء الذين ٭تيطوف ابلدكلة اٞتديدة إحاطة السور اب١تعصم")خليل,
اف خطورة ا١ترحلة )أم مرحلة انتقاؿ الدعوة من طابعها السلمي إٔب القتإب( جعلت  كيرل د.عماد الدين

يقدـ على بناء مؤسسة عسكرية ٖتل ٤تل ا١تؤسسة القبلية التقليدية كتكوف موازية للمؤسسة السياسية اليت  ()الرسوؿ
ا١تهارات العسكرية الالزمة ١تواجهة  ثبت أركاهنا ُب دكلتو اٞتديدة, مؤسسة تكوف قادرة على تكوين مقاتل مسلم ٯتتلك

ٍة َوِمْن ِرَِبِط اخْلَْيِل تُلْرِىُبوَن ِبِو َعُدوَّ اَّللَِّ  ٖتدايت تلك ا١ترحلة, رافعان شعار ﴿َوَأِعدُّوا ذَلُْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قُلوَّ
 عنوم, كالتدريب العملي.معتمدان  ُب تكوينو على عاملُت متوازيُت: التوجيو ا١ت,  (ٓٙ)األنفاؿ:َوَعُدوَُّكْم﴾

إٔب رفع معنوايت ا١تقاتلُت ٔتنحهم األمل اليقيٍت ابلنصر أك اٞتنة, كظل  ()أما العامل األكؿ فهو سعي الرسوؿ
ىذا األمل ارؾ األساس الذم ٭ترؾ كيفجر طاقات ا١تقاتل ُب ساحات القتاؿ, كاىتم العامل الثا٘ب ُب كيفية إعداد قوة 

ى الفنوف القتالية ا١تختلفة بران كْتران, كاالعتماد على طاقات األمة القادرة على البذؿ كالعطاء شباابن ا١تسلمُت كتدريبهم عل
 (.ٔٙٔ-ٓٙٔ,صٖٜٛٔكصبياانن كشيوخان كرٔتا النساء أيضا)خليل,

يلحظ د.عماد الدين ُب اإلجراءات السابقة أهنا رٝتت طريق الدكلة اإلسالمية بعد اف كضع القرآف الكرٙب كسنة 
قواعدىا, كحولت السَتة معطيات الشريعة اليت أخذت تنمو كتتسع يوما بعد يـو إٔب ٦تارسة منظورة, كجعلتها  ()رسولو

تنفذ إٔب قلب الواقع, كمكنتها من بناء اإلنساف ا١تتحضر كالدكلة العقدية, كىذه التشريعات ٓب تقم بطرؽ ٣تردة كأساليب 
اهنا قامت ابألسلوب نفسو الذم قامت بو اآلايت ا١تكية كىي تنيب اإلنساف  بعيدة عن كاقع اٟتياة البشرية آنذاؾ, بل
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ابلعقيدة, كترتبط كٖتاكي كاقعو اٟتركي أبحاسيسو ككجدانو ككرامتو البشرية, ككجد د.عماد الدين أف معطيات ىذا 
سوسة ككاقعهم ا١تعاش, كأعمق األسلوب جاءت " اشد التصاقان ْتركة ا١تسلمُت ك٪تو دكلتهم, كأكثر التحامان بتجربتهم ا

فهما كإدراكان ١تتطلباهتا كأبعادىا القانونية كالسلوكية, نظران ١تواكبتها ١تشاكلهم كٕتارهبم اليومية ساعة بعد ساعة كيومان بعد 
")خليل,  (.ٖٙٔ,صٖٜٛٔيـو

تنظيم اٟتياة  كبذلك ٘تكن الدين بتشريعاتو الذم أصبح ا١تسلموف على استعداد نفسي كذىٍت كاملُت لتقبلو من
كالتحرر من العوائق كالضغوط كتغيَت العادات كالتقاليد كالقيم كا١تثل, "كتدمَت البٌت القبلية ا١تتقوقعة للحياة العربية, كاحل 
بدالن منها كحدة اجتماعية اند٣تت ُب إطارىا كافة التشرذمات القبلية كالعشائرية, بعض النظر عن مكانتها ُب السلم 

 (.ٕ٘ٔ,صٖٕٔٓأك ىبوطان")خليل, االجتماعي صعودان 
كٮتلص د.عماد الدين بذلك إٔب القوؿ أبف التكامل التشريعي ٍب التكامل العقدم ىو ما قاد اإلنساف ُب ىذه 
ا١ترحلة إٔب اإلحساف ُب األداء كاإلبداع ُب التنفيذ ٍب إٔب التفوؽ اٟتضارم, عندما اختزؿ اإلنساف الزمن ُب بناء عا١تو 

 , خليل,ٙٔٔ,صٖٕٔٓ)خليل, ن اٞتاىلية كا٠ترافة إٔب التحضر كالعقل, كمن الظلمات إٔب النوراٞتديد, كٖتوؿ م
 (. ٚٗج,صٕ٘ٓٓ

كتلك ىي ا١تعادلة ا١تتوازنة اليت قدر اإلسالـ من ترسيخها اف جعل تقبل اإلنساف للعقيدة منسجمان مع تقبلو 
ية ُب جوانبها السياسية كاالجتماعية كالثقافية كغَتىا, ١تفهـو الدكلة كما ينبثق عنها من مؤسسات مغايرة للمؤسسة القبل

كقادت كحدة العقيدة األفراد إٔب االندماج ُب ٚتاعة ا١تسلمُت كخلق معها التضامن اإلسالمي كا١تواالة كصدؽ اإلتباع, 
من ظهور مفهـو كتولد معها شعور االنتماء إٔب كياف, كالوعي ابمتالؾ حضارة ٘تيزىم عن غَتىم, كىذا كلو بال ريب عزز 

األمة, كأعطى رغبة حقيقة ُب تنفيذ التشريعات كالتعامل بواقعية مع معطيات الزمن كا١تكاف ُب ٖتويلها إٔب كقائع معاشة 
 كىي ٗتتزؿ الزمن ُب دفع اإلنساف إٔب البناء كاإلبداع ك٦تارسة دكره اٟتضارم.

شركعو اٟتضارم كبناء الدكلة إال كىو إٔب ٖتقيق م ()كٙتة متطلبات أخرل فضالن عما سبق قادت الرسوؿ
اىتمامو ابٞتانب ا١تعرُب الذم عده مقياسان لدرجات التقدـ كالتخلف عند األفراد أك الشعوب, كأساسان للتنمية كالتحضر 

كبُت فضلو كآدابو كحدكده, كحرص على ٤تاربة اٞتهل كاألمية  ()كالنهوض اٟتضارم عند األمم, لذلك اىتم بو الرسوؿ
انت منتشرة بُت العرب, كما كاقعة بدر إال خَت مثاؿ على حرص الرسوؿ على التعلم كزايدة معرفة ا١تسلمُت عندما اليت ك

 )القرضاكم, جعل فداء من ال ٯتلك األمواؿ من األسرل تعليم عشرة غلماف من غلماف ا١تدينة الكتابة كالقراءة
كالتعليم اإلسالمي عندما بلغ مفردات اإلسالـ ٚتيعها ىي بذاهتا سَتة ا١تعرفة  ()(, فسَتة الرسوؿٜٗ-ٙٗ,صٕٗٓٓ

 ١تن كاف حولو من ا١تسلمُت بشكل منفتح كمستمر.
من استبداؿ القيم اٞتاىلية بقيم ا٬تابية إما ابلتحرٙب أك إقرار بعضها  ()كما إف ٘تكُت اإلسالـ للرسوؿ

داؿ حىت تتمكن ىذه النفوس من تقبل تلك القيم كالتشجيع عليها أك اإلعالء مع مراعاة التدرج ُب إحداث عملية االستب
(, قد اكسب اإلنساف تفاعالن غيبيان حقق بو عملية البناء اٟتضارم ٔتا زكد ٖٔ-ٖٓ,صٜٗٛٔاإلسالمية اٞتديدة)قميحة,
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ت من العقل من كم ىائل من القيم كا١تعايَت األخالقية كالثقافية كالسلوكية كالركحية كالعمرانية, إال أف ىذه القيم تطلب
اإلنساف "التعامل" معها, كبدكف "التعامل" ال يتحقق اال٧تاز اٟتضارم كالعطاء اإلبداعي ا١تتجدد الذم يتجرد عن حدكد 

 (.ٙ-٘,صٜٜٔٔالزماف كا١تكاف ُب حل ا١تشكالت اإلنسانية)حسنة,
استكملت دكلة  كينتهي د.عماد الدين ابلتأكيد على أىم ما حققتو ٚتلة ىذه الدائرة من إبعاد حضارية بعد أف

األمة اليت انصهر فيها مبدأ "األمة, والسيادة اخلارجية والداخلية, ّت اإلقليم", اإلسالـ مستلزمات بنائها القانو٘ب: إهنا 
عا١تية الدعوة فأصبحت قائمة على أساس الفكرة كالعقيدة اليت " ال ٯتكن حصرىا أك ضبطها الهنا ال ٖتدىا لغة أك جنس 

)داخلية كخارجية( القائمة على االختيار اٟتر ُب اعتناؽ الفكر ال القسر كاإلرغاـ, االختيار الذم أك كطن", كالسيادة 
يسهم ُب تقديس اٟترية اإلنسانية كجعلها أساس الدكلة الفكرم كالقانو٘ب, ٍب اإلقليم الذم "اختارتو الظركؼ ٢تا ككاف 

 (.٘ٙٔ,صٖٜٛٔاختياران موفقان")خليل,
جهة الشرؾ كالتعدد, كالوحدة ُب مواجهة التجزؤ, كالدكلة ُب مواجهة القبيلة, كالتشريع ُب كيغدك "التوحيد ُب موا

مواجهة العرؼ, كا١تؤسسة ُب مواجهة التقاليد, كاألمة ُب مواجهة العشَتة , كاإلصالح كاإلعمار ُب مواجهة التخريب 
جهة اٞتهل كاألمية", كااللتزاـ ٔتنظومة القيم ا٠تلقية كاإلفساد, كا١تنهج ُب مواجهة الفوضى كا٠ترافة كالظن, كا١تعرفة ُب موا

(, ٖٔ-ٕٔ,صٕٛٓٓكالسلوكية ا١تتجذرة ُب العقيدة ُب مواجهة القيم اٞتاىلية الباعثة على الفوضى كالتسيب)خليل,
م مالمح حضارية كجد د.عماد الدين اثر ا٧تازىا ُب ظل الدكلة اٞتديدة, مكنت القادـ اٞتديد من أداء دكرىا اٟتضار 

, كزرعت ُب نفسو اإلرادة اٟترة ُب اختيار أسلوبو ُب العمل كاإلبداع.   ا١ترسـو
 احلضارة: َثلثا

ُب مكة ٍب ىجرتو إٔب ا١تدينة ا١تنورة كأتسيسو للدكلة اإلسالمية,  ()إف اٟتضارة اليت نشأت مع دعوة الرسوؿ
اٞتانب الركحي كا١تادم ليمكن اإلنساف من  قامت على أساس بناء كصياغة اإلنساف صياغة إسالمية ٕتمع بُت أبعادىا

ٖتقيق أىدافو كمزاكلة مهمتو ُب االستخالؼ, فالتوحيد, كالوحدة, كالدكلة, كالتشريع, كا١تؤسسة, كاألمة, كاإلصالح, 
, كا١تنهج, كا١تعرفة, كالقيم اال٬تابية, أسس كفرت البيئة ا١تناسبة لتحريك كٖتقيق الفعل اٟتضارم للمجتمعات اإلنسانية

كترٚتة قيمها اٟتضارية ُب اٟتياة كقواعدىا اٟتاكمة, كتفعيل ىويتها اٞتامعة, األمر الذم جعل ا١تشركع اٟتضارم الذم 
 خاصية ٘تيزه عن غَته عندما يقارف بنماذج حضارية أخرل. ()حققو الرسوؿ

بعد عصر  كلعل ىناؾ من ينتقد أتخر بعض حلقات الفعل اٟتضارم ٔتفهومو التنفيذم إٔب عصور أخرل
, كىذا ماراه د.عماد الدين إ٪تا ىو نوع من التعليق الزمٍت لبعض ا١تفردات من اجل تقدٙب األكلوايت أك ()الرسوؿ

ضركرات يتيح ٢تا فرصة ٖتقيق "مال٤تها ا١تستقلة كخصوصياهتا الفكرية كتعاملها ا١تتفرد مع الوجود 
 (.ٚ٘-ٙ٘أ,صٕ٘ٓٓكا١تصَت")خليل,
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د الدين اف من خصائص اٟتضارة اإلسالمية إهنا حضارة إٯتانية عقدية ملتزمة قامت على كهبذا ا١تعٌت يرل د.عما
التوحيد كٚتعت بُت الوحي كالوجود, منحت ا١تشركع اٟتضارم شخصيتو ا١تتفردة كا١تتماسكة كا١تنسجمة مع نواميس الكوف 

نية, كما منحت نساف كظيفتو التعبدية كالعمراكالطبيعة, كٛتتو من التفكك كالتبعثر كاالهنيار, كحققت ابلبديل اٟتضارم لإل
(, ٙٔٔ,ص بٕ٘ٓٓ,خليل,ٗٔ,صٕٛٓٓ,خليل,ٜٙ-ٚٙ,ص إٔ٘ٓٓ)خليل, ىويتها ا٠تصوصيةللحضارة اإلسالمية

 (.ٕٔٔ,صٜٛٛٔاليت ىي "مصدر التجمع كالتصور, كمنبع الفكر كمنهج اٟتياة")الواعي,
كرد ذكرىا ُب القرآف الكرٙب أك ا١تعاصرة لو ُب مناطق على اٟتضارات األخرل اليت  ()إف اطالع كانفتاح الرسوؿ

كسط اٞتزيرة العربية كأطرافها, أك عن طريق الفتوحات اإلسالمية اليت جاءت بعده, يلحظ فيها د.عماد الدين اهنا منحت 
ضارات أخرل تدمر اٟتضارة اإلسالمية تقابالن متوازانن بُت األصالة كاالنفتاح, األصالة ُب ٖتصُت نفسها من الذكابف ُب ح

مال٤تها اٟتضارية اإلسالمية, كُب الوقت نفسو االستعداد التاـ لالنفتاح على اٟتضارات األخرل كىضم معارفها كخرباهتا 
كٖتويلها إٔب مادة ٘تنح اٟتضارة اإلسالمية القدرة على النمو كاالمتداد, دكف أف يكوف ذلك سبيال للتأثَت على العقائد 

 (. ٚٙأ,صٕٕٓٓ, خليل,ٔٚ-ٓٚأ,صٕ٘ٓٓخليل,كاألخالؽ كالعبادات)
برزت خاصية التوازف بُت الثنائيات ا١تتقابلة,  ()كُب ظل ىذا ا١تناخ اٟتضارم الفريد الذم صاغو رسوؿ هللا

الوحي كالوجود, كاإلٯتاف كالعقل, كالظاىر كالباطن, كاٟتضور كالغياب, كا١تادة كالركح, كالقدر كاالختيار, كالفردية 
كالعدؿ كاٟترية, كالوحدة كالتنوع...اْب, توازف ٭تدد موقع اإلنساف ُب العآب كالكوف فيجعلو ُب موضع كسطي,  كاٞتماعية,

كيؤكد د.عماد الدين اف الوسطية ىنا يعٍت هبا كظيفة اٟتضارة اإلسالمية كدكرىا عقداي كعمالن ُب الشهادة على األمم 
َ﴿وَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسطًا ليسار, كىذا ما يتضح ُب قولو تعأب كاٟتضارات ا١تختلفة ال ٬تنح فيها صوب اليمن أك ا

 (.ٖٗٔ)البقرة:لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا﴾
تناَب أك يتقاطع كيقف د.عماد الدين عند إحدل الثنائيات ا١تتقابلة )الوحدة كالتنوع( ليثبت اف كالن منهما ال ي

مع األخر بل إهنما يتداخالف كيتوازايف كيؤثر احد٫تا ُب األخر, فحضارة الوحدة اليت تنبثق عن قواسم مشًتكة ال تلغي 
حضارة التنوع كالتغاير ُب البيئات كاألعراؼ كا١تمارسات الثقافية كاألنشطة ا١تعرفية, فارتباط التغاير ابلثوابت التوحيدية منح 

إلنسانية قدرة على الفعل كالصَتكرة كٖتريك اجملتمعات اإلنسانية ٨تو ٗتطي مواقع الركود كالسكوف كالفساد إٔب اجملتمعات ا
 (.ٕٔ-ٜب,صٕٕٓٓمواطن اإلبداع كاألصالة)خليل,

كأكملها بناة اٟتضارة من ( )كٙتة خاصية حضارية أخرل أشار إليها كىي الشمولية اليت أرسى أسسها الرسوؿ
كل مفردات اٟتياة كالتوغل ُب نسيجها " فما ٙتة أمر ٦تا يهم العقل أك الركح أك اٞتسد أك اٟتس أك   بعده ُب متابعة

 (.ٗٚأ,صٕ٘ٓٓالوجداف إال قالوا فيو كلمتهم كقدموا حسب قدراهتم, كإمكاانهتم, يومها التعبَت الثقاُب ا١تناسب")خليل,
يزة اٟتضارة اإلسالمية ٓب أتت من ادعائها ا١تثالية أك كمع الشمولية ىنالك الواقعية, إذ يلحظ د.عماد الدين إف م

التغافل عن طبيعة اإلنساف اٟتقيقية, بل اهنا جاءت من عدـ قدرهتا على االنفصاؿ عن أرضية العآب كٕتاكز الثنائية, 
 (.ٙٚأ,صٕ٘ٓٓكمتابعة حاجات اإلنساف كإعانتو على السعي ُب األرض)خليل,
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ة إٔب التخريب كاإلفساد, كلكنها اٟتضارة اال٬تابية اليت قدر بواسطتها إعمار كٓب تكن اٟتضارة اإلسالمية مدعا
األرض كإحيائها, كيلحظ د.عماد الدين إف اٟتضارة اإلسالمية ٗتتلف عن اٟتضارة الغربية اليت أخذت "ٓتناقها رؤية 

)إذا قامت الساعة  ()ؿ هللاسوداكية متشائمة للوجود كا١تصَت كللمسعى البشرم ُب ىذا العآب", كيستدؿ ْتديث رسو 
ا١تسلمُت ( )كبيد أحدكم فسيلة, فاستطاع إال تقـو حىت يغرسها فليغرسها فلو بذلك اجر(, الذم فيو يعلم الرسوؿ

 ضركرة بناء اٟتياة كٖتقيق غاية اإلصالح كاإلعمار كرعاية الكوف كالكائنات خدمة ٢تم كألبنائهم كأحفادىم فيما بعد
 (.٘ٚأ,صٕ٘ٓٓ)خليل,

ٙتة خاصية أخرل كأخَتة يقف عندىا, كىي الطابع اإلنسا٘ب العا١تي الذم يرفض حدكد اإلقليمية كاٞتغرافية ك 
كالعرقية كالطبيعية كا١تذىبية, إٔب حضارة خاطبت اإلنساف من حيث كونو إنساانن متجاكزة األاننية كاالستعالء كاالنغالؽ 

نضوية ُب اجملتمعات اإلسالمية بغض النظر عن داينتهم كأعراقهم على الذات, إٔب مشاركة الفئات كافة كاٞتماعات ا١ت
 (.ٚٚ-ٙٚأ,صٕ٘ٓٓكانتماءاهتم)خليل,

كيرل اف االنفتاح اإلنسا٘ب الذم شهده اجملتمع اإلسالمي إزاء العناصر غَت اإلسالمية جعلتو ٣تتمعان عا١تيان ضم 
ت, حو٢تم التعامل اإلنسا٘ب معهم إٔب مواطنُت فاعلُت ُب أعدادان كبَتة من األدايف كاٞتماعات كا١تذاىب كالفرؽ كاالٕتاىا
 (.ٕٙ-ٕ٘ب,صٕٕٓٓالدكلة, كمن ٣تتمع منغلق على نفسو إٔب ٣تتمع عا١تي)خليل,

ىي حضارة ميزهتا ىويتها اإلسالمية ١تا فيها من نظاـ القيم الذم  ()إذف فاٟتضارة اليت قدمتها سَتة الرسوؿ
قات االجتماعية كالسياسية كقواعد النهضة اٟتضارية كالتقدـ, كمكن األمة من حدد على أساسو قواعد السلوؾ كالعال

ٖتقيق الشمولية كالتوازف اإلنسا٘ب بُت ا١تتطلبات ا١تادية كالركحية ٦تا خلق منظومة من التكامل بُت الدين كالدنيا كبُت الركح 
 كاٞتسد, فأمد اٟتضارة اإلسالمية قوة ضاىت هبا اٟتضارات األخرل.

 ةاخلادت
 أفضى البحث إٔب عدد من النتائج ٯتكن إٚتا٢تا ابلنقاط اآلتية:

التأسيسات اٟتضارية ُب القرآف الكرٙب جاءت كفقا لتكامل الرؤية اإلسالمية ابلتقاء الوحي كالعقل كالكوف, كىو ما  -ٔ
أبواب النظر كالتنقيب مكن اإلنساف من النظر كالتدبر كالعمل ُب عآب الشهادة ففتح أمامو انصية اإلبداع كفتح أمامو 

 ُب سنن اٟتياة ففتح لإلنسانية آفاقان جديدة ُب ٣تاؿ اٟتضارة.
الرؤية القرآنية للواقعة التارٮتية منحت للبشرية معرفة بتجارب األمم ا١تاضية نتيجة ثبات السنن كدٯتومتها, كتوافق  -ٕ

ية, كاإلفادة منها كفق رؤية إٯتانية تكاملية ُب الزمن, كمشولية القيم كالقوانُت اليت ٖتكم الظواىر االجتماعية كالتارٮت
 صنع اٟتاضر كرسم حدكد ا١تستقبل.
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أحاديث كسننان ٮتاطب هبا عقوؿ الناس بياان كعلما كىداين كإ٪تا ىي تنزيل  ()ٓب تكن السنة النبوية ىي ذكر الرسوؿ -ٖ
ثرىا بتفاعلو مع عملية البناء اٟتضارم اليت القرآف إٔب ارض الواقع كٖتويلها إٔب ثقافة حضارية ٬تد فيها العقل ا١تسلم أ

 ىي ُب األساس متالزمة مع السنة النبوية ا١تطهرة.
كسَتتو ُب بناء النموذج األكؿ للحضارة العا١تية ككضع برا٣تها كترسيم حدكدىا ككضع  ()ترٚتة منهج الرسوؿ -ٗ

حركتو ُب البناء اٟتضارم من خالؿ  قواعدىا دارت حوؿ البناء العقائدم لإلنساف مفاىيم ك٦تارسات, كإعادة ضبط
بناء دكلة كفق ا١تنهج اإلسالمي كنظاـ اٟتياة اإلسالمية, تضع القرآف الكرٙب كسنة رسولو قواعد ٢تا, كٖتوؿ معطيات 
الشريعة إٔب ٦تارسة منظورة, فخلق لدل اإلنساف تكامالن ُب األداء كالتنفيذ ٍب إٔب التفوؽ اٟتضارم اليت حظيت 

فاستكماؿ مستلزمات الدكلة القانو٘ب قدـ للمسلم حاضنة حضارية من التوحيد كاسعة من العآب, بنورىا مساحة 
كحضارة األمة كالدكلة كالتشريع الراب٘ب ُب مواجهة ٣تتمع الفرد أك القبيلة أك القانوف  ،البَػنَّاء ُب مواجهة الشرؾ ا٢تدَّاـ

تخريب كا٢تدـ كاإلفساد، كحضارة ا١تنهج كا١تعرفة ُب الوضعي، كحضارة اإلصالح كالبناء كاإلعمار ُب مواجهة ال
 مواجهة الفوضى كاٞتهل.

ىي حضارة إٯتانية عقدية ملتزمة قامت على التوحيد كٚتعت بُت الوحي  ()اٟتضارة اليت قدمتها سَتة الرسوؿ -٘
متابعة كل مفردات اٟتياة  كالوجود, كتقابل متوازف ُب األصالة كاالنفتاح, كتوازف بُت الثنائيات ا١تتقابلة, كمشولية ُب

كالتوغل ُب نسيجها, ككاقعية االرتباط أبرضية العآب كمتابعة حاجات اإلنساف كإعانتو على السعي ُب األرض, 
 كاال٬تابية ُب إعمار األرض كإحيائها, كالعا١تية اليت ٕتاكزت حدكد اإلقليمية كاٞتغرافية كالعرقية كالطبيعية كا١تذىبية.

 
 اذلوامش

, كتلقى تعليمو االّكٕب فيها, حصل على شهادة البكالوريوس ُب اآلداب ٜٖٜٔد.عماد الدين خليل ُب مدينة ا١توصل عاـ كلد  (ٔ)
, ٍب ا١تاجستَت ُب التاريخ اإلسالمي ُب معهد الدراسات ٕٜٙٔبدرجة الشرؼ ُب قسم التاريخ بكلية الًتبية ُب جامعة بغداد عاـ 

, ٍب الدكتوراه ُب التاريخ اإلسالمي بدرجة الشرؼ األكٔب ُب كلية اآلداب ٜ٘ٙٔد عاـ العليا بكلية اآلداب ُب جامعة بغدا
, عمل معيدان فمدرسان فأستاذا مساعدان ُب كلية اآلداب ُب جامعة ا١توصل لألعواـ ٜٛٙٔجامعة عُت مشس ُب القاىرة عاـ 

منها مشاركتو ُب مؤ٘ترات كندكات علمية  , تؤب مهاـ إدارية ٥تتلفة, لو مسا٫تات كمشاركات علمية ٥تتلفةٜٚٚٔ-ٜٚٙٔ
كثقافية متعددة ُب أقطار عربية كإسالمية كعا١تية, كما عمل ٤تاضران ١تواد التأريخ كفلسفتو كمناىج البحث كالفكر اإلسالمي 

نشر ( جامعة كمؤسسة, ٚٔكاألدب اإلسالمي ُب عدد من اٞتامعات كا١تؤسسات العربية كاإلسالمية كالعا١تية بلغ عددىا )
عشرات البحوث ُب العديد من اجملالت العلمية كاألكادٯتية كاكمة, كنشر مئات ا١تقاالت كالبحوث الثقافية كاألعماؿ األدبية 

( ٣تلة كصحيفة عربية كإسالمية, كقد اختَت عضوان ُب رابطة األدب اإلسالمي ٓٚ)دراسة كتنظَتان كنقدان كإبداعان( يقرب من )
( كتااب, أشرؼ على العديد من طلبة ا١تاجستَت كالدكتوراه ُب التأريخ ٜٙعدة بلغت ما يقرب من )العا١تية, كلو مؤلفات 

اإلسالمي كُكتَب عن أعمالو دراسات عدة من رسائل الدبلـو العإب كا١تاجستَت كالدكتوراه ُب اٞتامعات العراقية كالعربية, كما 
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زية كالفرنسية كالًتكية كالفارسية كالكردية كاالندكنيسية, كلو جهود ترٚتت بعض مؤلفاتو إٔب عدد من اللغات كٓتاصة االنكلي
دعوية ُب ا١تساجد كا١تعاىد كاٞتامعات كا١تؤسسات الثقافية كالعلمية, للمزيد ينظر: السَتة العلمية اليت ْتوزة أ.د عماد الدين 

 ُب ا١توصل. ٖٕٔٓكانوف الثا٘ب   ٗٔمقابلة مع أ.د. عماد الدين خليل ُب خليل؛ 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ادلصادر وادلراجع

 أوال.الكتب العربية 
 .ٖ(, أزمة العقل ا١تسلم, ا١تعهد العا١تي للفكر اإلسالمي, فرجينيا, طٜٜٗٔأبو سليماف, عبد اٟتميد اٛتد, ) (ٔ)
١تختصر, ٖتقيق دمحم زىَت بن انصر الناصر, ق(, اٞتامع ا١تسند الصحيح إٕٗٔالبخارم, دمحم بن إٝتاعيل أبو عبد هللا,) (ٕ)

 .ٔ, طٛ,جٚ, جٗدار طوؽ النجاة, ج
(, مسند اإلماـ اٛتد بن حنبل, ٖتقيق شعيب االرنؤكط كآخركف, مؤسسة ٕٔٓٓبن حنبل, أبو عبد هللا اٛتد بن دمحم, ) (ٖ)

 .ٔ, ط٘ٔجٗٔ, جٕٔالرسالة, بَتكت, ج
مية, ضبط كتقدٙب عمر عبيد حسنو, ا١تعهد العا١تي للفكر (, ركح اٟتضارة اإلسالٕٜٜٔ,)بن عاشور, دمحم الفاضل (ٗ)

 . ٕاإلسالمي, فرجينيا, ط
 .ٕٚ(, فقو السَتة النبوية مع موجز لتاريخ ا٠تالفة الراشدة, دار الفكر, دمشق, طٕٚٓٓالبوطي, دمحم سعيد رمضاف,) (٘)
قيق بشار عواد معركؼ, دار (, اٞتامع الكبَت سنن الًتمذم, ٖتٜٜٛٔالًتمذم, دمحم بن عيسى بن سورة بن موسى,) (ٙ)

 .ٖالغرب اإلسالمي, بَتكت, ج
الًتمذم, دمحم بن عيسى أبو عيسى,)د.ت(, اٞتامع الصحيح سنن الًتمذم, ٖتقيق اٛتد دمحم شاكر كآخركف, دار إحياء  (ٚ)

 .ٗالًتاث العريب, بَتكت, ج
 لفكر اإلسالمي, فرجينيا.(, مراجعات ُب الفكر كالدعوة كاٟتركة, ا١تعهد العا١تي لٜٜٔٔحسنة, عمر عبيد, ) (ٛ)
 .ٚ(, دراسة ُب السَتة, مطبعة الزىراء اٟتديثة, ا١توصل, طٖٜٛٔخليل, عماد الدين, ) (ٜ)
 .ٔ(, مؤشرات إسالمية ُب زمن السرعة, بَتكت, طٜ٘ٛٔخليل, عماد الدين,) (ٓٔ)
 .ٗ(, التفسَت اإلسالمي للتاريخ, منشورات مكتبة ٘توز, ا١توصل, طٜٙٛٔخليل, عماد الدين, ) (ٔٔ)
 .ٔ(, حوار ُب ا١تعمار الكو٘ب كقضااي إسالمية معاصرة, دار الثقافة, الدكحة, طٜٚٛٔ, عماد الدين, )خليل (ٕٔ)
(, مدخل إٔب إسالمية ا١تعرفة, مع ٥تطط مقًتح إلسالمية علم التاريخ, ا١تعهد العا١تي ٜٜٔٔ,)خليل, عماد الدين (ٖٔ)

 .ٔللفكر اإلسالمي, فرجينيا, ط
 .ٔات إسالمية, ُب الفكر كالدعوة كالتحدايت ا١تعاصرة, دار اٟتكمة, لندف, طأ(, متابعٕٕٓٓخليل, عماد الدين, ) (ٗٔ)
ب(, الوحدة كالتنوع ُب اتريخ ا١تسلمُت ْتوث ُب التاريخ كاٟتضارة اإلسالمية, دار الفكر, ٕٕٓٓخليل, عماد الدين,) (٘ٔ)

 .ٔدمشق, ط
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ُب األحاديث النبوية, دار الرازم  (, دليل التأريخ كاٟتضارة اإلسالميةٕٗٓٓخليل, عماد الدين, كحسن الرزك, ) (ٙٔ)
 .ٔللطباعة كالنشر كالتوزيع, عماف, ط

, بَتكت, طٕ٘ٓٓخليل, عماد الدين, ) (ٚٔ)  .ٔأ(, مدخل إٔب اٟتضارة اإلسالمية, الدار العربية للعلـو
 .ٔدار ابن كثَت, دمشق, طب(,أصوؿ تشكيل العقل ا١تسلم,ٕ٘ٓٓخليل, عماد الدين, ) (ٛٔ)
, بَتكت, طج(, ٕ٘ٓٓخليل, عماد الدين,) (ٜٔ)  .ٔمدخل إٔب التاريخ اإلسالمي, الدار العربية للعلـو
 .ٔ(, كتاابت معاصرة ُب السَتة النبوية, دار كائل للنشر كالتوزيع, عماف, طٕٛٓٓخليل, عماد الدين, ) (ٕٓ)
 .ٔ(, قالوا عن اإلسالـ, دار ابن كثَت للطباعة كالنشر كالتوزيع, دمشق, طٕٓٔٓخليل, عماد الدين,) (ٕٔ)
 .ٔ(,غربيوف يتحدثوف عن اإلسالـ,دار السالـ للطباعة كالنشر كالتوزيع كالًتٚتة,القاىرة, طٖٕٔٓدين,)خليل,عمادال (ٕٕ)
 دسوقي, فاركؽ اٛتد, )د.ت(, استخالؼ اإلنساف ُب األرض, دار الدعوة للطبع كالنشر كالتوزيع, اإلسكندرية. (ٖٕ)
 امعية, اإلسكندرية.سآب, عبد العزيز, )د.ت(, اتريخ الدكلة العربية, مؤسسة الثقافة اٞت (ٕٗ)
 .ٚ(, السَتة النبوية دركس كعرب, دار السالـ للطباعة كالنشر كالتوزيع كالًتٚتة, القاىرة, طٕٚٓٓالسباعي,مصطفى, ) (ٕ٘)
(, شرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة كاٞتماعة, ٖتقيق اٛتد ٖٕٓٓالطربم, أبو القاسم ىبة هللا بن اٟتسن بن منصور, ) (ٕٙ)

 .ٛ, طٗطيبة, السعودية, ج بن سعد بن ٛتداف الغامدم, دار
 .ٔ(, الرسوؿ كالعلم, مؤسسة الرسالة, بَتكت, طٕٗٓٓالقرضاكم, يوسف,) (ٕٚ)
القشَتم, مسلم بن اٟتجاج أبو اٟتسن,)د.ت(, ا١تسند الصحيح, ٖتقيق دمحم فؤاد عبد الباقي, إحياء الًتاث العريب,  (ٕٛ)

 .ٔبَتكت, ج
 .ٔالكتاب ا١تصرم, ط (, ا١تدخل إٔب القيم اإلسالمية, دارٜٗٛٔقميحة, جابر,) (ٜٕ)
 (,ا١تكتبة التوفيقية, القاىرة.ا١تصرم, ٤تمود,)ٚتع كترتيب(, )د.ت(,سَتة الرسوؿ) (ٖٓ)
 .ٔا١تالح, ىاشم ٭تِت, )د.ت(, الوسيط ُب السَتة النبوية كا٠تالفة الراشدة, دار الكتب العلمية, بَتكت, ط (ٖٔ)
بوية, دراسة اترٮتية آلراء )كات, برككلماف, فلهاكزف(, (, االستشراؽ ُب السَتة النٜٜٚٔالنعيم, عبد هللا دمحم األمُت,) (ٕٖ)

 .ٔمقارنة ابلرؤية اإلسالمية, ا١تعهد العا١تي للفكر اإلسالمي, فرجينيا, ط
 .ٔ(, فقو السَتة النبوية, قراءة سياسية دعوية حركية, دار ابن كثَت, دمشق, طٕٙٓٓنورم, موفق سآب,) (ٖٖ)
 .ٔر اإلسالمي لإلنساف كاٟتياة,دار الفرقاف للنشر كالتوزيع, عماف, طمدخل إٔب التصو (,ٕٜٛٔ)ا٢تامشي,عابد توفيق, (ٖٗ)
(, اٟتضارة اإلسالمية مقارنة ابٟتضارة الغربية, دار الوفاء للطباعة كالنشر كالتوزيع, ٜٛٛٔالواعي, توفيق يوسف, ) (ٖ٘)

 .ٔالقاىرة, ط
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 َثنيا. ادلقاالت
 السَتة العلمية اليت ْتوزة أ.د عماد الدين خليل. -
 لثا. ادلقابالت الشخصيةَث
 ُب ا١توصل ٖٕٔٓكانوف الثا٘ب   ٗٔمقابلة مع أ.د. عماد الدين خليل ُب  - 

 رابعا. شبكة االتصاالت العادلية)االنًتنيت(
 . www.midad.com (, "السَتة النبوية مشركعان حضاراين",ٕٚٓٓخليل, عماد الدين, ) -ٔ

 .www.mugtama.com(, "البعد اٟتضارم للسَتة النبوية", ٣تلة اجملتمع, ٕٙٔٓد الدين,)خليل, عما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.midad.com/
http://www.mugtama.com/


ػجضظػدراداتػطوصضغظط
ػطجضظػدورغظػرضطغظػطحصطظػ،ػتطظىػببحوثػاضطوصلػاالصادغطغظػسيػاضطضومػاالظداظغظ

ISSN. 1815-8854ػ

  0202 آب(ػ،ػ55طجضظػدراداتػطوصضغظػ،ػاضطددػ)
(43) 

 ٕٕٓٓ/ٜ/ٕ:البحث اتريخ قبول نشر                                   ٕٜٓٔ/ٔٔ/ٕ٘اتريخ استالم البحث:

ػجبلػدظجاراضطذائرػاالغزغدغظػسيػ
ػدرادظػتارغخغظ

Yezidi clans in MountػSinjar 
Historical study 

ػظصتلػربداضؼاديػربداضصرغمد.ػم.

ػدمػاضتارغخ،ػصضغظػاالداب،ػجاططظػاضطوصلش
ػأورباػوأطرغصاتارغخػاالختصاصػاضدشغق:ػ

Dr . lecturerػNaktal Abdulhadi Abdulkreem  
History Department,Art College, Mosul University 

Specialization: History of Europ and America  
 م.ػد.ػطحطدػوضغدػربدػصاضحػ

ػاضتارغخ،ػصضغظػاالداب،ػجاططظػاضطوصلػشدمػ
ػاضطراقػاضططاصراالختصاصػاضدشغق:ػتارغخػ

Dr . lecturer Mohammad Waleed Abid Saleh 
History Department,Art College, Mosul University 

Specialization: History of Modern Iraq  
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 -:ادللخص
تعد منطقة سنجار من ا١تناطق ا١تهمة كاالسًتاتيجية، لوقوعها على طرؽ ا١تواصالت التجارية بُت العراؽ كسوراي،          

ف فشكلوا لذا سكنها الناس منذ القدـ، كاخذكا يتوافدكف إليها من أماكن ٥تتلفة. كبعد استقرارىم فيها اخذكا يتزايدك 
القبائل اليت  تفرعوا بعدىا إٔب عشائر ٥تتلفة كعديدة، اعتنقوا مذاىب كدايانت ٥تتلفة فمنهم ا١تسلموف كمنهم النصارل 

 كأكثرىم االيزيديوف كغَتىا من الدايانت كا١تعتقدات األخرل. 
اليت تبدأ من كالدة اإلنساف كحىت  كلاليزيديوف عاداهتم كتقاليدىم ا٠تاصة هبم، كالعديد منها مأخوذ من اإلسالـ        

 كفاتو حا٢تم ُب ذلك حاؿ ٚتيع اجملتمعات كالطوائف األخرل. 
قسم البحث إٔب مقدمة كأربعة ٤تاكر كاستنتاجات. تضمن اور األكؿ، سنجار: ا١توقع اٞتغراُب كاأل٫تية. كجرل         

ئر االيزيدية ُب جبل سنجار كتفرعاهتا الذم تكلمنا فيو على اٟتديث ُب اور الثا٘ب عن الداينة االيزيدية، كظهور العشا
ظهور أكؿ العشائر االيزيدية كانقشنا تفرعاهتا ا١تختلفة كا١تتعددة. كأخَتان عرضنا ُب اور الثالث العادات كالتقاليد للعشائر 

 االيزيدية .
 أفخاذ العشائر اليزيدية -اليد العادات كالتق -جبل سنجار  -العشائر   –الكلمات ا١تفتاحية: االيزيدية 

Abstract: 
    Sinjar is one of the important and strategic areas, because it is located on 
the routes of commercial transport, so inhabited by human since ancient 
times and they arrived from different parts of the world. After settling in, 
they began to increase and formed tribes, which then branched into many 
different clans, embraced different sects and religions, including Muslims, 
including Christians, most Yazidis and other religions and other beliefs. 
   The Yazidis have their own customs and traditions, many of which are 
taken from Islam, from the birth of man to his death, as are all societies and 
other sects. 
    the research was divided into an introduction, four sections and 
conclusions. The first section included, Sinjar: geographic location and 
importance. In the second section , we talked about the Yezidi religion and 
the emergence of the Yezidi clans in Mount Sinjar and its branches, in which 
we talked about the emergence of the first Yezidi clans as well as we 
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discussed about their different and multiple branches. Finally, we presented 
in the third section customs and traditions of the Yezidi tribes . 
key words:  Yazidis  –  Clans  -  Mount Sinjar  -  customs and traditions  -  
Thighs of Yazidi clans 

 -ادلقدمة :
سكنت منطقة سنجار قبائل عديدة منها العربية كمنها الكردية كالقليل من الًتكماف كالشبك، فضال عن عشرات        

(. الذين يرجع تسميتهم إٔب ا١تعتقد الذم  ٔٓ٘–ٜٛٗ،ص ص ٕٙٔٓ(،٘ٔ) ٔ، عٛالعشائر االيزيدية )مَتزك، مج 
ت السماكية الثالث اليهودية كالنصرانية كاإلسالـ، فضال عن ا١تعتقدات كانوا يعتقدكف بو كىو عبارة عن خليط من الدايان

 األخرل كالزرادشتية كا١تانوية كغَتىا.
كىؤالء االيزيديوف كاف ٢تم عاداهتم كتقاليدىم ا٠تاصة هبم، منها ما تشبو الدايانت كا١تعتقدات اليت ذكرانىا آنفا أك         

  أك تقليد متبع لديهم كمنها على سبيل ا١تثاؿ الوالدة كالزكاج كاألعياد كغَتىا.      ما اجتهدكا ىم فيو كاٗتذكه كعادة ٢تم
 -سنجار: ادلوقع اجلغرايف واألمهية : –أوال 
)ٝتيت ا١تنطقة ابٞتزيرة، ألهنا  يعد قضاء سنجار من األقضية ا١تشهورة ُب بالد ما بُت النهرين، كيقع ُب منطقة اٞتزيرة       

الفرات كتشمل ربيعة كمضر كبكر كتنتهي حدكدىا جنوابن عند األنبار كحديثة على هنر الفرات كتكريت تقع بُت دجلة ك 
. ضمن ٤تػافظة نينول ابلقرب من اٟتدكد السوراي )ابزك، (ٕ٘، صٕ٘ٓٓعلى دجلة كمشاال إٔب منابع النهرين. ا٢تسنيا٘ب، 

 (.  ٖ٘، صٕٕٔٓ
نظار القول ا١تتصارعة فيما بينها من أجل السيطرة عليو، فضال عن أنو ك١توقع قضاء سنجار كأ٫تيتو أصبح ٤تط أ       

، ٘ٔيقع على طرؽ مواصالت القوافل التجارية، لكونو يسيطر على الطريق ا١توصل بُت العراؽ كسوراي. )شنكإب، ع
 ، ُب حُت بلغ عدد سكاف القضاءٕ(كمٕٓٓٚ، )ٜٛ٘ٔ–ٕٜٔٔ(. كتبلغ مساحتو ُب العهد ا١تلكي ٙٔٔ، صٕٔٓٓ

بلغ عدد سكاف قضاء سنجار عاـ (. ك ٖٙ، صٕٕٔٓ( نسمة. )ابزك، ٘ٛٙٗٙ، )ٜٚ٘ٔحسب إحصائية عاـ
  ،ٕٛٔٓ)قضاء سنجار،  ٕ( كمٕٜٕٛ( نسمة. ُب حُت بلغت مساحتها ) ٙٙٗٙٙٔ، ) ٖٕٓٓ

https://ar.m.Wiipedia.org  .) 
ت ألكؿ مرة بعد حادثة طوفاف سفينة نوح تضاربت أراء الباحثوف ُب أصل تسمية سنجار فمنهم من يرل أهنا ظهر        

(. كيػقػػوؿ بعػض ٕٙ)مشسيا٘ب، د.ت، ص )عليو السالـ( كالذم قاؿ: ))ىذا سن جبل جار علينا((، كلكنها ركاية ضعيفة
؛ ٜٕ، صٕ٘ٓٓالػبػاحثُت أهنا كػػانت مػعػػركفة عػػند الػبابلػيػُت كاألشوريُت بػلػػفػػظ )شػػنػكػػارا أك سػنخػػارا(. )ا٢تسنيا٘ب، 

(. كما يطلق اسم سنجار عػلى سلسلػة اٞتباؿ اليت ٘تتد ُب مشا٢تا، كغَتىا من األٝتاء األخرل ٜ، صٕٕٔٓالريكا٘ب، 
(، كيعود بناء سنجار إٔب فًتات زمنية قدٯتة لذا ٧تد العديد من ا١تناطق ٕٗٗ، صٕٔ)الشنتناكم كآخركف، د.ت، ج
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اي من اٟتضارات القدٯتة كاليت زارىا الرحالة كالذين دكنوىا ُب مؤلفاهتم )شنكإب، كا١تواقع األثرية اليت تدؿ على كجود البقا
 (.ٕ–ٔ، ص صٕٙٓٓ؛ رديٍت، ٕٕٔ، صٕٔٓٓ

 -َثنيًا: العشائر االيزيدية يف جبل سنجار وتفرعاهتا :
ليزيدية أك أك اعن العشائر االيزيدية البد لنا أف نتحدث كلو إب٬تاز عن الداينة االيزيدية  قبل اٟتديث      

اخػتػلػػػف الػػبػاحثػوف فػي شأف نشأهتا كظهػورىػا كانتشارىا، كمرجع ذلك إٔب أهنا غػػيػر دعوية ) تبشَتية(، كما ، إذ الػيػزداػنيػة
؛ ٕٗ-ٜٖ، ص صٕٛٓٓعبود، أهنم ٓب يدكنوا نصوصها كطقوسها الدينية اليت كانوا ٯتارسوهنا بعيدان عن أنظار اآلخرين )

         (. detail<articles<cabinet، ٜٕٔٓريخ الداينة االيزيدية، مدخل ١تعرفة ات
كىناؾ تسميات عديدة لإليزيديُت، كمن الراجح حوؿ تسميتهم عند البعض أبهنم فرقة منشقة عن اإلسالـ،  ترجع        

ذ ديد كما يزعم البعض. )إإٔب يزيد بن معاكية ا٠تليفة األموم الثا٘ب، كلكن ٓب يثبت عنو أنو قد دعا إٔب إتباع دين ج
طاككس ملك  ملك طاككس فاستمد قوتو منو، كأخذ يقرأ عليهم األقواؿ كالقصائد الدينية فآمنوا بو، كيعد  أنو اتبعيزعموف 

كما يزعم االيزيديُت، أما ُب   -كبَت ا١تالئكة كرئيسهم، كيدعى عند االيزيدية عزازيل، كأف هللا تعأب سلمو إدارة الكوف
كمنهم من قاؿ أهنم فعلوا ذلك ليتخلصوا من  ألخرل فهو إبليس )الشيطاف( الذم عصا هللا تعأب ُب أكامره،الدايانت ا

كما بعدىا. للتفاصيل عن حياة ا٠تليفة يزيد  ٜٗ، صٕٛٓٓعبود،  معاداة ا١تسلمُت ٢تم، ٠تركجهم عن الدين اإلسالمي.
(. كما أهنم يعدكف أنفسهم من أتباع الشيخ ٛٛٔ–ٙٚٔ، ص صٜٙ، جٖ٘، مجٕٔٓٓابن عساكر،  بن معاكية ينظر:

ـ كلد ُب قرية بيت فار ببعلبك كيعود بنسبو إٔب مركاف بن اٟتكم. كعرؼ ٔٙٔٔق/ ٚ٘٘عّدم بن مسافر )ا١تتوُب عاـ 
غن ابن مسافر ابلزىد كالتقى كالصالح، ككاف شيخ طريقة عرفت ابلعدكية كسكن ُب جباؿ ا٢تكارية من أعماؿ ا١توصل 

ا إٔب هللا كعدـ معصيتو كبعد كفاتو أ٢توه كنسبوا لو ما ال يصح أف ينسب إال للخالق عز كجل. اٟتسٍت، فدعا سكاهن
(، الذم كاف يرل ُب يزيد بن معاكية أنو من أئمة الصالح ٖٖ-ٕٗ، ص صٕٚٓٓ؛ ليسكو، ٕٕ–ٗٔ، ص صٖٜ٘ٔ

 ،ٖٜ٘ٔاٟتسٍت، لعدد منهم إٔب أتليهو )كا٢تدل، فأدل ذلك إٔب ٤تبة االيزيديُت ليزيد كالغلو فيو إٔب أف كصل األمر 
 (.ٗٔص –ٗص

كأتثرت الداينة االيزيدية بغَتىا من األدايف كا١تعتقدات السائدة آنذاؾ كىي تتشابو معهم فمثال مع الزردشتية ُب        
١توسيقية، تقديسهم للشمس كالقمر، كمع اليهود ُب ٖترٙب عدد من ا١تأكوالت، ُب حُت تتشابو مع النصارل ابإليقاعات ا

كما بعدىا؛ ما ىي الداينة االيزيدية كما قصة  ٕٚ، ص صٕٛٓٓعبود، كمع اإلسالـ ابلصـو كالزكاة كاٟتج كا٠تتاف )
 (.https://www.alatamtv.net، ٕٛٔٓ)ابليس( فيها؟!، 

ؿ غرب كلإليزيدية أماكنهم كطقوسهم ا١تقدسة هبم، كمزار شرؼ الدين ُب جبل سنجار، كمعبد اللش ُب مشا       
كما بعدىا(. ككػاف  ٕٔٔ، صٕٛٓٓا١توصل الذم ٭تجوف إليو من أجل أتدية طقوسهم كشعائرىم الدينية )عبود، 

كالذم ضم أربع طبقات كىي طبقة الركحانيُت كتنقسم إٔب ٣تموعيت البَت كالشيوخ. كطبقة الفقَت. كطبقة تنظيمهم الديٍت )
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(. ٖٓٔ-ٜٔ، ص صٕٚٓٓ؛ ليسكو، ٘ٔٔ–ٔٙ، ص صٕٓٔٓالكواجك. كطبقة ا١تريدين. ينظر: الدملوجي، 
كالتنظيم اإلدارم كراثي منذ القدـ، ك٢تم كتاهبم ا١تقدس )مصحف رش( أك )الكتاب األسود( الذم نزؿ على نيب هللا إبراىيم 

 كما بعدىا(. ٖٖ، ص صٕٜ٘ٔاٟتسٍت، )عليو السالـ( كما زعموا، فضال عن كتاهبم ا١تقدس )اٞتلوة(. )
نتهاء من اٟتديث عن الداينة االيزيدية. سنتطرؽ إٔب ذكر العشائر االيزيدية كبداية ظهورىا ُب جبل سنجار كبعد اإل       

 كمن ٍب سنتحدث عن تفرعاهتا ككاألٌب: 
 -أوىل العشائر االيزيدية : –أ

ل عربية استوطنت كاف جبل سنجار قبل ظهور اإلسالـ موطنان للنصرانية، كعندما ظهر اإلسالـ ىاجرت إليو قػبػائػ        
فيو، كاختار نصارل األكراد جبل سنجار سكٌت ٢تم، ١توافقتو طبائعهم. كاختص العرب بسكن السهوؿ كىي أكثر مالئمة 

ق ٖٛٚق كاٞتالئريُت عاـ ٟٙ٘ٙتياهتم كأسباب معيشتهم. كعندما كقع العراؽ ٖتت السيطرة االستعمارية ا١تغولية عاـ 
، ١تا امتاز بو من حصانة، كأكؿ من التجأ إليو أربعمائة أسرة من إيزيدية شيخاف ُب التجأ الناس إٔب منطقة جبل سنجار

( كعلى رأسهم رجاؿ دينهم  ))جيل مَتاف(( )أم أربعوف رجال من أكلياء االيزيدية( ٜٛ٘، صٕٓٔٓالدملوجي، ا١توصل )
، مقابلة شخصية(. ككاف ٕٚٔٓ، ـ، الذين نزلوا ابلقرب من )منطقة التصنيع العسكرم حاليان( )أكصمافُٗٛٓٔب عاـ 

رئيس العشَتتُت )ستالكاف ككوساف( آنذاؾ )كاؾ خدر( الذم كصف بكونو رجال شجاعا لو قصص بطولية ىناؾ كبعد 
كفاتو استلم زماـ العشَتتُت كلده )بكر بن كاؾ خدر( الذم ٝتيت قرية البكراف ابٝتو كتعد أكؿ قرية تسكن فيها العشائر 

، مقابلة شخصية(. كبعد استقرارىم ىناؾ، طلب الشيخ أدم من الشيخ ٕٚٔٓ)أكصماف،  ارااليزيدية ُب جبل سنج
شرؼ الدين أف يذىب ىو كٚتاعتو إٔب جبل سنجار فوافق على طلبو، فجاء ىو كبعض العشائر اإليزيدين كمن أبرزىا 

 ، مقابلة شخصية(. ٕٛٔٓ)شرؼ الدين،  عشَتة بيت ا٠تالد كقيجكا كجودكا كمًتبيا كاستقركا ُب مشاؿ اٞتبل
ككاف من الصعب على ا١تسلمُت كاألقواـ األخرل ا١توجودة التكيف مع ىذا ا١تذىب ككجدكا أنفسهم غَت قادرين         

 (. ٜٓ٘، صٕٓٔٓعلى مقاكمتو ففركا بدينهم إٔب مواقع أخرل بعيدة عنو )الدملوجي، 
أكؿ من تكلم عنهم، الباحث اإلنكليزم )السر ماؾ سايكس( كٓب يذكر أحد من ا١تؤرخُت عن األقواـ اليت كردت إليو ك      

الذم ذىب إٔب أف ىذه ا٢تجرة حدثت من أسيا الصغرل كاستدؿ على ذلك ٔتا كجده من ا١تظاىر ا٠تلقية ا١تشًتكة بُت 
 (.ٜٛ٘، صٕٓٔٓ)الدملوجي،  ىؤالء االيزيديُت، كايزيدية أسيا الصغرل

 -تفرعات العشائر االيزيدية : -ب
نقسم العشائر االيزيدية ُب منطقة جبل سنجار إٔب قسمُت ٫تا ))خوركاف كجواان(( كيرجع ىذا االنقساـ ُب بداية ت      

ظهورىم الذم ال عالقة لو ابلدين كالعقيدة بشيء، إال أنو ٯتكن التفريق بينهما عند أكؿ نظرة يلقيها اإلنساف إليهما 
أكلياء الداينة االيزيدية عاش ُب القرف الثالث عشر ا١تيالدم ككاف امَتا احد ) فاٞتواان ينتموف إٔب الشيخ ))شرؼ الدين((

كعلى  كيذىبوف بنذكرىم كصدقاهتم إٔب مرقده كيدعوف أهنم أقدـ عهدان من ا٠توركاف ُب التواجد ىناؾ، على سنجار آنذاؾ(
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االنقساـ القبلي (، كقد يعود ىذا ٜٕ٘، صٕٓٔٓيدىم انتشرت االيزيدية ُب منطقة جبل سنجار )الدملوجي، 
كالعشائرم إٔب أسباب اقتصادية كاختالؼ كسائل ا١تعيشة بينهما، ككاف أعضاء عشائر اٞتواان فالحُت مستقرين ُب شرؽ 

(، فضالن عن انتشار ٕٕٕ، صٕٗٓٓ)فرحاف،  اٞتبل بينما عملت عشائر ا٠توركاف ُب تربية ا١تاشية اب١تناطق الغربية منو
، شهر شباط ٕٛٙ، مجُٜٜٙٔت شيوخ اإليزيدين حوؿ االستحواذ على السلطة )دانكم، الصراعات ا١تذىبية القدٯتة ب

( كلكل عشَتة منهم رئيسهم ا٠تاص هبم كىو من كجهاء القبيلة كرجاالهتا ا١تعركفُت. كسنفصل ٛٓٔ-ٚٓٔكآذار، ص ص
 اٟتديث عن عشائر ا٠توركاف اليت تنقسم إٔب أقساـ عديدة منها:

  عشرية القريان : -ٔ
كىي من العشائر العريقة اليت جاءت حسب الركاايت من ا٢تند إٔب منطقة ))شكفتو ىندكا(( أم كهف ا٢تنود ُب كادم     

اللش، كمن ٍب جاءكا إٔب قرية حتارة ُب منطقة الشيخاف، كانتقلوا إٔب جبل سنجار كاستقركا فًتة من الزمن ُب منطقة 
وا إٔب منطقة قَتانكي الواقعة ُب غرب قرية حليفي )مشاؿ غرب جبل ))كرم كورم(( ُب مشاؿ مزار شرؼ الدين،  ٍب انتقل

(، كٝتي أبناء عشَتة القَتاف هبذا االسم، ألهنم يسكنوف منطقة تعرؼ ابالسم نفسو، ٙٙٔ، صٕٕٔٓسنجار( )ابزك، 
ا فرع من ( ُب فصل الصيف. كٝتيت العشَتة ابلقَتانية، لكوهنٖٕٗ، صٕ، جٖٕٓٓ)الركحناف،  كاليت ٮترج منها القَت

 (. ٖٕٓ، صٙ، جٜٕٓٓعشَتة ا٠تطارم نسبة إٔب قرية حتارة كاليت تعد من أكرب كأقدـ العشائر االيزيدية )العامرم، 
ككاف جدىم األعلى )) ايسك (( كىو حفيد حسن ا٢تكارم كمن أبنائو خليل ايسك كىو جد فخذ ماال )كتعٍت       

ذكر ىذه االفخاذ الحقان(، كادريس ايسك ينحدر منو ماال حكرش بيت، كبيت سلو كبيت ٤تي...( سلو كماال ٤تي )سن
(. كمساكن عشَتة القَتاف تتوزع بُت قرل سكينية كاٟتيإب كالوردية كغَتىا ٙٙٔ، صٕٕٔٓكموسى ايسك كغَتىم )ابزك، 

كرئيسها  : حكرش،(. كحاليا يسكنوف ُب ٣تمع اٞتزيرة. كفيما يلي تفرعات أفخاذىا ككاالٌبٖٕٗ، صٖٕٓٓ)الركحناف، 
مَتزا خليل ٍب حجي مَتزا كإبراىيم شيبو ُب سكينية. كبيت سلو خليل كبيت ٤تي، كرئيسهما مراد خليلكو كصفوؾ موسى 
ُب سكينية. كشاُب ابُب، كىي خليط من العشائر كرئيسها خلف ملكو ُب سكينية كجدالة. كبيت حيسانوؾ، كرئيسها 

 )عالجو(، ككاف جدىم حلي قائل كيعودكف ُب األصل إٔب عشَتة ا٢تباابت. الياس بيزارا ُب قرية أبو طاكية. كحلي ساقوٕب
كزندانف، كرئيسها بشار قاسم كقاسم شيبو ُب قرية كردية. ك كينجو، كرئيسها أٛتد عطو. كأخَتان فخذ خذر )خضر( 

، ٕٕٔٓزك، )اب ٚتاال، كىو من آؿ دىار أحد أفخاذ عشَتة القَتاف كسكنوا ُب قرية ٛتسكا كيرأسهم مراد دىار
 .(ٛٙٔص
 السموقة : عشرية -ٕ

عشَتة عريقة من عشائر جبل سنجار كىم ابألصل جاءكا من الَتيفاف من ركسيا من منطقة ))اخ ابرا٘ب((، ))قرية       
ماموسي(( جاءكا عن طريق ْتر قزكين إٔب جبل ُب تركيا كانتقلوا إٔب منطقة الكلك )انحية ابلقرب من أربيل( )ابزك، 



ػجضظػدراداتػطوصضغظط
ػطجضظػدورغظػرضطغظػطحصطظػ،ػتطظىػببحوثػاضطوصلػاالصادغطغظػسيػاضطضومػاالظداظغظ

ISSN. 1815-8854ػ

  0202 آب(ػ،ػ55طجضظػدراداتػطوصضغظػ،ػاضطددػ)
(49) 

( كقد نزحت بعد ذلك من منطقة كلك قبل ما يزيد على األربعمائة سنة لتستقر ُب منطقة )ٝتاؽ( من ٕٙٔ، صٕٕٔٓ
 (.ٕٕٙ، صٙ، جٜٕٓٓ)العامرم،  جبل سنجار

كجاء جدىم موسى إٔب جبل سنجار كاستقر ُب قرية راشد عند عشَتة اٟتليقية كمن ٍب انتقلوا إٔب قرية كرسي كقرية       
م ا١تطاؼ ُب )كورا ٝتوقي( ما بُت قرية ابرا من الغرب كاٞتفرية من الشرؽ ُب مشاؿ غرب جبل جفرية حىت استقر هب

سنجار، ككاف سبب ٞتوئهم تعرضهم إٔب أحد الفرماانت )كتعٍت ابلًتكية القرارات. ُب حُت عرؼ الفرماف عند اليزيدية 
نذ بداية القرف الرابع عشر ا١تيالدم. ينظر: ابإلابدة اٞتماعية. كبدأ العثمانيوف إبصدار الفرماانت ضد اليزيدية م

shingalonline.wordpress.com ُب منطقة كلك، بسبب ٘تردىم على اٟتكومة العثمانية عاـ )ٔ٘ٚٓ .
(، ك٘تيزكا ٔتيلهم إٔب ا٢تدكء ٖٙٔ–ٕٙٔ، ص صٕٕٔٓكٝتيت ابلسموقية فيما بعد نسبة إٔب اسم ىذه ا١تنطقة )ابزك، 

كالتخريب. كيعملوف ُب  الزراعة كرعي األغناـ كيعيشوف عيشة متواضعة للغاية كىم أشبو ببدك كالسكينة كالبعد عن الشغب 
(. كمركز ثقلها ُب قربة )ابرم( كيرأسها حاليا إٝتاعيل أٛتد مطو )عبد الرٛتن، ٜٕٛ، صٕٓٔٓالعرب )الدملوجي، 

٤تمود كيرأسو أٛتد قاسم مسيخ.  ( كمن تفرعات أفخاذىا: اللو يرأسو إٝتاعيل أٛتد مطو نفسو. كبيتٔٙ٘، صٕٙٓٓ
، ٜٕٓٓ)العامرم،  كريفياف يرأسها حسن مشو. كعلي جرمكا كيرأسو ملحم ٛتو ملحم. كأكسكي يرأسو قاسم ملكو أٛتد

. كىناؾ أفخاذ أخرل منها )حتكا كفخذ ا٠تاٖب(. كىؤالء السموقُت ٚتيعا يسكنوف قرل ابراككورا ٝتوقي  (ٕٕٙ، صٙج
 كي كغَتىا.كٛتسكا كحوم خاليت ككرا 

 عشرية احلليقية : -ٖ
كىذه العشَتة خليط من عدة عشائر ٝتيت ابٟتليقية نسبة إٔب منطقة سكناىم )حليقي( الواقعة ما ينب كادم كرسي       

ىم عشَتة حولكي نسبة إٔب  ُب الشرؽ كقرية اٞتفرية ُب الغرب، ُب مشاؿ جبل سنجار كأكؿ من سكنوا فيها من العشائر
دك، كجاء جدىم األعلى خدر آغا من مشاؿ كردستاف العراؽ منطقة سرحدا كىم ابألصل فرع من عشَتة رئيسها حلي من

كعاـ  ٜ٘٘ٔكعاـ  ٘ٛ٘ٔخالتا ا١تعركفة. كقد تعرضوا إٔب العديد من الفرماانت من لدف الدكلة العثمانية، كمنها ُب عاـ 
٦تا أدل إٔب ىجرة جدىم خدر آغا إٔب منطقة كما بعدىا(،  ٚٛ، صٕٓٔٓكغَتىا، ٠تركجهم عليها )ا٠تتارم،  ٕٗٙٔ

فيشخابور  بقرية خويرعي ُب الشيخاف ٍب انتقلوا إٔب جبل سنجار ُب زمن رئيسهم راشد ا٠توركي )راشد كلك(، كبنو ٢تم 
قرية راشد نسبة إٔب اسم رئيس العشَتة كالزالت أاثرىا موجودة ابلقرب من مزار شرؼ الدين ُب مشاؿ جبل سنجار )ابزك، 

( ٖٖٓ، صٕٓٔٓ(. كمنهم من سكن ُب قرية كيلي مندل كدريزم كحليقي )الدملوجي، ٛ٘ٔ–ٚ٘ٔ، ص صٕٕٔٓ
كمن أفخاذ ىذه العشَتة  تتكوف من مقطعُت خانو صور، كتعٍت ا٠تاف األٛتر(.كحاليا يسكنوف ٣تمع التأميم )خانصور( )

–ٛ٘ٔ، ص صٕٕٔٓي كغَتىم )ابزك، ىم آؿ عبدهللا سعدكف كآؿ دربو كآؿ حسُت كخإب دكركا، كموسانة كحولك
ٜٔ٘.) 
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 عشرية اجلفرية : -ٗ
كىم خليط من عدة عشائر سكنوا ُب ا١تنطقة الواقعة بُت قرييت اٟتليقية شرقا كابرا غراب ُب مشاؿ جبل سنجار كأكؿ من      

كالرأم األخر يقوؿ سكن فيها ىم فخذ )الومكا( كجدىم )جلو(. كىناؾ آراء تقوؿ أبهنم جاءكا من منطقة جزيرة بواتف، 
جاءكا من منطقة جفارة القريبة من إسطنبوؿ كمنها اٗتذكا اسم قريتهم، كيرأسهم برىيم خدر كمن أحفاده حاليا قاسم 

(. كتعتمد ىذه العشَتة على البستنة كتربية ا١تاشية أم أسلوب ٕٙٔ–ٔٙٔ، ص ص٤ٕٕٓٔتمود كبيت اٞتانو )ابزك، 
( اليت ذكرانىا سابقا كيسكنوف ٚتيعا ُب القرل اٞتفرية ٜٕٔ، صٕٚٓٓ معيشتهم يشبو أسلوب السموقة )ليسكو،

، ٙ، جٜٕٓٓككندالة ُب مشاؿ جبل سنجار كمساكنهم ُب الوقت الراىن ُب ٣تمع التأميم )خانصور( )العامرم، 
( كقسم منها يسكنوف حاليا ٣تمع كوىبل كزرافا كحرداف كمن أفخاذىا: آؿ خلي كآؿ موسى كىم من نسل ٕٕٙص
د. أما حلي بك فهم من أحفادىا، االكصمُت كآؿ ٝتو كيرأسهم مراد اكصماف مراد كىناؾ فخذ العنش كآؿ إديكا كاح

 (.ٕٙٔ، ص ٕٕٔٓكيرأسهم خليل خضر حلو ) ابزك ، 
 عشرية الفقراء : -٘

حسب طقوس كتعد ىذه العشَتة خليط من أفخاذ يزيدية عدة، اشتهرت ٔتركزىا الديٍت. إذ مارس أبناؤىا الدركشة      
العقيدة االيزيدية كيعدكف أنفسهم من الزىاد، لذا فإهنم يرتدكف ا١تالبس البسيطة كيعػيشوف عػػيػشة الػػزىػاد كيسمح ٢تػم بلػبس 

-ٓ٘ٛٔلبس مقدس عند االيزيدية لوهنا اسود( كإف رائسػة ىػذه العػشَتة مػن الػقػدٙب كػانت لػ )ٛتو شرك ابشا( )) ا٠تػرقػة
م كلد ُب سنجار كينتمي إٔب عشَتة الفقَتة كعرؼ عنو التدين  كالسياسة إذ أنو حكم قضاء سنجار كردم يزيد  ٖٖٜٔ

الذم كاف حاكما على منطقة سنجار ( www.hekar.net،ٜٕٔٓبنجاح. ٛتو شرك من مشاىَت الكرد االيزيديُت،
ا أكثر فأكثر حىت أصبحت من العشائر أابف االحتالؿ الربيطا٘ب كإنو بذؿ جهوده، لرعاية عشَتتو كاىتم هبا كرفع من شأهن

(. كيرأسهم اليـو دخيل سيدك ٛتو شرك كىو رئيس الفقراء ُب العراؽ كُب ٓٙ٘، صٕٙٓٓااليزيدية ا١تهمة )عبد الرٛتن، 
 العآب أٚتع فهم ينتشركف ُب كل من تركيا كسوراي كأ١تانيا كركسيا أما ُب العراؽ فيتواجدكف ُب ٣تمعات القادسية كالقحطانية

 كيتفرعوف إٔب أفخاذ عدة منها: .(ٕٕٔ، صٕ، جٖٕٓٓكالعداننية كالَتموؾ كالتأميم كالبعث كقرية كرسي )الركحناف، 
ماال زك، كيسكنوف قرية ٝتي ىيًت. كماال جنرك، كيسكنوف قرل زفنكي ككرسي كجدالة كىسنا. كماال اكسو، كيسكنوف 

كماال شرك، كيسكنوف ُب . كماال ٝتو فقَت، كيسكنوف قرية كاايرا. قرية اشكفتاف. كماال حسن معو، كيسكنوف قرية جدالة
، ص ٕٕٔٓقرية زفنكي كجدالة ككردية. كماال كاكو، ُب جدالة. كىناؾ أفخاذ كآؿ مَتزك كآؿ بركحنو كآؿ سنجارا )ابزك، 

 (.ٜٚٔ–ٛٚٔص
 مندكان : عشرية -ٙ

رىا كيعملوف ُب الزراعة كتربية ا١تواشي كسكنوا تعد عشَتة مندكاف من سكاف جبل سنجار كمن أكرب كأغٌت عشائ       
، كتوجهوا بعد ذلك إٔب قرل )اٟتا٘تية  قرية ابرا ُب عهد كبَتىم )مندم خوركي(. كما قدموا ىم كالسموقة من منطقة كاحدة
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 ككوجو كتل بنات( كغَتىا كتكونت العشَتة من عدة أفخاذ ككاألٌب: مشوانية كيرأسهم خلف حسُت كصاّب خديدة خلو
ُب قرية شيخ خنس. كعزكيي كيرأسهم قاسم حسُت ُب قرية ديلوخاف. كالغزكم ىم ابألصل من عشَتة الشرقياف سكنوا بُت 
ا١تندكاف لفًتة طويلة. ككشي كيرأسهم قاسم مطو ُب قرية اٟتا٘تية، كآؿ كسو ُب القرية نفسها ككوجو. كإف عائلة قاسم مطو 

 (.ٓٛٔ –ٜٚٔص ص، ٕٕٔٓ)ابزك،  ىم فرع من عشَتة آؿ دخياف
 عشرية كوركوركا :                                                                     -ٚ

من العشائر االيزيدية ا١تعركفة ُب جبل سنجار نزحت منذ زمن بعيد من منطقة )اتكور( ُب تركيا كاستقرت فيو )عبد       
صورة متفرقة كمناطق سكناىم ُب ابدئ األمر ُب كادم كرسي كقرية (، ككاف ٣تيئهم إٔب اٞتبل بٕٙ٘، صٕٙٓٓالرٛتن، 

(. كيعود سبب تسميتهم إٔب أف أخوين من أجداد ىذه العشَتة قتل ٘ٛٔ، صٕٕٔٓ)ابزك،   ابرا كغَتىا من ا١تناطق
مة كوركوركا أحدىم الثا٘ب إثر خالؼ حدث بينهما ٍب بدأ الندـ كراح الناس يطلقوف عليو أعمى حىت يقـو بقتل أخيو. ككل

( فعلقت ىذه العبارة ابلرجل كأكالده كأحفاده حىت بعد أف ٕٙ٘، صٕٙٓٓ)عبد الرٛتن،  تعٍت عربيا )الرجل األعمى(
( كتتفرع إٔب عدة أفخاذ منها: آؿ حل يكي  كىم آؿ ٤تي حسينكو، ٜٕٔ، صٕ، جٖٕٓٓصاركا عشَتة )الركحناف، 

 قرية كولكا، ككحلي. كيسكن عدد منهم ُب قرية كرسي كىم: آؿ كآؿ كولو كإبراىيم، كآؿ خليف كيرأسهم عليكولو ُب
حسو حسُت، كآؿ كندكز، كآؿ برغش، ُب حُت سكن ٣تموعة منهم ُب قرييت كاابرا ككردية كىم آؿ حفدم كآؿ حسي. 

يراسهم آؿ زعال، كىم الذين سكنوا قرية كاايرا ك . ك كآؿ حلفوؾ كآؿ حسي كيقاؿ أبف فرع الندكي كىم آؿ عراب أيضا منهم
قرك عمر. كشكوم، كىم الذين سكنوا ُب قرية ابرابُت عشَتة ٝتوقة. كعبدهللا انصرا، كسكنوا ُب قرية ابرا كقسم منهم ُب 
قرية كاايرا. كسيفي، أحد أفخاذ العشَتة سكنوا قرية ابرا كىم اؿ مشدين. كاٟتلي، كىم الذين سكنوا قرية كولكا كيرأسهم 

 (.ٕٕٔ–ٕٔٔ، ص صٙ، جٜٕٓٓخلف ىفند شيبو )العامرم، 
وا مع الشيخ أدم من بالد ىكارم كعند رحيلو لبسو األسود حدادا عليو كٝتيت رشكا قدم عشرية رشكان ) -ٛ

 ( :كتعٍت ))األسود(
تعد من العشائر االيزيدية الكبَتة ذات الكثافة السكانية ُب ٤تافظة دىوؾ كقضاء سنجار ك٣تمع خانك )العامرم،        
كنزحت من منطقة ىكارم ُب تركيا، بسبب خركجهم على الدكلة العثمانية فتوجو قسم منهم   (ٕٕٔ، صٙ، جٜٕٓٓ

، ٕٕٔٓإٔب جنوب شرؽ أكراب كسكنوا أرمينيا كأذربيجاف كال زالوا يسكنوف ىناؾ حسب أقواؿ أبناء العشَتة )ابزك، 
ٔب منطقة ))قركال(( القريبة من زاخو كمن ( . كالقسم اآلخر كاألكرب توجهوا إٔب منطقة سلوبيا جنوب تركيا كمنها إ٘ٚٔص

ىناؾ توجهوا إٔب منطقة ابزٕب ُب زمار كمنها انشطرت إٔب قسمُت قسم منها سكنت قرية زينيات ُب ٣تمع خانك كالقسم 
اآلخر توجهوا إٔب جبل سنجار. كمن أفخاذىا، ىسنياف كقادرايف كماؿ ابت كبيت مندم ك٫تكاف كماـ رشاف كىفندا 

 (.٘ٚٔ، صٕٕٔٓنوف متفرقُت ُب قرل جبل سنجار كالسيما كوىبل كتل بنات كخانصور )ابزك، كغَتىم. كيسك
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 عشرية شركان : -ٜ
 -كىم ابألصل من عشَتة خالتا ا١تعركفة ُب جزيرة بواتف بًتكيا. كجاء جدىم األعلى )مشسو( من قرية شركي      

إٔب قرية كٍت  ٖٖٜٔقرية كورا ٝتوقة ٍب انتقلوا عاـ كأكؿ من سكنوا جبل سنجار كاستقركا ُب  -كمنها جاءت تسميتها
، كيرأسهم ٚتيعا أٛتد جلو، ٍب انصر ٕٜٗٔكقسم منهم ُب قرية سنو٘ب كأخَتا استقر قسم منهم ُب خانصور عاـ 

٤تكا كيراسهم شيبو عزيز. . ك جلو ُب خانصور، كخلف قاٝتكو ُب بزرؾ. كمن أفخاذىا، افدإب كيراسهم كمي كمو
 (.ٙٙٔ–٘ٙٔ، ص صٕٕٔٓأسهم شيخ خلف بن شيخ انصر )ابزك، سنداي، كير ك 
 عشرية اللمسكان : -ٓٔ

تعد من العشائر االيزيدية القدٯتة اليت قدمت من منطقة اٟتسكة ُب سورية كيلفظها االيزيديوف )هبسكاف( كفق        
جدىم األعلى )ىسو( جاء من  ( بينما تفيد ا١تصادر األخرل ابفٓٙ٘، صٕٙٓٓاللهجة ا١تتداكلة بينهم )عبد الرٛتن، 

منطقة اسكيف ُب تركيا إٔب قرية ابرا عند عشَتة السموقة كىم رحيل )رحالة( كنزيل )نزالة( كاستمركا فيها إٔب أف بنو ٢تم 
، ٕٕٔٓمن قبل عمي خليفة كشيبو عزيز عليو اٞتد األعلى لعباس حفدك كاؿ ٛتا )ابزك،  ٜٓٔٔقرية سنو٘ب عاـ 

 من انحية الشماؿ ٞتبل سنجار ُب قرية بئر ادـ كتريكا .  (. كيسكنوف حاليان ٗٙٔص
 عشرية الدخيان :                                                                 – ٔٔ

كىي من العشائر ا١تعركفة ُب مشاؿ جبل سنجار كابلتحديد منطقة  كرسي كتتكوف من خليط من العشائر ٝتيت        
أب منطقة تواجدىم ُب كادم كرسي كأصبحوا دخالء على الشيخ أبو القاسم أحد أكلياء االيزيدية كىو  ابأللدخية نسبة

(. كتسكن حاليا ُب خانصور ُب انحية الشماؿ كيرأسهم الشيخ )مراد ٜٙٔ، صٕٕٔٓمعركؼ بتحقيق األمنيات )ابزك، 
كالعنش كاؿ عطو، كالبازكئية )العامرم، حسن عاشور( كمن أفخاذىا: كولكاف، كداكرا، كحلي كليا، كعفدكي كليا، 

 (.ٕٕٚ، صٙ، جٜٕٓٓ
 عشرية جلكان : -ٕٔ
منذ مئات السنُت ُب  أف أصل ىذه العشَتة االيزيدية يرجع أب تركيا، لنزكحهم من منطقة جبل جلكاف الًتكية      

، ٙ، جٜٕٓٓة( )العامرم، طريقها إٔب مشاؿ العراؽ، ككلمة )جلكاف( تركية األصل كتعٍت )ا١تنطقة اٞتبلية اٟتجري
(، كجاءكا ُب ابدئ األمر إٔب عشَتة بيت خالد ُب عهد شرؼ الدين ٍب انتقلوا إٔب منطقة كرسي كٖتالفوا مع ٕٕ٘ص

عشَتة كوركورس ضد العشَتة االلدخية، حوؿ من يستوٕب على األراضي كا١تياه، كالذم أدل إٔب مقتل عدد كبَت بُت 
ك الوقت إٝتاعيل جغيطم، كعطو إبراىيم ا١تعركؼ ابلشجاعة. كانتقلت العشَتة بعد ذلك الطرفُت كمن أبرز رجا٢تا ُب ذل

إٔب قرييت كولكا كٝتي ىيسًت ٍب إٔب قرية كاابرا حىت استقر هبم ا١تطاؼ ُب قرية زرافكي ُب جنوب جبل سنجار )ابزك، 
ا إٝتاعيل حواس كمن أفخاذىا، ىدؿ (. كحاليان موزعُت ُب ٣تمع الوليد كالقحطانية كالعداننية كيرأسهٚٚٔ، صٕٕٔٓ

 (.ٕٙ٘، صٕٙٓٓكالكند )عبد الرٛتن، 
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 عشرية جيلكا : -ٖٔ
من عشائر االيزيدية القدٯتة كفدكا قبل ٨تو مئات السنُت من نصيبُت كماردين كمن طور عابدين كتوجهوا إٔب جبل       

، ٕٓٔٓ)الدملوجي،  قويسي كقوجاٚتي كنصَتيةسنجار كاستقركا ُب مناطق عدة ُب قرل جدالة كقزلكند ككاابرا كدىوال ك 
( كمن أبرز رجا٢تا البَت أكسي ٣تدين الذم لو دكر كبَت مع أبناء عشَتتو ُب إعالف العصياف على ٖٔٓ–ٖٓٓص ص

الدكلة العثمانية اليت أرسلت اٟتمالت العديدة على جبل سنجار للتصدم ٢تم. علما أف ىذه العشَتة ىي الوحيدة بُت 
زيدية تقـو إبقامة مراسيم عيد الباتزمية )كىو من األعياد ا٠تاصة عند عشَتة اٞتيلكاف االيزيدية كىو مرتبط العشائر االي

اب١تالئكة كخاصة رئيسهم طاؤكس ملك كيبدأ يـو األحد من األسبوع األخَت لشهر كانوف األكؿ كيستمر إٔب األحد الذم 
( ككاف بقية العشائر يشاركوهنم ُب العيد ا١تذكور )ابزك، ٕٛٔٓكانوف الثا٘ب   ٗيليو. جواان، شبكة اللش اإلعالمية، 

كمن أفخاذىا، هنركزكا، ك٤تاكم، كرابنا، ككواٌب، كبوزيرا، كبنوكا، كجندككا، ككلي بَتا، كشفقتا، كزينا،  (.ٜ٘ٔ، صٕٕٔٓ
 ك٤تمودكا، كسعليكا.

 عشرية كوسادي : -ٗٔ
جبل سنجار كىم ابألصل ىكارم من كاؿ كوسا. كحسب ا١تصادر كىم من أقدـ العشائر االيزيدية الذين سكنوا        

، ٕٕٔٓجاء جدىم إٔب ىناؾ مع الشيخ أدم كسكنوا ُب ابدئ األمر ُب قرية بكرا ٍب انتقلوا إٔب منطقة كرسي )ابزك، 
آؿ بكر ٛتوش كنعمو ُب كرسي كسنو٘ب. كآؿ خلف علو ك كمن أفخاذىا، آؿ ٤تكي حطو مسيت ُب كرسي.   (ٔٚٔص

كإف ىناؾ فخذ من عشَتة الكوسادية يسكنوف ُب ٣تمع تل قصب كىم يتولوف مزار جيلمَتاف )كتعٍت أربعُت  ي.ُب كرس
 (.ٖ٘ٓ، صٕٟٓٔٓتد األف كقسم منهم ُب ٣تمع زكرافا ككوىبل )الدملوجي، رجال أك أمَتا( 

 عشرية الشرقيان : -ٙٔ
م إٔب جبل سنجار منذ زمن بعيد كانضموا إٔب ا٠توركاف عشَتة كبَتة تسكن قضاء كيراف شار ُب ماردين نزح قسم منه      

كىاجر قسم ( ٖ٘ٓ، صٕٓٔٓكال يوجد ٢تم كياف خاص هبم. كقسم كبَت من عشَتة الفقراء يرجعوف إليهم )الدملوجي، 
. كتنقسم عشَتة الشرقياف إٔب أفخاذ كثَتة ٚٔ٘ٔمنهم إٔب جبل سنجار، نتيجة لتمردىم على اٟتكاـ العثمانيُت عاـ 

ها، بلكاف، كيسكنوف ُب قرل ابرا كسنو٘ب كسكينية ككلخاف كيرأسهم إبراىيم خليل. كادايف، كيسكنوف قرية ٝتي ىيسًت من
كيرأسهم دركيش مراد سرحاف. كمركانو كيسكنوف قرل زفنكي كملك كجدالة كىسنة كيرأسهم حسن علي جندك. كقوابنة 

 أكسو كيسكنوف قرية أشكفتياف ُب جبل سنجار كيرأسهم مراد كىم أحد أفخاذ عشَتة شرقياف كينحدركف منها فقراء ماال
 (.ٕٛٔ–ٔٛٔ، ص صٕٕٔٓمنت. كىناؾ أفخاذ أخرل مثل تورينا كماسكي كىم يسكنوف ُب تركيا حاليان )ابزك، 

 عشرية الدَّندية ) دَّن ( : -ٚٔ
ت ُب أطراؼ كيراف شار ىذه العشَتة تكرر كركدىا ُب كتب التاريخ كقد جاء قسم منها إٔب جبل سنجار ككان     

ككوىبل كابرا كسنو٘ب كخانصور كتل ساقي ككرزرؾ كغَتىا ككذلك  (ٜٗ، صٖٜ٘ٔفسكنت ُب قرية رمبوسية )العزاكم، 
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ُب منطقة قنجو ككوؾ أغا كبشار تعلي. كانقسمت الداندية إٔب فرعُت ٫تا مزم كقينو٘ب، كىناؾ أفخاذ أخرل منها، عائلة 
اف كشوركاف. كىناؾ فخذ آخر ىو )بكى( كىم يسكنوف قرييت يوسفا كعلدينا. ك٬تب أف أكسي دكغو كيسكنوف قرييت بكر 

ال ننسى ابف عشَتة الفقراء من عائلة ٛتو شرك كىػم ابألصل داندية فرع كشكوكة كيرأسهم حػمو شرك فػي قػػػرية جدالػة 
ُت العشائر االيزيدية تقـو إبقامة (. كمن اٞتدير ابلذكر أف أبناء ىذه العشَتة ىم الوحيدكف بٗٛٔ، صٕٕٔٓ)ابزك، 

 مراسيم عيد بوقااتر كالذم يصادؼ ُب شهر أاير من كل عاـ.
كىذا ما توصلنا إليو من معرفة عشائر خوركاف ُب جبل سنجار، أما عشائر ))جواان(( كيتكونوف من عدة عشائر       

 ككاألٌب:
 عشرية ىباِب : -ٔ

( ٓٙ٘، صٕٙٓٓككياهنا كنفوذىا الواسع كذك كثافة بشرية )عبد الرٛتن،  تعد من أقول عشائر سنجار ٢تا ثقلها      
كىيبة. ككثَتا ما اثرت على اٟتكومة العثمانية اليت أكقعت فيهم خسائر جسيمة ابألركاح كاألمواؿ. كعندما أكجدت الدكلة 

اب ابلتقرب من اٟتكومة العثمانية تشكيالت إدارية ٢تا، اٗتذت من مدينة سنجار مركزا للقضاء، كأخذت عشَتة ىبا
العثمانية، لكسب ثقتها . كأكثرىم يسكنوف سنجار كالقرل اجملاكرة ٢تا ككانوا اور الذم يدير كل شيء ُب اٞتبل كالذين 
ينضموف إليهم يكونوف على األكثر ىم الغالب، ككلما قامت اٟتكومة العثمانية ْتملة على سنجار، كاليت استمرت منذ 

كحىت هناية الدكلة العثمانية، لقمع ٘تردات عشائرىا االيزيدية إال ككاف ٢تذه القبيلة نصيب منها القرف السابع عشر 
 ٚٛ، صٕٓٔٓكعن اٟتمالت العثمانية على جبل سنجار ينظر: ا٠تتارم،  ٖٖٕ–ٕٕٗ، ص صٕٓٔٓ)الدملوجي، 
 كما بعدىا(. 

، كىي تسمية كردية معناىا ابلعريب )حبيب( كقدـ إٔب سنجار جدىم األعلى )ىبو( قبل أكثر من تسعمائة سنة       
كبعد أف استقر فيها تزكج امرأة من عشَتة عالجة فأ٧تبت لو مولودا ٝتاه )أدم( كحُت بلغ سن الرشد تزكج ىو اآلخر 
فأ٧تبت لو زكجتو ٜتسة أكالد ىم )ىنو، عمر، سينا، بيلو، علي( فأصبح ىؤالء األبناء ا٠تمسة فيما بعد رؤساء العشَتة 

(. ككانت قرل ىذه العشَتة العريقة ٔتثابة حزاـ األماف حوؿ مدينة سنجار كىي: قزؿ  ٕٛٔ، صٙ، جٜٕٓٓعامرم، )ال
ُكند )كتعٍت القرية(، قصركي، اٚتة، كانيا عفدك، نصَتية، مشابية، زيتو٘ب، صباحي، كرم جامعي، شاركؾ فضال عن 

ريخ سنجار كالذم تزامن مع فًتة اٟتركب ا١تستمرة اليت سنجار. كمن أشهر رجا٢تا ٤تما عفدك الذم أدل دكرا مهما ُب ات
(، كابنو صاٟتوؾ الذم ٜٖ، صٕٕ، عٕ٘ٓٓخاضها سالطُت الدكلة العثمانية لقمع ٘تردات أبناء منطقة سنجار )ٝتو، 

كاف لو  دكر ابرز ُب ا١تنطقة ا١تذكورة، كمراد عطو كخدر صاٟتوؾ كبرجس خدر عمركؾ كحاجي مراد عطو كغَتىم، 
سها حاليا ٛتيد ٛتا قاسكي كفيما يلي تفرعات أفخاذىا، عطو كيرأسو مراد عطو ُب قرية الشهابية. كالدقو كيرأسهم كيرأ

ك٤تمي كيرأسهم ٤تما عفدك، ٍب صاّب ٤تما ٍب خدر صاٟتوؾ ُب قزؿ كند. كعمركؾ  مراد دقو خضر ُب قرية النصَتية.
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. قاسكي خلي ككىاب خلي ٍب ٛتا قاسكي ُب سنجاركخلي كيرأسو . كيرأسو برجس خدر عمركؾ ُب قصركي كأٚتة
 (.ٜٛٔ–ٛٛٔ، ص صٕٕٔٓكيتواجدكف حاليا ُب ٣تمع كرزرؾ كتل نبات كتل قصب )ابزك، 

 عشرية مهركان : -ٕ
تعد عشَتة مهركاف من أقول عشائر االيزيدية ُب مشاؿ جبل سنجار. ك))ا١تهركاف(( ىي كلمة كردية معناىا ابلعربية       

، كتضم شعواب كأفخاذا كثَتة، كتتصف بكوهنا أكثر  (ٕٕٔ، صٙ، جٜٕٓٓالزين(( أك اٞتيد )العامرم، ))ىذا الرجل 
العشائر نفوذا كأشدىم خطرا. ككلما قامت اٟتكومة العثمانية ْتملة على جبل سنجار، لقمع ٘تردات عشائرىا إال ككاف 

ٟتاؿ ُب عشَتة ىبااب. كاضطر رئيسهم ( منها كما ىو اٖٛٓ–ٖٚٓ، ص صٕٓٔٓلعشَتة مهركاف نصيب )الدملوجي، 
داكد الداكد إٔب ا٢تركب خارج العراؽ ٍب قبضت عليو اٟتكومة العثمانية كأبعدتو إٔب جنوب العراؽ أكثر من مرة. ككاف من 

، كفيما بعد أرسلت بريطانيا قوة ٜٛٔٔ-ٜٗٔٔأشد ا١تعارضُت لسياسة بريطانيا ُب العراؽ أثناء احتال٢تا لو بُت عامي 
٘تكن من خال٢تا الثوار اليزيدية من إسقاط طائرتُت  ٕٜ٘ٔية تساندىا طائراهتا إٔب القرل التابعة للداكد ُب عاـ عسكر 

(. كفيما يلي تفرعات أفخاذىا، كمنها: علي فراك عستنة كىم )بيت أدم ٕٚٔ، ص٘ٔ، عٕٔٓٓ)خديدة،  بريطانيتُت
ليا إٝتاعيل عمر ىادم داكد الداكد ُب قرل ا١تهركاف كزيركاف كبيت عنزم كبيت أدك(، ككولكا كىافند كرفاعي، كيرأسهم حا

 كابخليف كتل يوسفكا كنكدخاف كابجسي ك٪تيلي كغَتىا.
 عشرية آل خالد ))ماال خاليت(( : -ٖ

إٔب جانب  ٕٗٚٔكىم من أعرؽ عشائر جواان جاءكا مع الشيخ ))شرؼ الدين(( إٔب جبل سنجار حوإب عاـ        
رافقة لو كىم جودكا كمًتيب كقيجكا كغَتىم. ككاف ٢تم  الدكر األكرب ُب أحداث سنجار أثناء اٟتكم العشائر األخرل ا١ت
(. كيقاؿ أف بيتها يعود إٔب اسم أكؿ شخص يدعى خالد كالذم كاف لو ستة أكالد كىم ٕٜٔ، صٕٕٔٓالعثما٘ب )ابزك، 

و )سنتحدث عنو الحقا( كالذين تناسلوا مسقور كعلدين كحسن كحسُت كخنو كخفشو، تناسلوا من مسقور كعرفوا ابٝت
من اإلخوة الباقُت كعرفوا ابسم علدين، ككانت ُب بدء أمرىا تستوطن انحية حسن كيف قبل ٣تيئهم إٔب جبل سنجار 
كنزحت إٔب انحية ارزف كقد انتشرت ُب داير بكر كالبشَتية كسلواف كٝتيت ىذه ا١تنطقة الواسعة بلما )أم بالد ا٠تالتا( 

م كبَت منهم إٔب جبل سنجار كىم الذين عرفناىم ببيت ا٠تالد. كمناطق سكناىم ُب قرل )علدين كراشد كطَتؼ كنزح قس
كبيتو٘ب كيورؾ كنكرم كخٍت ككيلي كيوسفا ككرم عراب( كيرأسهم حاليا قاسم سيدك رشو قولو. كفيما يلي تفرعات أفخاذىا 

ُت )نكرم(، كيرأسهم ايزدين مراد عبدم. كعلدنياف، كيرأسهم كمنها :  اٟتسن )عسٍت(، كيرأسهم دربو دربو عسو. كاٟتس
قاسم ٝتَت. خٍت، كىم احد أفخاذ بيت ا٠تالد كيسكنوف قرل )بيتو٘ب كبورؾ( كيرأسهم حسن عمر ىبو )الدملوجي، 

 (.ٖٓٔ–ٜٖٓ، ص صٕٓٔٓ
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 عشرية مسقورة: : -ٗ
نسبا كأعظم مكانة من بقية العشائر جواان ُب كىي من أقول العشائر ُب مشاؿ جبل سنجار كيعدكف أنفسهم أرفع      

جبل سنجار كيتصل نسبهم بشخص يدعى )عيسى( كقد اتسع نفوذىم كعظم شأهنم ُب عهد الدكلة العثمانية 
(، كأصبح أحد رجا٢تا صفوؾ مطو حسُت دكمبلي بن مسقور زعيما على ٖٔٔ–ٖٓٔ، ص صٕٓٔٓ)الدملوجي، 

لى بقية العشائر ُب جبل سنجار كااليزيدين يطلقوف عليو اسم )الباشا( لكرب عمـو جبل سنجار كقاموا بفرض األاتكات ع
منزلتو كىو كبَت مسقورة كقريتو طَتؼ ملجأ للدخالء كا١تضطهدين، كما كمنحتو اٟتكومة العثمانية ذلك اللقب، لتعاكنو 

، كيسكنوف قرل طَتؼ كدىوال كمن أفخاذىا، دكمبالف معها كتعد ذات شهرة كبَتة ُب اتريخ كرئيس اٞتبل على اإلطالؽ
كآؿ داكد، كيرأسهم أفدؿ رشو ُب قرية قويسي )حاليا ٣تمع دككرم(. كآؿ خديدا . كانصرية كيرأسهم برجس صفوؾ

    (.ٛٛ–ٚٛ، ص صٕٔ، عٕٗٓٓكيرأسهم أفدؿ عمي ُب قرية اديكة كفخذ سنيك كىم آؿ عفرك )دان٘ب، 

                                                                                    عشرية قيجكا : -٘
كىي عشَتة قدٯتة من عشائر جواان جاءكا إٔب جبل سنجار مع الشيخ شرؼ الدين، كسكنوا قرييت تربكا كبشتكَتم كيطلق 

ا٠ترب كىم ُب ذريتو، غَت أف التقليد الديٍت ال يؤيد صحة ىذا  كمنعليها اسم قيجكا، كيقاؿ أنو خادـ الشيخ شرؼ الدين 
كضعهم ال يتميزكف عن ا١تريدين كيعيشوف ُب حياد اتـ كيبتعدكف عن )الفنت كالدسائس( اليت تظهر ُب اٞتبل ما ٓب يضطركف 

(. كيراسهم حاليا قدك يوسف كيسكنوف ٣تمعات بورؾ ككوىبل كحرداف كليست ٢تا ٕٖٔ، صٕٓٔٓإليها )الدملوجي، 
 أفخاذ كفق هنجها كتقاليدىا العشائرية.

 عشرية عمرا : -ٙ
إحدل العشائر االيزيدية ا١تعركفة ُب مشاؿ جبل سنجار كيقاؿ أبهنم قدموا إٔب ىناؾ مع الشيخ شرؼ الدين كأفراد        

ىذه العشَتة يتميزكف ّتدائلهم الطويلة كقبعاهتم الصوفية كيسكنوف ٣تمع دىوال القريبة من انحية الشماؿ كمن أفخاذىا، 
، ٕٕٔٓورك مشي، ككالو، كىيب كفندم زلعو، كيراسهم يوسف عمر كخدر موسى عمرم )ابزك، آؿ موسو، كآؿ كيت كك

 (.ٜ٘ٔص
 عشرية يوسفان : -ٚ

تعد من العشائر القدٯتة ُب مشاؿ جبل سنجار كيقاؿ أهنم جاؤا إٔب ىناؾ قبل ٣تيئ شيخهم شرؼ الدين كجاءت       
ابٝتو )قرية أكسفا( كأصبح من يلجأ إليها كيستقر معهم  تسميتهم نسبة إٔب شخص يدعى )يوسف(، كسكنوا قرية عرفت

يصبح يوسفيان كيسكنوف حاليا ٣تمعات بورؾ ككوىبل كزكرافا كيرأسهم حاليا رشوايزدك قدك. كفيما يلي تفرعات افخاذىا، 
يسكنوف قرمندا كيسكنوف قرل كرم عرب كزكرافا كحرداف. كماـ خناف كيسكنوف قرل كوىبل ككرم عراب كبورؾ. كفارسا ك 

٣تمع بورؾ ككوىبل. كماال علي كيسكنوف ٣تمع بورؾ. كزكرادم كيسكنوف ُب كرم عرب ك٣تمع بورؾ ككوىبل كما ىناؾ 
 (.ٕٕٔ، صٙ، جٜٕٓٓافخاذ أخرل تسكن مع عشَتة يوسفاف منها فخذم العمركا  كخفشاف )العامرم، 
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 عشرية بكران :                                              - ٛ
قرية بكرا اليت ٝتيت ابٝتو، كما أهنم يعودكف إٔب  إٔبإحدل العشائر االيزيدية القدٯتة ُب جبل سنجار كيرجع نسبهم        

(. كعلى ما ٕٕٙ، صٜٜٛٔعشَتة الداندية، كُب الوقت اٟتإب نالحظ ابف بكراف ٖتسب  على عشائر جواان )جندم، 
كشوركا كٚتي جفراف ٓب يكونوا ابألصل من عشَتة ا١تهركاف كإ٪تا التحقوا  يدعيو ا٠تبَتكف أبنساب ليكراف سكاف قرية بكرا

(. كمن أقول رجا٢تا ىو ٖٛٓ، صٕٓٔٓهبم منذ زمن بعيد، العتبارات عشائرية كأصبحوا يعدكف منهم )الدملوجي، 
فيحميهم، كما  ئوسي دكغو كاف شجاعا كشهما كسخيا ككاف من الرجاؿ البارزين الذين يلجأ إليو الدخالء كا١تضطهدكف

 ٖٚٛٔلو دكر ابرز ُب إعالف العصياف كالتمرد على اٟتكومة العثمانية أابف ٛتلة حافظ ابشا على جبل سنجار عاـ 
(. كأما أحفاده الذين  يرأسوف ىذه العشَتة إٔب يومنا ىذا كمن أفخاذىا، آؿ ٖٗٔ–ٕٗٔ، ص صٖٔ، عٕٓٔٓ)مراد، 

ىبل. كآؿ سيدك كيرأسهم آدك سيدك خلف كيسكنوف بكرا ك٣تمع زكرافا. أكسي كيرأسها اببَت قاسم كيسكنوف شوركا ككو 
كجوجرة كيرأسو إلياس حسُت حسُت كيسكنوف ٚتي جفرا كزكرافا. كبيت ٪تر كيرأسهم قولو ٪تر يوسف كيسكنوف ٚتي 

 جفرا كزكرافا. كخفشاف كيرأسهم مَتزا بركيت كيسكنوف زكرافا كبورؾ.
 عشرية ىسكا آيي : -ٜ

العشائر االيزيدية العريقة اليت سكنت منطقة سنجار كتعد من العشائر ا١تهاجرة من منطقة السكيف بعد أف  كىي من      
أمرهتم الدكلة العثمانية اب٠تركج من دايرىم، لكثرة ا٠تركج عليها، فًتكوىا كذىبوا إٔب مناطق متفرقة ُب الدكلة العثمانية كمنها 

ن الزمن، األكؿ عهد )خلف خاف علي( الذم حكم مدينة سنجار كيقاؿ جبل سنجار كىذه العشَتة برزت ُب عهدين م
كاف لديو إثنا عشرة قرية ٣تاكرة ١تدينة سنجار من العشَتة ا١تذكورة ابلقرب من منطقة دير عاصي كالزالت أاثر قراه موجودة 

ُب بداية القرف  ( كبعد فًتة برزت ُب عهد خدر حسوف كالذم اصبح رئيسهاٗٚٔ–ٖٚٔ، ص صٕٕٔٓأب االف )ابزك، 
كالغاٖب ُب تل بنات. كسكنت . العشرين كما زاؿ أحفاده حسُت قاسم حسوف رئيسها كمن أفخاذىا، االيزدك ُب قرية ٫تداف

أفخاذ الطَتك كعلي شَتك كالبالُت ُب قرية تل قصب. كعمركو ُب تل بنات. كعلي رشي ُب زكرافا. كالفاركي ُب سنو٘ب. 
 (.ٕٙٔ، صٙ، جُٜٕٓٓب تل بنات كبعذراشيخا )العامرم،  كعجا ُب قرية حرداف. كالسعدك

 عشرية خالتا : -ٓٔ
٢تذه العشَتة االيزيدية مكانتها ا١ترموقة بُت العشائر ك٢تا كياهنا الواسع كقد دخلت إٔب العراؽ ُب العهد العثما٘ب.       

 ا٢تجرة ليسكنوا قرل دلب ابزالف، كبسبب عدـ أتقلم سكاهنا مع سكاف كالايتو، الختالؼ دينهم ٦تا دفع أبنائها إٔب
(، كجاء قسم منهم إٔب جبل سنجار كحافظوا فيها ٕٙٔ، صٙ، جٜٕٓٓكابخدمة سرطنك من ٤تافظة دىوؾ )العامرم، 

على نسبهم كعشَتهتم. كأ٧تبت عشَتة خالتا عددا من الرجاؿ األقوايء الذين ٘تيزكا ٓتركجهم عن الدكلة العثمانية، كذكرت 
م ُب الغناء كالفلكلور الكردم كمنهم كلش جلو، كعلي كلحو، كايكاف بَتك، كأسكاف زكرك، كميزكي زازا أٝتائهم كبطوالهت

كغَتىم. كسكنوا ُب قرل متفرقة ُب مشاؿ كجنوب جبل سنجار كيوجد القسم األكرب منهم ُب قرييت رميوسي ُب جنوب 



ػجضظػدراداتػطوصضغظط
ػطجضظػدورغظػرضطغظػطحصطظػ،ػتطظىػببحوثػاضطوصلػاالصادغطغظػسيػاضطضومػاالظداظغظ

ISSN. 1815-8854ػ

  0202 آب(ػ،ػ55طجضظػدراداتػطوصضغظػ،ػاضطددػ)
(58) 

 نقيبا، كقزلة، كيرأسهما دركيش سليماف كالو.جبل سنجار كخانصور ُب مشاؿ اٞتبل كغَتىا من القرل كمن أفخادىا، 
 (.ٖٚٔ، صٕٕٔٓكخندقا كيرأسو كارس دركيش. كدربيسي كيرأسو رشو يونس، كما ىناؾ فخد آخر ىو متينكا )ابزك، 

 عشرية دلكا : -ٔٔ
قرية تبة. كىي إحدل العشائر العريقة ُب جبل سنجار، ك٢تا مكانتها كموقعها بُت االيزيدين منذ القدـ، كسكنت ُب      

كأما حاليا فإهنم يسكنوف ُب منطقة صوالغ كتل قصب كقرية تبة كيرأسهم الياس حجي خلف كىي عشَتة موحدة كليست 
 (.ٖٙ٘، ص٢ٕٓٓٙتا أفخاذ أك فركع )عبد الرٛتن، 

 عشرية عالجة : -ٕٔ
قولو دربو،  ة كيرأسها شاركحدل العشائر االيزيدية ُب جنوب جبل سنجار، ك٢تا عراقة بُت العشائر االيزيديتعد إ      

جندايف  كاثنيا، كتتفرع أفخاذىا إٔب فرعُت ٫تا: أكال، كزا كيرأسها على خضر ايزدك كيسكنوف قرية كرم جامعة كتل قصب.
 (.ٕٕٓ، صٙ، جٜٕٓٓالعامرم، (كيرأسهم صاّب قولو عربو كيسكنوف تل قصب 

ا، كمًتيب، كقراكيجي، كستالكاف، كىم من العشائر القدٯتة أما عشائر علي سوركا )كتعٍت األشقر أك األٛتر(، كجودك     
ُب جبل سنجار جاءكا مع شرؼ الدين إٔب جبل سنجار كٓب يبق منهم إال القليلوف مقارنة مع غَتىم من  العشائر األخرل 

سكػرية العػديدة إلػيهم ُب اٞتبل كىم متفرقوف ال كحدة ٢تم، بسبب ٘تردىم على الدكلة العػثمانية الػيت أرسػلػت اٟتػمالت الػع
 (.ٕٕٓ، صٙ، جٜٕٓٓإلخضاعهم )العامرم، 

 -رابعًا: العادات والتقاليد للعشائر االيزيدية :
تعد العادات كالتقاليد جزءان مهمان ُب نظاـ كل دكلة حوؿ أ٨تاء العآب، ٗتص كل فرد أك عائلة أك قبيلة أك ثقافة أك      

كأدايهنم، فاٞتميع ملتزموف هبا كال يفرطوف فيها كيعدكهنا قوانينان ال ٯتكن  عصر، رغم اختالؼ جنسياهتم كاىتماماهتم
ٕتاكزىا، كُب أحياف يعاقب عليها إذا ٕتاكزكىا. فهي ٔتعتقدىم ترتبط بًتبية أك سلوكيات األفراد كرٔتا دينهم . كتشمل 

مفردىا الكريف كتعٍت ٠تتاف كالكرافة )العديد من األمور ايطة ُب اجملتمع كطقوس الزكاج كالوالدة كدفن األموات كا
الصديق ك٢تا أ٫تية كبَتة عند االيزيديُت كرٔتا تكوف الكرافة بُت يزيدم كمسلم عن طريق خنت أحدىم كلد اآلخر ُب حضنو 
كيسمى كريف الدـ فتصبح بينهما كحدة اتمة ال تقبل االنفصاـ كما أف الكرافة تكوف بُت يزيديُت عندىا يدخل الواحد 

( ٚٔٔ، صُٕٓٔٓب ٤ترمات اآلخر كأخ الرضاعة كالذم يستمر ٠تمسة أجياؿ أك أكثر. ينظر: الدملوجي،  منهم
 -ككاالٌب:

 الوالدة : – ٔ
إىتم االيزيديوف ُب اإلكثار من النسل ٔتجتمعاهتم العشائرية، لرغبتهم ُب تكثَت األيدم العاملة ذات األثر الفعاؿ      

ٟتيواانت، كزايدة أعضاء العشَتة ال سيما من الذكور، ٟتمايتها من اعتداءات اآلخرين كا١تستخدمة ُب الزراعة كتربية ا
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عليها، كتثبيت مركزىا ُب اجملتمع العشائرم ابافظة على ٝتعتها كالذكد عن ٛتاىا )شنكإب، اٟتياة االجتماعية ُب 
 (.           ٜ٘، ص٘ٔ، عٕٔٓٓشنكاؿ، نيساف 

د القابلة، ْتكم موقعها البعيد عن ا١تدينة كعدـ كجود مركز صحي فيها. كتقـو فالوالدة ُب القرية تتم على ي
سواء أكاف ا١تولود ذكرا أـ أنثى كحسب اإلمكاانت ا١تادية ٢تا قرابان للمولود  األسرة بعد عملية الوالدة بذبح شاة أك ديك

. ٍب أيٌب األقرابء يهنئوف األب (ٕٕٕ، صٖٕٔٓاٞتديد كيوزعوف الطعاـ على الفقراء كعائلة شيخ األسرة الدينية )خلو، 
(. ٜٙٔ، صٕٚٓٓكيعطوف األـ بعض ا٢تدااي من)لباس أك ماؿ( كيقدـ الزائركف كجبة خفيفة من تُت أك ٘تر )ليسكو، 

كيقوموف بوضع حبل مصنوع من الصوؼ حوؿ األـ كا١تولود ١تدة سبعة أايـ، ٟتمايتهم من األركاح الشريرة. كيضعوف مقصان 
أك آلة حادة ٖتت رأس طفلهم، ٟتمايتو من اٞتن الذم يعجز عن مقاكمة كل ما ىو معد٘ب حسب اعتقادىم. أك سكينة 

، ٘ٔكٔتجرد كضع اٟتمل فاف األـ ٬تب أف تبقى ُب بيتها ١تدة أربعُت يومان )شنكإب، اٟتياة االجتماعية ُب شنكاؿ،    ىىىع
، ٖٕٔٓع زكجتو، أك تتقابل كتتحدث مع امرأة أخرل )خلو، (، كأثناء فًتة النفاس ال ٬توز فيها للرجل أف ٬تامٜٚص
(. كمن العادات األخرل ٜٚ، صٓٗ، عٜٜٜٔ(. كال تذىب ألم عرس، ألهنا ستصاب ابلعقم )ٜتو، أيلوؿ ٕٕٗص

بعد بضعة أايـ من الوالدة يقـو أحد أفراد عائلة الشيخ بربط قماش أبيض حوؿ رقبة ا١تولود اٞتديد كيكوف ٔتثابة الطوؽ 
لتوؾ( ))كيسمى )الزيق( أك )الزيك( عند أىل ا١توصل كيكوف دائرم حوؿ العنق كىو طوؽ االٯتاف كعليو اف ال ٮترج )ا

ا١تدكر كالذم يرتديو كل إيزيدم. كيقـو  دائرة تعاليمو الدينية كيتمسك بطقوسو كفرائضو كيعترب ا٢توية الرمزية لإلزيديُت((
اء يطلب فيها أبف يطوؿ عمر ا١تولود، كأف يعيش طيلة حياتو ٓتَت كسالـ بعيدا الشيخ ُب ىذه األثناء بًتتيل كلمات الدع

. أما فيما ٮتص اختيار اسم ا١تولود عندىم فيتم بتخليد ذكرل أحد أقارب األب (ٕٕٕ، صٖٕٔٓعن أم مكركه )خلو، 
 (.ٕ٘ٔ، صٕٕٔٓة )٤تو، أك األـ أك يتم تسميتو ابسم أحد األنبياء أك مناسبة من ا١تناسبات الدينية أك االجتماعي

 الزواج :  - ٕ
 كالزكاج عند االيزيديُت ٤تصور ُب طبقاهتم فال ٭تق للبَت أك الشيخ مثال أف يتزكج من       

طبقة ا١تريدين )العواـ( فكل طبقة تتزكج من طبقتها، كذلك حفاظا على طبقاهتم كما يتمتعوف بو من امتيازات، كمنها 
ريدين، فعادات كتقاليد الزكاج عند العشائر االيزيدية ُب سنجار تتشابو ٘تاما بُت االيزيديُت الضرائب اليت يقدمها إليهم ا١ت

كا١تسلمُت على السواء، فالزكاج ىناؾ كما ُب غَته من ا١تناطق االيزيدية األخرل. سنة اجتماعية ٢تا عاداهتا كتقاليدىا 
 (.ٛٔٔ، صٕٕٔٓا٠تاصة هبا كيتم بطريقتُت )ابزك، 

 العادي )أي الزواج عن طريق اخلطبة( :الزواج  -أ 
كيتم الزكاج عن طريق ْتث العائلة عن فتاة البنها الراغب ابلزكاج كتبدأ اإلجراءات التمهيدية للخطوبة ابلسؤاؿ 
عن الفتاة كمستواىا الطبقي كتكوف مرغوبة ١تركزىا االجتماعي، كبعد الوصوؿ أب قناعة تقـو عائلة الفىت كغالبا ما يكوف 

ه كأمو معهم أحد أقرابئهم أك معارفهم كال سيما من الذين ٢تم اعتبار خاص عند عائلة الفتاة، كيبذؿ الفىت كل ما ُب كالد
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كسعو للحصوؿ على موافقة أىل الفتاة الف األخَتة كْتكم التقاليد كاألعراؼ االجتماعية قد ترفض طلبهم ألسباب 
(. كإذا ما اقًتبت أفكارىم ٛٔٔ، صٕٕٔٓلعشائرم ُب سنجار )ابزك، عديدة، إال أهنا قليلة إٔب حد كبَت ُب اجملتمع ا

حوؿ ا١توضوع كطريقة دفع ا١تهر يتم إعالف ا١توافقة ٓتطوبة الفتاة إٔب الشاب ا١تعٍت ابألمر كتوزع اٟتلول على اٟتاضرين 
لسنجارم( كبعدىا يعود كٕب أمر كاٞتَتاف كداللة على إ٘تاـ ا٠تطوبة )كُب أغلب األحياف تكوف اٟتلول ا١توزعة حبات التُت ا

الشاب أب البيت إل٘تاـ الفرحة كتبشَتىم ْتصوؿ ا١توافقة على ا٠تطوبة كيقوموف بتوزيع اٟتلول على جَتاهنم )الدانيي، 
، علما أف كل فًتة ٭تدد ا١تهر من قبل ٕٔ( غراـ ذىب عيار ٘ٚ(. كحاليا ا١تهر ىو )ٗ٘-ٖ٘، ص صٕٙ، عٕٙٓٓ

 (.ٕٕٓ، صٖٕٓٓدم )ابقسرم، اجمللس الركحا٘ب اإليزي
كلدل العشائر االيزيدية ُب سنجار زكاج البدائل أم ا١تبادلة إذ يكوف التبادؿ ابألخوات على أف يتزكج ىذا 
أخت ذاؾ كابلعكس كيسمى )كوىارؾ( كبعد مناقشة ٚتيع األمور، تستعد عائلة الفىت لكي يتزكج كلدىا إذ تقـو بشراء 

مع بعض ا١تالبس كأخذىا إٔب بيت الفتاة لتلبسها كٗترب عائلة الفتاة ٔتوعد الزكاج، لكي النيشاف كقطعة أخرل من الذىب 
تستعد بدكرىا ُب شراء اٟتاجات كاالغراض اليت ٕتلبها العركس معها. كقبل أايـ من اليـو ادد للزكاج ترل عائلة الفىت 

 (.ٕٔٔ، صٕٕٔٓف أحذية كقمصاف )ابزك، تقـو بشراء ا٢تدااي كتوزعها على أقرابئها كمعارفها كغالبا ما تكو 
كقبل الزكاج على العريس أف ٮتتار لو أخا ُب اآلخرة كالعركس عليها أف ٗتتار ٢تا أختا ُب اآلخرة على أف يكوانف 
من غَت طبقتهما الدينية، كغالبا ما يكوانف من طبقيت الشيخ أك البَت، كبعدىا يتم اإلتفاؽ على التفاصيل كحفلة الزفاؼ 

ضَت ٢تا كٖتديد االلتزامات بُت  الطرفُت كيقوموف بدعوة األقارب ٟتضورىا كغالبا ما تكوف الدعوة إبرساؿ ىدااي كالتح
معينة أب ا١تدعوين كيدفع أىل العريس مبلغ من ا١تاؿ كهدية إٔب عم الفتاة العركس كخا٢تا كتسبق ليلة الزفاؼ ليلة اٟتنة إذ 

عن األفراح كالسعادة كتكوف ليلة الفرح هبيجة ُب بيت العريس كتقاـ الدبكات على ٖتٌت العركس كقريباهتا أيديهن تعبَتا 
(. كتستمر حفلة الزفاؼ ُب دار كالد العريس مدة ثالثة ٖٔٔ، صٕٗٓٓأنغاـ الطبل كالزرانية حىت كقت متأخر )فرحاف، 

يػدم كتتعػأب الػػػزغػاريد كا٢تالىػػػل كعػػلى أايـ بلياليها، كيشارؾ كافة أىل القرية ُب حلقات الػدبػكة كالػرقػص كتتشابك األ
(، كيزفوف العركس إٔب دار زكجها ك٭تف هبا كوكبة من الفتيات من ٖٗٙ، صٕٕٔٓأنغػاـ عػػزؼ الػػطبػل كا١تزمار ) سينو، 

بلهم عشَتة العريس كأصدقائو كبعض النساء من أىل العريس ك٬ترم أمامها إطالؽ أعَتة انرية حىت يصلوا قريتهم فيستق
أىل القرية ابلغناء كبعدما يصل ا١توكب أب بيت العريس حيث يكوف ابنتظار ا١توكب مع أصدقائو كأخيو ُب اآلخرة ُب 
مكاف ابرز، كىنا تقـو ٣تموعة من النساء برش كميات كبَتة من اٟتلول على األطفاؿ اجملتمعُت كقبل دخوؿ العركس إٔب 

لتكسره أماـ عتبة الغرفة فتأذف ّتلوس العركس ُب مكاهنا ا١تخصص مع صديقاهتا  غرفتها يقدـ إانء ٦تلوء ابٟتلول كالنقود
، ص ٕٗٓٓكأختها ُب اآلخرة كيوضع بعدىا طفل صغَت ُب أحضاهنا كاب١تقابل تقدـ األـ للعركس ىدية )فرحاف، 

 (.ٚٗٔ–ٕٙٗص
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٥تدة العركس كبعدىا يتم األطفاؿ كأما العريس كحاشيتو فينزلوف إٔب داخل الدار بعد تعمدىم إبعطاء ىدية إٔب حامل 
بتشكيل حلقات الدبكة اٞتميلة كسط الزغاريد كاألىازيج كتستمر اٟتفلة إٔب كقت تناكؿ العشاء كبعد ذلك يتوجو العريس 

 (.ٕٖٕ، صٕٔٓٓإٔب غرفتو كيبقى مرافقوه ينتظركف خركج العريس الذم ٮترج كبيده )نيشاف الدخلة( )ٝتو، 
 :الزواج بطريقة اخلطف  -ٖ

كىذا النوع من الزكاج ال يلجأ إليو اإليزيدم إال ُب حالة كجود بعض العقبات أماـ زكاجو بتلك الفتاة اليت يرغب 
(، كقد ٭تدث نتيجة حب متبادؿ بُت الفىت ٕٖٕ، صٕٔٓٓابلزكاج منها، كأف ٯتتنع كٕب الفتاة من تزك٬تها إايه )ٝتو، 

هما على زكاجهما أك عندما يقـو أىل الفتاة إبجبارىا على الزكاج من ابن كالفتاة كامتناع أسرة أحد الطرفُت كعدـ موافقت
عمها أك شخص آخر ال ٖتبو كال تريده. عادة يكوف ا٠تطف نتيجة لذلك كتتم عن طريق قياـ الفىت أبخذ الفتاة، كغالبا ما 

ىل الفتاة قد يكوف بيت أنظار أتسهل الفتاة عملية ا٠تطف أك ٔتساعدة شخص آخر كا٢تركب هبا إٔب جهة بعيدة عن 
أحد معارؼ أك أصدقائو من الذين ٢تم مركز إجتماعي معركؼ، لكي يتمكن من ٛتايتها كتسهيل األمور بُت عائليت 

، ص ٘ٔ، عٕٔٓٓالطرفُت، كيبقى العركساف ُب ىذا ا١تكاف إٔب أف يتم الصلح حيث يعوداف إٔب بيت العريس )شنكإب، 
لزكاج مثل مراسيم الزكاج العادم اليت أشران إليها سابقان. كٓتصوص أحكاـ الزكاج . كمن ٍب تتم مراسيم ا(ٖٓٔ –ٕٓٔص

عند االيزيدية فهي صارمة جدا فضال عن أهنا ٤تصورة ضمن الطبقات الدينية الثالثة، فاف الداينة االيزيدية ال تسمح 
ناؾ موانع أخرل، ال (. كما ىٜٕٔ، صٕٕٔٓ؛ ٤تو، ٗٙ، صٖٜ٘ٔابلزكاج خارج حدكدىا بشكل مطلق )اٟتسٍت، 

ٯتكن لإليزيدم أف يتزكج من زكجة أخيو أك عمو أك خالو بعد موهتم، ك٭تـر عليو الزكاج من أخت زكجتو بعد طالقها أك 
 (.ٕٚٗ، صٕٗٓٓموهتا أك ُب حياهتا )فرحاف، 

كاٟتفيدة كال ٬توز لإليزيدم أيضا أف يتزكج من فركعو كفركع أبويو كأجداده كتشمل ذلك األـ كالبنت كاٞتدة 
كالعمة كا٠تالة ككذلك ٭تـر عليو الزكاج من زكجة األب كزكجة االبن كزكجة ابن االبن كأـ زكجتو كبنت زكجتو، ككما 

(. الذين ٜٕٔ، صٕٕٔٓحرمت الداينة االيزيدية الزكاج خالؿ شهر نيساف، كذلك لقدسيتو لدل االيزيدية )٤تو، 
 :وؿ هللا تعأب ُب كتابو الكرٙب يتشبهوف ابلدين اإلسالمي ُب ىذه األمور إذ يق

ُحّرَِمْت َعَلْيُكْم أُمََّهاُتُكْم َوبَلَناُتُكْم َوَأَخَواُتُكْم َوَعمَّاُتُكْم َوَخااَلُتُكْم َوبَلَناُت اأْلَِخ َوبَلَناُت  ))
َن الرََّضاَعِة َوأُمََّهاتُ  ِت َأْرَضْعَنُكْم َوَأَخَواُتُكم مِّ ِنَساِئُكْم َوَرَِبئُِبُكُم  اأْلُْخِت َوأُمََّهاُتُكُم الالَّ

ِت َدَخْلُتم ِت يف ُحُجورُِكم مِّن نَِّساِئُكُم الالَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ِِبِنَّ فَِإن َلَّْ َتك الالَّ
ْم َوَأن ََتَْمُعوا ونُوا َدَخْلُتم ِِبِنَّ َفاَل ُجَناَح َعَلْيُكْم َوَحاَلِئُل أَبْلَناِئُكُم الَِّذيَن ِمْن َأْصاَلِبكُ  ُُ 

   سورة الظساء. )ٖٕ)  (( بَلنْيَ اأْلُْختلَنْيِ ِإالَّ َما َقْد َسَلَف ۗ ِإنَّ اَّللََّ َكاَن َغُفورًا رَِّحيًما
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 نظام الكرافة بني العشائر االيزيدية : -ج
مهما كاف تعد الكرافة ظاىرة إنسانية تعكس قدرة اإليزيدم على تقدير أخيو االنساف كحبو للخَت كالعطاء 

كتضفي نوعا من التآخي   ٚتيع البشر(، فهي توطد العالقة اٟتميمة بُتٖٕ٘، صٖٕٔٓانتمائو القومي أك الديٍت )خلو، 
كالتألق ُب ا١تنطقة فضال عن أهنا تعمل على نشر الطمأنينة كاألماف لإليزيدم، كالكريفة تعٍت زايدة الثقة كالقوة بُت 

 . (ٕٓٔ، صٜٜٗٔلكريف أيضا ما ٖتتمو تضحيتو لو )عبود، ات عن االيزيدية، االيزيديُت أنفسهم ك٬تب أف يؤدم ا
كيعد الدـ أعلى مرتبة كأ٫تها فيو كىي تعبَت رمزم عن اختالط الدـ بُت عائليت الكريفُت، كتتحقق حُت يضعوف 

تلوف مالبسو، كبذلك أحد أكالد اإليزيدم ُب حضنو أثناء عملية ختانو فتسقط قطرات من دـ ا٠تتاف ُب حضن الكريف ك 
اختلط دمو مع أفراد عائلة اإليزيدم فأصبح األقرب ٢تا كحرمت عليو نساؤىا أعظم حرمة كأمو كأختو كبنتو اٟتقيقية كىي 

(. كابلتأكيد فإهنا تتأثر مع أتثَت كل القيم داخل ٕٙ–ٔٙ، ص صٕٔٔٓٔتثابة ا٠تطيئة الكربل اليت ال تغتفر )نصيف، 
أهنا ليست طقسا دينيا لدل االيزيدية كإ٪تا ىي تقليد عشائرم انبع من الضمَت اإلنسا٘ب الذم اجملتمع قوة كضعفا. كما 

 أملتو عليو ظركؼ معينة كاستمر العمل هبا بشكل مستمر كأصبحت من عادات ٣تتمعاهتم  النبيلة.
 االستنتاجات :

اترٮتية قدٯتة كعريقة ُب العراؽ  ان كنستنتج من خالؿ دراستنا للعشائر االيزيدية ُب جبل سنجار أبف ٢تا جذكر 
كجَتانو، ابلرغم من الصعوابت اليت كاجهت تلك العشائر، كلكنها استمرت على مبادئها كطابعها العشائرم الذم 

 ٘تسكت بو منذ قركف عديدة كإٔب اآلف.
م اٟتمالت اليت كلػلػمجػتػمع اإلزيدم ُب جبل سنجار عادات كتقاليد قدٯتة ٯتارسوهنا كيؤدكهنا إٔب يومنا ىذا، رغ

 تعرضوا ٢تا، بسبب عصياهنم ك٘ترداهتم على اٟتكومات اليت حكمة العراؽ. 
كما أف منطقة سنجار كانت موضع اىتماـ كأنظار القول ا١تتصارعة من أجل السيطرة عليو، ١تناعتو كموقعو 

 سيطركا عليو عرب التاريخ.   اٞتغراُب ا١تتميز. كيظهر ذلك من كثرة التسميات اليت ٝتي هبا من قبل األقواـ الذين 
  -قائمة ادلصادر وادلراجع العربية : 
، ) بَتكت، ٔ، طٜٙ، جٖ٘أبن عساكر، ثقة الدين أبو القاسم علي بن اٟتسن بن ىبة هللا الشافعي، اتريخ دمشق الكبَت، مج -

ٕٓٓٔ .) 
 (.ٕٕٔٓ، )دىوؾ، ٔ(، طٜٛ٘ٔ-ٕٜٔٔابزك، شكر خدر مراد، شنكاؿ خالؿ العهد ا١تلكي ) -
 (.ٖٕٓٓابقسرم، عز الدين سليم، مركو ىػ، )دىوؾ،  -
 (.ٜٜٛٔ، )السويد، ٔجندم، خليل، ٪تو معرفة حقيقة داينة االيزيدية، ط -
 (.ٕٛٔٓكانوف الثا٘ب  ٗ جواان، دخيل، عيد الباتزمية، شبكة اللش اإلعالمية، صحيفة الكًتكنية، )دىوؾ، -
 (.  ٖٜ٘ٔ، )بَتكت، ٕكماضيهم،ط اٟتسٍت، عبد الرزاؽ، اليزيديوف ُب حاضرىم -
 .www.hekar.net، ٜٕٔٓأيلوؿ  ٘ٔٛتو شرك من مشاىَت الكرد االيزيديُت، ًب الوصوؿ إٔب الرابط بتاريخ  -

http://www.hekar.net/
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 (.ٕٓٔٓ، )دىوؾ،ٔا٠تتارم، داكد مراد، اٟتمالت كالفتاكل على الكرد االيزيديينفي العهد العثما٘ب،ط -
 (.ٕٔٓٓ، )دىوؾ، ٘ٔخديدة، سعيد، داكد الداكد، ٣تلة اللش، ع -
ا١تراسيم كالطقوس ُب ضوء النصوص الدينية (،  –ارمات –ا١تقدسات –خلو، ٦تتاز حسُت سليماف، االيزيدية )التنظيم الديٍت -
 (.ٖٕٔٓ، ) دىوؾ، ٔط
 (.ٜٜٜٔ، أيلوؿ، ) ٓٗكارا٘ب، ٣تلة كوالف العريب، ع  ( عند االيزيدين، ترٚتة: كاركافٜٓٗتو، طارؽ شكرم، قدسية العدد ) -
 (.ٕٙٓٓ، )دىوؾ، ٕٙالدانيب، مصطو الياس، عادات كتقاليد الزكاج ُب سنجار قدٯتان، ٣تلة اللش، ع  -
 .ٜٜٙٔ، دمشق، شباط كاذار ٕٛٙدانكم، مَتزا حسن، جوانب من حياة االيزيدين ُب سنجار، ٣تلة الثقافة اٞتديدة، مج  -
 (.ٕٓٔٓ، )ٕ(، طٜٜٗٔا١توصل، -، )العراؽٕجي، اليزيدية، طالدملو  -
 (.ٕٗٓٓ، )دىوؾ، ٕٔدان٘ب، ريساف حسن، سفوؾ ابشا الومبلي، ٣تلة اللش، ع -
 (.ٕٙٓٓترحيب كترحيل، )أربيل،  –رديٍت، كصفي حسن، شنكاؿ -
 (.ٖٕٓٓ، )عماف، ٔ، طٕالركحناف، عبد عوف، موسوعة عشائر العراؽ، ج -
 (.ٕٕٔٓ(، )أربيل ، ٜٛ٘ٔ–ٕٜٔٔود الشيخ حسُت، سنجار ُب عهد ا١تلكي )الريكا٘ب، ٤تم -
 (.ٕٔٓٓٝتو، ازاد سعيد، اليزيدية من خالؿ نصوىها ا١تقدسة، )بَتكت،  -
 (.ٕ٘ٓٓ، )دىوؾ، ٕٕٝتو، شيخ حجي، من مشاىَت الكرد، ٣تلة اللش، ع -
، ٔ، طٔرٮتية سياسية دينية اجتماعية اقتصادية، مجدراسة ات–سينو، د. أٛتد، األكراد االيزيديوف ُب العهد العثما٘ب  -

 .ٕٕٔٓ،دمشق
 مشسيا٘ب، حسن، مدينة سنجار من فنح العريب االسالمي حىت فتح العثما٘ب، )بَتكت ، د.ت(. -
 ، )بَتكت، د.ت(.ٕٔالشنتناكم، أٛتد كآخركف، دائرة ا١تعارؼ االسالمية، ج -
 (.ٕٔٓٓ، نيساف، )دىوؾ، ٘ٔلة اللش، عشنكإب، خدر، اٟتياة االجتماعية ُب شنكاؿ، ٣ت -
 (.ٕٔٓٓ، ٣تلة اللش، ) دىوؾ ، ٘ٔشنكإب، خدر، شنكاؿ.. أسم كاتريخ، ع  -
 (.ٜٕٓٓ، )القاىرة، ٔ، طٙالعامرم، اتمر عبد اٟتسن، موسوعة عشائر العراقية، ج  -
 (.ٕٙٓٓ، )دىوؾ، ٕعبد الرٛتن، بشَت سعيد، هبدانف كعشائرىا، ط -
 (.ٕٛٓٓ، بَتكت، ٔم، طاككس ملك رئيس ا١تالئكة عند االيزيدية، طعبود، زىَت كاظ -
 (.ٜٜٗٔ، )بغداد، ٔعبود، زىَت كاظم، ات عن االيزيدية، ط -
 (.ٖٜ٘ٔ، )بغداد، ٔالعزاكم، عباس، اتريخ اليزيدية كاصوؿ عقيدهتم، ط -
 (.ٕٗٓٓنية، ، )السليمأفرحاف، عدانف زايف، الكورد االيزيديوف ُب كردستاف اٞتنوبية، ط -
 :https: ٜٕٔٓأيلوؿ  ٚٔ: قضاء سنجار ، كبكيبيداي ااا١توسوعة اٟترة، ًب الوصوؿ إٔب الرابط بتاريخ  -

//ar.m.wikipedia.org   
 (. ٕٚٓٓدمشق،  -ليسكو، ركجيو، اليزيدية ُب سورية كجبل سنجار، ترٚتة: أٛتد حسن، )سورية -
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: ٜٕٔٓآب  ٕٕفيها؟!، ًب الوصوؿ إٔب الرابط بتاريخ  ما ىي الداينة االيزيدية كما قصة )إبليس( -
https://www.alatamtv.net 

 (.ٕٕٔٓ، )دىوؾ: ٔأب هناية اٟترب العا١تية األكٔب(، ط ٜٔارشدٛتد، االيزيدم ُب كتب الرحالةالربيطانية)من مطلع القرف ٤تو، -
: ٕٛٔٓكانوف الثا٘ب   ٗٔريخ، مدخل ١تعرفة اتريخ الداينة االيزيدية ، ًب الوصوؿ إٔب الرابط بتا -

detail<articles<cabinet.gov krd 
 (.ٕٓٔٓ، )دىوؾ، ٖٔشاكر خضر، دكغو، اكسي، ٣تلة اللش، عمراد،  -
 (.ٕٔٔٓنصيف، رسيم ٧تيب، حقوؽ ُب الدايانت كا١تذاىب، )بغداد،  -
، ٔـ(، طٕٔٙٔ-ٕٚٔٔىػ/ ٓٓٙ-ٕٔ٘ا٢تسنيا٘ب، موسى مصطفى، سنجار دراسة ُب التاريخ السياسي كاٟتضارم من ) -

 (.ٕٓٔٓ)أربيل، 
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 ملخص البحث
ُياول ىذا البحث تسليط الضوء على قرية العمرانية من حيث اشتقا  االسم وما ورد عنها من إشارات  

التارخيية وبيان موقعها اجلغرايف عند البلدانيني ومتابعة التطور الدميوغرايف لسكان القرية والتنويو اىل  يف بعض النصوص
 اآلَثر اليت تدل على بقاايىا يف الوقت احلاضر.

 الكلمات ادلفتاحية : العمرانية،  البلدانية، ادلوصل ، قلعة .
Abstract 

This research is an attempt to shed light on Omraniyah village 

with regards to its name's derivation , its mention is some historical 

texts and demarcation of its geographical position by Buldanists. The 

research also follows up the demographic development of the village's 

residents , and it alludes to its antiquities to-day. 

 Key words: Omraniyah ,  Buldan's ,  Mosul   , Castle 

 ادلقدمة : 
يهدؼ ىذا البحث أب تسليط الضوء على قرية مغمورة ٓب تذكرىا ا١تصادر كثَتان بوصفها من القرل الشرقية ١تدينة 
ا١توصل، كاليت ٓب ٖتَظ بدراسة سابقة. كانبثقت فكرة كتابة ىذا البحث من كوف مادتو البلدانية كالتارٮتية كانت تشكل جزءان 

السنة ا١تاضية عن شخصية عآب رايضي موصلي أشتهر برباعتو ُب علم الرايضيات كا٢تندسة من ْتث أكرب كتبو الباحث ُب 
ـ(. ٜ٘٘ىػ/ ٖٗٗكالفلك،  كىو صاحب أكرب خزانة كتب علمية ُب ا١توصل كىو علي بن أٛتد العمرا٘ب )ت: 

رٮتية تتعلق اب١توقع (؛ كألف مادة البحث ا١تتعلقة ابلقرية تشكل ٔتجموعها أكصافان بلدانية كات٘ٚ،صٜٕٔٓ)الدابغ،
اٞتغراُب للقرية كاليت لو بقيت ضمن البحث اآلنف الذكر ا١تتعلق بشخصية علي العمرا٘ب ا١توصلي كدراسة كتبو كخزانة كتبو 
الشخصية كانت ستطيل البحث، لذا ارأتل الباحث فصل ا١تادة ا١تتعلقة ابلقرية عن الشخصية ا١تتقدمة على الرغم من أف 

  أصلو يعود اليها.
أما الدراسات السابقة القريبة من موضوع البحث فهناؾ دراسة كتبت حوؿ قرل ا١توصل كبلداهنا بشكل عاـ 

دراسة كصفية( -ـٕٙ٘ٔىػ/ٗ٘ٙكاليت ٛتلت عنواف )بلداف ا١توصل كتراٚتها ُب قالئد اٞتماف البن الشعار ا١توصلي 
 (.ٔٔ-ٓٔ،ص صٖٕٔٓتناكلت العمرانية بشكل مقتضب.)الطو٘ب،

٫تية البحث ُب أنو يقدـ مادة دقيقة للنصوص اليت ٖتدثت عن القرية  بشقيها البلدا٘ب كالتارٮتي، كفق كتربز أ
 منهج ٖتليلي ُب ٤تاكلة الستنباط مضامُت كآراء تنبثق من ىذه النصوص.

وقع قسم البحث أب عدد من ااكر، تناكؿ اور األكؿ تسميات القرية، أما اور الثا٘ب فقد تطرؽ أب ا١ت
اٞتغراُب لقرية العمرانية، على أف اور الثالث عاِب اٟتديث عن قلعة العمرانية القريبة من القرية، ُب حُت تطرؽ اور الرابع 
أب اٟتوادث التارٮتية اليت كقعت ابلقرب منها، كما صاحبو من ٖتوؿ دٯتوغراُب سكا٘ب مرت بو القرية، أما اور ا٠تامس 
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يات اليت تعود أصو٢تا للقرية كىي أربعة شخصيات. كاٟتق البحث ٓتارطة مؤشر عليها موقع قرية فقد درس أىم الشخص
 العمرانية، عسى أف يكوف ىذا البحث نواة لدراسة قرل موصلية أخرل بشكل منفرد كبدراسة مستقلة.

 اور األول: تسميات القرية 
 ،ٕ،جٕٚٓٓـ،٘ٔٗٔىػػ /ٚٔٛر" )الفػَتكزأابدم، ت:ابلكسالِعمَرانِيُة كرد ضبط االسم ُب اللغة العربية "  

(، كأشػػػػػػػػػػػار ٕٛٔ، صٔـ، د.ت، ج٘ٓ٘ٔىػػػػػػػػػػػػ/ٜٔٔكابلكسػػػػػػػػػػػر كالسػػػػػػػػػػػكوف أب الِعْمرانية)السػػػػػػػػػػػيوطي، ت: ، (ٛ٘ٔص
( أب تفصػػيل اشػػتقاقها اللغػػوم بقولػػو: " بكسػػر العػػُت ا١تهملػػة كسػػكوف ا١تػػيم كفػػتح الػػراء كُب ٙٙٔٔىػػػ/ٕٙ٘السػػمعا٘ب)ت:

(، كجػاءت بػدكف أؿ التعريػف ٜٖٙ – ٖٛٙ، ص ص ٜ،جٜٚٚٔٔب العمرانية قرية اب١توصػل " )آخرىا النوف ىذه النسبة ا
 , Ibnalnadīm(. كالنسػػبة اليهػػا "العمػػرا٘ب" )٘٘ٔ، ص ٜ٘٘ٔـ، ٕٓٛٔىػػػػػػ / ٖٕ٘ٔلػػدل ايسػػُت العمػػرم)ت:

D:380A.H/990A.D, 1871, p.283:؛ ٕٛٔ، صٔـ، د.ت، ج٘ٓ٘ٔىػػػػػ/ٜٔٔ(؛ )السػػػػيوطي، ت)
 (.ٓ٘ٔ، صٜ٘ٛٔ)السلماف،
كالسم العمرانية دالالت كاشتقاقات أخرل ففي اللغة الكردية جاءت ابلضم بدؿ الكسر فهي "ُعمرا٘ب" ٣تردة من  

، نشر العمل األصلي ٕٚ٘، صٔ، جٕٙٓٓـ، ٖٓٙٔىػػ/ٔٔٓٔأؿ التعريف كما أكردىا ا١تؤرخ الكردم البدليسي)ت:
بصيغة أخرل ُب اللغة الكردية كىي " ُعومراّ٘ب " (. ككردت العمرانية ٕٕٛ، صٗ، مجٕ٘ٓٓـ(؛)العزاكم، ٓٙٛٔسنة 

 (.ٕٓٙ، صٕٔٔٓ( ك" ُعمرانية " )رؤكؼ، ٚ٘، صٕٜٜٔ)فندم، 
" العمرانية : ند ٖتديد موقعها كما جاء ُب النص:كجاء ذكرىا ابللغة الًتكية بنفس أٝتها )العمرانية( بدكف ٖتريك ع

 (. ٖٗ، صٕ، مج ٖٗٛٔـ، ٜٔٛٔىػ / ٖٕ٘ٔموصل شرقيسنده..." )عاصم أفندم، ت:
كمن االشتقاقات األخرل السم القرية ما كرد ُب احدل الدراسات اٟتديثة عند ٖتديد اسم القرية اآلرامي، ففي 

(، كىي مكونة ٖٛ، صٜٙٙٔـ، ٜ( ؛ )ا١ترجي، من أىل القرف ٘، صٜٕٔٓ" )سعيد، ِنَتَـاللغة اآلرامية يطلق عليها " 
(، كىي مشتقة من آية من ٚٔٔ، صٕٚٓٓضوء الذم على علو(.)صليبا، من مقطعُت )نَتك( ك )راـ( كمعناىا )ال

اإل٧تيل﴿ انتم نور العآب ال ٯتكن أف ٗتفى مدينة موضوعة على جبل كال يوقدكف سراجان كيضعونو ٖتت ا١تكياؿ بل على 
 (.٘ٔ-ٗٔية رقمآ ،٘االصحاح ،ٕ٘ٔٓ ا١تنارة فيضئ ٞتميع الذين ُب البيت﴾)الكتاب ا١تقدس،العهد اٞتديد،إ٧تيل مىت،

 (،إذ ذكرىا االزدمٓٔ،صٖٕٔٓكعرفت القرية هبذا االسم أم ]العمرانية[ نسبة أب بٍت عمراف االزديُت )الطو٘ب، 
ـ( كأكؿ مؤرخ ُب كتابو)اتريخ ا١توصل( مشَتان أب كجود بنو عمراف الذين يعود أصل القرية ا١تتقدمة ٜ٘ٗىػ/ٖٖٗ)ت :
 (.ٖٛ،صٕ،جٜٚٙٔ) إليهم

علي حبيبة ٤تقق كتاب )اتريخ ا١توصل( ا١تتقدـ الذكر أف كلمة العمرانية جاء رٝتها ابألصل ا١تخطوط كذكر الدكتور 
-، ىامشٖٖ، ص ٕ، جٜٚٙٔ،  ـ(ٜ٘ٗىػ/ٖٖٗ)ت: ىكذا " كمالعبا " كأضاؼ " كلعلها ٤ترفة ٦تا ذكرتو ")االزدم،

 (.ٕٛ٘، صٕٓٓٓكجاء االسم خطأ عند اليازجي أف العمرانية ٤ترفة عن معلثااي )  (،-ٔ
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كنصل أب أف االسم الشائع كا١تتعارؼ عليو بُت الدراسات كا١تصادر ىو العمرانية على الرغم من االختالفات اٞتزئية 
 ُب ا١تدلوؿ اللفظي اللغوم ُب ا١تسميات اليت عرفت هبا القرية.

 اور الثاين : ادلوقع اجلغرايف لقرية العمرانية 
لدانية كالتارٮتية بصيغة مقتضبة، فضالن عن بياف كٖتديد موقعها اٟتإب ُب بعض كرد ذكر القرية ُب بعض النصوص الب

ـ( قاؿ : " قرية كبَتة...ُب شرقي ا١توصل ٜٕٕٔىػ / ٕٙٙالدراسات اٟتديثة، فقد جاء ذكرىا عند ايقوت اٟتموم )ت:
ـ( ٜٕٕٔىػ/ٕٙٙ( فمن خالؿ نص ايقوت اٟتموم )ت:ٖ٘ٔ، صٗ، جٖٜٜٔمتآٜتة لناحية الشوش كا١ترج..." )

يرجح أهنا كانت قرية زراعية كبَتة ك٢تا مكانة مهمة قريبة من انحية الشوش كا١ترج، كما يالحظ أف التصنيف ا١ترتيب ٢تا قد 
ـ( كما ذكر ذلك ابلنص قاؿ : " قرية من ٕٙ٘ٔىػ/ٗ٘ٙتقلص ]رٔتا؟![ أب قرية استشهادان اببن الشعار ا١توصلي )ت:

كانت قرية كبَتة كٖتولت أب قرية على الرغم من قرب ا١تدة الزمنية بينو كبُت ايقوت نواحي ا١توصل شرقيها " بعد أف  
(. مع االتفاؽ بينهما أهنا تقع ُب شرؽ ا١توصل، كٓب يضف ٖ٘، صٚ، جٕ٘ٓٓـ(، )ٜٕٕٔىػ /ٕٙٙاٟتموم )ت:

(، ٜٖٙ – ٖٛٙ، ص ص ٜ، جٜٚٚٔـ( شيئان سول ذكره أهنا " قرية اب١توصل " )ٙٙٔٔىػ/ٕٙ٘السمعا٘ب )ت:
،  ٕ، ج ـٕٜٜٔػ/ىٕٔٗٔـ، ٖٖٛٔىػ / ٜٖٚالبغدادم، تـ(. )ٗٔىػ/ٛكأستمرت ٖتت نفس ا١تسمى حىت القرف )

 (.ٜٓٙص 
( ٖٚ٘، صٕـ، د.ت، جٖٖٕٔىػ /  ُٖٓٙب حُت جعلها البعض " انحية من أعماؿ ا١توصل " )ابن األثَت، ت:

، ٔفقاؿ: "انحية اب١توصل" )د.ت، ج ـ(ٖٖٕٔىػ /  ٖٓٙـ( نص ابن األثَت)ت:٘ٓ٘ٔىػ/ٜٔٔكأختصر السيوطي )ت:
ىػ /  ٖٓٙ(، كىو ما نستبعده، إذ انو ٓب تذكر ا١تصادر كجود انحية هبذا االسم، كرٔتا قصد ابن األثَت )ت:ٕٛٔص

ـ( من بعده ]قرية[ اتبعة للموصل كٓب يقصد هبا الناحية أك العمل أك اإلقليم ٘ٓ٘ٔىػ /ٜٔٔـ( ٍب السيوطي )ت:ٖٖٕٔ
 (.ٔٙ،صٕٔٔٓمساحات كبَتة ككاسعة من األرض ٦تا ال ينطبق على قرية العمرانية )قيقم،الف األخَتة تشكل 

، ٕٔٔٓـ( كما بعده )ٕٔىػ/ٙكتقع قرية العمرانية ُب منطقة عقرة، كأشار رؤكؼ أب أهنا اشتهرت ُب القرف )
، ٕٔٔ، ص ٕ، جٖٜ٘ٔ( كيلومًتان )الصوُب، ٜٓ(، إذ كانت ضمن القرل التابعة لشوش، كتبعد عن ا١توصل )ٕٓٙص

(، كالشوش من أعماؿ ا١توصل ُب ٖ٘، صٕٔٔٓ]كعن ٖتديد موقع العمرانية تراجع ا٠تارطة ُب آخر البحث[ ؛ )فندم، 
(، أما ا١ترج فيعرؼ ٔترج أيب عبيدة كىو على جانبها الشرقي ٙ٘،صٕ٘ٓٓاٞتانب الشرقي كىي ٕتاكر عقرة )ىركرم، 

ىػػػػ / ٖٕ٘ٔرض شبيو ابلغور فيو مركج كقرل حسنة. )ايسُت العمرم ت:بوصفو موضعان بُت اٞتباؿ ُب منخفض من األ
(،ك٦تا اشتهرت بو القرية زراعة الكرـك ]العنب[ حسب ٘ٙٔ، صٜٕٓٓ(؛ )عبود، ٗٙ-ٖٙ،ص ص ٜ٘٘ٔـ، ٕٓٛٔ

 (.ٕٕٛ، صٕ٘ٓٓ( ؛ فضالن عن الرز )العزاكم، ٖ٘ٔ، صٗ، جٖٜٜٔـ، ٜٕٕٔىػ /ٕٙٙايقوت اٟتموم )ت:
(، كال يقصػػػد ىنػػػا أف ٜٔ، صٜٜٛٔالقريػػػة مػػػن " مػػػدف العماديػػػة القدٯتػػػة " )العػػػزاكم،  كُب كقػػػت الحػػػق أصػػػبحت

، مػج ٕ٘ٓٓدرجتها ُب الًتتيب ا١تد٘ب ا١ترتيب قد كصل هبا أب مرتبة ا١تدينة بل بلدة قدٯتة ُب أ٨تاء ا١توصل حسب العػزاكم )
مدينػػة [ انٚتػػان عػػن عػػدـ  >بلػػدة  >ة انحيػػ >قريػػة  >(، كرٔتػػا يكػػوف ىػػذا االخػػتالؼ ُب ذكرىػػا ]قريػػة كبػػَتة ٕٕٛ، صٗ
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، ٕ٘ٓٓتػػػػوخي الدقػػػػة، كرٔتػػػػا لبعػػػػدىم عػػػػن ا١تنطقػػػػة ٦تػػػػا جعلهػػػػم ٮتتلفػػػػوف ُب تلػػػػك الصػػػػيغ بشػػػػكل يربػػػػك القػػػػارئ)ىركرم، 
( ؛ )ىػػػػػػػػػركرم، ٘، صٜٕٔٓ(.كأصػػػػػػػػبحت تعػػػػػػػػرؼ منػػػػػػػػذ القػػػػػػػػرف ا١تنصػػػػػػػػػـر كأب اآلف بقريػػػػػػػػة )ُكنػػػػػػػػُدؾ( )سػػػػػػػػعيد، ٜٖص

الف )ُكنػػػػد( ابلكرديػػػػة تعػػػػٍت القريػػػػة كحػػػػرؼ الكػػػػاؼ)ؾ( ُب اللغػػػػة الكرديػػػػة ( كالػػػيت تعػػػػٍت )القريػػػػة الصػػػػغَتة(، ٓ٘،صٕ٘ٓٓ
 (.ٔ،صٕٕٓٓيستخدـ لتصغَت الشيء )الربيفكا٘ب،

 اور الثالث : قلعة العمرانية 
: م( قالٜٕٕٔىل / ٕٙٙ)ت:كرد ذكر قلعة العمرانية مرتبطان إبسم القرية ] أم العمرانية[ ُب نص ايقوت اٟتموم 

( كىو أقدـ ٖ٘ٔ، صٗ، جُٖٜٜٔب شرقي ا١توصل...كالقلعة آلت أب ا٠تراب ما بقي منها شيء" ) قرية كبَتة كقلعة" 
نص بلدا٘ب ذكر لنا كجود القلعة، كيتضح من كالمو أف القلعة قدٯتة البناء ألهنا ُب زمانو قد خربت كٓب يتبَق شيئان من 

(، ككرد ذكرىا ٛ٘ٔ، صٕ، جٕٚٓٓـ، ٘ٔٗٔػ/ىٚٔٛآاثرىا. كتقع ىذه القلعة " شرقي ا١توصل " )الفَتكزأابدم، ت:
ابللغة الًتكية ابلصيغة التالية " العمرانية موصل شرقيسنده بر قلعة آديدر" أم كالعمرانية ابلكسر قلعة شرقي ا١توصل. 

 (. ٖٗ، صٕ، مج ٖٗٛٔـ، ٜٔٛٔىػ / ٖٕ٘ٔ)عاصم أفندم، ت:
 " كو ال ُعومراّ٘ب "( ؛ فضالن عن ٕٕٛ، ص ٗ، مج ٕ٘ٓٓكتسمى ابلكردية " قلعة ُعمرا٘ب " )العزاكم، 

، نشر العمل األصلي سنة ٕٚ٘، صٔ، جٕٙٓٓـ، ٖٓٙٔىػػ/ٔٔٓٔ(. كذكر )البدليسي ت:ٚ٘، صٕٜٜٔ)فندم، 
ـ( انو " من القالع ا١تشهورة التابعة لوالية العمادية قلعة عقرة...ٍب قلعة دىوؾ...ٍب قلعة دير...كمن قالعها ٓٙٛٔ

عة عمرا٘ب كقلعة ابريزاف..."، كمن الواضح أف ىذه القالع كانت متجاكرة كتقع على خط بشرل...كقلعة قالدة شوش كقل
جبلي كاحد، كال نعلم يقينان ىل أهنا كانت مشهورة كموقع ال يزاؿ شاخصان أـ أهنا كانت معركفة هبذا االسم دكف العمارة 

( كيلومًت غرب ٕٓقع ىذه القلعة على بعد )الف النصوص السابقة تذىب أب أهنا قد دمرت كٓب يبق من آاثرىا شيء. كت
، ٘، جٖٜٜٔـ،ٖٛٗٔىػ/ٕٗٛ(، كأقرب القالع اليها قلعة شوش )ابن انصر الدين، ت:ٓ٘، صٕ٘ٓٓعقرة )ىركرم، 

 (.ٕٓٙ،صٕٔٔٓ(.كينفرد رؤكؼ برأم يشَت أب أف بقااي القلعة ما تزاؿ قائمة)ٜٕٓص
لقلعة إال أهنا شكلت كاحدة من قالع الزيبار األربعة ُب كعلى الرغم من انو ال توجد مالمح كاضحة ٢تيئة ىذه ا

 (.ٕٓٙ،صٕٔٔٓـ(كما مر ذكره آنفان كحسب ما أكد ذلك رؤكؼ )ٖٓٙٔىػػ/ٔٔٓٔزمن البدليسي )ت:
 

 اور الرابع : قرية العمرانية : التاريخ والسكان 
ىػذه القريػة مػن بػُت ا١تػؤرخُت بعامػة ـ( أكؿ من أتى على ذكر ٜ٘ٗىػ/ٖٖٗيعد ا١تؤرخ ابو زكراي االزدم ا١توصلي )ت:
ـ( عنػػدما ذكػػر عائػػدات أعمػػاؿ ا١توصػػل ا١تصػػركفة علػػى حفػػر ٖٔٚىػػػ/ٖٔٔكا١توصػػليُت ٓتاصػػة، إذ ذكرىػػا ُب حػػوادث سػػنة )

(، ٍب أتػػى نفػػس ا١تػػؤرخ أعػػاله علػػى ٓ٘ٔ، صٜ٘ٛٔ( ؛ )السػػلماف، ٖٖ – ٕٖ، ص ص ٕ،جٜٚٙٔهنػػر اٟتػػر اب١توصػػل)
ـ( عنػدما كقػع هبػا قتػاؿ بػُت دمحم بػن زيػد كإسػحاؽ بػن إبػراىيم مػن كلػد ٙٗٚىػػ/ٜٕٔذكرىا مػرة اثنيػة ضػمن حػوادث سػنة )
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(،كىػػػذا يبػػػُت أف القريػػػة قػػػد ٘تتعػػػت أب٫تيػػػة ٕٛ٘،صٕٓٓٓ( ؛ )اليػػػازجي،ٖٛ، صٕ،جٜٚٙٔجػػػابر بػػػن جبلػػػة ا١توصػػػلي )
كمػن خػالؿ مػا ذكػػره  ١توقعهػا الزراعػي كأ٫تيػة ذلػك ا١توقػع مػن خػالؿ تنػافس القػػادة للسػيطرة علػى األراضػي ُب تلػك ا١تنطقػة،

ـ( ُب كتابو )اتريخ ا١توصل( ٧تد ذكران لػبعض مػن القبائػل العربيػة كفركعهػا كالػيت سػكنت ا١توصػل، ٜ٘ٗىػ/ٖٖٗاالزدم )ت:
(، فالعمرانيػة منسػوبة أب بػٍت ٖٔٔ،صٕ،جٜٚٙٔكمنهم جابر بن جبلة ا١تتقدـ الذكر، كجػابر ىػو جػد بػٍت عمػراف ٚتيعػان )

ـ، ٜ٘ٗىػػػػػ/ٖٖٗسػػػػر ا١توصػػػػلية ا١تتنفػػػذة خػػػػالؿ العصػػػػور اإلسػػػالمية ا١تتقدمػػػػة )االزدم،ت:عمػػػراف االزديػػػػُت ككانػػػػت مػػػن األُ 
ـ( " ٕٚ٘ٔىػػػ/ ٘٘ٙ(، كمػػا قػػاؿ عػػنهم ابػػن ابطػػيش )ت:ٓٔ، صٖٕٔٓ( ؛ )الطػػو٘ب، ٜٖ٘، ٕٜ، ص صٕ،جٜٚٙٔ

، ٖٜٛٔرانيػػة " )كبيػت العمػرا٘ب مشػهور اب١توصػل كابلتقػدـ كتػوٕب األمػػور الديوانيػة كحػذؽ ا١تلػوؾ، يقػاؿ أف أصػلهم مػن العم
 (، كىذا ما سنالحظو عن األعالـ ا١تنسوبُت للعمرانية ُب ]اور التإب[.ٖ٘ٔ – ٖٗٔص ص 

كأب جانػػػػب قبيلػػػػة االزد العربيػػػػة ]العمرانيػػػػة أك ا١تنسػػػػوبُت أب بػػػػٍت عمػػػػراف[ ٧تػػػػد ذكػػػػران لألكػػػػراد ُب إشػػػػارة ابػػػػن األثػػػػَت 
ـ( بقولػػو : " ُب ىػػذه السػػنة ٖٖٔٔىػػػ/ٕٛ٘ادث سػػنة )ـ( عنػػد ذكػػره لػػبعض قػػالع األكػػراد ُب حػػو ٖٖٕٔىػػػ /  ٖٓٙ)ت:

ىػػػ[استؤب عمػػاد الػػدين زنكػػي علػػى ٚتيػػع قػػالع األكػػراد اٟتميديػػة منهػػا قلعػػة العقر]عقػػرة[ كقلعػػة شػػوش كغَتىػػا..." ٕٛ٘]
١تتقدمػة، فكلمة ]كغَتىا[ رٔتا ٖتتمل قلعة العمرانية الف العمرانية كانت تتبػع الشػوش ُب بعػض النصػوص التارٮتيػة كالبلدانيػة ا

(، كابلنسػبة للعمرانيػة كقلعتهػا فإهنػا كانػت ٗتضػع لتصػرؼ ٕٗٚ، صٜ، جٕٓٔٓفضالن عن القرب اٞتغراُب بُت ا١تنطقتُت )
، ٕٜ٘ٔ(، كعشػػػػػَتة الزيبػػػػػار مػػػػػن أىػػػػػم عشػػػػػائر هبػػػػػديناف )الػػػػػدملوجي، ٜ٘ – ٛ٘،ص ص ٕٜٜٔعشػػػػػَتة الزيبار)فنػػػػػدم،

 (.ٖٓٔص
م تسكنو كىػو الزيبار،إلحاطػة هنػر الػزاب الكبػَت بػو مػن الشػماؿ كٝتيت ىذه العشَتة ]زيبار[على اسم ا١تكاف الذ 

(.فالزيبػار مكونػػة مػن مقطعػػُت ٖٓٔ، صٕٜ٘ٔكالغػرب، كقػد ُعػػِرَؼ الزيبػاريوف منػػذ القػدـ ابلصػػالح كالطاعػة )الػػدملوجي، 
ر[ أك ]ضػػفة ٫تػػا ]زم[ كمعناىػػا ]النهػػر[ ك]ابر[ معنػػاه ]الضػػفة[ ُب اللغػػة الكرديػػة كبػػذلك يصػػبح معػػٌت الكلمػػة ]ضػػفة النهػػ

 (.ٛٗ، صٕ٘ٓٓالزاب[ أك أتٌب ٔتعٌت ]أماـ الزاب[ أك ]األرض ا١تتصلة بنهر الزاب[ )ىركرم، 
كيبدك أف دٯتوغرافيا السكاف ُب تلك ا١تنطقة قد شهدت تواجدان للعرب ٍب األكراد نتيجة ا٢تجرات كطبيعة األحػواؿ 

و أتكػػد للخالفػػة العباسػػية أنػػو ال بػػديل عػػن اٟتمػػدانيُت ُب السياسػػية الػػيت شػػهدهتا منطقػػة ا١توصػػل كاٞتزيػػرة كيػػرجح ىػػركرم أنػػ
كالية ا١توصل كاٞتزيرة كتوابعها فهم الوحيدكف الذين كاف ابستطاعتهم اٟتفاظ على السيادة العباسية ُب ا١تناطق اٞتبلية شرقي 

بػٍت ٛتػداف كػانوا مػرتبطُت بػرابط ا١توصل كمشاليها ألهنم من قبيلة تغلب العربيػة ُب ا١توصػل كالػيت كػاف ٢تػا نفػوذ فيهػا، كمػا أف 
(. كىػذا يبػُت لنػا كيػف ٜٙٔ، صٕ٘ٓٓا١تصاىرة مع رؤسػاء األكػراد فوجػودىم علػى كاليػة ا١توصػل يضػمن سػالمة ا١تدينػة )

 أصبح ىناؾ ٖتوؿ سكا٘ب ككجود مشًتؾ للعرب ٍب األكراد ُب مناطق شرؽ ا١توصل كمنها العمرانية. 
  العمرانية اور اخلامس : العلماء ادلنسوبني اىل

برز عػدد مػن العلمػاء ٦تػن كلػد كسػكن مدينػة ا١توصػل كغَتىػا مػن ا١تػدف ٦تػن كانػت أصػو٢تم ترجػع أب العمرانيػة فاٗتػذ 
" القاضي أبو منصور العملراين وكلان  منهم ا١توصل موطنان كمستقران، كمنهم من أستقر ُب مدف أخرل كمن ىؤالء العلماء :
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 عللي االىلوازي وتفقلو ببغلداد عللى أي إسلحا  الشلريازي وأللنتقل اىل ميافلارقني يسكن ميافلارقني قلرأ القلرآن عللى أي
م[ابلو العبلاس اخلضلر بلن نلروان التغلل  عليلو القلرآن ٙٙٔٔىلل/ٕٙ٘فأقام ِبا قلرأ صلاحبنا و والكلالم للسلمعاين ت:

 ، ص صٕـ، د.ت، جٖٖٕٔىػػػػػػػػػ /  ٖٓٙ( ؛ )ابػػػػػػػػن األثػػػػػػػػَت، ت:ٜٖٙ – ٖٛٙ، ص ص ٜ، جٜٚٚٔ)ِبيافللللللللارقني".
ٖ٘ٚ-ٖ٘ٛ  ) 

( ابالسػػػتناد للػػػنص ا١تتقػػدـ ٦تػػػا ذكػػػره ٕٔىػػػ/ٙكٓب يتبػػُت لنػػػا سػػػنة لوفػػاة ابػػػو منصػػػور العمػػرا٘ب كيػػػرجح انػػػو مػػن علمػػػاء القػػػرف )
 ـ(.ٖٖٕٔىػ /  ٖٓٙ( كأيده ُب ذلك ابن األثَت)ت:مٙٙٔٔىل/ٕٙ٘)ت:السمعا٘ب 

و عػآب ابلرايضػيات كاٟتسػاب كا٢تندسػة ـ(كىػٜ٘٘ىػػ/ٖٗٗأما العآب الثا٘ب فهو علػي بػن أٛتػد العمػرا٘ب  ا١توصػلي )ت:
كعلم الفلك كىو صػاحب أكؿ خزانػة كتػب علميػة ُب ا١توصػل،كانت خزانػة كتبػو مقصػدان لطلبػة العلػم مػن كػل األصػقاع، لػو 

 ,Ibn alnadīm , D:380A.H/990A.D, 1871عػدد مػن ا١تؤلفػات منهػا )شػرح كتػاب اٞتػرب كا١تقابلػة(.)
p.283)  ،(.ٜٚ، ٘ٚ، ص ص ٜٕٔٓ؛ )الدابغ 

ُب حُت أف العآب الثالث كالرابع ٦تن ينتموف أب العمرانية أبصو٢تم القبلية األزدية قد عاشتا ُب العهد االاتبكي ك٫تا من 
الشعراء كتربطهما صلة قرابة ك٫تا كل من " دمحم بن علػي بػن اٟتسػن بػن رضػى ابػو حامػد أيب ا١تكػاـر ا١توصػلي العمػرا٘ب" ك " 

العبػػاس بػػن أيب ا١تكػػاـر العمػػرا٘ب االزدم ا١توصػػلي" إذ كػػاف أجػػداد٫تا مػػن العمرانيػػة )ابػػن الشػػعار اٛتػػد بػػن دمحم بػػن رضػػى ابػػو 
 (.ٛٚ، صٜٕٔٓ( ؛ )الدابغ، ٕٙٚ، صٔ، جٜٖٖ، ص ٙ، جٕ٘ٓٓـ، ٕٙ٘ٔىػ/ٗ٘ٙا١توصلي،ت:

 نتائج البحث :
 توصل البحث أب ٚتلة من النتائج ٯتكن إٚتا٢تا ابلنقاط اآلتية : 

ية إحدل ٪تػاذج القػرل الزراعيػة ُب شػرؽ ا١توصػل كالػيت امتػازت بقػدمها مػن خػالؿ مػا كرد ُب النصػوص .مثلت قرية العمرانٔ
 اليت بُت أيدينا.

.على الرغم من قلة النصوص اليت عرضت مالمح ىػذه القريػة إال أهنػا كشػفت عػن بعػض معا١تهػا العمرانيػة السػيما قلعتهػا ٕ
ينػػػت أ٫تيتهػػا خػػػالؿ العصػػػور الوسػػػيطة الرتباطهػػا مػػػع ٣تموعػػػة قػػػالع مػػن خػػػالؿ اإلشػػػارات الػػػيت أكردهتػػا ا١تصػػػادر كالػػػيت ب

 شكلت حزامان كخطان دفاعيان كعسكراين لصد أم خطر خارجي.
.لعػػب بنػػو عمػػراف الػػذين تنسػػب القريػػة ٢تػػم دكران مهمػػان ُب اتريػػخ ا١توصػػل يومئػػٍذ مػػن خػػالؿ مػػا تركػػوه مػػن آاثر ُب خطػػط ٖ

 ا١تدينة.
ـ( مثػػػاالن حيػػػان كغنيػػػان للنصػػػوص ٜٕٕٔىػػػػ/ٕٙٙكايقػػػوت اٟتمػػػوم )ت: (ـٜ٘ٗىػػػػ/ٖٖٗ)ت: .شػػػكلت نصػػػوص االزدمٗ

 التارٮتية كالبلدانية اليت أعطتنا معلومات دقيقة كمكثفة عن ىذه القرية كقلعتها.
.اعتمد البحث على نصوص صغَتة كدقيقة من كتػب بلدانيػة كاترٮتيػة كحػىت كتػب األنسػاب زكدتنػا ٔتعلومػات مركػزة علػى ٘

ال أف الباحث حاكؿ الوقوؼ عندىا بشيء من الدراسة كالتحليل كا١تقارنة ُب ٤تاكلة لتفكيكها كٖتليل الرغم من قلتها ؛ إ
مضػامينها إلعطػاء صػورة كلػو مبسػطة عػن ىػذه القريػة بقػدر مػا اسػتطاع الباحػث أف يصػل إليػو مػن نصػوص، فضػالن عػػن 
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ا١تواقع القريبة منها من خالؿ االستعانة ٓتارطة  ا١تراجع اليت قدمت آراء متنوعة حوؿ ا١توقع اٟتإب للقرية فضالن عن بعض
 توضيحية للبلدات كالقالع كالقرل اجملاكرة ٢تا.

.شكل العرب كاألكراد نسيجان سكانيان أساسيان ٢تذه القرية كال نعلم يقينان مىت كاف ىذا التحوؿ الدٯتوغراُب السػكا٘ب الػذم ٙ
ا من االزد كٖتديدان من بنػو عمػراف ٍب ٖتػوؿ سػكاهنا أب األكػراد ْتكػم يرجع أبصولو أب ىجرة القبائل العربية اليها السيم

 طبيعة الظرؼ السياسي الذم عاشتو ا١تنطقة كاليت تقع عقرة حاليان.
.أفػرزت العمرانيػة عػػددان مػن العلمػػاء الػذين ينتسػبوف ٢تػػا حيػث سػػا٫توا ابٟتيػاة العلميػة بشػػكل ملحػوظ فضػػالن عػن اٞتوانػػب ٚ

 وصل ٖتديدان، فضالن عن مدينة ميافارقُت بوصفهما من مدف اٞتزيرة كل حسب ٗتصصو كمهنتو.اإلدارية ُب مدينة ا١ت
 
 

 (1، ص2119لوحة توضح قرية العطرانية )كظدك حاليًا(،)الخضري،
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 (ٜٕٚ، صٕ٘ٓٓخارطة توضح موقع العمرانية كالقرل كالبلدات اجملاكرة ٢تا)ىركرم،  

 
 

 ية واألجنبية تونيق ادلصادر وادلراجع  العرب
 أوال ادلصادر وادلراجع العربية 

ـ، ٖٖٕٔىػ /  ٖٓٙت:ابن األثَت، ابو اٟتسن عز الدين علي بن أيب الكـر دمحم بن عبد الكرٙب بن عبد الواحد الشيبا٘ب اٞتزرم،  -
 ، بَتكت : دار صادر.اللباب يف هتذيب األنساب)د.ت(.

ىػػػػػ /  ٖٓٙت:الكػػػػـر دمحم بػػػن عبػػػػد الكػػػػرٙب بػػػن عبػػػػد الواحػػػػد الشػػػيبا٘ب اٞتػػػػزرم، ابػػػن األثػػػػَت، ابػػػػو اٟتسػػػن عػػػػز الػػػػدين علػػػي بػػػػن ايب  -
 وسف الدقاؽ(، بَتكت: دار الكتب العلمية.، )راجعو كصححو : دمحم يالكامل يف التاريخ، (ٕٓٔٓ)ـ،ٖٖٕٔ

يػػػػق:علي ، )ٖتقٕ، جاتريللللخ ادلوصللللل،(ٜٚٙٔ)ـ(،ٜ٘ٗىػػػػػ/ٖٖٗاالزدم، ابػػػػو زكػػػػراي يزيػػػػد بػػػػن دمحم بػػػػن أايس بػػػػن القاسػػػػم، )ت: -
 حبيبة(،القاىرة : نشر ٞتنة إحياء الًتاث اإلسالمي / اجمللس األعلى للشؤكف اإلسالمية/اٞتمهورية العربية ا١تتحدة.

، )ٖتقيػػػق : عبػػػد (، التمييلللز والفصللللٖٜٛٔ)ـ(، ٕٚ٘ٔىػػػػ/ ٘٘ٙابػػػن ابطيش،إٝتاعيػػػل بػػػن ىبػػػة هللا بػػػن سػػػعيد ا١توصػػػلي، )ت: -
 ة للسنةاٟتفيظ منصور(، القاىرة : الدار العربي

 ،)ترٚتػو أب العربيػة :شرفنامة يف اتريلخ اللدول واإلملارات الكرديلة،(ٕٙٓٓ)ـ، ٖٓٙٔىػػ/ٔٔٓٔ)ت:البدليسي، شرؼ خاف،  -
 ،دمشق:دار الزماف للطباعة كالنشر كالتوزيع.ٕدمحم علي عو٘ب(،)راجعو كقدـ لو : ٭تِت ا٠تشاب(، ط
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،  موظػف ٜٔٛٔمسػاءان، تولػد ٕٓ:ٓٔ،الساعة ٕٕٓٓ/شباط/ٕٚاريخ ، بتمقابلة شخصيةالربيفكا٘ب، د.بيكاس ٚتاؿ الدين،  -
 ُب مديرية اآلاثر ُب عقرة، مقيم ُب عقرة.

مراصلد االطلالع عللى أ لاء األمكنلة ،م(ٕٜٜٔ)ـ(، ٖٖٛٔىػػ / ٜٖٚالبغدادم، صفي الدين عبػد ا١تػؤمن بػن عبػد اٟتػق، )ت -
 بَتكت : دار اٞتيل. والبقاع،

، ٜٜٔٔصػػباحا، تولػػد  ٘ٔ:ٔٔ(، السػػاعة ٜٕٔٓ/تشػػرين األكؿ/ٔ، بتػػاريخ مقابلللة شخصلليةن، ا٠تضػرم، دمحم مشػػَت عبػػد الػػرٛت -
/جامعػػة صػػالح الػػدين اربيػػل كمتػػوٕب مسػػجد الشػػيخ عبػػد اٞتليػػل ا٠تضػػرم ُب ا١توصػػل، مقػػيم ُب -خػػريج قسػػم اٞتيولوجي/كليػػة العلـو

 اربيل .
رللللللللة دراسللللللات دراسػػػػػػة ُب مؤلفاتػػػػػو،-ٜ٘٘ىػػػػػػػ/ٖٗٗ، علػػػػػػي بػػػػػن اٛتػػػػػػد العمػػػػػػرا٘ب ا١توصػػػػػلي ت : (ٜٕٔٓ)الػػػػػدابغ، دمحم نػػػػػػزار،  -

 .ٕٜ-٘ٚ،مركز دراسات ا١توصل:جامعة ا١توصل،الصفحاتٖ٘،العدد موصلية
إمللارة ِبللدينان الكرديللة أو إمللارة العماديللة )يبحللث عللن حيللاة األكللراد التارخييللة والسياسللية ، (ٕٜ٘ٔ)الػػدملوجي، صػػديق،  -

 ، ا١توصل : مطبعة االٖتاد اٞتديدة.وادثواالجتماعية يف ِبدينان وما يتعلق ِبم من أخبار وح
، أربيػل : مطبوعػات األكادٯتيػػة الكورديػة، مطبعػة اٟتػػاج (، ادلعجللم التلارخيي إلمللارة ِبلدينانٕٔٔٓ)رؤكؼ، عمػاد عبػد السػالـ،  -

 . ٔٔٔىاشم، العدد 
ية قدٯتػة نفضػت غبػار الػزمن (، بركين بدرم تضيء اكتشػافات أثريػة مسػيحٜٕٔٓكانوف الثا٘ب   ٗٔسعيد، سامر ألياس، )االثنُت -

 ]من الصحيفة[. ٘، السنة اٟتادية كالعشركف.لندف : مؤسسة الزماف، صٕٙٗٙ، العدد جريدة الزمانعن أديرة عتيدة، 
 ، ا١توصل : منشورات مكتبة بساـ.(، ادلوصل يف العهدين الراشدي واألمويٜ٘ٛٔ)السلماف، عبد ا١تاجود اٛتد،  -
)ٖتقيػػق: كتللاب األنسللاب،   ،(ٜٚٚٔ)ـ(، ٙٙٔٔىػػػ/ٕٙ٘رٙب بػػن دمحم بػػن منصػػور التميمػػي، )ت:السػػمعا٘ب، أيب سػػعد عبػػد الكػػ -

عبػػد الػػرٛتن بػػن ا١تعلػػى اليمػػا٘ب كآخركف(،حيػػد آابد الػػدكن ا٢تنػػد : طبػػع ٔتطػػابع كزارة ا١تعػػارؼ كالشػػؤكف الثقافيػػة مطبعػػة ٣تلػػس دائػػرة 
 ا١تعارؼ العثمانية.

 بَتكت : دار صادر. لب اللباب يف حترير األنساب،،. ت()دـ(،٘ٓ٘ٔىػ/ٜٔٔالسيوطي، جالؿ الدين، )ت: -
قالئد اجلمان يف فرائد ، (ٕ٘ٓٓ)ـ،   ٕٙ٘ٔىػػ/ٗ٘ٙابن الشعار ا١توصلي،ا١تبارؾ بن اٛتد بن ٛتداف بن اٛتد بن علواف، ت: -

 ، )ٖتقيق: كامل سلماف اٞتبورم(، بَتكت:  دار الكتب العلمية.شعراء ىذا الزمان
 ، بَتكت : جبل لبناف.معلم اللغة السراينية، (ٕٚٓٓ)صليبا، جورج، -
كيشتمل على اٟتياة االجتماعية كاالقتصػادية كنػواحي ا١تدينػة القدٯتػة، ا١توصػل :  ٕ، جخطط ادلوصل، (ٖٜ٘ٔ)الصوُب، أٛتد،  -

 مطبعة االٖتاد اٞتديدة. 
د اٞتمػػاف البػػن الشػػعار ا١توصػػلي ت : (، بلػػداف ا١توصػػل كتراٚتهػػا ُب قالئػػٖٕٔٓالطػػو٘ب، يوسػػف جػػرجيس جبػػو، )كػػانوف الثػػا٘ب  -

 .ٗٗ-ٔ،مركز دراسات ا١توصل:جامعة ا١توصل،الصفحات ٜٖ،العددرللة دراسات موصليةـ دراسة ٖتليلية،ٕٙ٘ٔىػ/ٗ٘ٙ
، م(، االوقيلللانوس البسللليط يف ترَجلللة القلللاموس اللليطٖٗٛٔ)ـ(، ٜٔٛٔىػػػػ/ٖٕ٘ٔعاصػػػم أفنػػػدم، أبػػػو الكمػػػاؿ أٛتػػػد،)ت: -

ٚتػة القػاموس اػيط أب الًتكيػة ابللسػاف العثمػا٘ب(، كالعنػواف الكامػل ، د.ـ : د.مػط. )كىػو تر ٕمج Al-ūqyanus al-basit 
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fi tarjumah al-qamus al-muhit ,(Der weiteozean inder übersetzunq des umfassen 
den weltmeeres. Türkische übersetzunq des Ahmad Ásim zum grossen arabischen 
wörterbuch ''Al-qamus al-muhit'' Von Firuzabadi 1834). 

 ، بَتكت : ا١تؤسسة العربية للدراسات كالنشر.ٗط (، الشبك يف العرا ،ٜٕٓٓ)عبود، زىَت كاظم، -
، )حققو:ٛتػػدم عبػػد اجمليػػد السػػلفي(،اربيل : حكومػػة إقلػػيم كردسػػتاف (، العماديللة يف خمتلللف العصللورٜٜٛٔ)العػػزاكم، عبػػاس،  -

 فة.العراؽ / كزارة الثقا
 بَتكت:الدار العربية للموسوعات.-، اٟتازميةٔ، طٗ، مج موسوعة عشائر العرا  الكردية،(ٕ٘ٓٓ)العزاكم، عباس،  -
،٣تلة اٖتاد علماء الدين اإلسالمي ُب دىوؾ،دىػوؾ : ٜ، ٣تلة راستة رَل، العدد(،  قالع ِبدينان...ٕٜٜٔ)فندم، عبد الكرٙب، -

 إصدار مومنت كتب رقمية.
 ، دىوؾ : منشورات اٖتاد أدابء الكورد.(، قالع ِبدينان وبعض ادلواقع األنرية فيهإٔٔٓ)الكرٙب، فندم، عبد -
)قدـ لو كعلق حواشيو : الشيخ  (، القاموس ايط،ٕٚٓٓ)ـ(، ٘ٔٗٔىػ/ٚٔٛالفَتكز أابدم، ٣تد الدين دمحم بن يعقوب، )ت:-

 العلمية.أبو الوفا نصر ا٢توريٍت ا١تصرم الشافعي(،بَتكت:دار الكتب 
، الصػػفحات ٖٔ، العػػددرللللة كللان التارخييللة،  ٗ، ا١تفػػاىيم اٞتغرافيػػة للمسػػلمُت ُب العصػػور الوسػػطى، اجمللػػد(ٕٔٔٓ)قػػيقم، دمحم،  -

 .www.ivsl.org، كالبحث منشور ُب ا١تكتبة االفًتاضية العلمية العراقية على ا١توقع االلكًتك٘ب ٔٙ-٘٘
 ، مصر :دار الكتاب ا١تقدس.ٚ، اإلصحاح ا٠تامس، طإْنيل مىت (، العهد اجلديد،ٕ٘ٔٓالكتاب ادلقدس،) -
 ، عربو ككضع حواشيو : ألبَت أبوان، ا١توصل : ا١تطبعة العصرية.كتاب الرؤساء(،  ٜٙٙٔا١ترجي، توما، أسقف ا١ترج، ) -
توضلي  ادلشلتبو يف  (،ٖٜٜٔـ(،)ٖٛٗٔىػػ/ٕٗٛابن انصر الدين، مشس الدين دمحم بن عبدهللا بن دمحم القيسي الدمشقي، )ت: -

 ، بَتكت : مؤسسة الرسالة.٘، )حققو كقدـ لو : دمحم نعيم العرقسوسي، جٔ، طوكناىم ضبط أ اء الرواة وأنساِبم وألقاِبم
، م(،دراسلللة سياسلللية حضلللاريةٕٖٙٔ-ٜ٘ٗىلللل/ٖٚٚ-ٖٖٗبلللالد ىكلللاري )(، ٕ٘ٓٓىػػركرم، دركيػػػش يوسػػػف حسػػػن، ) -

 باعة كالنشر. ريز للطسبپكوردستاف العراؽ: دار -، دىوؾٔط
، رسػػالة ماجسػػتَت غػػَت منشػػورة، كليػػة الًتبيػػة : جامعػػة االزدي وكتابللو اتريللخ ادلوصللل(، ٕٓٓٓاليػػازجي، دمحم ميسػػر هبػػاء الػػدين،) -

 ا١توصل.
منيللللللللة األدِبء يف اتريللللللللخ ادلوصللللللللل (،ٜ٘٘ٔـ(،)ٕٓٛٔىػػػػػػػػػػػػ /ٖٕ٘ٔايسػػػػػػػػُت العمرم،ايسػػػػػػػػُت بػػػػػػػػن خػػػػػػػػَت هللا ا٠تطيػػػػػػػػب، )ت: -

 عيد الديوه جي(،ا١توصل : مطبعة ا٢تدؼ.،)ٖتقيق كنشر:ساحلدِبء
 معجلللللللللم(،ٖٜٜٔـ(،)ٜٕٕٔىػػػػػػػػػػ/ٕٙٙايقػػػػػػػػػوت اٟتمػػػػػػػػػوم، شػػػػػػػػػهاب الػػػػػػػػػدين أيب عبػػػػػػػػػدهللا ايقػػػػػػػػػوت بػػػػػػػػػن عبػػػػػػػػػدهللا اٟتمػػػػػػػػػوم،)ت: -

 ،بَتكت:دار صادر.البلدان
 جنبيةَثنياً: ادلراجع اال

1.Ibn al-Nadīm,  Muhammad ibn Ishāq, D:380A.H/990A.D, 1871, kitab Al-Fihrist , 

Mit Anmerkungen Herausgegeeben , Von : Gustav Flügel , Nach Dessen Tode Besorgt 

: Johannes Roediger  und August Mueller , Zwei Bande , Mit Unterstützung Der 

Deutschen Morgeni Gesellschaft , (Leipzig , Verlag Von F. C. W.Vogel) 
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 ادللخص:
ٞتغراُب ، كٓب تكن بعيدة عن تداعيات شغلت ا١توصل مكانة مرموقة ُب التاريخ االسالمي، كذلك ْتكم موقعها ا    

-ٖٜٕا٨تسار نفوذ ا٠تالفة العباسية كضعفها ُب بغداد، ٦تا نتج عنو ظهور امارات كدكؿ مستقلة مثل الدكلة اٟتمدانية )
ـ( اليت سيطرت ٨تو تسعُت سنة على ا١توصل، شهدت خالؿ فًتة حكمها هنضة علمية كادبية من ٜٜٔ-ٜ٘ٓىػ/ٖٔٛ

 علماء كاىتمامها هبم، ٦تا ادل أب تفاعل اٟتياة العلمية مع السلطة اٟتاكمة ُب مدينة ا١توصل.خالؿ دعم حكامها لل
Abstract: 
Mosul occupied a prestigious status in Islamic history, by dint of its 

geographical location and it was not far from the repere ussious of the 

decline of the influence of the Abbasid Caliphate and its weakness in 

Baghdad, which resulted in the emergence of independent emirates and 

countries such as the Hamdanid state (293-381AH / 905-991AD)which 

states about ninety years and Mosul witnessed during that period a 

scientific and literary renaissance through due to the support of its rulers 

and the interest of scientists, which led to interaction of the scientific life 

with the ruling authority in the city of Mosul.                     
 ادلقدمة  :

لقد شهدت الدكلة العباسية منذ) القرف الربع للهجرة/ العاشر للميالد( ظهور العديد من الدكيالت ا١تنفصلة عن 
مية، كذلك بسبب ضعف ا٠تالفة العباسية، كقد أخذ ملوؾ ىذه الدكيالت كامراؤىا ابلتنافس فيما الدكلة العربية االسال

بينهم على دعم النهضة اٟتضارية كتشجيعها كٓتاصة الناحية العلمية كتشجيع العلماء ك٤تاكلة تقريبهم ٢تم، كا١توصل 
مدانية نشاطان علميا كثقافيا، فقد استقدموا بوصفها جزء من الدكلة العربية االسالمية شهدت خالؿ حكم الدكلة اٟت

العلماء  كقربوىم كمنحوىم مناصب رفيعة ، كتعاملوا معهم دكف ٘تييز ُب سبيل ٘تازج الفكر العريب كظهور االبداع العلمي 
حساب  كاٟتضارم، كاستطاعت الدكلة اٟتمدانية اف هتتم ابلعلماء بكوهنا احدل الدكيالت العربية القالئل اليت قامت على

ا٠تالفة العباسية ككقفت سدان منيعان بوجو البيزنطيُت ُب عصر شهد سيادة العناصر االجنبية من الفرس كالًتؾ كالديلم 
كغَتىم كتضاءؿ نفوذ العنصر العريب ُب االدارة كالسياسة كاٞتيش، كىذا كاف حافزان الختيار موضوع البحث ، السيما اف 

 ة ٓب يتم التطرؽ اليو بشكل كاؼ، كىو ُب غاية اال٫تية.عالقة العلماء مع الدكلة اٟتمداني
اما ا٢تدؼ من ىذه الدراسة فهو تسليط الضوء على عالقة العلماء مع حكاـ الدكلة اٟتمدانية ُب ا١توصل من 
خالؿ ثالثة جوانب العلمية كاالدارية كالسياسية، كقد قسم البحث أب مقدمة كثالث فقرات مشلت الفقرة االكٔب عالقة 
العلماء مع حكاـ الدكلة اٟتمدانية ُب اٞتانب العلمي مثل انشاء دكر العلم)ا١تكتبات(، كاىداء الكتب، فضال عن قياـ 
بعض العلماء بتعليم كأتديب اكالد أمراء ىذه الدكلة، كٖتدثت الفقرة الثانية عن عالقة العلماء مع السلطة اٟتمدانية ُب 
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كالقضاء ككتابة الدكاكين، اما الفقرة الثالثة  فقد تناكلت عالقتهم مع السلطة ُب   اٞتانب االدارم مثل توليهم مناصب مهمة
 ا١توصل كاثرىم السياسي، كتضمنت ا٠تا٘تة اىم ما توصلت اليو ىذه الدراسة من نتائج.

 اواًل: عالقة العلماء مع حكام الدولة احلمدانية يف اجلانب العلمي  
للدكلة اٟتمدانية بصفة عامة، إال أهنم كانوا من ا١تهتمُت ابلنشاط الفكرم  على الرغم من الطابع العسكرم كاٟتريب

كعقد اجملالس العلمية كالثقافية اليت احتضنتها ،اذ اشتهر امراء بٍت ٛتداف بتقريب االدابء كالشعراء كمنهم انصر الدكلة 
ـ( ٕٜٚىػ/ٕٖٙء ا١توصلي )تـ(،  كابنائو، فقد قرب اليو الشاعر السرم الرفاٜٗٙ-ٜٕٜىػ/ٖٖ٘-ٖٚٔ) اٟتمدا٘ب

؛ابن العدٙب، ٜٖٔ/ٕ،جٖٜٛٔ؛الثعاليب،ٕ٘/ٔ،جٜٔٛٔكمنحو العطااي كأجرل لو رٝتان شهراين من ا١تاؿ) السرم الرفاء،
 ( ١تدحو بعدة قصائد منهإٔ،صٖٕٔٓ؛الشرقاكم،ٕٓٔٗ/ٜد/ت،ج

 ُقل لألمري اي دمحم الذي
 اما الوفود فأهنم قد عاينوا
 رِِبايغشون من شرِ  البالِد وغ

 

 اضحى لو اجملد ادلؤنل َحامداً  
 قبل الربيع بك الربيع الَوافدا
 ِبدلوصل الزىراء اروع ماجدا

 
 / ىػٜٖ٘-ٖٛ٘( كأنتهج ابو الربكات لطف هللا بن انصر الدكلة)ٗٛٔ، ٜٙ/ٕ،جٜٔٛٔ) السرم الرفاء،

وصلي ابو بكر ا٠تالدم ـ( سَتة ابيو ُب تقريب كرعاية االدابء كالشعراء فقرب إليو الشاعر ا١تٜٜٙ-ٜٛٙ
ـ( إذ كاف يصحبو معو ُب كثَت من رحالتو، متخذه ندٯتان لو، ككاف كثَت الطلب لو ليقوؿ الشعر كيستمتع ٜٜٓىػ/ٖٓٛ)ت

 ( .ٔٓٔ-ٓٓٔ،صٜٜٙٔبو)ا٠تادايف،
 ،ٕٙٓٓ ـ( )الذىيب،ٜٜٚ-ٜٜٙىػ/ٜٖٙ-ٖٛ٘ككاف أبو تغلب الغضنفرم بن انصر الدكلة اٟتمدا٘ب)

لشعراء كاالدابء كأجزَؿ ٢تم الكثَت من العطااي مثل الشاعر البغدادم ابو عبدهللا اٟتسن بن اٛتد ( ٦تن قرب اٖٕٖ/ٕٔج
ـ( أبنو من ٖٚٓٔىػ/ٜٕٗ( الذم قاؿ عنو الثعاليب )تٖٕٖ/ٕٔ،جٕٙٓٓـ()الذىيب،ٓٓٓٔىػ/ٜٖٔبن اٟتجاج )ت

 ك٦تا قاؿ فيو :الشعراء الذين مدحوا ا١تلوؾ كاالمراء، ككانت لو مكانة عالية عندىم ٟتسن شعره 
 اليوَم يوُم سروري
 من عند قوم كرمي
 آدابو جلللللعلللللللتللوُ 

 

 ِبدلللوصلللللي الللذنلللوبِ  
 جزل العطاء لبيبُ 
 يعِن بكل اديبِ 

 
 :( كًب تناكؿ عالقة العلماء ُب اٞتانب العلمي من خالؿٖٔٔ،ٖٙ/ٖ،جٖٜٛٔ)
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 أ. ادلؤرخون 
/التاسع ا١تيالدم( كٓب يكن ٔتستول التدكين ُب )القرف ا٠تامس كالسادس ظهر التدكين ُب )القرف الثالث ا٢تجرم

ا٢تجريُت/ اٟتادم عشر كالثا٘ب عشر ا١تيالديُت( من حيث االمكانية كاالصالة كاالبداع، اذ كانت بدايتو خجولة كجزء منها 
سلطة من خالؿ توليهم القضاء ُب مفقود كٓب يصل الينا، كما ظهر لدينا بعضان من ا١تؤرخُت الذين كاف ٢تم عالقة مع ال

( ٗٚ/ٖ،جٜٜٛٔـ()الذىيب،ٜ٘ٗىػ/ٖٖٗا١توصل ، مثل ا١تؤرخ ابو زكراي يزيد بن دمحم بن أايس االزدم ا١توصلي )ت
( اشتهر بركاية اٟتديث اذ حدث عن دمحم بن ايب اٛتد ايب ا١تثٌت ٔ٘ٚ/ٚ،جٕٕٓٓكعرؼ أيضان اببن زكرة)الذىيب،

ـ( كعبيد بن غناـ النخعي ٜٚٚىػ/ٕٗٛن اٟتريب )تـ( كاسحاؽ بن اٟتسٜٓٛىػ/ٕٚٚ)ت
( كركل عنو نصر بن ايب نصر بن ٖٖ-ٕٖ،ص صٕٓٓٓ،اليازجي،ٗٔ-ٖٔ/ٕ،جٜٚٙٔـ()االزدم،ٜٜٓىػ/ٜٕٚ)ت

ابن  ؛ٛٔٗ،صٕٔ،جٕٜٙٔ)السمعا٘ب، ـ(ٕٔٓٔىػ/ٖٓٗابو اٟتسن بن جامع )تك  ـ(ٖٜٜىػ/ٖٖٛدمحم العطار )ت
 ( ككاف مؤرخان ألف كتابو )اتريخ ا١توصل(ٖٕٛ،صٖٔ؛كحالة،د/ت،جٛٚ،صٔ،جٕٜٜٔ اٞتوزم،
( كىو عبارة عن اتريخ ٤تلي ١تدينة ا١توصل كمنطقتها بصفة ٖٕٛ،صٖٔد/ت،ج ؛كحالة،ٗٚ،صٖ،جٜٜٛٔ)الذىيب،

 ٔٓٔ) خاصة كاتريخ للدكلة العربية االسالمية بصفة عامة، كصلنا منو اٞتزء الثا٘ب ٖتدث عن اتريخ ىذه ا١تدينة بُت سنيت
ـ( عرض فيو اٞتهود اليت بذ٢تا كالة االمويُت لتقدـ اٟتياة ُب ا١توصل، كبُت دكر ا١تدينة ُب حرب ٖٛٛ-ـٕٓٚ/ ىػٕٕٗ-

ا٠توارج ككضح كيف اٗتذكىا مركزان لنشاطهم اٟتريب، كتكلم ابلتفصيل عن سياسة العباسيُت فيها ككيف اضطهدكا اىلها 
ض االحداث العمرانية كالثقافية ٢تذه ا١تدينة كعاقبوا ُب بداية حكمهم عددان كبَتان منهم، فضال عن ذكر بع

 (ٕٓ-ٔٔ،مقدمة اقق ص صٕ،جٜٚٙٔ)االزدم،
اف كتاب )اتريخ ا١توصل( اكؿ الكتب الية اليت كصلنا منها اٞتزء الثا٘ب فقط، كىو مطبوع ك٤تقق، اما االجزاء 

َت من تفاصيل ىذا الكتاب، كقد حرص الباقية فهي مفقودة كلعل ضياع اٞتزء االكؿ كالثالث قد حاؿ دكف معرفة الكث
االزدم على تعدد مصادرُه ُب ىذا الكتاب بقولو : "كٓب اعمل ىذا التاريخ من كتاب معموؿ مؤلف اعتمدت فيو على امر 

( كىذا ال ٕٓ٘،ٕ،جٜٚٙٔ)"ا١توصل خاصة، كا٪تا ٚتعتو من كتب شىت، كقد ذكرت ما كجدت كٓب اعدؿ عن الصدؽ
اة من كتب من سبقوه اك عاصره، بل اف معظم مادتو كانت عن طريق الركاية الشفاىية على يعٍت اف ٚتيع مادتو مستق

طريقة ادثُت لكونو ٤تداثن، فهو يشَت أب الراكم االكؿ للخرب، كقد تطوؿ سلسلة الركاة اك تقصر تبعان لطريقة كصوؿ ا٠ترب 
 ( .ٖٔٔ،صٜٕٓٓاليو)ا٠تفاؼ،

ل( لألزدم ذا طابع ٤تلي، إال أنو كما أشار ٤تقق الكتاب اتريخ عاـ كعلى الرغم من كوف كتاب )اتريخ ا١توص
للدكلة  العربية االسالمية، الف االزدم عاِب اتريخ بلده ضمن االطار العاـ للتاريخ االسالمي، كألنو كتاريخ خاص يصبح 

اتريخ عاـ من كجهة نظر  مثقالن بتفصيالت كثَتة قد ال تتصل بشيء من اتريخ ا١توصل " كلعل االقرب للصواب ... انو
مواطن موصلي تثَت اىتمامو بعض حوادث التاريخ اليت اثرت ُب حياة بلده، فيسجلها بتفصيل كاسهاب كُب صدؽ 
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( كما يالحظ اف منهج االزدم ُب كتابو ىذا ىو ا١تنهج اٟتوٕب أم ٜٔ،مقدمة اقق صٕ،جٜٚٙٔ)االزدم،" كٛتاس
هتا فضالن عن اافظة على سلسلة االسناد اذ أكرد اٟتوادث ا٠تاصة بكل سنة تدكين االخبار سنة بعد سنة مع ذكر كفيا

 (  .ٖٓٔ-ٜٕٔ،ص صٜٕٓٓكتربط فيما بينها بكلمة "كفيها" ام ُب السنة نفسها)ا٠تفاؼ،
كترؾ لنا االزدم ثالث مصنفات كىي كتاب )القبائل كا٠تطط( كقد اشار إليو االزدم عندما ٖتدث عن القبائل ُب 

"ا٪تا ذكرت من قدـ منهم ا١توصل، كقد شرحت ما بلغٍت من انساهبم كاخبارىم كخططهم ... ُب كتاب ترٚتتو ا١توصل : 
( ككتاب )طبقات ادثُت( كىو كتاب ضخم كقيم كقد اشار اليو االزدم ُب ٜٙ،صٕ،جٜٚٙٔالقبائل كا٠تطط")
كتاب طبقات ادثُت ذكران   ـ( عندما ذكر اخبار ا١تعاَب بن عمراف ا١توصلي" ُبٔٓٛىػ/٘ٛٔاحداث سنة )

( كيعد ىذا الكتاب من بُت الكتب ا١تفقودة اليت ٓب تصلنا، ٖٔٓ،  ٘ٔ، مقدمة اقق، ص ص ٕ،جٜٚٙٔ،)"مستقصي
كلكن كرد ذكره كذكر بعض ما ٭تويو من اٝتاء العلماء ُب كتاب االزدم االخر )اتريخ ا١توصل( ابسم : )طبقات ادثُت( 

ض ا١تؤلفُت الذين صنفوا كتبان، معتمدين ُب قسم منها على ىذا الكتاب ككذلك كرد ذكره عند بع
 ( .ٕٚ،صٙ،جٜٜٓٔ؛ابن ماكوال،ٖٔٓ،صٕ،جٜٚٙٔا١تفقود)

ـ( كىو من ٜ٘ٙىػ/ٖ٘٘اشتغل ابلتأليف أيضان ابو بكر دمحم بن عمر التميمي اٞتعايب قاضي ا١توصل )ت ك٦تن
(، كىذا ما ٖٕٙ، صٖ،جٕٔٔٓو ابلتاريخ)ا٠تطيب البغدادم،اٟتفاظ ا١تشهورين ُب ركاية اٟتديث، فضالن عن اىتمام

الحظناه من خالؿ اٝتاء مؤلفاتو اليت ذكرىا بعض ا١تؤرخُت: "كلو تصانيف كثَتة ُب االبواب كالشيوخ، كمعرفة االخوة 
 ٖٕٚ-ٖٕٙ، ص صٖ،جٕٔٔٓ)ا٠تطيب البغدادم،"كاالخوات، كتواريخ االمصار ...

ابن اٞتعايب كتاب )اتريخ ا١توصل( كيعد ىذا الكتاب أحد مصادر ابن حجر (، كقد ألف ٓٚٙ،صٖ،جٖٜٙٔ؛الذىيب،
ـ( الذم استقى منو بعض معلوماتو عند ترٚتتو الحد االشخاص كىو ابو جعفر دمحم بن ٛٗٗٔىػ/ٕ٘ٛالعسقال٘ب )ت
 (، فضالن عن كتابو اآلخر ُب اٟتديث الذم يقع ٖتت عنوافٕٗٛ،صٖٕٔٓ؛اٛتد،ٗ٘ٔ،صٜ،جٕٖٙٔداؤد ا١تصيصي)

ـ( بقولو : "قرأت ُب  ٕٚٙٔىػ/ٓٙٙ)االخوة الذين رككا اٟتديث( كىو من الكتب ا١تفقودة، إذ اشار اليو ابن العدٙب )ت
(، ٦تا يدؿ على اطالع ابن ٖٕٚٛ،صٙكتاب االخوة الذين رككا اٟتديث، أتليف ايب بكر اٞتعايب اٟتافظ" )د/ت،ج

الذم كرد فيو ترٚتة للقاضي ابو بكر اٞتعايب تبُت أف كتبو ٚتيعان  العدٙب عليو، لكن بعد الرجوع أب كتاب )اتريخ بغداد(
احرقت اذ ٓب يصل أب ايدم الباحثُت كىنا يطرح السؤاؿ كيف اطلع ابن العدٙب على ىذا الكتاب كىو من كتب اٞتعايب 

 اليت احرقت؟ كاالجابة على السؤاؿ ٖتتمل امرين: 
 تاب قبل اف ٖترؽ، ٦تا مكنو من االطالع على ىذه النسخة  : االكؿ: اف ابن العدٙب كصلتو نسخة من ىذا الك

كاالحتماؿ الثا٘ب: اف نصوص ىذه الكتاب موجودة ُب كتب اخرل ٗتص علم اٟتديث مكنت ابن العدٙب اف يطلع على 
 ىذه النصوص كاستفاد منها ُب كتابو )بغية الطلب( .
ـ( الذين ٜٜٜىػ/ٜٖٓكاخوه ابو عثماف سعيد )ت ـ(ٜٜٓىػ/ٖٓٛاما ا٠تالدايف ك٫تا ابو بكر دمحم بن ىاشم )ت

 اٛتد، ؛ٕٗٔص ،ٔج ،ٕٜٛٔ الديوه جي، ؛ٕ٘ٓص ،ٜٜٚٔ )ابن الندٙب، ينتمياف أب قرية ا٠تالدية قرب ا١توصل
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ـ( ٜٜ٘ىػ/ٖ٘ٛ( قد صنفا اترٮتان للموصل إال انو ما زاؿ مفقودان كٓب يصل الينا، اذ ذكره ابن الندٙب )تٕٗٛص ،ٖٕٔٓ
 ،ٖج ،ٜٜ٘ٔ) اما ايقوت اٟتموم فقد ذكره ابسم )اتريخ ا١توصل( (،ٕٙٓص ،ٜٜٚٔ) ١توصل(ابسم )اخبار ا

(، كقد كاف ىذا التاريخ من ا١تصادر اليت اعتمد عليها ايقوت اٟتموم ُب ٕٖٔص ،ٕٛع ،ٜٜٙٔ طو، ؛ٜٖٛص
ة كقاعدهتا ا١توصل فقد تصنيف )معجم البلداف( فهو عندما ٖتدث عن قرية الصاٟتية اليت تقع قرب الرىا ُب بالد اٞتزير 

 (.ٜٖٛص ،ٖج ،ٜٜ٘ٔ) اشار أب انو استقى معلوماتو عنها من كتاب )اتريخ ا١توصل(، للخالديُت
ك٦تن كانت لو مشاركة ابلتأليف أيضان دمحم بن عبدهللا بن دمحم بن دمحم القرشي ا١تخزكمي البغدادم السالمي ا١تكٌت 

ابن  ؛ٓٛ٘ص ،ٖج ،ٕٜٜٔ ابن اٞتوزم، ؛ٙٗٗص ،ٕج ،ٖٜٛٔ ـ()الثعاليب،ٕٓٓٔىػ/ٖٜٖأبيب اٟتسن )ت
ـ( ككاف شاعر العراؽ كرحل أب ٜٙٗىػ/ٖٖٙ( الذم كلد كنشأ ُب الكرخ ببغداد سنة )ٗٓٗص ،ٗج ،ٜٓٓٔ خلكاف،

ـ( كابو ٜٜٓىػ/ٖٓٛا١توصل كىو صيب كبقي فيها أب سن ا١تراىقة، كىناؾ صاحب ا٠تالديُت ابو بكر دمحم ا٠تالدم )ت
ـ( ككانت لو مشاركة ُب التاريخ من ٛٓٓٔىػ/ٜٖٛ)ت ـ( كااب الفرج الببغاءٜٜٜىػ/ٜٖٓ)ت لدمعثماف سعيد ا٠تا

البغدادم،  ؛ٕٕ٘ص ،ٕٔج ،ٕٙٓٓ )اتريخ السالمي ُب كالة خرساف()الذىيب، خالؿ عدة مصنفات منها كتابو:
-ٜٔ٘ىػ/ٕٖٚ-ٖٓٗ) ـ( كعضد الدكلة ابن بويوٜٜ٘ىػ/ٖ٘ٛ)ت ( مدح الصاحب بن عبادٕ٘ٔص ،ٖج د/ت،
( ككاف عضد الدكلة يقدره كقاؿ ُب حقو: ٕ٘٘ص ،ٕٔج ،ٕٙٓٓ الذىيب، ؛ٕٚٗص ،ٕج ،ٖٜٛٔ ـ( )الثعاليب،ٖٜٛ

 ،ٗج ،ٜٓٓٔ )ابن خلكاف، ""اذا رأيت السالمي ُب ٣تلسي ظننت اف عطارد قد نزؿ من الفلك إب ككقف بُت يدم
يومان أب ايب تغلب كُب يده درع فطلب منو  ( ،كقد َٝتْت مكانتو العلمية ُب ا١توصل فأكرمو بٍت ٛتداف فدخلٛٓٗص

 كصفو فارٕتل كقاؿ : 
 اي رُب سابغة حبتِن نعمةً 

 هجيتاضحْت تصون عن ادلنااي مُ 
 ؛ابنٜٙٗ،صٕ،جٖٜٛٔ)الثعال ،
 (٘ٓٗ،صٗ،جٜٓٓٔخلكان،

 
 
 

 كافأهتا ِبلسوِء غري ُمفنِد 
 وظللُت ابذذلا   للللللللللكِل مهنللللللللللللد

 دلكتبات( ب. دور العلم )ا
اف من االعماؿ ا١تهمة اليت قاـ هبا أمراء الدكيالت ا١تستقلة اثناء حكمهم ١تدينة ا١توصل كخاصة اٟتمدانيُت الذين 

(،اذ كصف ٓٙ،صٜٜٚٔـ( ىو اىتمامهم الكبَت ابلعلم كالعلماء) ابن الطقطقي،ٜ٘ٓىػ/ٖٜٕتولوا حكمها سنة ) 
ا من ا١تدف اليت اشتهرت  بعنايتها ابلعلم كالعلماء كمن ابرز ىؤالء البلدانيُت ا١توصل بعض البلدانيُت اثناء زايرهتم ٢تا بكوهن

ـ( كالذم عاصر حقبة بٍت ٛتداف ُب ا١توصل اذ قاؿ عنها:" ا١توصل بلد كثَت ا١تلوؾ كا١تشايخ، ٜٜٓىػ/ٖٓٛا١تقدسي )ت
 (.ٖٓٔص ،ٜٓٛٔ )ا١تقدسي،" ال ٮتلو من اسناد عاؿ كفقيو مذكور
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ىتماـ امراء تلك الدكيالت ا١تستقلة ابلعلم فكاف من أجل تقوية مركزىم ُب الدكلة كاستمرارىم اما السبب االخر ال
(،كما أف دكر العلم تعد احدل مراكز ٖٗص ،ٜٙٛٔ )اٛتد، فيو، ككسب ثقة العامة اليت بدكرىا تبجل كٖتًـت العلماء

كا١تعرفة كفتحها االبواب ٢تم دكف عوائق، كمن اىم  اٟتياة الفكرية ١تا يتوفر فيها من كتب علمية، كالستقبا٢تا طالب العلم
ـ( الذم كلد ُب ٖٜٗىػ/ٖٕٖدكر العلم اب١توصل تلك اليت أنشأىا ابو القاسم جعفر بن دمحم بن ٛتداف ا١توصلي )ت

 ؛ٖٜٚص ،ٕج ،ٖٜٜٔ ـ( ككاف فقيهان شافعيان كشاعران أديبان انقدان للشعر)ايقوت اٟتموم،ٗ٘ٛىػ/ٕٓٗا١توصل سنة )
 (.ٖٚص ،ٕٜٚٔ الديوه جي، ؛ٖٚٔص ،ٜٛٗٔ عواد،

كاحتوت ىذه الدار اليت انشأىا على العديد من الكتب اليت ُجعلت كقفان لكل من يرغب ُب طلب العلم، اذ ذكر 
ايقوت اٟتموم ُب ترٚتتو البن ٛتداف ا١توصلي ما نصو: "ككانت لو ببلده دار علم، قد جعل فيها خزانة كتب من ٚتيع 

... كتفتح  (، ككاف ال ٯتنع احدان من دخو٢تا كيقدـ لطالهبا اتاجُت كالغرابء ٜٗٚص ،ٕج ،ٖٜٜٔ) "ُب كل يـوالعلـو
، فيجتمع اليو الناس  امواالن نقدية كعينية، فضالن عن القائو ااضرات عليهم كونو ابرعان ُب النحو كالفقو كغَتىا من العلـو

 (. ٖٚٔص ،ٜٜٚٔ )ابن الندٙب، كٯتلي عليهم من شعره كشعر غَته
كجعفر بن ٛتداف كاف من كبار علماء ا١توصل كلو مكانة كبَتة بُت اىلها، ككاف أيضان صديقان لكل كزراء عصره 

ـ( ٜٛٛىػ/ٕ٘ٛككبار رجاؿ الدكلة ُب ا١توصل كبغداد كما كانت لو عالقات علمية كاسعة مع علماء عصره كا١تربد )ت
ما من العلماء، كٓب يذكر ايقوت اٟتموم الذم ترجم لو اٝتاء كبار ـ( كمثا٢تٜٗٓىػ/ٜٕٔ)ت كابو العباس ثعلب النحوم

 .ربطهم مع ابن ٛتداف عالقة صداقةرجاؿ السلطة اٟتاكمة ُب ا١توصل كحىت كزرائهم من بٍت ٛتداف الذين كانت ت
ضل اذ ذكر: "كاف ابن ٛتداف كبَت ال من اىل الرايسات اب١توصل، كٓب يكن هبا ُب كقتو من ينظر اليو كيف

 (.ٖٜٚ،صٕ،جٖٜٜٔ)" ابلعلـو سواه... ككاف صديقان لكل كزراء عصره، مداحان ٢تم
كيبدك اف الشهرة الواسعة كا١تكانة العلمية اليت كصل اليها ابن ٛتداف  عند اىل ا١توصل جعلتو ٤تط انظار العامة 

 ،ٕج ،ٖٜٜٔ ايقوت اٟتموم،) كا٠تاصة فأغاظ ذلك حساده الذين كادكا لو ا١تكائد حىت استطاعوا نفيو أب بغداد
اما مؤلفاتو فهي كثَتة كُب ٥تتلف اجملاالت فقد صنف ُب الفقو الشافعي كصنف أيضان ُب ٣تاؿ االدب، ككاف  (،ٜٗٚص

ابرزىا كتاب )الباىر ُب اشعار ادثُت( ككتاب )الشعر كالشعراء( اال انو ٓب يتمو ككتاب )السرقات( الذم ٓب يتمو أيضان كلو 
( فقد أعد ٖٜٚص ،ٕج ،ٖٜٜٔ ايقوت اٟتموم، ؛ٖٛٔص ،ٜٜٚٔ يو فائدة كبَتة للناس)ابن الندٙب،ا٘تو لكاف ف

 ( كالبعض االخر عدىا خزانة كتب)عواد،ٖٗٛص ،ٜٗٚٔ الكثَت من ا١تؤرخُت تلك الدار أبهنا كانت ٔتثابة مكتبة)مظهر،
علم، قد جعل فيها خزانة كتب من اال اننا نستنتج من قوؿ ايقوت اٟتموم "كانت لو ببلده دار  (،ٖٚٔص ،ٜٛٗٔ

اهنا ليست مكتبة كباقي ا١تكتبات ١تا كانت تؤديو من كظائف كاف دار العلم ىذه  (،ٜٗٚص ،ٕج ،ٖٜٜٔ)"ٚتيع العلـو
 (.ٕٙص ،ٜٓٛٔ عدت مرحلة متطورة عن ا١تكتبات كخزانة الكتب فهي اكثر حداثة منها)الزبيدم،

لظهور ا١تدارس االسالمية كنشوئها كأف دار علم ابن ٛتداف ا١توصلي   لذلك ٯتكن القوؿ أبف دكر العلم كانت بداية
كانت صورة لتلك ا١تدارس، اذ اعطيت فيها الدركس، كخصص فيها االمواؿ الالزمة لطالب العلم، اال اهنا ُب اٟتقيقة ٓب 
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 ركاتب)ابن الساعي،ترتقي أب مستول ا١تدارس اليت انشئت ُب زمن نظاـ ا١تلك اليت عُت فيها مدرسُت كخصص ٢تم ال
 (.ٕٕ-ٕٔص ص  ،ٖٜٚٔ معركؼ، ؛ٜ٘ص ،ٜج ،ٖٜٗٔ

كيبدك اف السلطة اٟتاكمة ُب ا١توصل خالؿ العصر اٟتمدا٘ب قد ٝتحت ٞتعفر بن ٛتداف اف ٬تمع الكتب كأف 
 ينشأ دار علم هبا ٬تمع فيو طالب العلم كبعيدان عن اٞتهوية السيما كاف بنو ٛتداف كانوا على خالؼ فكرم مع اىل

 ا١توصل، كلعل ما يؤكد ذلك اف ابن ٛتداف الفقيو الشافعي كاف ٤تل تقدير عند حكاـ ا١توصل كىم على غَت مذىبو .
اما عن اىم ا١تكتبات ا٠تاصة ا١تشهورة ُب مدينة ا١توصل كاليت كرد ذكرىا ُب فًتة حكم  بٍت ٛتداف مكتبة امَت 

كتبة كانت ٖتوم  على العديد من كتب اٟتديث كعلومو ـ( الذم ٯتلك مٕٜٗىػ/ٕٖٔا١توصل دمحم بن نصر اٟتاجب )
 (.ٗٛ)القرطيب، د/ت،ص" "قد اشتهى ٚتع العلم ككتب اٟتديث كخلَف كتبان أبكثر من ألفي دينار

ـ( كاليت  ٜ٘٘ىػ/ٖٗٗاما مكتبات االدابء كالعلماء فكانت اشهرىا خزانة علي بن اٛتد العمرا٘ب ا١توصلي )ت
وم العديد من الكتب ُب علم اٞترب كا٢تندسة كالكثَت من العلـو االخرل، كذكر ابن الندٙب كانت عبارة عن خزانة كتب ٖتت

ؽ.ـ( بنقل ايب عثماف  ُٕٓٙب زايرتو ٢تا انو كجد فيها )ا١تقالة العاشرة( من كتاب )اصوؿ ا٢تندسة( القليدس)ت
 ( .ٕٖٗ- ٕٖٚ، ص صٜٜٚٔـ(، كىذا يوضح شغف العمرا٘ب ابلكتب كٚتعها)ٕٙٛىػ/ٕٛٗالدمشقي)ت

كمن العلماء من كانت لو مكتبة لكنو أكصى أبف ٖترؽ بعد موتو كُب ذلك جهل أب٫تية الكتب كقيمتها العلمية 
ـ( كىو احد اٟتفاظ ٜ٘ٙ-ٜٚٛىػ/ٖ٘٘-ٕٗٛكىو ابو بكر دمحم بن عامر بن دمحم البغدادم اٞتعايب قاضي ا١توصل )

 ،ٕٙٓٓ الذىيب، ؛ٕٗص ،ٗج ،ٕٕٓٓ )ا٠تطيب البغدادم،ا١تشهورين ُب ركاية اٟتديث، فضالن عن اىتمامو ابلتاريخ
اذ ذكر ا٠تطيب البغدادم : "اف ابن اٞتعايب ١تا مات كاف قد اكصى أبف ٖترؽ كتبو فاحرؽ  (،ٖٛٔ-ٕٛٔ، ص صٕٔج

 ( .ٕٗ،صٗ،جٕٕٓٓ)"ٚتيعها كاحرؽ معها كتب للناس كانت عنده
  ألفها ك٢تذا فقد اكصى ْترقها.اليت كيبدك اف لديو ازمة اك ٖتوالت فكرية اك مراجعات ُب مؤلفاتو

 ج. اىداء الكتب 
اف الصيت الذم انلو بنو ٛتداف ْتبهم لألدابء كالشعراء كاىتمامهم بكل ما ىو جديد ُب عآب الكتب ليكونوا على 

لعديد من اطالع اتـ هبا ، جعلهم يقدموا ا١تنح كالعطااي ألصحاب االقالـ الرفيعة، كسا٫توا ُب اغناء ا١تكتبة العربية اب
ا١تصنفات. فقد تبارل الشعراء كاالدابء ُب تقدٙب كتبهم ككل ما ىو جديد من مؤلفاهتم ألمراء بٍت ٛتداف بوصفهم رعاة 

ـ( الذم سكن ٕٕٜىػ/ٖٓٔلألدب كاالدابء ُب ذلك العصر ،كمن االمثلة على ذلك ما قاـ بو  ٛتيد بن زايد الكوُب )ت
لم كالعلماء(، كٯتكن استقراء مضامُت ىذا الكتاب من عنوانو، كيبدك اف ا١تؤلف ا١توصل بتصنيف كتاب ٝتاه بػ )فضل الع

قد تناكؿ فيو ا٫تية العلم كالعلماء كدكرىم الرايدم، فضالن عما يتمتعوف بو من اخالؽ كسَتة حسنة ْتيث غدكا قدكة 
 (.ٕٗٗص ،ٕج ىػ،ٖٗٛٔ للمجتمع يشار ٢تم ابلبناف)القهبا٘ب،
ـ( إبىداء كتابو الشهَت ا١تسمى ب)األغا٘ب( أب االمَت سيف ٜٙٙىػ/ٖٙ٘ها٘ب )تكما قاـ ابو الفرج االصف

ـ( فأجازه عليو أبلف دينار كمدحو كبلغ ذلك الصاحب ابن عباد ٜٚٙ-ٜ٘ٗىػ/ٖٚ٘-ٖٖٗ) الدكلة اٟتمدا٘ب
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لقد ـ( فقاؿ لقد قصر سيف الدكلة كانو يستحق اضعافها ككصف الكتاب كاطنب ُب كصفو ٍب قاؿ : "ٜٜ٘ىػ/ٖ٘ٛ)ت
اشتملت خزانيت على مائتُت كستة االؼ ٣تلد ما منها ما ىو ٝتَتم غَته كال راقٍت منها سواه" كٓب يكن كتاب االغا٘ب 

:ابو الفرج ٚتعتو ُب ٜتسُت سنة ككتب بو نسخة كاحدة، كىي اليت اىديت  يفارؽ سيف الدكلة ُب سفر كال حضر كقاؿ
ثالثُت ٚتالن من كتب االدب ليطالعها فلما كجد كتاب االغا٘ب ٓب لسيف الدكلة ككاف الصاحب بن عباد يستصحب ٛتل 

 ،ٜٜٚٔ اليافعي، ؛ٕٗٛص ،ٔج ،ٜٜٙٔ ابن الوردم، ؛ٛٓٚٔص ،ٗج ،ٖٜٜٔ يستصحب سواه)ايقوت اٟتموم،
 (.ٕٓٚص ،ٕج

در ىذا كاستصغر الركاة ىذ ا١تبلغ، الف سيف الدكلة الذم عرؼ إبكراـ الشعراء كاالدابء كالعلماء كاف ينبغي اف يُق
العمل العلمي اٞتليل، كاف يوفيو ما يستحق من جائزة تكوف اضعافان مضاعفة ٢تذا ا١تبلغ الضئيل ابلنسبة للوزف العلمي 

 .(ٕ٘ٙ-ٕٗٙ،ص ص ٕٗٓٓللكتاب)الشكعة،
كيالحظ اف سبب إىداء ىذا الكتاب ىو التوافق الفكرم ما بُت سيف الدكلة اٟتمدا٘ب كابو الفرج االصفها٘ب، 

عا االخَت أب اىداء كتابو )االغا٘ب( أب ذلك االمَت اٟتمدا٘ب ُب حلب، فهو ٬تمع ما بُت االدب كالركاايت ككاف قد د
ذات الطابع السياسي اليت تركؽ لتوجيهات اٟتمدانيُت الفكرية، كذلك ذكر دمحم كرد علي اف احدل اسباب اىداء 

ُب القركف االتية، فهو بلغتو السامية كمادتو الواسعة كُب  الكتاب انو الف ُب عصر نضجت فيو اآلداب نضجان ٓب يتيسر ٢تا
 جودة أتليفو ا١تثل السائر بُت ا١تؤلفات، كما ٯتكن القوؿ اف ىذا الكتاب أخذ مداه عند ا١تؤرخُت كالسلطة آنذاؾ)علي،

 (.ٕٙٔص ،ٜٓ٘ٔ
وم "كتب إب ابو تغلب اذ أمر ابو تغلب اٟتمدا٘ب احد ا١تقربُت اليو بشراء ىذا الكتاب، اذ ذكر ايقوت اٟتم

)االغا٘ب( اليب الفرج االصفها٘ب فابتعتو لو بعشرة االؼ درىم، فلما كقف عليو... كرأل عظمة كجاللة  أيمر٘ب اببتياع كتاب
كىذا يدؿ  (،ٜٔٚٔص ،ٗج ،ٖٜٜٔ)" ما حول قاؿ : لقد ظلم كراقو ا١تسكُت كانو ليساكم عندم عشرة االؼ دينار

)االغا٘ب( كانو قد قدره أبضعاؼ الثمن الذم اشًتاه من انسخو كلشدة اعجابو  تابعلى مدل اعجاب ابو تغلب بك
كىذه النسخة  (،ٜٔٚٔص ،ٗج ،ٖٜٜٔ )ايقوت اٟتموم،"ابلكتاب "امر اف يكتب لو نسخة اخرل كٮتلد عليها اٝتو

 ،ٗج ،ٖٜٜٔ()كاف قد اطلع عليها ايقوت اٟتموم كقد ذكر ذلك عندما ترجم لالصفها٘ب ُب كتابو )معجم االدابء
 (.ٕٓٚٔص

اما فيما ٮتص اىداء الكتاب أب االمَت سيف الدكلة اٟتمدا٘ب، كاف االصفها٘ب ٓب يكتب نسخة ٓتطِو إال مرة 
كاحدة ُب عمره كىي النسخة اليت اىداىا أب االمَت اٟتمدا٘ب، فقد شكك احد الباحثُت فرأل اف القصة اليت ركيت عن 

ـ( تبدك غَت دقيقة، كذلك اف ايقوت اٟتموم ذكر اف ما أىدم أب سيف الدكلة  ٖٜٙىػ/ٕٖ٘لساف الوزير ا١تهليب )ت
كاف منتخبات من الكتاب كٓب يكن الكتاب كلو، فسيف الدكلة ذك الشأف الكبَت ٓب يكن يليق بو اف يهدم اليو منتخبات 

س أب كـر سيف الدكلة اٟتمدا٘ب من كتاب، كما اف االلف دينار اليت بعث هبا أب االصفها٘ب تعُد مبلغان ضيئالن ابلقيا
( ، كاما النسخة االصلية من االغا٘ب فَتكم ا١تقرم ٕٙٙ-ٕ٘ٙ،ص صٕٗٓٓكمكانة ابو الفرج االصفها٘ب)الشكعة،
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صاحب كتاب )نفح الطيب( اف ابو الفرج  االصفها٘ب بعث هبا أب ا٠تليفة  االموم  اٟتكم ا١تستنصر اب  ُب االندلس 
ككاان ذكم قرىب فكال٫تا اموم النسب فأرسل إليو نظَت٫تا الف دينار من الذىب ، كنص ـ( ٜٙٚ-ٜٔٙىػ/ٖٙٙ-ٖٓ٘)

 صاحب نفع الطيب على اف االصفها٘ب بعث أب ا٠تليفة االندلسي بنسخة من كتابو قبل اف ٮترجو أب أىل العراؽ
 (.ٖٙٛ،صٔ،جٜٓٓٔ )ا١تقرم،

٘ب كاف يبعث بتصنيفاتو سران أب صاحب االندلس كقد تكرر عند صاحب)اتريخ بغداد( من اف أاب الفرج االصفها
-ٕٜٛىػ/ٖٓ٘-ٖٙٔا١تتقدـ، كمعٌت ذلك انو ارسل مصنفات قبل )كتاب االغا٘ب( أب ا٠تليفة عبدالرٛتن الناصر )

 (.ٕ٘ٙص ،ٕٗٓٓ ـ()الشكعة،ٜٙٚ-ٜٔٙىػ/ٖٙٙ-ٖٓ٘ـ(، ٍب أب ابنو  ا٠تليفة اٟتكم ا١تستنصر )ٜٔٙ
اٟتمدانيُت فإهنا شجعت العلماء على أتليف الكتب كاىدائها إليهم فمثالن قاـ  كاما التوجهات العلمية للحكاـ 

 )الزركلي، ـ( بتأليف كتاب )الرسائل( كاىدائو أب سيف الدكلة اٟتمدا٘بٜٚٛىػ/ٖٚٚعلي بن دمحم الشمشاطي )ت
أب امَت  اىدائوكيبدك من عنواف ىذا الكتاب انو من الكتب االدبية ا١تهمة اذ كصل مستول  (،ٕٖ٘ص ،ٗج ،ٖٕٓٓ

 .من امراء ا١توصل آنذاؾ
 :د. ادلؤدبون

يبدك اف ا١تؤدبُت كانوا يتمتعوف ٔتكانة اجتماعية جيدة ٗتتلف عن مكانة معلمي أكالد العامة، الذين كجو اليهم 
ا ُب اجملتمع ـ( بعض إنتقاداتو، اال انو أشاد اب١تؤدبُت نظران للمكانة الرفيعة اليت كانوا يتمتعوف هبٜ٘ٙىػ/ٕ٘٘اٞتاحظ )ت

تعليم اكالد ا٠تاصة أب تعليم عند  ا١تعلموف عندم على ضربُت منهم رجاؿ ارتفعوا، اذ قاؿ: "(ٙٓٔ،صٖٕٔٓ)اٛتد،
أكالد ا١تلوؾ ... فكيف تستطيع اف تزعم اف مثل علي بن ٛتزة الكسائي كدمحم بن ا١تستنَت الذم يقاؿ لو قطرب كاشباه 

 (.ٕٓ٘ص ،ٔج ،ٜٛٛٔ )اٞتاحظ،"شعراء كا٠تطباءىؤالء يقاؿ عنهم ٛتقى ... كفيهم ال
يالحظ من خالؿ ما تقدـ ذكره اف اٞتاحظ قسم ا١تؤدبُت أب صنفُت كجعل أكالد العامة صنفان اثلثان خارج 
ىذين الصنفُت، اذ كانت نظرتو أب الصنفُت االكليُت نظرة اجالؿ كاحًتاـ ٗتتلف عن نظرتو أب الصنف الثالث ، فضالن 

صُت بتعليم أبناء أالمراء كا١تلوؾ ىم اصحاب الدرجات الرفيعة، كذلك الف االمراء كانوا يبحثوف عن عن اف ا١تخت
االشخاص ذكم ا١تعارؼ الكثَتة لتعليم ابنائهم، كيهملوف ذكم العلـو ادكدة، كأتسيسا على ما سبق فإف االمراء اىتموا 

، كمن الذين كصلوا أب ىذه الدرجة الرفيعة ، الزجاج دمحم بن ٔتؤديب اكالدىم كقربوىم اليهم كرفعوا مستواىم االجتماعي
(، ذكره ابن الندٙب ما نصو:" الزجاج معلم كلد انصر ٕٛٓص ،ٕج ،ٕٜٛٔ ـ( )الديوه جي،ٖٕٜىػ/ٖٔٔالليث )ت

 (. ٗٔٔ،صٜٜٚٔ)"الدكلة اٟتمدا٘ب كاٝتو دمحم بن الليث رأيتو ُب ا١توصل كال اعرؼ لو كتاابن 
اء الدكلة اٟتمدانية ببعض علماء ا١توصل كانت قائمة احياان على استقطاب العلماء كتكوين امر كيبدك اف عالقة 

عالقات معهم، بغض النظر عن مكانتهم كنتاجاهتم العلمية، سواء أكانت من حيث التأليف أـ من حيث تدريسهم العلـو 
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كرد ُب كتب الًتاجم مثل كتاب )اتريخ بغداد( الدينية كالذم يالحظ من نص ابن الندٙب أنو قد اطلق عليو إٝتان ٮتالف ما 
 .للخطيب البغدادم، ككتاب )معجم االدابء( لياقوت اٟتموم، اال انو يتفق مع شهرة الزجاج النحوم كاللغوم الشهَت

ـ( ٜٛٙىػ/ٖٛ٘كيبدك من نص ابن الندٙب اف الزجاج اتصل أبمَت الدكلة اٟتمدانية انصر الدكلة اٟتمدا٘ب )ت
كمعلم كمؤدب لولده، أك رٔتا كاف ابن الندٙب قد التقى بو ُب بالط انصر الدكلة اٟتمدا٘ب ُب ا١توصل كعمل ُب خدمتو  

(، كىو قبلة للعلماء كالشعراء كالسيما كاف االمراء اٟتمدانيُت ٖٖص ،ٔج كحالة، د/ت، ؛ٗٔٔ-ٗٛص ص ،ٜٜٚٔ)
 ْتركة الشعر كا١تديح ُب بالطهم.عنوا 

داف ايضا ايب اٟتسن علي بن دمحم الشمشاطي العدكم ا١تتوُب بعد سنة ك٦تن عمل مؤدابن ُب بالط بٍت ٛت
 ،ٜٓٚٔ السامر، ؛ٕٖ٘ص ،ٗج ،ٖٕٓٓ الزركلي، ؛ٜٚٓٔص ،ٗج ،ٖٜٜٔ ـ( )ايقوت اٟتموم،ٜٚٛىػ/ٖٚٚ)
(، كىو من بالد ارمينية من اىل العلم فصيحان مفيدان  ٛٛٔص ،ٜٜٚٔ(، كذكره ابن الندٙب ابلسميساطي)ٖ٘ٙص ،ٔج

 كاسع الركاية، أتصل ببنو ٛتداف فكاف "مؤدب ايب تغلب انصر الدكلة اٟتمدا٘ب كاخيو ٍب اندمهما")ابن الندٙب، كثَت اٟتفظ
 (، كلو  العديد من التصانيف أ٫تها : كتاب )الدايرات(ٜٛٓٔص ،ٗج ،ٖٜٜٔ ايقوت اٟتموم، ؛ٛٛٔص ،ٜٜٚٔ

ا١تلح كالتشبيهات كاالكصاؼ( ككتاب )النزه  ككتاب )أخبار ايب ٘تاـ( ككتاب )ا١تثلث الصحيح( ككتاب )االنوار ُب
 ،ٔج ،ٜٔ٘ٔ البغدادم، ؛ٜٛٓٔص  ،ٗج ،ٖٜٜٔ ايقوت اٟتموم، ؛ٛٛٔص ،ٜٜٚٔ كاالبتهاج()ابن الندٙب،

كيالحظ من خالؿ النص السابق كما كرد فيو من مسألة ا١تنادمة اهنا قد ٕتاكزت العالقة العلمية أب عالقة  (،ٖٛٙص
 الود ا١تتبادؿ.تكوف ابلصداقة ك  اشبو ما

 َثنيا : عالقة العلماء مع حكام الدولة احلمدانية يف اجلانب االداري
تتضح عالقة العلماء مع السلطة اٟتاكمة ُب ا١توصل من خالؿ توليهم بعض ا١تناصب االدارية ا١تهمة مثل 

 اال٫تية القضاة ككتابة الدكاكين كسيتم تناك٢تم حسب
 أ. القضاة

وصل الذين كانوا معركفُت ابلعلم ك٢تم عالقة أبمراء الدكلة اٟتمدانية  كُب طليعتهم القاضي برز لنا عدد من قضاة ا١ت
( صاحب كتاب ٗٚص ،ٖج ،ٜٜٛٔ ـ()الذىيب،ٜ٘ٗىػ/ٖٖٗابو زكراي يزيد بن دمحم بن اايس االزدم ا١توصلي )ت

 ابن اٞتوزم، ؛ٛٔٗص ،ٕٔج ،ٕٜٙٔ )اتريخ ا١توصل( كقاضيها، كىو من كبار رجاؿ اٟتديث ُب ا١توصل)السمعا٘ب،
اذ تؤب قضاء ا١توصل ُب كقت ٓب ٖتدده ا١تصادر التارٮتية، كقد اشار ابن اٞتوزم ١تكانتو  (،ٛٚص ،ٔج ،ٕٜٜٔ
 .(ٕٙ٘ص ،ٖٔج ،ٕٜٜٔالعلمية)

كمن الواضح اف ابو زكراي االزدم كاف من القضاة ا١تهمُت ُب ا١توصل خالؿ عصر الدكلة اٟتمدانية كانو على 
 مَت توٕب القضاء.ل احًتاـ عند امرائهم ُب حُت ال تسعفنا النصوص التارٮتية ُب عهد ام أاتصاؿ هبم ك٤ت
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ـ(، تؤب قضاء ا١توصل ٜٚ٘ىػ/ٖٙٗككذلك القاضي ابو عبدهللا دمحم بن اٛتد بن عبدهللا الصفوا٘ب توُب بعد سنة )
تؤب القضاء ُب ا١توصل كُب عهد ام ( كٓب يذكر ابن الندٙب مىت ٕٔص ،ٚٗالعدد ،ٕٚٔٓ زمن الدكلة اٟتمدانية)ٛتيد،

حاكم من حكاـ الدكلة اٟتمدانية، فقط ذكر أنو ىو عآب من أىل ا١توصل اشتهر ابلفقو كلو مؤلفات منها كتاب )أنس 
ـ( كقد ذكره ُب الفن ٜٚ٘ىػ/ٖٙٗالعآب(، ككتاب )يـو كليلة(، اجتمع مع ابن الندٙب عندما زار االخَت ا١توصل سنة )

 (.ٖٕٗ،صٜٜٚٔقالة ا٠تامسة)ا٠تامس من ا١ت
 ابن حجر، ،ٜٙٔص ،ٗج ،ٕٓٓٓ ـ()الصفدم،ٜ٘ٙىػ/ٖ٘٘اما القاضي ابو بكر اٞتعايب دمحم بن مسلم )ت

(، فكاف من اجود اٟتفاظ حديثان، كقاؿ ا٠تطيب البغدادم عنو " كاف احد اٟتفاظ ٕٕٖص ،٘ج ،ٜٔٚٔ
ة ألف حديث أبسانيدىا كمتوهنا كاٝتاء الرجاؿ (، ككاف حافظان مكثران ٭تفظ اربعمائٕٗص ،ٗج ،ٕٕٓٓاجملودين")

( تؤب قضاء ا١توصل خالؿ حكم اٟتمدانيُت ، كلو تصانيف  ٖٜ-ٕٜص ص ،ٖج ،ٜٜٛٔ كجرحهم كتعديلهم)الذىيب،
ص  ،ٗج ،ٕٕٓٓ كثَتة من الكتب ٗتص االبواب كالشيوخ، كقبل موتو اكصى اف ٖترؽ كتبو)ا٠تطيب البغدادم،

 (.ٖٗ-ٕٗص
ـ( فقد تؤب القضاء ُب الدكلة اٟتمدانية اليب تغلب ٜٜٚىػ/ٜٖٙ ادريس الذم توُب بعد سنة )اما القاضي ابن ايب

بن انصر الدكلة الذم يتضح من سَتتو انو كاف اقرب من ابيو أب اٟتياة ا١تدنية فقد حاكؿ بناء سلطة ذات طابع مد٘ب 
 اٞتبورم، ؛ٖٕٖ -ٕٕٖص ص ،ٔج ،ٜٓٚٔ بعكس ابيو الذم صرؼ جل خدمتو كجهده كما لو ُب اٟترب)السامر،

 (.ٖٛٗ-ٖٚٗ، ص صٙج ،ٕٓٓٓ(، كقد كصفو مسكويو "ابٞتاىل اربتو البويهيُت")ٜ٘ص ،ٕٔالعدد ،ٕٙٓٓ
كيبدك من ركاية االخَت اهنا ال ٗتلو من ا١تيوؿ ٕتاه البويهيُت السيما كأنو كاف معركفان بتشابو توجهاتو مع توجهات 

ـ( ككاف على اتصاؿ هبم، فضالن عن ذلك فاف القاضي ابن ايب ادريس  ٘٘ٓٔ-ٜ٘ٗ/ىػٚٗٗ-ٖٖٗامراء الدكلة البويهية )
هج القاضي كاف من ٤تدثُت ا١توصل كابلتإب فإف موقف مسكويو منو بدافع االختالؼ ما بُت منهج االخَت كفيلسوؼ كمن

 ابن ايب ادريس كمحدث.
 : ب. الُكّتاب

بح ٢تا قواعد كحدكد كٝتات كعلى من يريد ا١تشاركة فيها اف مرت الكتابة ُب التاريخ العريب بعدة مراحل ٍب اص
ٯتتلك عدهتا، كقد حرص اىل الكتابة على ايضاح مفهومها كبياف لوازمها، فوضعوا الرسائل كالكتب ا٠تاصة كبذلك اليت 

ٯتتلك اكضحت فيها جوانب عمل الكتابة، كعدة الكاتب كثقافتو الالزمة للقياـ بعملو فأظهرت اف الكاتب ٬تب أف 
موىبة الكتابة أكالن كاف يتحلى ابلذكاء كأف يكتسب ا٠تربة كا١تعرفة من خالؿ االلتحاؽ بدكاكين الكتابة كمالزمة الكتاب 
الكبار كأف ٭تصل على ثقافة كبَتة تساعده على اجادة الكتابة كعليو اف يتقن علـو اللغة كاالدب كيعرؼ انواع ا٠تطوط 

عها كاف يلم بعلـو الدين كالتاريخ كيعرؼ نظاـ الدكؿ كألقاب أىلها، كاف ٭تفظ نصوصان كثَتة كقوانينها كادكات الكتابة كانوا
من القراف الكرٙب، كاف يلم ابٟتديث الشريف كاالشعار كاالمثاؿ كاالقواؿ ا١تأثورة، كخطب البلغاء كرسائل ا١تتقدمُت ا١تشهورة 

 ( .ٕٛٚ،ص٘ٔ،جٜٚٛٔالنفس)القلقشندم،كغَت ذلك عن حسن ا٠تلق كالسَتة كاالمانة كالثقة كنزاىة 
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ـ( كالذم عمل كاتبان ٖٜٗىػ/ٕٖٖكمن كتاب الدكلة اٟتمدانية ُب ا١توصل الكاتب ابن د٨تا ا١تتوُب بعد سنة )
 ـ()ابن ظافر،ٜٙٙىػ/ٖٙ٘ـ( كاظهر اٝتو بعد مغادرة سيف الدكلة اٟتمدا٘ب )تٜٛٙىػ/ٖٛ٘لناصر الدكلة اٟتمدا٘ب )ت

ـ( خائفان من بطش أخيو انصر الدكلة بو، على اثر استالـ ىذا االمَت ٖٜٗىػ/ٕٖٖ)(، ا١توصل سنة ٕٔص ،ٜ٘ٛٔ
، ٖج ،ٜٔٚٔ رسالة على جناح طائر، تتحدث عن قتل ايب عبدهللا الربيدم اخاه يوسف كاستيالئو على البصرة)التنوخي،

 (.ٕ٘-ٕٗص ص
الذم كاف كاتبان  للخليفة ـ( ٜٗٗىػ/ٖٖٖاما الكاتب ابو اٛتد الفضل بن عبدالرٛتن الشَتازم )ت بعد 

ـ( قبل خالفتو ٍب قدـ ا١توصل كصار كاتب امَتىا انصر الدكلة اٟتمدا٘ب ٜٙٗ-ٜ٘ٗىػ/ٖٖٗ-ٖٖٖا١تستكفي اب )
كعندما تقلد ا١تستكفي اب ا٠تالفة كقبض على كاتبو ايب عبدهللا بن سليماف غادر ابو اٛتد الشَتازم ا١توصل ليتؤب 

؛ ابن ٕٔص  ،ٜ٘ٛٔ ـ()ابن ظافر،ٜٗٗىػ/ٖٖٖلخليفة ا١تستكفي ُب ٚتادل االكؿ من سنة )كظيفتو اٞتديدة كاتبان ل
(، كيبدك أف الكاتب ابو اٛتد ٕٕ٘-ٕٔ٘، ص صٖج ،ٜٛٛٔ ابن خلدكف، ؛ٗ٘ٔص ،ٚج ،ٜٜٚٔ االثَت،

اؿ توليو ا٠تالفة، الشَتازم كاف ابرعان بصناعة االنشاء حىت اف ا٠تليفة ا١تستكفي اب قد أعاده أب عملو ككاتب إنشاء ح
ُب حُت يبدك اف ىذا االمر ٓب يدـ سول سنة كاحدة السيما كاف  ا٠تليفة ا١تستكفي اب قد ًب خلعو من قبل االمَت معز 

ـ(، فضالن عما سبق فإف الكاتب ابو اٛتد الشَتازم كاف يبحث عن فرصة تناسب ٜ٘ٗىػ/ٖٖٗالدكلة البويهي سنة )
موصل كااللتحاؽ اب٠تليفة ا١تستكفي اب كٓب تسعفنا ا١تصادر أب ما آلت اليو االمور طموحو كدليل ذلك ىو مغادرتو لل

 اٛتد الشَتازم بعد خلع ا٠تليفة.ابلنسبة أليب 
ك٦تن عاشوا ُب كنف االمراء اٟتمدانيُت كانلوا اٟتظوة عندىم، كاختصوا ابلنسخ ٢تم الكاتب ابو عبدهللا اٟتسن بن 

 ،ٕج ،ٖٜٜٔ الذم كاف "منقطعان أب بٍت ٛتداف سنُت كثَتة" )ايقوت اٟتموم،ـ( ٜٜٗىػ/ٖٖٛعلي بن مقلة )ت
(، ككاف مشهوران اب٠تط كالنسخ كقد ىيأ لو بنو ٛتداف كل ا١تستلزمات، فضالن عن ا١تكاف الالئق كما ٭تويو من ٖٜٗص

اـ هبذا العمل من (، لكن ايقوت اٟتموم ٓب يذكر من ىو الذم قٖٜٗص ،ٕج ،ٖٜٜٔ كسائل الراحة )ايقوت اٟتموم،
بٍت ٛتداف، إال اف الركاية اليت اكردىا إبشارهتا أب اف سيف الدكلة اٟتمدا٘ب قد فقد ُب احدل معاركو ٜتسة االؼ كرقة 

ـ( اذ قاؿ سيف الدكلة كقد عاد أب حلب "ىلك مٍت ٜٖٜىػ/ٕٖٛمكتوبة ٓتط الوزير ابو علي دمحم بن علي بن مقلة )ت
(  كىذا ما ٖٜ٘-ٖٜٗص ص  ،ٕج ،ٖٜٜٔسة االؼ كرقة ٓتط ايب عبدهللا بن مقلة")من عرض ما كاف ُب صحبيت ٜت

 .االغلبجعلنا نرجح اف اخاه ااب عبدهللا بن مقلة كاف يعيش ُب ا١توصل ُب ظل كنف انصر الدكلة اٟتمدا٘ب على 
ابو القاسم بن مكـر  كمن الكتاب الذين ٚتعوا ما بُت فنوف العلم كاالدارة ك٢تم عالقة ابلسلطة اٟتمدانية الكاتب

ـ( ُب احداث سنة ٕٖٕٔىػ/ٖٓٙـ( اذ عمل ُب خدمة انصر الدكلة كذكره ابن االثَت)تٜ٘ٙىػ/ٖ٘٘ا١تتوَب بعد سنة )
ـ( كا٠تليفة ٜٔٗ-ٖٜ٘ىػ/ٖٖٓ-ٖٕٖـ( ككاف لو دكر كبَت ُب عقد الصلح بُت انصر الدكلة اٟتمدا٘ب )ٜٗٗىػ/ٖٖٖ)

ـ( عندما قصدا ا١توصل على اثر أتخر االمَت انصر الدكلة اٟتمدا٘ب ُب ٜ٘ٗىػ/ٖٖٗا١تستكفي اب كمعو االمَت توزكف )ت
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دفع ا١تاؿ ا١تقرر عليو، فأرسلو انصر الدكلة كٛتل معو ا١تاؿ ا١تقرر عليو، فعاد ا٠تليفة ا١تستكفي اب كاالمَت توزكف أب 
 (.ٖٔ٘،صٔٔىػ،جٚٓٗٔبغداد)الطربم، 

تو شيئان سول انو قاـ هبذا العمل اٞتليل كعلى الرغم من عدـ معرفتنا ابلعلـو كٓب تذكر لنا ا١تصادر التارٮتية عن حيا
اليت اشتهر هبا ابو القاسم بن مكـر إال أف معرفتو بصناعة االنشاء كتوٕب مهاـ ا١تراسلة، يدؿ على نبوغو ُب البالغة كاللغة 

ء الدكلة اٟتمدانية ال ترتقي ٔتستواىا ٔتثل عالقة القضاة العربية كفنوف االدب، كابلتإب فاف ىذه العالقة ما بُت الُكتّاب كامرا
 أبمراء الدكلة اٟتمدانية .

ـ( الذم ذكره التنوخي ٜٜٚىػ/ٜٖٙأما الكاتب ابو اٟتسن علي بن عمرك ا١توصلي )ت بعد 
ب أب ايب ـ( قائالن: "حدثٍت ابو دمحم ٭تِت بن دمحم، قاؿ : رأيت أاب اٟتسن علي بن عمرك ا١توصلي، يكتٜٜٗىػ/ٖٗٛ)ت

تغلب بن انصر الدكلة اٟتمدا٘ب، ككتب ُب موضع امور ٛتيدة، فقلت : لو ىذا ا١توضع يصلح اف يكوف فيو، امور ٚتيلة، 
فأما ٛتيدة فهي لفظة مستكرىة فقاؿ: صدقت كلكٍت كتبت كأان اب١توصل، رقعة أب ايب تغلب فيها امور 

 اٟتسن ا١توصلي قد عمل كاتبان ُب الدكلة اٟتمدانية ُب (، يتضح لنا من ىذا النص أف اابٖٜٔ،صٔ،جٜٔٚٔٚتيلة")
 ـ( .ٜٛٙىػ/ٖٛ٘عهد امَتىا ابو تغلب بن انصر الدكلة اٟتمدانية )ت

كمن العلماء الذين كانوا ُكتاابن ٟتكاـ الدكلة اٟتمدانية اب١توصل كىم من أىل الذمة الكاتب مارم بن طويب 
خدموا بٍت ٛتداف ُب ا١توصل، كىم من اكالد الرؤساء كالُكتاب ـ( كىو أحد علماء النصارل الذين ٜٜٜىػ/ٜٖٓ)ت

( ٜٕٗ،صٔ،جٜ٘ٓٔ(، كعمل كاتبان ُب ديواف انصر الدكلة اٟتمدا٘ب)نصرم الكلدا٘ب،ٜٗ،صٜٜٙٔاب١توصل)ابن ميت،
ء كيشَت ذلك اف كتاب الدكلة اٟتمدانية ُب ا١توصل ٓب يكونوا فقط من العلماء ا١تسلمُت، ا٪تا بعضهم كاف من علما

النصارل كابلتإب فإف عالقة امراء الدكلة اٟتمدانية ٓب تقتصر على العلماء ا١تسلمُت فقط ، ا٪تا مشلت ابقي رعااي الدكلة 
 اٟتمدانية . 

(، كٓب ٖٖٙ،صٔٔـ()القرطيب، د/ت،جٕٓٓٔىػ/ٖٜٖك٦تن كتب لناصر الدكلة أيضان سلهوب بن ىاشم )ت
فيو اك ا١تكاف الذم نشأ فيو ،اما الكاتب عبدالواحد بن نصر دمحم ابو الفرج  تزكدان ا١تصادر التارٮتية عن العلم الذم برع

ـ( ا١تلقب بػ)الببغاء( كلقب ابلببغاء ٟتسن فصاحتو، اك اللثغة ابلفاء ُب لسانو)ا٠تطيب ٛٓٓٔىػ/ٜٖٛا١تخزكمي )ت
نو "احد افراد الدىر ُب ( ككاف الببغاء من اشهر الُكتاب ُب زمانو اذ كصفو الثعاليب أبٙٔ، صٕٔ،جٕٕٓٓالبغدادم،

(، ٍب انتقل أب ا١توصل كأصبح كاتبان أليب تغلب بن انصر الدكلة اٟتمدا٘ب ٖٜٕ،صٔ،جٜٔٚٔالنظم كالنثر")
(، كيبدك ٦تا سبق اف بعض ىؤالء الكتاب قد اشتهركا ابلعلـو النقلية، لكن ٜٖٙ-ٖٛٙ،ص ص ٔ،جٜٓٚٔ)السامر،

 ة اٟتمدانية اب١توصل .شهرهتم ال ترتقي ككتاب عملوا ُب بالط الدكل
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 َثلثًا : عالقة العلماء مع السلطة يف ادلوصل وأنرىم  يف اجلانب السياسي
مارس العلماء دكران مهمان ُب اٟتياة السياسية ُب فًتة حكم بٍت ٛتداف للموصل ، ففي كالية االمَت انصر الدكلة  
لدكلة قاـ إبرساؿ كاتبو ابو القاسم بن مكـر أب ـ( ذكر لنا ابن االثَت اف انصر اٜٗٙ-ٜٕٜىػ/ٖٖ٘-ٖٚٔاٟتمدا٘ب )

ـ( كمعو حاكم بغداد االمَت توزكف للخركج على ٜ٘ٗ-ٜٗٗىػ /ٖٖٗ-ٖٖٖبغداد عندما عـز ا٠تليفة ا١تستكفي اب )
د انصر الدكلة بسبب أتخر األخَت دفع ا١تاؿ ا١تقرر عليو كُب النهاية استطاع ابو القاسم من حل ا٠تالؼ بُت الطرفُت كعا

 ( .ٗ٘ٔ،صٚ،جٚٓٗٔا٠تليفة كمعو توزكف أب بغداد)ابن االثَت،
ـ( دكران سياسيان، اذ قاـ ابو تغلب أبرسالو أب ٜٜٚىػ/ٜٖٙكما كاف اليب اٟتسن بن عمرك بن ميموف ا١تتوُب بعد سنة )    

عة كالرحبة)ايقوت (، ما كاف ألبيو انصر الدكلة من ا١توصل كداير ربئٗ، صٜٗٚٔ معز الدكلة من اجل ضماف)الدكرم،
ـ( ستمائة الف درىم ، كعن اربعة سنُت ٜٗٙىػ/ٖٖ٘(، على اف ٭تمل عن بقااي سنة )ٖٖص ،ٖج ،ٜٜ٘ٔ اٟتموم،

ـ( لكل سنة ستة آالؼ، كمائيت ألف درىم لستمائة االلف مع األسرل الذين ُب ٜٛٙىػ/ٖٚ٘مستأنفة أخرىا سنة )
 (. ٕٙٗ،صٙ،جٕٓٓٓيده)مسكويو،

ٓب يكن للعلماء ُب ا١توصل دكران ٯتتازكف بو ُب تغيَت االحداث السياسية ، السيما انو ال  كيالحظ ٦تا سبق انو 
يوجد ُب مصادر كتب التاريخ اٟتوٕب ككتب الًتاجم ما يشَت أب عالقة العلماء أبمراء الدكلة اٟتمدانية كأثرىم ُب تغيَت 

ت حوإب قرانن من الزماف ٓب ٧تد سول شاىدين لعلماء  االكضاع السياسية، إذ أف مدة حكم الدكلة اٟتمدانية اليت استمر 
 غيَت الوضع السياسي.كاف ٢تم أثر ُب ت

كيبدك اف تفسَت ندرة أثر العلماء ُب اٟتياة السياسية ُب ا١توصل يعود على عدـ التماثل الفكرم ما بُت امراء  
لعلماء ُب ا١تسا٫تة ابٟتياة السياسية يعود أب الدكلة اٟتمدانية كعلماء ا١توصل كما ٬تاكرىا ، كابلتإب فإف عزكؼ بعض ا

 اختالؼ توجهاهتم مع التوجهات الفكرية ألمراء بٍت ٛتداف .
 اخلادتة 

 توصلت ىذه الدراسة أب عديد من النتائج كلعل أ٫تها:
لم كاالدب كانت الدكؿ ا١تتعاقبة على حكم ا١توصل ابتداءن من الدكلة اٟتمدانية ٢تا رغبة ُب حب العلم كالتع  -اكالن 

 .حركة علمية كاسعة ُب ىذه ا١تدينةكالشعر، كذلك من خالؿ استقطاب العلماء إليها، كابلتإب نشأت 
على الرغم من الطابع العسكرم كاٟتريب للدكلة اٟتمدانية بصفة عامة ، فإف ذلك ٓب يصرفهم عن االىتماـ  -اثنيان 
 ٞتانب العلمي كاالدارم لدكلتهم.اب

الدكلة اٟتمدانية على دعم اٟتياة الفكرية كازدىارىا من خالؿ االىتماـ ٔتجالس العلماء كاالدابء عمل امراء   -اثلثان 
 يدؿ تطور الوعي الثقاُب لديهم. كالقياـ ببناء ا١تؤسسات التعليمية كىذا
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ي ٓب تقتصر كانت جهود العلماء ُب الدكلة اٟتمدانية مكملة ٞتهود علماء ا١تدف العربية االسالمية االخرل فه  -رابعان 
على طابع اقليمي أك ٤تلي بل امتزجت بثقافات البالد االخرل من خالؿ العالقات العلمية الوثيقة اليت نشطت بُت 

 أب االمتزاج العلمي كاٟتضارم. علماء العرب ا١تسلمُت سواء ُب ا١تشرؽ االسالمي أك مغربو ادت
ة، كما كاف ٢تم دكر ٦تيز ُب الدراسات التارٮتية، فقد كذلك كانت جهود العلماء متميزة ُب العلـو الشرعي  -خامسان 

 ضارم لالمة العربية االسالمية.اسهموا من خال٢تا ُب تطور الفكر التارٮتي كُب رفد التاريخ اٟت
 قائمة ادلصادر وادلراجع:

رسالة ـ( ٕٕٙٔ-ٕٚٔٔىػ/ٓٙٙ-ٕٔ٘(.اٟتياة العلمية ُب ا١توصل ُب عصر االاتبكة)ٜٙٛٔاٛتد، عبد اٞتبار حامد:) -ٔ
 ماجستَت غَت منشورة، كلية اآلداب، جامعة ا١توصل. 

(.اٟتياة الفكرية ُب ا١توصل ُب القرنُت الرابع كا٠تامس للهجرة/العاشر كاٟتادم عشر للميالد ٖٕٔٓاٛتد، عبد اٞتبار حامد.) -ٕ
 .ا١توصل : دار ابن االثَت للطباعة كالنشر.

(. الكامل ُب التاريخ.)ٖتقيق عمر عبد السالـ ٜٜٚٔـ(.)ٕٖٕٔىػ/ٖٓٙابن االثَت، ابو اٟتسن عز الدين علي بن دمحم،)ت -ٖ
 التدمرم(.بَتكت : دار الكتاب العريب.

(. اتريخ ا١توصل.)ٖتقيق علي حبيبة(. القاىرة: ٞتنة ٜٚٙٔـ(.)ٜ٘ٗىػ/ٖٖٗاالزدم، ايب زكراي يزيد بن دمحم بن اايس،)ت -ٗ
 احياء الًتاث االسالمي.

ـ(.)د/ت(. ايضاح ا١تكنوف ُب الذيل على كشف ٕٜٓٔىػ/ٜٖٖٔبن مَت سليم،)تالبغدادم، اٝتاعيل بن دمحم امُت  -٘
 الظنوف.)عٌت بتصحيحو دمحم شرؼ الدين(.بَتكت: دار احياء الًتاث العريب.

(. ىدية العارفُت كاٝتاء ا١تؤلفُت كااثر ٜٔ٘ٔـ(.)ٕٜٓٔىػ/ٜٖٖٔالبغدادم، اٝتاعيل بن دمحم امُت بن مَت سليم،)ت -ٙ
 ا١تطبعة البهية. ا١تصنفُت. استانبوؿ:

 (. نشوار ااضرة كاخبار ا١تذاكرة. بَتكت : دار صادر.ٜٔٚٔـ(.)ٜٜٗىػ/ٖٗٛالتنوخي، ابو علي ٤تسن بن علي،)ت -ٚ
(. يتيمة الدىر ُب ٤تاسن اىل ٖٜٛٔـ(.)ٖٚٓٔىػ/ٜٕٗالثعاليب، ابو منصور عبد ا١تلك بن دمحم بن اٝتاعيل،)ت -ٛ

 الكتب العلمية.العصر.)ٖتقيق مفيد دمحم قميحة(.بَتكت: دار 
(.)ٖتقيق عيد السالـ ىاركف(.البياف ٜٛٛٔـ(.)ٛٙٛىػ/ٕ٘٘اٞتاحظ، ابو عثماف عمرك بن ْتر،)ت -ٜ

 .القاىرة:مكتبة ا٠تا٧تي.ٚكالتبيُت.ط
-ٕٖٔ(. نبذة عن تراجم قضاة ا١توصل كاطرافها ُب العصر العباسي )ٕٙٓٓاٞتبورم، اٛتد اٝتاعيل عبد هللا .) -ٓٔ

 ٜ٘(: صٕٔ(، )العدداسات موصليةرللة در ـ(. )ٕٛ٘ٔ-ٜٗٚىػ/ٙ٘ٙ
 (.موسوعة اعالـ ا١توصل. كلية اٟتدابء: كحدة اٟتدابء للطباعة كالنشر.ٕٗٓٓاٞتليب، بساـ،) -ٔٔ
(.ا١تنتظم ُب اتريخ االمم ٕٜٙٔـ(.)ٕٓٓٔىػ/ٜٚ٘ابن اٞتوزم، ابو الفرج ٚتاؿ الدين عبد الرٛتن بن علي بن دمحم،)ت -ٕٔ

 كف(.بَتكت :دار الكتب العلمية.كا١تلوؾ.)ٖتقيق دمحم عبد القادر عطا كاخر 



ػجضظػدراداتػطوصضغظط
ػطجضظػدورغظػرضطغظػطحصطظػ،ػتطظىػببحوثػاضطوصلػاالصادغطغظػسيػاضطضومػاالظداظغظ

ISSN. 1815-8854ػ

  0202 آب(ػ،ػ55طجضظػدراداتػطوصضغظػ،ػاضطددػ)
(93) 

(.هتذيب التهذيب. ا٢تند: مطبعة دائرة ٕٖٙٔـ(.)ٛٗٗٔىػ/ٕ٘ٛابن حجر، ابو الفضل اٛتد بن علي بن دمحم بن دمحم،)ت  -ٖٔ
 ا١تعارؼ النظامية.

(. لساف ا١تيزاف.)ٖتقيق دائرة ا١تعارؼ ٜٔٚٔـ(.)ٛٗٗٔىػ/ٕ٘ٛابن حجر، ابو الفضل اٛتد بن علي بن دمحم،)ت-ٗٔ
 .بَتكت:مؤسسة االعلمي للمطبوعات.ٕمية(.طالنظا

(.الوراقوف ُب ا١توصل خالؿ العصور العباسية من القرف الرابع حىت هناية القرف السابع ا٢تجرم. ٕٚٔٓٛتيد، مها سعيد. )-٘ٔ
 .ٕٗ-ٕٔ(:صٚٗ(،)العددرللة دراسات موصلية)
(.ديواف ٜٜٙٔـ(.)ٜٜٜىػ/ٜٖٓىاشم،)تـ( كابو عثماف سعيد بن ٜٜٓىػ/ٖٓٛا٠تالدم، ابو بكر دمحم بن ىاشم،)-ٙٔ

 ا٠تالديُت.)ٖتقيق سامي الدىاف(.دمشق: دار صادر.
(.اتريخ بغداد.)ٖتقيق مصطفى عبد ٕٔٔٓـ(.)ٓٚٓٔىػ/ٖٙٗا٠تطيب البغدادم، ابو بكر اٛتد بن علي بن اثبت،)ت-ٚٔ

 القادر عطا(.بَتكت: دار الكتب العلمية.
ُب ا١توصل منذ الفتح االسالمي حىت هناية القرف الثالث ا٢تجرم. اطركحة دكتوراه  (. اٟتياة العلميةٜٕٓٓا٠تفاؼ،مها سعيد،)-ٛٔ

 غَت منشورة، كلية اآلداب، جامعة ا١توصل.
(.اتريخ ابن خلدكف ا١تسمى كتاب العرب كديواف ٜٛٛٔـ(.)ٙٓٗٔىػ/ٛٓٛابن خلدكف ،عبد الرٛتن بن دمحم بن دمحم،)ت -ٜٔ

.بَتكت:دار ٕكالرببر كمن عاصرىم من ذكم السلطاف االكرب.)ٖتقيق خليل شحادة(.طا١تبتدأ كا٠ترب ُب اايـ العرب كالعجم 
 الفكر.

(.كفيات االعياف كانباء ابناء ٜٓٓٔـ(.)ٕٕٛٔىػ/ٔٛٙابن خلكاف، مشس الدين اٛتد بن دمحم بن ابراىيم بن ايب بكر ،) -ٕٓ
 الزماف.)ٖتقيق احساف عباس(. بَتكت: دار صادر.

 . بَتكت: دار ا١تشرؽ.ٕ(, اتريخ العراؽ االقتصادم ُب القرف الرابع ا٢تجرم.طٜٗٚٔالدكرم،عبد العزيز،)-ٕٔ
 .جامعة ا١توصل: دار الكتب للطباعة كالنشر.ٕ(.بيت اٟتكمة.طٕٜٚٔالديوه جي ،سعيد،) -ٕٕ
 .بغداد:مطبوعات اجملمع العلمي العراقي.ٔ(.اتريخ ا١توصل.جٕٜٛٔالديوه جي، سعيد،)-ٖٕ
(. اتريخ االسالـ ككفيات ا١تشاىَت ٕٕٓٓـ(.)ٖٚٗٔىػ/ٛٗٚدمحم بن دمحم بن عثماف،)تالذىيب، مشس الدين -ٕٗ

 كاالعالـ.)ٖتقيق بشار عواد معركؼ (.بَتكت: دار الغرب االسالمي.
 (. تذكرة اٟتفاظ. بَتكت: دار الكتب العلمية.ٜٜٛٔـ(.)ٖٚٗٔىػ/ٛٗٚالذىيب، مشس الدين دمحم بن دمحم بن عثماف،)ت -ٕ٘
 (. سَت اعالـ النبالء. القاىرة: دار اٟتديث.ٕٙٓٓـ(.)ٖٚٗٔىػ/ٛٗٚس الدين دمحم بن دمحم بن عثماف،)تالذىيب، مش -ٕٙ
(. ميزاف االعتداؿ ُب نقد الرجاؿ.)ٖتقيق علي ٖٜٙٔـ(.)ٖٚٗٔىػ/ٛٗٚالذىيب، مشس الدين دمحم بن دمحم بن عثماف،)ت -ٕٚ

 دمحم البجارم(. بَتكت: دار ا١تعرفة للطباعة كالنشر.
(.ديواف السرم الرفاء.)ٖتقيق حبيب حسُت ٜٔٛٔـ(.)ٕٜٚىػ/ٕٖٙلسرم الرفاء، ابو اٟتسن بن اٛتد،)تا -ٕٛ

 اٟتسيٍت(.بغداد: دار الرشيد.
 . بَتكت: دار العلم للماليُت.٘(. االعالـ. طٖٕٓٓالزركلي، خَت الدين بن ٤تمود،)-ٜٕ



ػجضظػدراداتػطوصضغظط
ػطجضظػدورغظػرضطغظػطحصطظػ،ػتطظىػببحوثػاضطوصلػاالصادغطغظػسيػاضطضومػاالظداظغظ

ISSN. 1815-8854ػ

  0202 آب(ػ،ػ55طجضظػدراداتػطوصضغظػ،ػاضطددػ)
(94) 

ىػ(. ٚٗٗ-ٖٖٗاؽ ُب القرنُت الرابع كا٠تامس ا٢تجرم)(.مالمح من النهضة العلمية ُب العر ٜٓٛٔالزبيدم، دمحم حسُت،) -ٖٓ
 بغداد: اٖتاد ا١تؤرخُت العرب.

(. اٞتامع ا١تختصر ُب عنواف التواريخ ٖٜٗٔـ(.)ٕ٘ٚٔىػ/ٗٚٙابن الساعي، ابو طالب  اتج الدين علي بن ا٧تب،)ت -ٖٔ
 كعيوف السَت.)ٖتقيق: مصطفى جواد(. بغداد: ا١تطبعة السراينية الكاثوليكية.

 (.الدكلة اٟتمدانية ُب ا١توصل كحلب. بغداد. مطبعة االٯتاف.ٜٓٚٔلسامر، فيصل،)ا-ٕٖ
(.االنساب.)ٖتقيق عبد الرٛتن ٭تِت ا١تعلمي ٕٜٙٔـ(.)ٙٙٔٔىػ/ٕٙ٘السمعا٘ب، عبد الكرٙب بن دمحم بن منصور،)ت-ٖٖ

 كاخركف( . حيدر اابد: دائرة ا١تعارؼ العثمانية.
 . بَتكت: دار العلم للماليُت.٘أليف عند العلماء العرب. ط(.مناىج التٕٗٓٓالشكعة، مصطفى،) -ٖٗ
(. الواُب ابلوفيات.) ٖتقيق اٛتد االرانؤكط كتركي ٕٓٓٓـ(.)ٖٖٙٔىػ/ٗٙٚالصفدم، صالح الدين خليل بن ايبك،)ت -ٖ٘

 مصطفى. بَتكت: دار احياء الًتاث.
 المم كا١تلوؾ . بَتكت: دار الكتب العلمية.ىػ(. اتريخ اٚٓٗٔـ(.) ٕٕٜىػ/ٖٓٔالطربم، دمحم بن جرير بن يزيد،)ت -ٖٙ
(.الفخرم ُب اآلداب السلطانية كالدكؿ االسالمية.) ٜٜٚٔـ(.)ٜٖٓٔىػ/ٜٓٚابن الطقطقي، دمحم بن علي بن طباطبا،)ت-ٖٚ

 ٖتقيق عبد القادر دمحم(. بَتكت: دار الفكر العريب.
رللة ادأب ُب القرنيُت الرابع كا٠تامس ا٢تجريُت )(.الدراسات التارٮتية ُب ا١توصل ٜٜٙٔطو، صالح الدين امُت.) -ٖٛ

 .ٕٖٔ(: صٕٛ(، )العدد الرافدين
(.اخبار الدكلة اٟتمدانية اب١توصل كحلب كداير بكر ٜ٘ٛٔـ(.)ٕٙٔٔىػ/ٖٔٙابن ظافر، علي بن ظافر االزدم،)ت -ٜٖ

 كالثغور.)ٖتقيق ٘تيمة الركاؼ( . بَتكت: دار حساف للطباعة كالنشر.
ـ(.)د/ت(.بغية الطلب ُب اتريخ حلب.)ٖتقيق سهيل زكار(. ٕٔٙٔىػ/ٓٙٙمر بن اٛتد بن ىبة هللا.)تابن العدٙب، ع-ٓٗ

 بَتكت: دار الفكر.
 (.كنوز االجداد. دمشق: مطبعة الًتقي.ٜٓ٘ٔعلي، دمحم كرد، )-ٔٗ
 اد:مطبعة ا١تعارؼ.للهجرة.بغدٓٓٓٔ(.خزائن الكتب القدٯتة ُب العراؽ منذ اقدـ العصور حىت سنة ٜٛٗٔعواد، كوركيس ،)-ٕٗ
 ـ(.)د/ت(.صلة اتريخ الطربم. بَتكت: منشورات مؤسسة االعلمي للمطبوعات.ٕٜٗىػ/ٖٖٔالقرطيب، عريب بن سعد،)ت -ٖٗ
ىػ(.٣تمع الرجاؿ.)ٖتقيق ضياء الدين االصفها٘ب(.اصفهاف: ٖٗٛٔـ(.)ٚٓٙٔىػ/ٙٔٓٔالقهبا٘ب، زكي الدين،)ت بعد -ٗٗ

 مطبعة راب٘ب.
(. صبح االعشى ُب صناعة االنشا.) ٖتقيق يوسف ٜٚٛٔـ(.)ٛٔٗٔىػ/ٕٔٛبن علي بن اٛتد،)تالقلقشندم، اٛتد  -٘ٗ

 علي طويل(. دمشق: دار الفكر.
 كحالة، عمر رضا ،)د/ت(.معجم ا١تؤلفُت . بَتكت: دار احياء الًتاث العريب.-ٙٗ
الرتياب عن ا١تؤتلف كا١تختلف ُب (.االكماؿ ُب رفع آٜٜٔـ(.)ٕٛٓٔىػ/٘ٚٗابن ماكوال، ابو نصر علي بن ىبة هللا،)ت-ٚٗ

 االٝتاء كالكٌت كاالنساب. بَتكت: دار الكتب العلمية.
 (. اخبار فطاركة كرسي ا١تشرؽ. ركما.ٜٜٙٔابن ميت، عمر) -ٛٗ
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(.ٕتارب االمم كتعاقب ا٢تمم.)ٖتقيق ابو القاسم ٕٓٓٓـ(.)ٖٓٓٔىػ/ٕٔٗمسكويو، ابو علي اٛتد بن دمحم بن يعقوب،)ت -ٜٗ
 هراف:سركش..طٕامامي(.ط

 (.حضارة االسالـ كاثرىا ُب الًتقي العا١تي. القاىرة: مكتبة ا٠تا٧تي.ٜٗٚٔمظهر، جالؿ،) -ٓ٘
 (.علماء النظاميات كمدارس ا١تشرؽ االسالمي. بغداد: مطبعة االرشاد.ٖٜٚٔمعركؼ، انجي،) -ٔ٘
قاليم.) ٖتقيق غازم طليمات(.دمشق: (. احسن التقاسيم ُب معرفة االٜٓٛٔـ(.)ٜٜٓىػ/ٖٓٛا١تقدسي، دمحم بن اٛتد،)ت -ٕ٘

 كزارة الثقافة كاالرشاد القومي.
(. نفح الطيب من غصن االندلس الرطيب كذكر ٜٓٓٔـ(.)ٖٔٙٔىػ/ٔٗٓٔا١تقرم، شهاب الدين اٛتد بن دمحم،)ت -ٖ٘

 كزيرىا لساف الدين ا٠تطيب.)ٖتقيق احساف عباس(. بَتكت: دار صادر.
( .الفهرست.)ٖتقيق ابراىيم رمضاف(.بَتكت: ٜٜٚٔـ(.)ٜٜٓىػ/ٖٓٛاسحاؽ بن الوراؽ،)ت ابن الندٙب، ابو الفرج دمحم بن -ٗ٘

 دار ا١تعرفة.
 (. ذخَتة االذىاف ُب تواريخ ا١تشارقة كا١تغاربة. ا١توصل: مطبعة دير االابء الدكمنيكاف.ٜ٘ٓٔنصرم الكلدا٘ب، بطرس،)-٘٘
 (.اتريخ ابن الوردم. بَتكت: دار الكتب العلمية.ٜٜٙٔـ(.)ٖٛٗٔىػ/ٜٗٚابن الوردم، عمر بن مظفر بن عمر،)ت -ٙ٘
(.االزدم ككتابو اتريخ ا١توصل. رسالة ماجستَت غَت منشورة، كلية الًتبية، جامعة ٕٓٓٓاليازجي، دمحم ميسر هباء الدين:) -ٚ٘

 ا١توصل.
يقظاف ُب معرفة ما يعترب من (.مرآة اٞتناف كعربة الٜٜٚٔـ(.)ٖٙٙٔىػ/ٛٙٚاليافعي،ابو دمحم عبد هللا بن اسعد بن علي،)ت -ٛ٘

 حوادث الزماف. )كضع حواشيو: خليل ا١تنصور(.بَتكت: دار الكتب العلمية.
(.معجم االدابء.)ٖتقيق احساف عباس(.بَتكت: ٖٜٜٔـ(.)ٕٕٛٔىػ/ٕٙٙايقوت اٟتموم،  ابو عبد هللا شهاب الدين ،)  -ٜ٘

 دار الغرب االسالمي.
 . بَتكت: دار صادر.ٕ(. معجم البلداف.طٜٜ٘ٔـ(.)ٕٕٛٔىػ/ٕٙٙالدين ،)ايقوت اٟتموم،  ابو عبد هللا شهاب  -ٓٙ
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 ٕٕٓٓ/ٛ/ٖٕ:البحث اتريخ قبول نشر                             ٕٕٓٓ/ ٔ/ٙٔاتريخ استالم البحث:

ػ
ػعـ(ػاضطخطوطظػواضططبورظ392طؤضغاتػابنػجظيػاضطوصضيػ)ت:

 سغظدرادظػببضغوزرا
UNPUBLISHED AND PUBLISHED WRITINGS 
OF IBN JINNI FROM MOSUL (DIED:392 A.H):  

A BIBLIOGRAPHICAL STUDY 
ػم.د.ػطظغرػحدغنػرضي

ػ،ػجاططظػاضطوصلدمػاضضعظػاضطربغظػ،ػصضغظػاآلدابش
ػضمػاضطخطوطاتػوتحػغقػاضظصوصػراالختصاصػاضدشغق:ػ

Lecturer Dr. Mudhaffar Hussein Ali 
Dept. of Arabic Language 

College of Arts, University of Mosulػ 
Specialization: ػ 
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 ادللخص 
ق( ا١تخطوطة كا١تطبوعة/ دراسة ببليوغرافية" سلطت الضػوء ُٕٜٖب ىذا البحث "مؤلفات ابن جٍت ا١توصلي )ت

تػو، ُب حػُت استقصػيت مؤلفاتػو مػا على حياة ابن جٍت كتراثو الػذم كصػل إلينػا، كقػد أكجػزت اٟتػديث ُب التعريػف عػن حيا
ػػَق أك ُنِشػػَر،  بػػُت ا١تخطوطػػة منهػػا الػػذم ٓب ٭تقػػق، كا١تفقػػود الػػذم ٓب يصػػل منػػو إال اٝتػػو أك نقػػوالت عنػػو، كا١تطبػػوع الػػذم ُحقِّ

 معتمدان ُب ذلك على ا١تصادر القدٯتة اليت ترٚتت ٟتياة ابن جٍت، ككتب الفهارس اليت ثَػبػََّتت مؤلفاتو.
 ( ُمَؤلََّفان موزعةن على األقساـ الثالثة.ٕٚرة أب عدد ا١تؤلفات أبقسامها الثالثة فقد بلغ )كمن ا١تهم اإلشا

Abstract: 
       In this research titled "Unpublished and Published Writings of Ibn Jinni from 
Mosul (Died:392 A.H): A bibliographic Study", I threw light on Ibn Jinni's own 
life and his heritage which has come down to us. I also gave a brief account of 
his own life and followed up his unrevised writings and lost writings which have 
not reached us except names or some extracts from them. Moreover, I verified 
his revised or published writings by drawing up on old sources in which have 
written information on Ibn Jinni own life and the historical reference books 
which have made mention of Ibn Jinni's writings. 
       It's an important to mention that his published and unpublished writings are 
up to (72) and divided into three categories. 

 دتهيد :
تتجسػػػد أ٫تيػػػة ا١تػػػدف مػػػن الناحيػػػة التارٮتيػػػة كاٟتضػػػارية مػػػن خػػػالؿ إسػػػهامات علمائهػػػا ُب ٣تػػػاؿ الػػػًتاث الفكػػػرم 

االت العلػم كافػة ، كاإلنسا٘ب بصورة عامة ، كليسػت ا١توصػل ببعيػدة عػن ىػذا الوصػف ، فقػد أ٧تبػت عشػرات العلمػاء ُب ٣تػ
 تركوا أثرىم ُب البناء الثقاُب كاٟتضارم على صعيد العآب اإلسالمي كالعآب أٚتع .

كتناكلت ُب ىذا البحث أحد أىػم العلمػاء الػذين أ٧تبػتهم مدينػة ا١توصػل ، ذلكػم ىػو أبػو الفػتح عثمػاف بػن جػٍت، 
ة اللغػة كالثقافػػة العربيػػة اإلسػػالمية , مػػن أئمػػة األدب اللغػوم العػػريب ا١تسػػلم الػػذم فػػرض نفسػو مػػن خػػالؿ تراثػػو الثػػر ُب خدمػػ

عامػػان . ككػػاف أبػػوه ٦تلوكػػان ركميػػان لسػػليماف بػػن فهػػد األزدم  ٘ٙكالنحػػو، كلػػو شػػعر. كلػػد اب١توصػػل، كتػػوُب ببغػػداد، عػػن ٨تػػو 
ىػػ( ٖٚٚ سػنة )تلقى العلم على كثَت من علماء العربية ُب عصره، ُب مقدمتهم أبو علي الفارسي النحػوم، ا١تتػوَب ا١توصلي.

ـ( ُب بغػداد. ٕٓٓٔىػػ/ٕٜٖالذم كاف لو أثر كبػَت ُب حياتػو العلميػة كالثقافيػة، تُػوُّبِ ابػن جػٍت يػـو اٞتمعػة مػن صػفر سػنة )
( ٗ:٘ٛ٘ٔ، صٖٜٜٔ( ك)ايقػػػػػػػػػوت، ٖٔ:ٕ٘ٓ، صٕٕٓٓ( ك)ا٠تطيػػػػػػػػػب البغػػػػػػػػػدادم، ٔ:ٕٛٙ، صٜٕٓٓ)النػػػػػػػػػدٙب، 
 (ٕ:ٕٖٔ)السيوطي، د ت، ص( كٜٔ:ٖٔٔ، صٕٓٓٓ( ك)الصفدم، ٕ:ٖٖ٘، صٕٜٛٔك)القفطي: 
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كُب ىذا البحث َجلَّيُت عن تراث ابن جٍت ا١تطبوع اقق منو كا١تنشور أك ا١تخطوط الذم ٓب تالمس أانمل اققُت 
 أكراقو أب حد اآلف . 

أىػػم مػػا كصػػلنا مػػن ا١تصػػادر الػػيت ترٚتػػت البػػن جػػٍت كركت مصػػنفاتو كتػػاب "معجػػم األدابء" ليػػاقوت اٟتمػػوم الػػذم 
ذكر إجازة ابن جٍت بركاية مصنفاتو ككتبو. قاؿ ايقوت اٟتمػوم: كتػب ابػن جػٍت إجػازة ٔتػا صػورتو )بسػم هللا الػّرٛتن  انفرد ُب

أف يركم عٍت مصػنفاٌب ككتػيب ٦تػا صػححو  -أداـ هللا عزه -الّرحيم: قد أجزت للشيخ أيب عبد هللا اٟتسُت بن أٛتد بن نصر
عنده منها كتايب ا١توسـو ب "ا٠تصائص"  كحجمػو  -أيد هللا عزه  -لبصرمكضبطو عليو أبو أٛتد عبد السالـ بن اٟتسُت ا

ألف كرقػة. ككتػايب "التمػاـ ُب تفسػَت أشػعار ىػذيل  ٦تػا أغفلػو أبػو سػعيد اٟتسػن بػن اٟتسػُت السػكرم" كحجمػو ٜتػس مائػة 
أيب عثمػاف بكػر بػن دمحم كرقة بل يزيد على ذلك. ككتايب ُب "سّر الصناعة" كىو ست مائة كرقة. ككتايب ُب "تفسَت تصريف 

بن بقية ا١تاز٘ب" كحجمو ٜتس مائة كرقة. ككتايب ُب "شرح مستغلق أبيات اٟتماسة كاشتقاؽ أٝتػاء شػعرائها" كمقػداره ٜتػس 
مائػػة كرقػػػة. ككتػػػايب ُب "شػػػرح ا١تقصػػػور كا١تمػػدكد عػػػن يعقػػػوب بػػػن إسػػػحاؽ السػػكيت" كحجمػػػو أربػػػع مائػػػة كرقػػػة. ككتػػػايب ُب 

كحجمػو مائتػا كرقػػة. ككتػايب ُب "تفسػَت ديػواف ا١تتنػػيب الكبػَت" كىػو ألػػف كرقػة كنيػف. ككتػػايب ُب  "تعاقػب العربيػة كأطػرؼ بػػو"
"تفسػػَت معػػا٘ب ىػػذا الػػديواف" كحجمػػو مائػػة كرقػػة كٜتسػػوف كرقػػة. ككتػػايب "اللمػػع ُب العربيػػة" كاف كػػاف لطيفػػا. ككػػذلك كتػػايب 

ككتػاب "األلفػاظ ا١تهمػوزة". ككتػايب ُب "اسػم ا١تفعػوؿ  "٥تتصر التصريف" على إٚتاعو. ككتايب "٥تتصػر العػركض كالقػواُب " .
ا١تعتػػل العػػػُت مػػػن الثالثػػػي علػػػى إعرابػػػو ُب معنػػػاه" كىػػػو "ا١تقتضػػػب". كمػػػا بػػػدأت بعملػػػو مػػػن كتػػػاب "تفسػػػَت ا١تػػػذكر كا١تؤنػػػث 

ككتػػايب ُب  ليعقػوب" أيضػان أعػاف هللا علػػى إ٘تامػو. ككتػاب مػػا خػرج عػٍت مػن أتييػػد التػذكرة عػن الشػػيخ أيب علػي أداـ هللا عػزه.
"ااسػن ُب العربيػة" كإف كػاف مػا جػرل أزاؿ يػػدم عنػو حػىت شػذَّ عنهػا كمقػداره سػػت مائػة كرقػة. ككتػايب "النػوادر ا١تمتعػػة ُب 
العربيػة" كحجمػو ألػف كرقػة، كقػد شػّذ أيضػان أصػلو عػٍت فػإف كقعػا كال٫تػا أك شػيء منهمػا فهػو الحػق ٔتػا أجػزت ركايتػو ىنػػا. 

ن ا١تسائل ا١تنثورة ٦تا أمللتو أك حصل ُب آخر تعػاليقي عػن نفسػي" كغػَت ذلػك ٦تػا ىػذه حالػو ككتاب "ما أحضرنيو ا٠تاطر م
ذلك عػٍت أٚتػع إذا صػّح عنػده كأنػس بتثقيفػو كتسػديده، كمػا صػح عنػده أيػده هللا مػن ٚتيػع  -كصورتو. فلَتك ػ أداـ هللا عزه 

وصل كالشاـ كغَت ىذه البالد اليت أتيتهػا كأقمػت هبػا مباركػان ركاايٌب ٦تا ٝتعتو من شيوخي رٛتهم هللا كقرأتو عليهم ابلعراؽ كا١ت
لػػو فيػػو منفوعػػان بػػو إبذف هللا( ككتػػب عثمػػاف بػػن جػػٍت بيػػده حامػػدا  سػػبحانو ُب آخػػر ٚتػػادل اآلخػػرة مػػن سػػنة أربػػع كٙتػػانُت 

 (  ٜٜ٘ٔ-ٗ:ٜٚ٘ٔ، صٖٜٜٔكثالث مائة. )ايقوت، 
كإرثػػو الػػذم تركػػو، فقػػد بػػُّت الػػدكتور أٯتػػن فػػؤاد سػػيد ىػػذه كفيمػػا ٮتػػص مسػػألة إشػػارة النػػدٙب إٔب ترٚتػػة ابػػن جػػٍت، 

ا١تسػػألة، كأزاح اللػػبس عنهػػا ُب ٖتقيقػػو لفهرسػػت النػػدٙب، إذ قػػاؿ: )) ٓب يكمػػل النػػدٙب ترٚتػػة ابػػن جػػٍت ألنػػو تُػػوُّبِ بعػػدما ألَّػػف 
كعلػػى  ـ(، كٓب يػػذكر لػػو سػػول كتػػاب كاحػػد ىػػو "الَفْسػػر"،ٕٓٓٔ-ٜٚٛق/ٕٜٖ-ٖٚٚالنػػدٙب كتابػػو ٓتمػػس عشػػرة سػػنة )

ذلك فجميع البياانت الواردة ُب ىذه الًتٚتة ليست للندٙب ككردت فقػط ُب الفػرع الػذم اعتمػدت عليػو ُنسػخة ابريػس كالػيت 
أُْرِجُعَها أب زايدات الوزير أيب القاسم بن ا١تغريب، ٍب أضاؼ شخص ُب فًتة الحقة كٓتط ٥ُتَاِلف عناكين أخرل على ىامش 

 (  ٕٛٙ: ىامش ٔ، صُٜٕٓٓنسخة األصل ((. )الندٙب، 
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 كقد سبقٍت إٔب ْتث جهود ابن جٍت كدراستو عدد من الدارسُت، كٯتكن إ٬تاز ذكرىم ٔتا أيٌب:
الدكتور أسعد دمحم طلس ُب كتابو "أبو الفتح ابن جٍت كأثره ُب اللغة العربية، عصره، مكانتو العلمية، آاثره" كقد اعتمد  -ٔ

كرده مػن آاثر  ابػن جػٍت مػن حيػث ا١تضػموف، فضػالن عػن ا١تصػادر ُب ىذا الكتاب مػنهج اإلحصػاء، ككصػف كػل أثػر أ
ػػَق أك ُنِشػػر. كبلػػغ عػػدد اآلاثر الػػيت  الػػيت ذكػػرت ذلػػك ا١تَؤلَّػػف أك األثػػر مػػع بيػػاف كػػوف األثػػر الزاؿ ٥تطوطػػان أـ طبػػع كُحقِّ

 ( كاحدان كٜتسُت أثران، ما بُت ا١تخطوط، كا١تطبوع، كا١تفقود.ٔ٘ذكرىا )
امرائي ُب كتابو "ابن جٍت النحوم" كقد اشػتمل الكتػاب علػى دراسػٍة كافيػٍة تناكلػت ثقافػة ابػن الدكتور فاضل صاّب الس -ٕ

جػػٍت، كشػػيوخو كعصػػره، كتالميػػذه بشػػكل موسػػع، ك١تػػا كػػاف عنػػواف الكتػػاب "ابػػن جػػٍت النحػػوم" فقػػد حػػاكؿ ا١تؤلػػف 
بػل مبثػواثن ُب عػدة مؤّلفػات  استقصاء مؤلفات ابن جٍت ٚتيعها، ألف مذىبو النحوم ٓب يكْن موجػودان ُب كتػاب كاحػد،

البن جٍت، كلغَته أيضان، كاعتمد السامرائي ُب إيراد ثبت لتلك ا١تؤّلفات مع بياٍف موجٍز جدان عن كل مَؤلَّف من حيث 
 كركد ذكره ُب الفهارس القدٯتة، كإف كاف ٥تطوطان، أك مطبوعان، أك مفقودان.

آاثر ابػػن جػػٍت ُب اللغػػة، اآلاثر ا١تخطوطػػة، كا١تفقػػودة" مػػن خػػالؿ الػػدكتور غنػػيم غػػاٖب الينبعػػاكم ُب كتابػػو "أضػػواء علػػى  -ٖ
نظران ُب عنواف الكتاب نتوصل أب مضمونو كمنهجو، فقد حاكؿ ا١تؤلف أف يستقي آاثر ابػن جػٍت سػواء إف كانػت ال 

مػػٍت ىػػو تػػزاؿ ٥تطوطػػة أب كقػػت ا١تؤلػػف، أك مطبوعػػة، أك الػػيت ُفِقػػدت. ككػػاف كتابػػو ُب فصػػلُت، ُسػػبقا بتمهيػػد، كمػػا يه
منهج ا١تؤلف ُب إيراد مؤلفات ابن جٍت، فقد ٖتدث عن ا١تطبوع منها إب٬تػاز ُب التمهيػد، أمػا الفصػل األكؿ فقػد ذكػر 
فيو آاثره ا١تخطوطة من حيث الفهارس اليت أكردهتػا كمكػاف كجودىػا ُب مكتبػات العػآب، كُب الفصػل الثػا٘ب ٖتػدث عػن 

ط، كتَػتَػبّػَعهػا مػن خػالؿ مػا نُِقػَل منهػا ُب ا١تصػادر ا١تختلفػة، فضػالن عػن كتػب آاثره ا١تفقودة اليت كصلت إلينا أٝتاؤىا فق
 الًتاجم اليت ذََكَرهْتا.

أمػا البحػػث فقػد أخػػذ علػى عاتقػػو النظػػر ُب مػا ذكػػره الدارسػوف قبػػُل، فقػػد كجػدت مػػنهم مػن أكرد للكتػػاب الواحػػد          
عراب اٟتماسة": ))ىو موجود ٥تطوط بعنواف "إعراب أبيػات عنوانُت ٥تتلفُت، حيث قاؿ السامرائي ُب حديثو عن كتاب "إ

ما استصػعب مػن اٟتماسػة"((، ٍب ذكػر كتػاب آخػر البػن جػٍت بعنػواف " التنبيػو". ُب حػُت أهنمػا  كتػاب كاحػد، ُنِشػَر بعنػواف 
ـ . كعلػى العكػس مػن ذلػك مػنهم مػن ٜٕٓٓ"التنبيو على شرح مشكالت اٟتماسة" بتحقيق حسن ٤تمود ىنػداكم، سػنة 

خلط بُت عنػوانُت كعػّد٫تا كتػاابن كاحػدان أك رسػالةن كاحػدةن، كمػا ذىػب إٔب ذلػك غنػيم الينبعػاكم ُب ذكػر نشػرة "عقػود ا٢تمػز" 
علػى أهنػػا " األلفػاظ ا١تهمػػوزة" ُب حػُت أهنمػػا ابألصػل عنػػواانف منفصػالف، كُنِشػػرا بكتػاب كاحػػد بعنػواف "رسػػالتُت البػن جػػٍت 

 ـ، بتحقيق مازف ا١تبارؾ.َٜٛٛٔر سنة األلفاظ ا١تهموزة كعقود ا٢تمز"، ُنشِ 
كمنهم من أغفل مؤلفات أخرل البن جٍت أك ٓب يتوصل إليها، فاستدرؾ البحػث عليػو، مثػل كتػاب "ا٢تػاءات ُب كتػاب      

 هللا"، كرد عندان ُب مؤلفات ابن جٍت ا١تطبوعة.
مػا بعػد، كقػد بػُّت البحػث ذلػك مػن خػالؿ كمنهم من أشار أب بعض تراث ابن جػٍت علػى أنػو ٥تطػوط، كلكنػو ُنِشػَر في     

 احصائو مع ا١تؤلفات ا١تطبوعة.
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ككػػذلك مػػنهم مػػن خلػػط بػػُت مصػػطلحي الركايػػة كالنسػػخ، إذ أكرد "ركايػػة ديػػواف أيب األسػػود" علػػى أنػػو ركايػػة ابػػن جػػٍت،     
أيب األسػػود الػػدؤٕب، كلكػػن مػػا قػػاـ بػػو ابػػن جػػٍت ىػػو نسػػخ الػػديواف مػػع بعػػض التعليقػػات الػػيت أضػػافها عليػػو، كمعلػػـو أف بػػُت 

ق، مػػػّدة طويلػػػة، فضػػػالن عػػػن أفَّ مفهػػػـو الركايػػػة ٮتتلػػػف عػػػن النسػػػخ عنػػػد ٕٜٖق، كابػػػن جػػػٍت، ا١تتػػػوَب سػػػنة ٜٙا١تتػػػوَب سػػػنة 
 اققُت.

كىناؾ ثالثة كتب َأْكَرْدهُتا البن جٍت: "ا١تقصور كا١تمػدكد" ُب مؤلفاتػو ا١تفقػودة، ذكرىػا لػو القفطػي ُب "إنبػاه الػركاة"، كابػن    
لكاف ُب "كفيات األعياف"، كالذىيب ُب "اتريخ اإلسالـ"، ك"شرح ا١تقصور كا١تمدكد للفارسي" ُب مؤلفاتػو ا١تفقػودة أيضػان، خ

 ذكره حاجي خليفة ُب "كشف الظنوف"، ك"شرح ا١تقصور كا١تمدكد البن السكيت" ُب مؤلفاتو ا١تخطوطة.
مدكد البن السكيت"، كما يؤكد ذلك أف ابن جٍت ذكره ُب كلعل البحث يرجح أهنا كتاب كاحد ىو "شرح ا١تقصور كا١ت    

إجازتػػو الػػيت أكردىػػا ايقػػوت اٟتمػػوم، ككػػذلك مػػا ذُِكػػَر ُب خزانػػة الػػًتاث الػػيت أصػػدرىا مركػػز ا١تلػػك فيصػػل علػػى أهنػػا ٥تطوطػػة 
 ُفهِرَست ُب ىذه ا٠تزانة.

لػيت كصػلت إلينػا عػن طريػق ايقػوت اٟتمػوم ُب  كبعد ذلك ٩تلص أب القوؿ: ما كرد ُب إجازة ابػن جػٍت بركايػة مؤلفاتػو ا     
كتابو "معجم األدابء"، كا١تصادر الػيت ذكػرت مؤلفاتػو، كنقلػت منهػا، ككػذلك مػا ذكػره ابػن جػٍت ُب مؤلفاتػو، كىػو يشػَت أب 

     آتليفو، أك ينقل منها؛ ألف مؤلفات ا١تؤلف الواحد ُيَصدُِّؽ بعضها بعضان، كماعدا ذلك مشكوؾ ُب نسبتو البن جٍت.   
كأخَتان البد من التنبيو إٔب ما ذكره الدكتور غنيم غاٖب الينبعػاكم ُب حديثػو عػن آاثر ابػن جػٍت ا١تخطػوط، كالػيت عػّد منهػا     

"شػػرح ا١تعلقػػات"، قػػاؿ: ))"شػػرح ا١تعلقػػات" نقػػالن عػػن مػػا كتبػػو ا٠تاقػػا٘ب ُب ٣تلػػة األقػػالـ العراقيػػة: نسػػختو ا٠تطيػػة ُب مكتبػػة  
((. كبعػد الوصػوؿ أب ا١تكتبػة كالبحػث اتضػح أنػو ال يوجػد ُب ا١تكتبػة مػا ٖٙشرؼ، برقم حفظ كاشف الغطاء ابلنجف األ

، ٖٙ، ُب حُت أف ا١تخطوطة بػرقم حفػظ ٖٚٔٔٮتص ا١تعلقات سول ٥تطوطة "شرح القصائد السبع" للزكز٘ب، برقم حفظ 
 ىي ُب الفقو.                                                  

 التمهيد ا١توجز قسمت البحث على ثالثة ٤تاكر من حيث ا١تنت فقد جاءت على كفق اآلٌب:  كبعد ىذا   
 : تضمن جردان عرب إحصاء مؤلفات ابن جٍت ا١تطبوعة منها مع ذكر نشراهتا.اور األول
بػات العػآب     : تضمن اٟتديث عن مؤلفات ابن جٍت ا١تخطوطة منها مع ذكر مكاف كجود نسخها ا٠تطيػة ُب مكتاور الثاين
 ا١تختلفة.

: تضمن اٟتديث عن مؤلفات ابػن جػٍت ا١تفقػودة ، ك٤تاكلػة العثػور عليهػا مػن خػالؿ فهػارس ا١تخطوطػات الػيت اور الثالث
 استقصت أعدادىا كعناكينها، أك نقوالت ا١تؤلفُت منها.
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 اور األول
 مؤلفاتو ادلطبوعة

 ( كتاابن، كىي:ٜٕ، البد من عمل مسرٍد ١تؤلفاتو ا١تطبوعة، كقد بلغت )كبعد حديثنا ُب الصفحات السابقة عن ابن جٍت
 األَْلَفاُظ ادلَْهُموزَِة َعلى ِسَياِ  ُحُرْوِف ادلُْعَجم: -ٔ

  ،ـ.ٜٖ٘ٗٔتقيق صالح الدين ا١تنجد، مطبعة الًتقي، دمشق 
  ،ـ.ٜٖٚٛٔتقيق عبد الباقي ا٠تزرجي، مكتبة دار الوفاء، جدة 
 َنْشَرتُػَها ِبِعنَواِف "ِرَسالََتاِف الْبِن ِجٍّت األلَفاظ  ـ.ٜٛٛٔبعة األكٔب، دار الفكر، دمشق، ٖتقيق مازف ا١تبارؾ، الط(

ْهُمْوَزة َكُعُقود ا٢تَْمِز"( 
َ
 ا١ت

 التَّْصرِْيف ادلُُلوِْكي:   -ٕ
 ( بعناية غود فريدكس ىوبرغG.Hoberg   ، ليبسك، برككهاكس ،)ٔٛٛ٘.ـ 
 ـ.ٖٜٔٔطبعة التمدف، مصر، بعناية دمحم سعيد النعساف اٟتموم، م 
  ،ـ.ٕٜٖٗٔتقيق كجيو فارس الكيال٘ب، مطبعة التمدف, مصر 
  ،ـ. ٜٖٓٚٔتقيق دمحم سعيد النعساف ك٤تيي الدين اٞتراح، دار ا١تعارؼ، القاىرة 
ٖ- :  تَلْفِسرُي أَبْلَيات ادلََعاين يف ِشْعِر ادلُتَلنَلّ ِ
 ـ.ٕٚٓٓحوث كالدراسات اإلسالمية، الرايض، ٖتقيق عبدالعزيز انصر ا١تانع، مركز ا١تلك فيصل للب •
 ـ .ٕٖٓٔٓتقيق رضا رجب، الطبعة األكٔب، دار رند، دمشق،  •
 (ٙٔ)"تفسَت أبيات ا١تعا٘ب ُب شعر ا١تتنيب" = "الفتح الوىيب على مشكالت ا١تتنيب" أيٌب ٖتت رقم   
 ْيع:تَلْفِسرُي ُأرُجْوزَة َأِي نُلَواس يف تَلْقرِْيِض الَفْضل بن الرَّبِ   -ٗ
   ،ـ.ٜٖٙٙٔتقيق دمحم هبجة األثرم، ٣تمع اللغة العربية، ا١تطبعة ا٢تامشية، دمشق 
 التََّمام يف تَلْفِسرْيِ َأْشَعار ُىَذْيل ِمَّا َأْغَفَلُو السَّكَِّري:   -٘
  ،ـ.ٕٜٖٙٔتقيق أٛتد مطلوب كخد٬تة اٟتديثي كأٛتد انجي القيسي، مطبعة العا٘ب، بغداد 
 ْرِح ُمْشِكاَلت احلََماَسة: التلَّْنِبيو َعَلى شَ   -ٙ
   ،ـ.ٜٕٖٓٓتقيق حسن ٤تمود ىنداكم، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية، الكويت، الطبعة األكٔب 
 َناَلُث َرَساِئل اِلْبِن ِجِّن:  -ٚ
   ،ـ. الرسائل ىي:ٖٕٜٖٔتقيق كجيو فارس الكيال٘ب، القاىرة، ا١تكتية العربية 
بعنػواف "ا١تقتضػب ُب اسػم ا١تفعػوؿ مػن الثالثػي ا١تعتػل العػُت" أيٌب ٖتػت  ا١تقتضب مػن كػالـ العػرب. )نشػر منفػردا .ٔ

 (ٕ٘رقم 
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 ما ٭تتاج إليو الكاتب. .ٕ
عقػػود ا٢تمػػز كخػػواص أمثلػػة الفعػػل. )ُنِشػػَرت أيضػػان مػػع "األلفػػاظ ا١تهمػػوزة" بعنػػواف "رسػػالتاف البػػن جػػٍت األلفػػاظ  .ٖ

 ا١تهموزة كعقود ا٢تمز"(
 اخَلَصاِئص:  -ٛ
  ,ـ.ٖٜٔٔمطبعة ا٢تالؿ, القاىرة 
  ,ـ.ٜٗٔٔدار الكتب العربية, القاىرة 
  ,ـ. ) ثالثة أجزاء ( ٜٙ٘ٔ –ـ ٕٜٖ٘ٔتقيق دمحم علي النجار, دار الكتب ا١تصرية, القاىرة 
  .أعادت نشره دار ا٢تدل، بَتكت, عن طبعة القاىرة بتحقيق دمحم علي النجار 
  كلو عليها بعض الشركح كاإليضاحات. ُنِسخ من نسخة ٓتط ابن جٍتِديْلَوان َأِي اأَلْسَود الدَُّؤِل:   -ٜ
  ،ـ.ٜٖٗٚٔتقيق دمحم حسن آؿ ايسُت، دار الكتب اٞتديدة، بَتكت 

 ُنِسخ من نسخة ٓتط ابن جٍت مشركحان.  ِديْلَوان َشْيخ اأَلَِبِط  َأِي طَاِلب: -ٓٔ
  ،مطبعة اٟتيدرية، النجف ،  ـ.ٖٜٙٔصححو كعلق عليو السيد دمحم صادؽ آؿ ْتر العلـو
 اَعة اإلعَراب: ِسّر ِصنَ -ٔٔ
  ,ـ. )اٞتػػزء األكؿ ينتهػػي  خػػر ٜٖٗ٘ٔتقيػػق مصػػطفى السػػقا كآخػػركف , مطبعػػة مصػػطفى البػػايب اٟتلػػيب, القػػاىرة

 حرؼ الكاؼ (
  ,ـ. ) الكتاب كامال ُب جزأين ( ٜٖ٘ٛٔتقيق حسن ىنداكم, دار القلم, دمشق 
 الَعُرْوض: -ٕٔ
  ,ـ.ٕٜٖٚٔتقيق حسن شاذٕب فرىود, بَتكت, مطابع دار القلم   
  ,ـ.ٜٖٚٛٔتقيق أٛتد فوزم ا٢تيب, الكويت, دار القلم, مطابع الوزاف العا١تية 
 ُعُقْود اللَُّمع يف النَّْحو:-ٖٔ
  ,ـ. ٜٛٚٔ – ٜٖٚٚٔتقيق حسن شاذٕب فرىود, ٣تلة كلية اآلداب, جامعة الرايض, اجمللد ا٠تامس 
 ُعُقْود اذلَْمز: -ٗٔ
 ـ. )ُنِشػػػػَرت مػػػػع "األلفػػػػاظ ا١تهمػػػػوزة" سػػػػبق، ٜٛٛٔكٔب, ٖتقيػػػػق مػػػػازف ا١تبػػػػارؾ , دار الفكػػػػر, دمشػػػػق, الطبعػػػػة األ

 ككذلك مع "ثالث رسائل البن جٍت" سبق(
 ِعَلل التَلثِْنَية: -٘ٔ
  ,ٖتقيػػػػق عبػػػػد القػػػػادر ا١تهػػػػَتم, ٣تلػػػػة حوليػػػػات اٞتامعػػػػة التونسػػػػية, كليػػػػة اآلداب كالعلػػػػـو اإلنسػػػػانية, العػػػػدد الثػػػػا٘ب

 ـ.ٜ٘ٙٔ
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 ـ. ٕٜٜٔلقاىرة, ٖتقيق صبيح التميمي, مكتبة الثقافة الدينية, ا 
 (: الشرح الصغَت لديواف أيب الطيب ا١تتنيبالَفْت  الَوْىِ  َعَلى ُمْشِكاَلت ادلُتَلنَلّ ِ )-ٙٔ
  ,ـ.ٖٜٖٚٔتقيق ٤تسن غيّاض, كزارة اإلعالـ/ مطبعة اٞتمهورية، بغداد 

 (: الشرح الكبَت لديواف أيب الطيب ا١تتنيبالَفْسر )-ٚٔ
  ـ. )اٞتػػػزء ٜٓٚٔبغػػػداد,  ة الثقافػػػة كالفنػػػوف, دار اٞتمهوريػػػة للطباعػػػة، )اٞتػػػزء األكؿ( ٖتقيػػػق صػػػفاء خلوصػػػي, كزار

 ـ. ٜٛٚٔبغداد,  الثا٘ب( الطبعة األكٔب، كزارة الثقافة كالفنوف, مطبعة الشعب,
  ،ـ.ٕٖٗٓٓتقيق رضا رجب، دار الينابيع، دمشق 

 اللَُّمع يف الَعَربِيَّة: -ٛٔ
 ـ. ٜٜٚٔلكتب, القاىرة, ٖتقيق حسُت دمحم شرؼ, الطبعة األكٔب, مكتبة عآب ا 
  .ٖتقيق فائز فارس, دار الكتب الثقافية, الكويت 
  ,ـ. ٕٜٖٛٔتقيق حامد ا١تؤمن, مطبعة العا٘ب, بغداد 

 ادلُْبِهج يف تَلْفِسري َأْ َاء ُشَعَراء ِديْلَوان احلََماَسة: -ٜٔ
  ,ىػػ.ٖٛٗٔعنيت بنشره مكتبة القدسي كالبدير, دمشق, مطبعة الًتقي 
 ـ. ٜٚٛٔكم، الطبعة األكٔب, دار القلم، دمشق، ٖتقيق حسن ىندا 
  ,ـ.ٜٛٛٔقرأه كشرحو كعلق عليو مركاف العطية كشيخ الراشد, الطبعة األكٔب، دار ا٢تجرة, دمشق 
  ،ـ.ٕٓٓٓأعادت نشره دار اآلفاؽ العربية، القاىرة 
 اْلُمْحَتِسب يف تَلْبِينْيِ ُوُجْوه َشَواذ الِقَراَءات َواإلْيَضاح َعْنها: -ٕٓ
 ـ. ٜٕٜٔتبة كمطبعة مصطفى البايب اٟتليب, مطبعة الناشر, القاىرة, مك 
  ,ٜٖٙٙٔتقيػػػػق علػػػػي النجػػػػدم كآخػػػػركف, ٞتنػػػػة إحيػػػػاء الػػػػًتاث ابجمللػػػػس األعلػػػػى للشػػػػؤكف اإلسػػػػالمية, القػػػػاىرة– 

 ـ. ) ٣تلداف (ٜٜٙٔ
 خُمَْتَصر الَقَوايف: -ٕٔ
 ـ.ٜٗٚٔ–ٖٜٚٔالثالث,  ٖتقيق حسن شاذٕب فرىود, ٣تلة كلية اآلداب, جامعة الرايض, اجمللد 
  ,ـ. ٜٖ٘ٚٔتقيق حسن شاذٕب فرىود, دار الًتاث, مطبعة اٟتضارة العربية, القاىرة 

 ادلُذَكَّر َوادلَُؤنَّث:-ٕٕ
  بعناية ا١تستشرؽO.Rescher   ٣تلة ,LEMondeOriental  ,ـ. )قطعة منو( ٜٗٔٔ, اجمللد الثالث 
 ـ. ٜ٘ٛٔاظ للطباعة كالنشر, جدة, ٖتقيق طارؽ ٧تم عبدهللا, دار البياف العريب, دار عك 
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 ادلََساِئل اخلَْاِطِرايَّت:-ٖٕ
  ,ـ. )اعتمػػػد علػػػى نسػػػخة ٜٖٛٛٔتقيػػػق علػػػي ذك الفقػػػار شػػػاكر, الطبعػػػة األكٔب, دار الغػػػرب اإلسػػػالمي, بػػػَتكت

 ٥تطوطة ٖتمل عنواانن مصنوعان ىو "٣تموع ُب علم البالغة " كىو ُب األصل قطعة من ا١تسائل ا٠تاطرايت.
 ـ.ٕٜٜٔاطرايت ( ٖتقيق دمحم أٛتد الدإب, مطبوعات ٣تمع اللغة العربية, دمشق, مطبعة الصباح, ) بقية ا٠ت 
  ,ا٠تػػاطرايت ( اٞتػػزء الثػػا٘ب: ٖتقيػػق سػػعيد بػػن دمحم القػػر٘ب, رسػػالة ماجسػػتَت, جامعػػة أـ القػػرل, كليػػة اللغػػة العربيػػة (

 ـ. ٜٜٙٔ
َباين:َمْسأَلََتان ِمْن ِكَتاِب اأَلمْيَان ِلُمَحمَّد ِبن  -ٕٗ  بعد مراجعتها كجدهتا مسألة كاحدة احَلَسن الشَّيلْ
 ( اٞتزء األكؿ، الكويت، ٖٖٖتقيق دمحم مهدم أٛتد، ٣تلة معهد ا١تخطوطات العربية، اجمللد ،)ٜٜٔٛ.ـ 

 ادلُْقَتَضب يف اْسِم ادلَْفُعْول ِمْن الثُّاَلِني ادلُْعَتل الَعنْي: -ٕ٘
  ,ـٜٗٓٔبعناية ا١تستشرؽ بركبسًت, ليبسيك  . 
  ,ـ.ٕٖٙٓٓتقيق عبد ا١تقصود دمحم عبد ا١تقصود, مكتبة الثقافة الدينية للنشر, القاىرة 
 ادلُْنِصف َشْرح التَّْصرِْيف ِلْلَماِزين: -ٕٙ
   ـ, اٞتػزء ٜٖٗ٘ٔتقيق إبراىيم مصطفى كعبد هللا أمُت, مطبعة مصطفى البػايب اٟتلػيب, مصػر, اٞتػزء األكؿ كالثػا٘ب

 ـ.ٜٓٙٔالثالث 
 ـ.ٜٜٜٔبد القادر أٛتد عطا،دار الكتب العلمية، بَتكت، ٖتقيق دمحم ع 
  ،ـ. ٕٖٛٔٓتقيق رمضاف أيوب، دار اللباب للدراسات كٖتقيق الًتاث، استنبوؿ 

ِو ِمن الشَُّعَراء:-ٕٚ  مد بن حبيب، نسخة ٓتط ابن جٍت كلو تعليقات عليو.  َمْن ُنِسَب إىَل ُأمِّ
  ادر ا١تخطوطات"، الطبعة الثانية، مكتبة مصطفى البايب اٟتليب، نشره عبدالسالـ ىاركف ضمن ٣تموع بعنواف "نو

 ـ.ٖٜٚٔمصر، 
 ُنُصْوص ِمْن ِكَتاِب اخَلَصاِئص: -ٕٛ
  ,ـ. ٕٜٖٚٔتقيق عبده الراجحي, دار النهضة العربية, القاىرة 

 اذلَْاَءات يف ِكَتاب هللا: -ٜٕ
 ـ. ٜٙٚٔ, ٘,  ٗ: ٖتقيق نوار دمحم حسن آؿ ايسُت, ٣تلة البالغ, السنة السادسة, العدداف 
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 اور الثاين
 مؤلفاتو ادلخطوطة

كٓب يقتصر تراث ابن جٍت على ا١تطبوع الذم تقدـ ذكره، بل ىناؾ من تراثو الذم ٓب ينل نصيبو من التحقيق كالنشر، كبقى 
 ( ٥تطوطات، كٯتكن إ٬تازىا كما أيٌب: ٜحبيسان بُت دفيت ا١تخطوط إذ بلغ عدده )

 . ٖٖٛٗ/ٖ: نسختها ا٠تطية ضمن ٣تموع ُب مكتبة نور عثمانية )إستنبوؿ( برقم حفظ يف النَّْحوِ  ُخاَلَصة ادلَْسأََلة -1
)ضػػػمن  ٕٖٗٔنسػػػختها ا٠تطيػػػة ُب مكتبػػػة كػػػوبريلي )اسػػػتنبوؿ( بػػػرقم حفػػػظ  ِرَسلللاَْلة يف َشلللْرِح َقِصلللْيَدة الدُّرَْيِديَّلللة: -2

 ٣تموع(. 
مشػػكالت استشػػكلها بعػػض علمػػاء عصػػر ابػػن جػػٍت ُب إعػػراب ىػػي رسػػالة عػػن بعػػض  ِرَسللاَْلة يف َشللَواذ الِقللَراَءات: -3

 . ٗٚٙالقرآف كرٝتو كنقطو. نسختها ا٠تطية ُب مكتبة الدكلة )برلُت( 
لكِّْيت:  -4 كرد ذكػره ُب خزانػة الػًتاث، فهػرس ٥تطوطػات قػاـ إبصػدارىا مركػز ا١تلػك َشْرح ادلَْقُصْور َوادلَْملُدْود اِلبْلِن السِّ

 صرؼ.  ٘٘ٚٚ٘فيصل ابلسعودية، برقم تسلسلي 
 ٕٓٓ؛ معهػػد ا١تخطوطػػات العربيػػة )القػػاىرة( ٛٚٚنسػػختها ا٠تطيػة ُب األسػػكورايؿ )اسػػبانيا(  فَلَوائِللد ُلَغوِيَّللة َوَأَدبِيَّللة: -5

 عن األسكورايؿ.
الػث (، نسػختها ا٠تطيػة ُب أٛتػد الثٙٛٔكرقػة كاحػدة فقػط )لوحػة  َما ُيْكَتُب ِِبألَِلِف َوَملا ُيْكتَلُب ِِبليَلاِء يف النَّْحلِو: -6

 )ضمن ٣تموع(. ٕ٘ٚٚ)إستنبوؿ( 
كىي مذكرات عن حدكد كمعاف كفوائد كتبها أبو الفتح عن اإلماـ ثعلب. نسختها ا٠تطية ضمن ٣تموع ادلُذَكََّرات:  -7

 . ٕٖالبن النحاس دمحم بن ابراىيم، من ٤تفوظات مكتبة الفاتيكاف )إيطاليا( فاتيكاف اثلث ملحق 
" نسػػختها ا٠تطيػػة ُب مكتبػػة دامػػاد  اجملػػالس ا١تػػذكورة للعلمػػاء ابللغػػة العربيػػة من ٣تمػػوع "ضػػَمْسللأََلة يف ِإْعللَراِب ِإَذا:  -8

عػن دامػاد إبػػراىيم . كردت ىػذه ا١تسػػألة   ٕٖٕ؛ معهػػد ا١تخطوطػات العربيػة )القػػاىرة(  ٘ٚٚ/ٕٓإبػراىيم )اسػتنبوؿ( 
 (.  ٖٓٗ، صُٜٕٓٓب كتاب "التنبيو على شرح مشكالت اٟتماسة" )ابن جٍت، 

َتخَ  -9 ضػػمن ٣تموعػػة منتخبػػات شػػعرية تضػػم أشػػعاران أليب إسػػحاؽ إبػػراىيم الكلػػيب، كعثمػػاف بػػن جػػٍت  بَللات ِشللْعرِيَّة:ُمنلْ
  أدب. ٜ٘ٔٔنسختها ا٠تطية ُب ا١تكتبة القادرية )بغداد(  ا١توصلي، كالبحًتم، كغَتىم.
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 اور الثالث
 مؤلفاتو ادلفقودة

و الكثَت الذم ٓب يصل إلينا، كأشار أب تراثو ا١تفقود من ترجم لو، كقد ابن جٍت كغَته من علماء العربية فقد ضاع من تراث
حاكلت أف أٖتقق من ذلك عن طريق من نقلوا منو َلَعلِّي أجد طرؼ خيط يوصلٍت أب ا١تراد، إذ بلغ عدد ا١تفقود من 

 ( ُمؤلََّفان، كىي كما أيٌب:ٖٗمؤلفات ابن جٍت ْتدكد )
َمْشقِ  -ٔ ُب كتابػو  كالقػراُب، (٘ٙ، صٜٛٛٔذكرىا ابن جٍت ُب كتابػو " ا٠تػاطرايت" )ابػن جػٍت، يَّة: َأْجوِبَة ادلََساِئل الدِّ

  ( .ٚ:ٕٕٖٛ، صٜٜ٘ٔ)القراُب،  "نفائس األصوؿ ُب شرح اصوؿ" كنقل منو
(, كالقفطػػػي ُب ٘ٙ، صٜٛٛٔذكرىػػػا ابػػػن جػػػٍت ُب كتابػػػو " ا٠تػػػاطرايت ")ابػػػن جػػػٍت، َأْجوِبَلللة ادلََسلللاِئل الَوْاِسلللِطيَّة:  -ٕ

 .(ٕ:ٖٓٗ، صٕٜٛٔ"إنباه الركاة" )القفطي، 
قػػاؿ: )) كتػػاب "البشػػرل كالظفػػر" صػػنعو لعضػػد الدكلػػة البػػويهي, كمقػػداره  ذكػػره ايقػػوت اٟتمػػوم،الُبْشللَرى َوالظََّفللر:  -ٖ

 (.  ٗ:ٜٜ٘ٔ، صٖٜٜٜٔتسوف كرقة ُب تفسَت بيت كاحد من شعر عضد الدكلة (( )ايقوت، 
ذكرىػػػا ابػػػن خلكػػػاف ُب "كفيػػػات األعيػػػاف" )ابػػػن خلكػػػاف،  ر تَلللْذِكَرة َأِي َعِللللّي َوتَلْهلللِذيِْبَها:التَّلللْذِكَرة اأَلْصلللبَلَهانِيَّة خُمْتَلللا -ٗ

(, ككذلك ذكرىا ابػن ىشػاـ ُب  ٕ:ٖٖٚ، صٕٜٛٔكالقفطي ُب " إنباه الركاة " )القفطي، , (ٖ:ٕٚٗ، صٜٓٓٔ
خليفػة: )) "التػذكرة (. كقػاؿ حػاجي ٕٛ٘، صٜ٘ٛٔ)ابن ىشاـ،  "مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب"، كنقل منها

 (.  ٔ:ٖ٘ٛ، صٜٔٗٔىػػ (( )حاجي خليفة، ٕٜٖأليب الفتح عثماف بن جٍت, ا١تتوَب سنة " األصبهانية

(, كابػػن شػػاكر الكتػػػيب ُب ٖ:ٕٚٗ، صٜٓٓٔ)ابػػن خلكػػػاف،  ذكرىػػا ابػػن خلكػػػاف ُب "كفيػػات األعيػػاف" التلَّْبِصللَرة: -٘
، ٜٜٚٔ)اليػػػػافعي،  ليػػػػافعي ُب "مػػػػرآة اٞتنػػػػاف"(, كإٔ:ٓ٘ٔ، صٜٓٛٔ)ابػػػػن شػػػػاكر الكتػػػػيب،   "عيػػػػوف التػػػػواريخ"

 (.ٕ:ٖٖ٘ص

ذكػػػره ابػػػن جػػػٍت ُب إجازتػػػو الػػػيت أكردىػػػا ايقػػػوت اٟتمػػػوم ُب كتابػػػو "معجػػػم األدابء" )ايقػػػوت،  التلََّعْاقُلللب يف الَعَربِيَّلللة: -ٙ
،  ٛ٘:  ٖ، صٜٛ٘ٔ( , كذكػػره ابػػػن جػػٍت ُب كتابػػػو "ا٠تصػػائص"، كنقػػػل منػػو )ابػػػن جػػػٍت، ٗ:ٜٛ٘ٔ، صٖٜٜٔ
(، ككػػذلك ذكػػره ٖٓٔ، صٜٕٓٓبػػو "التنبيػػو علػػى شػػرح مشػػكالت اٟتماسػػة"، كنقػػل منػػو )ابػػن جػػٍت، (, ككتإٕ٘

 (.  ٕ:ٕٗٔ، ٛ٘ٔ، ٚ٘ٔ، ٔ:ٙٗٔ، ص ٕٙٔٓالسيوطي ُب كتابو "األشباه كالنظائر"، كنقل منو )السيوطي، 

ت: -ٚ كىػي أربػع قصػائد للشػريف  ذكره ايقوت اٟتموم ُب "معجم األدابء" فقاؿ:)) "تفسػَت العلػوايت" تَلْفِسرْي الَعَلِوايَّْ
ابسػػم كتػػاب "تفسػػَت مراثػػي الثالثػػة  (. كذكػػره النػػدٙبٗ:ٜٜ٘ٔ، صٖٜٜٔالرضػػي كػػل كاحػػدة ُب ٣تلػػد(( )ايقػػوت، 

 ( من ْتثنا .ٖ( كينظر: صفحة )ٔ:ٜٕٙ، صٜٕٓٓكالقصيدة الرائية للشريف الرضي" )الندٙب، 

( مػػن ْتثنػػا، كالقفطػػي ٖ( كينظػػر: صػػفحة )ٔ:ٕٛٙ، صٜٕٓٓ)النػػدٙب،  كرد ذكػػره عنػػد: النػػدٙب التّلْلِقللنْي يف النَّْحللِو: -ٛ
، ٖٕٓٓ(، كالػػذىيب )الػػذىيب، ٘ٔ:ٖٗ، صٕٜٜٔ(، كابػػن اٞتػػوزم )ابػػن اٞتػػوزم، ٕ:ٖٖٙ، صٕٜٛٔ)القفطػػي، 
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ُب فهرسو:)) البن جٍت كتػاب "اللمػع ُب النحػو" كيسػمى "التلقػُت" أيضػان ((  (، كقاؿ ابن خَت اإلشبيليٛ:٘ٔٚص
 (.ٕٗٛص ،ٜٜٛٔ)ابن خَت اإلشبيلي، 

كىػػو شػػرح كتػػاب "ا١تػػذكر كا١تؤنػػث" ليعقػػوب بػػن السػػكيت،  ذكػػره ابػػن جػػٍت ُب  اخَلِطْيللب َشللْرح ادلُللذَكَّر َوادلَُؤنَّللث: -ٜ
أيضػان، أعػاف هللا علػى إ٘تامػو(( )ايقػوت،  إجازتو، فقاؿ: ))كما بدأت بعملو من كتاب تفسَت ا١تذكر كا١تؤنػث ليعقػوب

 (.  ٕ:ٕٚٔ، صٜٛٙٔسب"، كنقل منو )ابن جٍت، (، كذكره ُب كتابو "اتٗ:ٜٛ٘ٔ، صٖٜٜٔ

َمْشِقيَّْات: -ٓٔ ىي غَت "ا١تسائل الدمشقيات"، ذكرىا ابن النحاس ُب كتابو "التعليقة على ا١تقرب، قاؿ: ))حكى  الدِّ
ابػػن جػػٍت ُب كتػػاب لػػو يسػػمى "الدمشػػقيات" غػػَت الدمشػػقيات ا١تشػػهورة لػػو بػػُت النػػاس قػػوالن عػػن األخفػػش: ... ((، 

 (.ٜٗٗ، صٕٗٓٓالنحاس،  كنقل منو )ابن

كتبها أب أيب إسحاؽ إبراىيم بن أٛتػد الطػربم مقػدارىا سػت عشػرة   ِرَساَلة يف ُمَدِد اأَلْصَوات َوَمَقاِدْير ادلَدَّْات: -ٔٔ
 (.ٗ:ٓٓٙٔ، صٖٜٜٔكرقة ٓتط ابنو عاٍؿ . ذكرىا ايقوت اٟتموم ُب معجم األدابء )ايقوت، 

 (.ٗ:ٜٛ٘ٔ، صٖٜٜٔقل منو )ايقوت، كن ذكره ايقوت اٟتموم، ِسّر السُُّرْور : -ٕٔ

 .(ٔ:ٕٗٓ، صٕٓٔٓذكره العيٍت ُب كتابو "ا١تقاصد النحوية"، كنقل منو )العيٍت،  َشْرُح َإْصاَلح ادلَْنِطق: -ٖٔ

ذكػػػره العليمػػػي ُب حاشػػػيتو، كنقػػػل منػػػو نصػػػُت: أحػػػد٫تا صػػػرُب، كاآلخػػػر لغػػػوم )العليمػػػي، د.ت،  َشلللْرُح اجلَُملللل: -ٗٔ
 (.ٖٔٙ، ٕ:ٖٖٖص

كِّْيت:َشْرُح ِكَتاب األَ  -٘ٔ ذكره ابن ا١تستوُب ُب "إثبات اصل مػن نسػبة أبيػات ا١تفصػل"، كنقػل منػو  ْلَفاظ الْبِن السِّ
 ( نقالن عن الدكتور غنيم غاٖب الينبعاكم ُب كتابو ا١توسـو "أضواء على آاثر ابن جٍت ُب اللغة". ٗٔٔ،ٖٔٔ)اللوحة 

(, كالسػيوطي ُب ٗ:ٓٓٙٔ، صٖٜٜٔدابء" )ايقػوت، ذكره ايقوت اٟتموم ُب "معجػم األ َشْرُح َفِصْي  نَلْعَلب: -ٙٔ
، ٖٜٚٔ)طػػػاش كػػػربل زادة،  (, كطػػػاش كػػػربل زاده ُب "مفتػػػاح السػػػعادة"ٕ:ٕٖٔ"بغيػػػة الوعػػػاة" )السػػػيوطي، د ت، 

 (.ٔ:ٖ٘ٔص

ذكػػره حػاجي خليفػة بقولػػو : كتػاب ا١تقصػور كا١تمػػدكد أليب علػي اٟتسػن بػػن  َشلْرُح ادلَْقُصلْور َوادلَْمللُدْود ِلْلَفاِرِسلي: -ٚٔ
 (.ٕ:ٕٙٗٔ، صٜٔٗٔ)حاجي خليفة،   أٛتد الفارسي ..... شرحو ابن جٍت

كابػػن مالػػػك ُب كتابػػو " شػػرح عمػػػدة  (،ٗ:ٓٓٙٔ، صٖٜٜٔذكػػره ايقػػوت ُب معجػػػم األدابء )ايقػػوت،  الَفللاِئق: -ٛٔ
 (.ٔ:ٕٗٛ، صٜٚٚٔاٟتافظ كعدة الالفظ "، كنقل منو )ابن مالك، 

(، كينظػر: صػفحة ٔ:ٜٕٙ، صٜٕٓٓه النػدٙب ُب "الفهرسػت" )النػدٙب، ذكػر  الَفْرُ  بَلنْيَ الَكاَلِم اخلَلاص َوالَعلام: -ٜٔ
 ( من ْتثنا.ٖ)

( ٖ( كينظػر: صػفحة )ٔ:ٜٕٙ، صٜٕٓٓىكػذا كرد عنػد: النػدٙب )النػدٙب،  الَفْصُل بَلنْيَ الَكاَلِم اخلَاص َوالَعلام: -ٕٓ
 (.  ٗ:ٓٓٙٔ، صٖٜٜٔمن ْتثنا, كايقوت اٟتموم ُب "معجم األدابء" )ايقوت، 
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(، كالقفطػي ٗ:ٓٓٙٔ، صٖٜٜٔ)ايقػوت،  ُب "معجػم األدابء"  اٟتمػوم ذكػره ايقػوت ْرِح الَقلَوايف:الَكايف يف َشل -ٕٔ
، ٜٓٓٔ(, كابػػػػن خلكػػػاف ُب "كفيػػػػات األعيػػػػاف" )ابػػػػن خلكػػػػاف، ٕ:ٖٖٚ، صُٕٜٛٔب "إنبػػػاه الػػػػركاة" )القفطػػػػي، 

 ( .ٖ:ٕٙٗص

الزجر عن اثبػت بػن دمحم كشػرحت ذكره ابن جٍت ُب "ا٠تصائص" قاؿ: ))كقد كنت عملت كتاب  ِكَتاُب الزَّْجر: -ٕٕ
 (.ٕ:ٔٗٗ، صٜٛ٘ٔأحواؿ تصريف ألفاظو كاشتقاقها..(( )ابن جٍت، 

 (.ٗ:ٓٓٙٔ، صٖٜٜٔذكره ايقوت ُب "معجم األدابء" )ايقوت،   ِكَتاُب الَفْر : -ٖٕ

(. ٗ:ٓٓٙٔ، صٖٜٜٔ)ايقػوت،  فقػاؿ:)) "كتػاب ذم القػد ُب النحػو" (( ذكره ايقػوت اٟتمػوم  ِكَتاُب الَقّد: -ٕٗ
 (.ٜٜٕابن عصفور ُب "ا١تمتع الكبَت ُب التصريف"، كنقل منو)ابن عصفور، د.ت، ص كذكره

ذكػػػره ابػػػن جػػػٍت ُب كتابػػػو "التنبيػػػو علػػػى شػػػرح مشػػػكالت اٟتماسػػػة"، كنقػػػل منػػػو )ابػػػن جػػػٍت،  ِكتَلللْاُب الّلُصلللْوص: -ٕ٘
 ( .٘ٗٔ، صٜٕٓٓ

ٕٙ- : ريػػق فػػارس، حصػػل َب بعػػض كقػػوؼ فقػػاؿ: ))إف ىػػذا اجملمػػوع سػػرؽ منػػو َب ط  ذكػػره القفطػػي رَلُْمللْوع البْللِن ِجللِنِّ
)القفطػي،  مدينة أصبهاف، ك١تا توجو إليها سعيد بن الّدىاف البغدادم كجد اجملموع ا١تذكور، فنقل منو ٣تلدا كاحدا((

 (.ٖ:ٗٔٔ، صٕٜٛٔ

 (.ٗ:ٓٓٙٔ، صٖٜٜٔ)ايقوت،  عند ايقوت ُب "معجم األدابء"  كرد ذكره خمتار األراجيز: -ٕٚ

َمْشِقيَّات: -ٕٛ ذكره الصباف ُب حاشيتو, قاؿ:)) كقد كقع ُب "ا١تسائل الدمشقيات" الدائرة بػُت أيب علػي  ادلََساِئل الدِّ
(، كذكػره ابػن النحػاس ُب كتابػو "التعليقػة علػى ٕ:ٙٗٔ، صٜٜٚٔالفارسي كأيب الفتح ابػن جػٍت...  (( )الصػباف، 

 (.ٜٗٗ، صٕٗٓٓا١تقرب"، كنقل منو )ابن النحاس، 

(, كابن شاكر الكتيب )ابن شاكر ٗ:ٓٓٙٔ، صٖٜٜٔ)ايقوت،  عند ايقوت اٟتموم كرد ذكره ادلََعاين ادلَُجرََّدة: -ٜٕ
 (.  ٕٔ:ٓ٘ٔ، صٜٓٛٔالكتيب، 

(, كابػػػن شػػػاكر ٗ:ٓٓٙٔ، صٖٜٜٔكرد ذكػػػره عنػػػد ايقػػػوت اٟتمػػػوم )ايقػػػوت،  ُمَقلللّدَمات أَبْللللَواب التَّْصلللرِْيف: -ٖٓ
 (.ٕٔ:ٓ٘ٔ، صٜٓٛٔ)ابن شاكر الكتيب،  الكتيب

(، كابػن خلكػاف ُب ٕ:ٖٖٙ، صٕٜٛٔكرد ذكػره عنػد القفطػي ُب "إنبػاه الػركاة" )القفطػي،  ادلَْقُصْور َوادلَْمُدْود: -ٖٔ
، ٖٕٓٓ(، كالػػػػػػػذىيب ُب "اتريػػػػػػػخ اإلسػػػػػػػالـ" )الػػػػػػػذىيب، ٖ:ٕٚٗ، صٜٓٓٔ"كفيػػػػػػػات األعيػػػػػػػاف" )ابػػػػػػػن خلكػػػػػػػاف، 

 (.ٛ:٘ٔٚص
كيػع ُب شػعر ا١تتنػػيب قػاؿ: ))كتػاب "الػنقض علػى ابػن ك  ذكػره عنػد ايقػوت اٟتمػػوم، كرداللنلَّْقُض َعلَلى ابْلِن وَِكْيلع:  -ٕٖ

 (.ٗ:ٓٓٙٔ، صٖٜٜٔ(( )ايقوت،  كٗتطئتو"
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(, كذكػره ُب كتابػػو ٗ:ٜٛ٘ٔ، صٖٜٜٔىكػذا ٝتػاه ابػن جػٍت ُب إجازتػو )ايقػوت،  النلَّلَواِدر ادلُْمِتَعلة يف الَعَربِيَّلة: -ٖٖ
 (.ٔ:ٕٖٖ، ٜٛ٘ٔ"ا٠تصائص"، كنقل منو )ابن جٍت، 

( مػن ْتثنػا، كايقػوت ٖ( كينظػر: صػفحة )ٔ:ٜٕٙ، صٜٕٓٓدٙب، كرد ذكره عند: الندٙب )الن الَوْقف َواالبِْتَداء: -ٖٗ
 (.  ٗ:ٓٓٙٔ، صٖٜٜٔاٟتموم )ايقوت، 

 نبت ادلصادر
 ـ.                  ٕٓٓٔق/ٕٜٖابن جٍت, أبو الفتح عثماف بن جٍت ا١توصلي، ا١تتوَب سنة  -

 (ٜٕٔٙ .)د مطلوب كآخركف. مطبعة العا٘ب,. الطبعة األكٔب.  ٖتقيق أٛتالتماـ ُب تفسَت أشعار ىذيل ٦تا أغفلو السكرم 
 بغداد.

 (ٕٜٓٓ .)الطبعػػة األكٔب. ٖتقيػػق حسػػن ٤تمػػود ىنػػداكم, كزارة األكقػػاؼ كالشػػؤكف التنبيػػو علػػى شػػرح مشػػكالت اٟتماسػػة .
 الدينية. الكويت.

 (ٜٔٛٛ .)ٖتقيق علي ذكالفقار شاكر. دار الغرب اإلسالمي. بَتكت.ا٠تاطرايت . 
 (ٜٔ٘ٛ .)لي النجار. دار الكتب ا١تصرية. القاىرة.. ٖتقيق دمحم عا٠تصائص 
 (ٜٔٙٛ .)ٖتقيق علي النجدم كآخركف. اجمللػس األعلػى للشػؤكف اتسب ُب تبيُت كجوه شواذ القراءات كاإليضاح عنها .

 اإلسالمية. القاىرة.
 ـ.ٕٓٓٔىػ/ٜٚ٘ابن اٞتوزم، أبو الفرج عبد الرٛتن بن علي بن دمحم، ا١تتوَب سنة  -

 (ٜٜٕٔ .)الطبعػػة األكٔب. ٖتقيػػق دمحم عبػػد القػػادر عطػػا كمصػػطفى عبػػد القػػادر عطػػا. دار اتريػػخ ا١تلػػوؾ كاألمػػم ا١تنػػتظم ُب .
 بَتكت. الكتب العلمية.

 ـ.ٚ٘ٙٔىػ/ٚٙٓٔحاجي خليفة، مصطفى بن عبد هللا الكاتب، ا١تتوَب سنة  -
 (ٜٔٗٔ .)كػػػو. مطبعػػػة ككالػػػة . تصػػػحيح دمحم شػػػرؼ الػػػدين ابلتقػػػا كرفعػػػت بيلكشػػػف الظنػػػوف عػػػن أسػػػامي الكتػػػب كالفنػػػوف

 ا١تعارؼ اٞتليلة. إستنبوؿ.
 ـ.ٔٚٓٔىػ/ٖٙٗا٠تطيب البغدادم، أٛتد بن علي بن اثبت، ا١تتوَب سنة  -

 (ٕٕٓٓ .)الطبعة األكٔب. ٖتقيق بشار عواد. دار الغرب اإلسالمي. بَتكت.اتريخ بغداد . 
 ـ.ٕٕٛٔق/ٔٛٙابن خلكاف، مشس الدين أٛتد بن دمحم بن إبراىيم، ا١تتوَب سنة  -

 (ٜٔٓٓ .)دار صادر. بَتكت. . ٖتقيق إحساف عباس.كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف 
 ـ.ٜٚٔٔىػ/٘ٚ٘ابن خَت اإلشبيلي، دمحم بن خَت بن عمر االشبيلي، ا١تتوَب سنة  -

 (ٜٜٔٛ .)الطبعة األكٔب. ٖتقيق دمحم فؤاد منصور. دار الكتب العلمية. بَتكت.فهرسة ابن خَت االشبيلي . 
 ـ.ٖٚٗٔق/ٛٗٚالدين دمحم بن اٛتد بن عثماف بن قاٯتاز، ا١تتوَب سنة  الذىيب، مشس -

 . الطبعة األكٔب. ٖتقيق بشار عواد. دار الغرب اإلسالمي. بَتكت .اتريخ اإلسالـ ككفيات ا١تشاىَت كاألعالـ(. ٖٕٓٓ)
 ـ.٘ٓ٘ٔق/ٜٔٔالسيوطي، جالؿ الدين عبد الرٛتن بن أيب بكر بن دمحم، ا١تتوَب سنة  -
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 (ٕٓٔٙ .)لبناف . –. دار الكتب العلمية. كضع حواشيو غريد الشيخ، بَتكت ألشباه كالنظائرا 
  .)ٖتقيق دمحم أبو الفضل إبراىيم. ا١تكتبة العصرية. بَتكت .بغية الوعاة ُب طبقات اللغويُت كالنحاة)د.ت . 
 ـ.ٖٖٙٔىػ/ٗٙٚابن شاكر الكتيب، دمحم بن شاكر بن أٛتد، ا١تتوَب سنة  -

 (ٜٔٛٓ .)ٖتقيق نبيلة عبد ا١تنعم داكد كفيصل السامر. دار اٟترية. بغداد.واريخعيوف الت . 
 ـ.ٜٔٚٔىػ/ٕٙٓٔالصباف، دمحم بن علي , ا١تتوَب سنة  -

 (ٜٜٔٚ .)بَتكت. . الطبعة األكٔب. دار الكتب العلمية.حاشية الصباف على شرح األمشو٘ب أللفية ابن مالك 
 ـ.ٖٖٙٔىػ/ٗٙٚ الصفدم، صالح الدين خليل بن أيبك، ا١تتوَب سنة -

 (ٕٓٓٓ .)ٖتقيق أٛتد األرانؤكط كتركي مصطفى. دار إحياء الًتاث. بَتكت.الواُب ابلوفيات . 
 ـ.ٓٙ٘ٔىػ/ٜٛٙطاش كربل زادة، أبو ا٠تَت أٛتد بن مصطفى، ا١تتوَب سنة  -

 (ٜٖٔٚ .)الدكن. -. دائرة ا١تعارؼ العثمانية. حيدر آابدمفتاح السعادة كمصباح السيادة 
 ـ.ٕٓٚٔىػ/ٜٙٙبو اٟتسن علي بن مؤمن بن دمحم اإلشبيلي، ا١تتوَب سنة ابن عصفور، أ -

  .)بَتكت. . الطبعة األكٔب. مكتبة لبناف.ا١تمتع الكبَت ُب التصريف)د.ت 
 ـ.  ٔ٘ٙٔق/ٔٙٓٔالعليمي، ايسُت بن زيد الدين بن أيب بكر، ا١تتوَب سنة  -

  .)ربية، مكتبة عيسى البايب اٟتليب. القاىرة.. دار إحياء الكتب العحاشية على التصريح شرح التوضيح)د.ت 
 ـ.ٔ٘ٗٔق/٘٘ٛالعيٍت، بدر الدين ٤تمود بن أٛتد بن موسى، ا١تتوَب سنة  -

 (ٕٓٔٓ .)الطبعػػة األكٔب. ٖتقيػػق علػػي دمحم فػػاخر كآخػػركف. دار السػػػالـ ا١تقاصػػد النحويػػة ُب شػػرح شػػواىد شػػركح األلفيػػػة .
 القاىرة. للطباعة كالنشر.

 ـ.ٕ٘ٛٔق/ٗٛٙأٛتد بن إدريس، ا١تتوَب سنة القراُب، شهاب الدين  -
  (ٜٜٔ٘ .)الطبعػة األكٔب. ٖتقيػق عػادؿ أٛتػد عبػد ا١توجػود كعلػي دمحم معػوض. مكتبػة  نفائس األصوؿ ُب شػرح اصػوؿ .

 الرايض.  -نزار الباز. مكة ا١تكرمة
 ـ.ٕٛٗٔىػ/ٙٗٙالقفطي، ٚتاؿ الدين علي بن يوسف، ا١تتوَب سنة  -

 (ٜٕٔٛ .)ٖتقيق دمحم أبو الفضل إبراىيم. دار الكتب ا١تصرية. القاىرة.لى أنباه النحاةإنباه الركاة ع . 
 ـ.ٖٕٚٔق/ٕٚٙابن مالك، ٚتاؿ الدين دمحم بن عبد هللا بن مالك اٞتيا٘ب، ا١تتوَب سنة  -

   (ٜٔٚٚ .)ٖتقيق عدانف عبد الرٛتن الدكرم. مطبعة العا٘ب. بغداد. شرح عمدة اٟتافظ كعدة الالفظ . 
 ـ.ٜٕٛٔىػ/ٜٛٙ، أبو عبد هللا دمحم بن إبراىيم بن دمحم اٟتليب، ا١تتوَب سنة ابن النحاس -

 (ٕٓٓٗ .)الطبعة األكٔب. ٖتقيق ٚتيل عبد هللا عويضة. مطابع كزارة الثقافة. عماف.التعليقة على ا١تقرب . 
 ـ.ٜٜٓق/ٖٓٛالندٙب، أبو الفرج دمحم بن إسحاؽ، ا١تتوَب سنة  -

 (ٕٜٓٓ .)لو كعلق عليو كقدـ لو أٯتن فؤاد سيد. مؤسسة الفرقاف للًتاث اإلسالمي. لندف.. قابلو على أصو الفهرست 
 ـ.ٖٓٙٔىػ/ٔٙٚابن ىشاـ، أبو دمحم عبد هللا بن يوسف بن أٛتد ، ٚتاؿ الدين، ا١تتوَب سنة  -
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 (ٜٔٛ٘ .)كػػػر.. الطبعػػػة السادسػػػة. ٖتقيػػػق مػػػازف ا١تبػػػارؾ كدمحم علػػػي ٛتػػػد هللا ، دار الفمغػػػٍت اللبيػػػب عػػػن كتػػػب األعاريػػػب 
 دمشق.

 ـ.ٖٚٙٔق/ٛٙٚاليافعي، عبد هللا بن أسعد بن علي، ا١تتوَب سنة  -
 (ٜٜٔٚ .)دار الكتب العلمية. بَتكت.مرآة اٞتناف كعربة اليقظاف ُب معرفة حوادث الزماف  . 
 ـ.ٜٕٕٔىػ/ٕٙٙايقوت اٟتموم، شهاب الدين ايقوت بن عبد هللا، ا١تتوَب سنة  -

 (ٜٜٖٔ .)باس. دار الغرب اإلسالمي. بَتكت.. ٖتقيق إحساف عمعجم األدابء 
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Specialization: Arabic And Islamic Sivilization 
 ادللخص

ُب اٟتياة العامة ُب ا١توصل ، كُب ٥تتلف اجملاالت  ١توصل ٦تثلة بنقبائها، دكرا مهما كابرزُب ا كاف لنقابة العلويوف
السياسية كالدينية كاالجتماعية كالثقافية، كذلك نظران للمكانة ا١تهمة كالبارزة اليت كانوا ٭تتلوىا لدل دكلتهم ك٣تتمعهم 

، كمنهم من شارؾ ُب بناء وفاجملاؿ الديٍت فكاف منهم ادثُب  آنذاؾ، فظهر منهم اٟتكاـ كالوزراء كالسفراء، ككاف ٢تم دكر
كٕتديد ا١تنشآت كا١تآثر العمرانية كالدينية ، كُب اجملاؿ االجتماعي كاف ٢تم دكر ُب تقدٙب ا١تساعدة للمحتاجُت اليها من 

ن االدابء كالشعراء كمنهم من ٘تيز الناس ،كذلك كاف ٢تم دكر ُب اجملاؿ الثقاُب اذ كاف معظم النقباء العلويُت ُب ا١توصل م
 ُب ٣تاؿ ا٠تط.

 احلسيِن. .نو العلوي .دور .نقيب  .نقابة ادلوصل . الكلمات ادلفتاحية: 
Abstract 

The Alawite nugaba in Mosul is represented by its nagibs had an 

important and outstanding role in the public  life in Mosul in variety of 

fields related to political, religious, social and cultural aspects, due to the 

importance and outstanding status they had in their country and society at 

that time. Some of them were governors, ministers and ambassadors. They 

had a role in the religious aspect; some of them were hadith tellers. Some 

of them participated in building and rehabilitatind  som religious facilities 

and buildings. On the social level, they had a role in helping the needy. The 

same thing applies on the cultural level, due to the fact that most Alawites 

nagibs in Mosul were men of letters, poets and some of them were 

distinguished calligraphers. 

Key words: Syndicates. Syndics. role. Alawis and Al-Hisainee. 
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 ادلقدمة
الثالث للهجرة/التاسع للميالد. ككاف يطلق  تعد نقابة العلويُت أحدل النقاابت اليت ظهرت منذ أكاخر القرف

عليها أيضان نقابة االشراؼ أك الطالبيُت، ككاف النقباء العلويُت مكلفُت ابلقياـ ابلعديد من ا١تهاـ كالواجبات ٕتاه نقابتهم 
ن كاف ٢تم مكانة كا١تنتمُت اليها من العلويُت، كمنها نقابة العلويُت ُب ا١توصل، اليت ظهرت فيها العديد من الشخصيات ٦ت

مهمة كابرزة ُب اجملتمع اإلسالمي ، كقد أردان من خالؿ ىذا البحث التعرؼ على ىذِه النقابة ، ماىي؟ كمن ىم ابرز 
 النقباء العلويُت الذين كانوا موجودين ُب ا١توصل ُب تلك اٟتقبة التارٮتية؟ كىل كاف ٢تم دكر ُب اٟتياة العامة ُب ا١توصل؟.

،  أف ىناؾ دراسات اترٮتية ٖتدثت عن نقابة العلويُت، كلعل من أبرزىا دراسة بعنواف) نقابة كمن اٞتدير ابلذكر
ـ(. )السامرائي، ٜأكائل ؽ-قٖاالشراؼ ُب ا١تشرؽ االسالمي حىت هناية فًتة حكم االسرة اٞتالئرية منتصف ؽ

سالمي، كأكرد بعض االمثلة عن (.اإل أف تلك الدراسة ، ٖتدثت عن اتريخ العلويُت بشكل عاـ ُب ا١تشرؽ االٜٜٜٔ
( فقد أشار بشكل موجز جدان أب نقابة العلويُت ُب ا١توصل ٚٗٔ،صٕ٘ٔٓالنقباء العلويُت ُب ا١توصل.أما )قداكم،

-ٙ٘ٙاليت ٛتلت عنواف)ا١توصل كاٞتزيرة الفراتية ُب عهد دكلة ا١تغوؿ االيلخانية من خالؿ دراستِو كذلك 
الدراسة ، صدرت على شكل كتاب، كالذم كاف ُب االصل رسالة ماجستَت ـ علما أبف ىذِه ٖٖ٘ٔ-ٕٛ٘ٔق/ٖ٘ٚ
 ،ٕٜٜٔـ.اما)رشاد، ٜ٘ٛٔكذلك سنة  ـ(ٖٖٖ٘ٔ-ٕٛ٘ٔق/ٖٙٚ-ُٙ٘ٙب ا١توصل كاٞتزيرة )ا١تغوؿ بعنواف

( فتحدث ايضان بشكل موجز عن نقابة العلويُت ُب ا١توصل ُب فًتة ا١تغوؿ االيلخانيُت، ككانت معلوماتُو ٖٕٔ،صٕج
كمن ا١ترجح اهنا كانت نقالن عنُو. لذلك ارأتينا ٗتصيص  (ٓ٘ٔ، صٜ٘ٛٔة ٘تامان لتلك اليت كردت لدل قداكم)مطابق

دراسة مستقلة عن )نقابة العلويُت ُب ا١توصل كدكرىا ُب اٟتياة العامة من القرف السادس أب الثامن ا٢تجريُت/الثا٘ب عشر 
نقابة العلويُت ُب ا١توصل ُب الفًتة  اف ىناؾ العديد من النقباء الذين تولو كالرابع عشر ا١تيالديُت(. كمن اٞتدير ابلذكر، أ

موضوع الدراسة ، اال أننا ذكران ُب البحث النقباء العلويُت ٦تن كاف ٢تم دكر ابرز ُب ا١توصل  فضال عن كاجباهتم االساسية 
 اليت كاف عليهم القياـ هبا.

 ابن(، ككتاب قالئد اٞتماف ُب فرائد شعراء ىذا الزماف،)٥تطوطةكتعد ٥تطوطة ْتر األنساب )ركن الدين، 
الفوطي، د.ت( من أىم ا١تصادر التارٮتية اليت  ابن(، ككتاب تلخيص ٣تمع اآلداب ُب معجم االلقاب)ٕ٘ٓٓالشعار،

ؿ على كلعل من ابرز الصعوابت اليت كاجهت الباحث، اٟتصو زكدتنا ٔتعلومات عن العلويُت اب١توصل كُب ٥تتلف اجملاالت. 
٥تطوطة )ْتر األنساب( اليت ضمت معلومات مهمة جدان عن النقباء العلويُت ُب ا١توصل ، كأثناء البحث عن ىذِه 
ا١تخطوطة تبُّت أف األستاذ دمحم توفيق الفخرم ٭تتفظ بنسخة منها . كالذم تفضل مشكوران ابستضافيت ُب منزلِو كألكثر من 

شارة، أب أف ٥تطوطة )ْتر األنساب( اليت ًب األعتماد عليها ُب بد من اإلكالمرة لغرض البحث ُب ىذِه ا١تخطوطة ، 
البحث قدٯتة جدان، كخالية من ارقاـ الصفحات ، كما أهنا ال ٖتوم على ام اتريخ أكسنة يدؿ على كقت خطها أك 
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ُب البحث دكف  كلة كوهنا قدٯتة جدان. لذلك سَتد ذكر ا١تخطوطآأتليفها، فضالن عن أف أطراؼ صفحات ا١تخطوط مت
 (. ٥تطوطةذكر التاريخ أك رقم الورقة ككما أكردانُه ُب بداية الفقرة)ركن الدين، 

أكال: نقابة العلويُت تعريفها ، كنبذة اترٮتية . كقد ًب تقسيم البحث أب عدد من الفقرات الرئيسة، كىي: ا١تقدمة
دكرىم ُب اجملاؿ  -ٔامة. كاليت قسمت بدكرىا أب:ا١توصل كدكرىم ُب اٟتياة العُب عنها. اثنيان: نقباء العلويُت 

كمن ٍب ا٠تا٘تة، ، ُب اجملاؿ الثقاُب دكرىم-ٗدكرىم ُب اجملاؿ االجتماعي. -ٖدكرىم ُب اجملاؿ الديٍت. -ٕالسياسي.
 ا١توصل، كا١تالحق. كأخَتان أتقدـ ّتزيل الشكر كالتقدير لألستاذ دمحم توفيق نعماف الفخرم، أمُت نسب السادة األعرجية ُب

 الذم زكد٘ب ٔتخطوطة )ْتر االنساب(، فضالن عن كاثئق مهمة عن النقباء العلويُت ُب ا١توصل.
 أوال: نقابة العلويني ، تعريفها ، ونبذة اترخيية عنها. 

النقيب: النقيب ُب اللغة األمُت كالكفيل، كيقاؿ: نقب الرجلُ  على القـو يُػَنقُب نقابة ، كالنقيب ىو الرئيس 
(، كا١تراد بِو الضمُت ٕٔ( قاؿ تعأب﴿ كبَعثنا منهم اثٍت عشر نقيبان﴾)ا١تائدة:ٜٙٚ، صٔ،جٖٜٜٔمنظور، ابنرب.) االك

 ابنكاألمُت كأستعمل للداللة على زعيم االسرة الطاىرة ،كالنقابة: من التنقيب كىو البحث كالتعرؼ.)
شريف، كاٞتمع أشراؼ ، فتدؿ (أما كلمة ٜٗٔ، صٗالفوطي، د.ت، ج ابن؛ٓٚٚ،ٜٙٚص ص،ٔ،جٖٜٜٔمنظور،

كالشرؼ: اَٟتسُب ابآلابء، كالشرؼ كاجملد ال يكوانف اال ابآلابء، كيقاؿ: رجل شريف كرجل ماجد . على االرتفاع كالعلو 
لُو آابء متقدموف ُب الشرؼ، كالشريف يعد لقبان من االلقاب االسالمية، كيطلق على األشخاص العباسيُت كالعلويُت 

، ٜ٘ٚٔ؛ اٞتمعة،ٕٛٙ، ص ٕٛٓ،ص ٕٙٙ، ص ٔ، مجٜٜٙٔ؛ ارندنك، ،ٜٙٔ، صٜ، جٜٜٗٔ، منظور ابنمعان.)
 (.ٖٓ٘ص

كنقابة العلويُت أصطالحان: ىي كظيفة شريفة، كمرتبة نفيسة، موضوعها التحدث على كلد علي بن أيب  
كالتحدث ُب أقارهبم شراؼ ُب الفحص عن أنساهبم ابألكىم ا١تراد  () طالب)كـر هللا كجهو( من فاطمة بنت رسوؿ هللا

الوقت نفسو كاألخذ على يد ا١تعتدم منهم ك٨تو ذلك ، ككاف يعرب عنها ُب زمن ا٠تلفاء ا١تتقدمُت بنقابة الطالبيُت. كُب 
الذم أصبحت فيِو كلمة)شريف( لقبان للعلويُت كالطالبيُت أصبحت كلمة سيد، لقبان ٢تم بصفة خاصة ككثَتان ما يسمى 

؛ ٖٛ، صٗ،جٜٚٛٔم )السيد( كيوجد أيضان اللقب ا١تركب، السيد الشريف.) القلقشندم، أشخاص من العلويُت أبس
( أب أف النقابة موضوعة على صيانة  ذكم األنساب ٕٔٔ،صٕٙٓٓ(، كأشار ا١تاكردم)ٕٓٚ،صٔ، مجٜٜٙٔارندنك،

 ُب النسب كال يساكيهم ُب الشرؼ. افؤىمالشريفة عن كالية من ال ُيك
منذ أكاخر القرف الثالث ا٢تجرم كبداية ا بدأت ضح ٘تامان كمن ا١ترجح، أهناغَت ك ويُت ،كبداية ظهور نقابة العل

القرف الرابع، ككاف يطلق عليها نقابة األشراؼ، كا٨تصر ىذا اللقب ابلعلويُت كالعباسيُت الذين ىم أىم فركع بٍت ىاشم 
لعلوية أك العباسية، كالنقابة ىي ( كاللقب ىو الزعيم ألحد األسرتُت اٚٗٔ،صٕ٘ٔٓقداكم،، ٖٕٔ،صٖٜٚٔ)فهد،

ديواف ٔتا فيِو النقيب، كانئب النقيب، كمساعدِه كاٟتاجب)ىي كظيفة قدٯتة، كىو من يبلغ األخبار من الرعية أب االماـ 
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 كأيخذ ٢تم األذف منُو، كٝتي اٟتاجب بذلك النُو ٭تجب ا٠تليفة أك ا١تلك عمن يدخل اليِو بغَت اذف(. القلقشندم
(. ٖ٘ٛ، صٔ،جٕٜٛٔ؛ الديوه جي،ٜٕٗ، صٕ،جٜٜ٘ٔكالكاتب. ينظر:)األصفها٘ب،  (ٕٕٗص، ٘،جٜٚٛٔ)

ـ( ٘٘ٔٔىػ/ٓ٘٘كمن الشخصيات اليت تولت منصب حاجب نقيب العلويُت ُب ا١توصل، اٟتاجب علي بن ايب اٞتود)ت
من أحدل  ( أب أف النقابة ال تصح االٕٔٔ، صٕٙٓٓكقد أشار ا١تاكردم)(. ٖٕ٘،صٕ،جٜٜ٘ٔالعماد األصفها٘ب)

ثالث جهات، إما من ا٠تليفة، أك ٦تن فوض ا٠تليفة اليِو تدبَت االمور كالوزير كأمَت االقليم، كإما من نقيب عاـ الوالية 
استخلف نقيبا خاص الوالية، كالنقابة على نوعُت خاصة كعامة، فأما ا٠تاصة فيقتصر بنظرِه على ٣ترد النقابة من غَت 

. ككاجبات نقيب عاـ الوالية أخطر كأكسع من كاجب النقيب خاص الوالية اذ يرل ٕتاكز ٢تا أب حكم كاقامة حد
يقـو على أساس أف يكوف عا١تان من علماء األجتهاد كليصح  (اف عقد كاليتو كصحة نقابتؤٕٔص،ٕٙٓٓا١تاكردم)

بغداد كاٟتواضر الكربل ُب حكمُو كينفذ قضاؤُه ، ككاف يقـو بواجب النقابة العامة ، نقيب النقباء الذم يكوف مقرُه ُب 
 الفًتات الالحقة كىو الذم يقـو بتعيُت نقباء ا١تدف الذين يتولوف كاجب النقابة ا٠تاصة.

ككانت تولية النقيب تتم ُب مراسيم خاصة، كْتضور قاضي القضاة، كحاجب الباب، كاتسب، كغَتىم. ٍب 
عة كمِو ثالثة أشبار كأربع أصابع كعمامة كحلية، أك يكسى ٓتلعة النقابة، كىي قميص أسود أطلس بطراز ذىب عريض س

غَتىم كما أف العمامة  منمن الشرع كا٪تا استحدثت لتمييز االشراؼ  ان يس مأخوذخضراء، ك٦تا يذكر أف لبس العمامة ل
يقدـ لُو ا٠تضراء أك السوداء ٓب تصبح اللباس العاـ الذم يلبسُو ٚتيع االشراؼ، ككذلك الطيلساف، كسيفان ٤تلى بذىب، ك 

؛ ٖٕٚ، صٔ، مجٜٜٙٔ؛ ارندنك،ٔ، ىامش رقم ٙٙ٘، صٗالفوطي، د.ت،ج ابنحصاف عريب أشقر بركاب ذىب)
( ىو من الزينات اليت تبتكر ٕٚٗ،صٜٓٛٔ.ك٦تا يذكر اف الطراز الذىيب كما أشار )العبيدم،(ٖٕٛ، ص ٖٜٚٔفهد، 

ف يستعمل ألشياء كثَتة ، كقامت مقاـ اٞتيوب عادة لعمل شكل ٦تيز عن ابقي اٞتبات األخرل، أما عرض األكماـ فكا
فحفظوا فيها نقودىم، كما كضعوا فيها مناديلهم، ككاف القاضي يضع فيها الكراسة اليت يقرأ فيها خطبة اٞتمعة، كالكاتب 
٭تفظ فيها الرقعة ، كما أستعملت ٟتفظ أشياء أخرل ، ككانت العمامة من ٚتلة ا١تالبس اليت تلبس ُب ا١تناسبات 

 (.ٕٗٗ،ٕٔٔ،ص ص، ٜٓٛٔختلفة. ككاف لبس العمامة دليل على ا٢تيبة كالوقار.)العبيدم، ا١ت
١تتوٕب النقابة يبُت حقوقُو ككاجباتُو ،إذ كاف من كاجب متوٕب النقيب ا٠تاص ابلوالية اف يراعي  ككاف يكتب عهد

ٯتوت، كأف يبحث دعاكل االنتساب  النسب، كأف يكوف على علم جيد ابألنساب ، كلديِو سجل يدكف فيِو ّمن يولد كّمن
أب علّي، ككاف عليِو أف يراعي اآلداب العامة كاألخالؽ، كاٟتقوؽ بينهم كبُت سائر الناس، فضالن عن الواجب االجتماعي، 
كالواجب االقتصادم. كيراقب سلوؾ األشراؼ  كأيخذىم من اآلداب ٔتا يضاىي شرؼ أنساهبم، ك٭تثهم على كاجباهتم 

ما ينتقص  من حشمتهم ككاف عليِو أب جانب ذلك اف يدافع عن حقوقهم ، كأف ٭تفظ النساء منهم من  ك٭توؿ دكف كل
،ص ٕٙٓٓالزكاج بغَت األكفاء. كأف يسهر على حسن ادارة أكقاؼ األشراؼ، فضالن عن كاجبات أخرل.)ا١تاكردم،

بيل ا١تثاؿ: ما ذكرُه (.كمن ذلك على سٓٙ، صٜٜٜٔ، السامرائي،ٕٕٚ، صٔ، مجٜٜٙٔ؛ ارندنك،ٕٕٔ، ٕٔٔص
-٘ٚ٘عن تولية ا٠تليفة الناصر لدين هللا)ٕٙٓٔق/ٖٓٙ( ُب حوادث سنة ٖٜٔ،صٜ،جٖٜٗٔ لساعي، ابن)
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دمحم بن ا١تختار الكوُب نقابة الطالبيُت ببغداد ، بعد أف خلع  بنـ(، فخر الدين أبو اٟتسن دمحم ٕٕ٘ٔ-ٜٚٔٔق/ٕٕٙ
( نص ٖٜٔ،صٜ،جٖٜٗٔالساعي) ابن(.كأكرد ٕٕٓٔق/ٚٔٙم)تعليِو ُب دار الوزير انصر الدين بن مهدم العلو 
)) بسمميحرلا نمحرلا هللا  ىذا ما عهد عبد هللا  كخليفتُو االماـ ا١تفًتض :العهد  الذم كاف قد أطلع عليِو كجاء ُب مقدمتوِ 

مرضي األخالؽ، سوم  الطاعة على سائر األانـ الناصر لدين هللا أمَت ا١تؤمنُت أب دمحم بن دمحم بن ا١تختار حُت كجدهُ 
الطرائق، ٤تمود السجااي كالشيم متمسكان من الداينة أبمنت سبب كأكثق معتصم... فقلدُه نقابة العًتة الكرٯتة العلوية، 
كاالسرة الطالبية ٔتدينة السالـ، كسائر بالد االسالـ شرقان كغرابن، كبعدان كقرابن، مقدرا فيو االضطالع ابألعباء ، كالقياـ 

ستخداـ كاالستكفاء...((. ك٦تا جاء ُب العهد ايضان ىو كصية ا٠تليفة ١تتوٕب النقابة، بتقول هللا كمراقبتِو ُب السر ْتسن اال
كالعالنية ، كأمرُه أف يتأمل أحواؿ من فوض أمرُه من أىل بيتِو اليِو، كأف ينز٢تم مناز٢تم كيكـر من يستحق االكراـ منهم 

شينُو ضعف، كاف يقيل عثراهتم، كاف كجد احدىم أرتكب خطأ كاجهُو ابلزجر كاالخافة كاالحًتاـ ، كاف يعاملهم برفق ال ي
أك رمى ّتريرة فال يعجل عليِو اب١تؤاخذة ، حىت يتم التأكد من جرمِو،  ان كالوعيد حىت يرجع عنُو ، كأف اقًتؼ احدىم جرم

ذلك تطرؽ العهد أب مصاّب اليتامى، كاالعتناء هبم ف كاف ٦تا أكجب هللا تعأب فيِو حدان من اٟتدكد اقامُو من غَت تعد، كإف
كمعاملتهم كفق ما جاء بِو القراف الكرٙب كالسنة النبوية كرعايتهم ٔتا ينسيهم ذلة اليتيم كفقد األابء، كاف ينفق عليهم 

بصوف ىذا النسب اب١تعركؼ من دكف تبذير أك تضييق، كأمرُه ابلنظر ُب أمر األايمى كتزك٬تهن من األكفاء، كامرُه ايضان 
الكرٙب، كالبيت العظيم من تنحل االدعياء، كأف صادؼ من يدعي من ذلك ما ال يقـو الربىاف على صحتِو ،كجبت 

 (. ٓٚٔ، صٜٔٚٔ؛ كينظر: القزاز،ٜ٘ٔ،ٜٗٔصص  ،ٜ،جٖٜٗٔالساعي، ابنمعاقبتُو كردعُو كزجرُه.)
لتقليد الذم أنشأُه ألحد النقباء ( نسخة من اٜٖ٘، صٖٔٓ، صٜٜ٘ٔكذلك أكرد ضياء الدين بن األثَت)

صفحات كنصف، ك٦تا يذكر أف العهود غالبان ما كانت تكتب من قبل كاتب ديواف  ستاألشراؼ اب١توصل ككاف ْتدكد، 
(. ٛٔٔ،صٜٜٜٔ.)السامرائي،ٮتتار كاتبها من قبل النقيب نفسواإلنشاء إبيعاز من قبل الوزير، كما كانت بعض االعهود 

الساعي ك٦تا جاء فيها:  ابند أيضان كاجبات النقيب كاليت ال ٗتتلف ُب مضامينها عما جاء بِو ، كيتضمن ىذا التقلي
))...ككما أمرانؾ ابلنظر ُب َصوف أقدارىا، فكذلك أنمرؾ ابلنظر ُب حفظ مادة در٫تها كدينارىا. كقد َعلمت أف ٢تا أكقافان 

قسمها، فأجر على كل منها رزقُو ، كأعط كل ذم حق  كقفها قـو فحظوا أبجرىا كاٝتها ، كستحظى أنَت ابلعدؿ ُب
 حقُو...كأجعل النسيب نسيبان كالغريب غريبان، حىت ٗتلص الساللة من طراقها ، كتبقى الشجرة قائمة على أعراقها...((.

االنتشار لعبت ظركفان سياسية  ىذانتشر األشراؼ ُب مناطق كاسعة من العآب االسالمي شرقان كغرابن، ك اكقد 
( كٓب تكن نقابة العلويُت أك ٖٔ،صٜٜٜٔديدة ُب تكوينِو اإل أنُو ال يوجد ٖتديد زمٍت دقيق ٢تذا األنتشار.)السامرائي،ع

، ص ٓٔ،جٛ، مجٕ٘ٓٓالشعار،  ابن) الطالبيُت مقصورة على بغداد، بل كانت ُب العديد من ا١تدف مثل: البصرة
الفوطي،  ابن( ككاسط)ٓٓٔ، صٗي، د.ت، مجالفوط ابن( كالكوفة)ٜٛ، صٖٔ،جٜٛٛٔكثَت، ابن؛ ٖٚ-ٖٙص

 ،ٜٛٛٔ كثَت، ابن( كغَتىا من ا١تدف. كما كانت للعلويُت نقاابت ُب البالد االسالمية مثل مصر)ٕٗ٘،صٗد.ت، مج
، ٖٔ،جٜٛٛٔ كثَت، ابن؛ ٗٗٔ، صٗد.ت، مج الفوطي، ابنكحلب)(،ٕٓٗ،صٖٜٚٔ؛ فهد،ٖٕٙص ،ٔٔج
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( كغَتىا من ا١تدف،(. ك٦تا يذكر، أف نقابة العباسيُت كالعلويُت  ٔٚٗ، صٗالفوطي، د.ت، مج ابن) (، كدمشق ٕٔٔص
(.كقد فقدت ٖٚ، صٜٛٙٔكانت من الوظائف ا١تهمة كالرئيسة، كىي ٔتثابة كزارة من كزارات عصران اٟتإب.)خصباؾ،

كأحًتاـ اٟتكاـ ا١تغوؿ، نقابة العباسيُت أ٫تيتها ُب العهد االيلخا٘ب، ُب حُت اكتسبت نقابة العلويُت أ٫تية كبَتة كاىتماـ 
 (.ٖٕٔ،صٕ، جٕٜٜٔكمكانة ٤تًتمة.) رشاد، ان كاسع ان ككاف لبعض النقباء نفوذ

 َثنيًا: نقباء العلويني يف ادلوصل ودورىم يف احلياة العامة:
نتقل من الكوفة أب ا١توصل سنة ااٟتسُت ضياء الدين ، الذم  يعود أصل النقباء العلويُت ُب ا١توصل أب زيد أيب

ـ، بعد كفاة أبيِو سيد الكوفة، النقيب الرئيس اٛتد أبو عبد هللا بن األمَت النقيب دمحم أبو علي بن األمَت ٜٜٛق/ٜٖٛ
الوفاء  ماـ علي بن أيب طالب، ككانت نقابة العلويُت معقودة لبيت أيبالكبَت دمحم األشًت، كالذم ينتهي بنسبِو أب اإل

من ساللة  الربكات كونو ية بن علي بن أيب طالب، ٍب ٖتولت النقابة للسيد دمحم ايبامدم، نسبة أب أحفاد دمحم بن اٟتنف
علي كزكجتُو فاطمة الزىراء بنت الرسوؿ.)مضبطة نسب قدٯتة نسختها لدل دمحم توفيق نعماف الفخرم، كاألصل ُب مكتبة 

خر نقيب أشراؼ ُب العهد ا١تلكي؛ نورم فيض هللا النقيب كتعود ابألصل أب زكجتِو زاىدة بنت عبد الغٍت النقيب أ
 (. ٕكا١تلحق) ،(ٔ(.ا١تلحق )ٗٔ،صٖٔ،صٖٕٔٓالعبيدم،

(. أما ا١تهاـ ٥تطوطةككانت صالحيات نقيب ا١توصل ٘تتد أب داير بكر كنصيبُت كحصن كيفا.)ركن الدين، 
ليت كاف يكلف هبا بقية كالواجبات اليت كاف ُمكلف هبا متوٕب نقابة العلويُت ُب ا١توصل  فكانت ال ٗتتلف عن تلك ا

النقباء ُب ا١تدف االخرل ، ككاف للعديد منهم ، دكر كنشاط كاضح ُب العديد من ٣تاالت اٟتياة سواء ُب اجملاالت 
فضالن عن نشاطهم الثقاُب كاالديب. كذلك  ،نشاء ا١تؤسسات كا١تآثر العمرانية كالدينية إالسياسية أك االجتماعية أك الدينية ك 

 ت كالصفات اليت كاف يتمتع هبا معظمهم. كٯتكن تقسيمها على النحو االٌب:نظران للمؤىال
 دورىم يف اجملال السياسي: -ٔ

ابرز كمهم ُب اجملاؿ السياسي ، كتنوعت ادكارىم ُب ىذا اجملاؿ، فكاف منهم اٟتكاـ  كاف للعلويوف ُب ا١توصل دكر
ذلك على سبيل ا١تثاؿ: عالء الدين علي بن مشس الدين كالوالة الذين تولو حكم ا١توصل ُب الفًتة موضوع الدراسة، كمن 

(عند ٛ٘ٔ-ٚ٘ٔبطوطة)د.ت،ص ابنمػ( كقد ذكرُه ٕٖٙٔىػ/ٕٚٚدمحم ا١تلقب ْتيدر، كالذم كاف أمَتان للموصل سنة )
َتىا ـ( كأشاد بِو، كأشار أب موكبِو كمكانتِو لدل أىل ا١تدينة فقاؿ:))...ككاف أمٕٖٙٔق/ٕٚٚزايرتِو أب ا١توصل ُب سنة)

]ا١توصل[ حُت قدكمي عليها السيد الشريف الفاضل عالء الدين علّي بن مشس الدين دمحم ا١تلقب ْتيدر، كىو من الكرماء 
الفضالء، أنزلٍت بدارِه، كأجرل علّي األنفاؽ مدة مقامي عندُه، كلُو الصدقات كاإليثار ا١تعركؼ، ككاف السلطاف 

وض اليِو أمر ىذِه ا١تدينة كما يليها كيركب ُب موكب عظيم من [ يعظمُو، كفٖٖ٘ٔ-ٖٙٔٔق/ٖٙٚ-ٙٔٚأبوسعيد]ت
٦تاليكِو كأجنادِه ككجوه أىل ا١تدينة ككرباؤىا أيتوف للسالـ عليِو غدكان كعشيان، كلُو شجاعة كمهابة..((.ك٦تا يذكر أف اٞتومرد 

كر أف ما ركاُه ىو أسم بطوطة، اذ ذ  ابن( أشار أب أف أسم حاكم ا١توصل كرَد خطأ ُب رحلة ٓ٘، صٚٗ، صٜٜٚٔ)
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علّي، أما األب فهو دمحم ا١تدعو ْتيدرة]كليس حيدر[ بن األمَت ملك ا١توصل حسن بن الشريف النقيب عبد هللا  بناال
ـ( فقد كاف نقيبان ُب ا١توصل، ٍب تؤب حكم مدينة ا١توصل ٖٓٗٔق/ٔٗٚ تاٟتسيٍت. أما كماؿ الدين أبو الفتوح حيدر )

ركن الدين )د.ت(:))...سار السَتة اٟتميدة، ككاف عإب ا٢تمة كبَت القدر سيد اؿ طالب ُب  كأعما٢تا، ككاف كما ذكر
 (.٥تطوطةعصرِه ((، كأستمر كماؿ الدين ُب حكم ا١توصل ٜتسة سنُت.)ركن الدين، 

ـ( ٕٔٓٔىػ/ٜٛ٘كمن نقباء ا١توصل من تؤب منصب الوزارة كمن ذلك مثالن، شرؼ الدين دمحم أبو منصور )ت
اف نقيب العلويُت ُب ا١توصل كتؤب الوزارة للملك االاتبكي، مسعود بن مودكد بن عماد الدين زنكي صاحب الذم ك
ـ ككاف ذا حظوة كمنزلة رفيعة لدل ا٠تليفة الناصر لدين ٖٛٔٔىػ/ٜٚ٘ـ( سنة ٖٜٔٔ-ٓٛٔٔق/ٜٛ٘-ٙٚ٘ا١توصل) 

ية اليت كلفت هبا بعض الشخصيات من ( كمن ا١تهاـ السياسٖٜٔ، صٜٕٔٓ؛ الديوه جي،٥تطوطة )ركن الدين،  هللا
العلويُت ُب ا١توصل، منصب السفَت، كمن ذلك على سبيل ا١تثاؿ، السفارة الذم كلف هبا احد النقباء العلويُت، كالذم  
كاف ينتمي ألسرة عرفت ٔتكانتها كشرفها كفضلها كعلمها كأدهبا، ككاف قد أرسل بتكليف من ا٠تالفة العباسية كذلك ُب 

ـ(، أب ملوؾ الدكؿ اجملاكرة للموصل، اال كىو األمَت مشس الدين ٓٙٔٔ-ٖ٘ٔٔق/٘٘٘-ٖٓ٘فة ا١تقتفي اب)زمن ا٠تلي
انصح اإلسالـ أبو عبد هللا دمحم بن دمحم بن عبيد هللا اٟتسيٍت النقيب الذم طلبُو ا٠تليفة، من ا١تلك سيف الدين غازم) 

كعظم مكانتِو، فأرسلُو أب بالد الشاـ كٖتديدان أب  ـ(كىذا يدؿ على جاللة قدر النقيبٓٛٔٔ-ٜٙٔٔ/ٙٚ٘-٘ٙ٘
مدينة دمشق، كأب سائر الوالة ٟتثهم على نصرة ا١تسلمُت ك٣تاىدة ا١تشركُت، كذلك للخوؼ من تواصل االمدادات أب 

 ابنـ، كذكر ٛٗٔٔىػ/ٖٗ٘(ككاف ذلك سنة ٖٔٓ،صٜٛٓٔالقالنسي، ابنالفرنج، كاالجتماع عليهم.)
( صفات االمَت مشس الدين أبو عبد هللا فقاؿ:))...كىذا الشريف ا١تذكور من بيت كبَت ُب ٖٔٓ، صٜٛٓٔالقالنسي)

 عم ابنالشرؼ كالفضل كاالدب كأخوُه ضياء الدين نقيب االشراؼ ُب ا١توصل ، مشهور ابلعلم كاالدب كالفهم ككذا 
كظهر من حسن أتتيِو ُب مقاصدِه كسدادِه نقيب خراساف ، كأقاـ بدمشق ما أقاـ  عم ابنالشريف نقيب العلويُت ببغداد ك 

ُب مصادرِه كمواردِه ما أحرز بِو ٚتيل الذكر ككافر الشكر كعاد منكفئان أب بغداد ّتواب ما كصل فيِو..((. اما ُب العصر 
ـ(، كماؿ الدين موسى ٖٖٓٔ-ٜٕٗٔىػػ/ٖٓٚ-ٖٜٙا١تغوٕب فقد أرسل اٟتاكم ا١تغوٕب آنذاؾ غازاف خاف بن اركغاف)

ـ( أب مصر الذم أصلح ما بُت الدكلتُت كعاد موقرا مشكوران، ككاف كماؿ الدين موسى ٖ٘ٔٔىػ/٘ٔٚعإب )تأبو ا١ت
السيما عند غازاف خاف. )ركن الدين، ك عند ا١تلوؾ كالسالطُت  ٦تيزةيشغل منصب قاضي قضاة ا١توصل، ك٭تتل مكانة 

 (. ٥تطوطة
عباسيُت، كما كاف ٢تم عالقات مع حكاـ ا١توصل، سواء  ُب ا١توصل عالقات مع ا٠تلفاء الُتكذلك كاف للعلوي

مدحهم للخلفاء كاٟتكاـ كاالشادة هبم  ، اك من خالؿ شغلهم ١تناصب ادارية رفيعة معينة ، أك من خالؿ ٣تالستهم للحكاـ
ذلك مثالن :  كما سنبُّت ذلك الحقان ُب حديثنا عن دكر العلويُت ُب اجملاؿ الثقاُب كٖتديدان ُب ٣تاؿ االدب كالشعر. كمن

الفضل بن ٭تِت بن عبد هللا بن جعفر...بن اٟتسُت بن علي بن ايب طالب، الشريف ابو القاسم بن ايب جعفر العلوم 
ـ( الذم نشأ اب١توصل، ٍب انتقل أب بغداد، كتؤب حجابة الباب النويب ٕٕٚٔىػػ/ٕ٘ٙاٟتسيٍت االسحاقي)ت
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نسبة أب اٟتاجب سعيد النويب الذم كاف ٬تلس عندُه، كفيِو العتبة اليت  الشريف)كيعرؼ ابلباب الرابع، كما يسمى ابلنويب 
( ُب اايـ ا٠تليفة ٖٖٖ، صٗ،جٜٚٛٔ؛ القلقشندم،ٚٚٗ،صٖٕ،جٖٜٜٔكانت تقبلها ا١تلوؾ كالرسل(.)الذىيب،

،ص ٘،جٗ، مجٕ٘ٓٓالشعار، ابن.) (ـٕٔٔٔىػ/ٛٓٙ)كعزؿ سنة (ـ ٕٚٓٔق/ٗٓٙ)الناصر لدين هللا سنة
( قد التقى ٖٖٙ، ص٘،جٗ، مجٕ٘ٓٓالشعار) ابن(، ككاف ٕٕٛ،صٜ،جٖٜٗٔلساعي،ا ابن؛ٖٖٙ،ٖٖ٘ص

 ابلفضل بن ٭تِت العلوم كقاؿ عنُو:)) كأجتمعُت بِو مراران...ككاف شيخان حسنان عندُه بشر كسكوف...((.
...أبو كالشخصية االخرل، دمحم بن علي بن زيد بن دمحم بن دمحم بن زيد بن أٛتد بن دمحم بن دمحم بن عبيد هللا 

ـ( ككاف ٕٗٔٔىػ/ٔٔٙالربكات بن أيب اٟتسن العلوم اٟتسيٍت ا١توصلّي، كاف من ابناء النقباء األشراؼ اب١توصل)ت
ـ( ككاف ٕٓٔٔ-ٖٜٔٔىػ/ٚٓٙ-ٜٛ٘جليس االاتبك نور الدين ارسالف شاه بن عز الدين مسعود، صاحب ا١توصل)

،ص ٙ،ج٘، مجٕ٘ٓٓالشعار)قالئد اٞتماف، ابنر ذك ْتسب مااألخَت يطلق على ابو الربكات ا١تنائرم، كذلك 
))...كذلك أف]نور الدين ارسالف شاه[ كاف يسألو عما ٭تصل  ُب يدِه  من ذىب فيقوؿ ابو الربكات :(ٖٕٚ، ٖٕٙص

صارت منارة ، ٍب يسألُو مرة أخرل ، فيقوؿ صارت مناراتف، صارت ثالثة منائر، يكٌت بذلك عن ا١تائة دينار، ككاف يداعبُو  
 الربكات شعر ُب مدح نور الدين ارسالف شاه جاء فيِو: ذا القوؿ كينبسط معُو((. ككاف أليبهب

 غَُت ذِكرؾ ْٕب ْٓتاطرِ   مواَلم ٓب ٮَتْطر َفديَتكَ 
 نسيتٍت فالػػػػػػعبُد َذاكػػػػػػػػر  اف ُكنَت اي َخَت األانـِ 
 كاٟتػػػػُر لإلحساف َشاكر.  أكلػػػػػػػيتٍت منػػػػػػك النػػػػدل

كمن نقباء العلويُت من كاف ٭تضر ٣تالس الوزراء ،كمن ذلك على سبيل ا١تثاؿ، نقيب السادة العلويُت اب١توصل، 
ـ( الذم كاف حاضران ُب ٣تلس الوزير اٞتواد ٚٗٔٔىػػ/ٕٗ٘ضياء الدين زيد بن دمحم بن دمحم بن عبيد هللا اٟتسيٍت)حيان سنة 

ـ( كْتضور شخصيات أخرل، ككانوا يتحاكركف ٖٙٔٔ-ٕٚٔٔق/ٜ٘٘-ٕٔ٘ٚتاؿ الدين دمحم بن علي بن أيب منصور)
 (. ٕٓ٘-ٜٕٗ،ص صٜٜ٘ٔكيسمعوف الشعر.) األصفها٘ب،

كفيما يتعلق ابٞتانب السياسي أيضان، فقد كاف لنقابة العلويُت ُب ا١توصل كلنقيبها، دكر ُب إنقاذ ا١تدينة كأىلها 
-ٖٓٚٔق/ٛٓٛ-ٕٚٚالسلطاف ا١تغوٕب تيمورلنك ) توجو (ـٖٜٖٔىػػ/ٜٙٚ)من ىجمات الغزاة الطامعُت، ففي سنة

ـ( أب ا١توصل كأحاطها بعساكرِه الكثيفة كعـز على دخو٢تا عنوة ، توجو اليِو نقيب األشراؼ عبيد هللا نصَت الدين ٘ٓٗٔ
ك ـ(، فتشفع ىذا النقيب اٞتليل ألىل ا١توصل عند تيمورلنٜٜٖٔىػ/ٕٓٛأيب اامد بن النقيب ٤تيي الدين اٟتسيٍت )ت

كقاـ األخَت اماـ عبيد هللا نصَت الدين، كأجلسُو معُو على فراشِو، كقبل شفاعتُو كترؾ ا١توصل آمنة تكرٯتان كتقديران لنقيب 
اصة ، كقد أنعم عليِو أنعامان كثَتة، كمنحُو ٓتاألشراؼ كتعظيمان لسمو مكانتِو، كمقاـ بيتِو عند ا١تسلمُت كافة كالعرب 

  )ركن الدين ،د.ت(.د نيب هللا يونس)عليِو السالـ( ككذلك تعمَت مقاـ النيب جرجيس.األمواؿ من أجل عمارة مشه
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 دورىم يف اجملال الديِن: -ٕ
٦تا الشك فيِو أف معظم النقباء العلويُت ُب ا١توصل ، كانوا من الشخصيات اليت عرفت بتدينها، كفضلها، 

ابٟتديث الشريف، كٝتاعو،  الدينية، كُب مقدمتها االىتماـكمكاـر أخالقها، ككاف ٢تم اىتماـ ُب العديد من اجملاالت 
، اذ اف اٟتديث الشريف يعد من أجّل العلـو نفعان، كما أنُو يعرب عن أصالة األمة اإلسالمية ، كىو من أىم العلـو كركايتو

ين أىتموا بسماع (.كمن النقباء العلويُت الذٛٗ،صٜٕٓٓالشرعية ا١توصلة أب رضواف هللا سبحانُو كتعأب)القضاة، 
اٟتديث كركايتِو، الفضل بن ٭تِت، الشريف أبو القاسم بن أيب جعفر العلوم اٟتسيٍت ،الذم ٝتع ْتلب كا١توصل من العديد 

، ٗ، مجٕ٘ٓٓالشعار، ابن)ـ(. ٛٛٔٔق/ٗٛ٘من الشيوخ، كمنهم ٤تيي الدين أاب حامد دمحم بن الشهرزكرم)ت
سن علي بن النقيب أيب طالب عبد هللا بن أٛتد بن علي بن ا١تعمر (. أما ٣تد الشرؼ أبو اٟت ٖٖٙ، ٖٖ٘،ص ص٘ج

( أنُو ٜٙٗ، صٗالفوطي)د.ت، مج ابنـ(، فقد ركل اٟتديث أيضان، كقد ذكر ٜٛٔٔىػ/ٜ٘٘اٟتسيٍت النقيب الطاىر)ت
ضعان، لطيف االخالؽ، ))معرؽ ُب النقابة كالرايسة كالتقدـ...كاف أديبان، فاضالن، شاعران، كاتبا، كجيهان مقدمان، متوا كاف:

ـ( ألكثر من مرة، كركل ٜٜٔٔق/ٜٙ٘، ٝتع اٟتديث من الشيخ أيب الفرج بن كليب)ت حسن الطريقة، ٚتيل السَتة((
الفوطي، د.ت ،  ابن؛ ٖٖٔ،صٔ،جٜٗٛٔعنُو ٧تم الدين عبد السالـ بن يوسف الدمشقي. )ا١تنذرم،

الذم   ـ(ٖٕٙٔىػ/ٖٗٙبن دمحم اٟتسيٍت العلوم الزاىد)ت (. ككماؿ الدين أبو الفتح حيدر بن دمحم بن زيد ٜٙٗ،صٗمج
غرر الدرر ( كصنف كتاب )ٔ٘ٔ، صٗالفوطي )د.ت، مج ابنكاف سيدان كبَت القدر علّي الذكر، كٕب النقابة، كما ذكر 

( لإلماـ هنج البالغةـ( كتاب )ٕٗٛٔق/ٖٛٙبلدجي)ت ابنكٝتع عليِو الشيخ، ٣تد الدين  يف صفات سيد البشر(،
... ايب طالب، قاؿ عنُو ركن الدين)د.ت(: ))...لُو طريقة عالية ُب اإل علي بن سناد كالركاايت كلقد كاف متضلعان ابلعلـو

جار على هنج سلفِو الطاىر ُب نشر العلـو كافادتِو، ككاف من أكابر أكالد أبيِو، ك١تا توُب كالدُه أقبل على الركاية...تقصدُه 
 كيقتبسوف من علمِو كأدبِو((.  ا١تلوؾ كأشراؼ البلد يتربكوف بوِ 

 الشخص ا١تسؤكؿ  ُب ا١توصل من شغل كظيفة أمَت اٟتاج )كىوُتكفيما ٮتص اٞتانب الديٍت ، فمن النقباء العلوي
عن تسيَت اٟتجيج، كإقامة اٟتج ك٬تب أف يكوف ذا رأم كشجاعة كىيبة كىداية ، كعليِو ٚتع الناس ُب مسَتىم كنزك٢تم 

رفق هبم ُب السَت ، كأف يسلك أكضح الطرؽ كأخصبها كيتجنب أجدهبا كأكعرىا ، كأف يوفر ٢تم ا١تياه حىت اليتفرقوا، كاف ي
ك٦تن تقلدىا ُب ا١توصل ( ٖٚٔص ،ٕٙٓٓ)ا١تاكردم،  كأف ٭ترسهم اذا نزلوا ك٭توطهم اذا رحلوا فضالن عن كاجبات أخرل.

 قٔٙٙ)ت دمحم العبيدٕب العلوم ا١توصلي النقيب، ٣تد الدين أبو منصور دمحم بن ضياء الدين زيد بن كماؿ الشرؼ 
 (ٗٔ٘-ٖٔ٘،ص ص ٗالفوطي، د.ت، مج ابن) ـ(ٕٕٙٔ/

كذلك شارؾ العلويوف ُب ا١توصل ُب بناء كٕتديد ا١تنشآت كا١تآثر العمرانية الدينية، مثل ا١تزارات كااريب، كمن 
من األسرة العلوية، كذلك  ان ُه كأشرؼ عليِو أفرادذلك على سبيل ا١تثاؿ، مزار بنجة علي أك كف علي ك٤ترابِو الذم أنشأ

( النص الكتايب الذم كاف موجودان على اراب ، كمّن امر ٜٙ٘، صٜ٘ٚٔـ(. كقد اكرد اٞتمعة)ٕٚٛٔىػػ/ٙٛٙسنة )
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دمحم بن بعملِو ، كمّن عمل على إنشائِو فقاؿ:))...امر بعملِو العبد الفقَت أب رٛتة ربِو كشفاعة جدِه اٝتاعيل بن علي بن 
زيد بن علي بن دمحم بن اٛتد بن زيد بن عبد هللا اٟتسيٍت بتوٕب كلدِه السيد عز الدين ابو اٟتسن علي ُب كالية ا١تؤب 
النقيب الطاىر نصَت الدين دمحم بن دمحم بن ا١ترتضى بن عبد ا١تطلب بن ا١ترتضى بن دمحم بن زيد بن عبد هللا اٟتسيٍت عفا 

( معا٘ب كدالالت بعض الكلمات ٜٜ٘، ٜٛ٘،ص صٜ٘ٚٔكٙتانُت((. كما ذكر اٞتمعة ) هللا عنهم سنة ستماية كست
الواردة ُب الشريط الكتايب اليت تدؿ على نسبتها للعلويُت. فأشار أب أف كلمة اٟتسيٍت، الواردة ُب هناية أسم كل من 

شخاص ينتسبوف أب اٟتسُت بن هنا ترتبط أبإالشخص ا١تنشئ، كالشخص اٟتاكم ، تدؿ على نسبتها أب العلويُت، إذ 
االماـ علي )رض(. اما كلمة السيد، فأطلق كلقب عاـ على األجالء من الرجاؿ كأصطلح على أطالقِو على أبناء علي بن 

ٔتعٌت رئيس الطائفة أك زعيمها ككاف ُب الغالب فجاءت أيب طالب، أما لفظة النقيب فقد أستخدمت بدالالت ٥تتلفة ، 
سم الطائفة اليت يتزعمها مثل نقيب األشراؼ أك الطالبيُت أك العلويُت. كفيما يتعلق ٔتحراب مزار اب يضاؼ أب لفظة نقي

( أنو يعد من أىم ااريب االيلخانية نظران لكونِو ٭تمل اترٮتان مدكانن ىو ٜٓ٘،صٜ٘ٚٔبنجة علي، فقد ذكر)اٞتمعة،
ييب لكثَت من ا١تخلفات االثرية ا١تشاهبة اليت ال ٖتمل اترٮتان ـ( كما أنُو افاد ُب ٖتديد التاريخ التقر ٕٚٛٔىػػ/ٙٛٙسنة )
 معينان.

اما النقيب أٛتد أبو العباس ٤تيي الدين حيدرة بن دمحم شرؼ الدين بن دمحم بن عبيد هللا اٟتسيٍت، فقد ًب ُب 
اٞتامع الكبَت،  ، كا١تزار قريب من(ـٖٖٓٔق/ٖٔٚ) اٟتنفية كذلك سنة ابنعهدِه ٕتديد الشباؾ ا٠تاص ْتضرة مزار 

، كيبدك (ـٜٖٕٔق/ ٖٚٙ )ككانت البناية من قبل ىي ا١تدرسة النظامية ُب ا١توصل، كاليت حافظت على بنايتها حىت سنة
ماـ علي األصغر بن دمحم بن اٟتنفية بن ٗتذ بدر الدين لؤلؤ منها مشهدان لإلاستمرت ُب نشاطها أب ذلك التاريخ اذ اأهنا 

ائر الشباؾ كتبت االية الكرٯتة: ﴿قل ال أسألكم عليِو أجرا اال ا١تودة ُب القرىب﴾ )الشورل/اية علي بن أيب طالب. كُب د
(. ٖٖ٪تا يريد هللا ليذىب عنكم الرجس أىل البيت كيطهركم تطهَتا﴾)االحزاب/إ(، كايضان اآلية الكرٯتة:﴿ٖٕ

(. ٖٕٔ، صٕ،جٕٜٜٔ؛ رشاد،ٕ٘ٓ، صٜٔٚٔالركيشدم،؛ ٙٓٔ(، صٗ، كىامش رقم )ٙٓٔ، صٜٙ٘ٔ)سيوُب،
ـ( كالذم يقع خارج سور ا١توصل من ٕٔٛىػ/ٜٚٔكمن ا١تزارات اليت جددىا العلويوف ايضان، مرقد الشيخ الصاّب عناز)ت

٣تاكر ١تقابر ا١توصل، كقد جددُه دمحم بن أيب طالب بن علي العلوم  ،جهة القبلة كعليِو قبة يزار
(. كفيما يتعلق ٖٔٔ،ٕٔٔ(،ص صٕىامش رقم )، ك ٕٔٔ، صٖٕٔٓ.)ا٠تطيب العمرم، (ـٕٛٓٔىػػ/٘ٓٙ)سنة

ابٞتانب الديٍت أيضان، فقد قرَر  غازاف خاف إنشاء)دار السيادة( ُب كل مدينة كبَتة، مثل بغداد كأصفهاف كا١توصل، كجعل 
أب  أف يعهد هبذِه ا١تؤسسات ا٠تَتيةمن كقفُو يصل أب الفقراء كاتاجُت من العلويُت كتنفق ُب كظائفهم، ككاف البد 

شراؼ عليها كعلى أكقافها ألهنا أصالن ، أسست ٢تم كألتباعهم رعاية من غازاف للعلويُت كحبان ٢تم.) ركن النقباء العلويُت لإل
(.ك٦تن تؤب دار السيادة ، النقيب شرؼ الدين أبو عبد هللا ٖٕٔ، صٕ،جٕٜٜٔ؛ رشاد،  ٥تطوطةالدين، 
رفيعة كاٞتاه العظيم عند ا١تلوؾ كالسالطُت خصوصان عند السلطاف الذم كاف صاحب ا١تنزلة ال ـ(ٕٖٗٔىػ/ٕ٘ٚدمحم)ت

غازاف خاف الذم أكقف أحدل القرل ُب ا١توصل على سادات ا١توصل، كجعل شرؼ الدين، الناظر عليها كشرط النظارة 
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بو عبد هللا زيد بن (. ك٦تن توالىا ايضان النقيب دمحم أبو منصور ٣تد الدين بن ضياء الدين أ٥تطوطةُب عقبِو.)ركن الدين، 
ـ( الذم تؤب ٕٖٙٔىػ/ٗٙٚ(،ك٤تيي الدين أبو العباس أٛتد بن النقيب عز الدين أبراىيم)ت٥تطوطةدمحم)ركن الدين، 

 (.٥تطوطةحكم دار السيادة اب١توصل، كسار السَتة اٟتميدة.) ركن الدين، 
 دورىم يف اجملال االجتماعي : -ٖ

ميزة اؿ االجتماعي كنظران ١تا كانوا ٭توزكنُو من تقدير الناس، كللمكانة ا١ت دكر ُب اجملُتكاف لنقباء ا١توصل العلوي
كف اليهم ُب أكقات اٟتاجة كاكقات االزمات، كذلك ؤك اليت كاف ٭تتلها نقباء ا١توصل لدل أبناء مدينتهم ، فقد كانوا يلج

يل ا١تثاؿ: ما ذكرتُو العديد من ا١تصادر من خالؿ ا١تساعدة اليت كاف يقدمها أفرادىا للمحتاجُت اليها، كمن ذلك على سب
، ٚٔ،جٕٓٓٓ؛ الصفدم،ٓٔٔ، صٔٗ،جٖٜٜٔ؛ الذىيب،ٚ٘، ص ٖ،ج ٜٓٓٔخلكاف ، ابنالتارٮتية )

( عن نقيب السادة  ٖٙٛ،صٔ،جٕٜٛٔ؛الديوه جي،٘ٙ،صٔ،جٜٗٚٔ؛أبوغدة،ٜٕ،صٗ،جٜٜٚٔ؛اليافعي،ٜٖص
د بن دمحم بن دمحم بن عبيد هللا اٟتسيٍت، الذم كاف لُو دكر كبَت عبد هللا زي و، كىو الشريف ضياء الدين أبالعلويُت  اب١توصل

الدىاف ا١توصلي اٟتمصي الفقيو  بنُب تقدٙب ا١تساعدة للشاعر ا١تعركؼ، عبد هللا بن أسعد ا١تعركؼ اب
 ـ(، الذم كاف من أىل ا١توصل، ك١تا ضاقت بِو اٟتاؿ عـز على قصد ا١تلك الصاّب طالئع بن٘ٛٔٔىػػ/ٔٛ٘الشافعي)ت

عبد  و، فكتب أب نقيب العلويُت ، أبكعيالوِ  ، اال أنُو عجز عن اصطحاب زكجتوـ(ٓٙٔٔق/ٙ٘٘رزيك كزير مصر)ت
 هللا ضياء الدين زيد  بن دمحم اٟتسيٍت ، نقيب العلويُت اب١توصل ىذِه االبيات:

 اَبتػػػػت تؤمػػُل ابلتقييد إمسػػػػػاكػػػػػػػي   كذاَت شجو أسأؿ البُت عربهتا
 َبكت فأقرَح قلبػػػي جفنها الػػػػباكػػػػػػي    لما رأتٍت ألصيُخ لػػػػػػػػػهاٞتت ف

 كالبَُت قد ٚتَع ا١تشػػػػػػكو كالشاكػػػي  مددجة قالت كقد رأت األٚتاؿُ 
 عبيػػػػػػد هللا مػػػػػػػػػوالؾِ  ابنقلػػػػػت لػػػػػػها ك    من ٕب اذا غبَت ُب ذا الِ 
 فقد سألُت نور الثراي ايجود مغناِؾ.   عنكِ ال ٕتزعي اب٨تباِس الغيِث 

 الدىاف ا١توصلي أب مصر.  ابنفتكفل الشريف بن عبيد هللا بزكجتِو، كتوفَت كل ما ٖتتاج اليِو مدة غيبتِو عنها ، كتوجو 
ـ( كاف معاصران للنقيب ضياء الدين زيد بن دمحم ٕٓٓٔق/ٜٚ٘كمن اٞتدير ابلذكر، أف العماد األصفها٘ب)ت

، كقد أشاد (ـٚٗٔٔىػػ/ٕٗ٘)، كالتقى بِو ُب حضرة الوزير اٞتواد ٚتاؿ الدين األصفها٘ب ُب ا١توصل كذلك سنةاٟتسيٍت
(،ابلنقيب ضياء الدين ك٦تا قالُو عنُو: ))نقيب السادة العلويُت اب١توصل، ٕٓ٘-ٜٕٗ،ص صٜٜ٘ٔالعماد األصفها٘ب)

اُٟتكماء، كالُكرماء الُعظماء،...ا١تنتسب أب السلِف الكرٙب،  ككلدُه اآلف نقيبها، ىو من األفَاضل كاأَلماثل...كالعلماء
من كالشريف الصميم... ا١تنتمي من الدكحِة النبوية ا١تمتدة األفياء ا١تورقِة اأَلفناف، النامية الفركع الّسامية اأَلغصاف، ا١تًّتكيِة 

سرة العلوية ا٢تامشية الذين أكجب هللا ٢تم ا١تودَة الكوثر اأَلعلى... أب شجرة طيّبة أصلها اثبت كفرعها ُب السماء،...األُ 
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عاد، كىم َأطوار الوقار، كَأعالـ الفخار، ككواكب الظّلماء، كسفائِن 
َ
على العباد، كجعلهم كسائل أب رٛتتِو يـو ا١ت

 ...((.النجاة...كلُو مع فضل الشرؼ شرؼ الفضل، شريف ا٢تمة لنسبِو، كبَت القدر ُب حسبِو ، عدٙب النظَت ُب أدبوِ 
ككانت دار نقيب العلويُت اب١توصل أحياانن، ا١تالذ اآلمن الذم كاف يلجأ اليِو الناس، حىت من الطوائف األخرل 
مثل النصارل، لالحتماء هبا طلبان لألماف ُب أكقات األزمات، كذلك ُب فًتة االحتالؿ ا١تغوٕب للموصل كاألكضاع غَت 

دما كانت تتعرض ٢تجمات من أطراؼ خارجية، كمن اللصوص، كإف ابءت ا١تستقرة اليت كانت تعيشها ا١تدينة ، عن
٤تاكلتهم ابلفشل، إال أف ذلك يدؿ على ا١تكانة ا١تتميزة كاالحًتاـ الكبَت الذم كاف ٭تتلُو النقباء ُب نفوس الناس من 

صوص األكراد ا١تسلمُت كغَتىم. كمن ذلك على سبيل ا١تثاؿ: ما تعرضت لُو ا١توصل عندما ىجم عدد كبَت من ل
نضم اليهم ثالٙتائة فارس من ٦تاليك مصر على مدينة ا١توصل، كاكتسحوا القرل ُب طريقهم ، اكالًتكماف كالعرب ، ك 

نضم ا، كعجز أىل ا١تدينة عن مقاكمتهم. كعرب ىؤالء اللصوص كمن (ـٕٙٛٔىػ/٘ٛٙ )كانقّضوا على ا١تدينة كذلك سنة
، كأقاموا ىناؾ بضعة أايـ ، كتوجو النصارل أب دار نقيب العلويُت لإلحتماء هبا اليهم، هنر دجلة كتوجهوا أب دير مار ميت

(:))...أما نصارل حي بيعة التكريتيُت فقد ذىبوا بنسائهم، كأكالدىم ٕٖ٘، صٜٙٛٔالعربم ) ابنكعن ذلك قاؿ 
امان للنقيب كتعذر على سائر حًت إعم النيب معتقدين أف اللصوص لن يتعرضوا ٢تا  ابنكأموا٢تم أب دار نقيب العلويُت 
نزككا ُب بيوهتم خائفُت مذعورين يبكوف كينوحوف كيندبوف سوء حظهم، لكن األمر جرل اا١تسيحيُت ا٢ترب أب تلك الدار ف

عكس ما تو٫توا فإف اللصوص جعلوا يسألوف عن ا١تسيحيُت...فأستجمعوا قواىم ]اللصوص[ كساركا اليها ]دار نقيب 
لسالٓب كتسلقوا كاحتلوا الدار كانتهبوا كسبوا كل من فيها . كأصيب رجل نصرا٘ب بسهم قضى على حياتِو العلويُت[ كأقاموا ا

 كجعل اللصوص ينكلوف ابلنصارل كا١تسلمُت معان ...((. 
 دورىم يف اجملال الثقايف: -ٗ

ذكرتُو ا١تصادر التارٮتية ٘تيز العلويوف ُب اجملاؿ الثقاُب، فكاف منهم العديد من األدابء كالشعراء، كمن خالؿ ما 
عن تراجم العلويُت ا٠تاصة اب١توصل تبُّت أف معظمهم كانوا من األدابء أك الشعراء، كاحياانن كانت تقتصر الًتٚتة فقط على 
ذكر األسم كالنسب، كمن ٍب الشعر الذم قالُو النقيب. كقد تنوعت األغراض الشعرية ُب أشعارىم ، منها ما كاف ُب مدح 

الذم ، ـ(، كحاكم ا١توصل بدر الدين لؤلؤٕٕٗٔ-ٕٕ٘ٔق/ٓٗٙ-ٕٕٙاٟتكاـ، مثل ا٠تليفة ا١تستنصر اب)ا٠تلفاء ك 
عٍت ابٟتركة األدبية، ككاف من أىم مظاىرىا إىتمامُو ابلشعراء كالعناية هبم كبشؤكهنم ك٤تاكلة تقريب أقدرىم أب بالطِو 

كمن الشعر أيضان ما كاف ُب مدح األمراء ، كالوزراء، (. ٕٕٗ-ٖٕٕ،ص صٜٔٚٔكأجزؿ ٢تم العطاء. ينظر:) الركيشدم،
كمنها ما كاف ُب كصف هنر، كُب الشوؽ، فضالن عن أغراض أخرل. كمن ذلك مثالن: القاسم بن أٛتد بن زيد، أبو اٟتسُت 

ف ـ( الذم كاف من أبناء النقباء األشراؼ، كحفظ القرأٖٜٔق/ٜٓ٘بن أيب جعفر العلوم اٟتسيٍت ا١توصلي )كلد سنة
، ٗ، مجٕ٘ٓٓالشعار، ابنالكرٙب، كاف لُو شعر ُب مدح ا٠تليفة ا١تستنصر اب كُب مدح حاكم ا١توصل بدر الدين لؤلؤ)

 ( .كمن شعرِه ُب مدح ا٠تليفة ا١تستنصر اب:ٖٛٙ، ص٘ج
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 ػػػػػػػػػػػبِ َكَىػػاُىنا َمػػْعدف التمػػػْجيد َكاَٟتسػػػػػػَ    ُحّطو الّرحاؿ فَػَهذاَ  ُمْنتهػػػى الطّلَػػػبِ 
 ْت إالّ َكاْعَقبػت اإلفضػاؿ عػػْن َكَثبِ  أرُض َغَدْت َكْعبَة الُقّصاِد َما ُقصَد       

 سػػػػػػػػػػػػػػػَواُه َكػػػػالن كاَل فػػػػْي َغيػػػػػػػػػرِِه أَربػػػػػػػػػػي   َٝتَْت َٓتَِت إَماـِ لَْيَس لػػػػيْ  َكَزرُ 
 َٓبْ ٮَتْػػػػػػػػػػػَش َحػػػػػادثََة األيػػػػاـِ كالنُػػػػػػػػػػػَوِب.  عتصمان إبماـِ الَعْصِر مَكَمْن يُكْن 

. للمزيد ينظر: )  (.ٕٖٚ، ٖٔٚ، ص٘، جٗ، مجٕ٘ٓٓالشعار، ابنكلُو شعر ُب الشيب، كُب كصف هنر، كُب الكـر
 ابنذكر)ككماؿ الدين حيدرة بن عبيد هللا اٟتسيٍت ا١توصلي)معاصران لبدر الدين لؤلؤ(، ككاف كما 

( شيخ أىلِو كمقدمهم سنان كزىدان كفضالن ككرعان، أستمالُو بدر الدين لؤلؤ اليِو ، ٙٚ-٘ٚ،ص صٔ،جٜٜٚٔالطقطقي،
كأجزؿ لُو ابلعطاء حىت مدحُو ، كأصبح من شعرائِو .كمن شعرِه ما ذكرُه ، عندما كردت موافقة ا٠تليفة العباسي الناصر 

ؤ مدبران ألبناء ا١تلوؾ االاتبكيُت ككصل التقليد بذلك ، كأقيم إحتفاؿ كبَت حضرهُ لدين هللا على أف يصبح بدر الدين لؤل
 الرسل كالوفود من البالد األخرل فقاؿ:

 كًب لػػػُو يَػػػػػـو الَتفػػػػػػاخػػػػػر ِعيػػػػػدهُ   َىنيئػػػػان ّتّد سػػػػػَاعدتك سػػػػػػعودهُ  
 كما َكفدْت ِعند ا٢تػػػناِء كفػػػػػودُه        ػػػَتهِ ػباؿ أىػػػػػػّل بشػػػػػكبشػػػػرل إبقػػػػػػ 

 نَديد ، ككال، أف ُيصاَب نديدهُ  لبدر الدينِ ذم الَفخِر كالُعالكأّٗب 
كيبدك أف ىذا الشاعر كاف يشَت أب اٞتهود اليت بذ٢تا بدر الدين لؤلؤ لالستيالء على السلطة كأب النجاح الذم 

(.ك٦تا يذكر أف بدر ٖٚٛ،صٕٜٛٔ؛ الديوه جي،ٕٕٚ-ٕٕٙ،ص صٜٔٚٔيشدم،حققُو ُب سياستِو فيما بعد)الرك 
ذا مّر على ا١تقربة اليت دفن فيها االخَت، كاليت كانت تقع ظاىر ا١توصل إالدين لؤلؤ،  بعد كفاة كماؿ الدين  حيدرة، كاف 

فسِو عند ضر٭تِو. كىذا يدؿ على أف جنوبية قبلية، ال ينسى زايرة ضر٭تِو، فكاف يًتؾ العسكر كيدخل اليِو يزكرُه ، كيدعو لن
؛ الركيشدم، ٙٚ-٘ٚ،ص صٔ،جٜٜٚٔالطقطقي، ابنىذا الشاعر، قد ترؾ أتثَتان كاضحان ُب نفس بدر الدين لؤلؤ)

 (.ٖٚٛ، صٕٜٛٔ؛ الديوه جي،ٕٕٚ-ٕٕٙ،ص ص ٜٔٚٔ
لفتوح حيدر بن دمحم كمن الشعراء كاألدابء العلويُت ُب ا١توصل، ٤تيي الدين أبو طاىر دمحم بن كماؿ الدين أيب ا 

ـ( كاف من بيت معركؼ ابلعلم كالفضل كاألدب، ككذلك  من بيت ٖٕٗٔىػػ/ٔٗٙبن زيد اٟتسيٍت ا١توصلي النقيب)ت
( كمن شعرِه ، ما كتبُو أب بدر الدين لؤلؤ، ككاف األخَت قد ٜٔ، ص٘الفوطي، د.ت، مج ابنمعركؼ ابلنقابة كالتقدـ .)

أنُو كاف من معارضيِو ُب سياستِو ٕتاه األاتبكيُت اليت كانت تتسم ابلعنف كالشدة أبعدُه عن البالط ، كمن اتمل 
 (.ٕٕٚ، صٜٔٚٔ،)الركيشدم، 

 تػػػػَػهيجُو الذكرل أب َخيػػػػػِر َذاكػػػػػػرِ   َٖتيَة َمهجوِر أب خَِت َىػػػػػػػػػػػػاجرِ  
  أك ُب َضمَتم َكخاطرمبِو َماثالن  على أَنػػػػػُو لو َشػػػػػَق قَليب َكجػػَػػػػػػػدتوُ 
 أبنعامػػِو الفيػػػػػػػػّػػػاِض عػػػػػػػػػػػزَّة قػػػػػػػػػػػػػػادرِ  ػيكَكيَف أَرل الُسلواَف َعمن أَعزنػػ
 كمْن مدَحيت ما َجػػػربتُو َخواطػػػػػرم  لُو مْن ثَنائي ما َأسَتطيُب َٝتاعوُ 
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...أبو طاىر بن أيب الفتوح اٟتسيٍت ك٦تن قاؿ الشعر من العلويُت ايضان، دمحم بن حيدر بن دمحم
ـ(الذم تؤب نقابة العلويُت اب١توصل ثالث مرات ُب زمن الدكلة االاتبكية، كمرة كاحدة ٖٕٗٔىػػ/ٔٗٙالعلومّ ا١توصلّي)ت

(. ككاف لُو شعر كصف فيِو سيفان أىدم أب ا٠تليفة ٔٔ، صٚ، جٙ، مجٕ٘ٓٓالشعار، ابنُب زمن بدر الدين لؤلؤ)
 ( قاؿ فيِو:٘ٔ-ٔٔ،ص صٚ، جٙ، مجٕ٘ٓٓالشعار،  ابن، )ا١تستنصر اب
 يػػَػػػػػػػػػْومػػػان فػػػػػػػػػػػػػػأنَّنػػػػػػػػي اَل أُفػػػػػػػػػػػل    ت الَقَواضُب ُب ا٢تَيجاءأان إْف فُػلَّ 

 سػػػػػْتقػػػػػػػػل  َكنػػػػُػػػػػوُح ُب فُػػلِكػػػػػػػػِو مُ  مْن لظنى إْف أَتمْلتَ  بَػْيػػػػػػَن َحػػػػػػدَّمّ 
 إَمػػػػػػػػػػػػػاـِ لَػػػػػػػػَُو   الثػػػ ػػػػػريػػػا ٤َتَػػػػػػل   َكَفَخػػػػارِْم أبنَّنػػي عُػػػػْدُت ُْب َكػػػفَّ 
 ػػػػػػػػػػِو َمػػػػػػْن يػػػػػػػذؿ  َكِْتَػػػػػػػػػػػػقَّ لَبػػػػػأس ػوِ َملػػػػػػػػػػُك َذلػَّػػػػػػػػػت البػَػػػػػػػػَرايػػَػػػػا لَػػػػَديػػػػػػػػػػْ 
  مػػػػػْن َعقػْػػػد ُملِكػػػِو ال ٭ُتَػػػػػػػػػػػل   ػػػاُىَو ُرْكُح الزََّمػػػػػػاِف ُمْستَػْنصػػػػػػُر بػػػػػ

ر ٜتس الشعا ابنككانت لُو أشعار ُب مدح بدر الدين لؤلؤ، كُب هتنئتِو بشهر رجب ، كُب هتنئتِو بعيد الفطر، كقد ذكر  
ما أبو القاسم ا١ترتضى بن دمحم بن زيد بن أ(: ٗٔ، صٚ، جٙ، مجٕ٘ٓٓالشعار،  ابنصفحات منها، للمزيد ينظر:)

، ٜ،جٖٜٗٔالساعي، ابنـ(، كاف أديبان فاضالن، كما ذكر)ٕٗٓٔىػػ/ٔٓٙدمحم...ا١توصلي نقيب الطالبيُت اب١توصل)ت
 مدح كزير ا١توصل جالؿ الدين ( كلُو شعر ُبٙٛٙ،صٔ،جٕٜٛٔ(؛ كينظر: )الديوه جي، ٙٙٔص

 ـ(:ٛٚٔٔق/ٗٚ٘األصفها٘ب)ت
 منػػػػػػاقبُو ُمػػػػػحربة َتسػػػػػػػػػَت  جالُؿ الديػػػػن مػَػػوالنػػػػا الػػػػػوزيػػػػػػػر
 كَٖتميو إذا َعزَّ الَنصَت  َكمّن َكفػػػاُه ُٖتيػػػػي كػػػػػَل َمػػػػيتِ 
 لبشاشَة كالسركرَكيتبعُو ا  كمّن يُعطي الكثَت بال سؤاؿِ 

ـ( األديب نقيب ا١توصل، كاف ٖٔىػػ/ٚأما عز الدين أبو اٟتسن علّي بن أيب الفتح دمحم...العلوم ا١توصلي)ؽ
، ٕٗٓٓاٞتليب،؛  ٖ٘ٛ،صٔ،جٕٜٛٔالديوجي،)؛ كينظر:ٕٙ٘،صٗالفوطي،د.ت،مج ابنيقوؿ الشعر أيضان )

 ( كمن شعرِه:ٔٛٗ،صٔمج
 ل ما أرَض كُيسخُط مالكيُب كُ   ٢َتفي على ُعمرم الذم َضيعتوُ 

 َكُدعيػػػػػػُت َمغلػػػػػػػوالن بوجػػػػو َحػػػػػػػػػػػالكِ  كيلي إذا َعَنت الػػػػػوُجوه لػػػػػػػَربػػػػها           
 اي َعبػػػػَد سػػػػػػوِء أنػػػػػَت أكُؿ َىػػػػػالػػػػػكِ  َكَرِقيُب أعمالػػػػي يُنادم َشػػػػػامػػػػتان    

 اإل اَٞتحيم كسػػػػػػػوء صحبة مػػػػالك. منزؿ    مْن بػػػػعد الػػػػغوايةِ  لػػػْم يَبقَ 
أما نقيب السادة العلويُت اب١توصل، ضياء الدين أيب عبد هللا زيد بن دمحم اٟتسيٍت، الذم أشاد بِو العماد 

بسم ثغر اللطف ُب كجو ( كبشعرِه ، كأدبِو فقاؿ: ))...يقطر ماء الظرؼ من نظمِو كنثرِه، كيٕٓ٘،صٜٜ٘ٔاألصفها٘ب)
شعرِه... شعرُه جيد، ككالمُو متُت أيّد، ٤ُتكم الّرصف ، ٦تدح الوصف..((.كمن شعرِه ما أكردُه العماد 

 ( ُب مدح الوزير ٚتاؿ الدين األصفها٘ب:ٕٓ٘،صٜٜ٘ٔاألصفها٘ب)



ػجضظػدراداتػطوصضغظط
ػطجضظػدورغظػرضطغظػطحصطظػ،ػتطظىػببحوثػاضطوصلػاالصادغطغظػسيػاضطضومػاالظداظغظ

ISSN. 1815-8854ػ

  0202 آب(ػ،ػ55طجضظػدراداتػطوصضغظػ،ػاضطددػ)
(128) 

 كأعَيت بزِْيغ ا٠تُلػػػػػػف ُكػػػػػػل مػػػػَُقّوـِ   أاب جعفِر إف األموَر أذا التوتْ 
 َكأغنيَت فيها عن ُحسػػػػػاـ ك٢تَذـِ    تدارْكتها ابلرْأم َترأُب َصدَعػػػػها
 فالنت كٓب ُيصَحب ّتيش َعرمَرـِ   ككم ذم يراِع راِض شامَس فتنة
  مدل الدىر ما َزيِنْت ٝتاُه أب٧تمِ   قُدـ البتناِء اجملد كاٞتوِد كالت قى

ا١تصادر التارٮتية، كذكرت جانبا من أشعارىم: عز الدين أبو  كمن الشعراء كاالدابء العلويُت، الذين اشادت هبم
دمحم علي بن فخر الدين عبد هللا بن عز الدين علي بن ضياء الدين أيب عبد هللا زيد اٟتسيٍت ا١توصلي النقيب، الذم كاف 

، ٗلفوطي، د.ت، مجا ابنمن سادات النقباء اب١توصل كأعما٢تا ككاف لُو شعر كتبُو أب بعض األكابر.)للمزيد ينظر: 
(. ك٣تَت الدين أبو ا١تعإب أٛتد بن دمحم بن دمحم بن أيب القاسم ا١ترتضى ٖ٘ٛ،ص ٔ،جٕٜٛٔ؛ الديوه جي،ٕٗ٘ص

(أنو كاف مفوىان أديباُ كمن ساللة السادة النجباء، كذكم اٞتاللة من ٕٙ٘، صٗالفوطي )د.ت، مج ابناٟتسيٍت كقد ذكر 
بن زيد بن عبيد هللا اٟتسٍت ا١توصلي النقيب، كاف ايضان من بيت النقابة كالتقدـ  النقباء. ك٣تد الدين أبو جعفر أٛتد

(أنُو كاف لُو ُب االدب القدـ الراسخ ككاف ٬تتمع ابألفاضل من ٖٖٛ،صٗالفوطي، )د.ت،مج ابناب١توصل كنواحيها، قاؿ 
دمحم العلوم اٟتسٍت)حيا سنة  االدابء ككاف ٦تدحا كرٯتان. كأٛتد بن عبد هللا بن أٛتد ...أبو العباس بن أيب

، حدث ٢تم حدث كىاجركا أب ا١توصل كسكنوا ُب احدل القرل ()ـ(، أصلُو من مدينة الرسوؿ دمحمٖٕٙٔق/ٖٗٙ
يقوؿ  ان ( شاابن صاٟتان متدينان، متفقهٕٓٔ،صٔ،جٔ، مجٕ٘ٓٓالشعار) ابناليت كلد هبا أبو العباس، ككاف كما ذكر 

الشعار من شعرِه ىناؾ. أما عبد هللا بن أٛتد بن علي...أبو  ابن. كٝتع (ـ ٖٕٙٔػ/ ىػٖٗٙ)الشعر، سافر أب حلب سنة
 ابنالشعار(، الذم كلد ُب نواحي ا١توصل، ككاف يقوؿ الشعر ايضان كقد أكرد  بندمحم العلوم اٟتسٍّت)معاصر ال

اعيل بن علي بن دمحم بن زيد ( العديد من أبياتِو الشعرية. كعماد الدين أبو دمحم أٝتٕٓٓ،صٖ، جٕ، مجٕ٘ٓٓالشعار)
 ابنالعلوم ا١توصلي ،كاف من النقباء السادة األشراؼ، ككاف من أصحاب ا٢تمم العلية كأرابب النفوس األبية. كما ذكر )

(كأكرد أبيات من شعرِه. ككماؿ الدين أبو العز دمحم بن دمحم بن ٤تمود بن مودكد اٟتسٍّت ٜٔٙ، صٗالفوطي، د.ت، مج
 ابنأكابر السادات األشراؼ حافظان للقرآف الكرٙب، كٕب نقابة العلويُت اب١توصل كأعما٢تا .كقد ذكر، ) العلوم ، كاف من

(بيتُت من شعرِه. ك٦تن تؤب نقابة العلويُت اب١توصل ، ككاف يقوؿ الشعر ايضان، ٣تد الدين ٕٔ٘، صٗالفوطي، د.ت، مج
(. ككماؿ الدين أبو الفتح ٗٚٗ، صٗالفوطي، د.ت، مج ابن)أبو ا١تظفر علّي بن دمحم بن زيد العلوم ا١توصلي النقيب.

( أف لُو ٔ٘ٔ،صٗالفوطي، )د.ت، مج ابنـ( ،الذم ذكر ٖٕٙٔىػ/ٖٗٙحيدر بن دمحم بن زيد بن دمحم اٟتسيٍت العلوم)
 (.نظم الدرر الناصعة يف شعراء ادلائة السابعةأشعاران مذكورة ُب كتابِو) 

وصل ُب اجملاؿ الثقاُب على قوؿ االدب كالشعر، كإ٪تا برز منهم ا٠تطاطوف ايضان، كمن ُب ا١ت ُتكٓب يقتصر دكر العلوي    
ا٠تطاطُت الذين برزكا من أسرة النقباء العلويُت اب١توصل، ُب القرف الثامن ا٢تجرم، كالذم كما ذكر أحد الباحثُت 

يب ٓب يعرفنا هبا التاريخ أال كىو، ( أنُو يعد شخصية فذة ُب اتريخ ا٠تط العر ٕٖٕ-ٖٕٓ،ص صٖ،جٕٜٜٔادثُت)ذنوف،
ـ الذم كاف خطاطان موصليان ابرعان، كمن أاثرِه اليت ٖٓٔٔىػػ/ٓٔٚعلي بن دمحم بن زيد العلوم اٟتسيٍت)كاف حيان سنة
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جزء  ٖٓكصلت أثنا عشر جزءان من الربعة الشريفة، كٙتاف عشرة منها مفقودة. )كالربعة: ىو ا١تصحف الشريف مكتوب ُب 
( كقد كتبها ا٠تطاط علي بن دمحم، ٔتاء ٚٚٔ، صٕٛٔٓ؛ الديوه جي،  ٕٛٗ، صٔ، مجٕٗٓٓٞتليب، منفصل(.)ا

(، أبمر السلطاف ا١تغوٕب االيلخا٘ب، اكٞتايتو ٖٓٔٔ-ٖٙٓٔىػ/ٓٔٚ-ٙٓٚالذىب ا٠تالص كٓتط الثلث القدٙب بُت سنيت)
فقان للتقاليد الفنية ١تدينة كىو ٯتثل نسخة فخمة أنتجت ك  (ٖا١تلحق)ـ(.ٖٙٔٔ-ٖٖٓٔق/ٙٔٚ-ٖٓٚدمحم خدابندة)

ا١توصل، كاليت ٘تيزت على الدكاـ بطابع فٍت يعكس موقعها كهمزة كصل بُت العراؽ كالشاـ كقد أستغرؽ االنتهاء من كتابتِو 
كزخرفتِو كتذىيبِو ٨تو ٜتس سنوات، كيبدك أف استخداـ اٟتسيٍت اللوف الذىيب ُب كتابتِو رٔتا إمعاانن ُب أضفاء طابع من 

امة على النسخة اليت كانت مودعة ُب مدفن أكٞتايتو، كقد خرج علي بن دمحم اٟتسيٍت عن ٖتفظ مدرسة بغداد فيما الفخ
يتعلق ابلزخرفة ، فنراه أكثر تعلقان بتقاليد  زخارؼ ا١تعادف ا١توصلية ا١تزدٛتة ابلزخارؼ كاأللواف، كما يبدك منت زخرفة بداية 

جامات مفصصة مًتابطة حشدىا بزخارؼ نباتية دقيقة يغلب عليها اللوف االخضر  ( اليت أعتمد فيها على رسـؤٕاٞتزء)
كموجود ُب مكتبة السليمانية .(ٕ، صٖٕٔٓالفاتح مع ١تسات من اللونُت البٍت كاألٛتر الفاتح.) مصاحف العراؽ، 

لذكر أف ا٠تطاط (. كمن اٞتدير ابٕٛٗ، صٔ، مجٕٗٓٓأبسطنبوؿ صفحتاف من أحدل ىذِه الرابع ٓتط الثلث)اٞتليب،
)ُب  games( أشار أب أف زخرفتها تعد من ركائع الزخرفة االسالمية. كأشار جيمس ٖٕٓ،صٖ،جٕٜٜٔيوسف ذنوف)

( أف ىذِه الربعة تعد من األعماؿ العظيمة ُب نطاؽ العآب االسالمي على األطالؽ. ك٦تا قالُو ٖٕٓ، صٖ،جٕٜٜٔذنوف،
))...كىو ال يدرم ]دافيد جيمس[ اف ُب ربعة اٟتسيٍت ُب :الربعة ( عن أ٫تية ىذهِ ٖٕٔ-ٖٕٓ، صٖ،جٕٜٜٔ)ذنوف،

اٞتزء الذم رأيتُو ُب مكتبة السليمانية ُب أسطنبوؿ صفحتُت ٓتط الثلث كليس اقق تعداف أسلوابن جديدان فيِو شّكل 
السنُت...كىذِه الظاىرة أساس ا١تدرسة اٟتديثة ُب خط الثلث كٓب يكتب ٔتستواىا إال بعد عشرات السنُت إف ٓب نقل مئات 

كىذِه الرابع، موزعة على مكتبات  (ٚ()ٙ()٘()ٗا١تلحق )ٖتتاج أب مزيد من اإليضاح ُب غَت ىذا ا١توضع أل٫تيتها((.
كمتاحف ،أسطنبوؿ، ككابل، كايراف كلندف، كدبلن. ككصل من أاثر اٟتسيٍت ا١توصلي أيضان مصحفان شريفان ٓتط النسخ كتبُو 

؛ اٞتليب، ٕٖٕ، صٖ،جٕٜٜٔكرٔتا كانت لُو أعماالن أخرل ُب ىذِه الفًتة ٓب يعثر عليها.)ذنوف، ـ، ٖٚٓٔىػ/ٚٓٚسنة 
 .(ٕٛٗ ،صٔ، مجٕٗٓٓ

فضال عن ذلك، كاف من نقباء العلويُت من شغل مناصب ادارية فضال عن أتليف العديد من ا١تصنفات 
ـ( كمن مصنفاتِو ، ٖٖٚٔىػػ/٘ٚٚد أبو العباس )تكالكتب الدينية كالثقافية ، كمثاؿ ذلك قاضي ا١توصل كماؿ الدين أٛت

، كىو كتاب كما ذكر (الدر الثمني يف مناقب ادللوك والسالطني والفقهاء) ،()األنر ادلقتفى يف مناقب ادلصطفى)
ومنهاج الوصول يف معرفة )، (فهام يف علم الكالماإل) ركن الدين)د.ت( عظيم اٟتجم، من أكلِو أب أخرِه سجع، ككتاب

ماـ شرؼ (.أما الشخصية األخرل فهو اإل٥تطوطة.)ركن الدين، (وقواعد الضبط يف قواعد اخلط)،(اج الوصولمعر 
لُو مكانة متميزة، فضالن عن توليِو منصب ادارم كىو، قاضي  ت( الذم كان ـٖٛٛٔىػ/ ٜٔٚالدين أبو الفضائل)ت

فقاؿ:)) االماـ العالمة السعيد ا١تعمر كالد النجبا  ( كبُّت مكانتوُ ٥تطوطةقضاة ا١توصل كأربل، كقد أشاد بِو ركن الدين)
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كمالذ الغراب كقطب األكلياء كاف عا١تان حليمان كقوران مهيبان ٚتيالن حسن السمت كافر الصمت أنتهت اليِو رايسة أرابب 
 الطيالسة كالعماٙب...((.

 : اخلادتة
موضوعها التحدث على كلد علي بن أيب ، كظيفة شريفة ُتتبُت من خالؿ البحث أف نقابة االشراؼ العلوي -ٔ

 .طالب)كـر هللا كجهو(
كاف متوٕب ديواف ىذِه النقابة رجل من كبار البيت العلوم ُب العراؽ، ككانت توليتُو تتم مثل بقية متوٕب الدكاكين  -ٕ

 األخرل أك الوالايت بعهد ٮترج عن ا٠تليفة. 
رز ُب اٟتياة العامة ُب كاب مهم دكرتمي اليهم من العلويُت، كاف لنقابة العلويوف ُب ا١توصل ٦تثلة بنقبائها كمّن ين -ٖ

كمنها اجملاالت السياسية، كالدينية كاالجتماعية كالثقافية. كذلك نظران للمكانة ا١تهمة  كُب ٥تتلف اجملاالت،. ا١توصل
 كالبارزة اليت كانوا ٭تتلوىا لدل دكلتهم ك٣تتمعهم آنذاؾ.

 ُتالسفراء، كمن نقباء العلويكمنهم  ،ارةالوز منهم منّ  تؤب منصب ء، اٟتكاـ، ك ففي اجملاؿ السياسي ظهر من النقبا  -ٗ
، كمنهم مّن تؤب حجابة ابب النويب، فضالن عن حضورىم مّن كاف لو دكر ُب صد ىجـو تيمورلنك عن ا١توصل

  ٣تالس الوزراء.
ت آتهم ُب بناء كٕتديد ا١تنشكمشارك  دكر ُب اجملاؿ الديٍت، من خالؿ ركايتهم للحديث،ُتكذلك كاف لنقباء العلوي -٘

 كا١تآثر العمرانية كالدينية مثل ا١تزارات كااريب، كمنهم مّن شغل كظيفة دينية مثل أمَت اٟتاج.
 .اما ُب اجملاؿ االجتماعي فقد كاف ٢تم دكر كذلك من خالؿ تقدٙب ا١تساعدة للمحتاجُت اليها من الناس  -ٙ
ىتماـ ابلشعر كنظمِو، ككانوا اباء العلويوف ُب ا١توصل من األدابء كالشعراء، ك٢تم كُب اجملاؿ الثقاُب، كاف معظم النق  -ٚ

 ددت االغراض الشعرية ُب أشعارىم.٦تن يقولوف الشعر. كقد تع
ا٠تطاطُت ايضان مثل ا٠تطاط علي بن دمحم بن زيد العلوم ، كالذم كاف يعد شخصية فذة  النقباء العلويُت كبرز من  -ٛ

،كما أف أسلوبُو ُب ا٠تط يعّد أسلوابن جديدان شكّل أساس ا١تدرسة اٟتديثة يب ٓب يعرفنا هبا التاريخ ُب اتريخ ا٠تط العر 
 .كما ذكر احد الباحثُت ادثُتُب خط الثلث كٓب يكتب ٔتستواىا اال بعد عشرات السنُت اف ٓب يكن مئات السنُت  

 .ثقافية الدينية كالكاف من أصحاب ا١تؤلفات   النقباء العلويُت من كمن -ٜ

ما  فأ، ك  كاخَتان ٯتكن القوؿ، أنُو كمن ا١ترجح انُو كاف لنقابة العلويوف ُب ا١توصل دكران مهمان كاكرب ٦تا أكردانُه ُب البحث 
 ما ٝتحت بِو ا١تصادر التارٮتية اليت بُت ايدينا. سبْتذكرانُه ال يعدك أف يكوف أمثلة ك٪تاذج لدكرىم آنذاؾ، كذلك 
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 توثيق ا١تصادر كا١تراجع كا١تواقع االلكًتكنية:

 القراف الكرٙب
، )قدـ لُو كحققُو ٔ(. ا١تثل السائر ُب أدب الكاتب كالشاعر، طٜٜ٘ٔـ(.)ٜٖٕٔق/ٖٚٙاألثَت، ضياء الدين)ت ابن -ٔ

 كعلق عليِو أٛتد اٟتوُب، كبدكم طبانة(، القاىرة: مكتبة هنضة مصر كمطبعتها.
دائرة ادلعارف  خورشيد، ابراىيم زكي؛ الشنتناكم، اٛتد؛ يونس، عبد اٟتميد.، ترٚتة، فمادة شري.(، ٜٜٙٔارندنك،) -ٕ

 . القاىرة: قصر العيٍت دار الشعباالسالمية
(. خريدة القصر كجريدة العصر،)ٖتقيق شكرم فيصل(. ٜٜ٘ٔـ(.)ٕٓٓٔق/ٜٚ٘األصفها٘ب، عماد الدين دمحم بن دمحم)ت -ٖ

 دمشق: ا١تطبعة ا٢تامشية.
ـ(.)د.ت(.ٖتفة النظار ٖٚٚٔق/ٜٚٚيوسف اللواٌب)ت دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن أبراىيم بن عبد الرٛتن ابنبطوطة،  ابن -ٗ

بطوطة، بَتكت: دار الكتاب اللبنا٘ب. القاىرة: دار الكتاب  ُب غرائب األمصار كعجائب األسفار ا١تعركؼ برحلة ابن
 ا١تصرم.

 صل، ا١توصل. كحدة اٟتدابء للطباعة.(. موسوعة اعالـ ا١تو ٕٗٓٓ):اٞتليب ، بساـ أدريس -٘
 غَت دكتوراه أطركحة كااليلخا٘ب، االاتبكي العهدين خالؿ ا١توصل ُب الرخامية األاثر(. ٜ٘ٚٔ:)قاسم أٛتد اٞتمعة، -ٙ

 .القاىرة جامعة منشورة،
 ة،االنساني للعلـو القادسية ٣تلة ،(السالـ عليوِ )علي االماـ كف مزار مدخل(. ٕٔٔٓ)قاسم: أٛتد اٞتمعة، -ٚ

 .ٗٔٔ ص(: ٖ،عٖٔمج)
ادلوصل يف بطوطة أب ا١توصل بُت اٟتقيقة كالتأليف، ْتث منشور ضمن ْتوث ندكة  (.رحلة ابنٜٜٚٔاٞتومرد، جزيل) -ٛ

 .ٜٜٚٔ، مركز دراسات ا١توصل، مدوَّنت الرحالة العرب واالجانب
، بغداد: مطبعة ٔط، ٖٖ٘ٔ-ٕٛ٘ٔق/ٖٙٚ-ٙ٘ٙ(.العراؽ ُب عهد ا١تغوؿ االيلخانيُتٜٙٛٔخصباؾ، جعفر حسُت:) -ٜ

 العا٘ب.
(.كفيات األعياف كانباء أبناء ٜٓٓٔـ(.)ٕٕٛٔق/ٔٛٙخلكاف، مشس الدين أٛتد بن دمحم بن ابراىيم بن ايب بكر)ت ابن -ٓٔ

 الزماف،)ٖتقيق احساف عباس(، بَتكت: دار صادر.
 (.اتريخ ا١توصل، بغداد: مطبوعات اجملمع العلمي العراقي.ٕٜٛٔالديوه جي، سعيد:) -ٔٔ
 (.أعالـ الصناع ا١تواصلة،)تقدٙب أيب سعيد الديوه جي(، ا١توصل: الوساـ للطباعة.ٕٛٔٓ، سعيد:)الديوه جي -ٕٔ
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ـ(،)تقدٙب أيب سعيد الديوه جي(، ٕٔٙٔ-ٕٚٔٔق/ٓٙٙ-ٕٔ٘(.ا١توصل ُب العهد االاتبكي)ٜٕٔٓالديوه جي، سعيد:) -ٖٔ
 بَتكت: الدار العربية للموسوعات.

، موسوعة ادلوصل احلضارية منذ ٘تصَتىا حىت بداية القرف العاشر ا٢تجرم. ا٠تط العريب ُب ا١توصل.(ٕٜٜٔذنوف، يوسف)  -ٗٔ
 ، ا١توصل: دار الكتب للطباعة كالنشر.ٔط

(. اتريخ االسالـ ٖٜٜٔـ(.)ٖٚٗٔق/ٛٗٚ)ت الذىيب، مشس الدين ابو عبد هللا دمحم بن أٛتد بن عثماف بن قاٯتاز  -٘ٔ
 مرم(، بَتكت: دار الكتاب العريب.)ٖتقيق عمر عبد السالـ تد ككفيات ا١تشاىَت كاالعالـ،

 موسوعة ،(ـٖٖ٘ٔ-ٕٕٙٔ/قٖٙٚ-ٓٙٙ) االيلخانية ا١تغوٕب السيطرة عهد ُب ا١توصل(. ٕٜٜٔ) ا١تنعم عبد رشاد، -ٙٔ
 . كالنشر للطباعة الكتب دار: ا١توصل ،ٔط ، احلضارية ادلوصل

  توفيق نعماف الفخرم .ـ(. ْتر األنساب، ٥تطوط ٭ترز عليِو السيد دمحمٕٔٗٔىػ/٘ٔٛكن الدين، اٟتسن)تر  -ٚٔ
، ٔـ، طٕٔٙٔ-ٜٕٓٔق/ٓٙٙ-ٙٓٙ(.امارة ا١توصل ُب عهد بدر الدين لؤلؤٜٔٚٔالركيشدم، سوادم عبد دمحم) -ٛٔ

 بغداد: مطبعة االرشاد.
(. اٞتامع ا١تختصر ُب عنواف التواريخ ٖٜٗٔـ(. )ٕ٘ٚٔق/ٗٚٙالساعي، ايب طالب علي بن أ٧تب اتج الدين)ت ابن -ٜٔ

 كتعليق حواشيِو مصطفى جواد(، بغداد: ا١تطبعة الكاثوليكية.  كعيوف السَت،)عٍت بنشرهِ 
(. نقابة األشراؼ ُب ا١تشرؽ اإلسالمي حىت هناية فًتة حكم األسرة اٞتالئرية منتصف ٜٜٜٔالسامرائي، قاسم حسن عباس) -ٕٓ

 ق، أطركحة دكتوراه. كلية الدراسات العليا ُب اٞتامعة االردنيةٜأكائل ؽ -قٖؽ
(.٣تموعة الكتاابت اررة ُب ابنية مدينة ا١توصل،)عٍت بتعليقها كشرحها سعيد الديوه جي(.بغداد: ٜٙ٘ٔسيوُب، نقوال.) -ٕٔ

 مطبعة شفيق. خزانة الدكتور سيار اٞتميل. 
(. قالئد اٞتماف ُب فرائد شعراء ٕ٘ٓٓـ(.)ٕٙ٘ٔق/ٗ٘ٙالشعار، كماؿ الدين أبو الربكات ا١تبارؾ بن ايب بكر )ت ابن -ٕٕ

 ، بَتكت: دار الكتب العلمية.ٔعقود اٞتماف ُب شعراء ىذا الزماف،)ٖتقيق كامل سلماف اٞتبورم(، طىذا الزماف ا١تشهور ب
(.الواُب ابلوفيات،)ٖتقيق أٛتد األرانؤكط كتركي ٕٓٓٓـ(.)ٕٖٙٔق/ٗٙٚالصفدم، صالح الدين خليل بن ايبك )ت -ٖٕ

 مصطفى(، بَتكت: دار احياء الًتاث العريب.
،)ٖتقيق عبد ٔ(. الفخرم ُب اآلداب السلطانية، طٜٜٚٔـ (.)ٜٖٓٔق/ٜٓٚباطبا)تالطقطقي، دمحم بن علي بن ط ابن -ٕٗ

 القادر دمحم مايو( بَتكت: دار القلم.
،)نقلو أب العربية ٕ(. اتريخ الزماف، طٜٙٛٔـ(.)ٕٙٛٔق/٘ٛٙالعربم، غريغوريوس أيب الفرج بن أىركف ا١تلطي )ت ابن -ٕ٘

 ر ا١تشرؽ.اسحق أرملة، قدـ لُو جاف موريس فييو( بَتكت: دا
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(. ا١تالبس العربية االسالمية ُب العصر العباسي من ا١تصادر التارٮتية كاألثرية ،بغداد: دار ٜٓٛٔصالح حسُت.) العبيدم، -ٕٙ
 اٟترية للطباعة

(.على مسرح الدىر ماذا رأيت.)حققها كعلق عليها كأعتٌت إبخراجها أكـر عبد ٖٕٔٓ(.)ٖٜٙٔالعبيدم، دمحم حبيب)ت -ٕٚ
 األثَت للطباعة كالنشر. راجعها أبصلها الشيخ عمر اكـر عبد الوىاب(،ا١توصل: دار ابنالوىاب دمحم أمُت ك 

،)ٖتقيق سعيد ٔ(. منية األدابء ُب اتريخ ا١توصل اٟتدابء، طٖٕٔٓـ(.)ٕٓٛٔىػ/ٖٕ٘ٔالعمرم، ايسُت بن خَت هللا)ت -ٕٛ
 الديوه جي(، بَتكت: الدار العربية للموسوعات.

،حلب: مكتب ا١تطبوعات ٕحات من صرب العلماء على شدائد العلم كالتحصيل، ط(. صفٜٗٚٔأبو غدة، عبد الفتاح.) -ٜٕ
 االسالمية.

ـ، بغداد: مطبعة ٕٛ٘ٔ-ٚ٘ٔٔق/ٙ٘ٙ-ٕ٘٘(. اتريخ العراؽ ُب العصر العباسي األخَتٖٜٚٔفهد، بدرم دمحم) -ٖٓ
 اإلرشاد.

جم اآلداب ُب معجم ـ(.)د.ت(. تلخيص معٖٕٖٔق/ٖٕٚالفوطي، كماؿ الدين أبو الفضل عبد الرزاؽ أٛتد) ابن -ٖٔ
 ،) ٖتقيق مصطفى كاظم( طهراف: مؤسسة الطباعة كالنشر كزارة الثقافة كاالرشاد االسالمي.ٔااللقاب، ط

،عماف: ٖٖ٘ٔ-ٕٛ٘ٔ/ٖ٘ٚ-ٙ٘ٙ(.ا١توصل كاٞتزيرة الفراتية ُب عهد ا١تغوؿ االيلخانيةٕ٘ٔٓقداكم، عالء الدين ٤تمود) -ٕٖ
 دار غيداء للنشر كالتوزيع. 

 ،النجف: مطبعة القضاء.ٙ٘ٙ-ٕٔ٘(. اٟتياة السياسية ُب العراؽ ُب العصر العباسي األخَتّٜٔٚٔب داؤد)القزاز، دمحم صا -ٖٖ
، ٗ(.ا١تراحل التارٮتية لعلم مصطلح اٟتديث كأشهر ما صنف فيِو . دكرية كاف التارٮتية.عٜٕٓٓالقضاة، علي مصطفى) -ٖٗ

 www.ivsl.orgوقع االلكًتك٘ب:كالبحث نقالن عن ا١تكتبة االفًتاضية العلمية العراقية على ا١ت
(. ذيل اتريخ دمشق، بَتكت: مطبعة األابء ٜٛٓٔـ(.)ٓٙٔٔق/٘٘٘القالنسي)ت  القالنسي، أبو يعلي ٛتزة ابن ابن -ٖ٘

 اليسوعيُت.
،)ٖتقيق يوسف ٔ(. صبح األعشى ُب صناعة األنشا، طٜٚٛٔـ(.)ٛٔٗٔق/ٕٔٛالقلقشندم، اٛتد بن علي.)ت -ٖٙ

 الطويل(، دمشق: دار الفكر.
)ٖتقيق  ،ٔ(. البداية كالنهاية، طٜٛٛٔـ(.)ٕٖٚٔق/ٗٚٚكثَت، أبو الفدا اٝتاعيل بن عمر بن كثَت الدمشقي)ت ابن -ٖٚ

 علي شَتم(. بَتكت: دار احياء الًتاث العريب.
،)ٖتقيق ٖ(. التكملة لوفيات النقلة، طٜٗٛٔـ(.)ٕٛ٘ٔق/ٙ٘ٙا١تنذرم ، زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوم.)ت -ٖٛ

 بَتكت: مؤسسة الرسالة. بشار عواد معركؼ(،
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(. االحكاـ السلطانية كالوالايت ٕٙٓٓـ(.)ٛ٘ٓٔق/ٓ٘ٗا١تاكردم، ايب اٟتسن علي بن دمحم بن حبيب البغدادم )ت -ٜٖ
 ،)ضبطُو كصححُو اٛتد عبد السالـ (، بَتكت: دار الكتب العلمية.ٖالدينية، ط

، بَتكت: دار ٖ(. لساف العرب، طٜٜٗٔـ(.)ٖٔٔٔق/ٔٔٚمنظور، ايب الفضل ٚتاؿ الدين دمحم بن مكـر )ت ابن -ٓٗ
 صادر.

(. مرآة اٞتناف كعربة ٜٜٚٔـ(.)ٖٙٙٔق/ٛٙٚ)ت اليافعي، أبو دمحم عفيف الدين عبد هللا بن أسعد بن علي بن سليماف -ٔٗ
 ،)كضع حواشيِو خليل منصور(. بَتكت: دار صادر.ٔاليقظاف ُب معرفة ما يعترب من حوادث الزماف، ط

 ا١تراجع االلكًتكنية:
 .WW(. نسخ فنية مزخرفة بتأنق كمذىبة بفخامة منشور على ا١توقع االلكًتك٘ب:ٖٕٔٓحف العراؽ،)مصا -ٔ

Mobile .fareshplus.com/28/12/2013/18:30.A.M 
ٕ-www.bl.uk /manuscripts/viewer.aspx?ref=or-4945-f001r 
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 ٕٜٓٔ/ٕٔ/ٕٗ:البحث اتريخ قبول نشر                             ٕٜٓٔ/ ٓٔ/ٕٕاتريخ استالم البحث:

ػذصرػاضخصالػاضتيػدببػزوالػدولػاضطضوكػوعدمػدضطاظؼم
ػ(ػدرادظػوتحػغقم1230ـ/عػ990)ػالبنػاضطحقػاضطوصضيػصانػحغًا

Theker Alkhesal Altee Sabab Zwall Dowal 
AlMolook wa Hdim Sultanihim Libin Al Mohiq 

AlMosulliy 
 was a life  590A.H/1230A.D study and revision 

ػم.مػطؼديػطحطدػرضيػصصبانػاضجبوري
ػ،ػجاططظػاضطوصلحدةػاضدراداتػاالدتذراشغظػ،ػصضغظػاآلدابو

ػرضمػاضطخطوطاتػوتحػغقػاضظصوصػػاالختصاصػاضدشغق:ػ
Asst. Lect. Mahdee Mohamed Ali Gasban Al joboree 

Oriental  Studies Unit,College of Arts,Mosul 
University 

Specialization: Text Revision and Manuescript 
Science 
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 ادللخص :
إف ىذا البحث يهدؼ إٔب تسليط الضوء على شخصية موصلية تكاد تكوف مغمورة, ىذه الشخصية ٢تا مؤلفات 

ط "النصح ُب الدين كمآرب القاصدين ُب مواعظ كعاشت ُب القرف السادس ا٢تجرم يعد ىذا البحث فصالن من ٥تطو 
ا١تلوؾ كالسالطُت" كىو ٥تتصر من كتابو اآلخر "منهاج السلوؾ ُب مواعظ ا١تلوؾ" ١تؤلفو أيب عبد هللا دمحم بن ا١تبارؾ بن 

 . ـ ٖٕٓٔق/  ٜٓ٘رضواف ا١تعركؼ اببن اق ا١توصلي الذم كاف حيان عاـ 
ا١تؤلف بعضها ببعض كاليت تسمى )ركابط النصوص( كاليت أشارت إٔب أفَّ  إفَّ الدراسة أكصلتنا إٔب ربط مصادر

ىنالك مصادر رئيسية للمؤلف ٯتكن من خال٢تا الوصوؿ إٔب عالقة ربط بُت تلك ا١تصادر تقودان إٔب قرب الوصوؿ من  
ج ا١تلوؾ )دمحم بن الوليد بن دمحم كاتبو ا١تفقود منهاج السلوؾ, أك إمكانية التعرؼ إٔب أسلوبو الناقل اب١تقارنة بُت كتايب سرا 

ق(, ككتاب ابن اق ا١توصلي النصح ُب الدين كمآرب ٕٓ٘/ ٔ٘ٗابن خلف الفهرم األندلسي, أبو بكر الطرطوشي)
 القاصدين ُب مواعظ ا١تلوؾ كالسالطُت

 
ABSTRACT 

     The research is target to support absent Mosul personal .He have 

publications and he live at 6
th

 of the hegira .It is a chapter from 

manuscript " ALNOSOH FEE ALDEEN WA MAARIB AL 

QASDEEN FEE MAWAIDH ALMLOOK WA ALSALATEEN " that 

it is summarized from anther his book "MENHAJ ALSULOOK FEE 

MAWAIDH ALMLOK". 

     The study reaches to connect between references of author that its 

aimed there are another text may be nearest from the absent book of 

author " MENHAJ ALSOLOOK ", or its perhaps to known his style 

to contrastive tradition between two books " SRAJ ALMOLOOK " 

and " ALNOSOH FEE ALDEEN WA MAARIB AL QASDEEN FEE 

MAWAIDH ALMLOOK WA AL SALATEEN".  

 ادلقدمة:
 أمهية البحث -ٔ

يعد ىذا جزء من ٥تطوط النصح ُب الدين كمآرب القاصدين ُب مواعظ ا١تلوؾ كالسالطُت كىو ٥تتصر كتاب 
كؼ اببن اق ا١توصلي. حيث تعد ىذه منهاج السلوؾ ُب مواعظ ا١تلوؾ ١تؤلفو أبو عبد هللا دمحم بن ا١تبارؾ بن رضواف ا١تعر 

الشخصيات ا١توصلية القليلة الذكر بُت ا١تصادر كاقرب ما تكوف مغمورة ىدفنا ُب البحث تسليط الضوء على ىذه 
 الشخصية. 
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 ادلنهج: -ٕ
 صحة نسبة النص إٔب مؤلفو، من خالؿ الدراسة. .ٔ
 إٔب ا١تؤلف الٗتاذىا النسخة األـ. ضبط ا١تنت عن طريق مقابلة النسخ، بعد اعتماد أحسن النسخ كأقرهبا .ٕ
 إضافة بعض العناكين اٞتانبية لتقسيم النص كتوضيحو. .ٖ
 ٗتريج اآلايت القرآنية كاألحاديث النبوية الشريفة. .ٗ
 ا١توجودة ُب النص. –غَت ا١تشهورة  –تراجم األعالـ  .٘
 توثيق النقوؿ من أمهات الكتب. .ٙ
 كالقواميس العربية. توضيح الغامض من األلفاظ، كتعريفها من كتب اللغة .ٚ

 وصف النسخ:
 نسخة تركيا: - أ

 ٕٕٓٙرقم اٟتفظ:  -ٔ
 سم ٕٚ/ ٛٔالقياس:  -ٕ
 صفحة ٕٛٚلقطة = ٜٖٔعدد االكراؽ  -ٖ
 سطر ٖٔاألسطر  -ٗ
 الناسخ: دمحم بن دمحم بن أٛتد السهورم الشافعي األزىرم. -٘
 اتريخ النسخ: يـو االثنُت من ذم اٟتجة سنة تسع كتسعمائة. -ٙ

 ية, مصر_ القاىرة.نسخة معهد ا١تخطوطات العرب - ب
 (.ٜٙٚ/ ٙٚٚ, من ٖٛٔٔرقم اٟتفظ: )ؼ  -ٔ
 سم. ٕٚ×ٔٛالقياس:  -ٕ
 صفحة. ٜٖٛلقطة= ٜٜٔاألكراؽ:  -ٖ
 سطر. ٕٚاألسطر:  -ٗ
 الناسخ: عبد اٟتنفي.  -٘
 الدراسة:

يعد ىذا البحث فصالن من ٥تطوط "النصح ُب الدين كمآرب القاصدين ُب مواعظ ا١تلوؾ كالسالطُت" كىو٥تتصر 
منهاج السلوؾ ُب مواعظ ا١تلوؾ" ١تؤلفو أيب عبد هللا دمحم بن ا١تبارؾ بن رضواف ا١تعركؼ اببن اق ا١توصلي من كتابو اآلخر "

الذم ٓب تشر كتب السَت كالًتاجم اليت راجعناىا إٔب اتريخ كالدتو ككفاتو. كا١تتوافر لدينا ذكر ا١تؤلف ُب هناية ا١تخطوط اليت 
فراغ من تصنيف الكتاب ُب رجب سنة تسعُت كٜتسمائة(. كما يشَت لنا أيضا إٔب ٨تن بصدد ٖتقيق جزء منو أنو )كافق ال
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عصر ا١تؤلف ما ذكره من معاصرتو للخليفة العباسي الناصر لدين هللا الذم كاف قد تؤب ا٠تالفة العباسية ُب سنة ٜتس 
 كسبعُت كٜتسمائة .

ُب حياة اإلنساف لًتشده إٔب جادة الصواب  إفَّ ىذا البحث فيو من القصص كاٟتكاايت كالعرب اليت ٢تا أتثَت
كالرجوع إٔب ٝتات النفس النقية, لتبعدىا عن كلِّ شائبة أك دنس. ففيو من ا١توعظة كالعرب ما يذكر بتقول هللا ك٥تافتو. كمن 

الشامل اٞتدير ابلذكر قدرة ا١تؤلف على استخدامو مصادر متنوعة من أمات الكتب مع ذكرىا ليقدـ ىذا ا١تخطوط الكبَت 
 إلحدل كعشرين ابابن متنوعان للمواعظ كاٟتكم.

إفَّ الدراسة أكصلتنا إٔب ربط مصادر ا١تؤلف بعضها ببعض كاليت تسمى )ركابط النصوص( كاليت أشارت إٔب أفَّ ىنالك      
ن كاتبو مصادر رئيسية للمؤلف ٯتكن من خال٢تا الوصوؿ إٔب عالقة ربط بُت تلك ا١تصادر تقودان إٔب قرب الوصوؿ م

ا١تفقود, أك إمكانية التعرؼ إٔب أسلوبو الناقل اب١تقارنة بُت كتايب سراج ا١تلوؾ )دمحم بن الوليد بن دمحم بن خلف الفهرم 
 ق(, كالنصح ُب الدين كمآرب القاصدين ُب مواعظ ا١تلوؾ كالسالطُت ٕٓ٘/ ٔ٘ٗاألندلسي, أبو بكر الطرطوشي)
ُت أفَّ ٚتيع ىذه ا١تصادر تصب ُب موضوع كاحد ىو تقوٙب سلوؾ ا١تلوؾ ق(. تبٜٓ٘)البن اق ا١توصلي كاف حي 

 ككعظها كا١تخطط اآلٌب يبُت عالقة ىذه ا١تصادر بعضها ببعض:  
 

       
 
 
 
 
 
 
 

 مخطط عالقات النصوص                                    
 أبرز شيوخو :

, يوسف , أخو أيب اٟتسُت عبد اٟتق بن أٛتد بن عبد القادر بن دمحم بنأبو عبد هللا الصوُب , دمحم بن عبد ا٠تالق  -ٔ
ىجرية ( , كنشأ هبا مع أبيو, كٝتع هبا من أيب  ٕٕ٘كأيب نصر عبد الرحيم, ككاف األصغر منهما, كلد ببيزد سنة )

عبد الباقي  سعد إٝتاعيل بن أيب صاّب ا١تؤذف, ككرد مع كالده إٔب بغداد فأٝتعو من القاضي أيب بكر دمحم بن

 سراج الطموك

 مظهاج السموك

 

 

الظصح في الدين 
صدين في وآرب القا

مواعظ الطموك 
 والسالطين

 

 مصادر أخره
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األنصارم, كعبد الرٛتن بن دمحم القزاز, كدمحم بن عبد ا١تلك بن خَتكف, كأٛتد بن دمحم الزكز٘ب, كغَتىم .ككاف صوفيان 
 ىجرية ( . ٝتع منو كتايب الصحيحُت البخارم كمسلم . ٛٙ٘استوطن ا١توصل إٔب حُت كفاتو )

لقب بتاج اإلسالـ أبو عبد هللا اٟتسُت بن نصر بن دمحم بن حسُت بن دمحم   -ٕ
ُ
بن ٜتيس, اٞتهٍت, الكعيب ا١توصلي, ا١ت

ىجرية ( , حدَّث ببغداد كا١توصل, كتفقَّو على اإلماـ  ٣ٗٙٙتد الدين, ا١تعركؼ اببن ا٠تميس الكعيب , كلد سنة )
(. لو مصنفات كثَتة كمنها : ىجرية ٕٕ٘ا١توصل حىت توُب سنة ) الغزإب كغَته, ككاف شافعي ا١تذىب, سكن

اسك اٟتج " , "كٖترٙب الغيبة " ك" مناقب األبرار  . كقد أجازه )ا١توطأ لإلماـ مالك بن أنس,  كاٞتامع لإلماـ "من
 الًتمذم, ككذلك ٚتيع موسوعاتو, كمصنفاتو ( .

 .أبو بكر بن ا١تبارؾ بن رضواف.أخربه مناكلةسنن أيب داكد السجستا٘ب, كمسند اإلماـ أٛتد بن حنبل قرأه عليوكالده:  -ٖ
لة ابن اق ا١توصلي اب١توصل: ىو موصلي األصل كما كرد اٝتو ُب صفحيت الغالؼ ١تخطوطة تركيا ك٥تطوطة ص

 معهد ا١تخطوطات العربية, ككذلك من خالؿ شيوخو الذين توفوا ُب ا١توصل.
 النص اقق:

. كيكوف خَت أٍب موَّؿ  اعلم كفقك اللهأفَّ ا١تلك ينبغي لو أف يكوف ٣تتهدان ُب أفكاره غَت متغافل عن أخباره
عمالو، فإف ا١تسيء يفرؽ من خربتك بو قبل أف تصيبو عقوبتك، كاسن يستبشر بعلمك بو قبل أف أيتيو ثوابك. كقاؿ 
أبو جعفر ا١تنصور: ما زاؿ أمر بٍت أُميَّة مستقيمان حىت أفضى أمرىم إٔب أبنائهم ا١تًتفُت، فكانت ٫تتهم من عظيم شأف 

قصدان للشهوات كإيثار اللذات، كالدخوؿ ُب معاصي هللا تعأب كأمنان ١تكره، فسلبهم هللا تعأب العز كنقل  ا١تلك كجاللة قدره
 عنهم النعمة.

قاؿ عبيد هللا بن مركاف، كمركاف ىذا ىو ا١تعركؼ ٔتركاف اٟتّمار، كىو آخر ملوؾ بٍت أمية قتل ُب أرض مصر ُب  
لنوبة فيمن تبغي من أصحايب، فسمع ملك النوبة ٓتربم فقعد على األرض كورة بوصَت: ١تا زاؿ ملكنا كىربت إٔب أرض ا

كٓب يقعد على فراش افًتشتو، فقلت لو: أال تقعد على ثيابنا؟ قاؿ: ال. قلت: كٓب؟ قاؿ: أل٘ب ملك كحق على كل ملك أف 
لزرع بدكابكم كالفساد ٤تـر يتواضع  سبحانو إذا رفعو، ٍب قاؿ ٕب: ٓب تشربوف ا٠تمور كىي ٤ترمة عليكم، كٓب تطئوف ا

عليكم ؟ فقلت: زاؿ عنا ا١تلك فقل أنصاران كانتصران بقـو من األعاجم دخلوا ديننا، كلنا عبيد كأتباع فعلوا ذلك على كره 
منا، فأطرؽ مليان يقلب كفيو كينكث ُب األرض، ٍب قاؿ: ليس كما ذكرت بل أنتم قـو استحللتم ما حـر هللا عليكم، 

ملكتم فسلبكم هللا تعأب العز بذنوبكم، ك فيكم نقمة ٓب تبلغ غايتها، كأخاؼ أف ٭تل بكم العذاب كأنتم كظلمتم ُب ما 
 ببلدم فيصيبٍت معكم، كإ٪تا الضيافة ثالثة أايـ، فتزكدكا ما احتجتم إليو كارٖتلوا عن بلدم.

و من قوة السلطاف كشدة االعواف : ما ابؿ ملك آؿ ساساف صار إٔب ما صار إليو، بعدما كاف في(ٔ)كسئل بزرٚتهر
كاألركاف؟ فقاؿ: ذلك ألهنم قلدكا كبار األعماؿ صغار الرجاؿ. كعن ىذا قالت اٟتكماء: موت ألف من العلية أقل ضرران 
من ارتفاع كاحد من السفلة. كُب األمثاؿ: زكاؿ الدكؿ ابصطناع السفل. كقاؿ الشافعي رٛتو هللا: أظلم الناس لنفسو، من 
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ع جفا أقاربو كأنكر معارفو، كاستخف ابألشراؼ كتكرب على ذكم الفضل. قاؿ كسئل بعض ا١تلوؾ بعد زكاؿ إذا ارتف
 ملكو: ما الذم سلبك ملكك؟ قاؿ: إبعطائنا من ابطركا ضعف كرفع عمل اليـو إٔب الغد.

لذاتنا عن كسئل بعض ا١تلوؾ بعد أف سلبوا ملكهم: ما الذم سلب عزكم كىدـ ملككم؟ فقاؿ: شغلتنا الدنياك 
التفرغ ١تهماتنا ككثقنا بكفاءتنا، فآثركا مرافقهم علينا، كظلم عمالنا رعيتنا فانفسدت نياهتم لنا ك٘تنوا الراحة منا، كٛتل على 
أىل خراجنا فقل دخلنا كبطل عطاء عبيدان، فزالت الطاعة منهم لنا، كقصدان عدكان فقل انصران، ككاف أعظم ما زاؿ بو 

ار عنا. كقالت اٟتكماء: أسرع ا٠تصاؿ ُب ىدـ السلطاف كأعظمها ُب إفساده كتفريق اٞتمع عنو إظهار ملكنا استتار األخب
، كا١تيل إٔب قبيلة دكف قبيلة، فمىت أعلن ْتب قبيلة فقد برئ من قبائل. كقدٯتان قيل: ااابة مفسدة.  ااابة لقـو دكف قـو

نبغي أف يباعد، كمباعدة من ينبغي أف يقرب كحينئذ حاف أكاف كقاؿ مهبوز ا١توبذاف: من زكاؿ السلطاف تقريب من ي
الغدر. كقيل ١تلك بعد زكاؿ ملكو: ما الذم أذىب ملككم؟ قاؿ: ثقيت بدكليت كاستبدادم ٔتعرفيت، كإغفإب استشارٌب 

وؾ بٍت أمية. كإعجايب بشدٌب كإضاعيت اٟتيلة ُب كقت حاجيت كالتأ٘ب عند عجليت. ك١تا أحيط ٔتركاف اٞتعدم كىو آخر مل
 : قاؿ: اي٢تفاه على دكلة ما نصرت ككف ما ظفرت كنعمة ما شكرت! فقاؿ لو خادمو بسيل ككاف من أشراؼ أكالد الرـك
من أغفل الصغَت حىت يكرب كالقليل حىت يكثر، كا٠تفي حىت يظهر أصابو مثل ىذا. كسئل بعض العلماء: ما الذم ذىب 

نقطاعها. كذلك أف يزيد بن عمر كاف ٭تب أف يضع من نصر بن سيار ككاف ال ٔتلك بٍت مركاف؟ قاؿ: ٖتاسد األكفاء كا
 ]الوافر[ قاؿ: (ٕ)بن سيار فلمارأل ذلك نصر خراساف، كاليرفع إٔب السلطاف مايورد عليو من أخبار ، ٯتده ابلرجاؿ

 أرل خلل الرماد كميض انرٍفيوشك أف يكوف ٢تا ضراـ
 ا الكالـكإف النار ابلعودين تذكى كإف اٟترب أك٢ت

 فقلت ٕتاىالن: اي ليت شعرأيأيقاظ أمية أـ نياـ
ككاف العباسيوف يؤسسوف لدكلتهم كال تصل أخبارىم إٔب بٍت أمية، حىت استفحل أمرىم كضعف أمر بٍت أمية. 
كسئل مركاف بن دمحم اٞتعدم كىو آخر ملوؾ بٍت أمية: ما الذم أضعف ملكك بعد قوة السلطاف كثبات األركاف؟ فقاؿ: 

الستبداد برأيي، ١تا كثرت علي كتب نصر بن سيار أف أمدىباألمواؿ كالرجاؿ، قلت ُب كمن أعجب العجاب دكاـ ا١تلك ا
مع الكرب كاإلعجاب! اعلموا أف الكرب كاإلعجاب يسلباف الفضائل كيكسباف الرذائل، ألف الكبَت يكوف اب١تنزلة كالعجب 

تعلمُت، كا١تعجب يستكثر فضلو عن استزادة ا١تتأدبُت، كحسبك من رذيلة يكوف ابلفضيلة، كا١تتكرب ٬تل نفسو عن رتبة ا١ت
٘تنع من استماع النصح كقبوؿ التأديب، فالكرب يكسب ا١تقت كٯتنع من التألف، ككل كرب ذكره هللا تعأب ُب القرآف 

كأنو ٭تتجب ُب تعصب منهما. كقاؿ فمقركف ابلشرؾ، كلذلك قاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص للعباس: أهناؾ عن الشرؾ اب كالكرب  
: ما (ٗ)بن اببك: ما الكرب إال فضل ٛتق ٓب يدر صاحبو أين يذىب بو فصرفو إٔب الكرب. كقاؿ األحنف بن قيس (ٖ)أزدشَت

 :    ]الطويل[(٘)تكرب أحد إال من ذلة ٬تدىا ُب نفسو، كٓب تزؿ اٟتكماء تتحامى الكرب كأتنف منو. قاؿ الشاعر
 كح ال من خصاصة كلكن كربان أف يقاؿ بو كربفىت كاف عذب الر 
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فنظر أفالطوف إٔب رجل جاىل متعجب فقاؿ: كددت أ٘ب مثلك ُب ظنك كأف أعدائي مثلك ُب اٟتقيقة. كقالت 
اٟتكماء: كقد يدـك ا١تلك مع معظم النقائص، فرب فقَت ساد قومو كرب أٛتق ساد قبيلتو. منهم األقرع بن حابس الذم 

: ذلك األٛتق ا١تطاع كقالوا: ال يدـك ا١تلك مع الكرب، كحسبك من رذيلة تسلب السيادة. كأعظم من قاؿ فيو النيب ملسو هيلع هللا ىلص
َف ُعُلّوان ُِب ذلك أف هللا تعأب حـر اٞتنة على ا١تتكربين، فقاؿ سبحانو كتعأب: }تِْلَك الدَّاُر اآْلِخَرُة ٧َتَْعُلَها لِلَِّذيَن ال يُرِيُدك 

(، فقرف الكرب ابلفساد فمنعنا من دخوؿ اٞتنة. كقاؿ عز كجل: }َسَأْصِرُؼ َعْن آاَيٌبَ َٖٛكال َفَسادان { )القصص: اأْلَْرِض 
{ )األعراؼ:  (, كقاؿ بعض اٟتكماء: ما رأيت متكربان إال ٖتوؿ داؤه ُب عيٍت أ٘ب ٙٗٔالَِّذيَن يَػَتَكبػَُّركنَِفي اأْلَْرِض ِبَغَْتِ اٟتَْقِّ

علم أف الكرب يوجب ا١تقت، كمن مقتو رجالو ٓب يستقم حالو، كمن أبغضتو بطانتو كاف كمن غص اب١تاء، أتكرب عليو. كا
كمن كرىتو اٟتماة تطاكلت إليو األعداء. كأما اإلعجاب فيحملو على االستبداد ابلرأم كترؾ مشاكرات الرجاؿ. كمن 

كالسخف. كقاؿ حكماء العرب كالعجم: ست خصاؿ  الصفات اليت ال تقـو معها ا١تملكة: الكذب كالغدر كا٠تبث كاٞتور
ال تغتفر من السلطاف: الكذب كا٠تلف كاٟتسد كاٟتدَّة كالبخل كاٞتنب، فإنو إذا كاف كذاابن ٓب يوثق بوعده كال بوعيده، فلم 

اؿ الوعد يرج خَته كٓب ٮتف شره، كال يهاء لسلطاف ال يرىب. كقالت اٟتكماء: خراب البالد كفساد العباد مقركانف إببط
كالوعيد من ا١تلوؾ, كالكذب أسقط األخالؽ كأغلب شيء على صاحبو، كأحرل أف ال ينزع عنو لضراكتو. كقيل ألعرايب: 
ٌت كىو أضغاث 

ُ
ٓب ال تكذب؟ قاؿ: لو تعززت بو ما تركتو كىو نوع من الفحش كضرب من الدانءة، كأصلو استعذاب ا١ت

 ذنب غَته، كإذا ٝتعت كذبة  نسبت إليو. كقاؿ الشاعر:  ]٣تزكء الكامل[ فكر اٟتمقى. كمن بليتو أنو ٭تمل على صاحبو
 حسب الكذكب من ا١تهانة بعض ما ٭تكى عليو

 فإذا ٝتعت بكذبة من غَته نسبت إليو
 كقاؿ غَته:                                                             ]٣تزكء الكامل[

 ب حيلةٕب حيلة فيمن ينم كليس ُب الكذا
 (ٙ)من كاف ٮتلق ما يقو         ُؿ فحيليت فيو قليلة          

{ )النحل:  َا يَػْفًَتِم اْلَكِذَب الَِّذيَن ال يُػْؤِمُنوَف ِ ايِت اَّللَِّ  (.٘ٓٔكقاؿ هللا تعأب: }ِإ٪تَّ
الناس إال على أشرافهم. كأما اٟتسد فإنو إذا كاف حسودان ٓب يشرؼ أحدان، كإذا ضاعت األشراؼ ىلكت األتباع كال تصلح 

 كقاؿ الشاعر:                                    ]البسيط[
 (ٚ)ال يصلح الناس فوضى ال سراة ٢تموال سراة إذا جها٢تم سادكا

كأما البخل فإذا كاف ٓتيالن ٓب يناصحو أحد كال تصلح الوالية إال اب١تناصحة، كليس للملك أف يبخل ألف بيوت 
كأما اٞتنب فإنو إذا كاف جباانن اجًتأ عليو عدكه كضاعت ثغوره، كإذا كاف جريئان غضوابن كالقدرة من كرائو  األمواؿ ُب يديو.

ىلكت الرعية. كليس للملك أف يغضب ألف القدرة من كراء حاجتو. ك١تا دخل أسقف ٧تراف على مصعب بن الزبَت 
شاء األمَت أخربتو ٔتا أنزؿ هللا تعأب على عيسى  فكلمو بشيء أغضبو، ضرب كجهو ابلقضيب فأدماه، فقاؿ األسقف: إف
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عليو السالـ فال يغضب بعدىا. قاؿ: ىات! قاؿ: ال ينبغي لإلماـ أف يكوف سفيهان كمنو يلتمس اٟتلم، كال جائران كمنو 
 يلتمس العدؿ.

اب فهو : يهلك السلطاف ابإلعجاب كاالحتجاب. فأما اإلعجاب فقد ذكرانه، كأما االحتج(ٛ)كقاؿ األكزاعي
أدخل ا٠تالؿ ُب ىدـ السلطاف كأسرعها خراابن للدكؿ، فإنو إذا احتجب السلطاف فكأنو قد مات، ألف اٟتجب موت 
حكمي فتعبث بطانتو أبركاح ا٠تالئق كحرٯتهم كأموا٢تم، ألف الظآب قد أمن أف ال يصل ا١تظلـو إٔب السلطاف. كمعظم ما 

على ا١تلوؾ ُب حجبهم عن مباشرة األمور، كال تزاؿ الرعية ذا سلطاف كاحد ما رأينا ُب أعماران كٝتعنا من دخوؿ ا١تفاسد 
كصلوا إٔب سلطاهنم، فإذا احتجب فهناؾ سالطُت كثَتة.اي أيها ا١تغركر اتجب، احتجبت عن الرعية ابٟتجاب كاألبواب، 

ح للسائلُت ليس ىناؾ حاجب كال كجعلت دكهنم جباالن مشيدة كحظائر ابٟتجارة كا١تاء كالطُت مانعة، كابب هللا مفتو 
(.كقاؿ معاكية: ليس بُت أف ٯتلك السلطاف ٚ٘بواب. قاؿ هللا تعأب: }ِإالَّ َمْن َشاَء أَْف يَػتَِّخَذ ِإَٔب َربِِّو َسبِيالن{ )الفرقاف: 

 رعيتو أك ٘تلكو إال اٟتـز أك التوا٘ب، ككمالو أمراف: شدة ُب غَت إفراط كلُت ُب غَت امتهاف. 
؟ فقاؿ: من ملك جده ىزلو كقهر لبو ىواه، كأعرب عن ضمَت فعلو، كٓب ٮتدعو رضاه عن كسئل بز  رٚتهر: أم ا١تلوؾ أحـز

سخطو كال غضبو عن كيده. كقاؿ بعض اٟتكماء: زكاؿ الدكؿ ُب اصطناع السفل، كمن طاؿ عدكانو زاؿ سلطانو. كقالوا: 
لد: أحسن ما كجدت ُب طراز اٟتكم من البالغة: البخل من ٓب يستظهر ابليقظة ٓب ينتفع ابٟتفظة. كقاؿ ٭تِت بن خا

كاٞتهل مع التواضع خَت من السخاء كالعلم مع الكرب. فيا ٢تا حسنة غطت على سيئتُت، كاي ٢تا سيئة غطت على 
 حسنتُت!

كقد اتفقت العلماء كاٟتكماء عليها فقالوا: أيها ا١تلك إف قصرت قوتك عن عدكؾ فتخلق ابألخالؽ اٞتميلة 
: صف ٕب (ٜ)ليس لعدكؾ مثلها، فإهنا أنكأ فيو من الغارة الشعواء. كقد ركم أفَّ معاكية قاؿ لصعصعة بن صوحاف اليت

عمر بن ا٠تطاب. فقاؿ: كاف عا١تان برعيتو عادالن ُب قضيتو، عاراين من الكرب قبوالن للعذر، سهل اٟتجاب مصوف الباب 
 كال ّتاؼ للقريب. متحراين للصواب، رفيقان ابلضعيف غَت ٤تايب للقوم

قالوا: فا١تنفعة توجب ابة كا١تضرة توجب البغضة، كا١تخالفة توجب العداكة كا١تتابعة توجب اإللفة، كالصدؽ يوجب الثقة 
كاألمانة توجب الطمأنينة، كالعدؿ يوجب اجتماع القلوب كاٞتور يوجب الفرقة، كحسن ا٠تلق يوجب ا١تودة كسوء ا٠تلق 

بساط يوجب ا١تؤانسة كاالنقباض يوجب الوحشة، كالكرب يوجب ا١تقت كالتواضع يوجب الرفعة، يوجب ا١تباعدة، كاالن
كاٞتود يوجب اٟتمد كالبخل يوجب ا١تذمة، كالتوا٘ب يوجب التضييع كاٞتد يوجب رجاء األعماؿ، كا٢توينا توجب اٟتسرة 

 التدبَت توجب بقاء النعمة.كاٟتـز يوجب السركر، كالتغرير يوجب الندامة كاٟتذر يوجب العذر، كإصابة 
كابلتأ٘ب تسهل ا١تطالب كبلُت كنف ا١تعاشرة تدـك ا١تودة، كٓتفض اٞتانب أتنس النفوس كبسعة خلق ا١ترء يطيب عيشو، 
كاالستهانة توجب التباعد كبكثرة الصمت تكوف ا٢تيبة، كبعدؿ ا١تنطق ٬ترب ا٠تلل كابلنصفة تكثر ا١تواصلة، كابإلفضاؿ 

 األخالؽ تزكو األعماؿ، كابحتماؿ ا١تؤف ٬تب السودد كابٟتلم على السفيو تكثر أنصارؾ عليو، يعظم القدر كبصاّب
، كبًتؾ ما ال يعنيك يتم لك الفضل. كاعلم أف السياسة تكسو أىلها ابة كالفظاظة  كابلرفق كالتؤدة يستحق اسم الكـر
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سلم كمن خاؼ حذر، كمن اعترب أبصر كمن ٗتلع صاحبها ثوب القبوؿ كمن ٓب ٭تلم ندـ كمن صرب غنم، كمن سكت 
أبصر فهم، كمن فهم علم. كمن أطاع ىواه ضل، كمع العجلة الندامة كمع التأ٘ب السالمة. زارع الرب ٭تصد السركر، 
كصاحب العاقل مغبوط، كصديق اٞتاىل تعب. إذا جهلت فاسأؿ كإذا زللت فارجع، كإذا أسأت فاندـ كإذا ندمت 

م كإذا منعت فاٚتل، كإذا أعطيت فأجزؿ كإذا غضبت فاحلم. من بدأؾ بربه فقد شغلك بشكره. فاقلع، كإذا فضلت فاكت
ا١تركءات كلها تبع للعقل. الرأم تبع للتجربة. كالعقل أصلو التثبت كٙترتو السالمة. كالتوفيق أصلو العقل كٙترتو النجح، 

د. قاؿ هللا تعأب: }َكالَِّذيَن َجاَىُدكا ِفيَنا لَنَػْهِديَػنػَُّهْم كالتوفيق كاالجتهاد زكجاف، فالجتهاد سبب كالتوفيق ينجح ابالجتها
 (، كاألعماؿ كلها تبع للمقدكر.ُٜٙسبُػَلَنا{ )العنكبوت: 

كاختار العلماء أربع كلمات من أربع كتب، من التوراة: من قنع شبع، كمن الزبور: من سكت سلم، كمن 
(. اٟتلم ْٔٓٔعَتِصْم اِبَّللَِّ فَػَقْد ُىِدَم ِإَٔب ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم { )آؿ عمراف: اإل٧تيل: من اعتزؿ ٧تا، كمن القرآف: }َكَمْن يػَ 

شرؼ كالصرب ظفر، كا١تعركؼ كنز كاٞتهل سفو، كاألايـ دكؿ كالدىر غَت، كا١ترء منسوب إٔب فعلو كمأخوذ بعملو. اصطناع 
يوثق بكم. إايكم كاألخالؽ الدنئة فإهنا تضيع  ا١تعركؼ يكسب اٟتمد. أكرموا اٞتليس يعمر انديكم. أنصفوا من أنفسكم

الشرؼ كهتدـ اجملد. هننهة اٞتاىل أىوف من جريرتو. رأس العشَتة ٭تمل أثقا٢تا. كأٚتعت حكماء العرب كالعجم على أربع  
 كلمات قالوا: ال ٖتمل ظهرؾ ما ال يطيق، كال تعمل عمالن ال ينفعك، كال تغًت ابمرأة، كال تثق ٔتاؿ كإف كثر.

: موبذ ما شيء كاحد يعز بو السلطاف؟ قاؿ: الطاعة. قاؿ: فما مالؾ (ٓٔ)قد قيل أفَّ ملك فارس قاؿ للموبذافك 
الطاعة؟ قاؿ: التودد إٔب ا٠تاصة كالعدؿ على العامة. قاؿ: صدقت! األمانة معقل الطاعة كالطاعة زينة ا١تلة. ككاف يقاؿ: 

على بعض ملوؾ ٛتَت، قاؿ لو:  (ٔٔ)ابة كالداينة. ك١تا دخل سعد العشَتةطاعة السلطاف على أربعة أكجو: الرغبة كالرىبة ك 
اي سعد ما صالح ا١تلك؟ قاؿ: معدلة شائعة كىيبة كازعة كرعية طائعة، فإف ا١تعدلة حياة األانـ كُب ا٢تيبة يضيء الظالـ، 

مقركنة بطاعة هللا. اتقوا هللا ْتقو  كُب طاعة الرعية التألف كااللتئاـ. طاعة األئمة فرض على الرعية. كطاعة السلطاف
 كالسلطاف بطاعتو. من إجالؿ هللا إجالؿ السلطاف عادالن كاف أك جائران.

الطاعة تؤلف مشل الدين كتنظم أمور ا١تسلمُت. عصياف األئمة يهدـ أركاف ا١تلة. أكٔب الناس بطاعة السلطاف كمناصحتو 
إال ابلسلطاف كال تكوف النعم كاٟتـر ٤تفوظة إال بو. الطاعة مالؾ الدين. أىل الدين كالنعم كا١تركءات، إذ ال يقـو الدين 

الطاعة معاقد السالمة كأرفع منازؿ السعادة، كالطريقة ا١تثلى كالعركة الوثقى كقواـ األمة، كقياـ السنة بطاعة األئمة. الطاعة 
ز ١تن دخل فيها. ليس للرعية أف تعًتض عصمة من كل فتنة ك٧تاة من كل شبهة. طاعة األئمة عصمة ١تن ٞتأ إليها كحر 

على األئمة ُب تدبَتىا كإف سولت ٢تا أنفسها، بل عليها االنقياد كعلى األئمة. االجتهادابلطاعة تقـو اٟتدكد تقـو اٟتدكد 
و كتؤدل الفرائض، كٖتقن الدماء كأتمن السبل. اإلمامة عصمة للعباد كحياة للبالد، أكجبها هللا ١تن خصو بفضلها كٛتل

ٕب اأْلَْمِر ِمْنُكْم{ أعباءىا فقرهنا بطاعتو كطاعة رسولو، فقاؿ تعأب: }اَي أَيػ َها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اَّللََّ َكأَِطيُعوا الرَُّسوَؿ َكأُك 
(. طاعة األئمة ىدل ١تن استضاء بنورىا كموئل ١تن حافظ عليها. ا٠تارج عن الطاعة منقطع العصمة برمء ٜ٘)النساء: 

من الذمة، مبدؿ ابلكفر النعمة. طاعة األئمة حبل هللا ا١تتُت كدينو القوٙب، كجنتو الواقية ككفايتو العالية. إايكم كا٠تركج من 
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أنس الطاعة إٔب كحشة ا١تعصية، كال تسركا غش األئمة كعليكم ابإلخالص كالنصيحة. ما مشى قـو إٔب سلطاف ليذلوه إال 
اعة مقركنة اببة. طاعة ابة أفضل من طاعة ا٢تيبة. للرعية على السلطاف االستصالح ٢تم، أذ٢تم هللا قبل أف ٯتوتوا. الط

كالتعهد ألمورىم كحسن السَتة فيهم كالعدؿ عليهم، كالتعديل بينهم. كحق السلطاف عليهم الطاعة كاالستقامة كالشكر 
إليهم لوال الرعاة ٢تلكت الرعية، كلوال ا١تسيم ٢تلكت كابة, ابلرعية من اٟتاجة إٔب الراعي ما ليس ابلراعي من اٟتاجة 

 السواـ.
كقاؿ زايد: مالؾ السلطاف  ٓكقد قيل أفَّ سليماف بن داكد عليهما السالـ قاؿ: الرٛتة كالعدؿ ٭ترزاف ا١تلك

بالده،  ثالثة أشياء: الشدة على ا١تذنب ك٣تازاة اسن كصدؽ القوؿ. ك١تا غزا سابور ذك األكتاؼ ملك الرـك كأخرب
: إنك قد قتلت كأخربت فأخرب٘ب ما األمر الذم تثبت بو حىت قويت على ما  كقتل جنوده كأفٌت بطارقتو، قاؿ لو ملك الرـك
أرل، كبلغت ُب السياسة ما ٓب يبلغو ملك؟ فإف كاف ٦تا يضبط األمر ٔتثلو أديت إليك ا٠تراج كصرت كبعض الرعية ُب 

زد ُب السياسة على ٙتاف خصاؿ: ٓب أىزؿ ُب أمر كال هني، كٓب أخلف ُب كعد كال الطاعة لك. فقاؿ لو سابور: إ٘ب ٓب أ
كعيد، ككليت أىل الكفاية، كأثبت على الفناء ال على ا٢تول، كضربت لألدب ال للغضب، كأكدعت قلوب الرعية ابة 

 راج.من غَت جراءة كا٢تيبة من غَت ضغينة، كعممت ابلقوت كمنعت الفضوؿ, قاؿ فأذف كأدل ا٠ت
ككتب الوليد إٔب اٟتجاج أف يكتب إليو بسَتتو، فكتب إليو: إ٘ب أيقظت رأيي كأنت ىوام، كأدنيت السيد ا١تطاع ُب قومو 
ككليت اٟترب اٟتاـز ُب أمره، كقلدت ا٠تراج ا١توُب ألمانتو، كقسمت لكل خصم من نفسو قسمان يعطيو حظان من نظرم 

١تسيء، فخاؼ ا١تذنب صولة العقاب، ك٘تسك اسن ْتظو من الثواب. كلطيف عناييت، كصرفت السيف إٔب البطر كا
كقاؿ أبو عبيدة: إذا كاف ا١تلك ٤تصنان لسره بعيدان من أف يعرؼ ما ُب نفسو، متخَتان للوزراء مهيبان ُب أنفس العامة، متكافئان 

، كاف خليقان ببقاء ملكو. كجاء  ُب ا٠ترب عن رسوؿ هللا )ملسو هيلع هللا ىلص( أنو قاؿ: ْتسن البالء، ال ٮتافو الربمء كال أيمنو اجملـر
, كقد كرد ُب (ٕٔ))أخاؼ على أميت من أعماؿ ثالثة فقالوا كما ىنَّ اي رسوؿ هللا قاؿ: زلة عآب كحكم جائر كىوان متبع(

 الكتب السالفة أنو ليس شيء لتغيَت نعمة كتعجيل نقمة أقرب من اإلقامة على الظآب. 
ُب ٣تلس ابن عباس هنع هللا يضر فقاؿ كعب: قرأت ُب الكتب ا١تنزلة أف الظلم ٮترب الداير. فقاؿ ابن  قاؿ كذكر الظلم

(. كقاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص: )ٜتسة غضب هللا عليهم إف ٕ٘عباس أان أكجدكم ُب القرآف )فَِتْلَك بُػُيوتُػُهْم َخاِكيَةن ٔتَا ظََلُموا( )النمل 
 الدنيا ك إال فثواهبم ُب اآلخرة إٔب النار : أمَت قـو أيخذ حقو من رعيتو ك ال ينصفهم من شاء أمضى غضبو عليهم ُب

نفسو ك ال يدفع الظلم عنهم ك زعيم قـو يطيعونو ك ال يساكم بُت القوم ك الضعيف ك يتكلم اب٢تول ك رجل ال أيمر أىلو 
ن دنياىم كما تركواكرجل استأجر أجَتا فاستعملو كال يؤتيو ك كلده بطاعة هللا ك ال يعلمهم أمر دينهم كال يبإب ما أخذكا م

 .(ٖٔ)أجره ك رجل ظلم امرأة مهرىا(
. قيل   ك٭تكى عن عمرك بن العاص أنو قاؿ أسد خصـو خَت من سلطاف ظلـو كسلطاف ظلـو خَت من فتنة تدـك

يتو كمن تلك الناحية فيقوؿ ٢تم كيف أمَتكم؟ كاف عمر بن ا٠تطاب هنع هللا يضر إذا استعمل عامال فإذا قدمت عليو الرفقة من كال
أيعود ا١تملوؾ كا١تريض أيشبع ا٠تباز أ٬تالس ا١تساكُت كيف ابلو ألُت ىو؟ فإف كصفوه هبذه األشياء تزكى كإال عزلو. كقاؿ 



ػجضظػدراداتػطوصضغظط
ػطجضظػدورغظػرضطغظػطحصطظػ،ػتطظىػببحوثػاضطوصلػاالصادغطغظػسيػاضطضومػاالظداظغظ

ISSN. 1815-8854ػ

  0202 آب(ػ،ػ55طجضظػدراداتػطوصضغظػ،ػاضطددػ)
(155) 

ع كالضركع كىب بن منبو إذا ىمَّ الوإب ابٞتور كعمل بو ادخل هللا النقص ُب أىل ٦تلكتو, حىت األسواؽ كاألرزاؽ كالزرك 
ككل شيء, كإذا ىمَّ اب٠تَت كعمل بو أدخل هللا الربكة على أىل ٦تلكتو. كذلك كقاؿ سفياف الثورم من تبسم ُب كجو ظآب 

 أك كسَّع لو أك انؿ من عطائو فقد قطع عرم اإلسالـ ككاف من أعواهنم .
ة كألزمهم ابلسنة النافعة. قاؿ كقيل لبعض اٟتكماء أم الناس أحق اب١تلك؟ قاؿ أحسنهم سياسة كأرفقهم ابلرعي

بعض السلف إذا انقضت الدكلة ذىب الرأم كضعفت اٟتيلة. كعن حصُت بن عبد الرٛتن قاؿ بلغٍت أف فىت من أىل 
ا١تدينة كاف يشهد الصالة كلها مع أمَت ا١تؤمنُت عمر بن ا٠تطاب هنع هللا يضر ال يكاد ٮتل فكاف عمر بن ا٠تطاب يتفقده إذا 

رأة من أىل ا١تدينة فذكرت ذلك لبعض نسائها, فقالت ٢تا أال احتاؿ لكي ُب إدخالو علكي, قالت افعلي غاب فعشقتو ام
 قالت: فقعت لو ُب الطريق فلما مرَّ عليها قالت لو إ٘ب امرأة كبَتة السن كٕب شاة كلست استطيع أف احلبها             

رل شاة فقالت: ادخل البيت حىت آتيك هبا فدخل فإذا امرأة فلو تثوبت الثواب كدخلت فحلبتها قاؿ فدخل الفىت فلم ي
خلف الباب فغلقت عليو الباب فلما رأل ذلك عمد إٔب ٤تراب ُب البيت فقعد فيو فراكدتو عن نفسو فأىب كقاؿ اتقي هللا 

ىذا دخل عليَّ  أيتها ا١ترأة فجعلت ال تكف عنو كال تلتفت إٔب قولو فلما أىب صاحت ُب الناس فدخلوا عليها فقالت: إف
, فبينما كذلك إذ جاؤك بو  ُب كاثؽكراكد٘ب عن نفسي قاؿ فوثبوا عليو كجعلوا يضربونو كأكثقوه فلما صلى عمر هنع هللا يضر الغداة 

فلما رآه عمر قاؿ: اللهم ال ٮتلف ظٍت فيو. ٍّب قاؿ مالكم قالوا استغاثت امرأة ُب الليل فجئنا فوجدان ىذا الغالـ عندىا 
منو بضرب كاكثقناه . فقاؿ لو عمر هنع هللا يضر أصدقٍت, فأخربه ابلقصة كما قالت لو العجوز فقاؿ عمر أتعرفها إف رأهتا؟ فنلنا 

قاؿ: نعم. فأرسل عمر إٔب إتياف جَتاهنا كعجائزىم فجاء هبم فعرضهم عليو فجعل يقوؿ ال اعرؼ حىت مرت بو العجوز 
يها الد رة ٍبَّ قاؿ أصدقيٍت فقصت عليو كما قص الغالـ , فقاؿ عمر: اٟتمد  فقاؿ اي أمَت ا١تؤمنُت ىذه , فرفع عمر عل

 الذم جعل فينا مثل يوسف أك قاؿ شبو يوسف عليو السالـ ٍبَّ أقاـ السياسة.
كركم عن عبد هللا بن عمر أنو قاؿ سألت ا٠تادـ الذم كاف يقـو على رأس اٟتجاج بن يوسف الثقفي فقلت لو 

شيء رأيت من حكم اٟتجاج؟ قاؿ كاف ابن أختو أمَتان على كاسط, قاؿ ككانت بواسط امرأة يقاؿ أهنا  أخرب٘ب عن أعجب 
كانت من أىل بيت كبَت كعصبة كأنو ٓب يكن بواسط أٚتل كال أحسن منها ُب ذلك الوقت. فأرسل إليها ابن أخت 

إليو تقوؿ لو إف أردتٍت فخطبٍت من أخوٌب؟ اٟتجاج يراكدىا على نفسها مع خادـ لو فأبت عليو ككاف ٢تا أخوة, فأرسلت 
قاؿ: ككاف أخوهتا أربعة قاؿ فأىب األمَت كقاؿ ال إٔب ىكذا كأنفذ يعاكدىا فأبت عليو إال أف ٮتطبها فأما حراـ فال, قاؿ 

إف األمَت  فأىب ىو إال اٟتراـ. فأرسل إليها هبدية فأخذهتا فعزلتها كأرسل إليها عشية ٚتعة أ٘ب آتيك الليلة فقالت ألمها
بعث إٕب بكذا ككذا, فأنكرت أمها ذلك كقالت أمها إلخوهتا إف أختكم ذكرت كذا ككذا. قاؿ: فأنكركا ككذبوا قالت إنو 
قد أكعد٘ب أنو الليلة أيتيٍت فسًتكنو, قاؿ: فقعدكا إخوهتا ُب بيت خاؿ حياؿ البيت الذم ىي فيو كفيو سراج كىم يركف من 

فأتٍت  (ٗٔ)ابب الدار قاعدة حىت جاء فنزؿ عن دابتو كقاؿ لغالمو: إذا كاف ا١تؤذف ُب الغلسيدخل إليها كجارية ٢تا على 
بدابيت كدخل فمشت اٞتارية بُت يديو فقالت لو ادخل كىي على سرير مستلقية عليو فاستلقي على إٔب جانبها ٍبَّ كضع 

ليو كمعهم السيوؼ فقطعوه ٍبَّ لفوه ُب نطع يده فقاؿ إٔب كم ذا ا١تطل, فقالت لو كفَّ يدؾ اي فاسق فدخل أخوهتا ع
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كجاءكا بو إٔب سكة من سكك كاسط كالقوه فيها. كجاء الغالـ ابلدابة فجعل يدؽ الباب دقان رفيقا كليس يكلمو أحد فلما 
 خشي الصبح كأف تعرؼ الدابة انصرؼ, كاصبحوا فإذا ىم بو مطركحان فجاءكا بو إٔب اٟتجاج فقاؿ عليَّ ٔتن كاف ٮتدمو,
قاؿ فُأٌَب بذلك ا٠تصي الذم الرسوؿ فقالوا بينهم ىذا كاف صاحب سره. فقاؿ لو اٟتجاج: كيلك ما حاؿ ابن أخيت كما 
قصتو؟ فأىب أف يقر ْتالو, فقاؿ لو اٟتجاج إف صدقتٍت ٓب اضرب عنقك كإف ٓب تصدقٍت فعلت بك كفعلت, فأخربه األمر 

. فعزلت ا١ترأة عنهم فسأ٢تا فأخربتو ّتميع القصة من ذلك, قاؿ: إخوهتا على جهتو فأمر اب١ترأة كأمها كإخوهتا فجيء هبم
٨تن صنعنا بو الذم ترل. قاؿ: فعَّز ٢تم كأمر برقيقو كدكابو كمالو ككل قليل ككثَت ىو لو فدفعو للمرأة فقالت ا١ترأة عندم 

اء مثلك ىي لك ككلما ترؾ من شيء فهو لك ىديتو اليت كجَّو هبا إٕبَّ فقاؿ ٢تا اٟتجاج ابرؾ هللا لك فيها كأكثر ُب النس
قاؿ: فأعطاىا ٚتيع ما ترؾ كخال عنها كعن إخوهتا. قاؿ: إف مثل ىذا ال يدفن فالقوه للكالب فألقي على ا١تزبلة فأكلتو 
الكالب. كدعي اب٠تصي كقاؿ: أما أنت فقد قلت لك أ٘ب ال أضرب عنقك كأمر بضرب كسطو. فإذا اٟتجاج مع ظلمو 

ابلعدؿ كاإلنصاؼ ُب حق ابن أختو كٓب يسعو إقامة العذر لو ُب الفساد كمقتو إايه على ما أجرمتم  كفرط ُب كفتكو عمل 
جنب هللا تعأب , فماذا ٬تب على من ٓب يفعل الظلم ك٭تب العدؿ كقد عرؼ بو فرحم هللا من اعترب كضرب ىذه األمثاؿ 

 لنفسو كارٖتم.
أنو قاؿ أ٘ب ال أحبَّ أف أىدر دـ أحد من ا١تسلمُت. كأنو أتى يومان بفىت  كقد ركم عن عمر بن ا٠تطاب هنع هللا يضر

أمرد قد كجد قتيالن ملقَّى على ظهر الطريق, فسأؿ عمر عن أمره كاجتهد فلم يقف على خربه كٓب يعرؼ لو قاتل, فشقَّ 
كجد صيب مولود كملقى ٔتوضع القتيل ذلك على عمر رٛتو هللا. قاؿ: اللهم أظفر٘ب بقاتلو حىت إذا كاف رأس اٟتوؿ أك قريبا 

فُأٌب بو إٔب عمر هنع هللا يضر. قاؿ: ظفرت بدـ القتيل إف شاء هللا تعأب فرفع الصيب إٔب امرأة كقاؿ ٢تا قومي بشأنو كخذم منا 
كطاب نفقتو كانظرم من أيخذه منك فإذا كجدت امرأة تقبلو كتضمو إٔب صدرىا فأعلميٍت ٔتكاهنا. قاؿ: فلما شبَّ الصيب 

جاءت جارية فقالت إفَّ سيدٌب بعثتٍت إليك لتبعثُت ابلصيب لًتاه كترده إليك, قالت نعم اذىيب إليها كإ٘ب معو. قاؿ: 
فذىبت ابلصيب كا١ترأة معها حىت دخلت بيت سيدهتا, فلّما رأتو أخذتو فقبلتو كضمتو إليها, كإذا ىي امرأة شيخ من 

 فأخربت عمر خرب ا١ترأة. فاشتمل عمر على سيفو ٍبَّ أقبل عمر إٔب منز٢تا, فوجد أابىا األنصار من أصحاب النيب ملسو هيلع هللا ىلص
متوكئان على ابب داره, قاؿ لو عمر: اي أاب فالف ما فعلت ابنتك فالنة؟ قاؿ اي أمَت ا١تؤمنُت جزاىا هللا خَتا ىي أعرؼ 

بدهنا. فاؿ عمر: قد أحببت أف ادخل إليها فأزيدىا رغبة ُب الناس ْتقِّ هللا كحّق أبيها مع حسن صالهتا كصيامها كالقياـ ب
ا٠تَت كُأحدثها على ذلك. قاؿ الشيخ جزاؾ هللا خَتا اي أمَت ا١تؤمنُت. قاؿ: أمكث مكانك حىت أرجع إليك فاستأذف 
ن عليها, فلما دخل أمر كل من كاف عندىا فخرجوا عنها كبقيت ىي كعمر ُب البيت ليس معهما أحد, فكشف عمر ع

سيفو كقاؿ: ٢تا لتصدقيٍت ككاف عمر ال يكذب فقالت على رسلك اي أمَت ا١تؤمنُت على أصح خرب كقعت فوهللا ألصدقن, 
إف عجوز كانت تدخل علي فاٗتذهتا أمان ككانت تقـو أبمرم مثل الوالدة فكنت ٢تا البنت فأمضت بذلك حينان ٍبَّ قالت اي 

عليها أف تضيع كقد أحببت أف أضمها إليك حىت أرجع من سفرم. قاؿ: ٍبَّ بنيَّة أنو قد عرض ٕب سفر كٕب بنت أٗتوؼ 
عمدت إٕب ابن شاب أمرد فهيأتو كهيئة اٞتارية كأتتٍت بو كال أشك أنو جارية مثلي فكاف يرل مٍت ما ترل اٞتارية من 
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كانت إٔب جنيب فضربتو هبا اٞتارية, حىت أغفلٍت يومان كأان انئمة فما شعرت حىت عال٘ب كخالطٍت فمددت يدم إٔب شفرة  
فقتلتو ٍبَّ أمرت بو فأُلقي حيث كجدت فاشتملت منو هبذا الصيب فلما كضعتو ألقيتو ُب موضع رأيتو. فهذا كهللا خربم اي 
أمَت ا١تؤمنُت كخربهتما على ما أعلمتك. قاؿ ٢تا عمر هنع هللا يضر: صدقت ابرؾ هللا فيك ٍبَّ أكصاىا ككعظها كدعا ٢تا كخرج من 

ندىا. فقاؿ ألبيها ابرؾ هللا ُب ابنتك كقد كعظتها كأمرهتا, فقاؿ لو الشيخ كصلك هللا اي أمَت ا١تؤمنُت كجزاؾ خَتان عن ع
 رعيتك.                                               

د، ال كقد قيل أفضل ا١تلوؾ من كاف شركة بُت الرعااي، لكل كاحد منهم فيو قسطة، ليس أحد أحق بو من أح
يطمع القوم ُب حيفو كال ييأس الضعيف من عدلو. كاف النيب ملسو هيلع هللا ىلص أتخذ بيده اليمٌت األمة من إماء ا١تدينة، فتطوؼ بو 
، كشر السلطاف من  على سكك ا١تدينة حىت يقضي حاجتها. كُب حكم ا٢تند: أفضل السلطاف من أمنو الربمء كخافو اجملـر

ـ. كقاؿ عمر بن ا٠تطاب هنع هللا يضر للمغَتة ١تا كاله الكوفة: اي مغَتة ليأمنك األبرار كليخافك الفجار. خافو الربمء كأمنو اجملر 
كُب حكم ا٢تند أيضان: شر ا١تاؿ ما ال ينفق منو كشر اإلخواف ا٠تاذؿ، كشر السلطاف ما خافو الربمء، كشر البالد ما ليس 

حولو اٞتيف ال من أشبو اٞتيفة حو٢تا النسور؛ كعن ىذا ا١تعٌت قالوا: فيو خصب كال أمن ، كخَت السلطاف من أشبو النسر 
 سلطاف ٗتافو الرعية خَت ٢تم من سلطاف ٮتافها.

كُب األمثاؿ العامة: رىبوت خَت لك من رٛتوت. ككاف يقاؿ: شر خصاؿ ا١تلوؾ اٞتنب عن األعداء كالقسوة 
: ثالثة من ا١تقافر: جار مالـز إف رأل حسنة سًتىا كإف على الضعفاء كالبخل عند اإلعطاء. كقاؿ عمر ابن ا٠تطاب هنع هللا يضر

رأل سيئة أذاعها، كامرأة إف دخلت عليها لسنتك كإف غبت عنها ٓب أتمنها، كسلطاف إف أحسنت ٓب ٭تمدؾ كإف أسأت 
ؾ كإف عصيتهم قتلوؾ. قتلك. كقاؿ رجل لبعض اٟتكماء: مىت أضل كأان أعلم؟ فقاؿ: إذا َمَلَكَتَك أُمرآء، إف أطعتهم أذلو 

كقاؿ أبو حاـز لسليماف بن عبد ا١تلك: السلطاف سوؽ ما نفق عنده أتى بو. كُب كتاب ابن ا١تقفع: الناس على دين ا١تلك 
إال القليل، فإف يكن للرب كا١تركءة عنده نفاؽ، فسيكسد بذلك الفجور كالدانءة ُب آفاؽ األرض. كٝتع زايد رجالن يذـ 

 يدرم ما الزماف لعاقبتو،إف الزماف ىو السلطاف. الزماف فقاؿ: لو كاف
كقاؿ معاكية البن السكوم: صف ٕب الزماف. فقاؿ: أنت الزماف إف تصلح يصلح، كإف تفسد يفسد. كا١تثل 
السائر ُب كل زماف كعلى كل لساف: الناس على دين ا١تلك. كقاؿ بعض اٟتكماء: إف أحق الناس من ٭تذر العدك الفاجر 

ر كالسلطاف اٞتائر. كقاؿ بزرٚتهر: أدـك التعب صحبة السلطاف السيئ ا٠تلق. كقاؿ بعض اٟتكماء: إذا كالصديق الغاد
ابتلت بصحبة سلطاف ال يريد صالح رعيتو، فقد خَتت بُت خَتتُت ليس بينهما خياران: إما ا١تيل مع الوإب على الرعية 

الدنيا، فال حيلة لك إال ا١توت أك ا٢ترب منو. كقالوا: ا١تلك  كىو ىالؾ الدين، كإما ا١تيل مع الرعية على الوإب كىو ىالؾ
العادؿ كالنهر الصاُب، ينتفع بو األخيار كاألشرار كال يضر أحدان، كا١تلك السوء مثل اٞتيفة، يسرع إليها شرار اٟتيواف 

 كيتحاماىا خيار الناس.
؛ معناه يدفع. كقاؿ كعب: مثل (٘ٔ)اف ماالن يزع ابلقرآف(ركم أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: )إف هللا تعأب ليزع ابلسلط

اإلسالـ كالسلطاف كالناس مثل الفسطاط كالعمود كاألطناب كاألكاتد، فالفسطاط اإلسالـ كالعمود السلطاف، كاألطناب 
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د٫تا عن اآلخر، كاألكاتد الناس، ال يصلح بعضها إال ببعض. قاؿ أزدشَت البنو: اي بٍت إف ا١تلك كالدين أخواف ال غٌت ألح
، كمن ٓب يكن لو حارس فضائع. اي بٍت اجعل حديثك مع أىل  (ٙٔ)فالدين أس كا١تلك حارس، كمن ٓب يكن لو أس فمهدـك

ا١تراتب كعطيتك ألىل اٞتهاد، كُبشرؾ ألىل الدين كسرؾ ١تن عناه ما عناؾ، كليكن من أىل العقل. ككاف يقاؿ: الدين 
 كالسلطاف توأماف.
 ىي جامعة ألمور السلطاف كهبا انتظاـ ا١تلك:  كأماا٠تصاؿ اليت

قالت اٟتكماء: أف ظفر ا١تلك بعدكه على حسب عدلو ُب رعيتو، كنكوبو ُب حركبو على حسب جوره ُب 
عساكره، كإصالح الرعية أنفع من كثرة اٞتنود. كقالوا: اتج ا١تلك عفافو كحصنو إنصافو، كسالحو كفافو كمالو رعيتو. 

: ال ظفر مع بغي كال صحة مع هنيهم، كال ثناء مع كرب كال شرؼ مع سوء أدب، كال بر مع شح كال كقالت حكماء ا٢تند
اجتناب ٤تـر مع حرص، كال كالية حكم مع عدـ فقو كال سؤدد مع انتقاـ، كال ثبات ملك مع هتاكف كجهالة كزارة. ك١تا 

ندم من ا١تظلـو حىت آخذ لو ْتقو، كال أضعف من الظآب كٕب أبو بكر هنع هللا يضر خطب فقاؿ: أيها الناس إنو ال أحد أقول ع
 حىت آخذ اٟتق منو. كقيل لالسكندر: مب نلت ما نلت؟ قاؿ: ابستمالة األعداء كاإلحساف إٔب األصدقاء.

سة كقاؿ بزرٚتهر: سواء سواء أحرار الناس ٔتحض ا١تودة، كالعامة ابلرغبة كالرىبة، كالسفلة اب١تخافة. كقاؿ ا١توبذاف: السيا
اليت فيها صالح ا١تلك الرفق ابلرعية، كأخذ اٟتق منهم ُب غَت مشقة، كسد الفركج كأمن السبل، كأف ينصف ا١تظلـو من 
الظآب كال ٭تمل القوم على الضعيف. كقالوا: الوإب من الرعية كالركح من اٞتسد ال حياة لو إال هبا، ككالرأس من اٞتسد ال 

إصالح الرعية مع إفساد نفسو كبعد اٞتسد من البقاء بعد ذىاب الرأس. كالسلطاف خليق بقاء لو إال بو، كبعد الوإب من 
أف يعود نفسو الصرب على من خالف رأيو من ذكم النصيحة كالتجرع ١ترارة قو٢تم، كال ينبغي أف ٭تسد الوالة إال على 

الغضب كالقدرة لقاح الشر كالندامة،  حسن التدبَت، كال أف يكذب ألف أحدان ال يقدر على استكراىو، كال أف يغضب ألف
كال أف يبخل ألنو أقل الناس خوفان من الفقر، كال أف ٭تقد ألف قدره ُجل  عن اجملازاة، كال ينبغي للوإب أف يستعمل سيفو 

 فيما يكتفي فيو ابلسوط، كال سوطو فيما يكتفيبو ابٟتبس، كال حبسو فيما يكتفى فيو ابٞتفا كالوعيد.
إ٘ب ال أضع سيفي حيث يكفيٍت سوطي، كال سوطي حيث يكفيٍت لسا٘ب، كلو أف بيٍت كبُت كقاؿ معاكية: 

الناس شعرة ما انقطعت، إذا مدكىا خليتها كإذا خلوىا مددهتا. ك٨تو ىذا قوؿ الشعيب: كاف معاكية كاٞتمل الطب، 
رعيتو أنو ال يصاب خَته إال  كاٞتمل الطب ىو اٟتاذؽ اب١تشي ال يضع يده إال حيث تبصر عينو. كينبغي لو أف يعلم

اب١تعونة لو على ا٠تَت، كال ينبغي لو أف يدع تفقد لطيف أمور الرعية اتكاالن على نظره ُب جسيمها، فإف للضعيف موقعان 
ينتفع بو. كقد آتى هللا ملك الدنيا سليماف بن داكد عليهما السالـ، ٍب تفقد الطَت فقاؿ: ما ٕب ال أرل ا٢تدىد؟ ألف 

 :                   ]اجملتث[(ٚٔ)ابليسَت أساس الوقوع ُب الكثَت. كقد قاؿ الشاعرالتهاكف 
 ال ٖتقرف شبيان كم جر شران شبيب

كقالوا: أصل األشياء كلها شيء كاحد كال يدع مباشرة جسيم أمره، فللجسيم موضع إف غفل عنو تفاقم، كال 
د ٟتاجبو: كليتك حجابيت كعزلتك عن أربع: ا١تؤذف للصالة، يلـز نفسو مباشرة الصغَت أبدان فيضيع الكبَت. كقاؿ زاي
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كصاحب الطعاـ فإف الطعاـ إذا أعيد سخنو فسد، كصارخ الليل لشر دىاه، كصاحب الربيد فإف التهاكف ابلربيد ساعة 
ما أمنتهم ٮترب عمل سنة. ككاف أبو العباس السفاح يقوؿ: ألستعملن اللُت حىت ال ينفع إال الشدة، كألكثرف من ا٠تاصة 

على العامة،، كألغمدف سيفي حىت يسلو اٟتق، كألعطُت حىت ال أرل للعطية موضعان. كقاؿ أزدشَت ١تا كمل ملكو كأابد 
أعداءه: إنو ٓب ٭تكم حاكم على العقوؿ كالصرب، كٓب ٭تكمها ٤تكم كالتجربة، كليس شيء أٚتع للعقل من خوؼ كحاجة 

 إف ىذا األمر ال يصلح لو إال اللُت ُب غَت ضعف كالقوة ُب غَت عنف.يتأمل هبا صفحات حالو. ككاف عمر يقوؿ: 
كقاؿ األصمعي: قاؿ ٕب الرشيد: ىل تعرؼ كلمات جامعات ١تكاـر األخالؽ، يقل لفظها كيسهل حفظها، 

بن صيفي كتكوف ألغراضها لفقان ك١تقاصدىا كفقان، تشرح ا١تنبهم كتوضح ا١تستعجم؟ قلت: نعم اي أمَت ا١تؤمنُت، دخل أكثم 
حكيم العرب على بعض ا١تلوؾ، فقاؿ لو: إ٘ب سائلك عن أشياء ال تزاؿ ُب صدرم معتلجة، كما تزاؿ الشكوؾ عليها 
كاٞتة، فأنبئٍت ٔتا عندؾ فيها. فقاؿ: أبيت اللعن؟ سألت خبَتان كاستنبأت بصَتان، كاٞتواب يشفعو الصواب فسل عما بدا 

كؼ عند العشَتة كاحتماؿ اٞتريرة. قاؿ: فما الشرؼ؟ قاؿ: كف األذل كبذؿ لك. قاؿ: ما السؤدد؟ قاؿ: اصطناع ا١تعر 
؟ قاؿ: صدؽ اإلخاء ُب الشدة كالرخاء. قاؿ: فما  . قاؿ: فما الكـر الندا. قاؿ: فما اجملد؟ قاؿ: ٛتل ا١تغاـر كابتناء ا١تكاـر

لسائل. قاؿ: فما الغٌت؟ قاؿ: الرضا العز؟ قاؿ: شدة العضد كثركة العدد. قاؿ: فما السماحة؟ قاؿ: بذؿ النائل كحب ا
ٔتا يكفي كقلة التمٍت. قاؿ: فما الرأم؟ قاؿ: لب تعينو ٕتربة. فقاؿ لو ا١تلك: أكريت زاند بصَتٌب كأذكيت انر خربٌب، 
فاحتكم. قاؿ: لكل كلمة ىجمة. قاؿ: ىي لك؟ قاؿ األصمعي: قاؿ ٕب الرشيد: كلك بكل كلمة بدرة. فانصرفت 

 بثمانُت ألف درىم.
ككاف قس بن ساعدة يفد على قيصر فيكرمو، فقاؿ لو يومان: ما أفضل العقل؟ قاؿ: معرفة الرجل بنفسو. قاؿ: 
فما أفضل العلم؟ قاؿ: كقوؼ الرجل عند علمو. قابل: فما أفضل ا١تركءة؟ قاؿ: استبقاء الرجل ماء كجهو. قاؿ: فما أفضل 

 ا١تاؿ؟ قاؿ: ما قضي بو اٟتقوؽ.
و ليس شيء فوؽ أف تؤمن بتقول هللا تعأب ، كال أحد دكف أف يؤمر بتقول هللا، كال أحد كاعلم ارشدؾ هللا أن

دكف أف أتمر بتقول هللا، كال أقل قدران من أف يقبل امن هللا كال أرفع خطران من أف يتعلم حكم هللا، كال أعلى شأانن من أف 
نفسو ك٘تدح بسعتو، فقاؿ تعأب: }َكِسَع ُكْرِسي ُو يتصف بصفات هللا تعأب. كمن صفات هللا تعأب: العلم الذم كصف 

(. كالكرسي ىو العلم، كالكراسي ىم العلماء. كإذا كاف العلم فضيلة فرغبة ا١تلوؾ ٕ٘٘السََّماَكاِت َكاأْلَْرَض{ )البقرة: 
لة. حكي أف إبراىيم كذكم األخطار كاألقدار كاألشراؼ كالشيوخ فيو أكٔب، ألف ا٠تطأ فيهم أقبح كاالبتداء ابلفضيلة فضي

بن ا١تهدم دخل على ا١تأموف كعنده ٚتاعة يتكلموف ُب الفقو. فقاؿ: اي عم ما عندؾ فيما يقوؿ ىؤالء؟ فقاؿ: اي أمَت 
؟ قاؿ: أك٭تسن ١تثلي طلب العلم؟ قاؿ: نعم.  ا١تؤمنُت، شغلوان ُب الصغر كاشتغلنا ُب الكرب! فقاؿ ا١تأموف: ٓب ال تتعلم اليـو

 ت طالبان للعلم خَت من أف تعيش قانعان ابٞتهل! قاؿ: كمىت ٭تسن طلب العلم؟ قاؿ: ما حسنت بك اٟتياة.كهللا ألف ٘تو 
كركم أف بعض اٟتكماء رأل شيخان يطلب العلم ك٭تب النظر فيو كيستحي. فقاؿ: اي ىذا، أتستحي أف تكوف ُب آخر 

ل عذر. كُب منثور اٟتكم: جهل الشاب معذكر عمرؾ أفضل ٦تا كنت ُب أكلو؟ ألف الصغَت أعذر كإف ٓب يكن ُب اٞته
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كعلمو ٤تقور، فأما الكبَت فاٞتهل بو أقبح كنقصو أفضح، ألف علو السن إذا ٓب يكسبو فضالن كٓب يقدـ علمان، كاف الصغَت 
أفضل منو، ألف األمل فيو أقول. كحسبك نقيضة ُب رجل يكوف الصغَت ا١تساكم لو ُب اٞتهل أفضل منو. ككل ما ذكران 

ن حاجة الشيخ إٔب العلم فحاجة السلطاف إليو أكثر، كدكاعيو إٔب اكتسابو أشد، ألف من عداه إ٪تا ٮتصو نفسو الواحدة م
فيفوت عليو ٖتصيل ما يقومها بو، كا١تلك منتصب سياسة أىل ٦تلكتو كتعليمهم كتقوٙب أكدىم، فهو إٔب العلم أحوج، كما 

 :(ٛٔ)قاؿ الشاعر
 ٚتان عن الفضل ُب اإلنساف ٝتيتو طفالن إذا ٓب يكن مر السنُت مًت 

 كما تنفع األعواـ حُت تعدىا كٓب تستفد فيهن علمان كال عقال
 أرل الدىر من سوء التصرؼ مائالن إٔب كل ذم جهل كائن بو جهال

كقاؿ بعض اٟتكماء: كل عز ال يوطده علم مذلة، ككل علم ال يؤيده عقل مضلة. ككيف يستنكف ملك أك ذك 
ن طلب العلم؟ كىذا موسى عليو السالـ ارٖتل من الشاـ إٔب ٣تمع البحرين ُب أقصى ا١تغرب على ْتر منزلة علية ع

(. ٙٙف: الظلمات، إٔب لقاء ا٠تضر ليتعلم منو، فلما ظفر بو قاؿ: }َىْل أَتَِّبُعَك َعَلى َأْف تُػَعلَِّمِن ٦تَّا ُعلِّْمَت ُرْشدان{ )الكه
 رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كصفوتو من ٚتيع خلقو، قد أكصاه ربو سبحانو كتعأب كعلمو كيف ىذا كىو نيب هللا ككليمو. كىذا دمحم

(. فلو كاف ُب خزائنو أشرؼ من العلم لنبهو عليو. كىذا ٗٔٔيستنزؿ ما ُب خزائنو، فقاؿ: }َكُقْل َربِّ زِْد٘ب ِعْلمان{ )طو: 
ُتْم آدـ عليو السالـ ١تا فخرت ا١تالئكة بتسبيحها كتقديس ها لرهبا كفخر آدـ ابلعلم: }فَػَقاَؿ أَنْبُِئو٘ب أبَِْٝتَاِء َىُؤالِء ِإْف ُكنػْ

( . فلما عجزكا أمرىم ابلسجود لو. كأخلق ٓتصلة تستدعي السجود ٟتاملها أف يتنافس فيها كل َٖٔصاِدِقَُت{ )البقرة: 
 ذم لب! كىذا فصل ا٠تطاب ١تن تدبره.

عض األخبار مثل الذم يتعلم العلم ُب صغره كالنقش على اٟتجر، مثل الذم كال ينصنب لك عذران ٔتا ركم ُب ب
يتعلم العلم ُب كربه كالنقش على ا١تاء. كٝتع األحنف رجالن يقوؿ: العلم ُب الصغر كالنقش ُب اٟتجر، فقاؿ األحنف: 

لنيب ملسو هيلع هللا ىلص يسلموف شيوخان الكبَت أكرب عقالن كلكنو أشغل قلبان؛ ففحص عن ا١تعٌت كنبو على العلة. كقد كاف أصحاب ا
ككهوالن كأحدااثن، ككانوا يتعلموف العلم كالقرآف كالسنن كىم ْتور العلم كأطواد اٟتكم كالفقو، غَت أف العلم ُب الصغر أرسخ 

أخاؼ أف أضيعو! فقاؿ أصوالن كأسبق فركعان، كليس إذا ٓب ٭توه كلو. قاؿ رجل أليب ىريرة هنع هللا يضر: إ٘ب أريد أف أتعلم العلم ك 
أبو ىريرة: كفى بًتكك لو تضييعان. كبعض ا٠تَت من كل الشر. كإ٪تا مثل اٞتاىل ٖتت عبء اٞتهل مثل اٟتماؿ ٖتت ٛتل 
ثقيل، فإف ىو كلما أعيِت نقصو قليالن فيوشك أف ينقصو كلو فيسًتيح منو، كإف ىو ٓب يطرح القليل حىت يطرح الكثَت فما 

فكذلك اٞتاىل إذا تعلم قليالن قليالن يوشك أف أيٌب على بقيتو، كإف ٓب يتعلم ُب الكرب ما فاتو ُب أكشك أف يصرعو ٛتلو، 
 الصغر فأكشك بو أف ٯتوت ٖتت عبء اٞتهل!
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 ىوامش البحث:
ـ( كاتب بليغ، حكيم،  ٖٓٛق =  ٕ٘ٔسهل بن ىاركف بن راىبوف )أك راىيوف( أبو عمرك الدستميسا٘ب ا١تتوَب سنة )  .ٔ

القصص، يلقب )بزرٚتهر االسالـ( فارسي االصل، اشتهر ُب البصرة، كاتصل ٓتدمة ىاركف الرشيد،  من كاضعي
 .ٖٛٙ: ٙ. ينظر: االعالـ: خَت الدين الزركلي, كارتفعت مكانتو عنده، حىت أحلو ٤تل ٭تِت الربمكي صاحب دكاكينو

ـ( أمَت، من الدىاة ٛٗٚ - ٙٙٙ=   ى ٖٔٔ - ٙٗنصر بن سيار بن رافع بن حرم بن ربيعةالكنا٘ب ا١تتوَب سنة ) .ٕ
 . ٖٕ: ٛالشجعاف. كاف شيخ مضر ٓتراساف، ككاليبلخ. ينظر: االعالـ:الزركلي

 . ٖٖٗ: ٘العبادم الواعظ ا١تشهور: اٝتو أزدشَت. الواُب ابلوفيات : الصفدم  .ٖ
السعدم  ( بن قيس بن معاكية بن حصينا١ترمٔـ( االحنف ) ٜٔٙ - ٜٔٙ=   ى ٕٚ -  قه ٖاالحنف بن قيس ) .ٗ

 . ٖٙ٘: ٕاالعالـ: الزركلي  ا١تنقرم التميمي
 . ككرد فيو :  ٕ٘ٗالبيت أليب ٘تاـ الطائي: ديوانو  .٘

 فىتن كاف عذب الركح ال من غضاضة        كلكن كربان أف يقاؿ بو كربُ      
 . ٕٛٓالشاعر منصور الفقيو: ديوانو  .ٙ
 . ٚاالفوه االكدم: ديوانو   .ٚ
 . ٖٛٔ:ٔك أبو عمر من االكزاع قبيلة كتوُب سنة تسع كٜتسُت كمائة.الفهرست:الندٙب األكزاعي عبد الرٛتن بن عمر  .ٛ
ـ( صعصعة بن صوحاف بن حجر بن اٟتارث العبدم من ساداتعبد  ٙٚٙ -=...  ى ٙ٘ -صعصعة بن صوحاف )...  .ٜ

 .  ٖٗ: ٚالقيس من أىل الكوفة االعالـ: الزركلي 
و بضم ا١تيم كفتح الباء، كحكىفتح ا١تيم أيضا، كحكى ابن انصر كسر الباء ا١توبذاف، أ٫تلو اٞتوىرم، كقاؿ الصاغا٘ب: ى .ٓٔ

 . ٚٗ: ٓٔأيضا: فقيو الفرس كحاكم اجملوس،كقاضي القضاة للمسلمُت.اتج العركس: الزبيدم 
 .ٕٕٔ: ٙسعد العشَتة بن مالك بن أدد، من كهالف، من القحطانية: جد جاىلي. االعالـ: الزركلي  .ٔٔ
 . دار ا١تعارؼ, الرايض.) اٟتديث ضعيف جدان(. ٖٛ: ٕب: األلبا٘ب ضعيف الًتغيب كالًتىي .ٕٔ
 , دار الندكة اٞتديد, بَتكت. ٗٓٔ: ٔينظر الكبائر: دمحم بن عثماف الذىيب  .ٖٔ
 . ينظر الصحاح ُب اللغة: اٞتوىرم. الَغَلُس: ظلمة آخر الليل .ٗٔ
 ن عفاف هنع هللا يضر. ،جاء فيو أف القوؿ لعثماف ب ٕ: ٔسنن أيب داكد: عبد اسن العباد شرح  .٘ٔ
ا٢تمزة كالسُت يدّؿ على األصل كالشيء الوطيد الثابت، فاأُلّس أصل البناء، كٚتعو أساس. مقاييس اللغة: ابن فارس   .ٙٔ

ٔٙٔ:ٔ . 
 ( كفيو: ال ٖتقرف سييبان        كم جرَّ نفعان سييبٖٕٛ/ ٕٕٔالبيت البن الركمي: ديوانو) .ٚٔ
 الشاعر ٣تهوؿ .ٛٔ
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