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ػسيػطجضظػدراداتػطوصضغظػوطػاضظذرذر
 اخرى. جمالتجيب اف يكوف البحث املرسل اىل اجمللة غري منشور يف  -1
 ترسل اىل التحكيم.لن االحباث اليت التتوافق مع ضوابط الكتابة والنشر يف جملة دراسات موصلية  -2
ظػاـ نسهػه اىل  كمني ػ  البحث الذي يُدقَّق من احملرر على نظاـ تعقب األحباث، ويقبل منه، يرسل عرب الن -3

اثنػػ  علػػى األقػػل. ويف ضػػاؿ النػػرورل  كػػن ثرسػػاله اىل أ وػػر مػػن  كمني ػػ . ويتشػػذ القػػرار الن ػػا   بنشػػر 
البحػػث عالعت ػػاد علػػى رأي أغلبيػػة احملك ػػ . ويتػػابع احملػػرر بدقػػة توصػػيات احملك ػػ . واجمللػػة  ػػا ا ػػق يف 

 الرفض.تعديل األحباث املرسلة الي ا. وقبوؿ النشر أو 
يهتطيع الباضث االعرتاض على رأي احملك   بشرط تقدمي الػدليل. ويػدرس اػذا االعػرتاض، وااا  انػ   -4

 ضرورل، أرسل البحث اىل  كمني   آخرين.
ػذروطػاضصتابظ:

 :زبطيط الصسحة 
( وجيب أف زبطػط الصػسحة حبهػب املعػايري Microsoft Wordجيب أف تكتب األحباث على برانمج )

 التالية:
 .A4الصسحة: ع ودي  طوؿ -1
 .سم  2,5ا اشية العليا وا اشية الهسلى :  -2
 سم. 3ا اشية الي ىن وا اشية اليهرى:  -3
 Traditional Arabicنوع اخلط )عللغة العربية(:  -4
 . Times New Roman(: Englishنوع اخلط ) -5
 .14ضجم خط النص العادي يف املنت :  -6
 .18العنواف علعربية:  -7
 .16ية: العنواف عالنكليز  -8
 .لألحباث العربية 13ا واش  الهسلية  -9

 رظوانػاضبحثػ:

 .ينبغ  اف يكوف عنواف البحث عللغت  العربية واالنكليزية 
 .جيب ترؾ سطر واضد فارغ قبل العنواف عللغة االنكليزية 
 .جيب اف يكوف العنواف يف وسط الهطر 
 .)جيب اف تكتب  ل ضروفه  بريل عللوف الغامق )الساضم 
 (.0ين )و ة التباعد ب  العنامهاف 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادمػاضباحثػورظواظه:

 .يكتب رب  عنواف البحث: اسم الباضث، درجته العل ية، مكاف ع له فقط عللغت  العربية واالنكليزية 
 :اضطضخص

  ل ػػة، ويوضػع امللشػص يف بدايػػة   250-200جيػب اف يكػوف ملشػػص البحػث عللغتػ  العربيػػة واالنكليزيػة مػن 
 البحث.

 راغ سطر واضد قبل عنواف امللشص سواء أ اف عللغة العربية اـ عللغة االنكليزية.يرتؾ ف 
 .تكوف  ل ة )امللشص( يف بداية الهطر 

 اضصضطاتػاضطغتاحغظػ:

  ل ات مستاضية.  5-3جيب اف تهتشدـ يف البحث  
 .  يكتب تر يب )الكل ات املستاضية( عرينًا اىل الي 
 ( 14تكتب الكل ات املستاضية حبجم خط.) 
 ( ب  الكل ات املستاضية.،توضع فاصلة ) 
 توضع ).( بعد الكل ة االخريل من الكل ات املستاضية. 

 اضطدخل:ػػ

 .جيب أف يبدأ البحث دبدخل يتن ن: ادؼ البحث، ونطاقه، ومقارعته ، ومن جه 
 .يكوف عنواف املدخل يف بداية الصسحة اليت تل  صسحة امللشص 
 (14هطر، وتكتب خبط )غامق( ضج ه )كوف  ل ة )املدخل( يف وسط الت 

 ظّصػاضبحث:

 ( يكتب خبطTraditional Arabic.) 
  :14ضجم اخلط 
 (0( وبعد الك )6كوف املهافة ب  الهطور واضدل، ويكوف التباعد يف البداية )ت. 

 اضطظاوغنػاضغررغظ:

 .ًتكتب العناوين السرعية اىل الي   ضصرا 
  16ضجم اخلط يف العناوين السرعية. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دسػاضططبػظػسيػادتخدامػاضخرائطػواألذصالػواضجداول:األ

 .  الرتقيم اآليل للشرا ط، واالشكاؿ، والصور والرسـو
  توضيح اذا الرتتيب يف نص البحث، و تابة امسه فوقه، واإلضالة اىل املصدر الذي ُأخذ منه ثاا  اف مأخوااً مػن

 مصدر.
 ( عللػػػػوف االسػػػػود السحػػػػم )الغػػػػامق(، وتكتػػػػب ، الشػػػػكل )..(1، اخلريطػػػػة 1يكتػػػػب عنػػػػواف مػػػػا سػػػػبق )ا ػػػػدوؿ

 التوضيحات الالضقة خبط ما ل يف الوسط.

 االشتباداتػواالحاالت:

 ( نظػػاـ االضالػػة نظػػاـ )دراسػػات موصػػلية( يطبػػق يف البحػػث املرسػػل اىل جملػػةAPA-6  األمريكػػ )
 ضصرايً.

 اضطصادر:

 ( يتبع يف األحباث املرسلة اىل جملتنا يف  تابة املصادر نظاـAPA) 
 .يتح ل الباضووف مهؤولية صحة املصادر 
 .جيب التسريق ب  املالضظات واملراجع 
  ترقم املالضظػات يف مػنت البحػث )تػرقيم آيل(. ويوضػع الػرقم يف لايػة البحػث حبهػب ترتيبػه يف مػنت

 البحث.
 خصوصغاتػأخرى:

  صادر.صسحة تش ل املالضظات، ا داوؿ،األشكاؿ، اخلرا ط، وامل 20جيب أال يتجاوز البحث 

 .لغات البحث املعت دل يف اجمللة: اللغة العربية ، اللغة االنكليزية 

  ذبػػػػب يف األحبػػػػاث املرسػػػػلة اىل اجمللػػػػة مراعػػػػال قواعػػػػػد اللغػػػػة. ولػػػػذلك يتح ػػػػل الباضػػػػث مهػػػػػؤولية
 املشكالت واالنتقادات الناذبة عن الك.

  دراسػػػات موصػػػلية( ضقػػػوؽ فليػػػث األحبػػػاث املرسػػػلة اىل جملػػػة )دراسػػػات موصػػػلية( تعػػػود اىل جملػػػة(
 وز استشدام ا دوف االضالة الي ا.والجيوز نشراا، وطبع ا يف مكاف آخر، والجي

 :يرسل البحث  اماًل على الربيد االلكرتوين التايل 

E-Mail: derasat.mosulia@uomosul.edu.iq 
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 طرصزػدراداتػاضطوصل

 

ػظغظتطظىػببحوثػاضطوصلػاألصادغطغظػسيػاضطضومػاإلظدا
 الصسحة اسم الباضث عنواف البحث ت

ي معرفة  -1
 
الموصل من خالل كتاب احسن التقاسيم ف

دراسة -م( 993 /ـه  083االقاليم للَمقِدسي )ت: 

 -تحليلية

 18-1 أ.م.د.دمحم نزار الدباغ

ي الموصل ما بي   القرني   ا -2
 
لمهور عند االرس الحاكمة ف

 الرابع والسابع الهجريي   

 32-19 مها سعيد حميد. د.أ

الصالت العلمية بي   الموصل وبغداد خالل القرن  -3

ي عشر الميالدي
 
 السادس الهجري/ الثان

د.صهيب حازم عبد الرزاق م. 

 الغضنفري

33-48 

ي ضوء  الرحالت العلمية بي   علماء الموص -4
 
ل وبغداد ف

 ّ ي ِ
ْيث 
َ
ب
ُّ
كتاب المخترص المحتاج إليه من تاري    خ ابن الد

ي )ت   م(8048ـه/ 848للذهث 

لق علي حنان عبد الخام.د. 

 السبعاوي

 

49-64 

ي الموصل  -5
ي واليث 

 
ي ف

 
ي االرشيف العثمان

 
المسيحيون ف

 8888-8809 ومرص

 94-65 أ.م.د. إطالل سالم حنا

ي الموروث ا -6
 
: دراسة ف ي الموصلي الخب  

 
 111-95 أ.م.د. علي احمد العبيدي لثقاف
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 2222/ 3/8 اتريخ قبول النشر:  2222/ 45/6 اتريخ استالم البحث: 

 
 الموصل من خالل كتاب احدن التقاديم في مطرفظ االقاليم 

 -درادظ تحليليظ-( م993 /هـ  383ت:للَمقِددي )
 

Mosul through the Book of (Aihsin altaqasim fi 
maerifat alaqalim) 

by Al-Maqdisi, d.: 380 AH / 990 AD  
An analytical studies 

 
 أ.م.د.محمد نزار الدباغ

 قدم الدرادات االدبيظ والتوثيق
 جامطظ الموصل  /مركز درادات الموصل  /

 ادالميظ عربيظ حضارة االختصاص الدقيق : 
Assist.Prof.Dr. Mohammad Nazar AL-Dabbagh  

Department of literary studies and Documentation 
 University of Mosul / Mosul Studies Center  

 Specialization: Arabic And Islamic Civilization 
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(2) 

 البحث:ملخص 
ـ( أبمهية كبًنة بٌن َٗٗ /ىػ  َّٖحظي كتاب )احسن التقاسيم يف معرفة االقاليم( للمىقًدسي الًبشىارم)ت:

رسٌن كالباحثٌن من ادلستشرقٌن دلا لو من قيمة جغرافية يف استعراضو ادلصنفات اجلغرافية كاخذ اىتمامان كاسعا من قبل الدا
ألقاليم االرض كمدهنا كقراىا بصورة مشولية كاف جاء اجلانب االقتصادم من زراعة كصناعة كجتارة على اغلب اكصافو اال 

ادليالدم كالذم قاـ مؤلفو برحالت القرف العاشر /انو يعد من اىم ادلصنفات اجلغرافية اليت كصلتنا من القرف الرابع اذلجرم 
 كاسعة مشلت اغلب ادلدف كقدـ من خالذلا اكصاؼ مهمة قائمة على الرحلة ادليدانية مما جتسد يف كتابو .

 الكلمات املفتاحية : املقدسي ، كتاب احسن التقاسيم ، املوصل ـ إقليم ، االسواق
Absctract 

The book (Aihsin altaqasim fi maerifat alaqalim) by Al-Maqdisi, d.: 

380 AH / 990 AD, was of great importance among the geographical works, 

and it received wide attention from Orientalist scholars and researchers 

because of its geographical value in its comprehensive review of the 

regions, cities and villages of the land, even if the economic aspect came 

from agriculture and industry. and trade on most of its descriptions, but it is 

one of the most important geographical works that we have received from 

the fourth century AH / tenth century AD, whose author made extensive 

trips that included most of the cities and through which he presented 

important descriptions based on the field trip, which was embodied in his 

book. 

Keywords : Al-Maqdisi  , kitab Aihsin Altaqasim , markets  

,province,Mosul   

 ةاملقدم
البحػػػت لتسػػػليء الىػػػوء علػػػى صػػػورة مدينػػػة ادلوصػػػل مػػػن خػػػالؿ كتػػػاب ادلقدسػػػي ادلوسػػػـو ىػػػذا جػػػاء اذلػػػدؼ مػػػن 

)احسػن التقاسػيم يف معرفػة االقػاليم( كفػػ  مػنه  اليلػي قػائم علػى اليػػل مىػامٌن النصػوص ادلتعلقػة  دلدينػة الػػيت كردت يف 
 . الكتاب

نة ادلوصل مما كرد يف نصوص ادلقدسي اليت قدمها عن ادلدينة كتربز امهية البحت يف زلاكلة معاجلة الكالـ عن مدي
كالػػيت امتػػازت اتئيػػات صػػغًنة كنصػػوص دقيقػػة ركػػتت علػػى جوانػػب متعػػددة تػػرتبء  دلدينػػة يف زلاكلػػة اخلػػركج بنتػػائ  تعػػتز 

 -:  متثلت مبا يليقسم البحت اىل مقدمة كاربعة زلاكر كخامتة . البحت مما امتاز بو كتابو عن مدينة ادلوصل
احملور االكؿ : متثل  حلديت عن حيػاة ادلقدسػي كاقافتػو كرحالتػو الػيت كصػد  ػا مػدف ادلعمػورة فىػال عػن التعريػد بكتابػو 

 ) )احسن التقاسيم يف معرفة االقاليم
 .تابعة ذلااحملور الثاين : التعريد  ألمهية اجلغرافية دلدينة ادلوصل من حيت ادلوقع اجلغرايف كالبلدات كالقرل كاالعماؿ ال
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 احملور الثالت : بياف االمهية االقتصادية للمدينة مما متيتت بو ادلدينة من جتارات كصناعة كمنتوجات زراعية 
 احملور الرابع : ذكر االمهية الدينية كابرز ادلعامل العمرانية للموصل.

ة عنػػو كعػن كتابػػو ممػا رجػػع كاعتمػد الباحػت علػػى رلموعػة مػػن الدراسػات ادلرجعيػة كالػػيت قػدمت مػػادة اليليػة مهمػ 
اليها الباحت من نسخ كرقية كبعض الدراسات ادلنشورة على شبكة االنرتنيت فىال عن ادلصدر االساس ذلذه الدراسة كىو  

 احسن التقاسيم يف معرفة االقاليم(.)كتابو 
 ) فة االقاليماحملور االول : املقدسي : حياته وثقافته ورحالته والتعريف بكتابه )احسن التقاسيم يف معر 

ٍقًدًسيٌ  ىو أبو عبد هللا
ى
ادلعركؼ  سم دمحم بن أمحد مشس الدين ادلقدسي أك ادلقدسي  دمحم بن أمحد بن أيب بكر ادل

كنشػ   ػا  (ٕ.صُٖٖٗ)أسػود.ـْٖٗ /ىػػّّٓ، كقيػل سػنة ـ 947ىػػ 336سػنة القػدس اختصاران، ىو رٌحالة مسػلم كلػد يف
كصػػند كتػػا ىن (،-ادلقدمػػة–.ص kindleنشػػرة -دسػػي.د.ت)ادلقاحػػرتؼ التجػػارة فكثػػرت أسػػفاره حػػل صػػار رحاالػػة جغرافينا

(.ادلوقػع ََِِ )عبػد اييػد.)ـ990ػػ/ق380كقػد أكسػبو شػهرةن كبػًنةن. تػويف يف سػنة "أحسػن التقاسػيم يف معرفػة األقػاليم "امسػاه
b237-4b11-0664-LY/Posts/Details/0fffd677-https://portal.arid.my/ar-االلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتكين 

61c393bb107b.(، كيػػػذكر ادلستشػػػرؽ الركسػػػي كراتشكوفسػػػكيIgnati Lulianovich Krackovski 
. ُّٔٗ)كراتشكوفسػكي.ـ1000 /ىػػ  َّٗـ( رأم آخر حوؿ كفاتو فقد أشار اىل اف ادلقدسي تويف سػنة ُُٓٗ)ت:

 . (ُِّ-َِٖالقسم االكؿ ، ص 
القرف العاشر ادليالدم( مل توصد كصفا كافيا من الناحية  /رأل أف ادلملكة اإلسالمية يف )القرف الرابع اذلجرم ك 

د نفسػػو ذلػػذا اجلغرافيػػة كوصػػد ادلفػػاكز كالبحػػار كالبحػػًنات كاألهنػػار كادلػػدف كاألمصػػار كالنبػػات كاحليػػواف.. ا . كلػػذل  جػػرٌ 
 ( .ِ-ُ)ادلقدسي.د.ت.نشرة الرايض.صكطاؼ أكثر البالد اإلسالمية

كتػػب السػػابقٌن، كاعتمػػد يف كتابػػو علػػى ادلالحظػػة كادلشػػاىدة  "أحسػػن التقاسػػيم يف معرفػػة األقػػاليم" كانتقػػد يف كتابػػو
براز شخصية اإلقليم الذم ادليدانية كعلى ما مسعو من الثقات، كما كجده يف الكتب ادلصنفة. سعى ادلقدسي يف كتابتو إىل إ

 Aloysادلستشػػػػرؽ النمسػػػػاكم ألػػػػويس أشػػػػرًب ىر) ، كقػػػػد كصػػػػفو (ّ-ِ)ادلقدسي.د.ت.نشػػػػرة الػػػػرايض.صيكتػػػػب عنو
Sprenger:أبنػػػو أكػػػرب جغػػػرايف عرفتػػػو البشػػػرية قاطبػػػة، كاشػػػتهر  تسػػػاع ن ػػػاؽ أسػػػفاره كدقػػػة مالحظاتػػػو  ـ(ُّٖٗ( )ت

، كػػل فػػركع "أحسػػن التقاسػػيم يف معرفػػة األقػػاليم" يبنػػا. كقػػد تىػػمن كتابػػوكعمقهػػا، كحسػػن ترتيػػب مػػادة كتابػػو كصػػوغها صػػوغنا ط
مػادة -؛كيكابيػدايِٖ.صُٔٔٗ)مؤنس.اجلغرافيا ادلتعارؼ عليهػا انف كذلػ  أانػاء عرضػو ألقػاليم العػامل اإلسػالمي ادلختلفػة

 (.ادلوقع االلكرتكينَُِِمشس الدين ادلقدسي. )
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84

%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF

%D8%B3%D9%8A .( 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/336_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/336_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/947
https://ar.wikipedia.org/wiki/947
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/380_%D9%87%D9%80
https://portal.arid.my/ar-LY/Posts/Details/0fffd677-0664-4b11-b237-61c393bb107b
https://portal.arid.my/ar-LY/Posts/Details/0fffd677-0664-4b11-b237-61c393bb107b
https://portal.arid.my/ar-LY/Posts/Details/0fffd677-0664-4b11-b237-61c393bb107b
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D9%8A
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 (ِِٔ.صُٗ.مػػ ُٖٗٗ)ىيئػة ادلوسػػوعة العربيػػة.    القػػراءة كالكتابةأمػا عػػن اقافتػػو فقػػد تعلػم يف بيػػت ادلقػػدس 
 َُٓمث أرال اىل العراؽ كتفقو على مذىب االماـ ايب حنيفة النعماف )ت:  (َُ.صَُٔٗ)ادلنجد.كحفظ القرآف الكرًن

 ـ(ٖٕٗ /ىػػػػػػػػػػػػػػػػػ ّٖٔعلػػػػػػػػػػػػػػى يػػػػػػػػػػػػػػػد القاضػػػػػػػػػػػػػػي ابػػػػػػػػػػػػػػػو دمحم السػػػػػػػػػػػػػػًنايف )ت  (ٕٗ.صُٗٗٗ)اجلػػػػػػػػػػػػػػػالودم.ـ(767 /ىػػػػػػػػػػػػػػػ 
ـ( الشػػائعة ّٕٔ /ىػػػُُٖ. ككػػاف قػػارر عارفػػا  لقػػراءات كءاصػػة قػػراءة عبػػدهللا بػػن ايب عػػامر )ت: (ٕص.َُٔٗ)ادلنجػػد.

 ُٗ.مػػ ُٖٗٗ) ىيئػػة ادلوسػػوعة العربيػػة.  كعػػرؼ شػػيئا مػػن علػػـو النحػػو كاللغػػة،  (ٕ.صَُٔٗ)ادلنجد.عنػػد اىػػل الشػػاـ
 . (ٕ.صَُٔٗ)ادلنجد.كنظم الشعر (ِِٔ.ص

ـ(  ػػػػػدؼ احلػػػػػ ، مث ٔٔٗىػػػػػػ/ّٔٓإىل جتيػػػػػرة العػػػػػرب يف بدايػػػػػة عػػػػػاـ ) مدينػػػػػة القػػػػػدس بػػػػػدأ ادلقدسػػػػػي رحلتػػػػػو مػػػػػن
كزار أق ػػػػار العجػػػػم كبػػػػدأىا  قلػػػػيم ادلشػػػػرؽ  ،كادلغػػػػرب كمصػػػػر كبػػػػالد الشػػػػاـاجلتيػػػػرة )الػػػػيت اطلػػػػ  عليهػػػػا اسػػػػم آقيػػػػور(  كبػػػػالد العػػػػراؽ زار
كثػػػػػًن التنقػػػػػل  ن اكلابػػػػػ كالسػػػػػند حػػػػػل انػػػػػو لقػػػػػب  لػػػػػوىاًكم )نسػػػػػبة إىل ككرمػػػػػاف كفػػػػػارس كخوزسػػػػػتاف كاجلبػػػػػاؿ كالرحػػػػػاب الػػػػػديلم مث

ـ( اسػتنادان إىل معلومػات شخصػية ٖٓٗىػػ/ّٕٓكيبػدك أنػو انتهػى مػن رحلتػو يف حػدكد عػاـ ) كابػن البنػاء كالًبشىػارم كالرتحاؿ(
عاصػػػػػػمة إقلػػػػػػيم فػػػػػػارس بعػػػػػػد أف أ  األربعػػػػػػٌن مػػػػػػن  شػػػػػػًناز ينػػػػػػةأشػػػػػػارت إىل أنػػػػػػو أهنػػػػػػى يف ىػػػػػػذه الفػػػػػػرتة  ليػػػػػػد كتابػػػػػػو يف مد

ككاف فيو من أصدؽ الرحالٌن مالحظة، كأدقهم نظػرا، كأحسػنهم دلوضػوعو ترتيبػا؛ كقػد  (.ُٓ-ُْ.صََِٖ)نصار.عمره
بكل صناعة، كامل كل مشقة، كأنف  فوؽ عشرة آالؼ درىم، كعٌرض نفسو لكل خ ر يف سبيل عمل كل حيلة كالتح  

احلصػػػوؿ علػػػى ادلعرفػػػة، كجاءتػػػو فكػػػرة  اخلػػػرائء  فعملهػػػا يف كتابػػػو ىػػػذا. بػػػل جاءتػػػو فكػػػرة اخلػػػرائء ادللونػػػة، كاختيػػػار األلػػػواف 
كاألهنػػػػػػػػػػػػػار  لترقػػػػػػػػػػػػػة، كاجلبػػػػػػػػػػػػػاؿ  ادلناسػػػػػػػػػػػػػبة؛ فاحلػػػػػػػػػػػػػدكد كال ػػػػػػػػػػػػػرؽ  حلمػػػػػػػػػػػػػرة، كالرمػػػػػػػػػػػػػاؿ  لصػػػػػػػػػػػػػفرة، كالبحػػػػػػػػػػػػػار  خلىػػػػػػػػػػػػػرة،

بػػػػػػػػػػػالد  ، مثكادلغػػػػػػػػػػػرب كمصػػػػػػػػػػػر كبػػػػػػػػػػػالد الشػػػػػػػػػػػاـ كالعػػػػػػػػػػػراؽ جتيػػػػػػػػػػػرة العػػػػػػػػػػػرب كقػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػاح يف( .َِ-ُٗ.صََِٖ)نصػػػػػػػػػػػار. لغربة
ن حظو كحظنا فقد أاتحت لو فرصة الرحلة كإشباع ىوايتو يف جوب االفاؽ كمشاىدة ككاف ىذا من حس.كاذلند كالسند فارس

 . (ُّ.صُٔٔٗ)مؤنس.االرض كمن عليها
كقػد كضػع ادلقدسػػي كتابػو )أحسػن التقاسػػيم يف معرفػة االقػاليم ( متىػػمنان ادلعلومػات القيمػة عػػن الػبالد الػيت زارىػػا 

ـ( كالثانيػة الػيت ٖٓٗ/ىػػ ّٕٓكضػع كتابػو يف مسػودتٌن االكىل يف عػاـ )كشاىدىا كاقاـ  ا كذكر أنو مل ير االنػدلس ، كقػد 
ـ( كقد رفع االكىل ٖٖٗ/ىػّٖٕاستند اليها ايقوت احلموم اكملت بعد االاة أعواـ من انتهاء ادلسودة االكىل أم يف عاـ )

اء مػن فػارس كافغانسػتاف اىل آؿ ساماف )نسبة اىل مؤسس االسرة ساماف خده كحكمت اسرتو يف بػالد مػا كراء النهػر كأجػت 
. كعنػد كصػفو لكػل ق ػر يقسػمو ( َُ.صُٖٖٗ)أسػود.ـ(، كالثانية اىل الفاطميٌنٗٗٗ-ْٕٖ /ىػّٖٗ-ُِٔما بٌن )

 على االاة أقساـ غًن متساكية احلجم كىي : 
 القسم االكؿ : يتناكؿ فيو أقساـ االقاليم كمدنو كادلواضع العامرة فيو .

كال وائػػد كاللغػػة كالتجػػارة كاالكزاف كالنقػػود كالعػػادات كادليػػاه كادلعػػادف كاالمػػاكن ادلقدسػػة  القسػػم الثػػاين : يبحػػت فيػػو ادلنػػاخ
 كاخالؽ الناس للق ر كاخلراج .

 (.ُُ.صُٖٖٗ)أسود.القسم الثالت : يقتصر فيو الكالـ عن ادلسافات كطرؽ ادلواصالت

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%A8_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%A8_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A2%D9%88%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A2%D9%88%D9%89
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AF_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AF_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
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وق  اجلغرايف والبلـدات والقـرا وااللمـال التابعـة التعريف ابألمهية اجلغرافية ملدينة املوصل من حيث املاحملور الثاين : 
 .هلا

اكتسب كصد االقاليم كمدنو عند ادلقدسي امهية كبًنة مما لو صلة  جلانب اجلغرايف ، مما ذكره يف كتابو )أحسن  
رتو مػع مػا  التقاسيم يف معرفة االقػاليم( يف كصػفو ألقػاليم ادلعمػورة ، كاكتسػب كصػد اقلػيم اجلتيػرة كالػذم تعػد ادلوصػل حاضػ

كػػاف يتبعهػػا مػػن مػػدف كقػػرل كقػػد جتلػػى ذلػػ  الوصػػد يف عػػدد مػػن النصػػوص الػػيت اتػػى يف اغلػػب نصوصػػها علػػى الوصػػد 
 اجلغرايف ذلذا االقليم كاحلديت عن االهنار السيما هنر دجلة كمدينة ادلوصل فىالن عن أعماذلا. 

م بقولػو :   أمػا اذلػواء كالرسػـو فمقاربػة للشػاـ مشػا ة فذكر يف ادلدخل العػاـ لوصػد اقلػيم اجلتيػرة  ػالن  لشػؤكف ىػذا اإلقلػي
للعػػراؽ، كبػػو مواضػػع حػػارة، كبػػو جيػػل مثػػل سػػنجار كمػػدف الفػػرات، ككػػورة آمػػد  ردة لقر ػػا مػػن اجلبػػاؿ كاصػػ  بلدانػػو ىػػواءن 

ز كمػػػن الواضػػػ  اف تركيػػػت ادلقدسػػػي يف ىػػػذا الػػػنب كػػػاف منصػػػبان علػػػى ابػػػرا. (ٓٔ)ادلقدسي.د.ت.نشػػػرة الػػػرايض.صادلوصل 
اخلصػػػائب اجلغرافيػػػة ل)قلػػػيم )كاقصػػػد ىنػػػا  حلػػػديت اقلػػػيم اجلتيػػػرة( مػػػن حيػػػت التىػػػاريس )اجلبػػػاؿ كالصػػػحارل كادلفػػػازات  
كالسػػػػػػػػػػػػهوؿ كالػػػػػػػػػػػػودايف(. فىػػػػػػػػػػػػالن عػػػػػػػػػػػػن ادلنػػػػػػػػػػػػاخ كاألنػػػػػػػػػػػػواء اجلويػػػػػػػػػػػػة زايدة علػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػوارد ادليػػػػػػػػػػػػاه كاألهنػػػػػػػػػػػػار كالبحػػػػػػػػػػػػًنات 

ف بػػٌن ىػػواء اقلػػيم اجلتيػػرة مػػن جهػػة ، كاقليمػػي ك ػػد مػػن خػػالؿ الػػنب اف ادلقدسػػي يقػػار  (.ُّٓ.صَُِِ)سػػعيد.كغًنىا
العراؽ كالشاـ من حيت احلرارة كالربكدة كاالعتداؿ كال  ػد تفسػًنا لػذل  اال للقػرب اجلغػرايف بػٌن االقػاليم الثالاػة ؛ كضػرب 

منػاط  حػارة ادلقدسي مثاالن آخر من خالؿ النب ادلتقدـ علػى الفػرؽ بػٌن حػرارة كبػركدة اقلػيم اجلتيػرة حينمػا ذكػر اف ىنػاؾ 
فيو مل يسمها ، على حٌن انو حدد ادلناط  البادرة فيو ككورة آمد يف داير بكر من بالد اجلتيػرة معلػالن سػبب الػربكدة لقػرب 

 آمد من اجلباؿ ، كبٌن كذل  اف اص  ادلدف ىواء ىي مدينة ادلوصل .
قلػيم الرابػع مػن اقػاليم ادلعمػورة كيف نب آخر عن اقليم اجلتيرة حدد ادلقدسي موقػع ىػذا االقلػيم بتوسػ و ضػمن اال

السبعة اليت حددىا اجلغرافيوف كالذم دعاه  قلػيم آقػور مبينػان حػدكده اجلغرافيػة مػن االجتاىػات االربعػة كمػا تىػمو كػل جهػة 
اإلقليم الرابع أكلو حيت يكوف الظل فيو يف الوقت الذم ذكػر  أربعػة أقػداـ كاالاػة أوػاس كالػت وػس من مدف بقولو :   

، كعرضو حنوان من مائتٌن كستٌن ميالن كنيفان قاصدان، ككقع كس و  لقرب من أقور كمنب  كعرقة كسلمية كقومس من حنو قدـ
الرم، ككقع طرفو األدىن الذم يلي العراؽ  لقرب من بغداد كما كاف على مستها شرقان كغر ن، ككقع طرفو األقصى الذم يلي 

اف إىل أردبيل كجرجاف كما كاف يف ىذا السمت، ككقع فيو مػن ادلشػاىًن: نصػيبٌن الشاـ  لقرب من قاليقال كساحل طربست
اكند هنكدارا كالرقة كقنسرين كحلب كحراف كمسيساط كالثغور الشامية كادلوصل كسامرا كحلواف كشهرزكر كماسبذاف كالدينور ك 

)ادلقدسي.د.ت.نشػػرة  "علػػى السػػمت كمهػػذاف كاصػػبهاف كادلراغػػة كز ػػاف كقػػتكين كطػػوس كبلػػخ ك يػػع مػػا التفػػت ىػػذه ادلػػدف
ك ػػػػد انػػػػو يف ىػػػػذا الػػػػنب قػػػػد خصػػػػب ذكػػػػر بعػػػػض ادلػػػػدف ادلشػػػػهورة الػػػػيت تقػػػػع مػػػػن ضػػػػمن اعمػػػػاؿ اقلػػػػيم ،(َّالػػػػرايض.ص

اجلتيرة)آقور( كمنها ادلوصل كما كاف يتبعها من مدف كنصيبٌن كدارا كحراف ، أما بقية ادلدف الواردة يف النب فهي مما حدده 
 ابع اديدا كال تتبع بالد اجلتيرة .مما يتبع االقليم الر 
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كأييت احلديت بعدئذ عن رلارم ادلياه كاالهنػار الػيت اخػذت اىتمامػان كاسػعان مػن ادلقدسػي كمنهػا هنػر دجلػة كالػذم 
ذكره يف اكثر مػن نػب ، منهػا مػا اتػى علػى ذكػر منبعػو كمػا يصػب فيػو مػن الركافػد بقولػو   ف مػا دجلػة ف هنػا عػٌن  ػرج مػن 

لقرنٌن عند  ب الظلمات  قليم أقور فوؽ ادلوصل، مث يلقاىا عدة اهنار منها التاب إىل أف يلقاىػا الفػرات ات ر ط ذم ا
ك د من خالؿ النب ادلتقدـ اف دجلة ليس بعٌن امنا  (.َُ-ٗ)ادلقدسي.د.ت.نشرة الرايض.صكشعب النهركاف ببغداد  

بعبػارة )فػوؽ ادلوصػل( مبسػافة مل اػددىا ادلقدسػي ، ك ػد يف  هنر منبعو عٌن أبعلػى اقلػيم آقػور مشػاؿ ادلوصػل حينمػا حػددىا
كصفو بعض ادلبالغة حينما قاؿ اف ىػذا النبػع جػرج مػن رلػارم صػخرية دعاىػا بػر ط ذم القػرنٌن عنػد  ب الظلمػات كىػي 

افد مل يسم تعد من القصب االس ورية ، لكن من احملق  يف كصفو ىي الركافد النهرية اليت تصب يف دجلة كىي اكثر من ر 
 منها اال التاب حل ينحدر هنر دجلة جنو ن حنو بغداد كيصب  قريبان من هنر الفرات .

كجاء ادلقدسي على ذكر األسامي كاتفاقها  دلدف كالقرل كاختالفها  دلواضع قائال   اعلػم أف يف اإلسػالـ بلػدا ن 
آمرىا، كادلنسوبوف إليها. فرأينا أف نقدـ ىذا الباب كنفرده ككوران كقرل تتف  أمساءىا، كتتباين مواضعها، كيشكل على الناس 

)ادلقدسي.د.ت.نشػػػرة  "ؿذلػػػا، كنػػػذكر أيىػػػان األسػػػامي الػػػيت جتلػػػد فيهػػػا أىػػػل األقػػػاليم، فػػػ ف ذلػػػ  يفيػػػد مػػػن دخلهػػػا ال زلػػػا
د فقػػ (ُّ)ادلقدسي.د.ت.نشػػرة الػػرايض.صكمػػن بػػٌن ىػػذه االمسػػاء الػػيت كردت عنػػد ادلقدسػػي   نينػػول   (ُُالػػرايض.ص

حػػدد القد ػػػة كاحلديثػػة  دلوصػػػل ، ف مػػػا القد ػػة ف هنػػػا نينػػػول العاصػػمة االشػػػورية كىػػي بلػػػدة قد ػػػة معركفػػة يف كتػػػب التػػػاريخ 
 كالبلداف كيف القصب القرآين ، قاؿ تعاىل :

 ٍنىا عىػنػٍهيٍم عىػذىابى اخٍلًػٍتًم يف احلٍىيىػاًة الػَدنٍػيىا كىمىتػاٍعنىػاىيٍم ًإىلى  فػىلىٍوالى كىانىٍت قػىٍريىةه آمىنىٍت فػىنػىفىعىهىا ًإ ىانػيهىا ًإالا قػىٍوـى ييونيسى لىماا آمىنيوا كىشىػف
كالػػيت كانػػت قريػػة يف زمػػن بعثػػة النػػ  يػػونس )عليػػو السػػالـ( اليهػػا لنشػػر  .(ٖٗ)القػػراف الكػػرًن ، سػػورة يػػونس ، انيػػة  ًحػػٌنو 

وصػػل ادلقابلػػة ذلػػا كىػػي ادلدينػػة ادلشػػهورة كحاضػػرة بػػالد رسػػالة التوحيػػد . أمػػا عبػػارة ادلقدسػػي )نينػػول احلديثػػة( فمػػا ىػػي اال ادل
 .دمارىا قد ان  اجلتيرة ، كرمبا ذكر عبارة احلديثة ألهنا كانت عامرة قياسان بنينول اليت اصبحت بلدة قد ة مندارة السيما بعد

ور فيحػػػدده كأييت ادلقدسػػػي سػػػريعان علػػػى ذكػػػر هنػػػرم دجلػػػة كالفػػػرات  ختصػػػار مث يتوجػػػو اىل ذكػػػر اقسػػػاـ اقلػػػيم اقػػػ
 لػػػداير الثالاػػػة ادلعركفػػػة )دايربكػػػر كداير ربيعػػػة كداير مىػػػر ( كاىػػػم مػػػدهنا مػػػن خػػػالؿ الػػػنب االيت :   كالفػػػرات كسػػػيحاف 
كجيحػػاف... كالفػػرات يتقػػوس علػػى ىػػذا اإلقلػػيم كلػػو ىػػذا الفىػػل، كدجلػػة ينبػػع منػػو كذلػػا الػػذكر. كبػػو الػػنعم كادلشػػاىد كالثغػػور 

ال ريػ  فيػو صػعبة، كقػد خربػت الػرـك اغػوره. كىػذا مثالػو كشػكلو. كقػد قسػمنا ىػذا االقلػػيم كادلسػاجد، إال أنػو بيػت الػذعار ك 
علػػى ب ػػوف العػػرب لتعػػرؼ دايرىػػم كمتيتىػػا كجعلنػػاه اػػالث كػػور علػػى عػػدة ب ػػوهنم، أكذلػػا مػػن قبػػل العػػراؽ داير ربيعػػة مث داير 

. كأما داير ربيعة فقصبتها ادلوصل كمن مد هنا: احلديثة، معلثال، احلسنية، تلعفر، سنجار، مىر مث داير بكر كبو أربع نواحو
اجلباؿ، بلد، أذرمة، برقعيػد، نصػيبٌن، دارا، كفرتػور، رأس العػٌن، ،ػانٌن، كأمػا  حيتهػا فجتيػرة آبػن غمػر كمػدهنا: فيشػابور، 

ري،، تل زلرل،  جػركاف،  عينار، ادلغيثة، التكزاف. كأما داير مىر فقصبتها الرقة كمن مدهنا: احملرتقة، الرافقة، خانوقة، احل
كالناحيػػة سػػركج، كفػػرزاب، كفرسػػًنين. كأمػػا داير بكػػر فقصػػبتها آمػػد كمػػن مػػدهنا:  .حصػػن مسػػلمة، ترعػػوز، حػػراف، الرىػػا

ميافارقٌن، تل فافاف، حصن كيفا، الفار، حاذية، كغًنىن. كمدف الفراتية أكربىن رحبة ابن طوؽ، قرقيسػيا، عانػة، الداليػة، 
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ور قصػػبتها عػػراايف كمػػن مػػدهنا: احلصػػٌن، الشمسػػينية، ميكسػػٌن، سػػكًن العبػػاس، اخليشػػة، السػػكينية، احلديثػػة. كمػػدف اخلػػاب
كيالحػػظ مػػن خػػالؿ الػػنب اف داير ربيعػػة ىػػي االغػػتر مػػن حيػػت ادلراكػػت ( .ٕٔ)ادلقدسي.د.ت.نشػػرة الػػرايض.ص التنػػانًن 

اهتا أربعػة عشػر ، امػا داير بكػر فػذكر اف ابػرز احلىرية اليت بلغ عددىا العشركف تليها داير مىر كاليت بلغ عدد مدهنا كبلػد
مدهنا يبلغ عددىا ستة ، ك ل بع فاف ىذا العدد ال  ثل كل ادلدف الػيت ذكرىػا اجلغرافيػوف كالرحالػة بػل ىػي جػاءت حسػب 

 اشارة ادلقدسي كىي مقاربة ككاقعية .
ا قاؿ  لنب   احلديثة: على دجلة أيىان كحدد ادلقدسي نصان مفردان للحديت عن بلدة حديثة ادلوصل كىي من ابرز اعماذل

 .(ّٔ)ادلقدسي.د.ت.نشرة الرايض.صعند جرؼ يصعد إليها بدرج كاجلامع قرب الشء  
كجاء ذكر اعماؿ ادلوصل يف نب كبًن جامع اتى ادلقدسي على اع اء توصػيفات مبسػ ة لكػل بلػدة مػن حيػت 

تجارم قاؿ :    معلثااي: من حنو آمد صغًنة كثًنة البساتٌن علػى هنػر العمارة كادلوقع اجلغرايف كالواقع التراعي كالصناعي  كال
بنياهنم طٌن كاجلامع على تل. احلسنية: على هنر يقبل من أرمية كىو الػذم عليػو قن ػرة سػنجة، كاجلػامع كسػء البلػد كالنهػر 

ن محػداف، قػاؿ: حػدانا أبػو على جانب. ،انٌن: مدينة على هنر غتير يقبػل مػن أرمينيػة اػت اجلػودم، كحػدانا أبػو سػعيد بػ
حامد اجللودم، قاؿ: حدانا أبو ىانئ، قاؿ: قرأ أيب علي عبد ادلنعم بن ادريس عن أبيو عن كىب بن منبو، قاؿ: دلا خرج 
نوح من السفينة بىن قرية كمساىا ،انٌن ككانت أكؿ قرية بعد ال وفاف بناىا نوح بعددىم لكل رجل ممن معو بيتػان، فهػي أكؿ 

 جلتيرة، جتيرة ابن عمر: بلد كبًن، يدكر عليو ادلاء من االاة جوانب كدجلة بينها كبٌن اجلبل، كىي طيبة نتيهة  مدينة بنيت
بناؤىم حجارة شرقي دجلة كحلة يف الشتاء.  عينار: نتىة. طيبة، كىي وس كعشركف زللة يتخللها البساتٌن كادلياه، ليس 

دخلػة كثػًنة القصػور حسػنة البنيػاف مػن جػب كحجػر، فرجػة األشػواؽ كاجلػامع مثلها  لعراؽ مػع رفػ  كرخػب. بلػد: غتيػر ال
كسء البلد. أذرمة: صغًنة يف الربية، شر م من آ ر كبنياهنم قباب، كبرقعيد كذل  إال إهنا أكرب. نصيبٌن: ىي أنته كأصغر 

سوقها من الباب إىل الباب، عليها كأرحب من ادلوصل، كثًنة الفواكو  ا محامات حسنة كقصور منيفة، كذلم يسار كلباقة، 
حصن من حجر ككلس، كاجلػامع كسػء البلػد، كنعػوذ    مػن عقار ػا. دارا: صػغًنة طيبػة، ذلػم قنػاة تعػم البلػد كجتػرم فػوؽ 
الس وح كتقر يف اجلامع مث تنحدر إىل كادو، بنياهنم حجارة سود ككلس. سػنجار: يف مفػازة  ػا جػل كثػًن، كثػًنة األسػاكفة، 

فػػيهم، شػػر م مػػن ضػػهر عػػذي  كعيػػوف كثػػًنة، رأس العػػٌن: يف سػػهلة أسػػفلها متخػػرؽ  دلػػاء يتفجػػر عيػػو ن، كذلػػم  ػػًنة  اجلػػامع
، كذلػم بسػاتٌن كمػتارع،  صػغًنة رأس ادلػاء حنػو مػن قػامتٌن، زالؿ ي ػرح الػدرىم فػال جفػي يف أسػفلو، بنيػاهنم حجػارة كجػب

كاختػتم ادلقدسػي الوصػد . (ٗٔ-ٖٔ)ادلقدسي.د.ت.نشػرة الػرايض.صلرقة كيقع إليها اال،ائة كستوف عينان عذبة متد إىل ا
، كالكػالـ ىنػا  (ٕٔ)ادلقدسي.د.ت.نشػرة الػرايض.صاجلغرايف إلقليم اجلتيرة بقولو :   كىي أص  ىػواءن مػن سػائر اإلقلػيم  

ا ادلوصػػل كالػػيت تقػػدـ ينسػػحب علػػى منػػاخ اقلػػيم اجلتيػػرة فهػػو مػػن اصػػ  االىويػػة للمقػػيم كادلسػػافر كادلسػػتقر يف مػػدهنا السػػيم
 احلديت عن مناخها كطيب ىوائها يف نب ساب  .

 بيان االمهية االقتصادية للمدينة مما متيزت به املدينة من جتارات وصنالة ومنتوجات زرالية احملور الثالث : 
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دانيػػة الػػيت تنوعػػت ادلػػوارد االقتصػػادية الػػيت اتسػػمت  ػػا بػػالد اجلتيػػرة كمنهػػا مدينػػة ادلوصػػل كتوزعػػت النصػػوص البل 
سجلها ادلقدسي يف كتابو )أحسن التقاسيم يف معرفة االقاليم( على االاة أصناؼ منها ما ركت على اسهاـ اىل ادلوصػل يف 
بناء بغداد يف زمن اخلليفة العباسي ابو جعفر ادلنصور ، كمنها كىو جلها سلء الىوء كبنصوص صغًنة على كل مػا يتعلػ  

اهتػػػا كانػػػواع البىػػػائع التجاريػػػة الػػػيت كانػػػت تنتجهػػػا ، كجػػػاء ذكػػػر ادلوصػػػل كاعماذلػػػا يف رلػػػت بتراعػػػة ادلوصػػػل كصػػػناعاهتا كجتار 
اصناؼ النصوص اليت س رىا ادلقدسي جامعة ذكر ادلوصل كاعماذلا من ادلدف كالقرل عند ذكر ادلسافات كال رؽ بٌن تل  

 البلدات كمدينة ادلوصل .
، ك ا مدينة السالـ. كذلم اخلصائب كالظرافة، كالقرائ  كالل افة، ىواءه ففي حديثو عن بغداد قاؿ :   بغداد: مصر االسالـ

رقي ، كعلم دقي . كل جيد  ا، ككل حسن فيها. ككل حاذؽ منها، ككػل رػرؼ ذلػا. ككػل قلػب إليهػا، ككػل حػرب عليهػا، 
لسػفاح مث بػىن ككل ذب عنها. ىي أشهر من أف توصد كأحسن من أف تنعت كأعلػى مػن أف متػدح. أحػداها أبػو العبػاس ا

ادلنصور  ا مدينة السالـ كزاد فيها اخللفاء من بعده. كدلا أراد بناء مدينة السالـ س ؿ عن شػتائها كصػيفها كاألم ػار كالبػ  
كاذلواء، كأمر رجاالن حل يناموا فيها فصوؿ السنة حل عرفوا ذل  مث استشار أىل الرأم من أىلها فقالوا نرل أف تنتؿ أربع 

انب الشرقي بوؽ ككلواذم، كيف الغريب ق ربل ك دكراي، فتكوف بٌن جل كقرب ماءو، ف ف أجدب طسوج أك طساسي  يف اجل
أخرت عمارتو كاف يف انخر فرج، كأنت على الصراة جتيئ  ادلًنة يف السفن الفراتية، كالقوافل من مصر كالشػاـ يف الباديػة، 

يف دجلػة، ف نػت بػٌن أهنػار ال يصػل إليػ  العػدك إال يف سػفينة أك كجتيئ  آالت من الصٌن يف البحر، كمػن الػرـك كادلوصػل 
ال سػوج ىػو اقػل مػن  ك طساسػي كال سوج  عهػا  ؛ْٓ)ادلقدسي.د.ت.نشرة الرايض.صعلى قن رة على دجلة كفرات  

د قسػموا الكورة كالرستاؽ كاإلستاف فهو احد اجتاء الكػورة ...كىػي لفظػة فارسػية كغالبػان مػا تسػتخدـ يف سػواد العػراؽ ، كقػ
، كمػن خػالؿ الػنب تتىػ  امهيػة ادلوصػل بوصػفها (ٔٓ.صُ.جَُُِايقػوت احلمػوم.سواد العراؽ على ستٌن طسوجان .

ادلًنة ىػي ال عػاـ الػذم  تػاره االنسػاف ، كادلػًنة جلػب ال عػاـ كقيػل ، )ك مصدران مهمان لبغداد يف تتكيدىا آبالت البناء كادلًنة 
 ( .ْٖ. صَُِٓ.سليماف.  ع ال عاـ للبيع

كيف نب رف يتعل   قليم العراؽ كحاضرتو بغداد بٌٌن ادلقدسي امهية هنرم دجلة كالفرات كركافدمها يف مد ادلن قة 
 لبىػػائع التجاريػػة معرجػػان الركايػػة ادلتعلقػػة ببنػػاء بغػػداد كاسػػتعانة اخلليفػػة ابػػو جعفػػر ادلنصػػور أبمهػػر الصػػناع كاىػػل اخلػػربة مػػن  

ل قػاؿ   كأهنػار الفػرات تقلػب يف دجلػة يف جنوبيهػا كمػا حػاذل ادلدينػة كمػا مشاليهػا دجلػة كربايت ادلدف كمنها مدينة ادلوصػ
حسب. كجترل يف ىذه الشعب الفراتية السفن إىل الكوفة كيف دجلة إىل ادلوصػل. كذكػر الشمشػاطي يف اترجػو أف ادلنصػور 

مانة كادلعرفػة  ذلندسػة، ككػاف فػيهم أبػو حنيفػة دلا أراد بناء مدينة السالـ، أحىر أكرب من عرؼ من أىل الفقو كالعدالة كاأل
النعماف ابن ربت كاحلجاج بن أرطاة، كحشر الصػناع كالفعلػة مػن الشػاـ كادلوصػل كاجلبػل كسػائر أعمالػو كأمػر ء هػا كحفػر 

.كىذا يوض  امهية ادلوصل الصناعية (ٓٓ)ادلقدسي.د.ت.نشرة الرايض.ص  . ْٗكمتت يف سنة  ُْٓاألساسات يف سنة 
 ذل  الوقت .يف 
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أمػػا النصػػوص االخػػرل ادلتعلقػػة مبدينػػة ادلوصػػل كالػػيت تشػػكل اجلػػتء الثػػاين مػػن احملػػور الثالػػت يف ىػػذه الدراسػػة فهػػي  
نصوص صغًنة كمتباينة ما بػٌن طػوؿ ادلػادة كقصػرىا كاشػتماذلا علػى اجلوانػب االقتصػادية مػن زراعػة كجتػارة كصػناعة . ففيمػا 

اعة مبدينة ادلوصل  لدرجة االكىل فقد ذكر ادلقدسي ما تتمتع بو ادلدينة مػن اف ذلػا  منػازه يتعل   جلوانب اليت ذلا صلة  لتر 
، فادلنػازه ىػي أمػاكن التنػته كالفرجػة كالػرتكي  عػن الػنفس ،  (ّٔ)ادلقدسي.د.ت.نشػرة الػرايض.صك خصائب ك،ار حسنة

لتراعيػػة كرمبػػا ين بػػ  ىػػذا ايىػػا علػػى امػػا مفػػردة اخلصػػائب فتنسػػحب عػػن مػػا متيػػتت بػػو ادلوصػػل مػػن خصػػائب ادلنتوجػػات ا
 بىائعها التجارية كصناعاهتا اليت اختصت  ا عن  قي ادلدف ، كمفردة الثمار احلسنة أم اجليدة ادل كل .

)ادلقدسي.د.ت.نشػرة فىالن عن ذل  فقد ذكر يف نب آخر عن ادلوصل أف  ا   ...حلـو جيػدة كأمػور جامعة 
 للحـو ىنا تن ب  على اجلانب التراعي فالثركة احليوانية تعد مكملة للثركة التراعية من  ، كادلس لة ادلتعلقة  (ّٔالرايض.ص

زلاصػيل كمنتوجػػات احلبػػوب كالفاكهػة كاخلىػػار كاالشػػجار ادلثمػػرة كغًنىػا ، كلػػذا  ػػد اف ادلقدسػػي ذكػر عػػن ادلوصػػل اف  ػػا 
ر فهي جامعة لكل العناصر من ىيبة السل اف كادلل  اموران جامعة كرمبا ىذا ين ب  عليها لكوهنا حاضرة كعاصمة اقليم آقو 

 كحسن ال باع كموفور ادلوارد االقتصادية كسعة العمارة .
كمن اجلوانب االخرل ادلتعلقة  جلانب التراعي ما يتعل   لبساتٌن اليت ايء  ا فقاؿ عنهػا ادلقدسػي :   غػًن أف البسػاتٌن 

. كىنػػا كجػػو ادلقدسػػي نقػػده (ّٔ)ادلقدسي.د.ت.نشػػرة الػػرايض.صة كمػػاء النهػػر بعيػػد ادلسػػتقى  بعيػػدة كريػػ  اجلنػػوب مؤذيػػ
االجيػػػايب بوصػػػفو خبػػػًنان  ػػػذه االمػػػور نظػػػران الف اجلوانػػػب االقتصػػػادية اخػػػذت حيػػػتان كاسػػػعا مػػػن كتابػػػو كمنهػػػا اجلوانػػػب ادلتعلقػػػة 

اصػػيل التراعيػػة لػػرايح السػػمـو اك رايح اجلنػػوب ف هنػػا  لتراعػػة اذ ذكػػر اف بسػػاتينها بعيػػدة السػػقيا السػػيما اذا مػػا تعرضػػت احمل
تتلد احملاصيل كتؤذيها ،  ىي  عن اشارة ادلقدسي ببعد رلرل النهر عن ىذه البساتٌن ممػا يفقػدىا مػوردان مهمػان مػن مػوارد 

 ادلياه .
بشرب اىػل ادلدينػة للمػاء اذ فىال عن ذل  فهناؾ اشارة اخرل ترتبء  دلياه كىنا ال يتعل  االمر  لسقي بقدر تعلقو      

  (ّٔ)ادلقدسي.د.ت.نشػػرة الػػرايض.صمػػن دجلػػة كمػػن هنػػر زبيدة -أم اىػػل ادلوصػػل–اشػػار اىل أف   ان ر ماحلػػة كشػػر م 
.كمس لة اال ر ادلاحلة اليت ذكرىا ادلقدسي تن ب  على ا ر ادلدينة ادلسورة مما يكوف داخل السور كليس اال ر الواقعة خارج 

ولو   كشر م  كىي تدؿ على اىل ادلدينة كليس على اطرافهػا .  فىػالن عػن اف اعتمػاد اىػل ادلدينػة كػاف علػى هنػر ادلدينة بق
دجلػػة بصػػورة كبػػًنة كمػػن بعػػده النهػػر ادلكشػػوؼ اك هنػػر احلػػر بػػن يوسػػد االمػػوم كالػػذم اطلػػ  عليػػو يف العصػػر العباسػػي هنػػر 

 ( .ُٓ.صَُِٗالد غ.)بنت جعفر بنت أيب جعفر ادلنصورزبيدة نسبة اىل زبيدة 
كمػػن النصػػوص الػػيت تتىػػ  فيهػػا مسػػات اجلوانػػب التراعيػػة مػػا  ػػده عنػػد كصػػد ادلقدسػػي لنينػػول الػػيت تقػػع قبالػػة 
ادلوصل يف اجلهة الشػرقية مػن هنػر دجلػة قػاؿ ادلقدسػي يف حقهػا  كىػي انف)نونػول( مػتارع علػى جانػب منهػا هنػر اخلوصػر  

وصػد ين بػ  علػى حػدكد ىػذه البلػدة القد ػة الػيت ديرسػت اررىػا كاولػت . كىػذا ال(ّٔ)ادلقدسي.د.ت.نشرة الػرايض.ص
 اىل متارع كجرتقها هنر اخلوصر الذم يصب يف دجلة كالذم يعد موردان رئيسان إلركاء كسقي ىذه ادلتارع .
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كضمن حديت ادلقدسي عن اطراؼ ادلوصل أتى على ذكر بلدة  مر جهينػة الواقعػة علػى دجلػة مػن حنػو ادلوصػل 
.فهذه البلدة تتوسء بٌن اقليمي اجلتيرة كالعراؽ   (ّٔ)ادلقدسي.د.ت.نشرة الرايض.صحنو العراؽ، كثًنه أبراج احلماـكمن 

 .يوانية ادلرتب ة  جلانب التراعيكتشتهر برتبية احلماـ كبناء ابراجو كىي مسة مميتة ذلذه البلدة فاحلماـ احد مكو ت الثركة احل
عػػن مػػوارد ادليػػاه كاطعمػػة اىػػل ادلدينػػة نصػػان مهمػػان جعػػل مػػن ادلوصػػل يف عهػػده  كذكػر ادلقدسػػي ايىػػا ضػػمن حديثػػو

ذات مسػػػػػػػة مميػػػػػػػتة كجاذبػػػػػػػة للسػػػػػػػكىن فيهػػػػػػػا قػػػػػػػاؿ  لػػػػػػػنب   كال أعػػػػػػػرؼ بػػػػػػػو مػػػػػػػاءن رداين كال كاداين كبيػػػػػػػان كال طعامػػػػػػػان ال جتػػػػػػػده 
 .(ٓٔ)ادلقدسي.د.ت.نشرة الرايض.صمراين 

اىل نصػػػوص مهمػػػة تكلػػػم فيهػػػا عػػػن اسػػػواؽ ادلوصػػػل كجتارهتػػػا  امػػػا اجلوانػػػب ادلتعلقػػػة  لتجػػػارة فقػػػد اشػػػار ادلقدسػػػي
كىػػذا االمػػر ين بػػ    (ّٔ)ادلقدسي.د.ت.نشػػرة الػػرايض.صكبىػػائعها .فػػذكر يف نػػب صػػغًن اهنػػا حسػػنة األسػػواؽ كالفنادؽ

تجارم على ما كاف عليو كضع ادلدينة يومئذ اليت شهدت كاقعا جتاراي مت ورا فكانت اسواقها حسنة البناء عامرة  لنشاط ال
، فىال عن حسن تنظيم فنادقها اليت كانت متثل نتالن لتجار ادلدينة فىالن عن التجار من ادلدف االخرل السيما من اعماذلا 

 كاحلواضر الشهًنة كامد كحلب كدمش  كبغداد .
كيف نػػب اخػػػر اتػػػى ادلقدسػػػي علػػػى ذكػػػر جانػػػب جتػػػارم اخػػػر لػػػو صػػػلة  دلوصػػػل    منهػػػا مػػػًنة بغػػػداد كإليػػػو قوافػػػل 

ام اف ادلػػوارد الغذائيػػة كانػػت تن لػػ  مػػن ادلوصػػل جنػػو  اىل بغػػداد علػػى ، (ّٔ)ادلقدسي.د.ت.نشػػرة الػػرايض.صحػػاب  الر 
 طري  القوافل الربية الواصلة اىل ىناؾ .

كي العنػػا ادلقدسػػي يف نػػب آخػػر عنػػد حديثػػو عػػن احػػد اسػػواؽ ادلوصػػل ادلهمػػة كىػػو يعػػرؼ بسػػوؽ األربعػػاء داخلػػو 
.كىػػو مػػن االسػػواؽ (ّٔ)ادلقدسي.د.ت.نشػػرة الػػرايض.صة كاحلواصػػيد، علػػى كػػل ركػػن فندؽفىػػاء كاسػػع بػػو جيتمػػع األكػػر 

الكبػػًنة إذ اكػػد ادلقدسػػي فيمػػػا جػػػب السػػوؽ كىػػو يػػربز الظػػاىرة احلىػػارية يف ادلدينػػة حػػٌن قػػاؿ اف يف كػػل ركػػػن مػػػن الػػػسوؽ 
 .(ْٖ.صََِٖ)أمحد.زكارىا بكل  كيد إليواءفندؽ ، حلاجة ادلدينة 

يف نب مهم كغين  دلفردات التجارية من امساء البىائع كادلواجد كالسلع كالفاكهة كانواع احلبوب كاللحـو  كذكر ادلقدسي
كاالجباف اليت توجد يف ادلوصل كاعماذلا كما يشتهر بو كل بلد منها قاؿ :   كبو جتارات ترتفع من ادلوصل احلبوب ، 

ؽ كحب الرماف ...كال ريخ الفائ . كمن سنجار فرؾ اللوز كحب كالعسل النمكسود كالفحم كالشحـو كاجلنب كادلن كالسما
رماف كالقصب كالسماؽ. كمن نصيبٌن شاه بلوط كىو شيء أكرب من البندؽ كأطيب ليس مبدكر كالفواكو ادلقددة كادلوازين 

لق ن كادلوازين. كمن كالدكاايت كالكواذين. كمن الرقة الصابوف كالتيت كاألقالـ. كمن حراف القبيء كعسل النحل يف أدنن كا
كمن  باجلتيرة اجلوز كاللوز كالسمن كاخليل اجلياد. كمن احلسنية اجلنب كالقب  كاجلواجي  كالشواريت كالفواكو ادلقددة كالتبي

معلثااي األلباف كالفحم كاألعناب كالفواكو الرطبة كالشاىدان  كالقنب كالنمكسود. كمن بلد اللب  يف القدكر يف التكاري  
ءمس دكاني  امناءو. كمن الرحبة السفرجل الفائ  الرائ . كمن آمد اياب الصوؼ كالكتاف الركمية على عمل الصقلي القدر 

كخصائب ىذا اإلقليم اخليل كالصابوف كالسالسل كالسيور كقبيء حراف كق نها كموازينها. كأما مكاييلهم فلهم ادلد كادلكوؾ 
كادلد ربعو، كالكار مائتاف كأربعوف رطالن، كالقفيت ربعها، كادلكوؾ ربع القفيت،  كالقفيت كالكارة، فادلكوؾ وسة عشر رطالن،
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كالنمكسود ىو اللحم ايفد كادلقدد ، اما ال ريخ فهو نوع من )  كأرطاذلم بغدادية، كفرقهم بغدادم ستة كاالاوف رطال
 . (ٕٔ-ٔٔسي.د.ت.نشرة الرايض.صادلقداالمساؾ ادلملحة كايففة اليت انتشرت كجتء من جتارة ادلوصل يومئذ .

امػػا اجلوانػػب ادلتعلقػػة  لصػػناعة فنجػػد اف ادلقدسػػي قػػد اشػػار يف نػػب صػػغًن اىل مػػا تشػػتهر بػػو ادلوصػػل مػػن انػػواع 
الصناعات فذكر على سبيل ادلثاؿ ال احلصر اف من اىم انواع الصناعات اليت عرفت يف ادلدينة ، ىي تصػنيع القػًن كاحلديػد 

دلػواد االكليػة الػيت تشػػتهر  ػا ادلدينػة فىػالن عػػن صػناعة األسػ اؿ كىػي اجلػػرادؿ اخلاصػة  دلػاء أبنواعهػػا كالػيت تعػداف مػن اىػػم ا
الصػػغًنة كالكبػػًنة فىػػالن عػػن صػػناعة السػػكاكٌن كالنشػػاب الػػيت تعػػد مكملػػة لاقػػواس كىػػي مػػن االدكات احلربيػػة زايدة علػػى 

 .(ٕٔ)ادلقدسي.د.ت.نشرة الرايض.صالسالسل ادلصنوعة من احلديد
يف حٌن اف اجلانب الثالت ادلتعل   لتجارة فهي النصوص ادلتعلقة  ل رؽ كادلسافات كادلسال  التجارية من كاىل 
ادلوصل فقد اشار ادلقدسي يف حديثو عن قرية  عشيقا كىي من اعماؿ ادلوصل اىل ما نصو :   على بريد من ادلوصل قرية 

ر سق ت عنو، ف ف بعت من بو ىااتف العلتاف رجال بػدرىم كمسػلة إىل قػـو  عشيقا  ا نبت من قلعو كبو بواسًن أك خنازي
مث يتواراوهنػػا فحملهػػا أحػػدىم إىل ذلػػ  النبػػت فقلعػػو علػػى اسػػم صػػاحب العلػػة بػػرمء، كلػػو كػػاف  لشػػاش، كيسػػتنفع الرجػػل 

وصػل ك عشػيقا كىنػا  ػد اشػارتو اىل ذكػر لل ريػ  الواصػل بػٌن ادل.  (ٖٔ-ٕٔ)ادلقدسي. د.ت.نشرة الرايض. ص لدرىم 
اليت تقع اىل الشرؽ من ادلوصل ، مبسافة بريد كالذم حدده ايقوت احلموم نقالن عن ابن االعرايب أبف الربيد ىو ادلسافة بٌن 

كػػػم( كىػػػذه ادلسػػػافة تعػػػد قريبػػػة جػػػدا ِْمنػػتلٌن ، كقػػػد حػػػددىا ىنػػػا ايقػػػوت احلمػػػوم  هنػػػا تشػػػكل بريػػػد كاحػػد أم مػػػا يعػػػاد)
 ِٓ، ص  ُج. َُُِ. ؛ ايقوت احلمومٕٔ)ادلقدسي. د.ت. نشرة الرايض. ص كم(ُِؿ) دلقاييس احلالية كىي تعاد

 . (ُٕٓ. صَُِّ؛ الد غ. 
كجاء ادلقدسي يف نب طويل على ذكر ادلسافات بٌن ادلوصل كاعماذلا :   كأما ادلسافات فت خذ من ادلوصل إىل 

مػر جهينػة إىل احلديثػة مرحلػة مث إىل البقيعػة مرحلػػة مث إىل مػر جهينػة أك إىل بلػد أك إىل احمللبيػة أك إىل متارعػي مرحلػة مث مػن 
السػػن مرحلػػة،  خػػذ مػػن بلػػد إىل برقعيػػد مرحلػػة مث إىل أذرمػػة مرحلػػة مث اىل ادلونسػػة مرحلػػة مث إىل نصػػيبٌن مرحلػػة مث إىل دارا 

خػػذ مػػن متارعػػي إىل ك خػػذ مػػن احمللبيػػة اىل الشػػحاجية مرحلػػة مث إىل تػػل أعفػػر مرحلػػة مث إىل سػػنجار مرحلػػة. ك  .مرحلػػة
معلثااي مرحلة مث إىل احلسنية مرحلة مث اىل ،انٌن مرحلة مث إىل جتيرة ابن عمر مرحلة مث اىل تػل فافػاف مرحلػة. كمػن ادلوصػل 

كىنا  د تنوعػان يف ذكػر ال ػرؽ الواصػلة مػن كاىل ادلوصػل ، (ٖٔ)ادلقدسي.د.ت.نشرة الرايض.صفرسخان   َٔإىل شهرزكر 
  رؽ كاحمل ات التجارية ادلوجودة يومئذ .كاليت متثل ابرز ال

كضمن حديثو عن اقليم الشاـ كرد ذكر ادلوصل عند بياف حدكد ىذا االقليم من جهتو الشػرقية قػاؿ ادلقدسػي :  
 ل شؤكف ىذا اإلقليم ىو إقليم متوسء اذلواء إال كس و من الشراة إىل احلولة، ف نو بلد احلػر كالنيػل كادلػوز كالنخيػل، كقػاؿ 

يومان غساف احلكيم كحنن  رااء ترل ىذا الوادم قلت بلى، قاؿ: ىو  ػد إىل احلجػاز مث جػرج إىل اليمامػة مث إىل عمػاف يل 
)ادلقدسي.د.ت.نشػػرة ."كىجػػر مث إىل البصػػرة مث إىل بغػػداد مث يصػػعد إىل ميسػػرة ادلوصػػل إىل الرقػػة كىػػو كادم احلػػر كالنخيػػل

 ( .ِٖالرايض.ص
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ة  ل رؽ كادلسال  أييت ذكر ادلوصل مقرت ن بوصد ال ري  ادلؤدم منها اىل مدينة أرمية كىي كاخر النصوص ادلتعلق     
كالذم  تاز بعلوه كصعوبة السًن فيو يف اشارة  (ُٕٗ)ادلقدسي. د.ت. نشرة الرايض. صاسم لبلدة من كور أرمينيا 

  الصعب يف اعايل اجلباؿ حسب معجم ادلقدسي اىل كجود عقبة يف طري  ادلوصل اليها ذل  اف العقبة تعين ال ري
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-(. ادلوقع االلكرتكين َِِِ. )-مادة العقبة -)معجم ادلعاينادلعاين

%A9ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8 /) اذ جاء يف اشارة ،
)ادلقدسي.  ادلقدسي ما نصو: كألرمية عقبة يف طري  ادلوصل يركب الناس فيها أعناؽ الرجاؿ كما تركب الدكاب لصعوبتو

 (.ُّٖد.ت. نشرة الرايض. ص
 ذكر االمهية الدينية وابرز املعامل العمرانية للموصلاحملور الراب  : 

ب العمػػػراين علػػػى توصػػيفات عامػػػة تتعلػػػ  مبدينػػػة ادلوصػػل فىػػػال عػػػن بعػػػض لقػػد تركػػػتت النصػػػوص ادلتعلقػػة  جلانػػػ
االشارات ادلتعلقة  جلانب الديين اليت اكردىا الباحت ىنػا نظػرا الف بعػض عناصػر العمػارة كانػت ذات مسػة دينيػة كػاجلوامع 

 يمها .كادلساجد كاف كانت نسبة النصوص اقل مما كرد عن اجلانب العمراين ادلتعل   دلدينة اك  قل
ذكر ادلقدسي اف ادلوصل كانت قد ا تتكوف من عدد من احملالت اليت كردت يف ادلصادر التارجية، كمن أىم تل  احملالت 

. -مادة ادلوصل-)كيكابيداي ـ(ّٕٔ /  ى ُٔاليت كانت معركفة يف ادلوصل قبل الفت  اإلسالمي للمدينة سنة )
.   حىرموت مدينة  ألحقاؼ، كزللة ( ipedia.org/wikiwww.ar.wik/الموصل(.ادلوقع االلكرتكين َِِِ)

 -قائالن -، -ذكر األسامي كاختالفها -ب   .عند ذكره للباب ادلتعل   (ُّ)ادلقدسي.د.ت.نشرة الرايض.ص دلوصل  
إليها. فرأينا اعلم أف يف اإلسالـ بلدا ن ككوران كقرل تتف  أمساءىا، كتتباين مواضعها، كيشكل على الناس آمرىا، كادلنسوبوف 

أف نقدـ ىذا الباب كنفرده ذلا، كنذكر أيىان األسامي اليت جتلد فيها أىل األقاليم، ف ف ذل  يفيد من دخلها ال زلالة  
 (.ُُ)ادلقدسي.د.ت.نشرة الرايض.ص

الاة مث أنتقل ادلقدسي اىل بياف مفهـو ادلصر كضرب أمثلة عليو كمنها ادلوصل اليت جاء تسلسلها الثاين من بٌن ا
 (.ِِ)ادلقدسي.د.ت.نشرة الرايض.صأمصار بقولو :  كادلصر عند العواـ كل بلد كبًن جليل مثل الرم، كادلوصل، كالرملة 

ككذا احلاؿ يف نب اطوؿ بقليل من النب الساب  يف تعداده ألبرز امصار االقاليم كجاء ذكر ادلوصػل اػت الػرقم 
األمصار ىي : مسرقند، ايرانشهر، شهرستاف، أردبيػل، مهػذاف، االىػواز، التسلسل الثالت عشر من بٌن ستة عشر مصران ، ف

)ادلقدسي.د.ت.نشػػػػرة لسػػػػًنجاف، ادلنصػػػػورة، زبيػػػػد، مكػػػػة، بغػػػػداد، ادلوصػػػػل، دمشػػػػ ، الفسػػػػ اط، القػػػػًنكاف، قرطبةاشػػػػًناز، 
 (.ِّ-ِِالرايض.ص

صل، كمسعػت يومػان القاضػي ، كاعمر منها من حنو ادلو -أم بسامراء-ا  كعند ذكره للكرخ: قاؿ :  مدينة متصلة
أ  احلسٌن القتكيين يقوؿ: ما أخرجت بغػداد فقيهػان قػء إال أ  موسػى الىػرير، قلػت: فػ بو احلسػن الكرخػي، قػاؿ: مل يكػن 

كىنػػا كرد ذكػػػر ادلوصػػل عنػػد اديػػػد   (.ٔٓ)ادلقدسي.د.ت.نشػػػرة الػػرايض.صمػػن كػػرخ بغػػػداد كإمنػػا كػػاف مػػػن كػػرخ سػػامرا  

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9
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اليت عد عمارهتا افىػل مػن سػامراء نفسػها كالػيت حػدد موضػعها قريبػان مػن ادلوصػل ، كمل يقصػد ادلقدسي لعمارة كرخ سامراء 
 بعيدة عن ادلوصل . ألهناادلقدسي ىنا كرخ بغداد 

  ادلوصػل: ىػو مصػر ىػذا اإلقلػيم بلػد جليػل حسػن البنػاء كركت ادلقدسي على ادلوصل يف كصػفو العمػراين بقولػو : 
ك ػد يف كصػد ادلقدسػي مسػات .(ّٔ)ادلقدسي.د.ت.نشػرة الػرايض.صسػم قػدًن الرسم طيب اذلواء صحي  ادلاء، كبػًن اال

ادلصر كاحلاضرة  لنسبة للموصل من ذل  ذكره لدالالت اكذلا اهنا قاعدة اقليم اقور ، كقولو بلد جليػل ىػذا يع ػي توصػيفا 
للقاصي كالداين ، اما قولو قدًن الرسم أم  لقدر مقاـ ادلدينة الكبًن ، كبًن االسم أم اف ادلوصل متتاز بشهرهتا كىي معركفة

اف بناءىا كعمراهنا قدًن البناء كىو ما ين ب  على ادلدينة اليت ال يعرؼ اتريػخ بناءىػا علػى كجػو التحديػد لقػدمها كعتاقتهػا. 
ا :   كمػػػن النصػػػوص االخػػػرل ذات اجلانػػػب العمػػػراين  ػػػد نصػػػان صػػػغًنان يتعلػػػ  بًػػػديكر كمحامػػػات ادلدينػػػة قػػػاؿ ادلقدسػػػي أف  ػػػ

. ككصػػد احلمامػػات ىنػػا يػػدؿ علػػى اجودىػػا الف كلمػػة (ّٔ)ادلقدسي.د.ت.نشػػرة الػػرايض.صمحامػػات سػػرية كدكر  يػػة  
ػػػػػريًٌة-)معجم ادلعػػػػػاينسػػػػػرية يف احػػػػػد معانيهػػػػػا تػػػػػدؿ علػػػػػى اجليػػػػػد مػػػػػن كػػػػػل شػػػػػيء (.ادلوقػػػػػع االلكػػػػػرتكين َِِِ. )-مػػػػػادة سى

-https://www.almaany.com/ar/dict/ar
ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9   كامػػا عبارتػػو دكر  يػػة فهػػي تػػدؿ

ًيٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة-)معجم ادلعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاينعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ دكرىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا (.ادلوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع االلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتكين َِِِ.)-مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة  ى
-https://www.almaany.com/ar/dict/ar

ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9 . 
كاتى على ذكر شكل ادلدينة بقولو   كالبلد شبو طيلساف مثل البصرة ليس  لكبًن، يف الثو شبو حصن يسػمى ادلربعػة علػى 

 . (ّٔشرة الرايض.ص)ادلقدسي.د.ت.نهنر زبيدة  
فىالن عن اشارتو اىل منػء االسػواؽ كال ػرؽ ادلؤديػة اليهػا ، قػاؿ :   كدرجػو مػن قبػل األسػواؽ أقػل، كلػو آزاجػات 

كمل  ػد تفسػًنان  (ّٔ)ادلقدسي.د.ت.نشػرة الػرايض.صمن حجارة   ط، ككجو ادلغ ى بال أبواب كأكثػر األسػواؽ مغ ػاة  
ا كػػاف يقصػػد اف حجارهتػػا امنػاط أم انػػواع كرمبػػا اف ىنػػاؾ خ ػػ  يف عبػػارة الػػنب اذ مل  ػػد لعبارتػو )حجػػارة   ط( اال انػػو رمٌبػػ

 فيما عد  اليو من مصادر ما يشًن اىل كجود ىكذا نوع من احلجارة يف ادلوصل اك اعماذلا .
إليػػو  كي العنػػا ادلقدسػػي يف نػػب اتيل للػػنب اعػػاله قػػائالن انػػو   كبػػٌن اجلػػامع كالشػػء رميػػة سػػهم علػػى نشػػتة يصػػعد

 ألنػػو. كىػو مػا ين بػ  علػى اجلػامع االمػوم اك ادلسػجد اجلػامع (ّٔ)ادلقدسي.د.ت.نشػرة الػرايض.صبػدرج مػن حنػو الشء 
 الوحيد كاالشهر يف ادلدينة يومئذ .

أما احلديت عن دركب ادلوصل فقد جاء ادلقدسي على ذكر عػدة دركب كانػت موجػودة يف ادلدينػة قولػو :   مػن 
 صلوت درب اجلصاصٌن درب بين ميدة درب اجلصاصة درب رحى أمًن ادلػؤمنٌن درب الػد غٌن دركبو درب دير األعلى 

درب  يػػػػػػل. كالبلػػػػػػد علػػػػػػى الشػػػػػػء، كقصػػػػػػر اخلليفػػػػػػة علػػػػػػى نصػػػػػػد فرسػػػػػػخ مػػػػػػن اجلانػػػػػػب انخػػػػػػر عنػػػػػػد نونػػػػػػول القد ػػػػػػة  
ىل ادلوصل مثل ك د اف بعض الدركب محل تسميات ادلهن كاحلرؼ اليت امتهنها ا. (ّٔ)ادلقدسي.د.ت.نشرة الرايض.ص

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9
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اجلصاصٌن اك اجلصاصة الذم يتبع صناعة اجلب اك يرتبء  لعاملٌن فيها من االىايل كالد غٌن ممن يعملوف مبهنػة الد غػة 
كمنها ما ارتبء أبمساء قبائل اك اسر كبين ميدة اك أبشخاص  هل امسػائهم كػدرب  يػل كاخػر ارتػبء بشخصػيات سياسػية  

جاء ذكره الرتباطو ككقوعو قرب الدير االعلى كادلؤدم اىل الربض االعلى يف مشػاؿ ادلوصػل  كدرب رحى امًن ادلؤمنٌن كاخر
، كجػاءت االشػارة اىل احػد القصػور العباسػية ادلواجهػػة  (ٗٗ.صَُِْ)كحػوؿ الػدير االعلػى كالػدرب ادلػؤدم لػو .الػد غ.

  القصػػور الػػيت تعػػد مبثابػػة زل ػػات للموصػػل قريبػػا مػػن نينػػول كلعػػل ىػػذه مػػن ابػػرز خصػػائب العمػػارة يومئػػذ كىػػي كجػػود تلػػ
 السرتاحة اخللفاء عند زايرهتم اك مكواهم يف ادلدينة لفرتة من التمن . 

ككرد ذكر جانػب العمػارة يف اشػارة صػغًنة عػن مدينػة ادلوصػل يف عهودىػا االكىل ضػمن احلػديت عػن اسػم ادلدينػة 
هتم كمصركىا مسيت ادلوصل. كنونول: بقرب ادلوصل قاؿ ادلقدسي :   ككاف اسم ادلوصل خوالف فلما كصل العرب  ا عمار 

كلػػيس بعيػدا عػػن ذلػ   ػػد احػد النصػػوص الػيت تتعلػػ  . (ّٔ)ادلقدسي.د.ت.نشػػرة الػرايض.صكىػي مدينػة يػػونس بػن مل 
صنها كقد  نت عليو آرر الدمار حً   جلانب ادلعمارم كاخلاص مبدينة نينول االارية اليت دعاىا ادلقدسي بنونول حينما ذكر

  ػػػػد مصػػػػداؽ ذلػػػػ  بقولػػػػو :   كنونػػػػول: بقػػػػرب ادلوصػػػػل كىػػػػي مدينػػػػة يػػػػونس بػػػػن مػػػػل، عليهػػػػا حصػػػػن قػػػػد أقلبػػػػو الػػػػري  
، كاكمػل ادلقدسػي حديثػو عػن نينػول كحصػنها بقولػو   كاحلصػن)نونول( مػن جػب  (ّٔ)ادلقدسي.د.ت.نشرة الرايض.ص
ة بنػػاءه مػػن اجلػػب كاحلجػػر كىػػي مػػواد زلػػددان مػػاد. (ّٔ)ادلقدسي.د.ت.نشػػرة الػػرايض.صكحجػػر، كاجلػػامع كسػػء البلػػد   

شػػػػػائعة يف ادلدينػػػػػة كاكثػػػػػر بنيػػػػػاف سػػػػػورىا كبيوهتػػػػػا منػػػػػو . كنالحػػػػػظ اف ادلقدسػػػػػي يتنقػػػػػل يف كصػػػػػفو للموصػػػػػل مػػػػػن اجلانػػػػػب 
االيسر)الشرقي( اىل اجلانب اال ن )الغريب( ضمن حديثو االند الذكر عن حصن نينول الواقع على تل التوبة زلددان موقػع 

 ادلسجد اجلامع أبنو يتوسء ادلدينة . اجلامع االموم اك
م احلجػػارة  هنكأكػػد ايىػػا بعػػد ىػػذا الوصػػد اسػػتخداـ اىػػل ادلوصػػل للحجػػارة يف بنػػاء منػػازذلم بقولػػو   كأكثػػر بنيػػا

 . (ّٔ)ادلقدسي.د.ت.نشرة الرايض.ص
لػيم آقػور قػد كينتقل بنا احلديت اىل ذكر اجلوانب الدينية ادلرتب ة  دلوصل فنجد اف ادلقدسي ضمن كالمػو عػن اق

ركػت علػى ذكػر ادلشػاىد كاالكصػاؼ ادلتعلقػة  جلانػب الػديين بشػكل عػاـ مث بػدأ اػدد الشػواىد الدينيػة ادلرتب ػة مبػدف االقلػيم 
كمنهػا ادلوصػل قػاؿ  لػنب :   إقلػيم آقػػور ىػذا ايىػان إقلػيم نفػيس، مث لػو فىػػل ألف بػو مشػاىد األنبيػاء كمنػازؿ األكليػاء، بػػو 

اجلودم كبو سكن أىلها، كبنوا مدينة ،انٌن كبو اتب هللا على قـو يونس كأخرج منو العٌن، كمنػو  استقرت سفينة نوح على
دخل الظلمات ذك القرنٌن، كبو كانت عجائب جرجيس مع داذاينو، كفيو أنبت هللا تعاىل ليونس اليق ينة، كمنػو خػرج هنػر 

وف سبع زكرات لو يعدلن حجػةن مػع مشػاىد كثػًنة كفىػائل ادللة ادلبارؾ ادلذكور دجلة، أليس بو مسجد يونس بتل توبة يقول
 ة، مث ىو اغر مػن اغػور ادلسػلمٌن كمعقػل مػن معػاقلهم ألف آمػد اليػـو دار جهػادىم كادلوصػل مػن أجػل انىػادىم. كجتيػرة 

منػو ابن عمر أحد منازىهم، كمع ذلػ  ىػو كاسػ ة بػٌن العػراؽ كالشػاـ كمنػازؿ العػرب يف اإلسػالـ. كمعػدف اخليػل العتػاؽ، ك 
مػػًنة أكثػػر العػػراؽ. رخػػيب االسػػعار جيػػد الثمػػار كمعػػدف األخيػػار. أخػػرب  احلػػاكم أبػػو نصػػر منصػػور بػػن دمحم احلػػريب زلتسػػب 
ءارا، قاؿ: حدانا اذليثم بن كليػب، قػاؿ: حػدانا أبػو يعلػى احلسػن بػن امساعيػل كأبػو سػليماف دمحم بػن منصػور الفقيػو، قػاال: 
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، قاؿ هللا عليػو  هللا صػلى عػن أبيػو عػن جػده، قػاؿ: قػاؿ رسػوؿ  : حداين كثًن بن عبػد هللاحدانا امساعيل ىو ابن أيب أكيسو
 دحيػل، قػاؿ: أي كسلم أربعة أجبل من جباؿ اجلنة كأربعة أهنار من أهنار اجلنة كأربعة مالحم من مالحم اجلنة، قيػل مػا األجبيػ

)ادلقدسي.د.ت.نشػػػػػرة هنػػػػػار النيػػػػػل  ابنػػػػػا كحنبػػػػػو، كرلنػػػػػة جبػػػػػل مػػػػػن جبػػػػػاؿ اجلنػػػػػة، كال ػػػػػور جبػػػػػل مػػػػػن جبػػػػػاؿ اجلنػػػػػة. كاأل
.كقد ذكر ادلقدسي أربعة شواىد دينية ارتب ت  دلوصل من خالؿ النب ادلتقدـ اكذلا قصة بعثة الن  يونس (ِٔالرايض.ص

)عليو السالـ( كدعوة اىلها اىل التوحيد كعبادة هللا جل كعال ، كرنيها ذكر مسجد عٌن يػونس كعينػو ادلباركػة الواقعػة علػى 
ميل من تل التوبة ، فىػال عػن التػل ادلتقػدـ فقػد ذكػر مسػجد تػل التوبػة كىػو جػامع النػ  يػونس )عليػو السػالـ( كذكػر بعد 

معتقد شائع عند اىل ادلدينة اف سبع زكرات لو يعدلن حجة كىو شيء بعيد عن الصحة اذ مل يرد يف االاػر شػيء مػن ىػذا 
حب كتاب البلداف ، كامنا اتى ادلقدسػي علػى ذكػر ىػذه االشػارة دلكانػة القبيل مما نقلو ادلقدسي عن ابن الفقيو اذلمذاين صا

الدينية السامية اليت يتمتع  ا ىذا ادلسجد عند اىل ادلوصػل كغًنىػا مػن ادلػدف فىػال عػن اف بقعػة اجلػامع تعػد مػن ادلواضػع 
 ادلباركة .

ؾ كادلشػػايخ ال جلػػو مػػن أسػػناد ككردت اشػػارات اخػػرل ارتب ػػت  جلانػػب الػػديين منهػػا اف ادلوصػػل بلػػد   كثػػًن ادللػػو 
كىذا يدؿ على اف ادلدينة متتعت بسمعة دينية كبًنة فمنها رهػر  (ّٔ)ادلقدسي.د.ت.نشرة الرايض.ص عاؿو كفقيو مذكور 

ادلشايخ ككبار العلماء ادلشهورين فىال عن السند العايل يف ركاية احلديت من قبل احملداٌن كالفقهاء .كيف اشارة صغًنة عػن 
كرمبػا اف اشػارتو تػدؿ علػى  (ّٔ)ادلقدسي.د.ت.نشػرة الػرايض.صالدينية ذكر ادلقدسػي اف ادلدينػة لػيس  ػا رلوسال وائد 

التغيًن السكاين كادلذى  الذم طاؿ ادلدينة بعد حركة الفتوحات االسالمية كىجرة القبائل العربية اليها . كمػن ىػذه القبائػل 
)ادلقدسػي. كذلػم مشػاىد   أكثػر القبائػل أكثػرىم حػارايوف -أم ادلوصػل-تالػيت خصػها  لػذكر احلػارايوف قػائالن   كقػد  عػ

كأاىن ادلقدسي على ذلجة كلغة اىل ادلدينة بقولو :   كلغػتهم لغػة حسػنة أصػ  مػن لغػة الشػاـ  (ٕٔد.ت. نشرة الرايض.ص
دسػػي يعػػد مػػن ك ػػد اف ادلق (ٕٔ)ادلقدسػػي. د.ت. نشػػرة الػػرايض.صألهنػػم عػػرب، أحسػػنها ادلوصػػلية كىػػم أحسػػن كجوىػػان  

اكائػػل البلػػدانيٌن الػػذين اطلقػػوا اسػػم اللهجػػة ادلوصػػلية كاتػػوا عليهػػا  لػػذكر كخصػػها كاىػػل ادلدينػػة  هنػػا مػػن اصػػ  ذلجػػات اىػػل 
 ادلدف.

كانتقل ادلقدسي  حلديت مرة اخرل كبصػورة أخػب علػى تػل التوبػة كمسػجد يػونس )عليػو السػالـ ( بقولػو :  مث 
د نونػول القد ػػة موضػػع يسػػمى تػػل توبػة، علػػى رأسػػو مسػػجد كدكر للمجػػاكرين بنتػػو بسػواد ادلوصػػل مسػػجد يػػونس كآرره عنػػ

 يلة ابنة  صر الدكلة، كأكقفت عليو أكقافان جليلة، يتعموف أف سبع زكرات يعدلن حجة، يقصد ليايل اجلمع، كىو ادلوضع 
ر بلػد عػػٌن يتعمػػوف أف يػػونس الػذم خػػرج إليػػو قػـو يػػونس دلػػا ايقنػوا  لعػػذاب، كعلػػى نصػد فرسػػخ منػػو عػٌن يػػونس، كبظػػاى

 (ٕٔ)ادلقدسػػي. د.ت. نشػرة الػػرايض.صخػرج منهػػا يستشػفى مبائهػػا مػن الػػربص، كمث لػو مسػػجد كموضػع شػػجرة اليق ػٌن  

كىنا قد اتى ادلقدسي على كصد مفصل للمسجد يف حينو من ذكر قيمتو كمكانتو الدينية ككرر قصة التكرات السبع اليت ،
ين كادلشػاىدة العينيػة كعنايػة الدكلػة  ػذا الصػرح الػديين كرب هػا مبسػجد عػٌن آالقصػب القػر  تعدلن حجة دلن يتكره كربء بػٌن

يػػونس الػػذم علػػى بعػػد ميػػل كاحػػد مػػن جػػامع النػػ  يػػونس عليػػو السػػالـ ككضػػ  بركػػة مػػاءه لالستشػػفاء مػػن االمػػراض كمنهػػا 
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ر الكلػب قػائالن   أبرض ادلوصػل ديػر الربص .كاكد علػى ىػذه اخلاصػية عنػد ذكػره ألحػد االديػرة القريبػة مػن ادلوصػل كىػو ديػ
)ادلقدسػي .د.ت. نشػرة  هللا تعػاىل ... رىبانػو وسػٌن يومػان فيػربأ  ذف  الكلب امل إليو من عىػة كلػب عقػور فيقػيم عنػد

 .لكن ربء حالة الشفاء  إلقامة يف ىذ الدير دلدة وسٌن يومان بًنياًة الشفاء .(ٕٔالرايض.ص
 ونتائج البحث اخلامتة 

 الؿ ما تقدـ توصل البحت اىل رلموعة من النتائ   كن إ اذلا مبا يلي : من خ 
يتبٌن لنا مما سب  القيمة كالفائدة التارجية كالبلدانية اليت قدمها ادلقدسي عند كصفو دلدينة ادلوصل كاقليمها كمدهنا كجاء .4

 . دلدينة مث  قليمها كبدرجة اقل ببعض اعماذلا تركيته منصبان على مدينة ادلوصل كنالحظ ذل  من غتارة النصوص ادلتعلقة 
اخذ اجلانب اجلغرايف كاالقتصادم حيتا كاسعا كغنيا من الوصد عند ادلقدسي السيما ما يتعل  بنهر دجلة كموقػع  لقد .ِ

 .ادلوصل منو  لنسبة للجانب اجلغرايف كاجلوانب ادلتعلقة  لتراعة مث التجارة  لنسبة للجانب االقتصادم
 .اجلانب العمراين لًنكت على بياف موقع ادلدينة كمواد بنائها  يف ما أتىاجلانب الصناعي طفيفان ، جاء ذكر  .ّ
 على ذكر القيمة الدينية جلامع الن  يونس )عليو السالـ( .من خاللو اما اجلانب الديين فجاء الرتكيت منصبان  .ْ

 توثيق قائمة املصادر ابللغة العربية 
 القرآف الكرًن

القرف العاشر ادليالدم مقاربة بٌن   /(. ادلوصل يف كتب الرحالة اجلغرافيٌن يف القرف الرابع اذلجرم ََِٖامحد : ادريس سليماف . )
 تشرين الثاين )مركت دراسات ادلوصل : جامعة ادلوصل( .   .ِِابن حوقل كادلقدسي. رللة دراسات موصلية العدد 

سلسلة نوابغ الفكر العريب . )بغداد : دار الشؤكف الثقافية العامة  –سي .ىيئة كتابة التاريخ (.ادلقدُٖٖٗأسود : فالح شاكر .) 
 آفاؽ عربية( –

قراءة يف الدالالت السياسية كادلذىبية –القرف العاشر ادليالدم  /(. دار االسالـ يف القرف الرابع اذلجرم ُٗٗٗاجلالودم : علياف . )
معرفة االقاليم . كتاب  وث مهداة اىل السيد مقبوؿ امحد . )عماف : منشورات جامعة اؿ من خالؿ كتاب احسن التقاسيم يف 

 .البيت(
. نيساف .)مركت  َْ(.  عشيقا يف مدك ت البلدانيٌن كادلؤرخٌن . رللة دراسات موصلية. العدد َُِّالد غ : دمحم نتار .)

 دراسات ادلوصل : جامعة ادلوصل( 
 ِ. العدد  ُّ(. الدير االعلى يف ادلوصل دراسة حىارية .رللة أ اث كلية الرتبية االساسية ايلد َُِْالد غ : دمحم نتار . )

 )كلية الرتبية االساسية : جامعة ادلوصل( . 
ـ(، ُْ-ٗىػ/ٖ-ْمن القرف ) -دراسة يف اجلوانب االقتصادية–(. هنر دجلة كأاره يف حياة ادلوصليٌن َُِٗالد غ : دمحم نتار . )

 ت زلفوظ يف ارشيد )مركت دراسات ادلوصل : جامعة ادلوصل ( 
.رسالة  -دراسة داللية –(. احسن التقاسيم يف معرفة االقاليم اليب عبدهللا دمحم بن امحد ادلقدسي َُِٓسليماف : عبدهللا صادؽ .)

 ، جامعة االزىر(. فلس ٌن: قسم اللغة العربية كآدا ا ، كلية انداب كالعلـو االنسانية -ماجستًن ،) غتة 
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- ُُٕ(. اسهامات ادلقدسي يف اجلغرافيا كالدراسات االقليمية . رللة دراسات اترجية . العدداف َُِِسعيد : ابراىيم امحد .)
 . جلنة كتابة اتريخ العرب اامعة دمش (:سوراي  -حتيراف )دمش -. كانوف الثاين ُُٖ

يخ االدب اجلغرايف العريب . تر ة : صالح الدين عثماف ىاشم .) القاىرة : (. اتر ُّٔٗ)أغناطيوس يوليانوفت، . كراتشكوفسكي:
 .جلنة الت ليد كالرت ة كالنشر(

نشرة الرايض(. احسن التقاسيم يف معرفة االقاليم . ترتيب كتنسي  : رايف االندلسي ، -ادلقدسي دمحم بن امحد مشس الدين )د.ت
 )الرايض : مكتبة مشكاة االسالمية(

-Arabic Edition(. احسن التقاسيم يف معرفة االقاليم . )kindleنشرة -: دمحم بن امحد مشس الدين )د.ت ادلقدسي
 Kindle Edition  .kindle unlimited. )Commentary attached to the book's 

annotation 
 ة الرتاث العريب((. اعالـ التاريخ كاجلغرافيا عند العرب. )بًنكت : مؤسسَُٔٗادلنجد : صالح الدين . )

ايلوؿ .)الكويت: ايلس الوطين للثقافة كالفنوف /. سبتمرب ْٗ(.ادلقدسي . رللة العريب الكويتية ، العدد ُٔٔٗمؤنس : حسٌن .)
 كانداب(.

ـ( دراسة يف َٗٗ/ىػَّٖ(. ادلقدسي البشارم . ابو عبدهللا مشس الدين دمحم بن ايب بكر )ت:ََِٖنصار : أمل ىشاـ امحد. )
فلس ٌن: كلية الدراسات /وانب االقتصادية كاالجتماعية كالدينية كاالدارية كالعمرانية . رسالة ماجستًن غًن منشورة . ) بلس اجل

 العليا ، جامعة النجاح الوطنية(.
 (.ادلوسوعة العربية.)دمش : ىيئة ادلوسوعة العربية(.ُٖٗٗىيئة ادلوسوعة العربية.)

(. معجم البلداف . )بًنكت َُُِعبدهللا ايقوت بن عبدهللا احلموم الشهًن بياقوت احلموم.) ايقوت احلموم : شهاب الدين ايب
 .: دار الكتب العلمية(

 توثيق قائمة املواق  االلكرتونية 
 ىػ ، مدكنة أريد العادلية . نشر ادلقاؿ على ادلوقع االلكرتكين َّٖ(. الرحالة ادلقدسي ت : ََِِعبد اييد : مقتدر محداف . )

-b237-4b11-0664-LY/Posts/Details/0fffd677-https://portal.arid.my/ar
61c393bb107b 

ًٌية-)معجم ادلعاين https://www.almaany.com/ar/dict/ar-.ادلوقع االلكرتكين (َِِِ).-مادة  ى
ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-.ادلوقع االلكرتكين (َِِِ)-مادة سىريًٌة-)معجم ادلعاين
ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9 

.almaany.com/ar/dict/arhttps://www-.ادلوقع االلكرتكين (َِِِ).-مادة العقبة-معجم ادلعاين
ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9 

  (.ادلوقع االلكرتكينَُِِمادة )مشس الدين ادلقدسي(. )-كيكيبيداي
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 :البحث ملخص
تعد اؼبهور حقوقًا مفروضة على االزواج وعرفًا اجتماعيا انتج عن اؼبصاىرات، ومل قبد يف كتب الًتاث العريب كتااب     

يتناوؿ اؼبهور وما يتعلق هبا، يف حُت معلوماتنا عنها جاءت من كتب التواريخ العامة بشكل كبَت وكتب الًتاجم احياانً او  
هور عند االرر اغباكمة يف اؼبولل ما بُت القريُت االراب  والااب  اؽبرريُت/العارر كتب الفقو وابواهبا، تناوؿ البحث اؼب

والثالث عشر اؼبيالديُت(، واثرىا وابعادىا على العالقات ما بُت تلك االرر اغباكمة وما جياورىا من القوى اجملاورة، مثل 
ـ(، واالررة الزيكية م  الدولة ٘ٛٓٔ-ٜٜٛىػ/ٛٚٗ-ٖٓٛمصاىرات االررة اغبمدايية م  الدولة اؼبرواييةا

ـ(، ولعل اىم يتائج البحث اف تلك اؼبهور كايت يتاج مشاري  للزواج الاياري ٕٓ٘ٔ-ٗٚٔٔىػ/ٛٗٙ-ٚٙ٘االيوبيةا
وربقيق مكارب متبادلة ما بُت حكاـ اؼبوللااغبمدايّيُت والعقيلّيُت، واالمراء الاالجقة، واالاتبكة الزيكيُت( م  الدوؿ 

يف حواضر اعبزيرة الفراتية وبالد الشاـ، يف حُت يالحظ اف ىناؾ مغاالة يف مقدار بعض اؼبهور النقدية والعينية اجملاورة ؽبا 
 لتلك االرر وفق ما ذكرتو بعض اؼبصادر التارخيية.

 الكلمات اؼبفتاحية: اؼبهور، اؼبولل، االرر اغباكمة، اغبمداييُت، الزيكيُت.
Abstract 
 Dowries are regarded as rights imposed on husbands and as a 

social custom resulting from intermarriages. We did not find any book in 

the Arab heritage books dealing with dowries and what is related to them, 

while our information about them came largely from books of general 

histories and sometimes from translated books or books of jurisprudence. 

The research deals with dowries in the governing families in Mosul 

between the fourth and seventh AH centuries / the tenth and thirteenth 

centuries AD, and their impact and dimensions on the relations between 

those ruling families and the neighboring powers, such as the 

intermarriages of the Hamdani family with the Marwanid State (380-478 

AH/989-1085 AD), and the Zangi family with the State the Ayyubids (567-

648 AH / 1174-1250 AD), and  perhaps the most important results of the 

research are that these dowries were the product of projects of political 

marriage and mutual gains between the rulers of Mosul (the Hamdanids, 

the Uqilis, the Seljuk princes, and the Zangid Atabegs) together with their 

neighboring countries in the Euphrates Island and the Levant. It is noted 

that there is an exaggeration in the amount of dowries in these families, 

according to what is mentioned by some historical sources. 

Key words: dowries, Mosul, ruling families, the Hamdanis and the Zangids 
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 ادلقدمة:
حث االرالـ على الزواج وىو من التقاليد االجتماعية يف اجملتمعات قاطبة، لتحقق الغاية الطيبة منو وىي الدواـ والبقاء    

ورعادة االررة واالرتقرار وضباية ىذا الرابط من النزاع واػبالؼ، ومن رروط النكاح وجود اؼبهر الذي فرضو هللا ربحايو 
تياز الذي جعلو للرجل جزاءًا واجرًا تطيب بو الزوجة ويتم بو العدؿ بينها وبُت زوجها، وفيو معٌت وتعاىل يف مقابلة االم

أتكيد احملبة واؼبودة وركوف كل من الزوجُت اىل اآلخر وارتباطو معها برابطة اؼبودة والرضبة وحقوؽ كل من الزوجُت على 
 االخر ابؼبااواة.

جايب من اعبوايب االجتماعية يف التاريخ االرالمي ؼبدينة اؼبولل اال وىي اؽبدؼ من البحث ىو تقدمي درارة عن    
اؼبهور اػبالة  اؼبرتبطة ابؼبصاىرات اليت عقدت يف بالطات االرر اغباكمة يف اؼبولل ما بُت القرييُت خالؿ مدة البحث، 

يار ىذا اؼبوضوع،  وقد ارتعرض البحث ولعل العادات والتقاليد اؼبرتبطة ابلزواج واؼبغاالة يف اؼبهور ىو ربب رئيس الخت
ىذه الظاىرة، فضال عن معرفة اثر اعبوايب االجتماعية على اؼبتغَتات الايارية وتوظيف اؼبصاىرات يف خلق ربالفات بُت 

 الكياانت الايارية اؼبتراورة، كذلك معرفة مقدار اؼببالغ النقدية والعينية يتيرة تلك الزجيات.
فقد جاء  للكشف عن اعبايب االجتماعي الذي سباىى م  اعبايب الاياري عند االرر اغباكمة  اما امهية البحث       

يف اؼبولل ما بُت القريُت االراب  والااب  اؽبرريُت/ العارر والثالث عشر اؼبيالديُت(، ومدى أتثَته على الايارة اػبارجية 
 غبكاـ اؼبولل على أقل تقدير.

فقرات، كايت الفقرة االوىل سبهيدا ؽبذه الدرارة والتطرؽ اىل معٌت اؼبهر لغة وقد قام البحث اىل مقدمة وطبس 
والطالحاً، وبياف مشروعيتو يف االرالـ، واغبكمة من تشريعو ومقداره، وتناولت الفقرة الثايية اؼبهور عند الدولة اغبمدايية، 

الرابعة اؼبهور عند والة اغبكاـ الاالجقة يف اؼبولل، وربدثت الفقرة الثالثة عن اؼبهور يف الدولة العقيلّية، ومشلت الفقرة 
 وضمت الفقرة اػباماة اؼبهور عند االررة الزيكية، وخاسبة ارتعرضت ابرز ما تولل اليو البحث من يتائج.

 تعريف ادلهور وبيان مشروعيتها يف السالم ومقدارها: -اولا 
هنا لغة تعٍت  اؼبيم واؽباء والراء ألالف دؿ احدمها على أجر يف وردت كلمة اؼبهر يف عدة معاٍف، أما يف رياؽ حبثنا فأ  

(،  واعبم  مهور، يقاؿ : ٕٔٛ،ص٘،جٜٜٚٔ" اابن فارس،-وىو اؼبراد ىنا -ريء خاص  وىو اؼبهر: مهُر اؼبرأِة  اُجرىا
لذي جيب للمرأة (، اما الطالحا: ىو ارم للماؿ إٚٓ،صٖٔ،جٜٜٗٔمهرت اؼبرأة مهرًاً : اعطيتها  اؼبهرا ابن منظور،

يف عقد النكاح، قل او كثر يقدمو الزوج لزوجتو معربا عن تقديره اايىا، وتكرديو ؽبا ورغبة منو يف اسباـ الزواج هبا، وىو ليس 
اال رمزًا إلكراـ اؼبرأة واعزازىا وتكرديها التكرمي اؼبنارب الذي رفعها بو االرالـ عما كايت عليو يف اعباىلية ويف اجملتمعات 

( وللمهر تاعة اظباء ىي: الِصَداُؽ، ٜٔ،صٜٜٙٔخرى اليت مل تُعِط اؼبرأة مكايتها واحالؽبا احملل الالئق هبا،االرحيلي،اال
 ( .ٜٚ، ص ٓٔ،جٜٜٚٔوالصدقُُة، واؼبهُر، والِنحلُة، والفريضُة، واالجُر، والعالئُق، والُعقُر، واغبِباُءاابن قدامة،

ا هللا ربحايو وتعاىل وفرضها حقا من حقوؽ اؼبرأة تكرديا ؽبا وتقديرا ؼبكايتها وعزهتا واؼبهر ىو من االمور اليت اوجبه     
ارورة  َوآتُوْا النََّااء َلُدقَاهِتِنَّ كِبَْلةً  وقد ثبت مشروعيتو يف القراف الكرمي والانة النبوية واالصباع، اذ جاء يف قولو تعاىل:
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ارورة النااء، اية  َفآتُوُىنَّ ُأُجوَرُىنَّ َفرِيَضةً  ة والواجب، وكذلك قولو تعاىل:((، والنحلة اؼبهر والفريضٗالنااء، اية رقما
(، وقد ٖٓٗ، صٖ،جٖٕٓٓ( " التمس ولو خاسبًا من حديد"ا البخاري،(، ويف الانة النبوية قاؿ الرروؿإٗرقم 

العقد وليس ررطا وال ركنا لو بدليل قولو اصب  العلماء من اؼبالمُت على مشروعية الصداؽ يف النكاح، واؼبهر أثر من أاثر 
(، اما ٖٕٙارورة النااء، اية، رقم  اَل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإف طَلَّْقُتُم النَِّااء َما ملَْ سَبَاُّوُىنُّ أَْو تَػْفرُِضوْا ؽَبُنَّ َفرِيَضةً تعاىل: 

لى حقوؽ اؼبرأة وررع ؽبا مهرا واجبا يقدمو اغبكمة من تشري  اؼبهر ىو تكرمي اؼبرأة بو اذ حرص االرالـ على اغبفاظ ع
 الرجل ؽبا عندما يريد الزواج هبا وىذا اؼبهر يقدـ للمرأة كهدية ؽبا.

اما مقدار اؼبهور فقد اتفق العلماء من اؼبالمُت يف كافة العصور اف اؼبهور الحَد ألعالُه وال تقدير ال كثره اابن      
وعظ بعدـ اؼبغاالت دبقداره ليتمكن اؼبقدـ على الزواج من أتديتو، يف يفس ( بل لطاؼبا مت  الٗ، صٛ،ج ٜٜٚٔقدامة،

الوقت وعظ التناىي يف النقصاف و أيخذ كل ذي حق حقو واف يكوف عالقة بينهما وبركة فيهما، ويبدو اف الزوج يدف  
 (.ٖٙٔ، صٜٜٙٔمن مالو ما طابت بو يفاو ما ارتطاع اىل ذلك ربيالاالرحيلي،

 م(:994-925هـ/384-293يف عصر الدولة احلمدانية) اثنياا: ادلهور
لقد كايت الدولة اغبمدايية ؿبل اىتماـ الداررُت ؽبا ولتاريخ اؼبولل، ولكن مل يتطرؽ احد إىل تفاليل اؼبصاىرات     

ا والذي الاياريةاىناؾ حبث منشور للباحثة تناولت فيو اؼبصاىرات الايارية ومن أىم تولياتو البحث يف اؼبهور ومقدارى
( واؼبهور لألررة اغباكمة يف اؼبولل، يف حُت  ٖٛٗ-ٕٖٓ،صٜٗ،عٕٔ،مجٕٕٔٓمت معاعبتو يف ىذا البحث،ضبيد،

ىناؾ بعض اؼبصاىرات اليت حدثت يف االررة اغبمدايية واليت ارتمر حكمها ما يقارب تاعُت رنة، واغلبها مل تذكر فيها 
،ص ٕٜٛٔـ(االقرطيب،ٖٜٔىػ/ٖٔٓضبداف من امرأة كردية وذلك يف رنةا مقدار اؼبهور مثل زواج ابو اؽبيراء عبد هللا بن

ـ( اذ تزوج من فاطمة بنت ٜٛٙ-ٜٕٜىػ/ٖٛ٘-ٖٚٔ(، وحذا حذوه حفيده انلر الدولة اغبمداين امَت اؼبوللآٖ
؛ ٜٔ، صٕٔٓٓ؛ ابن ظافر االزدي، ٖٖٙ، ص٘، جٖٕٓٓ؛ ماكويو، ٔٓٔ، صٕٔٔٓاضبد الكردياالتنوخي،

(، اما اؼبصاىرات اليت ذكر فيها مقدار اؼبهور فهي اؼبصاىرة اليت جرت بُت ابنة انلر الدولة ٕٛٔ، صٕٚٓٓزرار، 
ـ( فذكر اؼبؤرخوف ٕٜٗىػ/ٖٖٔـ( وذلك رنةاٜٗٗ-ٜٓٗىػ/ٖٖٖ-ٜٕٖاغبمداين وابن اػبليفة العباري اؼبتقي هللا

ـ( قائال: "زوج اػبليفة ٜٙٗىػ/ٖٖ٘ويلاتتفاليلها واختلفوا يف مقدار اؼبهر وتفاليلو، اذ اورد لنا اؼبؤرخ ابو بكر الص
اؼبتقي ابنو ااب منصور اببنة انلر الدولة يف رهر ربي  االوؿ ووق  االمالؾ يف يـو الابت ووكل انلر الدولة ااب عبدهللا بن 
ايب مورى العباري يف قبوؿ ذلك عليو، والقياـ بو عنو، وجعل الصداؽ طبامائة الف درىم، وجعل النحلة مائة الف 

ينار، ولاعد ابن اػبليفة بعد االمالؾ اىل انلر الدولة اىل داره بباب خراراف فنثرت عليو ...دانيَت التقطها من كاف معو د
 (.ٖٕٗ، صٜٜٚٔوالحاب انلر الدولة ..." ا

ف يظهر من خالؿ ىذه الرواية اف عقد اؼبهر مل يكن يف يـو معُت، كما اف انلر الدولة مل حيضر ووكل احد رجالو ا    
؛ ٖٕٗ،صٜٜٚٔـ( ليحل ؿبلواالصويل،ٓٔىػ/ٗحيضر العقد  وىو القاضي ابو عبدهللا بن ايب مورى العباريات يف ؽ

( الف انلر الدولة كاف مشغوؿ دبحاربة ااب اغباُت علي بن دمحم ٖٕ٘، ص٘،جٖٕٓٓماكويو،
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، والنحلة ىي (، وكاف مقدار اؼبهر طبامائة الف درىمٕٛٗج،ص٘،ٖٕٓٓـ(اماكويو، ٜٗٗىػ/ٖٖٖالربيديات
(، وقصد بو االرياء اؼبادية اػبالة بترهيز العروس ٕٕٙ،صٜٕٓٓاعطاء اؼبرأة مهرىا مطلق العطاء بغَت عوضاالربكيت،

من ملبس وزينة غَت اؼبهر، فضال عن قياـ الزوج وىو ابن اػبليفة العباري بنثر الدانيَت على والد  العرورة، فبا دؿ على 
َوَما َجَعَل   اؼبهور، وىو امر مناؼ ؼبا رنو هللا ربحايو وتعاىل بتياَت امور الزواج بقولو:البذخ واالرراؼ واؼببالغة يف

(، وم  اف االرالـ مل حيدد مقدار معينا للمهر فقد حرص اف يكوف اؼبهر ٛٚا رورة اغبج، اية َعَلْيُكْم يِف الدِّيِن ِمْن َحرَجٍ 
ياء اىل عدـ اؼبغاالة يف مهور بناهتم واف يتااىلوا يف ذلك بقدر قليل لتياَت ربيل الزواج، بل قبد اف يوجو االول

االرتطاعة، فاؼبهر الياَت مدعاة للخَت وؾبلبة للربكة، خبالؼ اؼبهر الكبَت الذي قد يكوف رببا يف رقاء اغبياة الزوجية 
و للعامة من الناس واهنا (، ويبدو اف التااىل يف مقدار اؼبهر كاف يوجٖٔٔ، صٜٜٙٔوخالة العوائل الفقَتة االرحيلي،

دعوات يظرية يف كثَت من االحياف يتم تطبيقها بُت الكثَت من طبقات اجملتم  االرالمي، يف حُت اف االرر اغباكمة 
وطبيعة مكايتها حالت دوف تطبيق التااىل يف اؼبهور او جعلها مهورًا طبيعية من حيث اؼبقدار او التفاليل اؼبتعلقة هبا، 

اىرات  يف كثَت من االحياف كايت ريارية بُت افراد االرر اغباكمة اذ قبد اف مصاىرة انلر الدولة الريما واف اؼبص
اغبمداين  للبيت العباري كاف ؽبا أتثَت كبَت على العالقة ما بُت اػبالفة العبارية واالررة اغبمدايية واف اػبليفة العباري  

الزعامات احمللية  فما كاف منو اال اف يتحالف م  أقواىا واكثرىا كاف يبحث عن حلفاء يف ظل تراج  قوة اػبالفة وظهور 
 يفوذا وهتديدا لو.

ـ( بقولو:" وفيها زوج انلر الدولة ابنتو من االمَت ايب ٖٓٓٔىػ/ٕٔٗكما ذكر تفاليل ىذه الرواية ماكويوات      
عل العقد اىل ايب عبد هللا دمحم بن ايب منصور بن اؼبتقي ووق  االمالؾ واػبطبة حبضرة اؼبتقي ومل حيضر انلر الدولة وج

مورى اؽبامشي وكاف اػباطب القاضي اػبرقي فلحن يف مواض  وجعل الصداؽ والنحلة واحدا وجعلهما لداقا وكاف 
الصداؽ طبامائة الف درىم والنحلة مائة الف دينار ومل حيان اف يعقد التزويج فعقده ابن ايب مورى"ا 

ىذا النص اف ىناؾ طرؼ اخر يف اؼبصاىرة وىو القاضي اػبرقي  الذي مل تكن   (، يبدو من خالؿٖٕ٘،ص٘،جٖٕٓٓ
طريقة عقده للزواج وتفاليل االتفاؽ قد انلت إرتحااف من كاف وكيال البنة انلر اغبمداين، فضال عن اػبليفة اؼبتقي 

اريم العقد، يف حُت مت الالح االمر اذ وجعل " الِصداؽ والِنحلة واحد" امراً ال حيقق اؼبراد او ما مت االتفاؽ عليو قبل مر 
( ، كذلك ذكر ابن االثَت  تلك ٖٕ٘، ص٘، جٖٕٓٓ"مل حيان اف يعقد التزويج فعقده ابن ايب مورى"ا ماكويو،

الرواية م  ذكر  اؼببالغة يف اؼبهور قائال:" وفيها تزوج االمَت ابو منصور بن اؼبتقي هلل اببنة انلر الدولة بن ضبداف، وكاف 
( ولعل ىنا يقصد ابغبمل جهاز العروس ٙٚٔ،صٚ، مجٕٙٓٓؽ ألف ألف درىم واغبمل مائة الف دينار"االصدا

ومتطلبات حاجاهتا اػبالة ابلزفاؼ، وعليو فاف ىذا اعبهاز كاف دبوالفات خالة من اؼبمكن اف يتحمل مبالغ كبَتة، 
عادة عقد ىذا الزواج قائال:" يف ربي  االخر... عقد لكن ليس دبقدار ما ورد يف ىذا الرواية، وايضا اورد ابن كثَت رواية ا

ابو منصور ارحاؽ بن اػبليفة اؼبتقي عقده على علوية بنت انلر الدولة بن ضبداف، على لداؽ مائة الف دينار والف 
(، ٕ٘ٓ،صٔٔ، جٕ٘ٓٓالف درىم، وويل العقد... ابو  عبدهللا دمحم بن ايب مورى اؽبامشي، ومل حيضر انلر الدولة"ا
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الحظ من ىذه الرواية اهنا ال زبتلف كثَتاً عن رواية ابن االثَت من حيث اؼببالغة واالرقاـ، لكنو قدـ اغبمل على الصداؽ ي
 ويبدو اف مصدره فيها ىو االخَت يفاو.

ـ( ذكر لنا ماكويو رواية توضح اؼبصاىرة اليت كايت بُت ايب تغلب بن ضبداف ُعدة ٜٓٚىػ/ٖٓٙويف رنةا   
ـ( اليت مل تذكر اؼبصادر اظبها  ٜٚٚ-ٜٚٙىػ/ٖٚٙ-ٖٙ٘ـ(،واحدى بنات عز الدولة البويهيآٜٛػ/ىٜٖٙالدولةات

قائال:" ويف ىذه الانة ورد حاجب اليب تغلب بن ضبداف وىو عدة الدولة فعقدت مصاىرة بُت ايب تغلب إبحدى بنات 
ألرب  رنُت حااب كل رنة رتة االؼ  عز الدولة خبتيار على لداؽ مائة الف دينار وجدد على ايب تغلب عقد اعمالو

(، يف حُت ذكرىا ابن االثَت بشكل ـبتلف ال ٜٖٚ، ص٘،جٖٕٓٓالف درىم ومائتا الف درىم وايفذت اليو اػبِل "ا
يتقبلو العقل من حيث لغر رن العروس الف من اىم رروط الزواج ىو البلوغ ولعل التصحيف والتحريف يف يص ابن 

نعا ؼبا ارار اليو االخَت اذ قاؿ:" وفيها تزوج ابو تغلب بن ضبداف ابنة عز الدولة  البويهي وعمرىا االثَت قد يكوف تفاَتاً مق
ثالث رنُت على لداؽ مائة الف دينار، وكاف الوكيل يف قبوؿ العقد ااب اغبان علي بن عمرو بن ميموف لاحب ايب 

ل ىذه الرواية الباحث ابرم اعبليب (، وقد قاـ بنقٕٖٛ-ٕٖٚ،صٚ، مجٕٙٓٓتغلب بن ضبداف، ووق  يف لفر" ا
( بدوف  اي تعليق عليها، ويبدو اف ربب ىذه اؼبصاىرة اف أاب تغلب كاف لديو مشاكل ٖٕٙ،ص ٔ، جٖٕٔٓا

ولراعات م  اخوتو ابراىيم  واغباُت اللذاف ارادا اف يفتكا ابيب تغلب والترأ اىل بغداد اليت كاف حاكمها الفعلي عز 
ـ( وقد ىراب من ايب تغلب بعد سبكنو من الايطرة على مناطقهماابن االثَت، ٜٚٚ-ٜٚٙىػ/ٖٚٙ-ٖٙ٘الدولة البويهيا

(، وقرقيايا ٖٚ، صٖ، مجٕٔٔٓ( يف الرحبة وىي قرب الكوفةاايقوت اغبموي،ٖٔٗ-ٖٓٗ، ٖٖٔ، صٚ،مجٕٙٓٓ
ىل اؼبولل،  (، وعاد االخَت اٖٖٚ،صٗ، مجٕٔٔٓالواقعة على هنر اػبابور قرب رحبة مالك بن طوؽاايقوت اغبموي،

كما اف ىذه الرواية جادت اؼبصاىرات وعالقتها ابألزمات الايارية واالقتصادية  اذ مت ذبديد التفويض اليب تغلب 
حاب رواية  ماكويو " وجدد على ايب تغلب عقد اعمالو ألرب  رنوات حااب لكل رنة رتة االؼ الف درىم ومائتا 

 (. ٜٖٚ،ص٘،جٖٕٓٓالف درىم " 
-ٖٓٛصاىرات بُت اغبمداييُت واالطراؼ االخرى، اذ قاـ ابو علي بن مرواف الكردي لاحب داير بكراوارتمرت اؼب    

ـ( ٜٚٙ-ٜ٘ٔىػ/ٖٙ٘-ٖٖٓـ( خبطبة رت الناس بنت رعد الدولة بن ريف الدولة اغبمدايناٜٜٚ-ٜٜٓىػ/ٖٚٛ
 ٕٙٓٓعالمة لو اابن االثَت، ودف  ؽبا مهرا بلغ مائيت الف درىم، فأتتو من حلب فعـز على زفافها آبمد اليت ازبذىا

(، والطريف يف ىذه اؼبصاىرة اليت مل ٜٚ-ٜٙ،صٜٜٓٔ؛غندور،ٕٛٛ،صٔ،جٜٔٚٔ؛الاامر،٘ٗٗ-ٗٗٗ،صٚ،مج
ـ(خطيب ٜٗٛىػ/ٖٗٚتتمم اف العروس كايت غَت راغبة يف مثل ىذا االرتباط غَت اف خاطبتها وىي بنت ابن يباتة ات

بالد ابيك وجدؾ ورتكويُت ملكة داير بكر، وكايت االمَتة اغبمدايية ريف الدولة يصحتها اف ال ذبزع فايك قد ملكت 
قد سبلكها اػبوؼ حُت ظبعت لوات خارج اػبيمة ينذر ابف ىذا الزواج لن يتم واف العروس روؼ 

( اذ اغتيل ابن مرواف على يد رخص يدعى ٜٙٔ/ٗ؛ ابن تغري بردي، ا د/ت(، جٗٚ-ٖٚ،صٜٜ٘ٔتًتملاالفارقي،
(، وخلف ابن مرواف اخوه ٜٚ-ٜٙ،ٜٜٓٔ؛ غندور،٘ٗٗ-ٗٗٗ،صٚ، مجٕٙٓٓالزواجاابن االثَت، ابن دمنة ومل يتم
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ابو منصور الذي تلقب دبمهد الدولة يف حكم ميافارقُت واعاد خطبة ارت الناس( بنفس اؼبهر الذي دفعو ؽبا اخوه 
،ص ٔ،جٜٔٚٔ؛ الاامر،ٕ٘ٗ-ٕٗٗ،صٚ، مجٕٙٓٓـ(اابن االثَت،ٜٜٚىػ/ٖٚٛوتزوجها فعال وكاف ذلك رنةا

وكاف مقدار اؼبهر  ( وكاف ربب ىذه اؼبصاىرة ىو ؿباولة لضم اغبمداييُت وايصارىم العرب ربت جناحيو،ٜٕٛ-ٕٛٛ
 مائيت الف درىم.

ولعل ما ورد يف النص اعاله على لااف ابنة ابن يباتة من اف ارت الناس( روؼ سبلك داير بكر، يفار اف تلك    
ذات طاب  رياري ابمتياز اكثر  من كوهنا مهورًا طبيعية دبا تعارؼ عليو الناس، يف حُت اؼبهور كايت جزءًا من اتفاقات 

ـ( ابف ارت الناس( قد ٔٙٔٔىػ/ٚٚ٘قبد الارد التارخيي القصصي يف ىذه الرواايت الريما ما ذكره  الفارقي ات
 ت ذلك العصر.ظبعت لوات من خارج  خيمتها يشَت دبوت خاطبها االوؿ، وكل ما ربق متداوؿ يف ادبيا

 :م(4295-992هـ/489-382اثلثا: ادلهور يف عصر الدولة العقيّلية)
كايت الدولة اغبمدايية منهكة بعد وفاة امَتىا انلر الدولة اغبمداين والنزاع بُت اوالده على اغبكم، فضال عن غارات     

لت للعقيليُت الايطرة على اؼبولل الرـو من الشماؿ وىرـو البويهيُت على اؼبولل من اعبنوب، كل ىذه االوضاع ره
ـ(، ومن اجل تقوية مكايتهم يف اغبكم حاولوا اغبصوؿ على رضا ٜٜٓىػ/ٖٓٛوقبحوا يف الولوؿ اىل الالطة وذلك رنةا

-ٜٖٔاػبالفة العبارية والبويهيُت على حد رواء منذ البداية، وابلتايل عقدت مصاىرة بُت معتمد الدولة قرواش بن اؼبقلدا
ـ(على ابنتو جبارة على مهر مقداره ٕ٘ٓٔ-ٕٔٓٔىػ/ٙٔٗ-ٖٓٗـ( ورلطاف الدولة البويهياٜٗٓٔ-ٓٓٓٔىػ/ٔٗٗ

ـ(، بدليل ما ذكره ابن اعبوزي قائال:" ويف ىذا الانة عقد رلطاف الدولة ٚٔٓٔىػ/ٛٓٗطباوف الف دينار وذلك رنةا
(، ويبدو اف ربب اؼبصاىرة  ٕٙٔ،ٗٔ،جٕٕٔٓعلى جبارة بنت قرواش بن اؼبقلد بصداؽ مبلغو طباوف ألف دينار"ا

كاب ود البويهيُت وتقوية يفوذ قرواش الذي عرؼ بواقعيتو وريارتو ومن الرجاؿ الذين كاف ؽبم أثر كبَت يف الدولة 
(، وىذا ما جعلو   قد امتاز دبكاية كبَتة  ٓٚٗ،صٗ،جٜٜٛٔالعقيلية اذ ارتمر حكمو حوايل طباُت رنةا ابن خلكاف،

تترو كبوه، اذ مت عقد مصاىرة بُت االخَت ويصر الدولة بن مرواف الكردي لاحب داير  جعلت ايظار حكاـ االطراؼ
ـ( الذي حرص على بناء عالقات خارجية متوازية، فكاب ود الدوؿ اجملاورة ٔٙٓٔ-ٔٔٓٔىػ/ٖ٘ٗ-ٔٓٗبكرا

ركزه الايارياابن واحًتامها وذبنب التحالفات اؼبتعادية فارتعاف بعالقات اؼبصاىرة لتامُت رالمة بالده وتعزيز م
(، فقد اورد ابن االثَت ما يؤكد ذلك قائال: "تزوج من بنات ٖٗ، صٜٜٓٔ؛ غندور،ٚٛٔ،صٔ،جٜٜٛٔخلكاف،

(، فتم عقد قرايو من الايدة بنت ررؼ الدولة العقيلي، وقد ذكر الفارقي اف ىذه ٖٙ٘،صٛ،جٕٙٓٓاؼبلوؾ صبلة"ا
 جايب القصر دارًا وباتااًن واكرمها غاية ـ( وبٌت ؽبا اىلٜٔٓٔىػ/ٓٔٗاؼبصاىرة كايت قد سبت رنةا

يف احداث  (، لكن ىذه اؼبصاىرة مل يكتب ؽبا اف تاتمر، اذ اورد ابن االثَتٕٔٔ،صٜٜ٘ٔاالكراـا
ـ( عند حديثو عن عالقة قرواش م  يصر الدولة بن مرواف  قائال:" حدثت يفرة كاف رببها اف يصر ٖٓٓٔىػ/ٕٔٗرنةا

اش، فآثر عليها غَتىا، فأررلت اىل ابيها تشكو منو، فأررل يطلبها إليو، فاَتىا فأقامت الدولة كاف قد تزوج ابنة قرو 
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ابؼبولل... فأررل اىل يصر الدولة يطلب منو لداؽ ابنتو وىو عشروف الف دينار، ويطلب اعبزيرة لنفقتها ويطلب 
 (.ٚٛٔ،صٛ،جٕٙٓٓاتقر حاؿ"ايصيبُت ألخيو بدراف وحيتج دبا اخرج باببها وترددت الررل بينهما يف ذلك فلم ي

والذي يبدو من خالؿ ىذا النص اف ربب ىذه اؼبصاىرة يف حاؿ قباحها كاف اؽبدؼ منها التوافق بُت القوى احمللية      
، كما مت ربديد مقدار اؼبهر اؼبايل وىو عشروف الف اجملاورة، ويف حاؿ فشلها مل تاتقر االوضاع فيما بينهم وىذا ما حصل

دينار والعيٍت ىو اغبصوؿ على بعض اؼبناطق، يف حُت اف ارًتجاع اؼبهر يؤكد دبا ال يقبل الشك ما ديكن اف ياميو 
يطها ابؼبهور الايارية اػباضعة التفاقات تتراوز يف مقدارىا ورروطها اتفاقات اؼبصاىرات العامة او حىت اػبالة يف ؿب

 اعبغرايف، وابلتايل فاف التاوايت الايارية قد توظف اؼبهور يف مفرداهتا.
 م(:4427-4295هـ/524-489رابعاا: ادلهور يف عهد ولة احلكام السالجقة)

ـ(، ويالحظ ٕٚٔٔ-ٜ٘ٓٔىػ/ٕٔ٘-ٜٛٗبعد ضعف الدولة العقيلية حكم اؼبولل والة اغبكاـ الاالجقة ا       
ثت يف ىذا العهد مل تذكر فيها اؼبهور ومقدارىا مثل زواج االمَت جاويل رقاوة حاكم أغلب اؼبصاىرات اليت حد

؛ ابن ٕٔ،صٜ،مجٕٙٓٓـ( من اخت بررقا ابن االثَت، ٛٓٔٔ-ٙٓٔٔىػ/ٕٓ٘-ٓٓ٘اؼبوللا
(، ولعل الابب يف ذلك، إما لقلة اؼبهور او اف حكم الوالة  الاالجقة يف اؼبولل كاف حكماً ٖٓٔ،صٜٙٛٔالعربي،
يقارب االربعُت رنة، فضاًل عن اهنا مصاىرات داخلية يف ؿبيط جغرايف واحد، ويف طبقة متااوية من حيث اؼبكاية  قصَتاً 

وذات طاب  عاكري أقرب اىل اؼبصاىرات الطبيعية، اكثر من كوهنا مصاىرات ريارية ربدد العالقة بُت القوى اؼبتراورة، 
ـ( اذ كاف جاويل ٙٓٔٔىػ/ٕٓ٘اف ؽبا دور كبَت يف احداث رنةاواعبدير ابلذكر اف مصاىرة جاويل من اخت بررق ك

ـ(، غَت اف ريارتو ذباه االخَت ررعاف ٛٔٔٔ-٘ٓٔٔىػ/ٗٔ٘-ٔٓ٘ينفذ اوامر الالطاف الالروقي دمحم بن ملكشاها
ا جعل ما تغَتت، وبلغ من تدىور العالقة بينو وبُت الالطاف دمحم اىل حد امتن  فيو جاويل عن تنفيذ اوامر الالطاف، فب

ارتمراره حبكم اؼبولل امرا لعبا، اذ امر الالطاف عااكره ابلتوجو اىل اؼبولل، فًتؾ جاويل اؼبولل وترؾ زوجتو واركنها 
القلعة ومعها الف وطبامائة فارس من الًتؾ، اذ اورد ابن االثَت ىذه اغبادثة قائال: "ولادرت زوجتو من بقي ابلبلد 

(، كما اوردىا ابن العربي قائاًل:" اما امرأة جاويل اليت ظلت يف ٕٗٔ،صٜج،مٕٙٓٓوعافت يااء اػبارجُت عنو"ا
 (. ٖٓٔ،صٜٙٛٔاؼبولل فقد اهبظت االىايل ابلضرائب"ا

ـ( بنت جاويل ٔٙٔٔىػ/ٚ٘٘يف حُت ىناؾ مصاىرات ذكر فيها مقدار اؼبهر مثل زواج زمرد خاتوف لفوة اؼبلوؾات   
ـ( وكاف مهرىا ٖٔٔٔ-ٕٛٔٔىػ/ٕٙ٘-ٕٕ٘ لاحب مدينة دمشقالاحب اؼبولل من اتج اؼبلوؾ بوري بن طغتكُت

(، ويبدو اف مقدار اؼبهر يف ىذه الرواية كاف يقدايً وعينياً  وىو يابياً ٖٙ٘،صٕٕٓٓاربعُت الف دينار وربفا العمري، 
لل يف ديكن قبولو، الريما واف دمشق ؽبا مكايتها واف حكامها من اؿ طغشكُت كايوا ؿبل اىتماـ كل من حكم اؼبو 

 ذلك العصر. 
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 م(:4262-4427هـ/662-524خامساا: ادلهور يف عصر الدولة الزنكية) -
لقد ظهرت الدولة الزيكية على ايقاض حكاـ الوالة الاالجقة يف اؼبولل اذ توىل عماد الدين زيكي اؼبولل      
طرتو على بعض ـ( كذلك تور  يف ريٕٛٔٔىػ/ٕٕ٘ـ(وامتد يفوذه خارجها فضم حلب رنةإٚٔٔىػ/ٕٔ٘رنةا

مناطق بالد الشاـ، يف حُت بقيت دمشق خارج يفوذه وظل حكامها يف حالة مواجهة معو، وابلتايل فاف وجود مصاىرات 
يف مثل تلك االجواء ذات أثر كبَت على عالقة اؼبولل م  ؿبيطها اعبغرايف والبحت الفرلة مواتية لعماد الدين زيكي بعد 

الد الشاـ واعبزيرة لتكوف جبهة واحدة قوية تاتطي  مواجهة الصليبيُت، وذلك بابب اعتالئو العرش اف يقـو بتوحيد ب
ادراكو اف قوة مدينة اؼبولل لوحدىا غَت كافية ؽبذه اؼبواجهة، ومن أجل ربقيق اىدافو تلك عمل عماد الدين زيكي على 

حقيتها يف الايطرة على ـ( اذ تزوج من ابنتو اليت ادعت أٖٔٔ-ٜ٘ٓٔىػ/ٚٓ٘-ٜٛٗمصاىرة لاحب حلب رضوافا
(، ٖٚ-ٖٙ،صٖٜٙٔصبي  فبتلكات والدىا يف حلب، وقد كبج زيكي يف االرتيالء على حلب ابرم زوجتواابن االثَت، 

ويالحظ اف مقدار اؼبهر مل يذكر وذلك لعدة احتماالت منها إما لكوف اؼبهر اثيوايً، وؽبذا مل تذكره اؼبصادر التارخيية اليت 
ـ(، ٕٛٔٔىػ/ٕٕ٘اف اؽبدؼ من الزواج  كاف ىدفًا رياريًا وىو ريطرة زيكي على حلب رنة ا ذكرت ىذه الزجية، او

وبقيت ربت حكمو، ومن بعده ابنو يور الدين ؿبمود، وابلتايل كاف ىدؼ ىذه اؼبصاىرة قياـ وحدة بُت اؼبولل وحلب 
 (.ٛٔٔ، صٜٛٛٔوارتمرت لفًتات طويلةاعلي، 

ـ(، وذلك ٕٔٔٔ-ٜٜٓٔىػ/ٙٓ٘-ٖٜٗبنت لاحب خالط ركماف القطيبا كما تزوج عماد الدين زيكي من       
(، ومل يذكر ٜٛ-ٛٛ،صٜٜٜٔـ(اذ توجو اىل القلعة م  كبار حاريتو لكتابة اؼبهراابن منقذ،ٖٖٔٔىػ/ٕٛ٘يف رنةا

ت ذباور مقدار اؼبهر ويبدو اف اؽبدؼ ىو كاب حليفا جديدا لضم اؼبناطق القريبة من ارمينية الريما اف ىذه االمارة كاي
(، او يكوف مقدار اؼبهر ىو اغبصوؿ على بعض ٜٚ، صٜ٘ٛٔاعدائو يف داير بكر ومناطق اعبباؿ الكرديةاخليل، 

اؼبناطق واؼبدف مثل ما حصل يف زجية عماد الدين زيكي من اـ رهاب الدين ؿبمود االمَت الصغَت الذي كاف ربت 
(، وكايت اؼبرارالت ٕ٘ٚ، صٜٗٛٔويل وارملة بوريا برجاوي، ولايتها وىي اػباتوف لفوة اؼبلك زمردة ابنة االمَت جا

ـ( وكاف من رروط ىذا الزواج ٖٛٔٔىػ/ٕٖ٘قد ترددت يف رأف ىذا الزواج، الذي وافق عليو الطرفُت، ومت الزفاؼ رنةا
وزير  اف تتنازؿ العروس عن مدينة ضبص لزيكي، ومت ذلك ابلفعل وتالمها االخَت وكاف على واليتها معُت الدين اير

رهاب الدين الذي عوضو عماد الدين زيكي عنها حبصن بعرين واقامو انئبا عنو يف ضبص يفاها، وىكذا أ شبر زواجو 
ابػباتوف لفوة اؼبلك ابلايطرة على ضبص م  قلعتها وضبلت اػباتوف اليو، ويبدو اف ىذا الزواج كاف من اجل مصاحل 

بن االثَت قائال:" وامنا ضبلو على التزوج  هبا ما رأى من ربكيمها يف دمشق ريارية  بدليل ايو مل ياتمر، وىذا ما لرح بو ا
 (،ٖٔٓ،/ٜ،ٕٙٓٓفظن ايو ديلك البلد ابالتصاؿ إليها فلما تزوجها خاب أملو ومل حيصل على ريء فأعرض عنها"ا

و على رروط ريارية وليس ويبدو اف ىذه الزجية كايت مشروعاً ريارياً ابمتياز يف الوقت الذي طغت رواية ابن االثَت حول
ىناؾ ما يشَت اىل جايب اجتماعي او مقدار اؼبهر وتفاليلو من مراريم الزواج وبقيت دمشق بعيدة عن ريطرتو على 
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ـ( اابن االثَت، ٚٗٔٔىػ/ٔٗ٘(، ومل يتمكن من ربقيق املو اذ قتل رنة أٖٕ، صٜٛٛٔالرغم من ؿباولتوا علي، 
 (.  ٗٚ، صٖٜٙٔ
ن اؼبصاىرات اليت عقدت بعد وفاة عماد الدين زيكي ومل تصلنا منها معلومات حوؿ اؼبهر ومقداره وىناؾ الكثَت م     

ـ( تزوج ريف الدين غازي ٜٗٔٔىػ/ٗٗ٘يف رنةا ،وما يتعلق دبراريم جهاز العروس منها على ربيل اؼبثاؿ ال اغبصر
-ٙٔ٘حااـ الدين سبراتشا ـ( من اػباتوف بنت  لاحب ماردينٜٗٔٔ-ٙٗٔٔىػ/ٗٗ٘-ٔٗ٘االوؿ لاحب اؼبوللا

ـ( وجهزت اػباتوف ورَتت اليو، فوللت اىل اؼبولل وىو مريض وقد أررؼ على اؼبوت، فتويف ٜٗٔٔ-ٕٕٔٔىػ/ٚٗ٘
ـ(، "فكاف اوالد اؼبلوؾ ٜٙٔٔ-ٜٗٔٔىػ/٘ٙ٘-ٗٗ٘ومل يدخل هبا، فلما تويف تزوجها اخوه اؼبلك قطب الدين مودودا

ا زواج عماد الدين زيكي بن قطب الدين لاحب رنرار من بنت يور (، وايضٜٔ-ٜٓ، صٖٜٙٔمنها"اابن االثَت، 
(،  كما تزوج ابن ريف الدين غازي االوؿ لاحب اؼبولل من ابنة عمو ٙٗٔصٖٜٙٔالدين ؿبمود زيكي اابن االثَت، 

ـ( زوج يور الدين زيكي ابنتو اىل ابن اخيو ريف الدين ٓٚٔٔىػ/ٙٙ٘(،ويف رنةإٜ،صٖٜٙٔقطب الدين مودودا
كما تزوج عز الدين ماعود لاحب  (،ٖٛٓ،صٖ،جٜٜٚٔـ(ا اليافعيٓٛٔٔ-ٜٙٔٔىػ/ٙٚ٘-٘ٙ٘ي الثايناغاز 

ـ( لاحب حلب بعد ٔٛٔٔ-ٗٚٔٔىػ/ٚٚ٘-ٜٙ٘ـ( من اـ اؼبلك الصاحل اظباعيلأٛٔٔىػ/ٚٚ٘اؼبولل بعد رنةا
هور، وردبا يعود ذلك اىل (، ويبدو اف اؼبؤرخُت مل يتطرقوا اىل مقدار اؼبٜٕٔ، صٓٔ،جٕٙٓٓوفاتو ورفرىا اىل اؼبوللا

إضفاء الصبغة الايارية لتلك اؼبصاىرات اليت جرت بُت افراد االررة اغباكمة لتعزيز الثقة اؼبتبادلة فيما بينهم، وكاف ؿبل 
 اىتمامهم ىو اظهار طبيعة العالقات م  القوى اجملاورة للمولل أكثر من اىتمامهم ابعبوايب التفصيلية لتلك اؼبصاىرات .

لك اغباؿ ابلنابة للمصاىرات اليت سبت بُت الزيكيُت وااليوبيُت، مل تذكر فيها مقدار اؼبهور مثل زواج اؼبلك وكذ   
ـ( من االاتبكية اخت لاحب اؼبولل يور الدين اررالف راه ٖٕٚٔ-ٕٔٓٔىػ/ٖ٘ٙ-ٜٛ٘االررؼ بن اؼبلك العادؿا

اؼبؤرخُتاربط ابن  ( حاب رواايتٖٕٓٔىػ/ٓٓٙـ( وذلك رنةإٓٔٔ-ٖٜٔٔىػ/ٚٓٙ-ٜٛ٘االوؿا
( ، وايضا الزواج الثاين ٖٙٚ، ٖ،جٜٜٚٔ؛ اليافعي،ٕٕٕ،صٕٕ،جٕٔٓٓ؛ الذىيب،ٖٙٔ،صٕٕ،جٖٕٔٓاعبوزي،

ـ( اابن ٜٔٔٔىػ/٘ٓٙللملك االررؼ اببنة لاحب اؼبولل يور الدين اررالف راه وكاف ذلك يف رنة ا
اليوبيُت من اجل توثيق العالقات بُت الطرفُت ( ، ويبدو اف ىذه اؼبصاىرات بُت الزيكيُت واٖٛٗ، صٓٔ،جٕٙٓٓاالثَت،

 (.ٜٗٔ، االيوبيوف، صٖٛٔ-ٕٛٔبشكل اكرب ااعبميلي، ص
كما ارتمر يور الدين اررالف راه االوؿ بتعزيز عالقاتو م  القوى اجملاورة اذ ذكر ابن العربي ايو قاـ يف الانة         

ـ(  وعماد الدين من  بنيت  اؼبلك مظفر ٕٛٔٔ-ٕٓٔٔىػ/٘ٔٙ-ٚٓٙيفاها بتزويج ولديو ومها عز الدين ماعودا
 (.ٜٕٗ، صٜٙٛٔالدين كوكربي لاحب اربل دوف  ذكر مقدار اؼبهور لتلك اؼبصاىراتا ابن العربي،

ويالحظ فبا ربق اف ىذه اؼبصاىرات مل تكن روى تعزيزاً للعالقات ما بُت األيوبيُت الذين بدوا كأررة حاكمة لاعدة   
ية اغباكمة اليت بدأ الًتاج  الواضح يف مكايتها وابلتايل فاف األيوبيُت كايوا يبحثوف عن مصاىرات رغلت ؿبل االررة الزيك

قد تؤدي اىل مااواهتم م  الزيكُت، الذين كايوا يبتغوف الاالمة من خطر األيوبيُت من خالؿ عقد تلك اؼبصاىرات، 
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التوافق والولوؿ اىل اؼبكاية االجتماعية اىتماـ  وعليو مل تكن اؼبهور ضمن حااابت الطرفُت بقدر ما كايت تبحث عن
الطرفُت، كما يبدو اف بعض  اؼبؤرخُت مل يهتموا بذكر تفاليل اعبوايب االجتماعية لتلك االرر اغباكمة، يف حُت يالحظ 

الدين  اف القام اآلخر من اؼبؤرخُت اوردوا لنا مقدار اؼبهور وتفاليلها  من خالؿ اؼبصاىرات  اليت سبت يف عهد بدر
ـ( اذ قاـ االخَت بتزويج ابنتو من ؾباىد الدين ايبك اؼبعروؼ ابلدويدار ٜٕ٘ٔ-ٕٖٕٔىػ/ٚ٘ٙ -ٖٓٙلؤلؤا

(، اذ اورد ابن الفوطي ذلك  ٘ٙٗ،ٕ،جٜ٘ٚٔ؛ الغااين،ٕٚٙ،صٜـ( االصفدي،د/ت،جٕٛ٘ٔىػ/ٙ٘ٙالصغَتات
ن صبادى االخرة وبصداؽ مبلغو ـ( بقولو:" وكاف العقد يـو الابت الثامن عشر مٖٕٗٔىػ/ٕٖٙيف احداث رنة ا

عشروف الف دينار وكتب كتاب الصداؽ يف ثوب اطلس ابيض، وكاف العقد يف دار الوزير، حبضرة قاضي القضاة وانئبو"ا 
ـ( اذ وللت العروس اىل دار زوجها ويثر عليها خادـ زوجها الف ٖٕٙٔىػ/ٖٗٙ( ومت الزفاؼ يف رنةأٗ، صٜٚٛٔ

عررا ما رهد مثلو وخل  عليو اػبليفة، ومشى  يف ركابو االمراء والوزراء أبلوية اؼبلك، واعطى  دينار عند دخوؽبا الدار وكاف
(، ويالحظ اف ىذه الرواية ؽبا امهية كبَتة من حيث تفاليلها وموضوعها، ٔ٘ص ٜٚٛٔايواع كثَتة وربفااابن الفوطي،

وىي الانة اليت توقف فيها ابن االثَت عن ( ٖٕٓٔىػ/ٕٛٙالريما ايو مل قبد من يؤرخ للمولل واحداثها بعد رنة ا
 تدوين اخبار ىذه اؼبدينة يف كاملو.

 اخلامتة: 
اوال: اخذت الدرارات االجتماعية جايبا مهمًا من مفردات اغبضارة العربية االرالمية، يف حُت مل قبد ما يقدـ لورة 

كاف تركيز معظم اؼبصادر التارخيية على اؼبضامُت   واضحة عن االررة العربية واالرالمية وجوايب حياهتا اليومية، وابلتايل
 الايارية واالدارية والعلمية واالقتصادية.

اثيياً: اف الًتاث االرالمي على الرغم من تفاليل مادتو، إال أيو مل يتم  رلد كتااب خالا عن اؼبهور او موضوعها على 
 ناولت بعض التفاليل الشرعية للمهر ووجوبو.حَد علمنا، بل يف احان اغباالت ىناؾ ابواب يف كتب الفقو قد ت

اثلثاً: يالحظ اف اؼبهور اليت كايت من رروط وأعراؼ الزواج، قد ربولت اىل وريلة لتحقيق مكارب ريارية من خالؿ 
 مصاىرات االرر اغباكمة اؼبتراورة، وابلتايل فاف توظيفها قد خيرج يف كثَت من االحياف عن الطاب  االجتماعي.

يكن ىناؾ مقدار اثبت للمهور لبنات االرر اليت حكمت اؼبولل كالدولة اغبمدايية، والعقيلية، والزيكية، بل   رابعا: مل
 كايت مرىوية بطبيعة العالقة وظروفها بُت االرر اغباكمة اؼبتصاىرة واجملاورة ؽبا.

ا، اذ قبد اف الدولة اغبمدايية خامااً: ىناؾ تباين يف اؼبعلومات اليت وردت يف اؼبصادر حوؿ مقدار اؼبهور وتفاليله
والعقيلية كايت النصوص فيها وافرة بشكل يايب، يف حُت تكاد تنعدـ النصوص يف مدة حكم الوالة الاالجقة، فبا يشَت 
اىل عدـ وجود تفاليل حوؿ مقدار اؼبهور للعقود الثالثة اليت حكم فيها الوالة الاالجقة، ابؼبقابل قبد اف يف عهد بدر 

 تفاليل كثَتة حوؿ اؼبهور ومراريمها. الدين لؤلؤ
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رادراً: تولل البحث اىل اف ىناؾ بعض اؼبصادر التارخيية اىتمت بذكر اخبار اؼبهور واؼبغاالة يف تفاليلها من ابب  
اظهار اػبرب التارخيي اؼبميز ذات اؼبضموف النادر، والذي ينتج عنو عربة لألرر اغباكمة يف اؼبولل خالؿ مدة البحث  

 .كنموذج
 قائمة ادلصادر وادلراجع: 

 القران الكرمي
ـ(، التاريخ ٕٖٕٔىػ/ٖٓٙ(،اتٖٜٙٔابن االثَت، علي بن ايب الكـر دمحم بن دمحم بن عبد الكرمي بن عبد الواحد،ا-ٔ 

 الباىر يف الدولة االاتبكية ابؼبولل، ربقيق: عبد القادر اضبد طليمات، القاىرة: دار الكتب اغبديثة.
ـ(، الكامل يف ٕٖٕٔىػ/ٖٓٙ(،اتٕٙٓٓلي بن ايب الكـر دمحم بن دمحم بن عبد الكرمي بن عبد الواحد،اابن االثَت، ع -ٕ

 ، ربقيق: ابو الفداء عبدهللا القاضي ود. دمحم يورف الدقاؽ، بَتوت: دار الكتب العلمية.ٗالتاريخ،ط
،القاىرة:دار ٔلحيح البخاري، ط ـ(،ٜٙٛىػ/ٕٙ٘(،اتٖٜٙٔالبخاري، ابو عبد هللا دمحم  بن اظباعيل بن ابراىيم،ا-ٖ

 البياف اغبديث.
 ،بَتوت: دار االفاؽ اعبديدة.ٔ(، اغبروب الصليبية يف اؼبشرؽ،طٜٗٛٔبرجاوي، رعيد اضبد،ا -ٗ
 (، دار الكتب العلمية.ٜٕٓٓ،البناف:ٕالربكيت، اؼبفيت الايد دمحم عميم، التعريفات الفقهية،ط -٘
 ارن، النرـو الزاىرة يف ملوؾ مصر والقاىرةابن تغري بردي، صباؿ الدين ابو احمل -ٙ
 (، دار الرريد للنشر.ٜٔٛٔؿبمود ايرُت اضبد، االيوبيوف يف مشاؿ الشاـ واعبزيرة،االعراؽ: التكرييت،-ٚ
، وض  ٕـ(، الفرج بعد الشدة،طٜٜٗىػ/ٖٗٛ(،اتٕٔٔٓالتنوخي، ابو علي احملان بن علي بن دمحم بن ايب الفهم،ا-ٛ

 رامي اعبندي، بَتوت: دار الكتب العلمية. حواريو: عبد الكرمي
 ،دىوؾ: مؤراة كرابف.ٔ(، القبائل والزعامات القبلية الكردية يف العصر الوريط،طٕٚٓٓتوفيق، زرار لديق،ا -ٜ

ـ(، يتيمة الدىر يف ؿبارن اىل ٖٚٓٔىػ/ٜٕٗ(،اتٜٜٚٔالثعاليب، ايب منصور عبد اؼبلك بن دمحم بن اظباعيل،ا-ٓٔ
 دار الكتب العلمية. ، بَتوت:ٔالعصر،ط

(، حوليات اؼبولل منذ الفتح االرالمي حىت هناية القرف التار  ٖٕٔٓاعبليب، بااـ ادريس،ا -ٔٔ
 ،اؼبولل:منشورات مكتبة اعبيل العريب.ٔعشر،ط

 (،دولة االاتبكة يف اؼبولل بعد عماد الدين، بَتوت: دار النهضة العربية.ٜ٘ٚٔاعبميلي، رريد،ا -ٕٔ
ـ(،اؼبنتظم يف اتريخ اؼبلوؾ ٕٓٓٔىػ/ٜٚ٘(،اتٕٕٔٓابو الفرج عبد الرضبن بن علي بن دمحما ابن اعبوزي، -ٖٔ

 ، ربقيق: دمحم عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، بَتوت: دار الكتب العلمية.ٖواالمم،ط
يف  رمنشو  ـ، حبثٖٔ-ٓٔىػ/ٚ-ٗ(، اؼبصاىرات الايارية يف اؼبولل ما بُت القريُت ٕٕٔٓضبيد، مها رعيد،ا-ٗٔ
 .ٖٛٗ-ٕٖٓ،صٔ(،جٜٗ،عإٔ( مججملة الدراسات التارخيية واحلضاريةا
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ـ(، وفيات االعياف وايباء ٕٕٛٔىػ/ٔٛٙ(،اتٜٜٛٔابن خلكاف، ابو العباس اضبد بن دمحم بن ابراىيم بن ايب بكر،ا-٘ٔ
 لعلمية.،حقق الولو: د. يورف علي طويل ود .مرمي قارم طويل، بَتوت: دار الكتب أأبناء الزماف،،ط

 (،عماد الدين زيكي، اؼبولل: مطبعة الزىراء اغبديثة.ٜ٘ٛٔا ،خليل، عماد الدين -ٙٔ
، ربقيق: د. ٔٔـ(، رَت اعالـ النبالء،طٖٗٚٔىػ/ٛٗٚ(،اتٕٔٓٓالذىيب، مشس الدين دمحم بن اضبد بن عثمافا -ٚٔ

 . ٕٕبشار عواد معروؼ ود. ؿبيي ىالؿ الارحاف، لبناف: مؤراة الررالة،ج
 ،اؼبدينة اؼبنورة: مكتبة العلـو واغبكم.ٔ(،غالء اؼبهور واالحتااب عليو،طٜٜٙٔرحيلي، اضبد ربي  جابر،اال -ٛٔ
 ، بغداد: مطبعة االدياف.ٔ(، الدولة اغبمدايية يف اؼبولل وحلب،طٜٔٚٔالاامر، فيصل،ا -ٜٔ
ـ(،مرآة ٕٙ٘ٔىػ/ٗ٘ٙت(،أٖٕٓربط ابن اعبوزي، مشس الدين ابو اؼبظفر يورف بن قزاغلي بن عبد هللا،ا-ٕٓ 

 .ٜٔ، ربقيق: دمحم ايس وكامل دمحم، روراي: الررالة العاؼبية.جٔالزماف يف تواريخ االعياف،ط
ـ(،الوايف ابلوفيات، ربقيق: اضبد األرانؤوط  ٕٖٙٔىػ/ٗٙٚالصفدي، لالح الدين خليل بن ايبك،اد/ت(،ات -ٕٔ

 وتركي مصطفى، بَتوت:،دار احياء الًتاث العريب. 
ـ(،اخبار الراضي ابهلل واؼبتقي هلل، عٍت بنشره: ىيورث. ٜٙٗىػ/ٖٖ٘(،اتٜٜٚٔيل، ابو بكر دمحم بن حيِت،االصو  -ٕٕ

 ،بَتوت: دار اؼبيارة.ٕدف،ط
ـ(، اخبار الدوؿ ٕٙٔٔىػ/ٖٔٙ(،اتٕٔٓٓابن ظافر االزدي، صباؿ الدين ابو اغبان علي بن منصور،ا-ٖٕ

 قافة الدينية.،ربقيق:علي عمر، القاىرة: مكتبة الثٔاؼبنقطعة،ط
ـ(، اتريخ الزماف، يقلو اىل ٕٙٛٔىػ/٘ٛٙ(،اتٜٙٛٔابن العربي، غريغوريوس ابو الفرج بن اىروف اؼبلطي،ا -ٕٗ

 العربية: االب ارحاؽ ارملة، بَتوت: دار اؼبشرؽ.
 ،القاىرة:دار الفكر العريب..ٔ(،الزواج الاياري يف عهد الدولة العبارية،طٜٛٛٔعلي، وفاء دمحم،ا-ٕ٘
ىػ(، الروضة الفيحاء يف تواريخ النااء، ربقيق: حااـ ٕٖٕٔ(،اتٕٕٓٓلعمري، ايرُت بن خَت هللا اػبطيب،اا -ٕٙ

 ، بَتوت: مؤراة الكتب الثقافية.ٔرايض عبد اغبكيم،ط
ـ(،العارد اؼبابوؾ واعبوىر احملكوؾ يف طبقات اػبلفاء ٓٓٗٔىػ/ٖٓٛ(،اتٜ٘ٚٔالغااين،اظباعيل بن العباس،ا-ٕٚ

 ق: راكر ؿبمود عبد اؼبنعم، بغداد: دار البياف.واؼبلوؾ، ربقي
،بَتوت:دار الفكر ٔ(، اتريخ جزيرة ابن عمر منذ أترياها حىت الفتح العثماين،طٜٜٓٔغندور، دمحم يورف،ا -ٕٛ

 اللبناين.
ـ(،معرم مقاييس اللغة، ربقيق: عبد الاالـ دمحم ٗٓٓٔىػ/ٜٖ٘(،اتٜٜٚٔابن فارس، ابو اغباُت اضبد،ا -ٜٕ

 َتوت: دار الفكر.ىاروف؛ ب
ـ(، اتريخ الفارقي، ربقيق: د. بدوي ٔٙٔٔىػ/ٚٚ٘(،اتٜٜ٘ٔالفارقي، اضبد بن يورف بن علي بن االزرؽ،ا -ٖٓ

 عبد اللطيف عوض، القاىرة: اؽبيئة العامة لشؤوف اؼبطاب  االمَتية.
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اعبامعة والترارب ـ(،اغبوادث ٖٕٖٔىػ/ٖٕٚ( ، اتٜٚٛٔابن الفوطي، كماؿ الدين ابو الفضل عبد الرزاؽ، ا-ٖٔ
 النافعة يف اؼبائة الاابعة، بَتوت: دار الفكر اغبديث.

ـ(،اؼبغٌت، ربقيق: د. عبد ٖٕٕٔىػ/ٕٓٙ(، اتٜٜٚٔابن قدامة، موفق الدين ابو دمحم عبد هللا بن اضبد بن دمحم،ا-ٕٖ
 ،الرايض: دار عامل الكتب.ٖهللا بن عبد احملان الًتكي و د. عبد الفتاح دمحم اغبلو، ط

ـ(، للة اتريخ الطربي منشور ضمن كتاب ذيوؿ اتريخ ٕٜٗىػ/ٖٖٔ(،اتٕٜٛٔالقرطيب، عريب بن رعد،ا -ٖٖ
 ،القاىرة:دار اؼبعارؼ.ٕالطربي، ربقيق: دمحم ابو الفضل ابراىيم،ط

ـ(، البداية والنهاية، وثقو: علي دمحم معوض وعادؿ اضبد عبد ٕٖٚٔىػ/ٗٚٚ(،اتٕ٘ٓٓابن كثَت، ابو الفداء،ا -ٖٗ
 ، بَتوت: دار الكتب العلمية.ٕود،طاؼبوج
ـ(، ذبارب االمم وتعاقب اؽبمم، ربقيق: ٖٓٓٔىػ/ٕٔٗ(،اتٖٕٓٓماكويو، ابو علي اضبد بن دمحم بن يعقوب،ا -ٖ٘

 ، بَتوت: دار الكتب العلمية.ٔريد كاروي حااف،ط
،ا -ٖٙ ،بَتوت:دار ٖب،طـ(،لااف العر ٖٔٔٔىػ/ٔٔٚ(،اتٜٜٗٔابن منظور، ابو الفضل صباؿ الدين دمحم بن مكـر

 لادر.
ـ(، كتاب االعتبار، ٛٛٔٔىػػ/ٗٛ٘(، اتٜٜٜٔابن منقذ، مؤيد الدولة ابو اؼبظفر ارامة بن مررد الشَتازي،ا-ٖٚ
 (، دار الكتب العلمية.ٜٜٜٔ،ابَتوت:ٔط
ـ(، مرآة اعبناف وعربة ٖٙٙٔىػ /ٛٙٚ(، اتٜٜٚٔاليافعي، ابو دمحم عبدهللا بن ارعد بن علي بن رليماف، ا-ٖٛ
 ،وض  حواريو: خليل اؼبنصور، بَتوت: دار الكتب العلمية.ٔيقظاف يف معرفة ما يعترب من حوادث الزماف،،طال

، ربقيق: فريد ٕـ(، معرم البلداف، طٕٕٛٔىػ/ٕٙٙ(،اتٕٔٔٓايقوت اغبموي، رهاب الدين ابو عبد هللا،ا -ٜٖ
 عبد العزيز اعبندي، لبناف: دار الكتب العلمية.
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 البحث: ملخص
اختص البحث ابلصالت العلمية بُت ادلوصل وبغداد يف)القرن السادس اذلجري/ الثاين عشر ادليالدي(، إذ كانت بغداد 

ـــــــادس اذلجري/الثاين قبلًة للعلماء منذ العصر العباسي األول، يف حُت بلغت ادلوصل ذروة مكانتها العلمية يف القرن )الســــــ
عشر ادليالدي(، وقد كانت الرحالت العلمية بُت ادلدينتُت من أىم وسائل الصالت العلمية بينهما، لذلك فقد ركــــــز 
البحث على الرحالت العلمية اليت قام هبا ادلوصليون والبغداديون بُت ادلدينتُت ومن قصدىم من علمــــــاٍء من ُمُدٍن أخرى أو 

وكان يف ُكٍل من ادلوصل وبغداد علمــاٌء موسوعيون كانوا  ،التقى هبم يف ُمُدٍن أخرى غَت ادلوصل وبغداد كحلب ودمشقمن 
 مقصداً لطالب العلم. 

 (حلب -طالب -علماء  -بغداد  -الكلمات ادلفتاحية: ) ادلوصل 
Abstract 
      The research focused on the scientific links between Mosul and 

Baghdad in the sixth century AH / twelfth century AD, as Baghdad was a 

destination for scholars since the first Abbasid era, while Mosul reached 

the peak of its scientific status in the sixth century AH, and scientific trips 

between the two cities were among the most important means of scientific 

links between them, therefore, the research focused on the journeys of 

science , the scholars who were from Mosul and Baghdad and travelled 

between the two cities and those who visited them from scholars from other 

cities, or those who met them in cities except Mosul and Baghdad, such as 

Aleppo and Damascus, and in both Mosul and Baghdad there were 

encyclopedic scholars who were a destination for students of science. 
Key Words:  (Mosul - Baghdad - Scientists - Student - Aleppo) 

 مقدمة
تعد الصالت العلمية بُت ادلدن العربية من مظاىر العصر اإلسالمي، وىي من أىم نتائج العالقات السياسية بُت تلك      

ادلدن، وكان للصالت العلمية بُت ادلوصل وبغداد حيّـٌز واسع يف ىذا اجملال، إذ ان أغلب علماء ادلوصل كانوا قد مسعوا من 
م(. وقد بقيت ٔٙٛ-ٓ٘ٚه/ٕٚٗ-ٕٖٔبلة العلماء ال سيما يف العصر العباسي األول)علماء بغداد حاضرة العامل وق

مكانة بغداد كما ىي على الرغم شلا تعرضت لو اخلالفة العباسية من ٖتدايت يف العصور العباسية الالحقة السيما العصرين 



 مجلظ درادات موصليظ
 تطنى ببحوث الموصل االكاديميظ في الطلوم االندانيظ ،مجلظ دوريظ رلميظ محكمظ

ISSN. 1815-8854 

 هـ4444محرم  -2222(، آب 46مجلظ درادات موصليظ، الطدد )

 

 
(33) 

غداد بقيت زلتفظًة م( ، لكن ب٘٘ٓٔ-ٜ٘ٗه/ٚٗٗ-ٖٖٗم(، والثالث) ٜ٘ٗ-ٔٙٛه/ٖٖٗ-ٕٚٗالعباسيُت الثاين)
 ٔتكانتها كقبلة للعلماء.

القرن السادس اذلجري/ الثاين عشر )وقد كان ىدف البحث ادلوسوم الصالت العلمية بُت ادلوصل وبغداد خالل      
ادليالدي( ىو التعرف على الصالت العلمية بُت مدينتُت من كربايِت ادلدن العربية يف ُحقبٍة مهمة من التاريخ اإلسالمي، 
واىتمام ادلسلمُت ابجلانب العلمي بشكٍل خاص واحلضاري بشكٍل عام، وجعِلِو يتناسب مع دورىم يف الدفاِع عن أرضهم 
ضد احلمالت الصليبية اليت استهدفت أراضيهم، ومها بغداد عاصمة اخلالفة العباسية وادلوصل، وكانت اخلالفة العباسية قد 

ة ادلتأخرة ولكنها استعادت مكانتها يف القرن )السادس اذلجري/الثاين عشر تعرضت لضغوطاٍت خارجية يف العصور العباسي
م( اليت ساندت اخلالفة العباسية ضد كل ما ٕٚٔٔه/ٕٔ٘ادليالدي(، إذ شهد قيام الدولة الزنكية يف ادلوصل يف العام )

ذلكم القرن، وىي الدولة اليت  تعرضت لو من ٖتدايت وعلى رأسها احلمالت الصليبية اليت وصلت إىل األراضي العربية يف 
 كان ذلا الدور األساس يف النهوض ابحلركة العلمية يف ادلوصل والشام منذ قيامها. 

احتوى البحث على متهيد وأربعِة زلاوٍر وخامتة، تناول التمهيد توضيحاً للحركة العلمية يف الدولة العربية اإلسالمية وأبرز     
ل ادلوصليُت الذين ذىبوا إىل بغداد ومسَِعوا من علمائِها. أما احملور الثاين فقد تضمن مراحل وظهورىا. ومشل احملور األو 

علماء بغداد الذين جاءوا إىل ادلوصل لتلقي العلم من علمائها.  وتناول احملور الثالث طالب العلم الذين مجعوا بُت علماء 
ُمُدٍن أخرى، فيما تناول احملور الرابع اللقاءات العلمية  دلوصل وبغداد يف مساعهم سواء أكان ذلك يف ادلوصل وبغداد أو يف

 بُت ادلوصليُت والبغداديُت خارج ادلوصل وبغداد. أّما اخلامتة فقد تناولت النتائج اليت توّصل إليها الباحث. 
 متهيد 

سالمي لكنها على الرغم من أن الصالت العلمية بُت ادلوصل وبغداد كانت مستمرًة إابن معظم حقب التاريخ اإل   
ترسخت يف )القرن السادس اذلجري/الثاين عشر ادليالدي( الذي شهد قيام الدولة الزنكية يف ادلوصل والشام ومن 
مظاىرىا نشاط احلركة العلمية يف مدهنا، إذ اىتم أمراء ادلوصل الزنكيُت ابحلركة العلمية وخَُت مثاٍل على ىذا عماد  أىمّ ِ

-ٚٗٔٔه/ٖٗ٘-ٔٗ٘م( وأبِنِو سيف الدين غازي األول)ٚٗٔٔ-ٕٚٔٔه/ٔٗ٘-ٕٔ٘الدين مؤسس الدولة الزنكية)
(، وكان ذلك منذ قيام دولتهم يف ادلوصل، وخَُت شاِىٍد على ذلك بناء ادلدارس يف ادلوصل والشام، إذ أن ادلدرسة ٜٗٔٔ

 ُت )ابن جبَت . د.ت.ىي اللبنة األوىل لتحقيِق األساٍس العلمي ألي بلٍد، وكان للمدارس أمهية خاصة لدى الزنكي
م. ٜٔ٘ٔىـ / ٖٓٚٔ)سبط أبن اجلوزي.، إذ كانوا يعدون ذلا العلماء والشيوخ األِكفاء ويوقفون ذلا األوقاف( ٕٕٔص
ٕٔ  /ٕٗ٘ .) 
-ٕٖٔأما بغداد فقد سبقت ادلوصل يف ىذا ادلضمار، إذ بَدأت النهضة العلمية فيها منذ العصر العباسي األول )    

-ٙٛٚه/ٖٜٔ-ٓٚٔكنها اتضحت منُذ عهد اخلليفة العباسي اخلامس ىارون الرشيد )م(، لٔٙٛ-ٓ٘ٚه/ٕٚٗ
. أما يف هناية القرن )اخلامس اذلجري/احلادي عشر (ٖٗ-ٖٖ.صٕٛٓٓانجي. م(، فضاًل عن نشاط الًتمجة)ٜٓٛ

، ومسيت ابلنظامية نسبًة ادليالدي( فقد بنيت يف بغداَد مدرسٌة من خَتة ادلدارس يف التاريخ اإلسالمي وىي ادلدرسة النظامية
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، وزير السلطان ( ٕ٘ٓ.صٕٗٓٓه/ٕ٘ٗٔاألصفهاين.م()ٕٜٓٔ-ٚٔٓٔه/٘ٛٗ-ٛٓٗإىل أسم ابنيها نظام ادللك )
، يف عهد ( ٖٕٔ.ص ٕٗٓٓه/ٕ٘ٗٔ)األصفهاين.م(ٕٜٓٔ-ٕٚٓٔىـ / ٘ٛٗ- ٘ٙٗالسلجوقي ملك شاه ) 

م( ٜٚٓٔ- ٚٚٓٔه /ٚٛٗ - ٚٙٗبن القائم أبمر هللا) أبو القاسم عبد هللا بن دمحم اخلليفة العباسي ادلقتدي أبمر هللا
. فكان التواصل العلمي بُت ادلوصل وبغداد طريقًا لتعزيز اخلربات ادلعرفية لطلبة (ٖٖٖم. صٖٕٓٓه/ٕٗٗٔ)السيوطي.

 (.ٜٖٗم. صٜٗ٘ٔالعلم يف ادلوصل الذين أصبحوا علماء ادلوصل فيما بعد)شليب.
العربية دوٌر يف تعزيز النشاط العلمي بُت علمائِها، ومن أىم أسباب نشاط الصالت لقد كان للرحالت العلمية بُت ادلدن   

العلمية بُت ادلوصل وبغداد يف القرن )السادس اذلجري/الثاين عشر ادليالدي( أن احلركة العلمية يف ادلوصل شهدت تطوراً 
ين الذي حظيت بِو ادلوصل فكان ذلك حافزاً واضحًا يف ذلك القرن تبعًا لألستقرار السياسي والنشاط األقتصادي والعمرا

لقياِم الرحالت العلمية لتبادل اخلربات وادلعارف بُت ادلدينتُت، فبغداد ىي حاضرة الدنيا وقبلة العلماء منذ العصر العباسي 
لسادس ، وادلوصل التقل أمهيًة عن غَتىا من ادلدن اليت رعت العلم والعلماء، ولكن القرن ا(ٖٗم،صٕٛٓٓ)انجي.األول

جعَل من ادلوصل مدينًة تنظر إىل العلم كأساٍس لتنميِة جيٍل متعلم قادٍر على مواجهة اخلطر الصلييب الذي يهدد بالَدُه 
بكافة األسلحة ومنها سالح العلم، لذلك فقد كان من الضروري تبادل اخلربات عن طريق تزاور الشيوخ والعلماء والفقهاء 

للعلماء، وما تضمُُّو من العلماء واألدابء الذين عاشوا فيها أو ىاجروا إليها، فبدأت  -ةً قبل-مع بغداد اليت كانت وبقيت 
ونقل  (ٜٚ/ٙ.  مٜٔٙٔ)أبن تغري بردي. تلك الصالت بقصد ادلوصليُت من طلبة العلم بغداد والسماع على علمائِها
بغداديُت أيضًا قِدموا إىل ادلوصل لينهلوا من علومهم إىل ادلوصل، وإىل غَتىا حُت يقدم طلبة العلم إىل ادلوصل، بل إن ال

علِم علمائها وشيوخها بعد أن وصلت ادلوصل إىل ماوصلت إليِو من علوم الفقو واحلديث واألدب والشعر والوعظ 
ة يف والقضاء، فضاًل عن العلوم العقلية ومنها الطب،وكان للرحالت العلمية بُت ادلوصل وبغداد األثر الكبَت يف ازدىار ادلعرف

)الذىيب. ادلوصل لسماعهم من خَتة العلماء ادلوجودين يف بغداد، فضاًل عن رحالت علماء بغداد إىل ادلوصل للغرض نفِسو
 .(ٓٙ/ٕٔ.  مٕٔٓٓىـ / ٕٕٗٔ
 ادلوصليون الذين قصدوا بغداد للسماع: -أولً 

ادللك نور الدين زلمود، وىو فقيــــــــو كمال الدين أبو الفضل دمحم بن عبد هللا بن القاسم الشهرزوري : قاضي قضاة   -  
موصلي شافعي، سفَت، مسع من جده ألُمو علي بن أمحد بن طوق، وأيب الربكات مخيس، ومسع ببغداد من نور اذلدى 

،  وتوجو بعد ذلك إىل الشام (ٕ٘ٗ/ ٕٔ.مٜٔ٘ٔىـ / ٖٓٚٔ)سبط أبن اجلوزي. الزيٍت واخرون، وتفقو على أسعد ادليهٍت
)أبن فيها، وفضاًل عن فقِهِو، كان أديبًا شاعرًا وكاتباً، وكانت رواايتو معتمدة فــــي الشام فضاًل عن ادلوصل وبرزت مكانتو
م(، وعمره إحدى ومثانون عاماً،  ٙٚٔٔمتوز  ٗٔىـ / ٕٚ٘)زلرم  ٙ، تويف يوم اخلميس ( ٕٛٔٔ/ ٖالعدمي. د.ت.

 .( ٛٔ-ٚٔ/ ٕم.ٜٚٛٔ)اآلسنوي.ودفن ّتبل قاسيون فـــــي دمشق
م(،وىو ٖٓٔٔه/ٕٗ٘إمساعيل بن علي بن عبيد هللا أبو الفداء ادلوصلي الواعظ ويعرف ِِببن عبيد : ولد يف العام )-

ىـ/ ٖ٘٘واعظ وزلدث، ذىب إىل بغداد ومسع فيها من ايب الوقت عبد االول بن عيسى بن شعيب السجزي)ت
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بن احلسُت بن احلسن بن احلدوس الشافعي ادلوصلي، م(، حدث ابدلوصل، وروى عنو ابو دمحم ادلعاىف بن امساعيل ٛ٘ٔٔ
" أخربان أبو الفداء أمساعيل بن علي بن عبيد واثٌت عليو، ووصفو ابلكياسة والظرف والعلم، وشلا حدث عنو أبو ادلعاىف: 

:  هللا ادلوصلي الواعظ ابدلوصل قال: أخربان الشيخ العارف أبو بكر محد بن بركة بن دمحم بن كرما الصلحي قال
حدثنا أبو احلسن علي بن أمحد بن الدّىان ادلرتب قال: أخربان الشريف أبو احلسن دمحم بن علي بن دمحم بن ادلهتدي 
ابهلل قال: حدثنا أبو عبد هللا بن دمحم بن بكران بن عمران الرازي قال: حدثنا أبو عبد هللا دمحم بن ادلخلد العطار قال: 

حلزامي قال: حدثنا خايل دمحم أبن أبراىيم بن ادلطلب بن السائب بن ايب وداعة حدثنا دمحم بن العباس قال: حدثنا ا
قال: حدثنا عبد الرمحن بن خارجة عن عبد هللا بن سعد بن أيب وقاص عن أبيو قال: كان أيب إذا قضى ُنُسَكُو وودَّع 

 البينت َورَِكَب داتبتو متثل هبذين البيتني:
 ومسَّح ركن البيِت من ىو ماِسحُ        فلما قضينا من مىن كلَّ حاجٍة     

؛ الذىيب. ٚٔٚٔ/ ٗ)أبن العدمي. د.ت. أخذان أبطراِف احلديث بيننا               وسالت أبعناق ادلطي األابِطح
م( وتويَف فيها بعده)ابن العدمي. د.ت. ٓٚٔٔىـ / ٘ٙ٘ذىب إىل مصر  يف عام )(،ٖٖٓ/ ٕٓم . ٕٔٓٓىـ / ٕٕٗٔ

ٗ /ٜٔٚٔٛ.) 
الشهرزوري، من أعالم ادلوصل، حدث ابدلوصل وبغداد، ويل القضاء ابجلزيرة والشام ولقب بقاضي اخلافقُت،  ادلظفر -

 .(ٗٛٗ/  ٖٙم. ٜٜٙٔىـ /ٚٔٗٔ)الذىيب.م(ٖٗٔٔه/ٖٛ٘تويف ببغداد يف عام ) 
ديثي ادلوصلي أبو سعد عبد هللا بن دمحم بن ىبة هللا بن ادلطهر بن علي بن ايب عصرون بن أيب السري التميمـي احل- 

آب  ٘ٔىـ / ٕٜٗمن ربيع االول من عـــــام ) ٕٕالشافعي ادللقب بشرف الدين الفقيو : ولد ابدلوصل يوم االثنُت 
م (، وىو من اعيان الفقهاء، وخَتهتم يف عصره، نشأ ابدلوصل و قرأ القرآن فــــــي صباه على القراءات العشر، وتفقو ٜٜٓٔ

، وأيب (ٕٙٔ-ٕ٘ٔ/  ٕٔم. ٕٔٓٓىـ / ٕٕٗٔ)الذىيب. ومنهم، ادلرتضى الشهرزوري على ايدي خَتة علماء ادلوصل
احلسُت بن مخيس ادلوصلي، وتلقن على يد ادلسلم السروجــي، وقرأ القراءات السبع ببغداد على أيب عبد هللا احلسُت بن دمحم 

أيب علي الفارقي، وأسعد ادليهٍت  البارع، والقراءات العشر على أيب بكر ادلزريف، وتفقو يف واسط على يد القاضي
ىـ / ٖٕ٘وقد بدأ التدريس فـــــي ادلوصل يف العام ) (،ٕٖٔ/ ٚم. ٜٗٙٔىـ / ٖٖٛٔ)السبكي.وغَتمها
 ٔٔ، كما درَّس يف سنجار وحلب ودمشق، تويف ابن عصرون يف ليلة الثالاثء) ( ٓٔم. صٜٚٛٔالشيزري. م()ٜٕٔٔ

 (.٘٘/  ٖم.ٜٜٙٔىـ /ٖٛٛٔ)أبن خلكان.م(ٜٛٔٔتشرين االول  ٕٕىـ / ٘ٛ٘رمضان من العام 
ضياء الدين ابو القاسم عبد ادللك بن زيد بن ايسُت بن زيد بن قائد بن جبل التغليب األرقمي الدولعي إمام وفقيو  - 

ىـ ٓٔٗٔ)الدمشقي.م( يف منطقة تعرف ابلدولِعّية ٖٔٔٔىـ / ٚٓ٘ومفٍت وخطيب موصلي شافعي : ولد يف عام )
ولقب ابلدولعي ( ٕٗ٘/ٕم. ٕٜٜٔىـ / ٕٔٗٔ)البغدادي.وتقع غرب ادلوصل ابٕتاه نصيبُت(ٖٚٔ/  ٔم. ٜٜٓٔ/

 ٘ٚٔٔىـ /ٔٚ٘نسبة اليها، تلقى علومو ابدلوصل على ايدي شيوخها ومنهم اتج االسالم احلسُت بن نصر بن مخيــس)ت
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م(، تنقل ٗ٘ٔٔىـ/ ٓ٘٘رزوري )ت م(، ودمحم بن ادلبارك بن حيِت الشهـــــــٚٙٔٔىـ/ٖٙ٘م(، وعبد اخلالق بن يوسف)ت
بُت ادلوصل وبغداد طلبا للعلم، وتفقو ببغداد على ادلذىب الشافعي ومسع احلديـــــث فسمع الًتمذي على ايب الفتح 

( ؛ الفتاح .  ٖٖ/  ٖٔم. ٜٜٓٔىـ/ ٔٔٗٔ)أبن كثَت.الكروجي، والنسائي على ايب احلسن علي بن امحد الربدي
ان زاىدا متورعا حسن الطريقة َمهيبا يف احلق تفقو على يد شرف الدين بن عصرون ، وك(٘ٙم. ص ٕٚٓٓىـ / ٕٛٗٔ
)ابن كثَت . ( وكان لو دور يف الرد على ادلعتزلة، وزلاججتهم، من خالل فقهوٕٛٗ/  ٔم . ٜٚٛٔ)االسنوي. ادلوصلي
) م(ٕٔٓٔاذار  ٕٗىـ / ٜٛ٘، تويف يوم الثالاثء التاسع عشر ربيع االول من العام )( ٖٖ/  ٖٔم. ٜٜٓٔىـ/ ٔٔٗٔ

 (.ٚٚم . صٕٙٓٓىـ / ٕٚٗٔ؛ الزبيدي. ٖٖٙ/ ٗاحلنبلي. د.ت. 
م(، و مسع ٓ٘ٔٔىـ/٘ٗ٘امحد بن مسعود بن شّداد الصفار ادلوصلي : مقريء، وزلدث، ولد ابدلوصل، يف عـــــــام)  -

اد من أيب جعفر أمحد بـــن امحد بن فيها من علي بن دمحم احلاتكي الباىري، واخذ عنو زلثي الدين بن عريب، ومسع يف بغد
 م(ٕٕٔٔىـ/ٛٔٙ) تويف فــي عام ،(ٜٖٙ/  ٗٗ م.ٜٜٙٔ ىـ /ٚٔٗٔ )الذىيب.امحد بن القاص البغدادي ادلقريء

 .(ٜٖٙ/  ٗٗم .ٜٜٙٔىـ /ٚٔٗٔ)الذىيب.
أبو القاسم عبد احملسن بن عبد هللا بن أمحد بن دمحم بن عبد القاىر الطوسي: ولد يف ادلوصل يف عام -
)أبن م(، وأصبح خطيب ادلوصل، وقد َوَرث اخلطبة عن واِلِدِه بعد جّدِه، مسَِع ابدلوصل من شيوخهاٖٗٔٔه/ٖٛ٘)

،  وأوذلم واِلدِه عبد هللا، ومن عِمِو أبو عبد الرمحن (ٙ٘م. صٕٕٓٓه/ٕٗٗٔ؛ العباجيي. ٕٛٔ/ٔم. ٜٓٛٔادلستويف.
ىب إىل بغداد ومسع فيها من أيب الكرم ادلبارك بن احلسن والقاضي أيب عبد هللا احلسُت بن نصر بن مخيس وغَتىم، ذ

 ٖٔم. ٜٜٓٔىـ/ ٔٔٗٔ) ابن كثَت. م(ٕٕ٘ٔه/ٕٕٙالشهرزوري، وقد حّدث ببغداد مث يف ادلوصل، وتويف فيها يف عام)
 .(٘ٙم. ص ٕٚٓٓىـ / ٕٛٗٔ؛ الفتاح .  ٖٖ/ 
روف أببن األثَت:  من أعالم ادلوصل وخَتة مؤرخيها، عز الدين أبو احلسن علي بن ايب الكرم دمحم بن دمحم الشيباين ادلع -

وِلد يف جزيرة أبن عمر الواقعة مشال ادلوصل، قِدم إىل ادلوصل مع والده وإخوتِِو وسكنها، كنيتو أيب احلسن، ولُقَِّب 
ابدلوصلي، نسبة إىل  ابلشيباين نسبًة إىل قبيلِتِو شيبان، ولقب ابجلزري  نسبة إىل جزيرة أبن عمر  اليت ولد فيها، كما لقب

مدينتو ادلوصل. وىو واحد من إخوٍة ثالثة، كبَتىم )رلد الدين( الف كتابُت يف احلديث النبوي الشريف ، ومها )جامع 
االصول يف احاديث الرسول( و)النهاية يف غريب احلديث ( ، واالخ االصغر  ) ضياء الدين ( ادلعروف بنصر هللا وقد 

ت ادبية  اشهرىا ) ادلثل السائر يف ادب الكاتب والشاعر ( ، اما  عز الدين وىو االوسط عرف ابالدب ولو عدة مؤلفا
ىـ/ ٖٔٗٔ؛الغضنفري. ٘أبن األثَت. د.ت.ص)فقد انصرف اىل التاريخ وكتب فيو ، وقد عرف الثالثة أببناء االثَت

 (.ٙٔم. ص ٕٓٔٓ
؛ ٜٖٔ/ ٖ)بن الدبيثي. د. ت. ة احلج، ويف مرٍّة أخرى كرسولقام أبن االثَت بزايرة إىل بغداد يف رحلتو  ألدائو لفريض      

ومن خالل زايراتو ادلتعددة اىل بغداد متكن من احلصول على مصادر استخدمها  (،ٗٚم. صٕٕٓٓه/ٕٗٗٔالعباجيي. 
مم (،ٕتارب األٕٕٜه/ٖٓٔيف كتابة مصنِفِو الكامل يف التاريخ، ومن أىم تلك ادلصادر اتريخ الرسل وادللوك للطربي)ت
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م(، واتريخ ىالل بن احلسن الصايب ٙ٘ٓٔه/ٛٗٗم(،وذيل ٕتارب األمم للروذراوري )تٖٓٓٔه/ٕٔٗدلسكويو)ت
م(، وادلنتظم يف اتريخ ادللوك ٕٚٔٔه/ٕٔ٘م(، وذيل اتريخ الطربي حملمد بن عبد ادللك اذلمداين)تٙ٘ٓٔه /ٛٗٗ)ت

   م(. ٜ٘ٗه /ٖٖٗل اتريخ ادلوصل لألزدي )تم(، وبعض كتب التاريخ احمللي مثٕٓٓٔه/ٜٚ٘واألمم ألبن اجلوزي)ت
وقد نقل أبن األثَت من ىذه الكتب االخبار اليت تتعلق ٔتحيط بغداد واخلالفة العباسية فقط، أما ما يتعلق ببالد الشام فإهنا 

حلروب مل تكن موجودة يف بغداد، والدليل على ذلك أن ادلؤرخُت الساكنُت يف بغداد مل يذكروا يف مصنفاهتم أخبار ا
م.ص ٕٕٓٓه/ٕٗٗٔ)العباجيي.م( وامتالكهم للرىا وانطاكيا وبيت ادلقدسٜٙٓٔه/ٜٓٗالصليبية يف بالد الشام سنة )

 م(.ٕٖٕٔىـ/ ٖٓٙ،تويف أبن األثَت يف سنة )(. ٗٛ-ٖٛ
ألهنا مركٌز دائٌِم فمن ادلالحظ أنو وابلرغم من تنقل العلماِء بُت مدٍن عديدة، إاّل أن لبغداد مكانًة اثبتة يف وجهاهِتم،     

 للعلماء وفيها خنبًة جيدة الشيوخ كان ذلم دوٌر كبٌَت يف إثراِء طاّلِب العلِم وادلعرفة. 
 علماء بغداد الذين جاءوا إىل ادلوصل لتلقي العلم وتدريِسِو: -اثنياً 
بغداد إىل ادلوصل لغرض تلقي نظرًا إلزدىار احلركة العلمية يف ادلوصل يف تلك احلقبة جاء طالب العلم والعلماء من      

 العلم من علمائها الفضالء الذين برزوا يف تلك احلقبة، أو لغرض إفادة ادلوصليُت من علومهم ،ومنهم: 
 ٓٔ٘حنبل بن عبد هللا بن الفرج بن سعادة ابو عبد هللا البغدادي ادلكرّب : زلدث، ولد ببغداد يف عــــــــام ) -ٔ
و كان يكرب ّتامع الرصافة ببغداد، وعمل داّلاًل يبيع االمالك فيها، حدث فــــــي  م(، عرف ابدلكرّب ألنٚٔٔٔىـ/

(، ضمن ُمُدٍن عربية كثَتة، وقام ابلتحديِث ٔتسند اإلمام أمحد بن حنبل يف ٜٜٕٚ/ ٙ)أبن العدمي. د.ت. ادلوصل
 .(ٜٕٔٛ/ ٙ. د.ت. ) أبن العدميم(ٕٛٓٔه/ٗٓٙ( ، تويف يف حلب يف سنة )ٜٜٕٚ/ ٙحلب)أبن العدمي. د.ت. 

أبو احلسن علي بن حيِت بن ايب خازن القالنسي البغدادي : سبط صدقة البغدادي صاحب كتاب التاريخ : شاعر،  -ٕ
" شاعر جميد قدم حلب وُكِتَب عنو هبا شيء من شعره، روى لنا عنو الزيـن يونس بن ايب الغنائم البغدادي ُوِصَف أبنو 
، من بغداد، قرأ الفقو يف ادلوصل، إذ ذكر القاضي يوسف بن شداد الذي  ( ٜٖٛٗ/  ٓٔ) أبن العدمي. د.ت. ادلقريء "

" كان أبو احلسن بن أيب اخلازن شااب ذكيا، وكان يقرأ كان يسكن ادلوصل أنو كان يقرأ الفقو يف ادلوصل وذلك بقولِو: 
ابن أبــــي اخلازن يف ميافارقُت لكن  . تويف( ٜٖٛٗ/ ٓٔ) أبن العدمي. د.ت. "عليَّ الفقو يف ادلوصل ىو ومجاعة معو 

 .( ٜٜٖٗ/  ٓٔ)أبن العدمي. د.ت. سنة وفاتِِو مل تذكر
عمر بن دمحم بن معمر بن طربزد بن حيِت بن امحد بن حسان ابو حفص الدارقزي: مسي ابلدارقزي نسبة اىل دار القز:  -ٖ

(، وىو فقيو ولد يف ٚٓ٘/ ٕم . ٕٜٜٔىـ / ٕٔٗٔ. وىي زللة كان يباع فيها القز ابجلانب الغريب من بغداد،) البغدادي
م(، ٔٗٔٔىـ /ٖٙ٘م(، ومسع من أمحد بن احلسن بن البناء وأمحد بن احلسن الزوزين )تٕٕٔٔىـ/ ٙٔ٘بغداد يف عام )

وسعيد بن أمحد بن البناء، وعبد هللا بن أمحد بن يوسف، زار ادلوصل وحدث هبا، ثــــم غادر الـــى الشام، وىو حنبلي 
)أبن ذىب وكان التوجو يف بغداد يف تلك احلقبة إىل ادلذىب احلنبلي،وقد مسع منو الكثَتون، وأعطى الكثَت من االجازاتادل
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)أبن م( ببغدادٕٓٔٔىـ / ٚٓٙ(، تويف يف عام) ٕٛ٘-ٕٚ٘/  ٕ.  ٕٙٔ-ٜ٘ٔ/  ٔ. ٜٓٛٔادلستويف. 
 .(ٕٙ/  ٘؛ احلنبلي. د.ت.  ٔٙ/ ٖٔم. ٜٜٓٔىـ/ ٔٔٗٔ؛ أبن كثَت. ٖ٘٘:  ٓٔم. ٜٚٛٔىـ /ٚٓٗٔاالثَت.الكامل

م(قرأ يف األدب، ومسع ببغداد من ٕٔٔٔه/٘ٔ٘أبو احلسن علي بن أمحد بن ىبل البغدادي: ولد يف بغداد يف عام)-ٗ
أيب القاسم امساعيل بن أمحد السمرقندي، مث قِدم إىل ادلوصل وسكنها، برَع يف الطب أيضاً، وكان حاِفظًا للقرآن 

 (.ٛٓٗبعة.د.ت.ص)أبن أيب أصيالكرمي
أبو عبد هللا احلسُت بن أيب صاحل بن فناخسرو الديلمي الضرير: ولد ببغداد ومِسَع من عادلها أيب الوقت السجزي، -٘

وأخذ عنو وحّدث بعلِمِو يف ادلوصل حينما قِدَم إليها، ومِسع منو مؤرخ ادلوصل أبن االثَت صحيح البخاري،تويف يف ادلوصل 
 (.٘٘.صٕٕٓٓه/ٕٗٗٔ؛ العباجيي. ٜ٘ٔ/ ٔ. ٜٓٛٔادلستويف.  ) أبنم(ٕٕٔٔه/ٛٔٙسنة )

م(، ٖٗٔٔه /ٖٛ٘أبو بكر مسمار بن عمر بن دمحم بن عيسى بن أمحد النيار ادلقريء البغدادي: ولد ببغداد يف عام) -ٙ
، وأيب ومِسَع فيها من شيوخها ومنهم أيب الوقت السجزي، وأيب الفضل دمحم بن عمر األرموي، ودمحم بن انصر السالمي

منصور واثق بن متام اذلامشي، وأيب القاسم سعيد بن أمحد بن البناء. حّدث ببغداد وادلوصل ومِسع أبن األثَت منو صحيح 
. ٕٕٓٓه/ٕٗٗٔالعباجيي. ؛ ٖٛ/ٖ. مٜ٘ٚٔىـ / ٜٖ٘ٔ)ادلنذري. م(ٕٕٔٔه/ٛٔٙالبخاري، تويف يف ادلوصل يف عام)

٘٘.) 
اخسرو الديلمي الضرير: من أىل بغداد، مسع احلديث فيها من السجزي وحدَّث أبو عبد هللا احلسُت بن أيب صاحل بن فن-

 (.٘٘.ص ٕٕٓٓه/ٕٗٗٔ) العباجيي.م(ٕٕٓٔه/ٚٔٙبِو يف ادلوصل، تويف يف ادلوصل سنة )
أبو بكر مسمار بن عمر بن دمحم بن عيسى بن أمحد البغدادي النياّر ادلقريء، وكان يعرف أببن العويس، ويلقب بنزيل -

م(، مسع فيها الشيء الكثَت من أيب الفضل دمحم بن عمر األرموي ودمحم بن ٖٗٔٔه/ٖٛ٘ل، ولد ببغداد يف العام)ادلوص
انصر السالمي، وأيب منصور واثق بن متام اذلامشي، وأيب القاسم سعيد بن أمحد بن البناء، وأيب الوقت بن عيسى السجزي، 

 (.ٙ٘. صٕٕٓٓه/ٕٗٗٔ) العباجيي.م(ٕٕٔٔه/ٛٔٙحدث ببغداد وادلوصل وتويف يف ادلوصل يف عام )
أبو القاسم يعيش بن صدقة بن علي: وىو من علماء بغداد الشافعية، التقى بو مؤرخ ادلوصل أبن األثَت يف العام -
" إمامًا يف الفقو مدرسا صاحلًا كثري الصالح مسعُت عليِو كثريًا مل أر مثلو رمحو م(، ووصفو أبنو كان: ٜٙٔٔه/ٖٜ٘)

(، تويف يف العام ادلذكور ٚ٘م. صٕٕٓٓه/ٕٗٗٔ؛العباجيي. ٕٛٗ: ٓٔم. ٜٚٛٔىـ /ٚٓٗٔ) أبن األثَت. "ىلهللا تعا
 (.ٕٛٗ/ ٓٔم. ٜٚٛٔىـ /ٚٓٗٔ)أبن األثَت. نفسو 

حيِت بن سعد بن حيِت بن بوش بن أيب القاسم البغدادي: من علماء بغداد، مَسع من من أيب الغنائم بن ادلهتدي واحلسن -
قرحي، وعبد القادر بن يوسف، وعبد هللا بن أمحد السمرقندي وأمحد بن عبد اجلبار الطيوري، حدث بن أسحاق البا

 ه/ٕٗٗٔ ؛ العباجيي.ٕٔ٘ / ٕ.    ٜٓٛٔ)ابن ادلستويف. أربعون عاماً وأخذ منو كثَتون ومنهم مؤرخ ادلوصل أبن األثَت
 (.ٚ٘ص  م.ٕٕٓٓ
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 بن صدقة بن كليب احلراين: ولد ببغداد وكان اتجراً، وسلك طريقأبو الفرج عبد ادلنعم بن أيب عبد الوىاب بن سعد -
العلم، وكان حديثُُو مسموعًا لدى طالب العلم، وكان اسناده للحديِث عالياً،ويقصده طالب العلم من كل البقاع، وىو 

) أبن األثَت. م(ٜٜٔٔه/ٜٙ٘أحد شيوخ ادلؤرخ ادلوصلي أبن األثَت، مسع منو ووصفو أبنو عايل اإلسناد تويف يف سنة )
 (.ٜ٘-ٛ٘م.ص ٕٕٓٓه/ٕٗٗٔ؛ العباجيي. ٕٛٙ-ٕٚٙ: ٓٔم. ٜٚٛٔىـ /ٚٓٗٔ

م(وىو من ٕ٘ٔٔه/ٜٔ٘عبد الوىاب بن علي بن عبد هللا  ادلعروف اببن سكينة البغدادي: ولد يف بغداد  يف عام ) -
شافعيٌّ صويف، مسع احلديث من من علماٍء عدة، ومنهم دمحم بن محويو اجلويٍت الزاىد، وعمر بن ابراىيم الزيدي، وقد قرأ 

)العباجيي. م(عن سبٍع ومثانُت عاماً ٕٓٔٔه/ٚٓٙن أليب داود السجستاين، تويف يف سنة )أبن األثَت عليو كتاب السن
 (.ٓٙم/صٕٕٓٓه/ٕٗٗٔ

: البوشنجي األصل نسبًة إىل بوشنج ، اسفنداير بن ادلوفق بن ايب علي بن دمحم بن حيِت بن علي ابو الفضل البوشنجي -
، الواسطـــــي ادلولد، البغدادي السكن، وىو واعظ، ولد يف  (ٕٗٓ:  ٕم. ٜٙٓٔوىي : بلدة من نواحي ىراة، )احلموي. 

م قدم اىل حلب ومسع هبا من شرف الدين بن ايب عصرون ادلوصلي، وقرأ القرآن بوجوه القراءات، ٗٗٔٔىـ / ٖٛ٘العام 
محدان ودرس الوعض على يد ايب اجملد علي بن ادلبارك الواسطي، وروى عنو ابو السعادات ادلبارك بن ايب بكر بن 

، وىذا يعٍت (ٗ:ٜٔٙٔ)ابن العدمي . د.ت.ادلوصلي، وقد وصفو ابو السعادات ادلوصلي أبنو صاحب فكاىات وزلاضرات
 أنو قدم اىل ادلوصل، كما انشد عنو ابــو السعادات ابياات منها :

 قد كنت مغرًى ابلزمان وأىلو
 أرى كل من طارحتـُو الوَد صاحبا

 ورَب اانس كنت ازلُض وَدىم
 طوا والئي مث حالوا سآمةتعا

 ومل ادر ان الدىر ابلغدر دائل
 ولكنو مع دولة الدىر مائلُ 

 وما انلٍت منهم سوى ادلزق طائلُ 
م(، ودفن يف ٕٕٛٔىـ / ٕ٘ٙ(،تويف البوشنجي يف عام) ٜٓ٘ٔ:  ٗ)ابن العدمي . د.ت. وحاُل بٍت األايِم الشك حائل

 .(ٜٛٔم. ص ٕٕٕٓه/ٖٗٗٔنفري. ؛ الغضٜٔ٘ٔ)أبن العدمي. د.ت. : مشهد عبيد هللا
أبو الفضل عبد هللا بن أمحد بن دمحم بن أيب نصر الطوسي وادلعروف ٓتطيب ادلوصل: ولد ببغداد يف عام -
م( بباب ادلراتب، مسع فيها من طراد الزينيب بشكٍل مباشر، ومن أيب عبد هللا بن طلحة النعايل،وتفقو فيها ٜٗٓٔه/ٚٛٗ)

وأيب بكٍر الشاشي وأيب زكراي التربيزي، أما شلن روى عنو أبو سعد بن السمعان، وعبد القادر على شيخها الكيا اذلراسي، 
الرىاوي والقاضي هباء الدين بن شداد الذي ولد يف ادلوصل، وكان مشهوراً ابلرواية حىت أنو كان مقصداً لطالب العلم من 

د أيب داود الطيالسي، وبعد أن قدم إىل ادلوصل توىل العديد من بلدان العامل اإلسالمي، كما أخذ عنو أبن األثَت مسن
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م(، وتويف فيها يف ٜ٘ٔٔه/ٕٜ٘اخلطابة ، ومسع منو فيها أبو عمرو عثمان بن أيب بكر أبراىيم بن جلدك القالنسي)ت
ىـ ٖٛٛٔ)ابن خلكان. م( وكان عمره أثنُت وتسعُت عاماً، ودفن يف مقربة ابب ادليدان يف ادلوصلٕٛٔٔه/ٛٚ٘عام )

. فمن خالل تبادل الرحالت العلمية كان ىناك أتثٌَت وأتثّـٌُر (ٛٗم.ص ٕٕٓٓه/ٕٗٗٔ؛ العباجيي. ٘ٛ: ٚم.ٜٜٙٔ/
 بُت علماء ادلوصل وبغداد ومعارِِفِهم.

 الذين مجعوا بني علماء ادلوصل وبغداد يف مساعهم:-اثلثاً 
بن علي بن الفضل بن عبد الكريــــم بن دمحم بن موفق الدين ابو البقاء يعيش بن علي بن الصائغ بن ايب السرااي بن دمحم  -

حيِت بن بشر بن حيان االسدي القاضي : موصلي االصل حليب الوالدة والنشأة، مقريء زلــــــدث، حنوي، اديب، ولد 
م( ومسع فيها من شرف الدين بن ايب عصرون ادلوصلي، ومن ايب الفرج حيِت بن زلمود بن ٛ٘ٔٔىـ/ْٖ٘٘تلب يف عام )

)اليافعي. م( و قرأ النحو على ابن السخاء وغَتىم وحدث فيها، ودرس يف دمشقٛٛٔٔىـ/ٗٛ٘لثقفي )تسعد ا
م( يف طريقو اىل بغـداد قاصدا أبو الربكات  ٔٛٔٔىـ/ٚٚ٘، توجو اىل ادلوصل يف عام )(ٙٓٔ/  ٗم.ٜٓٚٔىـ /ٜٖٓٔ

ع ٓترب وفاتو يف ىذا العام فبقي ابدلوصل، كمال الدين عبد الرمحن ادلعروف ب)ابن االنباري( لغرض السماع، اال انو مس
ومسع احلديث فيها عن خطيبها  أاب الفضل عبد هللا بن امحد الطوسي، وروى عنو كتاب اجلمل لعبد القاىر اجلرجاين، 

م( وغَته مــــــن أدابء وعلماء ادلوصل، مث عاد اىل حلب ٜٖٕٔىـ/ٖٚٙوتذاكر يف ادلوصل مع ضياء الدين بن االثَت)ت
فيها، وقد كان حلديثو دور يف بعض نصوص كتاب بغية الطلب يف اتريخ حلب لكمال الدين بن العدمي،ومن وحدث 
" اخربان ابو البقاء يعيش بن علي بن يعيش النحوي ادلعّدل قال : اخربان اخلطيب ابو الفضل عبد هللا بن ذلك : 

ىـ / ٖٖٓٔ-ٕٜٕٔشري( )طبع يف اليبزج )ومن مصنفاتو : )شرح ادلفصل للزسل(3276/ 7د.ت.  )امحد قالوا ...."
؛ ٖٛٗ/  ٕم. ٕٗٓٓىـ / ٕ٘ٗٔ)اجلليب. صفحة بعناية ادلستشرق ايىنٜٙٗٔم ( يف عشرة اقسام يف ٙٛٛٔ-ٙٚٛٔ

،و)تفسَت (  ٕٗ٘م. صٜ٘ٚٔ)الغساين.، و)شرح التفصيل ادللوكي البن جٍت(( ٙٛم. ص ٕٙٓٓىـ / ٕٚٗٔالزبيدي. 
و) اجوبة على مسائل حنوية اليب نصـــــــر الدمشقي (، تويف يف اخلامس والعشرين من ادلنتهي يف بيان اعراب القرآن ( 

/  ٘)احلنبلي . د.ت. م ( يف دمشقٕٗٗٔىـ /الثامن والعشرون من تشرين االول من عام ٕٗٙمجادى االول من عام )
 (.ٕٗٚ/  ٘م. ٜ٘ٚٔ؛ بروكلمان. ٕٕٛ

ج الدين أبو ادلشرف اجلياين األنصاري : فقيو ولد فــي العــام يف ِجيان دمحم بن علي بن عبد هللا بن دمحم بن ايسر، سرا -
م، ٕٜٜٔىـ / ٕٔٗٔوىي كورة واسعة ابالندلس، تقع شرق قرطبة، بينها وبُت قرطبة سبعة عشر فرسخاً،) البغدادي ، ،

د القــوي ادلصيصي م(، تفقو بدمشق على يد أيب الفتح علي نصر هللا بن دمحم بن عبٜٜٓٔىـ/ٕٜٗ( يف عام )ٖٗٙ/ ٔ
، ورافق أبن عساكر صاحب اتريخ دمشق، يف رحلتو الــى (ٔٗ/٘م. ٜ٘ٛٔىـ / ٘ٓٗٔ)الذىيب. م(ٙٗٔٔىـ/ٕٗ٘)ت

بغداد، ومسع هبا ؤترو ونيسابور . قدم اىل ادلوصل واقام هبا مدة ُيسمع عليو ويُؤخذ عنو، وشلن َأخذ عنو ابدلوصل هباء الدين 
داد ادلوصلي الذي أصبح فيما بعد قاضيًا حللب، وقد مسع عليو الواحدي صحيح مسلم يوسف بن رافع بن متيم أبن ش
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ىـ ٖٛٛٔ)ابن خلكان . م( ، وذكره أبن شداد فـي مذكراتوٗٙٔٔىـ / ٜ٘٘والوسيــــــط، واخذ منو اجازة يف عام )
ب لو هبا ٓتطو على أول م( اجازة جامعة كتٛٛٔٔىـ/ٗٛ٘وأجاز اجلياين أليب عبد هللا البسيت )ت، ٙٛ/ ٚم . ٜٜٙٔ/

م( . ومن ادلوصـــل رحل ٘ٙٔٔىـ/ٓٙ٘ورقة مــــن كتاب )مصابيح السنة( للبغوي كتبها ابدلوصل يف ربيع االخر من عام )
لو كتاب االربعُت من رواية احملمدين، تويف يف عام (، ٕٙٔ/ ٕم . ٜٓٛٔ)ابن ادلستويف. اىل حلب واقام هبا

 .(ٕٓٔ/  ٗ؛ احلنبلي، د.ت.  ٖٛ/٘م . ٜٔٙٔ. ) ابن تغردي برديم(ٛٙٔٔىـ/ٖٙ٘)
عمر بن دمحم بن عبد هللا العليمي ادلعروف اببن حوائج كش ابو اخلطاب : زلدث ورحال، ولد بدمشق فــــــي العام -
م(، عمل يف التجارة، واىتم بطلب احلديث، فكانت رحالتو يف سبيلهما، زار ادلوصل ومسع من شيوخها ٕٙٔٔىـ/ٕٓ٘)

م(، وابو ٕٔ -ٔٔىـ/ ٙ-٘م( ومن ابو دمحم عبد الرمحن)قٚ٘ٔٔه / ٕ٘٘سُت بن نصر بن مخيس اجلهٍت)ت ومنهم احل
م(، ونقلت كتبو من ٜٚٔٔىـ/نيسان من العامٗٚ٘الفضل عبد هللا الطوسي، تويف العليمي فــي دمشق يف شوال من عام) 
؛ ٙٙ/  ٖم. ٜ٘ٛٔىـ / ٘ٓٗٔ)الذىيب. ــو بذلكدمشق اىل مسجد الشريف علي بن امحد الزيـــــدي بـبغداد، اذ اوصى ى

. فهذا يؤكد مكانة وقدسية بغداد (ٙٔ٘/ ٔم. ٕٗٓٓىـ / ٕ٘ٗٔ؛ اجلليب. ٓٛٔ -ٛٚٔ. صٜٙٛٔابن الصابوين. 
 لدى العلماء واألدابء العرب.

تب االصفهاين، دمحم بن دمحم بن حامد عماد الدين االصفهاين : من مؤرخي احلروب الصليبية وكان يسّمى العمــاد الكا-
ىـ / ٕٕٗٔ؛ الذىيب. ٛٗٔ/  ٘. ٜٜٙٔىـ /ٖٛٛٔ)ابن خلكان. م( يف اصفهانٕ٘ٔٔىـ / ٜٔ٘ولد يف العام )

(، تعلم القرآن الكرمي، ومسع احلديث يف السادسة من عمره يف بالده، كما تعلم اللغة العربية واداب ٖ٘ٗ/  ٕٔم. ٕٔٓٓ
. ٜٜٙٔىـ /ٖٛٛٔ)ابن خلكان. م ( ونزل يف ادلدرسة النظاميةٖ٘ٔٔ/ ىـ ٖٗ٘اللغة الفارسية، ذىب اىل بغداد يف عام) 

(،وقد واظب على الرحالِت طلبًا للعلم، ومن ذلك ذىابِِو إىل  ٖ٘ٗ/  ٕٔم. ٕٔٓٓىـ / ٕٕٗٔ؛ الذىيب. ٛٗٔ/  ٘
أيب  م(، والتقى فيها ٓتَتِة ُعلماء ادلوصل وىم شرف الديـن ابــــنٚٙٔٔىـ / ٕٙ٘ذىب حلب، مث  دمشق يف عام) 

، وكمــال الدين الشهرزوري يف (٘ٛٔ/  ٕم. ٕٗٓٓىـ / ٕ٘ٗٔ)اجلليب. عصرون حينما كان يَُدرِّس يف ادلدرسة العصرونية
؛ ٖٙٗ/ ٕٔم. ٕٔٓٓىـ / ٕٕٗٔ؛الذىيب .ٛٗٔ/ ٘. ٜٜٙٔىـ /ٖٛٛٔ)ابن خلكان. دمشق

 (.ٜ٘ٔ-ٜٗٔم.ص ٕٕٕٓه/ٖٗٗٔالغضنفري.
م( لتلقي علوم األدب، واتصل برجاذلا ٙ٘ٓٔه/ٔ٘٘مع والدِه يف عام ) سافر العماد األصفهاين إىل بغداد مرًة أخرى

م(، مث توجو إىل ادلوصل يف عام ٗٙٔٔه/ٓٙ٘البارزين مثل الوزير عون الدين بن ىبَتة)ت
.ومن (ٓٚٔ-ٙٙٔم. صٕٕٓٓه/ٕٗٗٔ؛العباجيي. ٖٙ/ ٔ .مٜٛٙٔىـ / ٖٛٛٔ)األصفهاين.م(ٗٚٔٔه/ٓٚ٘)

ر، والربق الشامي، واتريخ دولة ال سلجوق، والفتح القسي يف الفتح القدسي، تصانيفو، خريدة القصر وجريدة العص
) الذىيب. م(ٕٔٓٔىـ / الرابع من حزيران من العام ٜٚ٘وكتاب السيل والذيل، تويف يف االول مـــــــــن رمضان من عام) 

 .    (ٖٛٗ/  ٕٔم .ٕٔٓٓىـ / ٕٕٗٔ
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م أو ٕٓٔٔىـ/ ٗٔ٘اسطي : زلدث و مقريء معّمر، ولد بواسط يف عام دمحم بن عبد الرمحن بن ايب العز ايب الفرج الو -
ىـ / ٚ٘٘م، مسع الصحيح ببغداد من أيب الوقت عبد األول السجزي، وىبة هللا بن امحد الشبلي )تٖٕٔٔىـ / ٚٔ٘

ام ) م(، ذىب اىل ادلوصل وعاش فيها، وحدث فيها عن السجزي والشبلي، وأجاز لشيوخ ادلوصل، تويف فيها يف عٕٙٔٔ
 (.ٓٚ-ٜٙ/ ٘م. ٜ٘ٚٔىـ / ٜٖ٘ٔ) ادلنذري. م (ٕٕٔٔىـ /ٛٔٙ

أبو احلسن احلسُت بن ىبة هللا بن زلفوظ بن احملسن بن أمحد بن احلسُت بن الصصري الربعي التغلبـــــي : وىو زلدث -٘
/  ٕم. ٜٗ٘ٔ)الزركلي. م أو ما قبلها يف دمشـقٕٗٔٔىـ/ ٓٗ٘من دمشق، ومن بيت حديث وأمانة، ولد يف العام 

( ورحــل اىل ٜٕٗٚ/  ٙ)ابن العدمي . د.ت. ، مسع فيها من القاضي كمــال الديـن الشهرزوري ادلوصلي وغَتهِ (ٕٕ٘
، ( ٜٕ٘ٚ-ٜٕٗٚ:  ٙ) أبن العدمي،دت،  حلب، وحدث فيها ومسع هبا أمحد بن أيب الوفـاء البغدادي )امام احلنابلة(

 (.ٜٕٚٚ/  ٙ.د.ت. م)أبن العدمئٜٕٕىـ / ٕٙٙتويف الربعي يف عام 
أبو احلرم مكي بن راين بن شبو بن صاحل ادلاكسيٍت: ولد ٔتاكسُت القريبة من مدن اجلزيرة الفراتية، وتوجو إىل ادلوصل، -ٚ

وأتقن القرآن الكرمي وعلم األدب، وبرع فيهما ومن مث توجو إىل بغداد والتقى بعلماء األدب فيها، ومنهم أيب دمحم اخلشاب 
وأبن األنباري وأيب دمحم سعيد بن الدّىان، ومِسع منهم، وعاد إىل ادلوصل لتعليِم أىِلها ما هنلو من علم، وقد وأبن العّصار 

م(وُدِفن ٕٚٓٔه/ٖٓٙمَسعوا منو، وقد أخَذ عنو مؤرخ ادلوصل أبن االثَت كتاب موطأ مالك، تويَف يف ادلوصل يف عام )
 (.ٖ٘م. صٕٕٓٓه/ٕٗٗٔ؛ العباجيي.ٕٛٚ/ ٘ىـ. ٖٛٛٔ)ابن خلكان. ابدلوصل

فمن خالل ىذا نُعزي أسباب التقاء من ذكران من العلماء يف ادلوصل وبغداد إىل مكانة ادلدينتُت وأمهيتهما العلمية شلا دعى 
 هبم إىل زايرتيهما فضاًل عن السعي وراء علماء ادلوصل وبغداد حىت عند وجودمها يف مدٍن أخرى غَت ادلوصل وبغداد.

 لعلمية بني ادلوصليني والبغداديني خارج ادلوصل وبغداد:اللقاءات ا -رابعاً 
لقد كان للطالب العلم والعلماء من ادلوصل وبغداد لقاءاٌت خارج ادلدينتُت وذلك للحاجة إىل تلك اللقاءات من       

 جهة، ولكثرِة تنقالهتم لكثرِة رحالهِتُِم العلمية من جهٍة أخرى، ومنهم: 
، مسع ببغداد من مل يُذكر العام الذي ولد فيو  بن امحد البغدادي احلنبلي العراقي: فقيو بغداديأمحد بن احلسُت بن دمحم - 

ايب دمحم سعد اخلَت االنصاري، ودمحم بن عبد هللا بن سهلون السبط، ذكر ابن العدمي انـو دخل حلب مايقارب من عام) 
ن العام ادلذكور، ومسع هبا من ايب عبد الرمحن بن م(، وكانت قراءتو ٔتدرسـة الزّجاجُت يف شهر رجب مٚٗٔٔىـ / ٕٗ٘

(، وكان من ٜٗٙ/  ٕحلب)أبن العدمي.د.ت. ايب الرضا بـن سامل الرحيب، وأجاز لو ابو دمحم عبد هللا ادلوصلي ابلقراءة يف 
 خَتة فقهاء بغداد ومل تذكر ادلصادر سنة وفاتِو.

م( ْترستا وىي قرية تقع ابلقرب من دمشق، ومسـع ٖٕٔٔىـ/ ٚٔ٘عبد الكرمي بن دمحم احلرستاين : فقيو ولد يف العام) -
احلديث وأخذ الفقو يف دمشق مث رحل إىل بغداد وحضر درس علمائها ومنهمأبن الرزراز، مث رحل إىل الشام، والزم أبن أيب 

ضم إليِو ادلدرسة عصرون ادلوصلي وبرع يف الفقو، واستنابو أبن ايب عصرون ابلزاوية الغربية من دمشق يف التدريس، و 
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م ٕٚٓٓىـ / ٕٛٗٔ) سبط أبن اجلوزي. م( ٘ٙٔٔه /ٔٙ٘األمينية، وذىب اىل حلب وتويف فيها يف رمضان من عام) 
 (.ٔٗٗ/ ٔ. ٜٚٛٔ؛ االسنوي . ٖٓٔ/ ٕٔ. 

 اخلامتة
ماء إليها من كلِّ لقد كان دلكانة مدينة بغداد العلمية منذ العصر العباسي األول كبَت األثر يف توجو طاّلب العلم والعل   

حدٍب وصوب، وشلا ال خيفى على الباحثُت أن احلياة العلمية يف ادلوصل قد تبوأت مكااًن ابرزًا تضاىي فيو غَتىا من 
ادلدن، وقد بلغت مكانتها العلمية ذروهتا يف القرن السادس اذلجري/ الثاين عشر ادليالدي. لذلك فقد كانت بغداد قبلًة 

اء العامل ومن طاّلب العلم ادلوصليُت أيضاً، وذلك لينهلوا من معارفها وخربات علمائها وشيوخها لطاّلب العلم من كل أحن
 من جهة، ولتبادل اخلربات ادلعرفية بُت ادلدينتُت من جهٍة أخرى. وقد خرج الباحث من البحث بنتائٍج مهمة متثلت ابآليت:

العلمية بُت بغداد وادلوصل من خالِل تنقل طاّلب العلم بُت لقد كانت الرحالت العلمية أىم وسيلة لتبادل اخلربات  -ٔ
ادلدينتُت، إذ كان طالب العلم يسعى للوصوِل إىل العلماء لغرض السماِع منهم، أما العامل فقد كان يسعى لالستزادة من 

 علِم غَتِِه من العلماء أو لبذل علِمِو لطالبو؛ فزكاة العلم نشره.
 بُت ادلوصل وبغداد صوٌر عديدة، وذلك من خالل:لقد كان للصالت العلمية  -ٕ
 رحلة ادلوصليُت إىل بغداد للحصول على اخلربات ادلعرفية من علمائِها أو لتبادل اخلربات ادلعرفية. -
 رحلة البغداديُت إىل ادلوصل لألغراِض ذاهتا. -
ُمُدٍن أخرى كحلب أو دمشق أو غَتَىا من مدن  التقاِء ادلوصليُت من طاّلب العلم أو العلماء مع نظرائِِهم البغداديُت يف -

 الشام.
التقاء طالب العلم والعلماء من ُمُدٍن عديدة مع علماء ادلوصل وبغداد من خالل زايرة بغداد وادلوصل وااللتقاء  -

ادلوصل وبغداد بعلمائِِهما، واحلصول على اإلجازات العلمية منهما. وأحيااًن زايرهتم يف ُمُدٍن أخرى أو حُت زايرة علماء 
 لتلك ادلدن وااللتقاء بعلمائِها وطاّلب العلم فيها.

 ىناك من علماء ادلوصل َمْن كان موسوعيًّا، ال سيما عز الدين بن األثَت الذي مِسع من علماِء بغداد، ومِسعوا منو. -ٖ
السَّْجزي وقد اتضح ذلك من مساع  وىناك يف بغداد علماٌء وشيوخ كانوا رواًدا للعلم يف زماهنم ومن أبرزىًم أبو الوقت -ٗ

 علماء ادلوصل وبغداد عليو، وىذا ما يؤكد أن بغداد ىي مركز وقبلة العلماء.
 صادر وادلراج ادل
م(.الكامل يف ٕٖٕٔىـ/ ٖٓٙم(. أبو احلسن علي بن ايب الكرم عز الدين دمحم بن دمحم الشيباين)تٜٚٛٔىـ /ٚٓٗٔأبن األثَت.) -

 اء عبد هللا القاضي.بَتوت. دار الكتب العلمية.التاريخ. ٖتقيق أيب الفد
م(. اللباب يف هتذيب ٕٖٕٔىـ/ ٖٓٙأبو احلسن علي بن ايب الكرم عز الدين دمحم بن دمحم الشيباين.)ت)د.ت(.أبن األثَت. -

 األنساب.بغداد، مكتبة ادلثٌت.
 بن جبَت.بَتوت. دار صادر.م(.رحلة إٚٔٔىـ /ٗٔٙابن جبَت.)د.ت(.أبو احلسُت دمحم بن امحد الكناين.)ت  -
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 م (. طبقات الشافعية.بَتوت. دار الكتب العلمية.ٖٔٚٔىـ / ٕٚٚم(. عبد الرحيم ادللقب مجال الدين.)ت ٜٚٛٔاالسنوي.)  -
م(.اتريخ ٕٔٓٔه/ٜٚ٘م(.أبو عبد هللا عماد الدين دمحم بن دمحم بن حامدالعماد الكاتب.)تٕٗٓٓه/ٕ٘ٗٔ) األصفهاين. -

 وت.دار الكتب العلمية.دولة ال سلجوق.بَت 
م(. الفتح القسي يف ٕٔٓٔه/ٜٚ٘م(.ابو عبد هللا دمحم بن دمحم بن حامد العماد الكاتب.) تٕٗٓٓىـ / ٕ٘ٗٔاالصفهاين.) -

 الفتح القدسي.بَتوت. دار ادلنار.
.خريدة القصر م( ٕٔٓٔه/ٜٚ٘م(.أبو عبد هللا دمحم بن دمحم بن حامد العماد الكاتب.) تٜٛٙٔىـ / ٖٛٛٔاالصفهاين.)  -

 وجريدة العصر.ٖتقيق شكري الفيصل. دمشق.ادلطبعة اذلامشية.
م( عيون األنباء يف طبقات األطباء. ٖتقيق عامر النجار. ٜٕٚٔه/ٛٙٙأبن أيب أصيبعة.)د.ت(. موفق الدين أيب احملاسن. )ت-

 بَتوت. دار ادلعارف.
 بد التواب.مصر.دار ادلعارف.م(.كارل.اتريخ االدب العريب.ترمجة رمضان عٜ٘ٚٔبروكلمان.)  -
م(.مراصد االطالع على امساء ٖٖٛٔىـ/ ٜٖٚم (.صفي الدين عبد ادلؤمن بن عبد احلق.)تٕٜٜٔىـ / ٕٔٗٔالبغدادي.)   -

 االمكنة والبقاع. ٖتقيق علي دمحم البجاوي.بَتوت. دار اجليل.
م(. النجوم الزاىرة يف ملوك مصر ٓٚٗٔىـ /ٗٚٛم(.مجال الدين ايب احملاسن يوسف.)ت ٜٔٙٔابن تغري بردي.)   -

 والقاىرة.القاىرة. ادلؤسسة ادلصرية للتأليف والًتمجة والطباعة والنشر.
 بسام ادريس.موسوعة اعالم ادلوصل. ادلوصل.كلية احلدابء اجلامعة.م(.ٕٗٓٓىـ / ٕ٘ٗٔاجلليب.) -
صل من القرن اخلامس اىل هناية القرن السابع م (.مها سعيد الدور التعليمي لالسر العلمية يف ادلو ٕٔٓٓىـ/ٕٕٗٔمحيد.)  -

 اذلجري. رسالة ماجستَت غَت منشورة.جامعة ادلوصل. كلية االداب.
م(.شذرات الذىب يف اخبار من ذىب. بَتوت. دار ٛٚٙٔىـ/ ٜٛٓٔابن العماد ايب الفالح عبد احلي.)ت احلنبلي.)د.ت(. -

 احياء الًتاث العريب.
م(.وفيات االعيان ٕٕٛٔىـ / ٔٛٙ. ابو العباس مشس الدين امحد بن دمحم بن ايب بكر.)تم(ٜٜٙٔىـ /ٖٛٛٔأبن خلكان.)  -

 وانباء ابناء الزمان.ٖتقيق احسان عباس.بَتوت. دار صادر.
حتاج إليِو من اتريخ احلافظ أيب عبد هللا دمحم بن سعيد بن الدبيثي. انتقاء الدبيثي.)د.ت(.   -

ُ
 دمحم بن سعيد بن دمحم. ادلختصر ادل

 دمحم بن محد بن أعثمان الذىيب. ٖتقيق مصطفى جواد.بغداد. مطبعة الزمان. 
م (.الدارس يف اتريخ ادلدارس. بَتوت. دار ٕٔ٘ٔىـ/ ٕٜٚم (.عبد القادر بن دمحم النعيمي.)تٜٜٓٔىـ /ٓٔٗٔالدمشقي.)  -

 الكتب العلمية.  
م(.اتريخ االسالم ووفيات ادلشاىَت ٖٚٗٔىـ /ٛٗٚ.) تم (. مشس الدين دمحم بن امحد بن عثمانٜٜٙٔىـ /ٚٔٗٔالذىيب.)  -

 واالعالم. ٖتقيق عمر عبد السالم تدمري. بَتوت ، دار الكتاب العريب.
م(. سَت اعالم النبالء.  ٖتقيق شعيب ٖٚٗٔىـ /ٛٗٚم(.مشس الدين دمحم بن امحد بن عثمان.) تٕٔٓٓىـ / ٕٕٗٔالذىيب.) -

 باعة والنشر والتوزيع.االرنؤوط وآخرون. بَتوت. الرسالة للط
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م(. العرب يف خرب من غرب. ٖٚٗٔىـ /ٛٗٚمشس الدين دمحم بن امحد بن عثمان الذىيب.) تم(. ٜ٘ٛٔىـ / ٘ٓٗٔ الذىيب.)-
 ٖتقيق أبو ىاجر دمحم سعيد بن بسيوين زغلول. بَتوت. دار الكتب العلمية.

لعلمية من بالد الشام وإليها يف العصرين الزنكي م(.منال زلمود رشيد أمحد. الرحالت إٙٓٓىـ / ٕٚٗٔالزبيدي.)   -
 م(. رسالة ماجستَت غَت منشورة. جامعة ادلوصل. كلية االداب.  ٕٕٙٔ–ٕٚٔٔىـ/ ٔٙٙ – ٕٔ٘واأليويب)

 م(.خَت الدين.االعالم. بَتوت. دار العلم للماليُت. ٕٕٓٓىـ / ٖٕٗٔالزركلي.)  -
م(.مرآة الزمان يف تواريخ ٕٙ٘ٔه/ٗ٘ٙدلظفر يوسف بن قزاوغلي.)م(.مشس الدين أيب أٖٕٓه/ٖٗٗٔسبط أبن اجلوزي.)-

 األعيان.بَتوت. دار الرسالة العلمية.
م(. طبقات ٖٓٚٔىـ /ٔٚٚاتج الدين ايب النصر عبد الوىاب بن علي بن عبد الكايف.)تم(.ٜٗٙٔىـ / ٖٖٛٔالسبكي.)  -

 عيسى البايب احلليب. الشافعية الكربى. ٖتقيق زلمود دمحم الطناحي و آخرون.دمشق. مطبعة
م(. اتريخ اخللفاء.بَتوت. دار أبن حزم للطباعة ٙٓ٘ٔه/ٜٔٔم(. جالل الدين عبد الرمحن.)تٖٕٓٓه/ٕٗٗٔالسيوطي.)  -

 والنشر.
 م(.امحد. اتريخ الًتبية االسالمية.بَتوت.دار الكّشاف للطباعة والتوزيع.ٜٗ٘ٔشليب.)  -
م(. ادلنهج ادلسلوك يف سياسة ادللوك. ٖٜٔٔىـ/ٜٛ٘ بن نصر بن عبد الرمحن.)تم (.عبد الرمحن بن عبد هللاٜٚٛٔالشيزري.)  -

 ٖتقيق علي عبد هللا ادلوسى.االردن. الزرقاء. منشورات مكتبة ادلنار. 
م(. تكملة االكمال يف االنساب واألمساء ٕٕٗٔىـ/ٓٗٙم(.مجال الدين دمحم ايب حامد.)تٜٙٛٔأبن الصابوين.)  -

 الكتب. وااللقاب.بَتوت.عامل 
-ٜٙٓٔه/ٛٛ٘-ٜٓٗم(.ميسون ذنون. أبن األثَت مؤرخًا للحروب الصليبية)دراسة يف مصادره ٕٕٓٓه/ٕٗٗٔالعباجيي.) -

 م(. بَتوت. دار الكتب العلمية.ٕٜٔٔ
م(.بغية الطلب يف اتريخ حلب. ٕٕٙٔىـ /ٓٙٙأبن العدمي.)د.ت(.كمال الدين أيب القاسم عمر بن امحد بن ىبة هللا.)ت -

 هيل زكار. بَتوت. دار الفكر.ٖتقيق س
م(. العسجد ادلسبوك واجلوىر احملكوك يف طبقات اخللفاء وادللوك. ٓٓٗٔىـ / ٖٓٛم(.ادللك االشرف.) ت ٜ٘ٚٔالغساين.)  -

 ٖتقيق شاكر زلمود عبد ادلنعم.بَتوت. دار الًتاث االسالمي.
-ٕٔ٘وصل وحلب يف عصر األاتبكية الزنكية)م(. العالقات بُت ادلٕٕٕٓه/ٖٗٗٔالغضنفري.صهيب حازم عبد الرزاق.) -

 م(. ادلوصل. دار نون للطباعة والنشر.ٖٛٔٔ-ٕٚٔٔه/ٜٚ٘
م(. صهيب حازم عبد الرزاق. ادلؤرخ ادلوصلي عز الدين بن االثَت. مقالة منشورة. جامعة ٕٓٔٓىـ/ ٖٔٗٔالغضنفري.)   -

 ادلوصل. مركز دراسات ادلوصل.رللة موصليات.   
م(. سبط ابن اجلوزي مؤرخا للحروب الصليبية / دراسة يف سَتتو ونصوصو ٕٕٓٓه/ٔٗٗٔد.)ال فتاح شكيب راش-

 التارخيية.عمان. دار غيداء للطباعة والنشر.
م(.مجال الدين ايب احملاسن علي بن يوسف. انباء الرواة على انباه النحاة. ٖتقيق  دمحم ابو الفضل ٕٜ٘ٔىـ /ٖٔٚٔالقفطي.)  -

 عة دار الكتب ادلصرية.ابراىيم. القاىرة. مطب
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 م(. البداية والنهاية. بَتوت. مكتبة ادلعارف.ٕٖٚٔىـ/ ٗٚٚم (.عماد الدين ايب الفداء.)تٜٜٓٔىـ/ ٔٔٗٔأبن كثَت.)  -
م(.اتريخ اربل. ٜٖٕٔىـ/ ٖٚٙم(. شرف الدين بن ايب االربكات ادلبارك بن امحد اللخمي االربلي.)تٜٓٛٔابن ادلستويف.)  -

 سيد مخاس الصقار. العراق. منشورات وزارة الثقافة واالعالم.ٖتقيق سامي بن ال
م(.التكملة لوفيات ٕٛ٘ٔىـ / ٙ٘ٙم(. زكي الدين ابو دمحم عبد العظيم بن عبد القوي.) تٜ٘ٚٔىـ / ٜٖ٘ٔادلنذري.)   -

 النقلة. ٖتقيق بشار عواد معروف.القاىرة. مطبعة عيسى البايب احلليب.
 بيت احلكمة البغدادي.بغداد.بيت احلكمة.م(.عبد اجلبار ،ٕٛٓٓانجي.)  -
م(.مرآة اجلنان وعربة ٖٙٙٔىـ / ٛٙٚم(.أبو دمحم عبد هللا بن اسعد بن علي بن سليمان ادلكي.)تٜٓٚٔىـ /ٜٖٓٔاليافعي.)   -

 اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث الزمان. بَتوت. منشورات دار الكتب العلمية.   
 .ٖٗ-ٖٖم(، صٕٛٓٓبغداد، بيت احلكمة، انجي،بيت احلكمة البغدادي،)
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 :البحث ملخص
م ا١توصل الذين ورد ذكر تراٚتهم يف كتاب )ا١تختصر احملتاج إن ىذا البحث ىو ٤تاولة لبيان دور ٣تموعة من أعال

بَ ْيِثّي( للذىيب )ت  م( فيما خيص رحالهتم العلمية إىل بغداد يف ا١تدة احملصورة ما بُت ٖٛٗٔى /ٛٗٚإليو من اتريخ ابن الدُّ
رحلتهم إىل بغداد فهو القرنُت )السادس والسابع للهجرة/الثاين عشر والثالث عشر للميالد(، وأما الغرض األساسي ل

للدراسة على شيوخ ىذه ا١تدينة وٝتاع ا١تصنفات العلمية من مؤلفيها، ولشهرة ىؤالء األعالم فقد توىل بعضهم وظائف 
 مهمة يف بغداد. واب١تقابل كانت ىناك رحالت معاكسة من بغداد إىل ا١توصل للغرض السابق ذاتو.

 ، بغداد، ا١توصل.الكلمات ا١تفتاحية: الذىيب، الرحالت العلمية
Abstract 

This paper is an attempt at clarifying the role of a number of 

distinguished Mosuli people whose biographies were mentioned in  (An 

Abridgement of Ibn al-Dubaythí's  History) by al-Dhahabí by Al-Thahabee 

(748AH / 1348 AD) , as far as their scientific journeys to Baghdad are 

concerned in the period between the 6
th

 and 7
th

 Centuries AH and the 12
th
 

and 13
th

 centuries AD. The main reason behind their journeys to Baghdad 

was to be taught by the Sheikhs of the city and to listen to the scientific 

Workbooks from their original authors.  Due to the reputation that those 

distinguished people had,  they got important professions in Baghdad. In 

the opposite direction, there were journeys in the other direction from 

Baghdad to Mosul for the same reason mentioned earlier. 

Keywords: al-Dhahabí,  the scientific Journeys , Baghdad, Mosul. 

 املقدمة:
تعد الرحلة العلمية من أَجْل الرحالت وأٝتاىا غاية بعد الرحلة إىل اٟتج، ولعلم اٟتديث الفضل يف رواجها، وىي 

وايفاؤىا حقها من الًتحال إىل ا١تدن واألقاليم ا١تختلفة للدراسة على أيدي  من الركائز األساسية اليت ينبغي للعامل اإل١تام هبا
(. وقد ورد اٟتديث ٖٖ٘-ٖٔ٘، ص ٕ، مجٕٜٜٔمطلوب، العلماء وأتليف الكتب ونسخها ودراستها وطرق نقلها )

ت ٥تتلف طبقات اجملتمع،  عن الرحالت العلمية يف كتب الًتاجم والطبقات اليت ٘تثل أحد أمناط التدوين التارخيي اليت تناول
كاحملدثُت والفقهاء واٟتكماء واألطباء واللغويُت والنحاة واألدابء وغَتىم، فاىتمت بنشاطهم العلمي، ٔتا فيها رحالهتم 
بَ ْيِثّي  العلمية. ومن بُت ىذه الكتب كتاب ا١تختصر احملتاج إليو من اتريخ اٟتافظ أيب عبد هللا دمحم بن سعيد بن دمحم ابن الدُّ

م( الذي يعّد من كتب الًتاجم ا١تهمة، ٖٚٗٔى /ٛٗٚم( انتقاء دمحم بن أٛتد بن عثمان الذىيب )ت ٜٖٕٔى /ٖٚٙ)ت 
والذي ضم تراجم العديد من الشخصيات سواءاً أكانوا: ٤تدثُت، مقرئُت، فقهاء، قضاة، خطباء، وّعاظ، أدابء، ملوكاً... 

اٞتزء الثالث منو، ألن مادتو جديدة، وغَت موجودة فيما بقي من الكتاب اخل . كما أن للكتاب أمهية علمية ابلغة، السيما 
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بَ ْيِثّي األصلي  بَ ْيِثّي، ألن ثلث اتريخ ابن الدُّ األصلي ا١توسوم ب  ذيل اتريخ مدينة السالم بغداد أو اتريخ اٟتافظ ابن الدُّ
. فضاًل عن ذلك فإن (٘، ص ٖ، جٜٚٚٔ، الذىيب)ا١تذكور ما زال مفقوداً، وا١توجود منو ينتهي إىل هناية حرف العُت

للكتاب ميزاتن: األوىل أن فيو فوائد وإضافات من قَِبل الذىيب، والثانية أنو ٓتط الذىيب، ونتج من ىاتُت ا١تيزتُت خاصية 
عظيمة ىي صحة ما تضّمنو الكتاب ضبطًا ومادة؛ ألنو ٓتط إمام عامل ومؤرخ ابرع ومًتجم متمكن يف فن الًتاجم 

 (.ٛٔ، ص ٔ، جٜٙ٘ٔ، الذىيب)
ؤتا أن بغداد كانت ٘تثل حاضرة ا٠تالفة العباسية واحتضاهنا لعلوم اأُلمة أبسرىا بدون منازع قبل سقوطها بيد 

م(، ونظرًا ١تا كانت تتمتع بو من شهرة وٝتعة علمية فاقت حواضر الدنيا شرقًا وغراًب وبقية ٕٛ٘ٔى /ٙ٘ٙا١تغول سنة )
( ، آتت من ٖٖ٘، ص ٕمطلوب، مجن علمائها من أتصيلهم للعلوم العربية اإلسالمية)ا١تراكز العلمية، وما عرف ع

التطور العلمي الذي شهدتو يف ٥تتلف ٣تاالت ا١تعرفة، وأصبحت بغداد مركزًا لإلشعاع اٟتضاري، فقد أُنشئت فيها 
العامل اإلسالمي يؤمها  (. وبذلك أصبحت بغداد قبلةٕٛٔ، ص ٜٔٚٔدمحم، ا١تؤسسات التعليمية من دور علم ومدارس)

العلماء من كل حدب وصوب، وكان أتثَتىا العلمي يظهر يف اٟتواضر اإلسالمية اأُلخرى كدمشق والقاىرة وقرطبة وكذلك 
( من خالل رحالهتم ٕٛٔ، ص ٜٔٚٔدمحم، ا١توصل عن طريق العلماء والفقهاء وا١تدرسُت الذين تلقوا معارفهم يف بغداد)

 (.ٙٚ، ص ٕٔٓٓجرجيس، ومون هبا دون أي حواجز تفصل بُت مدن العامل اإلسالمي)العلمية اليت كانوا يق
فضاًل عن ذلك كانت ىناك رحالت علمية معاكسة من بغداد إىل ا١توصل فقد غدت ا١توصل يف القرنُت )السادس 

وأصبحت ال تقل أمهية  والسابع للهجرة/ الثاين عشر والثالث عشر للميالد( أحد أىم ا١تراكز الثقافية والعلمية ا١تهمة،
(، ويف ظل ازدىار اٟتركة العلمية يف ا١تدينة، فقد قدم إليها ٕٛٔ، صٜٔٚٔونشاطًا عن مراكز الثقافة اأُلخرى)دمحم، 

 علماء من مدن ٥تتلفة كبغداد، إما للدراسة على علمائها، وإما لنشر علمهم وثقافتهم يف ىذه ا١تدينة.
الرحالت العلمية بُت علماء ا١توصل وبغداد، يف كتاب ٤تدد ىو ا١تختصر  ومن ىذا ا١تنطلق جاء عنوان البحث عن

بَ ْيِثّي للذىيب، وتكمن أمهية البحث يف أنو ال توجد دراسة مستقلة عن الرحالت العلمية بُت  احملتاج إليو من اتريخ ابن الدُّ
 ث إىل النقاط اآلتية وىي:علماء ا١توصل وبغداد، الواردة ابلكتاب ٤تل الدراسة. وعلى ضوء ذلك ُقّسم البح

 : التعريف بكتاب ا١تختصر احملتاج إليو.أولا 
 : األعالم ا١توصليون الذين رحلوا إىل بغداد .اثنياا 
 : األعالم البغداديون الذين كانت ٢تم رحلة معاكسة من بغداد إىل ا١توصل.اثلثاا 
 ا٠تا٘تة. 

 أولا: التعريف بكتاب املختصر احملتاج إليه:
بَ ْيِثّي على اتريخ بغداد إن ىذا الك تاب ىو يف األصل كتاب ذيل اتريخ مدينة السالم بغداد الذي ذيل بو ابن الدُّ

ابن ا١تستويف،  م()ٓٚٓٔى /ٖٙٗم(، ا١تذيل على اتريخ بغداد للخطيب البغدادي )ت ٙٙٔٔى /ٕٙ٘للسمعاين )ت 
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 بن سعيد بن  ىِت الواسطي ا١تعروف اببن (. وواضع ىذا التذييل ىو ٚتال الدين أبو عبد هللا دمحمٜٗٔ، ص ٔ، قٜٓٛٔ
بَ ْيِثّي) ، ٛ، جٜٗٙٔ؛ السبكي، ٙٛ، ص ٚ، جٙ، مجٕ٘ٓٓ؛ ابن الشعار، ٜٗٔص  ٔ، قٜٓٛٔابن ا١تستويف، الدُّ

م(. وٝتع اٟتديث ٕٙٔٔى /ٛ٘٘(. كانت والدتو بواسط يوم االثنُت يف السادس والعشرين من شهر رجب سنة )ٔٙص 
وإربل وبغداد واٟتجاز، وطلبو لنفسو، فمن شيوخو: أبو طالب دمحم بن علي بن أٛتد الكتاين الشريف على مشايخ واسط 

م(، وعبد ا١تنعم بن ٚٛٔٔى /ٖٛ٘م(، وأبو السعادات نصر هللا بن عبد الرٛتن بن دمحم القزاز )ت ٖٛٔٔى /ٜٚ٘)ت 
، ص ٚ، جٙ، مجٕ٘ٓٓار، ؛ ابن الشعٜٗٔص  ٔ، قٜٓٛٔابن ا١تستويف،  م()ٜٔٔٔى /ٚٛ٘عبد هللا الفراوي )ت 

(. وأما من روى عنو فهم: ٤تب الدين دمحم بن ٤تمود بن اٟتسن ا١تعروف اببن ٔٙ، ص ٛ، جٜٗٙٔ؛ السبكي، ٙٛ
م(، ٖٕٔٔى /ٜٕٙم(، ودمحم بن عبد الغٍت بن شجاع البغدادي ا١تعروف اببن نقطة )ت ٕ٘ٗٔى /ٖٗٙالنجار )ت 

(. وكان البن الدبيثي تالميذ َدَرَسوا ٕٙ، ص ٛ، جٜٗٙٔالسبكي، م( وآخرون )ٖٕٛٔى /ٖٙٙوزكي الدين الربزايل )ت 
م( ٕٛ٘ٔى / ٙ٘ٙعليو ومن أمههم: احملدث وا١تؤرخ زكي الدين أبو دمحم عبد العظيم بن عبد القوي بن سالمة ا١تنذري )ت

ن عثمان (. وا١تؤرخ ابن الساعي اتج الدين أبو طالب علي بن ا٧تب بٕٚٚ، ص ٘)ابن العماد اٟتنبلي، د.ت، ج 
بَ ْيِثّي ٔٙٔى ، ص  ٓٛٙ-ٔٚٙ، حوادث ووفيات ٜٜٛٔم( )الذىيب، ٕ٘ٚٔى / ٗٚٙالبغدادي )ت  (. وكان ابن الدُّ

شيخاً صاٟتًا فاضاًل، حافظاً، من مشاىَت أصحاب اٟتديث وعلمائهم وأعياهنم. وقد أتقن قراءات القرآن الكرمي، كما قرأ 
( ٚٛ، ص ٚ، جٙ، مجٕ٘ٓٓابن الشعار، ائع، ولو أشعار يف الزىد والوعظ)الفقو، وىو أيضًا ذو معرفة ابلتواريخ والوق

( ولن زاىتو وعدالتو، فقد أصبح من الشهود العدول، وتوىل ٖٗٔ، ص ٕ، جٜٛٛٔالذىيب، وىو حافظ بغداد ومؤرخها)
، ٜٗٚٔفهد، وظيفة اإلشراف على الوقف العام من قبل قاضي القضاة، والنظر يف أوقاف ا١تدرسة النظامية الشافعية)

(، ٕٔ٘ى ، ص ٓٗٙ-ٖٓٙ، حوادث ووفيات، ٜٜٛٔ(. مث كفَّ بصره آخر عمرِه )الذىيب، ٖٛٔ، ص ٖ، عٖمج
، ٕ٘ٓٓابن الشعار،  م()ٜٖٕٔى /ٖٚٙوكانت وفاتو يف بغداد يوم االثنُت يف اليوم الثامن من شهر ربيع األول سنة )

َورديَّة اليت ىي مقربة الشيخ الزاىد شهاب الدين ( ودفن ٔتقربة الٕٙ، ص ٛ، جٜٗٙٔ؛ السبكي، ٚٛ، ص ٚ، جٙمج
(. وىي مقربة كبَتة عند سور بغداد ٦تا يلي ابب الظَّفريَّة، كان موضعها ٛ، ص ٖ، جٜٚٚٔالذىيب، عمر السهروردي)

 (.ٕ٘ص ،ٕٗٔٓبستاانً فيو شجر الورد الكثَت، فاشًتيَّ وُجعل مقربة وُوِقَفْت على الناس، فعرفت ابلوردية )ابن الساعي، 
بَ ْيِثّي مؤلفات عدة أشهرىا: معجم عن شيوخو، وكتاابً يف اتريخ واسط، ويف اتريخ بغداد ٝتاه ذيل اتريخ  والبن الدُّ

(. وكتاب الذيل مل ٘ٛٔ، ص ٘؛ ابن العماد اٟتنبلي، د.ت، جٛٙ، ص ٛ، جٜٗٙٔالسبكي، مدينة السالم بغداد )
ل ثلث الكتاب مع ما فقد من تراثنا العريب اإلسالمي وا١توجود منو خيص يصلنا كاماًل؛ إذ فقدت بعض إجزائو أيَّ ما يعاد

(. وأما ا١تتوفر من الكتاب حالياً، ٘، ص ٖ، جٜٚٚٔالذىيب، أٝتاء احملمدين وابقي الكتاب ينتهي إىل هناية حرف العُت)
. ٕٙٓٓبَتوت يف سنة  فقد طبع يف ٜتس ٣تلدات من ٖتقيق الدكتور بشار عواد معروف ونشر يف دار الغرب اإلسالمي

وقد احتوى ىذا الكتاب على تراجم عن ا٠تلفاء، ووالة عهدىم، والوزراء، وأرابب الوالايت، والقضاة، وا٠تطباء، ورواة 
، ٖ، مجٜٗٚٔ؛ فهد، ٚٚ، ص ٔ، جٜٗٚٔالذىيب، اٟتديث، واألدابء، مث من قدم بغداد من أىل العلم وحّدث هبا)
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من القرن )السادس للهجرة/الثاين عشر للميالد( يف الغالب والنصف األول من ( من أىل النصف الثاين ٜٖٔ، ص ٖع
بَ ْيِثّي تراٚتو على حروف ٘ٔ، ص ٕ، جٖٜٙٔالذىيب،  القرن )السابع للهجرة/الثالث عشر للميالد() (. ورتب ابن الدُّ

كمن قيمة الكتاب يف أنو وردت ضمن . وت()ا١تعجم، إال أنو بدأ ابحملمدين مث األٛتدين تيمنًا وتربكًا ابسم النيب دمحم 
بَ ْيِثّي أموٌر سياسية وادارية وثقافية وعلمية لتاريخ العراق يف عصر ا١تؤلف) ، ص ٖ، عٖ، مجٜٗٚٔفهد، ترٚتات ابن الدُّ

م( يف  ٕ٘ٗٔى /ٖٗٙ(. فضاًل عن ذلك فقد اعتمد عليو كثٌَت من ا١تؤلفُت الذين جاؤوا بعده، مثاًل ابن النجار )ت ٕٖٓ
م( وكتابيو إنباه الرواة على أَنباه النحاة و احملمدون من ٕٛٗٔى /ٙٗٙلتاريخ اجملدد ١تدينة السالم، والِقفطي )ت كتابو ا

؛ إذ عدوه  (ٕٖٚ، ص ٖ، عٖ، مجٜٗٚٔفهد، م( وكتابو التكملة لوفيات النقلة)ٕٛ٘ٔى /ٙ٘ٙالشعراء، وا١تنذري )ت 
بَ ْيِثّي)ا١تصدر األول عن اتريخ بغداد يف الفًتة اليت عاشها   (.ٕٔ، ص ٖ، جٜٚٚٔالذىيب، ابن الدُّ

وفيما يتعلق بكتاب ا١تختصر احملتاج إليو موضوع البحث، فإنو يعد من الكتب ا١تهمة اليت اختصرىا مشس الدين 
 م()ٕٗٚٔى /ٖٚٙالذىيب أبو عبد هللا دمحم بن أٛتد بن عثمان، الذي ولد بدمشق يف شهر ربيع األول من سنة )

(. وقد اىتم الذىيب بدراسة علم ٔٓٔ-ٓٓٔ، ص ٜ، جٜٗٙٔ؛ السبكي، ٕٕٗ-ٕٔٗ ، صٜٔٔٔالصفدي، 
القراءات، فدرس القرآن الكرمي ابلقراءات السبع على قرّاء مشهورين من أمثال شيخ القرّاء ٚتال الدين إبراىيم بن داؤد 

الدمشقي )ت م(، والشيخ ٚتال الدين إبراىيم بن غايل ٕٜٕٔى /ٕٜٙالعسقالين ا١تعروف ابلفاضلي )ت 
(. ٕٓ، ص ٔ، جٕٔٓٓالذىيب،  م()ٜٖٔٔى /ٜٔٚم( والشيخ مشس الدين دمحم بن منصور اٟتليب )ت ٕٔٔٔى /ٛٓٙ

وأما اٟتديث الشريف فقد اعتٌت بو كثَتًا وٝتعو من شيوخ كثر من دمشق وبعلبك وحلب وٛتص والقدس ومكة ا١تكرمة 
، ٜ، جٜٗٙٔ؛ السبكي، ٖٙٔ، ص ٕالصفدي، د.ت، ج ؛٘-ٗ، ص ٔ، جٜٔ٘ٔالذىيب، وا١تدينة ا١تنورة والقاىرة)

م( وٝتع على ٚتال الدين  ىِت بن رافع ٜٜٕٔى / ٜٜٙ(. ومن ىؤالء الشيوخ أٛتد بن ىبة هللا بن عساكر )ت ٕٓٔص 
، ٜٔ٘ٔالذىيب،  م()ٖ٘ٓٔى /٘ٓٚم(، وشرف الدين عبد ا١تؤمن بن خلف الدمياطي )ت ٜٕٚٔى /ٛٚٙالصَتيف )ت 

(. وإضافة إىل علم القراءات ٕٓٔ، ص ٜ، جٜٗٙٔ؛ السبكي، ٖٙٔ، ص ٕد.ت، ج ؛ الصفدي،٘-ٗ، ص ٔج
واٟتديث الشريف، َدَرَس الذىيب النحو واللغة واألدب والشعر. واب١تقابل، َٝتَع من الذىيب وروى عنو كثَت من العلماء 

 (.ٖٓٔ، ص ٜ، جٜٗٙٔالسبكي، الذين رحلوا من سائر البالد إليو بدمشق ٤تل إقامتو )
ذىيب مؤلفات كثَتة، منها قيامو ابختصار عدد كبَت من أمهات الكتب يف شىت العلوم اليت برع فيها ومن أمهها ولل

(. وامتازت ٥تتصراتو أبن فيها إضافات وتعليقات وتصحيحات ٔٗ، ص ٔ، جٕٔٓٓالذىيب، التاريخ واٟتديث الشريف)
(. ومن الكتب اليت ٙٗ، ص ٔ، جٕٔٓٓذىيب، العلى ا١تؤلف، ومقارانت تدل على معرفتو بفن الكتاب ا١تختصر)

م( والذيول عليو، وكتاب أسد الغابة يف معرفة الصحابة ٓٚٓٔى /ٖٙٗاختصرىا اتريخ بغداد للخطيب البغدادي )ت 
الذىيب،  م()ٖٔٗٔى /ٕٗٚم(، وكتاب هتذيب الكمال يف معرفة الرجال للمزي )ت ٕٖٕٔى /ٖٓٙالبن األثَت )ت 

الكتب اليت ألفها الذىيب فمنها: كتاب اتريخ اإلسالم ووفيات ا١تشاىَت واألعالم،  (. أما٘٘-ٗ٘، ص ٔ، جٕٔٓٓ
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، ٜٗٙٔ؛ السبكي، ٗٙٔ-ٖٙٔ، ص ٔالصفدي، د.ت، جوكتاب سَت أعالم النبالء، وكتاب العرب يف خرب من غرب)
 (.٘ٓٔ-ٗٓٔ، ص ٜج

بَ ْيِثّي موضوع البحث، وفيما خيص كتاب ا١تختصر احملتاج إليو من اتريخ اٟتافظ أيب عبد هللا دمحم  بن سعيد ابن الدُّ
بَ ْيِثّي، والسيما من روى عن صاحب  فيعد من أبرز الكتب اليت اختصرىا الذىيب، نظراً ألنو زاد يف كثَت من تراجم ابن الدُّ

بَ ْيِثّي يف اترخيو، فضاًل عن ذلك فإنو أضاف تواريخ وفيات ا١تًتٚتُت الذين  مل يذكر صاحب الًتٚتة، وىو ما أغفلو ابن الدُّ
بَ ْيِثّي الذي مل يذكر وفاة أحْد ٦تن ذكرىم يف كتابو ٦تن أتخرت وفاتو عن سنة  الكتاب األصلي وفياهتم، وىذا ما فعلو ابن الدُّ

بَ ْيِثّي فيها بتارخيو، واليت ٘تثل آخر إخراج لو، يف حُت أن وفيات ٕٕٗٔى /ٕٔٙ) م(، وىي السنة اليت حّدث ابن الدُّ
ىل النصف الثاين من القرن )السابع للهجرة/الثالث عشر للميالد(، فاستخرج الذىيب وفياهتم ليكون بعضهم قد أتخرت إ

(. و٧تد أن سبب اختصاره ٢تذا ٓ٘-ٜٗ، ص ٔ، جٕٔٓٓالذىيب، اختصاره أْكمل، ولتكون معلومات الكتاب أمت)
بَ ْيِثّي وقيمتو بُت التواريخ البغدادي بَ ْيِثّي، ة األصيلة)الكتاب، يرجع ألمهية اتريخ ابن الدُّ (. ٗ٘، ص ٔ، جٜٗٚٔابن الدُّ

بَ ْيِثّي، وأيضاً ليستفيد منها يف كتبو) (. و٦تا يالحظ ٕٖٚ، ص ٖ، عٖ، مجٜٗٚٔ؛ فهد، ٘ٗ، ص ٔ، جٜٗٚٔابن الدُّ
ى على كتاب ا١تختصر احملتاج إليو، أن الذىيب قد حافظ على ذاتية ا١تؤلف األصلية، لكنو مل يذكر ٚتيع الًتاجم بل انتق

بَ ْيِثّي، منها ما هتوى إليو نفسو، وابلذات احملدثُت فقط)  (.ٕٚٗ، ص ٜٙٚٔ؛ معروف، ٘٘، ص ٔ، جٜٗٚٔابن الدُّ
م( ومرتب على ٜٜٙٔوكتاب ا١تختصر احملتاج إليو مطبوع و٤تقق من قبل الدكتور العراقي مصطفى جواد )ت 

(. ويتكون من ثالثة أجزاء، وىذه ٙٔ، ص ٔ، جٜٔ٘ٔالذىيب، األّتدية؛ حيث بدأ ابسم دمحم مث ابأللف وما بعدىا)
األجزاء بدورىا ُقّسمت إىل ٣تلدات، فاٞتزء األول يتكون من ٣تلدين مها األول والثاين، ألنو يوجد يف الصفحة رقم 

ه ( من الكتاب مت اجمللد األول، ويف هناية اٞتزء األول قال الذىيب "مت ا١تختصر من اجمللد الثاين واٟتمد هلل وحدٜٗٔ)
( ابسم دمحم بن أٛتد بن ٔوصلى هللا على دمحم وسلم". وعدد تراجم ىذا اٞتزء ٜتسمائة وٙتانون ترٚتة ابتداء من ترٚتة رقم )

( ابسم اٟتسن بن علي بن ا١تبارك أبو علي ٓٛ٘سليمان بن إبراىيم ا٠تطيب أبو الغنائم بن القارئ، وينتهي بًتٚتة رقم )
. أما اٞتزء الثاين فهو اجمللد الثالث؛ ألنو يف هناية ىذا اٞتزء ٜٔ٘ٔا١تعارف يف بغداد سنة ا١تؤدب، وىذا اٞتزء طبعتو مطبعة 

( ُكَتَب عليو عبارة "مت ا١تختصر من اجمللد الثالث". وعدد تراٚتو مائتان وست وستون ترٚتة، ويبدأ ٖٕٔيف الصفحة رقم )
( ابسم عبد الرٛتن بن ٙٙٛ، وينتهي بًتٚتة رقم )( ابسم اٟتسن بن علي بن نصر بن عقيل العبدئٛ٘من ترٚتة رقم )

. أما اٞتزء الثالث فعدد تراٚتو ٜتسمائة ٖٜٙٔدمحم بن أيب ايسر القصري، وطبع ىذا اٞتزء يف مطبعة الزمان ببغداد سنة 
من  واثنتان وسبعون ترٚتة، منها ٜتسمائة وسبعة عشرة ترٚتة لعلماء، وٜتس وٜتسون ترٚتة لعا١تات بغدادايت. ويبدأ

( ٕٙٔ( ابسم عبد الرٛتن بن دمحم بن علي بن زيد بن الليت، وقد كتب يف ىذا اٞتزء يف الصفحة رقم )ٚٙٛترٚتة رقم )
( "مت ا١تختصر للذىيب يف أواخر سنة أربع وسبعمئة من نسخة ٖٕٚعبارة "مت اجمللد الرابع"، أما يف هنايتو يف الصفحة رقم )

مد هلل". وىذا اٞتزء راجعو وقدم لو الدكتور انجي معروف، ُوطَبع يف اجملمع العلمي الوقف ابلناصرية يف ٜتس ٣تلدات واٟت
 .ٜٚٚٔالعراقي ببغداد سنة 
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 اثنياا: األعالم املوصليون الذين رحلوا إىل بغداد:
ميكن القول أن سنوات وفيات األعالم ا١توصليُت الذين رحلوا إىل بغداد، والذين ورد ذكرىم يف كتاب ا١تختصر 

م(، أي ما بُت النصف الثاين من القرن ٖٕٔٔ-ٔٙٔٔى /ٖٓٙ-ٚ٘٘تاج إليو للذىيب، تراوحت وفياهتم ما بُت سنة )احمل
)السادس للهجرة/الثاين عشر للميالد( والنصف األول من القرن )السابع للهجرة/الثالث عشر للميالد(. و٘تثل ىذه الفًتة 

-ٓٚٔٔى /٘ٚ٘-ٙٙ٘م(، وا١تستضيء أبمر هللا )ٓٚٔٔ-ٓٙٔٔى /ٙٙ٘-٘٘٘حكم ا٠تليفة ا١تستنجد ابهلل )
م( الذين يف خالفتهم استمر النشاط العلمي ببغداد يف ٕٕ٘ٔ-ٓٛٔٔى /ٕٕٙ-٘ٚ٘م( والناصر لدين هللا )ٓٛٔٔ

م(، ٕٕٗٔ-ٕٕٙٔى /ٓٗٙ-ٖٕٙم(، وا١تستنصر ابهلل )ٕٕٙٔ-ٕٕ٘ٔى /ٖٕٙ-ٕٕٙتصاعد، والظاىر أبمر هللا )
-ٕٕٙم(. وآخر ثالثة خلفاء ميثلون العصر العباسي األخَت )ٕٛ٘ٔ-ٕٕٗٔى /ٙ٘ٙ-ٓٗٙوا١تستعصم ابهلل )

م( الذي شهد تطورًا علميًا يف ٥تتلف ٣تاالت ا١تعرفة وأصبحت بغداد مركزًا لإلشعاع اٟتضاري، ٕٛ٘ٔ-ٕٕ٘ٔى /ٙ٘ٙ
( ، كما حصل يف عهد ا٠تليفة ٕٛٔ، ص ٜٔٚٔدمحم، فقد أنشئت فيها ا١تؤسسات التعليمية من دور علم ومدارس)

ا١تستنصر ابهلل، الذي اشتهر إبنشاء ا١تساجد وا١تشاىد والربط، وأنشئت يف عهده ا١تدارس ببغداد والبصرة وواسط وغَتىا 
قبلة العامل  -كما ذكران سابقاً -(. وبذلك أصبحت بغداد ٙٙ، ص ٜٜٚٔالياسُت، من ا١تدن من ِقبل كبار رجال دولتِو )

ظهر أتثَتىا العلمي يف اٟتواضر اإلسالمية اأُلخرى كدمشق والقاىرة اإلسالمي يؤمها العلماء من كل حدب وصوب، و 
( من ٕٛٔ، ص ٜٔٚٔدمحم، وقرطبة وكذلك ا١توصل عن طريق العلماء والفقهاء وا١تدرسُت الذين تلقوا معارفهم يف بغداد)

، ص ٕٔٓٓجيس، جر خالل رحالهتم العلمية اليت كانوا يقومون هبا دون أي حواجز تفصل بُت مدن العامل اإلسالمي)
ٚٙ.) 

وتبعًا ١تا ذُِكَر، فقد رحل علماء من ا١توصل يف ٥تتلف التخصصات العلمية، وكان يف مقدمتهم احملدثون، وأما 
السبب الذي جعل الذىيب ينتقي تراجم احملدثُت أكْثر من غَتىم ىو اعتناؤه بدراسة اٟتديث النبوي الشريف كثَتاً، فدرَس  

، ٜٔ٘ٔالذىيب، يف سَتَّ رجالو ومعرفة صحيحو من سقيمو وأصيلو من موضوعو وطلبو بنفسو)كتبًا كثَتة يف ىذا العلم و 
( ؛ لذلك فهو قد يًتك شاعراً ٕٓٔ، ص ٜ، جٜٗٙٔ؛ السبكي، ٖٙٔ، ص ٕ؛ الصفدي، د.ت، ج٘-ٗ، ص ٔج

بَ ْيِثّي، مشهورًا أو كاتبًا قديراً، وال يًتك ٤تداًث مغموراً) (. ٕٚٗ، ص ٜٙٚٔ، ؛ معروف٘٘، ص ٔ، جٜٗٚٔابن الدُّ
وٕتاوز عدد احملدثُت الذين ذكرىم أكْثر من عشرة ٤تدثُت. ومن ىؤالء احملدثُت أبو الرضا سعيد بن عبدهللا القاسم 

(، وأبو عبد هللا دمحم بن دمحم بن عبد الكرمي ٛٛ-ٚٛ، صٕ، جٖٜٙٔم( )الذىيب، ٓٛٔٔى /ٙٚ٘الشهرزوري )ت
(، وأبو إسحاق إبراىيم بن ا١تظفر بن إبراىيم ا١توصلي ٕٚٔ، ص ٔ، جٜٔ٘ٔالذىيب،  م()ٕٕٔٔى /ٜٓٙا١توصلي )ت 

(. مث أتيت يف الدرجة الثانية تراجم ٖٕٙ، ص ٔ، جٜٔ٘ٔالذىيب،  م()ٕٕ٘ٔى /ٕٕٙالذي كان ٤تداًث وواعظًا )ت 
، ( ٘ٓٔ، ص ٔ، جٜٔ٘ٔالذىيب،  م()ٕٛٔٔى /٘ٔٙالفقهاء ومنهم أبو ا١تظفر دمحم بن علوان بن مهاجر ا١توصلي )ت 

( ، وعبد ٕٙٔ، ص ٔ، جٜٔ٘ٔالذىيب،  م()ٕٔٔٔى /ٛٓٙوأبو حامد دمحم بن يونس بن دمحم بن منعة ا١توصلي )ت 
(. وىناك من ٛ٘ٔ، ص ٕ، جٖٜٙٔالذىيب،  ()ٜٛٔٔى /٘ٛ٘هللا بن دمحم بن ىبة هللا بن أيب عصرون ا١توصلي )ت 
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م( ٙٚٔٔى /ٕٚ٘د هللا بن القاسم الشهرزوري )ت ٚتع بُت أكْثر من ٗتصص كالفقو واٟتديث مثل أيب الفضل دمحم بن عب
(، مث أتيت بقية التخصصات اليت ال يتجاوز عددىا الًتٚتة الواحدة كا١تقرئ والنحوي ٘٘، ص ٔ، جٜٔ٘ٔ)الذىيب، 

 واألديب وا٠تطيب وا١تؤرخ.
لعلماء يف بغداد ولرحلة ىؤالء األعالم ا١توصليُت دافع علمي يتمثل يف طلب العلم الذي ينصب يف لقاء الشيوخ وا

والسماع منهم سواء الكتب اليت آلفوىا أو الدراسة عليهم، السيما يف ٣تال العلوم الدينية، وٖتديدًا فيما خيص اٟتديث 
النبوي الشريف والفقو، مث الدراسة والتدريس يف أحد مراكز التعليم كا١تدارس، كما أنَّ البعض منهم ولشهرهتم ومكانتهم 

وظائف مهمة يف بغداد كالقضاء، كما منحوا إجازات علمية لبعض شيوخ بغداد، وذكر الذىيب يف ىذا العلمية، فقد تولوا 
 الصدد ٣تموعة شخصيات ارأتينا ترتيبها حسب سنوات وفياهتا وىي:

القاض  ي أب  و عب  د هللا اٟتس  ُت ب  ن عل  ي ب  ن القاس  م اب  ن الش  هروزوري، م  ن أى  ل ا١توص  ل وم  ن أس  رة ك  ان أفراُدى  ا  .ٔ
و عب     د هللا ق      د رح     ل إىل بغ      داد واس     توطنها وت     وىل قض      اءىا يف الي     وم الث      امن عش     ر م      ن ص     فر س      نة قض     اة، وك     ان أب      

 (.ٖٚ، ص ٕ، جٖٜٙٔالذىيب،  م()ٔٙٔٔى /ٚ٘٘م(، وبقى يف بغداد حىت وفاتو سنة )ٓٙٔٔى /ٙ٘٘)
م   ن أيب الش   يخ أب   و دمحم عب   د هللا ب   ن منص   ور ب   ن ىب   ة هللا ا١توص   لي ال   ذي ك   ان ل   و إ١ت   ام ابألدب، فس   مع ببغ   داد  .ٕ

م( ديوان ا١تتنيب وانف رد ب و، كم ا ٝت ع اٟت ديث الش ريف م ن ٘ٓٔٔى /ٜٜٗالربكات دمحم بن عبد هللا بن  ىِت البغدادي )ت 
م(، وش     جاع ب     ن ف     ارس ب     ن حس     ُت البغ     دادي )ت ٙٓٔٔى      /ٓٓ٘ا١تب     ارك ب     ن عب     د اٞتب     ار ب     ن أٛت     د البغ     دادي )ت 

-ٓٚٔ، ج، ص ٖٜٙٔال ذىيب،  م()ٕٚٔٔى  /ٚٙ٘ س نة )م( وغَتىم من احمل دثُت، وكان ت وف اة أاب دمحمٖٔٔٔى /ٚٓ٘
ٔٚٔ.) 

الش  يخ أب  و بك  ر  ى  ِت ب  ن س  عدون ب  ن ٘ت  ام األزدي ال  ذي ب  رع يف أكثْ  ر م  ن عل  م، فق  د ك  ان مق  ر ً و٤ت  داثً وعا١ت  اً  .ٖ
ب ن ابلنحو، وقدَم إىل بغداد فسمع اٟتديث الشريف من شيوخها ومنهم: الكاتب واحملدث ىبة هللا بن دمحم بن عبد الواح د 

م(، والقاضي دمحم بن ٓٙٔٔى /ٙ٘٘م(، واحملدث أٛتد بن عبيد هللا بن كادش )ت ٖٓٔٔى /ٕ٘٘اٟتصُت البغدادي )ت 
م( مث رجَع أبو بكر إىل ا١توصل واستوطن هبا وانتفع الناس من علمو فيما خي ص ٓٗٔٔى /ٖ٘٘عبد الباقي األنصاري )ت 

 (.ٖٕٗ، ص ٖ، جٜٚٚٔالذىيب،  م()ٔٚٔٔى /ٚٙ٘اٟتديث والقراءات والنحو، وكانت وفاتو سنة )
أب  و الفض  ل دمحم ب  ن عب  د هللا ب  ن القاس  م الش  هرزوري، وك  ان م  ن عائل  ة ذات ش  هرة علمي  ة يف ا١توص  ل، وى  و فقي  ٌو  .ٗ

و٤تدٌث لو رحلة إىل بغداد للتفقو وٝتاع اٟتديث الشريف على شيوخها، فتفقو على الشيخ الفقيو ٣تد الدين أسعد ب ن أيب 
م(، وٝت       ع اٟت       ديث م       ن ن       ور ا٢ت       دى اٟتس       ُت ب       ن دمحم ال       زينيب )ت ٖٕٔٔى        /ٕٚ٘يه       ٍت )ت نص       ر ب       ن الفض       ل ا١ت

م(، كما كان لو تالميذ ٝتعوا علي و اٟت ديث الش ريف أثن اء تواج ده يف بغ داد وم نهم احمل دث عب د العزي ز ب ن ٛٔٔٔى /ٕٔ٘
م(، والفقي    و أٛت    د ب    ن عب    د هللا ب    ن أٛت    د البن    دنيجي البغ    دادي )ت ٕٗٔٔى     /ٔٔٙن ا١تب    ارك البغ    دادي )ت ٤تم    ود ب    

م(، غ    َت أن رحل    ة أيب الفض    ل إىل بغ    داد كان    ت رحل    ة مؤقت    ة؛ إذ غادرى    ا إىل دمش    ق وت    ويف فيه    ا س    نة ٜٙٔٔى     /ٖٜ٘
 (.٘٘، ص ٔ، جٜٔ٘ٔالذىيب،  م()ٙٚٔٔى /ٕٚ٘)
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د ب   ن عب   د هللا ب   ن القاس   م الش   هرزوري م   ن أى   ل ا١توص   ل ال   ذي ٝت   ع اٟت   ديث القاض   ي واحمل   دث أب   و الرض   ا س   عي .٘
م(، وم  ن احمل  دث دمحم ب  ن عب  د الب  اقي ٗ٘ٔٔى   /ٜٗ٘الش ريف ببغ  داد م  ن: احمل  دث زاى  ر ب  ن ط  اىر ب  ن دمحم الش  حامي )ت 

ت ل  و رحل  ة م(؛ وبع  د ذل  ك رج ع أب  و الرض  ا إىل ا١توص ل، مث كان  ٓٗٔٔى   /ٖ٘٘األنص اري ا١تع  روف بقاض  ي ا١تارس تان )ت 
م( حي    ث ح    ّدث فيه    ا فس    مع: من    و الي    اس ب    ن ج    امع ب    ن عل    ي اإلربل    ي )ت ٓٛٔٔى     /ُٙٚ٘أخ    رى إىل بغ    داد س    نة )

م(، مث كان ت وف اة أيب الرض ا ٕٕٔٔى  /ٛٔٙم(، وأٛتد ب ن ص دقة ب ن نص ر البغ دادي اٟت راين األص ل )ت ٕٗٓٔى /ٔٓٙ
 (.ٛٛ-ٚٛ، ص ٕ، جٖٜٙٔالذىيب،  م()ٓٛٔٔى /ٙٚ٘يف السنة نفسها اليت رحل فيها إىل بغداد أّي يف سنة )

يوسف بن دمحم بن علي ا١توصلي الذي كان ت تربط و عالق ة ابلفقي و أيب النجي ب عب د الق اىر ب ن عب د هللا ب ن دمحم  .ٙ
م( حي   ث درس الفق   و علي   و عن   دما س   افر إىل بغ   داد، كم   ا ٝت   ع م   ن احمل   دث أيب القاس   م ٛٙٔٔى    /ٗٙ٘الس   هروردي )ت 

م(، وم  ن ا١تق  رئ أيب منص  ور دمحم ب  ن عب  د ا١تل  ك ب  ن اٟتس  ن ب  ن ٔٗٔٔى   /ٖٙ٘بغ  دادي )ت إٝتاعي  ل ب  ن أٛت  د ب  ن عم  ر ال
 م()ٓٛٔٔى   /ٙٚ٘م( وغ  َتىم، كم  ا أن  و ح  ّدث يف بغ  داد، وكان  ت وفات  و يف س  نة )ٗٗٔٔى   /ٜٖ٘خ  َتون البغ  دادي )ت 

 (.ٖٕ٘، ص ٖ، جٜٚٚٔالذىيب، 
م بغ  داد ودرَس وتفق  و هب  ا عل  ى ش  يوخها وم  نهم الفقي  و أب  و س  عد عب  د هللا ب  ن دمحم ب  ن ىب  ة هللا ا١توص  لي ال  ذي ق  د .ٚ

م(، وش  يخ الق  راء دمحم ب  ن ٕٖٔٔى   /ٕٚ٘دع  وان ب  ن عل  ي ب  ن ٛت  اد اٞتب  ائي واس  عد ب  ن أيب نص  ر ب  ن الفض  ل ا١تيه  ٍت )ت 
م(، ٕٗٓٔى /ٖٗٗم(، وأبو الربكات ىبة هللا بن دمحم بن علي الذي ولد سنة )ٕٖٔٔى /ٕٚ٘اٟتسُت العلي البغدادي )ت

م(، وكان       ت وفات       و بدمش       ق س       نة ٕٛٔٔى        /ٖٕ٘و أب       و س       عد إىل ا١توص       ل ودّرس هب       ا الفق       و س       نة )مث رج       ع الفقي       
 (.ٜ٘ٔ-ٛ٘ٔ، ص ٕ، جٖٜٙٔالذىيب،  م()ٜٛٔٔى /٘ٛ٘)
الفقيو أبو القاسم عبد ا١تلك بن زيد بن ايسُت التغليب الذي كانت لو رحلة إىل بغداد لسماع كتب اٟتديث على  .ٛ

م(، كم ا ٖ٘ٔٔى  /ٛٗ٘لًتمذي من أيب الفتح عبد ا١تلك ب ن عب د هللا الكرخ ي )ت شيوخ اٟتديث فيها، فقد ٝتع كتاب ا
م( وكان ٙ٘ٔٔى /ٔ٘٘ٝتع كتاب سنن النسائي من ا١تقرئ علي والفقيو أبو اٟتسن علي بن أٛتد بن ٤تمويو اليزدي )ت 

يف دمش  ق ال  يت ت  ويف فيه  ا س  نة الفقي  و أب  و القاس  م ذا أخ  الق ٛتي  دة، وق  د ٝت  ع من  و الن  اس كث  َتاً وأخ  ذوا عن  و الفق  و الس  يما 
 (.ٕٖ، ص ٖ، جٜٚٚٔالذىيب،  م()ٕٔٓٔى /ٜٛ٘)
ا٠تطيب أبو طاىر أٛتد بن عبد هللا بن علي ا١توصلي الذي ٝت َع اٟت ديث الش ريف م ن ج ده أب و نص ر يف بغ داد  .ٜ

رحل ة  م(، مث كان ت ل وٖٙٔٔى  /ٖٔ٘م(، ومن أيب الربكات دمحم ب ن دمحم ب ن اٟتس ُت ب ن ٜت يس )ت ٕٛٔٔى /ٖٕ٘سنة )
م( فس   مع م   ن عب   د ا٠ت   الق ب   ن أٛت   د ب   ن عب   د الق   ادر ب   ن يوس   ف البغ   دادي )ت ٘ٗٔٔى    /ٓٗ٘اثني   ة إىل بغ   داد س   نة )

م(، مث رجع بعد ذلك ا٠تطيب أبو طاىر إىل ا١توصل وت وىل ا٠تطاب ة فيه ا وكان ت وفات و اب١توص ل أيض اً س نة ٖ٘ٔٔى /ٛٗ٘
 (.ٛٛٔ، ص ٔ، جٜٔ٘ٔالذىيب،  م()ٕٗٓٔى /ٔٓٙ)

اٟترم مكي بن راين بن شّبو ا١تاكسيٍت ا١توصلي الذي كان أديباً وعا١تاً ابلنحو واللغة، وكانت لو رحل ة  الشيخ أبو .ٓٔ
إىل بغداد لدراسة النحو واللغة على شيوخها، ومن ىؤالء الش يوخ ال ذين جالس هم أب و اٟت رم، واس تفاد م ن علمه م: اللغ وي 
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م(، واألديب علي بن عبد الرحيم بن البغ دادي )ت ٕٚٔٔى /ٚٙ٘والشاعر عبد هللا بن أٛتد بن ا٠تشاب البغدادي )ت 
 م()ٕٙٓٔى  /ٖٓٙم(. وكان أبو اٟترم قد برع يف العلوم اليت َدَرسها، مث عاد إىل ا١توصل وت ويف فيه ا س نة )ٓٛٔٔى /ٙٚ٘

 (.ٜٙٔ-ٜ٘ٔ، ص ٖ، جٜٚٚٔالذىيب، 
ل ذي ك ان ل و معرف ة اتم ة ابألدب، وك ان  الكاتب أبو السعادات ا١تب ارك ب ن دمحم ب ن عب د الك رمي اٞت زري ا١توص لي ا .ٔٔ

كاتب اً ألم راء ا١توص ل، وكان ت ل و رحل ة إىل بغ داد ٝت ع فيه ا اٟت ديث م ن احمل دث عب د ا١ت نعم ب ن عب د الوى اب ب ن س عد اب ن  
م( وم ن الفقي و واحمل دث عب د الوى اب ب ن عل ي ا١تع روف ابب ن س كينة البغ  دادي )ت ٜٜٔٔى  /ٜٙ٘كلي ب البغ دادي )ت 

َتىم، وألّ ف أب و الس عادات كتب اً يف النح و واٟت ديث، كالنهاي ة يف غري ب اٟت ديث واألث ر. وذا مكان ة م( وغ ٕٓٔٔى /ٚٓٙ
-٘ٚٔ، ص ٖ، جٜٚٚٔال  ذىيب،  م()ٜٕٓٔى   /ٙٓٙعلمي  ة؛ حي  ث انتف  ع الن  اس بعلم  و وكان  ت وفات  و اب١توص  ل س  نة )

ٔٚٙ.) 
أبي و وق دَم بغ داد لس ماع اٟت ديث عل ى الفقيو أبو حامد دمحم بن يونس بن دمحم بن منعة ا١توصلي الذي تفقو على  .ٕٔ

، ص ٔ، جٜٔ٘ٔال    ذىيب،  م()ٕٔٔٔى     /ٛٓٙش    يوخها، مث رج    ع إىل ا١توص    ل وت    وىل القض    اء فيه    ا، وت    ويف فيه    ا س    نة )
ٕٔٙ.) 
احملدث أبو عبد هللا دمحم بن دمحم بن عبد الكرمي ابن األكاف ا١توصلي، والذي يعد من ال ذين عن وا ّتم ع اٟت ديث  .ٖٔ

م(؛ فس مَع: م ن ٚٛٔٔى  /ٖٛ٘ٝتع من ش يوخ ا١توص ل وكان ت ل و رحل ة إىل الش ام وإىل بغ داد س نة )الشريف وطلبو، وقد 
م(، وم   ن الفقي   و  ى   ِت ب   ن عل   ي ب   ن الفض   ل )ت ٜٚٔٔى    /ٖٜ٘الفقي   و واحمل   دث يع   ي  ب   ن ص   دقة ب   ن عل   ي الف   رايت )ت 

م(، مث ع   اد إىل ٕٔٓٔ/ى    ٜٛ٘م( وم   ن الفقي   و عب   د ال   رٛتن ب   ن عل  ي ب   ن دمحم ا١تع   روف ابب   ن اٞت   وزي )ت ٜٛٔٔى   /ٜ٘٘
 (.ٕٚٔ، ص ٔ، جٜٔ٘ٔالذىيب،  م()ٕٕٔٔى /ٜٓٙا١توصل وحّدث هبا وتويف فيها سنة )

احملدث أبو عبد هللا دمحم بن دمحم بن سرااي البل دي ال ذي ق دم إىل بغ داد، وٝت ع م ن احمل دث أيب الوق ت عب د األول  .ٗٔ
 م()ٕٗٔٔى  /ٔٔٙبَ ْيِثّي وكان ت وفات و س نة )م(، كم ا أن و م نح إج ازة الب ن ال دُّ ٛ٘ٔٔى  /ٖ٘٘بن عيس ى ب ن ش عيب )ت 

 (.ٕٚٔ، ص ٔ، جٜٔ٘ٔالذىيب، 
الفقي  و أب  و ا١تظف  ر دمحم ب  ن عل  وان ب  ن مه  اجر ا١توص  لي، وق  د س  افر إىل بغ  داد يف ص  باه لدراس  ة الفق  و عل  ى ش  يوخ  .٘ٔ

َرَس علي  و اٟت  ديث بغ  داد، وأق  اَم يف بغ  داد اب١تدرس  ة النظامي  ة، ومدّرس  ها يف ذل  ك الوق  ت يوس  ف ب  ن بن  دار الدمش  قي، ف  دَ 
، ٜٔ٘ٔال ذىيب،  م()ٕٛٔٔى  /٘ٔٙالشريف مث عاد إىل ا١توصل ودّرس فيها وك ان ابرع اً يف الفق و الش افعي، وت ويف س نة )

 (.٘ٓٔ، ص ٔج
م( للتفق و يف ٙٚٔٔى  /ٕٚ٘الفقيو أبو ا١تعايل دمحم بن أيب الفرج ب ن مع ايل ا١توص لي ال ذي رح ل إىل بغ داد س نة ) .ٙٔ

أن  و ق  رأ األدب عل  ى أيب الربك  ات عب  د ال  رٛتن ب  ن دمحم األنب  اري، وُع  ُت أب  و ا١تع  ايل معي  داً اب١تدرس  ة ا١ت  ذىب الش  افعي، كم  ا 
النظامية، فضالً عن ذلك أقرأ القرآن الكرمي ابلقراءات وَحَدَث يف بغداد مثل ا١تقرئ وا٠تطيب عبد الصمد بن أٛتد بن عبد 

ا١تع   ايل، واحمل   دث وا١تق   رئ أيب الف   رج عب   د ال   رٛتن ب   ن عب   د م( ال   ذي ق   رأ عل   ى أيب ٕٚٚٔى    /ٙٚٙالق   ادر البغ   دادي، )ت 
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م( ال     ذي ق     رأ أيض     اً عل     ى أيب ا١تع     ايل ال     ذي ت     ويف يف بغ     داد س     نة ٜٕٚٔى      /ٜٚٙاللطي     ف ا١تع     روف ابب     ن الف     ويرة )ت 
 (.ٛٙٔ، ص ٔ، جٜٔ٘ٔالذىيب، م( )ٕٕٗٔى /ٕٔٙ)

١توص ل مث ق دم إىل بغ  داد وٝت ع اٟت  ديث ال واعظ أب و إس  حاق إب راىيم ب ن ا١تظف  ر ب ن إب  راىيم ا١توص لي ال ذي ول  د اب .ٚٔ
م(، وعب  د هللا ب  ن دمحم ب  ن أٛت  د ٛٙٔٔى   /ٗٙ٘النب  وي عل  ى ٤ت  دثيها وم  نهم دمحم ب  ن عب  د الب  اقي ب  ن أٛت  د البغ  دادي )ت 

م(. كم  ا ق  رأ وَدَرَس ال  وعظ يف ٔٚٔٔى   /ٚٙ٘م(، وأٛت  د ب  ن دمحم ب  ن أٛت  د ب  ن ال  رحيب )ت ٜٙٔٔى   /٘ٙ٘البغ  دادي )ت 
وال  واعظ أيب الف رج عب د ال  رٛتن ب ن عل ي ب ن اٞت  وزي ص احب كت اب ا١تن  تظم يف اتري خ ا١تل وك واألم  م )ت  بغ داد عل ى الفقي و

م(، واثناء تواجد الواعظ أيب إسحاق يف بغداد، روَى عنو وٝتَع منو الفقيو عفيف الدين عبد الرحيم بن دمحم ٕٓٓٔى /ٜٚ٘
إس حاق إج ازة علمي ة للمق رئ أٛت د ب ن إس حاق ب ن  م(، كم ا م نح أب وٕٙٛٔى  /٘ٛٙبن أٛتد بن الزجاج البغدادي )ت 

م(، ومل تكن اقامة أيب إسحاق يف بغداد إقامة دائمية؛ إذ رجع إىل ا١توصل وحّدث فيها ٖٔٓٔى /ٔٓٚدمحم األبرقوىي )ت 
 (.ٖٕٚ-ٖٕٙ، ص ٔ، جٜٔ٘ٔالذىيب،  م()ٕٕ٘ٔى /ٕٕٙوكانت وفاتو فيها أيضاً سنة )

بن نصر بن ابز ا١توصلي الذي ٝتع اٟتديث النبوي من أبيِو يف ا١توصل ويف  احملدث أبو عبد هللا اٟتسُت بن عمر .ٛٔ
م(، وم ن احمل دث عب د ٛٚٔٔى  /ٗٚ٘بغداد ٝتع من العا١تة واحملدثة فخر النساء ُشهدة بنت أٛتد بن الفرج البغدادي ة )ت 

بغ داد فه و ا١تق رئ أٛت د  م(، وأم ا م ن روى عن و م نٜٚٔٔى  / ٘ٚ٘اٟتق بن عبد ا٠تالق بن أٛتد اليوسفي البغدادي )ت 
م(، مث رج  ع اب  ن ابز إىل ا١توص  ل وت  وىل مش  يخة دار اٟت  ديث ا١تظفري  ة، ٖٔٓٔى   /ٔٓٚب  ن إس  حاق ب  ن دمحم األبرق  وىي )ت 

 (.ٖٙ، ص ٕ، جٖٜٙٔالذىيب،  م()ٕٕ٘ٔى /ٕٕٙوكانت وفاتو سنة )
وص ل، اش تهر بع ض أفرادى ا ا٠تطيب أبو الفضل عبد احملسن بن عبد هللا بن أٛتد الطوسي وىو من عائلة م ن ا١ت .ٜٔ

بفن ا٠تطابة، و ٝتَع ىذا ا٠تطيب من جده اب١توصل وببغداد م ن ا١تق رئ أيب الك رم ا١تب ارك ب ن اٟتس ن ب ن أٛت د الش هرزوري 
م(، ل   ذلك فم   ن احملتم   ل أن ٖٕٔٔى    /ٓٔٙم(، ولش   هرة ى   ذا ا٠تطي   ب فق   د ح   ّدث يف بغ   داد س   نة )٘٘ٔٔى    /ٓ٘٘)ت 

بَ ْيِثّي ومنحو إجازة علمية، وروى عنو أبو ا١تعايل أٛتد بن إسحاق بن رحلتُو إليها كانت يف ىذه السنة،   كما قرأ عليو ابن الدُّ
، ص ٖ، جٜٚٚٔال   ذىيب،  م()ٕٕ٘ٔى    /ٕٕٙم( مث كان   ت وف   اة أيب الفض   ل س   نة )ٖٔٓٔى    /ٔٓٚدمحم األبرق   وىي )ت 

ٛٛ.) 
اٞتزري الذي ولد ّتزي رة اب ن عم ر ونش    العامل وا١تؤرخ أبو اٟتسن علي بن دمحم بن عبد الكرمي ا١تعروف اببن األثَت .ٕٓ

هب  ا، مث انتق  ل إىل ا١توص  ل وس  كن فيه  ا، ودرس عل  ى ش  يوخها ا١تش  هورين يف ا١تدين  ة عل  م اٟت  ديث وٝت  َع م  نهم كم  ا ب  رع يف 
ا التاريخ، وكانت لو رحلة إىل بغداد رسوالً من قبل حاكم ا١توصل، إال أن الذىيب مل يشر إىل طبيعة تلك ا١تهمة اليت كّلف هب

، ٖ، جٜٚٚٔاب   ن األث   َت ويف عه   د اي ح   اكم م   ن حك   ام ا١توص   ل كم   ا مل يش   ر إىل الس   نة ال   يت زار فيه   ا بغ   داد )ال   ذىيب، 
(. وذكر ى ذه ا١تهم ة ص احب كت اب الفخ ري يف اآلداب الس لطانية حي ث أورد خ رباً يؤك د في و قي ام ع ز ال دين ب ن ٜٖٔص

س   الن ش   اه األول ب   ن ع   ز ال   دين مس   عود األول ص   احب ا١توص   ل األث   َت ابلس   فارة يف عه   د االاتب   ك الزنك   ي ن   ور ال   دين أر 
م( إىل ا٠تليفة الناصر يف بغداد، فقد طلب ا١تلك من كاتبو أيب السعادات ا١تبارك )أخي ٕٓٔٔ-ٖٜٔٔى / ٚٓٙ-ٜٛ٘)
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 يل يف ا١تؤرخ( أن خيتار لو سفَتًا أميًنا. وىذا نص "الفخري": "قيل إن صاحب ا١توصل قال أليب السعادات: أري د أن تع ُّت 
ىذه الساعة رجاًل َديّ ًنا أميًنا، يكون موض ًعا للس ّر، ح ىت ُأٛتّل و مش افهًة س ريًة إىل ا٠تليف ة، ويتوج و يف ى ذه الس اعة. ف  فكر 
أب  و الس  عادات س  اعًة، مث ق  ال: اي م  والان م  ا أع  رف أح  ًدا هب  ذه الص  فة إال أخ  ي، ق  ال: فق  م وعرّف  و ذل  ك، وأرس  لو إىل داره. 

ألخي و م ا ج رى عن د ا١تل ك، وق ال ل و: اي أخ ي وهللا م ا ش هدُت ل ك إال ٔت ا أعرف و من ك، فتوّج ْو إىل فحكى أبو السعادات 
خدمو ا١تلك وامتثل ما يشَت بو. فحضر ابن األثَت عند ا١تلك وش افهو اب١تراس لة، وق ال ل و: تتوّج و يف ى ذه الس اعة. فحض ر 

ينتظ ره، فق ال ل و: ش افهك الس لطان ابٟت ديث  ق ال: نع م. ق ال: ابن األثَت إىل داره لي ودّع أخ اه، فوج ده قائًم ا يف ال دىليز 
فما ىو  قال: اي أخي الساعة شهدُت يل عنده ابلّدين واألمانة، وحفظ السر، فيجوز أن أكّذبك يف اٟتال  ق ال يل ش يًئا 

ن أمرين أن أقولو لو"، فبكى أبو السعادات من رد أخيو ودعا لو. )ابن الطقطقي، 
َ
(.  واثناء ٕٙ، ص ٜٜٚٔما أقولو إال ١ت

تواجد ابن األثَت يف بغداد، فقد التقى بشيوخها وأخذ وٝتع منهم اٟتديث، ومن ىؤالء الفقيو واحملدث يعي  بن صدقة بن 
م(، واحمل      دث عب      د ا١ت      نعم ب      ن عب      د الوى      اب ب      ن س      عد ب      ن كلي      ب البغ      دادي )ت ٜٚٔٔى       /ٖٜ٘عل      ي الف      رايت )ت 

اد حيث رجع إىل ا١توصل ول زم بيت و منقطع اً للت  ليف والتص نيف وكان ت وفات و م(، ومل يبق ابن األثَت يف بغدٜٜٔٔى /ٜٙ٘
 (.ٜٖٔ، ص ٖ، جٜٚٚٔالذىيب،  م()ٖٖٕٔى /ٖٓٙفيها سنة )

 اثلثاا: األعالم البغداديون الذين كانت هلم رحلة معاكسة من بغداد إىل املوصل:
حلوا إىل ا١توصل لدافع علمي ْتت يتعلق وردت سبع تراجم لعلماء مشهورين من بغداد، معظمهم كانوا ٤تّدثُت ر 

بطلب العلم ا١تتمثل بلقاء الشيوخ والعلماء من ا١توصل، واالستفادة من العلوم اليت اشتهروا هبا والسماع منهم السيما يف 
 يف ٣تال اٟتديث النبوي، ويف الوقت ذاتو نشر علمهم وثقافتهم يف ا١تدينة عن طريق انتفاع الناس منهم. لذلك كان الذىيب

بعض ىذه الًتاجم يشَت إىل علماء ا١توصل الذين ٝتَع منهم شيوخ بغداد، ويف تراجم ُأخرى ال يذكر ىؤالء الشيوخ. وقد 
يذكر أيضًا السنة اليت قدموا فيها إىل ا١توصل، ويف تراجم ُأخرى ال يذكر السنة. وأما السبب الذي جعل ىؤالء العلماء أو 

مقصدًا لرحلتهم العلمية فهو أن ا١تدينة قد شهدت يف عهد الدولة األاتبكية ازدىاراً الشيوخ يتخذوا من مدينة ا١توصل 
فكرايً وعلمياً وثقافياً ْتيث أصبحت ال تقل أمهيتها عن أكرب مراكز العلم يف البالد اإلسالمية، و٘تثل ىذا الدور يف تشجيع 

إبنشاء العديد من مراكز العلم كدور اٟتديث وا١تدارس  الدولة للعلم وا١تعرفة واالىتمام ابلعلماء واألدابء، كما اىتموا
وا١تساجد. وعزز األاتبكة ىذه النهضة العلمية ٔتا أغدقوا على العلماء من العطااي الكثَتة، ؤتا كانوا يقدمونُو من 

(. كل ذلك جعل من مدينة ٜٙ-ٜ٘، صٜٛ٘ٔالتسهيالت لطالب العلم الذين يدرسون يف مدارسهم )الديوه جي، 
وصل مركز جذب للعلماء بسبب تطورىا اٟتضاري، ٦تا شجَع الكثَت من العلماء على الرحلة إليها أو السكن فيها ا١ت

 (. واما العلماء الذين رحلوا من بغداد إليها ورتبوا وفق سنوات وفاهتم، فهم:ٖٕ، صٕٔٓٓ)جرجيس، 
غدادي الذي ولد ونش  يف بغداد، وكان عا١تاً النحوي أبو دمحم سعيد بن ا١تبارك بن علي ا١تعروف اببن الّدىان الب -ٔ

ابلنحو واللغة ويقول الشعر، وَدَرَس على شيوخ مدينتو ولو مؤلفات منها شرح كتاب االيضاح يف ٣تلدات كثَتة، وشرح 
اللَّمع البن جٍّت يف عدة ٣تلدات، وقد َقِدَم يف أواخر عمره إىل ا١توصل وسكن فيها، لكن ال نعرف مىت سافر إىل 
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م(، ف قام يقرئ الناس وأخذ عنو أىلها، ٗٙٔٔى / ٜ٘٘وصل، وقد أكرمو الوزير جالل الدين اٞتواد األصفهاين )ا١ت
 (.ٙٛ-٘ٛ، ص ٕ، جٖٜٙٔالذىيب،  م()ٗٚٔٔى /ٜٙ٘وبقى يف ا١توصل حىت تويف فيها سنة )

سافر إىل ا١توصل، وتوىل ا٠تطابة ا٠تطيب واحملدث أبو الفضل عبد هللا بن أٛتد بن دمحم الذي ولد ببغداد ونش  هبا مث  -ٕ
والتحديث فيها، فحدَّث وٝتع منو شيوخ ا١توصل ومنهم: اٟتافظ واحملدث عبد القاىر بن عبد هللا بن عبد الرٛتن 

م(، وهباء الدين يوسف بن رافع بن ٘تيم ا١تعروف اببن شداد ا١توصلي )ت ٕ٘ٔٔى /ٕٔٙالرىاوي )ت 
بن دمحم بن عبد الكرمي ا١تعروف اببن األثَت اٞتزري )ت م(، وا١تؤرخ أبو اٟتسن علي ٖٕٗٔى /ٕٖٙ
-ٖٔٔ، ص ٕ، جٖٜٙٔالذىيب،  م()ٕٛٔٔى /ٛٚ٘م(، مث كانت وفاة أبو الفضل اب١توصل سنة )ٖٖٕٔى /ٖٓٙ
ٖٕٔ.) 

احملدث أبو جعفر عبيد هللا بن أٛتد بن السمُت البغدادي الذي كان لو شيوخ من بغداد ٝتع عليهم اٟتديث النبوي،  -ٖ
رحَل إىل ا١توصل وحّدث هبا وانتفع الناس من علمو ومن الذين رووا عنو االمام والفقيو واحملّدث تقي الدين عثمان مث 

م(. وكانت وفاة أيب جعفر ٕ٘ٗٔى /ٖٗٙبن عبد الرٛتن بن عثمان الشهرزوري ا١توصلي ا١تعروف اببن صالح )ت 
 (.ٜٛٔ، ص ٕ، جٖٜٙٔالذىيب، م( )ٕٜٔٔى /ٛٛ٘اب١توصل أيضاً سنة )

ا١تقرئ أبو دمحم عبد اٞتبار بن أيب الفضل بن الفرج األزجي الذي قرأ القراءات يف بغداد على أيب الكرم الشهرزوري،  -ٗ
وقد أقرأ القرآن وحّدث مدة يف بغداد، مث رحل إىل ا١توصل وأقرأ الناس القرآن الكرمي أيضاً وانتفعوا بعلمو، إال أنو مل يقَم 

 (.ٗ٘-ٖ٘، ص ٖ، جٜٚٚٔالذىيب،  م()ٕٓٓٔى /ٜٚ٘فكانت وفاتو بتكريت سنة ) إقامة دائمة يف ا١توصل؛
احملدث أبو دمحم عبد هللا بن أٛتد بن أيب اجملد اٟتريب الذي كان لو شيوخ من بغداد ٝتع عليهم اٟتديث النبوي، مث  -٘

ث النبوي حىت وفاتو فيها م(، فبلغ ا١توصل وبقى فيها يسمع أىلها اٟتدئٛٔٔى /ٚٚ٘رحل متوجهاً إىل الشام سنة )
 (.ٖٗٔ-ٖٖٔ، ص ٕ، جٖٜٙٔالذىيب،  م()ٕٔٓٔى /ٜٛ٘سنة )

احملّدث أبو العباس أٛتد بن سلمان بن أيب بكر بن األصفر اٟترميي الذي قدم إىل ا١توصل وحّدث فيها، كما أنو تويف  -ٙ
 (.ٖٛٔ-ٕٛٔ، ص ٔ، جٜٔ٘ٔالذىيب،  م()ٜٕٔٔى /ٙٔٙهبا سنة )

دمحم بن أٛتد بن عمر القطيعي الذي اٝتعو ابوه اٟتديث النبوي من شيوخ مشهورين من بغداد، احملدث أبو اٟتسن  -ٚ
(. وىو كتاب ٕٓ-ٜٔ، صٔ، جٜٔ٘ٔفضالً عن ذلك فقد ٚتع اترخياً لبغداد يف كتاب ذكر فيو ٤تدثيها، )الذىيب، 

-ٜٗٛ، صٔٔ، عٕ٘ٔٓقدحات، ُدرَّت اإلكليل يف تَتمِّة التذَّييل، يف ٜتسة ٣تلدات ومل يتمو وىو مفقود )ال
بَ ْيِثّي قد ٝتع منو كتاب صحيح البخاري، كما أنو ٝتَع اب١توصل من أشهر شيوخها اٟتديث ٜ٘ٛ (.  وكان ابن الدُّ

النبوي عندما سافر إليها وىم ا٠تطيب أبو الفضل عبد هللا بن أٛتد الطوسي، وا١تقرئ احملدث أيب بكر  ىِت بن سعدون 
، ٔ، جٜٔ٘ٔالذىيب،  م()ٖٕٚٔى /ٖٗٙم(، وكانت وفاة أبو اٟتسن سنة )ٔٚٔٔ/ى ٚٙ٘األزدي القرطيب )ت 

 (.ٕٓ-ٜٔص 
 اخلامتة
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 تبني لنا من خالل هذا البحث:
م( ال  ذي انتق  اه ال  ذىيب )ت ٜٖٕٔى   / ٖٚٙالقيم  ة التارخيي  ة لكت  اب ا١تختص  ر احملت  اج إلي  و م  ن اتري  خ اب  ن ال  دبيثي )ت .ٔ

ُت علم اء ا١توص ل وبغ داد، ال يت ُع ّدت يف الق رن الس ابع ا٢تج ري م ن م( فيما خيص الرحالت العلمي ة ب ٖٛٗٔى / ٛٗٚ
اىم اٟتواضر العربية اإلسالمية وقبلة العامل اإلسالمي يؤمها العلماء من كل حدب وصوب، وكذلك مدينة ا١توص ل ال يت  

دن اإلسالمية اليت قصدىا علماء من مدن ٥تتلفة.
ُ
 كانت من بُت اىم ا١ت

( عا١ت  اً، بينم  ا ع  دد ٕٓورودوا يف ٥تتص  ر ال  ذىيب ٦ت  ا كان ت رحالهت  م م  ن ا١توص  ل إىل بغ داد )بل غ ٣تم  وع العلم  اء ال ذين  .ٕ
( علم اء، والس بب يف أن ال ذين انتقل وا م ن ا١توص ل إىل بغ داد أكثْ ر ٚالعلماء الذين رحلوا من بغ داد إىل ا١توص ل فه م )

 ضارة والعلم والثقافة.من بغداد إىل ا١توصل يرجع إىل مكانة بغداد وأمهيتها، وأهنا مركز اٟت
أن ال   دافع العلم    ي ا١تتمث    ل بلق    اء الش    يوخ والعلم    اء والس    ماع م    نهم ى    و س    بب رحل    ة العلم    اء م    ن ا١توص    ل إىل بغ    داد  .ٖ

وابلعك  س، إال أن   و يف بع   ض األحي   ان ال يُ   ذكر الش   يوخ ال   ذين التق  وا هب   م ى   ؤالء العلم   اء، ويف أحي   ان ُأخ   رى يش   َت اىل 
 ر سنوات رحلة العلماء، ويف بعض الًتاجم ال يذكرىا. أٝتائهم، كما أن الذىيب قد يذك

أن أغلب الشخصيات اليت انتقاىا الذىيب كانت ٦تن برعوا يف العلوم الدينية، السيما احملدثُت منهم، ويعود السبب إىل  .ٗ
التخصص ات   اىتمام الذىيب بدراسة اٟتديث النبوي الشريف وتفضيلو على بقية العل وم، مث أتيت يف الدرج ة الثاني ة بقي ة

 كاألدب والنحو واللغة وا٠تطابة.
أن معظم العلماء الذين رحل وا م ن ا١توص ل إىل بغ داد وابلعك س ك انوا مش هورين يف العل وم ال يت برع وا فيه ا، وم ن عوائ ل  .٘

 معروفة سواء من ا١توصل أو بغداد.



ىمجلظىدراداتىموصلوظ
ىتطنىىببحوثىالموصلىاالكادوموظىفيىالطلومىاالندانوظى،مجلظىدوروظىعلموظىمحكمظ

ISSN. 1815-8854ى

 هـ4444محرمى -2222(،ىآبى46راداتىموصلوظ،ىالطددى)مجلظىد

 

 
(55) 

 قائمة املصادر واملراجع العربية:
ي لألس ر العلمي ة يف ا١توص ل م ن الق رن ا٠ت امس إىل هناي ة الق رن الس ابع (. مها سعيد ٛتي د. ال دور التعليم ٕٔٓٓجرجيس. ) .ٔ

 ا٢تجري. رسالة ماجستَت. كلية اآلداب. جامعة ا١توصل.
بَ ْيِثّي. ) .ٕ م(. ذيل اتريخ مدينة الس الم بغ داد. )حقق و وعلق و ٜٖٕٔى /ٖٚٙ(. أبو عبد هللا دمحم بن سعيد. )تٜٗٚٔابن الدُّ

 : مطبعة دار السالم.عليو: بشار عواد معروف(. بغداد
 (. سعيد. ا١توصل يف العهد األاتبكي. بغداد: مطبعة شفيق.ٜٛ٘ٔالديوه جي. ) .ٖ
م(. ا١تختص  ر احملت  اج إلي  و م  ن اتري  خ اٟت  افظ أيب عب  د هللا ٖٛٗٔى   /ٛٗٚ(. دمحم ب  ن أٛت  د ب  ن عثم  ان. )ت ٜٔ٘ٔال  ذىيب. ) .ٗ

بَ ْيِثّي. بغداد: مطبعة ا١تعارف  .ٔ. جدمحم بن سعيد بن دمحم ابن الدُّ
م(. ا١تختص  ر احملت  اج إلي  و م  ن اتري  خ اٟت  افظ أيب عب  د هللا ٖٛٗٔى   /ٛٗٚ(. دمحم ب  ن أٛت  د ب  ن عثم  ان. )ت ٖٜٙٔال  ذىيب. ) .٘

بَ ْيِثّي. بغداد: مطبعة الزمان. ج  .ٕدمحم بن سعيد بن دمحم ابن الدُّ
اتري  خ اٟت  افظ أيب عب  د هللا  م(. ا١تختص  ر احملت  اج إلي  و م  نٖٛٗٔى   /ٛٗٚ(. دمحم ب  ن أٛت  د ب  ن عثم  ان. )ت ٜٚٚٔال  ذىيب. ) .ٙ

بَ ْيِثّي. )ٖتقيق: مصطفى جواد(. بغداد: مطبعة اجملمع العلمي العراقي. ج  .ٖدمحم بن سعيد بن دمحم ابن الدُّ
م(. دول االس   الم. )ٖتقي   ق: فه   يم دمحم ٖٛٗٔى    /ٛٗٚ(. مش   س ال   دين أب   و عب   د هللا دمحم ب   ن أٛت   د. )ت ٜٛٛٔال   ذىيب. ) .ٚ

 قطر: دار احياء الًتاث اإلسالمي. شلتوت ودمحم مصطفى إبراىيم(.
م(. اتري   خ اإلس   الم ووفي   ات ا١تش   اىَت ٖٛٗٔى    /ٛٗٚ(. مش   س ال   دين أب   و عب   د هللا دمحم ب   ن أٛت   د. )ت ٜٜٛٔال   ذىيب. ) .ٛ

 . بَتوت: دار الكتاب العريب.ٕواألعالم. ط
. )ٖتقي  ق: ٔٔ. طم(. س  َت اع  الم الن  بالءٖٛٗٔى   /ٛٗٚ(. مش  س ال  دين دمحم ب  ن أٛت  د ب  ن عثم  ان. )ت ٕٔٓٓال  ذىيب. ) .ٜ

 شعيب االرنؤوط وحسُت األسد(. بَتوت: مؤسسة الرسالة.
م(. ا١تق  ابر ا١تش  هورة وا١تش  اىد ا١ت  زورة ٕ٘ٚٔى   / ٗٚٙ(. عل  ي ب  ن أ٧ت  ب ب  ن عبي  دهللا البغ  دادي )ت ٕٗٔٓاب  ن الس  اعي. ) .ٓٔ

 )ٖتقيق: إحسان ذنون الثامري(. عّمان: دار الفاروق للنشر والتوزيع.  
م(. طبق ات الش افعية ٜٖٙٔى  /ٔٚٚالدين أبو نصر عبد الوىاب بن علي ب ن عب د الك ايف. )ت (. اتج ٜٗٙٔالسبكي. ) .ٔٔ

 الكربى. )ٖتقيق: عبد الفتاح دمحم اٟتلو و٤تمود دمحم الطناحي(. القاىرة: مطبعة عيسى البايب اٟتليب.
اٞتم  ان يف فرائ  د ش  عراء  م(. قالئ دٕٙ٘ٔى   /ٗ٘ٙ(. كم  ال ال دين أب  و الربك  ات ا١تب ارك ا١توص  لي. )ت ٕ٘ٓٓاب ن الش  عار. ) .ٕٔ

 ىذا الزمان. )ٖتقيق: كامل سلمان اٞتبوري(. بَتوت: دار الكتب العلمية.
م(. نكت ا٢تمي ان يف نك ت العمي ان. ٕٖٙٔى /ٗٙٚ(. صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا. )ت ٜٔٔٔالصفدي. ) .ٖٔ

 )ٖتقيق: أٛتد زكي ابشا( مصر: ا١تطبعة اٞتمالية.
م(. ال وايف ابلوفي ات. )ٖتقي ق: أٛت  د ٕٖٙٔى  /ٗٙٚل دين خلي ل ب ن أيب ك ب  ن عب د هللا. )ت (. ص الح إٓٓٓالص فدي. ) .ٗٔ

 األرانؤوط وتركي مصطفى(. بَتوت: دار احياء الًتاث.
م(. الفخ     ري يف اآلداب الس     لطانية وال     دول ٜٖٓٔى      / ٜٓٚ(. دمحم ب     ن عل     ي ب     ن طباطب     ا )تٜٜٚٔاب     ن الطقطق     ي. ) .٘ٔ

 مايو(. بَتوت: دار القلم العريب. اإلسالمية . )ٖتقيق: عبد القادر دمحم
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م(. ش ذرات ال ذىب يف اخب ار ٛٚٙٔى  /ٜٛٓٔابن العماد اٟتنبلي. )د.ت(. أبو الفالح عبد اٟت ي ب ن أٛت د ب ن دمحم. )ت  .ٙٔ
 من ذىب. بَتوت: دار اآلفاق اٞتديدة.

بَ ْيِثّي وكتابو اتريخ بغداد. ٣تلة ا١تورد. مجٜٗٚٔفهد. ) .ٚٔ  زارة االعالم. بغداد.. و ٖ. عٖ(. بدري دمحم. ابن الدُّ
(. دمحم عب   دهللا. أب   و اٟتس   ن دمحم ب   ن أٛت   د القطيع   ّي وكتاب   و ا١تفق   ود ُدرة اإلكلي   ل يف تتم   ة الت   ذييل. ٣تل   ة ٕ٘ٔٓالق  دحات. ) .ٛٔ

 . السعودية.ٔٔجامعة طيبة لألداب والعلوم اإلنسانية. السنة ا٠تامسة. ع
م(. اتري خ إرب  ل ٜٖٕٔى  /ٖٚٙأٛت د اللخم ي اإلربل  ي. )ت (. ش رف ال  دين أب و الربك ات ا١تب  ارك ب ن ٜٓٛٔاب ن ا١تس تويف. ) .ٜٔ

 ا١تسمى نباىة البلد ا٠تامل ٔتن ورده من االماثل. )ٖتقيق: سامي بن السيد ٜتاس الصقار(. بغداد: دار الرشيد للنشر.
١توص  ل: (. انط  ق ص  ال. الرحل  ة يف طل  ب العل  م واٟتي  اة الثقافي  ة يف ا١توص  ل. موس  وعة ا١توص  ل اٟتض  ارية. إٜٜٔمطل  وب. ) .ٕٓ

 دار الكتب للطباعة والنشر.
 (. بشار عواد. الذىيب ومنهجو يف كتابو اتريخ االسالم. القاىرة: مطبعة عيسى البايب اٟتليب.ٜٙٚٔمعروف. ) .ٕٔ
م(. بغ داد: مطبع ة ٕٔٙٔ-ٜٕٓٔى  /ٓٙٙ-ٙٓٙ(. سوادي عبد. امارة ا١توص ل يف عه د ب در ال دين لؤل ؤ. )ٜٔٚٔدمحم. ) .ٕٕ

 اإلرشاد.
 دمحم مفيد. اٟتياة الفكرية يف العراق يف القرن السابع ا٢تجري. بغداد: الدار العربية للطباعة.(. ٜٜٚٔالياسُت. ) .ٖٕ
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 :ملخص البحث
لعثماين يعد االرشيف العثماين الذم يتمثل برائسة الوزراء مصدرا مهما من مصادر دراسة اتريخ مكوانت اجملتمع ا         

 اذ يقدـ معلومات مهمة عن طبيعة اكضاعهم االجتماعية كالدينية.
لػػذا فػػدؼ ا دراسػػتنا اذل بيػػاف طبيعػػة العقوػػات الػػل  قػػـو بػػ  الدكلػػة العثمانييػػة بونيػػ ها  ا مػػان كبػػ  ادل ػػي ي  ا      

 ع الطوائف ادل ي ية ب  الواليت .للعقوة الوثيقة الل ذبم 9869-9889كاليل ادلونيل كمصر بوني هم رعااي ذلا لل رتة 
أتيت اعليػة الدراسػػة أتيت  وفػػا   ػػتند اذل كشئػػا االرشػػيف العثمػاين كان ولػػة ا اسػػتانيبوؿ ع ك وضػػ  طبيعػػة العقوػػات       

مػاينع القائمة بينهماع ك السيما بعد انيدار التنظيمات اخلرييػة الػل عػي ايهػا ادل ػي يوف عػن امتنػافم العميػا لل ػلطاف العث
كرغبة الدكلة العثمانيية بتطبيا ذلك على ارض الواوع بعيدا عن التدخقت االكربية  وثا  لػك الرغبػة الوشئػا ادل ػت دمة ا 

 الدراسة.
 ادل ي يوف. -العثمانييوف -ادللة -نيظاـ -الكلمات ادل تا ية: االرشيف

Abstract 

        The Ottoman Archive, represented by the Prime Minister, is an 

important source for studying the history of the components of Ottoman 

society, as it provides important information about the nature of their social 

and religious conditions. 

     Hence, we aim in our study to show the nature of the existing relations 

between the Ottoman Empire as a ruler and between the Christians in the 

states of Mosul and Egypt as Their  subjects for the period 1839-1861, due 

to the close relation that unites the Christian sects between the two states. 

The importance of the study comes from the fact that it is based on the 

documents of the Ottoman archives preserved in Istanbul, and it shows us 

the nature of the existing relations between them, especially after the 

issuance of charitable organizations in which Christians expressed their 

deep gratitude to the Ottoman Sultan, rather than the desire of the Ottoman 

Empire to implement this on the ground away from European interventions 

This desire is documented by the documents used in the study. 

Keywords: the archives - the system - the millet - the Ottomans - the 

Christians. 

 املقدمة
ادل ػي ي   االجتماعيػة كالدينيػة  الدكلػة العثمانييػة مػن بتوثيػا اال ػواؿ  العامػة  لرعػااي عود بداايت االهتماـ العثماين       

لوالايت الل اس تها سواء ا  كالية ادلونيل اك اداراي اب الل احلقتكاالوتصادية...اخل منذ بداية سيطرهتا على البقد العربية 
ا كاليػػػة مصػػػر ع كيعػػػد االرشػػػيف العثمػػػاين مصػػػدرا مهمػػػا مػػػن مصػػػادر دراسػػػة اتريػػػخ مكػػػوانت اجملتمػػػع العثمػػػاين اذ يقػػػدـ 
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معلومػػات مهمػػة عػػن طبيعػػة اكضػػاعهم االجتماعيػػة كالدينيػػة. مػػن خػػقؿ انيػػدار ال ػػقط  العثمػػانيي  العديػػد مػػن القػػواني  
 ادل اكاة ب  ابناء الدكلة العثمانيية. إلعقفيعات الل مهدت كالتشر 
 شػػري الوشئػػا  اذل اف بدايػػة الت  ػػن ا اال ػػواؿ العامػػة للم ػػي ي  بػػدا منػػذ فايػػة النصػػف االكؿ مػػن مشككةلة الدراسككة:  

ن خػقؿ االجابػة القرف التاسع عشر ع كامجعت على انيه مت رب   اكضاعهم اسػتنادا اذل خطػش شػريف  وخلانيػة كعلػايوفع مػ
 على الت اؤالت اال ية:

 ماهش ال ياسة الل انيتهجها ال قط  العثمانيي  الجراء الت ديث؟ 
 ماهش ردكد اعل ادل ي   من القواني  كالتشريعات الل انيدرها احلكاـ؟

  يف  دخلت الدكلة العثمانيية حلل النزاعات القائمة ب  ادلذاهب كالطوائف ادل ي ية؟
هنالػػك عقوػػة  بػػرية بػػ  رب ػػن اكضػػاع ادل ػػي ي  ا كاليػػل ادلونيػػل كمصػػر كبػػ  الت يػػريات الػػل ادخلهػػا  سككة:فرضكك ة الدرا

 ال قط  العثمانيي  ل رض سلطة القانيوف كاشاعة ادل اكاة كالعدالة ب  ابناء اجملتمع العثماين.
اجملتمػػع  العثمػػاين ك عدديتػػه مػػن خػػقؿ ذبػػاكز   نبثػػا اعليػػة الدراسػػة افػػا مػػن الدراسػػات الػػل  ناكلػػت مظػػاهر امه ككة الدراسككة:

 ال قط  العثماني  ُ ل القيود الل ارضها اجملتمع العثماين على غري ادل لم عإلشاعة احلرية كادل اكاة ب  مكوان ه.
مصػػر ادل ػػي ي  ا االرشػػيف العثمػػاين ا كاليػػل ادلونيػػل ك فػػدؼ ا دراسػػتنا اذل الرت يػػز علػػى ا ػػواؿ  اهككداا الدراسككة: 

علػػى اكضػػاعهم العامػػة كسػػاعلت  9869-9889ك يػػف انيعك ػػت اجػػراءات الت ػػديث الػػل انيتهجهػػا ال ػػلطاف عبػػد اجمليػػد 
 اب داث   يريات  برية اثرت على كضعهم االجتماعش كالديينع لبث ادل اكاة ب  مكوانت اجملتمع العثماين.

  داث التارؼلية دبوضوعية كعلمية .اعتمدت الدراسة ادلنهج التارؼلش ا  دكين اال منهج ة الدراسة:
 و مت الدراسة اذل مب ث  كخاسبة  ضمنت اهم النتائج الل  ونيلنا اليها.

أكضػػػاع ك  عنيظػػػاـ ادللػػػة ا ادلراسػػػقت الر يػػػة  ناكلنػػػا ايػػػه ادلب ػػػث االكؿ: سياسػػػة الدكلػػػة العثمانييػػػة ذبػػػا  ادل ػػػي يوف ضػػػمن  
ن النزاعػػػػات بػػػػ  ادلػػػػذاهب مووػػػػف ال ػػػػلطات العثمانييػػػػة مػػػػاضػػػػق عػػػػن  عادل ػػػػي ي  ا ارشػػػػيف رائسػػػػة الػػػػوزراء ا اسػػػػتانيبوؿ

 .ادل ي ية
لت ػػدايت امػا ا ادلب ػث الثػاين اقػد  طرونػػا اذل التػدخل االكر  كاثػر  علػى انيػدار التنظيمػػات اخلرييػةع مػن خػقؿ  ناكلنػا ل 

 . مووف م ي ش ادلونيل من التنظيمات اخلرييةع ك االكربية كمووف الدكلة العثمانيية منها 
 املبحث االول: س اسة الدولة العثمان ة جتاه املس ح ون . 

 اواًل: نظام امللة يف املراسالت الرمس ة
اف طبيعة العقوة الل استندت عليها الدكلة العثمانيية ا  عاملها مع رعاايها ادل ي ي  بُنيت علػى اسػاس  نيظػاـ           

لنظػػػػاـ  (اليهػػود كادلػػػ ي يوفنكايػػه خضػػع رعايػػػا الدكلػة العثمانييػػة مػن اهػػل الذمػػػة ادللػةننيظاـ ادللػة: ُعػػرنؼ بنظػاـ ادلليػػات ايضػانع
ادللػػػل الػػػذم يق ػػػػػػمهم علػػػى اسػػػاس ادلذهػػػػػػب كالطػػػػػػائ ةع ك ػػػاف لكػػػػػػل ملػػػة رئيػػػػػط ديػػػين ػلػػػػػػكم ا وضػػػػػػااي الػػػزكاج كالطػػػػػقؽ 
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دينية كالشػػ صيةع ك اف علػػى الشػباب داع البػػػدؿ العػػػ كرم كاال واؿ الشػػ صية دكف  ػػػدخل منهاع شلا يكػػ ل  ريتػػهم ال
بػػدؿ اخلػػػػدمة الع ػػكريةع ك ػػػػاف لكػػػػل مػػػػلة رئػػػػي ها الػػديين ي ػػػػمى بػػػ  ملػػة ابشػػش ع للمزيػػد مػػن الت انيػػػيلع ينظػػر: ناالسػػعد: 

كعلػى  (Shaw and Shaw1978,p13ن The Millets systemملػت –(ع نيظػاـ ادللػل 44ص 8198
لطوائػػػف الػػػل اعرتاػػػت بػػػا االخػػػرية بونيػػػ ها ملػػػةع لػػػذا  دل  تعامػػػل الدكلػػػة العثمانييػػػة مػػػع ادلػػػذاهب ادل ي يةنانيتشػػػرت  اسػػػاس ا

ادلذاهب ادل ي ية ا كاليل ادلونيل كمصرع كالعقوة كثيقة بينهما لوجود االبرشيات ادلشرت ة ال باع  الواليت  ا هذ  ال رتة 
ش لينتشػػػػػػػر بعػػػػػػػدها ادلػػػػػػػذهب اليك  ػػػػػػػتانيلع كوػػػػػػػد انيتشػػػػػػػر ادلػػػػػػػذهباف الكػػػػػػػاثوليكش  علػػػػػػػا ادلػػػػػػػذهباف الكػػػػػػػاثوليكش كاالرثوذ  ػػػػػػػ

مػػػع وػػػدـك ادلبشػػػرين ا كربيػػػ  اذل ادلنطقػػػة العربيػػػة  ا العهػػػد العثمػػػاين بػػػ   ال ػػػرايف كالكلػػػداف  (بصػػػورة ضػػػي لةنكاليك  ػػػتانيل
انيتشػرت ادل ػي ية ايػه  بػقد مػاب   ش العػراؽكصلد انيتشار ادل ي ية ا الػواليت  ا ػ -كاالشوريوف كاالرمن كاالوباط .البا ثة

ا كؿ ادليقدم اذ محل الرسػول  مار  وما  ا ػد  قميػذ ال ػيد ادل ػي  االثػين عشػر  ع كمػػار ادم  القرف بداية النهرين  منذ
قػػػاطن  ا بػػقد ك لميػػػذيه اجػػام كمػػػارم اللػػذين  انيػػػا مػػن مجػػػاعة ال ػػػبع  رسػػوالع كاف التبشػػػري مت لػػبع  التجػػػار اليهػػػود ال

النهرين ااس ػوا اكذل اجلماعات ادل ي ية عكدخلت من طػرؽ عديدة منهػا مديػػػنة الرهػا كاربػيقن اربيػل( كادلنػاطا اجلنوبيػة ا 
سػػػػػػػهى رسػػػػػػػاـ: ادل ػػػػػػػي ية ا العػػػػػػػراؽ بػػػػػػػدايتها ك طورهػػػػػػػا اذل يومنػػػػػػػا هػػػػػػػذاع  رمجػػػػػػػة: اناػػػػػػػع  وسػػػػػػػا كسػػػػػػػهى  العػػػػػػػراؽع ينظػػػػػػػر:

أ ػػػد  St.Mark؛ امػػػا ا مصػػر ايعػػػد القػػديط مروػػػػط 78-77ع ص ص (8197يػػبع االردفع:مطػػػابع دار االدنرسػػاـع
ـع بينمػػا يذ ر اخركف ابنيػه 48مؤسػط الكني ة القػبطية ا مصر الذم وػدـ اذل االسػكندرية عاـ  (عن ػقميذ ال ػيد ادل يػ 

عػا  ملػة منػذ سػيطرهتا . مجيFather Marrcos ,2011,p4)ـ ن68ـ ع كاستشػػهد ايها عػػػاـ 58ـ اك 55وػػدـ عاـ 
كبذلك أتخر االعرتاؼ ابلبع  من  الطوائػف اذل القػرف التاسػع عشػر ادليقدمناقامػت 9596على البقد العربية منذ العاـ

لتصػػػػػػػب  الكنيػػػػػػػػ ة الكػػػػػػػػػلدانيية مػػػػػػػلة وائمػػػػػػة بػػػػػػػذاهتا وػػػػػػػػػانيونييان ع يتظػػػػػػر:   9844الدكلػػػػػػة العثمانييػػػػػػة يفنيػػػػػػدار ارمػػػػػػاف ا عػػػػػػاـ 
م ػتقلة  ػ   طائ ػة ا رثػوذ ط ال ػرايف بطائ ػة ( ؛ بينمػا صلػد أتخػر اعرتااهػا48صع8116ع  ...سا وعخقنيػة اتريػخ 

ابلػركسع Bailros ا رمػن ا رثػوذ طع بعػد اف سبكػن بطريػر هم  بطريػرؾ ع اذ  انيػت شػؤكفم  ػدار مػن وبػل 9878  عػاـ
ع 9988سػػػتانيبوؿن ادامػػػػوؼع ع كانيػػػب  لػػػػديهم رللػػػط دنييػػػػوم يػػػدير شػػػػؤكفم ا ا9888ك صػػػل االني صػػػػاؿ النهػػػائش عػػػػاـ 

لػػة كمن ػػت بطريػػر هم مػػار يعػػوف الرائسػػة الدنييويػػة اسػػوة برؤسػػاء ادللػػل ( ؛  898ص  مػػا اعرتاػػت ابدل ػػي ي  ا شػػوري   من
 (. 91عص 8114العثمانيية االخرلن القي شع 

-9459ُعثمػاين   الثػايناخػذت اكضػاع ادل ػي ي  ا الدةكلػة العثمانييػة من ػىن جةديػدان ع منػذ عهػد الُ ػلطاف اللذا        
ـع  وػػػاـ 9481-9489ق ام مػػػا بػػػػػ  االعػػػواـ  888ـنكلػػػد ال ػػػػػلطاف العثمػػػاين   الػػػػػثاين ا مديػػػػنة ادرنيػػػة عػػػاـ  9489

مدينػػػة منػػػػها اثينػػػا كالبوسنػػػػػة كبل ػػػاراي كاعلهػػػا اػػػػػت   811ابلكػػػػػثري مػػػن ال توػػػػ ات علػػػى اجلػػػػػبهة االكربيػػػة كنيػػػػػل عددهػػػػػا اذل 
( نيتيجػػة   .58.-49ع ص 9995ـن انيػػاؼع 9488ـع كمػػن هنػػا لقػػػػب ابل ػػا   ع  ػػػػوا عػػاـ 9458ينية عػػاـ الق ػػطنط

ن  انيػػػت اكؿ اعػػػرتاؼ للمػػػذاهب كالطوائػػػف خطػػػوة منهػػػا لتنظػػػيم شػػػؤكف غةػػػري ادل ػػػلم  ا الدكلػػػة ال تػػػوائهم ربػػػت  كمهػػػا
ظيم الكني ة االرثوذ  ية دبوجػب نيظػاـ ادللػة ـ مت  ن9458بعد اف دخل العثمانييوف اذل الق طنطينية عاـ  ملة ام ي ي   
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ابالرمػػػن  ملػػػة م ػػػتقلة  شلػػػا ادل اذل  مع اضػػػق عػػػن اعػػػرتااه (4نالصػػػااع د.تع صمػػػن وبػػػل ال ػػػلطاف العثمػػػاين   الثاين
 ػػدكث نيػػراعات بينهمػػا  ػػوؿ اال قيػػة ا ادارة االمػػا ن الدينيػػة ادل ػػي ية ا االراضػػش ادلقدسػػة التابعػػة للدكلػػة العثمانييػػة 

لػػػػػػػػػػػػػػػػػػذلك وػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ابسػػػػػػػػػػػػػػػػػػت داث هػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا  ع (88عص8198 ننيػػػػػػػػػػػػػػػػػػداتعسػػػػػػػػػػػػػػػػػػيما  ني ػػػػػػػػػػػػػػػػػػة القيامػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ا ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػط ال
 ( .Longrigg,1963,p112النظاـن
 مةن هم ليتم الدكلةن  ا ادل لم  غةري شؤكف لتنظيمدل يتم است داـ نيظاـ ادللة ا الدكةاكين العربية الرة ية ااست دث         
ن ع ك ا شلارسة شةػعائرهم الدينيػة كُشػؤكفم اخلانيػة ا التةعلػيم كالقضػاء كالضةػرائب ابختيارن رؤساءهم الدي االستققؿهم  ق

اعته كيتابع  ةن يذها كةا  ربت اْشراؼ رؤسائهم ع اذ يةقـو رئيط  ل منلة ابستقباؿ ال ةرماانت كاالكةامر الػ لطانيية كيُبلغ با مجة
دبطػالبهم علػى كانػا موااقػة ُسػلطانييةع إْذ جنعػل ال ػلطاف   ال ةػا   نيظػاـ ادلقابل ع ااف اْ باع ادللة يُبل ػوف ُرؤسػاءهم الػْدين  

صطل  اْهل الذمة اال  اف االْخري يعػي عػن 
ُ
ادللة ُجزءان من بنية الدةكلة ككضع ذلا وةواعد كاسط كْهو استْمرار اترؼلش كوةانيوين دل

  (. 89عص 8196 عبيوداخلنية العربية ا    ادلػلة  عبري عن اخلبػرة العػثمانييةن
اذ  ةضػمن النظػاـ انيْت ػاب الرؤسػاء الػْدين  مػن ااػرةاد ادلنلػة ني  ػهاع  يعد النظاـ كسيطان ب ة الدكلة كاهل ادللػل االخػرل       

(اذ كردت  ػػلمة ادللة ا  Braude,2014,p15؛88عص9979على اف يْقرتف  عيينهم بنصدكر مرسـو سلطايننعوضع
مانيية الر يػػػة اشػػػارهتا اذل مػػػا ي ػػػمى بػػػػ ا ر ادللػػػة ادل ػػػي ية ن يُػػػػػػعد ملػػػوؾ اإلمياطوريػػػة ال اسػػػانيية ال ػػػْػجقت كالوشئػػػا الُعثػػػػ

ادل ػػي ي  داخػػػل عػػػادلهم دبثابػػػة ادللػػػة منػػذ القػػػرف اخلػػػامط ادلػػػيقدم ع اذ  ػػػ  ذلػػم ابلتعػػػاي  مػػػع ا غلبيػػػة الزرادشػػػتية. ك ُعػػػد 
ا وليػػات غػػري ادل ػػلمة كخانيػػػة ادل ػػي ي  كاليهػػودع دبثابػػة ادللػػة مػػع اإلمياطػػورايت اإلسػػػقمية الق قػػة ا الشػػرؽ ا كسػػ  

اال ت ػاظ علػى بعػ  احلقػوؽ ايمػػا ؼلػم داينيػتهم كوػيمهم اجملتمعيػةع يشػػرؼ عليهػا القػادة الػدينيوف ادلعتمػدكفع للت انيػػيلع 
ئ ػػػػة الػػػػل ذُ ػػػرت  لمػػػػة طةاالعثمانييػػػػة كهػػػػو الطػػػابع العػػػػاـ لل ػػػجقت  (,Sahin ,Researchgate.net ينظػػػر:

ػػا ي ػػمى ابدللػػةنع لترتسػػخ  لمػػة ادللػػة ا القػػرف التاسػػع عشػػر للمػػيقد  دبعػػ  
ة
كاسػػت داماهتاع اكػػاف مْصػػطل  الطائ ػػة االوػػرب دل

   .(68ع ص 9974الطائ ة الل  عتنا دينا غةري االسقـ ك طلا على رعةااي الدكلة الُعثمانيية الُذمي نالشناكمع
وجبػػه الػػرةئيط الػػديين للملػػة البْطريػػرؾ اك يعػػد الػػبةع  نيظػػاـ ادللػػل نيةوعػػا         مػػن احُلكػػم الػػذايت كااْلسػػتققؿ انلػػشع سبػػن  دبن

احلةاخػاـ الرائسػػة الدينيػػة علػى ا بػػػاعه ع اضػػقن عػػن  انيػػه يتػػػوذل سلطػػات احلػػػكم علػى ااػػػراد مػلتػػه كيقتػػػصر دكر احلػػكومة علػػى 
ادللة مػرة كا ػػدة  ل عػاـ يعود بػعدها اذل العػػانيمة استانيبوؿ ػلػمل اليه  ارسػاؿ ادلولف ادل ػػػؤكؿ عن جػبػاية الضرائب بػزيػارة

 . (91عص8114مػا مجػعه من االمػػواؿع كاخػذا بذ  القػاعدة االداريةنالقي شع
ةناجلزيػة: لذا يق م نيظػاـ ادللل رعااي الدكلة العثمانيية على و م  م لم  يداعوف الز اة كغري ادل لم  يػداعوف اجلزي        

اهػش التػش   رض على  ػل ارد غري م لم ك  مى بضريبػػة الرؤكسع كود است دمت منذ العصور االسػقمية االكذلع كيع ػى 
من داع اجلزية  ل من يعتنا االسقـع للمزيد من الت انييلع ينظر:ن انامشع د.ت( ك اف يع ى من اجلزية الن اء دب تلف 

-419ع ص 8118ط ػػػػػاؿ كالعبيػػػػػد  كرجػػػػػاؿ الػػػػػدين مػػػػػن الرهبػػػػػاف كادل ػػػػػلموفن بيبعاعمػػػػارهن كالػػػػػذ ور مػػػػػن ادلرضػػػػػى اال
 بػ  للتمييػز( El-Jundi1,2017,p420(اكانيت بػذلك دكلػة ضػد القوميػة  قػـو علػى اسػاس الػدين اك ادلػػػػػلةن491
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 ال ػائد هػو ادللل لهامصطل  ع اكاف ادللة  أك الدػػ  أساس على يػتم  اف كٕاظلا العرؽع أسػاس على يتم دل الذم مواطنيها
 (. 788عص8198العقيدةنهياجنةع أك الديػن ا الدػولة عن يتمػػػيزكف الذػ  أكل ك عػلى للداللة

لذا انيب  النظاـ جزءان من احلياة االجتػػماعية اذلامػة ذلػاع شلػا ا ػػػ  ذلػا ادلػػػجاؿ لتصػب  هيػػػ ة  نػػمو ا الشػػرؽ االكسػ          
ة القػػركف لت ش حباجػ شلػا سػػم  يفعػػطاء الطػػػابع   (919عص9968ػات الشعػوب الل  انيػت  ػػض ش االني جاـنمصػط ىععين

 البيػػػركوراطش القػػػػػوم للدكلػػة العثػػػمانييةع  نيػػه يشػػػػػكل نيقػػػصا  بيػػػػرا ا االهتػمػػػػاـ ابدلػػػػجتمعات الدينيػػة   نيػػه يقػػػـو علػػى اػػػكرة
 (.Barbierim,2013,p6طى ككوف على الوجػػود ادل ػػبانالنػػظاـ االجػػتماعش ادل ػتػػرجع ا العصػػور الوس

 اثن ا: أوضاع املس ح ني يف ارش ف رائسة الوزراء يف استانبول
ذ ر ادل ي يوف  كؿ مرة ر يا منذ القرف الثامن عشر بيوية ارسلتها ال لطات العثمانيية ا مصر بناء على ا كامر         

ـ  للطوائػػف اليهوديػػة كادل ػػي ية  لهػػا  الػػذين ي ػػكنوف ا  لػػك 9775ق  9989ـ زلػػر  8ال ػػلطانيية ا اسػػطنبوؿ بتػػاريخ 
هو اثناء ارتة  كم   بك ابو الذهبن (9ينظر كثيقة روم نادلناطا اضقن عن الطوائف ادل ي ية االخرل من ارمن ك عجم

اي كاالمػواؿع  ػاف ينشػر الػذهب ا د شلاليك علش بك كعرؼ أب  الذهب النيه عندما لبط اخللعة ابلقلعػة نيػار يػوزع العطػا
ا اثنػػػػػػاء ر وبػػػػػػه كذبوالػػػػػػه ا مصػػػػػػرع كوػػػػػػد  قلػػػػػػد عديػػػػػػدان مػػػػػػن ادلنانيػػػػػػب اذل اف كنيػػػػػػل اذل مشػػػػػػي ة البلػػػػػػد ا ػػػػػػا م مصػػػػػػرع 

إلجراء  عداد سكاين جديد ك اذ واـ رئيط الكتاب احلاج عبد الػرزاؽ ا مجػع  (.489- 481ع ص 8ج 9978ناجلييتع
ع كمت  عي    آغا لكش يتم  وليه مهاـ  عدد ادل ي ي  ا أواليم مصرع ك اف ال رض  ادلعلومات  وؿ ادل ي ي  ك اليهود

من هذا إ صائيات هو احلصوؿ على اجلزية من غري ادل لم ع مت راع الطلب الصدر االعظم إذل ال لطاف إلنيػدار اإلرادة 
ذا ال ػػنةع كارسػػلت كزارة ماليػػة برويػػة اذل ال ػػلطات ابدلوااقػػة علػػى اخػػذ اجلزيػػة ال ػػنوية مػػن الطوائػػف ادل ػػي ية ك اليهوديػػة ذلػػ

العثمانيية ا مصر طلبت ايها اإلسراع ا اخذ اجلزية ك إ ماؿ إجػراءات  عػداد ال ػكاف ادلػدنيي  مػن الطوائػف ادل ػي ية ك 
 .(   .C.DH318 /15885ناليهودية
ـ ارسػاؿ 9888 ػانيوف االكؿ   89ش أرخػت ا  دل   ب مآسش الرعية عن الراعش اقد اشارت الوشئا العثمانيية التػ         
من ال لطات العثمانيية ا مصر اذل ال لطاف العثمػاين  ضػمنت ايهػا نيقػل احلػزف الػذم الهػر  كارل  (8ينظر كثيقة روم نبروية

منػػزؿ للطائ ػػة ادل ػػي ية االمػػر الػػذم شػػكل  811مصػػر لل ريػػا الكبػػري الػػل  عرضػػت ذلػػا منػػازؿ ادل ػػي ي  ع يػػث  ػػرؽ 
. مػػن اسػػرة نيػػػػ رية ع 9769ابشػػانكلد   علػػش ا مدينػػة وولػػة دبقػػدكنييا ا اليػػوانف سػػنة ة ذلػػم ع كوػػاـ   علػػش اوضػػى  بػػري 

عمل ا التػجارة  يػػنان مػن الػزمن ع كُعػرؼ عنػػه الػذ اء كالػػ ركسية ع اطلةػرط  ا سػػلك اجلػي  عك ةػدرج ا ادلنػػانيب ع  تػػى 
ة القبطػػاف   ػػػ  ابشػػا الػػل أرسػػلتها الدكلػػػة العثمانييػػة لطػػػػرد الػػػػ رني ي  مػػن كنيةػػػل إذل ر بػػة نيقيػػب ع وػػدـ إذل مصػػر مػػع محلػػ

الػػػػػػػػبقد ع روػػػػػػػػش نيتيجػػػػػػػػة دلػػػػػػػػا ألهػػػػػػػػر  مػػػػػػػػن شػػػػػػػػجاعة  إذل ر بػػػػػػػػة أميػػػػػػػػػػراؿ. كهػػػػػػػػو مؤسػػػػػػػػػػط مصػػػػػػػػػػر احلديثػػػػػػػػة .  ػػػػػػػػوا عػػػػػػػػػاـ 
يػا كمعراػة كارل مصػر بتعيػ  ا ػد ضػباط اجلػي  كهػو   ػ  ابشػا ل ػت  ربقيػا دب ػالة احلر ( 98عص 9999نارجع9848

االسػػػباب كمعاوبػػػة ادلتعمػػػدين ابحلريػػػا الػػػذم نيشػػػب ا منػػػازؿ ادل ػػػ ي   ع كاكضػػػ    ػػػ  ابشػػػا  ابف هنػػػاؾ شػػػ م مػػػن 
الطوائػػف  الدينيػػة االسػػقمية  الػػل نيشػػئت منػػذ اكائػػل القػػرف احلػػػادم عشػػر ادليػػػقدم ا جنػػػوب  الدركزنيعػػد الػػدركز ا ػػدل 
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ـ  ػػ  فػػػػػػاية القػػرف ال ػػػػػابع عشػػر ادليػػػػقدمع   الػػػت 9951ؿ معػػػػػػن منػػذ عػػػاـ لبنػػافع كوػػػد  ػػزعمهم اؿ  نػػػػػوخ كارسػػػػقف كا
وػػػد هػػرب مػػػن جبػػل لبنػػػاف بعػػد مشػػػكلة  ػػاف وػػػد ا ػػدثهاع  انيػػػت  ( 58ػ  58ع ص 9955سيػػػادهتم للشػػػػهاب ن نيػػػايغع

صػرعك وجد رلموعػة ال لطات  كمت عليػه ابالعػداـع كمت ازبػاذ االجػراءات ادلناسػبة للقػب  علػى الػذم وػاموا ا احلريػا م
 .(.HR.SYS1005/12.1838Mاعلنت العصياف ا جبل لبناف  ك  ريد زعزعة االمور ا مصر ايضان

 اثلثا:  موقف السلطات العثمان ة من النزاعات بني املذاهب املس ح ة     
  -ق9856ربيػػػع االكؿ  88امػػػا مػػػا ؽلكػػػن اف يظهػػػر كاضػػػ ا للعيػػػاف مػػػا اشػػػارت اليػػػه الوشئػػػا العثمانييػػػة ادلؤرخػػػة ا          
يؤ د البػػػا ثوف ابف ال ػػػُرايف وػػدؽلا  ػػانيوا يػػػ موف اب راميػػ  ع كوبػػل ادليػػػػقد ـ يفرسػػاؿ برويػػات مػػن الطائ ػػة ال ػػراينييةن9849

ػرت بعدة وػػػركف اطػلا عليهػم االراميػػػػوف ال ػرايفع كشػاعت   ػػػععميتهم ابل ػرايف بعػد اعتػػػػناوهم للداينيػة ادل ػي يةع اذ استمػػػػ
ػميػػػة الت مػػػيتاف اآلرامية كال ػػػراينيية  طػػلقػػاف على الػػشػعب االرامػػش  تػى القرػػن الثػالث عشػػر ادلػػيقدم ع  ػ  اني ػػػػردت   
كال ػرايف ال ػرايف كا تػجػػبت   ػمػػية االرامػػػي  عن االسػػتعػػماؿ ع كانيق ػػػػموا دبػركر الزمػػػػن اذل طػػوائػػف مػنهم ال ريػػاف الػرـك 

(؛ كيؤ د 95-88عص   8117ادلػػوارنيةع اما اهم مػػػرا ز ذبػمع ال ػػرايف اػكاف ا بػقد الشػاـ كالعػراؽ كايػػػراف ك ر ػػػيانمجيلع 
ع كوػػد سػػػكنوا بػػقدا كاسػػػعة امتػػدت مػػػن بػػقد (عناخػػػركف ابفػػم  ػيػػػوا ابآلراميػػػ  اك الُ ػػػرايف ني ػػبة اذل اراػػػم بػػن سػػػاـ بػػن نيػػوع

شػػماالن اذل شػػبه اجلػػزيرة العربيػة  - ر ػػيا احلاليػة -شػػروان اذل البػ ر ادلتوس  غػػرابنع كمػن بػػقد االانضػوؿ -ايراف احلالية -رساػا
 -جنػػػوابنع كعنػػػدما اعتػػػػنا ارامػػػيو سػػػوراي كالعػػػػراؽ الديػػػانية ادل ػػي ية  بنػػػػوا اسػػم ال ػػػرايف داللػػػة اذل االسػػػم ادل ػػي ش سػػػوراييش

؛ كشػػػػكل 8ع ص 9998يوكيو سبيػػػػػيزا ذلػػػػم عػػػػن االراميػػػػػ  الػػػػذين لػػػػػلوا علػػػػى كثنيػػػػػتهمنسا وعاابؤان ال ػػػػرايفع ُسػػػػوريويو سػػػػور 
ع الكاثوليكيػة  (.6عص8191االراميوف اابف القركف الرابػع عشػر كالعشػر وبػل ادلػيقد اهػم عنصػر ل ػوم كعروػشن البػري ابػوانع 

مائػل لل ػقوط ع (  ني ػةن كمصػر ع كيوجػد ا كاليػة ب ػداد معبػدا ادلونيل مػن اجػل  ػرميم الكنػائط الكاثوليكيػة ا ب ػداد 
كػلتاج اذل  رميم ع ك وجػد ا كالية مصر كالسيما دب لة ضرب اجلنية اضقن عن الكنائط االخرل ادلوجػودة ا مصػر ودؽلػة 

ئط لل قراء للعبادة كربتاج اذل  عمري ك رميم من جديد ع كطلب البطريرؾ من جناب ال لطاف العثماين انيقح ك عمري الكنا
ع كمت راػػع الطلػػب اذل ال ػػلطاف الػػذم انيػػدر االرادة ال ػػنية بتلبيػػة طلبػػاهتم  كاالسػػراع ا انيػػقح الكنػػائط التابعػػة للطائ ػػة 

 .(.I.HR5/216.1256Hالكاثوليك ا كاليل ب داد كمصر بناء على طلب البطريرؾن
ويػػاـ مجاعػػة كزارة  ادلػػذاهب كاالدايف ا (8ينظػػر كثيقػػة روػػمنـ9858سبػػوز  8اشػػػػػارت الوشئػػا الُعػػػػػثمانيية ادلؤرخػػة ا           

استانيبوؿ  ضرة  ل من ك يػل البطريػرؾ كرئػيط مجاعػة طائ ػة االرمػن ا كاليػة ادلونيػل أبرسػاؿ برويػة اذل ابب العػارل يطلػب 
كية ابلتدخل ا شؤكفا لػذا مت ايها داخل كالية مونيل  وجد  ني ة سراينيية اتبعة لقرمن ع كوامت مجاعة الطائ ة الكاثولي

ارسػػػػػػػػػاؿ طلػػػػػػػػػب دلنػػػػػػػػػع ذلػػػػػػػػػكع كطلػػػػػػػػػب ارسػػػػػػػػػاؿ سلصصػػػػػػػػػات ماليػػػػػػػػػة ل ػػػػػػػػػرض التعمػػػػػػػػػري الف الكني ػػػػػػػػػة ربتػػػػػػػػػاج اذل  ػػػػػػػػػرميم 
دل  كػػػػن االعتػػػػداءات الػػػػل  قػػػػع علػػػػى ادل ػػػػي ي   غائبػػػػة عػػػػن  ( ..HR.SYS. 1781/17.1852Mكإنيػػػػػػقحن

ع اعنػدما ارسػل (4ينظػر كثيقػة روػم نالمػن ا الػوالايت التابعػة ذلػاال لطات العثمانيية كزلاكلتها احلد من اكووعها دلنع زعزعػة ا
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بروية اذل ال لطات العثمانيية ا كالية  ادلونيل كال لطاف العثماين كالسيما ا استانيبوؿ   القنصل ال رني ش  ا كالية ادلونيل 
ابعػة للطائ ػة ادل ػي ية ع كضػ  ـ طلػب ايهػا ازبػاذ االجػراءات القزمػة مػن اجػل محايػة ادلنػاطا الت9858 زيراف 94بتاريخ 

ؽ.ـ  4111-8511كهش بلدة  عود اذل عػصر العبػيد اك اكركؾ ايها ماغلرم داخل كالية ادلونيل كابلت ديد بقرية  لكيفن
اة  يبة   ق يبا نأم  ػػل اال جػار ابللػػ ة الُ ػراينيية( لكثػػػرةن اال جػار الْكل ػػػية علػى ارْضػهاع  قػػػع علػى م ػػػا- ػيت بػ  ق

  م شػػػنماؿ شرؽ ادلونيلع  انيت وةد ضمػػت  ةامية اشػػْورية للدااعن عن العػػانْيمة نيينولع كا البةلػػدة اشر وةنػػاة سبتػػػػُد مػػػن97
عػػػتقد افا بنيػػػت حبن ػب اسلوػػػب اع

ُ
تةمػد  ب نر يقع بػػػُمنتصف البلدة ع كهش مةبنػػية حبجارةن منػػػ و ة مرنيواةن ابػػػنتظاـع كمن ادل

ؽ.ـ ا نيةػػػػػقل ادليػػا ع كانيبػػػػ  اعلةػػى التػػػػل االثػػػةرم للبػػػػلدةن منػػػػذ اةتػػػػرة طويلػػة مةقبػػػػػرة  689-715ادلػػػػلك االشػػورم ْسن ػػػػاريب
(ذات االغلبية  اثوليكيةع اشار اذل  عرض القرية اذل اذلجـو من وبل بع  العرابف 869ع ص8198للم ي ي ن وزاصلشع 
الجراءات متشددة  جػل اسػتقرار االمػن ايهػا كعػدـ  كػرار مثػل هػذ  االمػور ا  لػك ادلنطقػةع كارسػلت ع لذا  غلب ازباذ ا

لوضػػع احلػػد   (االشػػقياءنال ػػلطات العثمانييػػة ا كاليػػة ادلونيػػل برويػػة ا ػػدت ايهػػا العمػػل  ديػػة  للقضػػاء علػػى  مػػاا تهم بػػػ
 ( ..HR.SYS2934/89.1853Mللتجاكزاتن

ت بػػ  الطػػائ ت  الكبري ػػ  ا ادلونيػػل ال ػػرايف الكاثوليػػك كال ػػرايف االرثػػوذ ط للنػػزاع علػػى ملكيػػة دل  تووػػف النزاعػػا         
ا كاليػػػة ادلونيػػػل وػػػد   (اليػػػػعاوبة نابف طائ ػػػة ال ػػػرايف االرثػػػوذ ط (5كثيقػػػة روػػػمنالكنػػائط ا ادلونيػػػل ع اتشػػػري كثيقػػػة عثمانييػػػة

ت ايهػػا أبف طائ ػػة ال ػػػرايف الكاثػػػوليك سػػيطرت علػػى ارسػػلت شػػكول اذل ال ػػلطات العثمانييػػة لل ػػلطاف العثمػػاين اكضػػ 
الكنائط  لها ا كالية ادلونيل كغلب اسرتداد هذ  الكنائط كاعادهتا اليهم الف  انيت ذلم منذ العصور ال ػابقة ع كطالبػت 

ظػم ا ػدت ايهػا بضركرة ازباذ االجراءات القزمة من وبل كزارة العدليػة كادلػذاهب ع كارسػلت  االخػرية برويػة اذل الصػدر االع
ابنيػػدالع نيػػزاع  ا كاليػػة ادلونيػػل بػػ  ال ػػرايف اليعاوبػػة كال ػػرايف الكاثوليػػك كاقػػا للتقػػارير الػػل مت ارسػػاذلا اػػئف ال ػػلطاف ا ػػد  
 شكيل جلنة إلفاء الصراعات ب  الطرا   على كاا التقارير كارسل مطراف طائ ة ال رايف  الكاثوليك بطرسنهو البطريرؾ 

يعػػلم سػنة كالد ه ابلضػب ع اال اف ادلعػركؼ انيه كلػد ا ادلونيػػل بدايػة القػػرف التاسػػع عشػرع انيضػػم اذل رهبنػػة بطرس الرابع: ال
 تػى كاا ه  9874ع كدل سبػ  ارتة طويلة  ػ  روػش اذل مر بػة االسق ية ع انيبػ  بطػرير ا منذ عاـ 9846دير الزع راف عاـ 

نزاعػػػػات الدينيػػػػة ا اذلنػػػػد كبػػػػ  الطػػػػائ ت  ال ػػػػرايف دبػػػػذهبيها االرثػػػػوذ ط ع عػػػػرؼ عهػػػػد  بكثػػػػرة ادلشػػػػا ل كال9894عػػػػاـ 
وػػػد ارسػػػل  قػػػارير اذل الصػػػدر االعظػػػم هنػػػاؾ اربعػػػة   ع ( 964-961ع ص  9984كالكػػػاثوليكش ا كاليػػػة ادلونيػػػلنيعوفع 

عديػدة مػن بينهػا   سنة اتبعة للطائ ة ال رايف اليعاوػبة ع اال اف ا ال نوات االخرية لهرت مشكقت  9611 نائط وبل 
 ( ..IMMS.79/3459ادارة الكنائط كطلبوا من ال لطاف العثماين العمل على  ق يم الكنائط بينهم ابلت اكمن

 املبحث الثاين: التدخل االوريب واثره على اصدار التنظ مات اخلريية
 : التحد تت االورب ة وموقف الدولة العثمان ة منها اوالً     
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الن ػػوذ االكربػػػش ا العػػػراؽ كمصػػر  تػػػى اكائػػػل القػػرف الثػػػامن عشػػر ض ػػػيقن  الف الدكلػػة الُعثمانييػػة  انيػػت  ػػاف اليػػزاؿ           
 ينهػػػػا عػػػػػلى جانيػػػػب  بػػػػػري مػػػػن القػػػػػوة ك ػػػػػاف التػػػػػجار االكربيػػػػػوف ال يػػػػػزالوف يعيػػػػػشوف ا  نػػػػػف احلػػػػػكاـ العثمػػػػػانيي  كربػػػػت 

وي  كهم اػػػق ؽلكػػػن ال ػػػػيطرة علػػػيهم اال بػػػػ سلوب التهديػػػد نيػػػور االكربيػػػ  الشػػػػر (.اذ 918ع ص 9957 ػػػريؾع نرعػػػايتهم
 ( . 89ع ص 8115كابلعنف الفم يعيقوف ادلصاحل االكربية ا الوالايت العربية ن  ين لكع ع

ايػػة النيتػػػشار االاكػػار االكربػػػية  انيتػػػػشار م هػػػـو ادلواطنػػة        ك هػػش عقوػػة متبػػػادلة بػػ  ال ػػرد نيعػػد القػػرف التةاسػػع عشػػر بدة
ةع كالػػدكلة الػل يػػػتم إليهػا كيُقػػد ـ ذلػا الػوةالء؛ لُي ػػصل ايمػا بػعػػد علػى رلػمػػوعة مػن احلػػػقوؽ ادلدنييػةع كال يػػاسيةع كاالجػتػػػماعي

 ئسػػػػاس   ( .85-88د.تع ص  جنكػػػػوعع تعنكاالوتػػػػػػصادية ػُلػػػػػد دها وانيػػػػػػوف الدكلػػػػة دبػػػػا  تضػػػػػػم نه مػػػػن  ػػػػػػقوؽ ككاجبػػػػػػا
لتعػػػد دية إذل التػنػػػػػو ع ا كجػػػهات النػػػػػظر كادلواوػػف  ػػػػوؿ فػػػػج أك اكػػػػرة مػػػعي نة. كيػػػدخل ا سلتػػػػلف يشري م هػػػػػـو اللتػػػعدديةن

اجملػػػػػػػػاالت منهػػػػػػػا  عدديػػػػػػػة سياسػػػػػػػيةع  عدديػػػػػػػة اوتػصػػػػػػػػػاديةع  عدديػػػػػػػة دينيػػػػػػػػػػة ك عدديػػػػػػػة ثقااػػػػػػػػيةع  عػػػػػػػػي   ػػػػػػػل  مػػػػػػػن التعػػػػػػػػددية 
سػػش أك اوػػتصادم ا الدكلػة الوا ػػدةعا  ػ   عبػػ ر التػػعػػددية الدينػػػية كاالوتصػادية عن كجػود أ ػثر من نيػظاـ سيػا ال ػياسػية

ع عػػن كجػػػود عػػػػد ة  وجهػػػػات دينػػػية ا اجملتػمػػػع الوا ػػد مػػع  قػب ػػػلها ك شجػػػػيع التعايػػػػ  ال ػػػػلمش بينهػػا. أم ػػا التعػػػػػددية الثقاايػػة
كربػػتػ ظ بوي ػػاهتا الثقػاايةع كويػػمها كشلارسػػاهتا اذ يتػم   قبل هذ   اتعػي  عن اجلمػػاعات الص رية الل  عيػػ  ضمن رلتػػمع أ ي

دكلػػػة ادلمارسػػػػات كالقيػػػم مػػن وبػػػػل الثقػػػااة ال ػائػػػدة مػػع ا خػػػػذ بعػػ  االعتػػػػبار أف  ثقػػػػااة ا وػػػػػلية ال  تػػعػػػارض مػػع وانيػػػػػوف ال
ا البقد العػربية نيتج  ( //:www.for9a.com/learn/%D9httpsكنيظػػػامهاعن هش التعددية ك ما هش أعليتها ع

عنه  ميل االوليات كالسيما ادل ي   لدعم الدكلة العلمانيية بعيدا عن الدين الذم التقت دعواهتم مع دعوة النػ بة ادل لمة  
يظهر بوني ها ضػامنان حلقووهمع من الراغب  يفبعاد اجلػمهور عن ال لطة الػػػ ياسيةع شلا ال يتناو  ابػدا مع هويتها الدينػػية ك 

غليوف عد.تع ص نا    صلد اف االغلبية يشعركف ابفم سػي قدكف ع كمن هنا  يتػم اهتامهم بكونيػهم مت ال ػ  مع اخلارج
98.)  
ػػػيد  انيت مصر ال باوة ا  بين مبدا التعددية كانيتهاج سياسػة الت ػام  منػذ عهػد الػوارل   علػش كوػد سػار  الػوارل سعػػػ     
ـ ع  ػاف رئيػػػػ ان للب ريػة ع  ػػػوذل  كػم مػػػػصر بعػد 9888: كلد ا اإلسػػػكندرية  عػاـ ابػػػن زلمػػػد عػػػلشهو   سػػػعيد نابشػػا

ع 9997ع ن إ اعيػػػػلع  9868ـ ع  وػ ػػػػػش كداػػػػػػن ا اإلسػػػكنػػػػػػدرية عػػػػاـ 9854ابػػػػػػػن أخيػػػػه عػػػػػػػباس ا ػػػػػوؿ ا سبػػػػوز عػػػػاـ 
( علػػى 81ع ص  9979الػػذم عػػػػػرؼ عنػػػػه ميلػػه لونيػػػػػقح ك ر يػػػػبه اب جػػػػانيبنمصط ىع  9868 – 9854 (889ص

ػػاعة ادل ػػاكاة بػػ  أبنةػػاء الػػوطةن مجيعػػاع ب ةػػ  النظةػػر عػػن ديػػْنهم كوػػوميتهم  ـ  9859نيي ػػاف  89ع ا ػػش فجػػه ع مػػن  يػػث اشة
طلبػػت مػػن ال ػػلطات العثمانييػػة منػػع اجبػػار االوبػػاط ادل ػػي ي  علػػى  (6كثيقػػة روػػم ن انيػػت ال ػػ ارة الييطانييػػة ا اسػػطنبوؿ

ود  (ا استانيبوؿ الييطاين ال  رين Stratfordاخلدمة الع كرية ا مصر ع اذ  اف ال  ري اللورد سرتا  ورد  دم راد ليف
االوباط كاخذ البدؿ الع كرم  بروية اذل  ال لطات العثمانيية اذل ال لطاف العثماين طلب  ايها اجراء القـز حبا هؤالء راع

مػػػػػػنهم ع اضػػػػػػقن عػػػػػػن  نظػػػػػػيم االمػػػػػػور ابلن ػػػػػػبة للمػػػػػػذاهب االخػػػػػػرل ك العمػػػػػػل علػػػػػػى عػػػػػػدـ اجبػػػػػػار االوبػػػػػػاط علػػػػػػى اخلدمػػػػػػة 
 . ( .C.DH318 /15885نالع كرية
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 ةطػػبيا التةجْنيػد لقد  رص الوارل سعػػػيد ا  صرػلا ه أت يد اف ادلػةصري  مجيعػاة متةػػ اككف ابحْلقػوؽ كالوةاجبػاتع كيػْتم        
اإلْلزامش على كاا القػانيوف حبةقهم امجع ع ك ػاف االجػراء الػذم يعػػد ط ػرة نيوعيػة ا  ػػاريخ مصػر كرب ػب لػه ويػػامهن يْفنيػدار 

يع  (85عص9996ـنكيصا ع9855مةرسوما إلل ةاء اجْلزية رْسػميا ا عةاـ على كاا مرسػوـْ ال اء اجلزية اجلديد اةقد انيػْب  مجة
ُو دة ك ػ ت  كم دكلة ػلػكمها القةانيوف كيػ ودهاادلواطن 

  (.988عص8115سورايؿ عن ا البػقد لي ضػعوا للضةرػيبة ادل
ا ادلرسـو  ةعي   كاما م ي   على اواليم ا مصر  ع ك   للجْنػود ادلػػ ي ي  ادلصػري               رة ب عْن انيدار هذة

إلنيشػػاء ُ ليػة لـوػػبةاط ا ْرثػوذ طع  9855علػى طػػلب  قػدـ بػػه االوبػاط ا عةػػاـة  مػمارسة شػعائرهم الدينػػية عقنييػةع ككااػػا
 .https://play.google.com/store ) ػةارة النصارل ابلقاهرةناليـو ال ابع التػش  ػم انيشاؤها ا

ويػػاـ  ػػل مػػن رئػػيط  ـ 9855سبػػوز/ يوليػػو  9هجػػرم/9879شػػواؿ 84لقػػد اشػػارت الوثػػػائا العثػػػػػػمانيية ادلؤرخػػة ا         
مػن اجػل ازبػاذ االجػراءات ا اايلػة ( 7كثيقػة روػم نرللط االمة كبطريرؾ االرمن ا مصر يفرساؿ طلب اذل ال لطاف العثماين

مصرع اذ  وجد لطائ ػة ال ػرايف  ني ػة مػار بنػاـ كالػل  انيػت مكػاف للعبػادة ع اال افػا مػع مػركر الػزمن  عرضػت اذل خػراب 
ار كانيشاء مباين جديدة ع كارسل البطريرؾ مع رئيط رللط ادللة  العريضة اذل ال لطات العثمانيية ا كالتلف كربتاج اذل اعم

 .  .(.HR.MKT112/59.1271Hاستانيبوؿ لت صيم االمواؿ كادلبالغ الكااية للتعمري ك رميم  ني ة مار بناـن

ـ  أبف غلػػب اخػػذ الضػػرائب مػػن 9855ؿ ايلػػو  88هجػػرم/ 9878زلػػـر 97اشػػارت الوشئػػا العثمانييػػة ادلؤرخػػة ا         
كادلبشرين كمواتهم الذين يدانوف ا االراضش التابعة  (8كثيقة روم نالذم جاءكا اذل كالية ادلونيل (ادلبشريننالكهنة االمريكي 

للدكلػػػة العليػػػةع لػػػذا  غلػػػب اخػػػذ الضػػػرائب مػػػن الطائ ػػػة اليك  ػػػتانيية ع كانيػػػب ت الطائ ػػػة ادل ػػػي ية  ا مػػػذاهب الطائ ػػػة 
ليك  ػػػتانيت  لػػػذا غلػػػب اخػػػذ الضػػػرائب مػػػنهم ع كارسػػػل  متصػػػرؼ ادلونيػػػل برويػػػة اذل دار ال ػػػعادة ا ػػػد ايهػػػا أبف الكهنػػػة ا

امريكي  واموا بعمليات شراء  االراضش بق رخصة  الزباذها مقية ع ك اف اجمللط انلش ود عقد اجتماع  ػوؿ هػذا االمػر  
رة ويػػاـ ادلبشػػرين الكهنػػة االمػػريكي  ا اخػػذ الرخصػػة كاف علػػى الطوائػػف كازبػػذ وػػرارا  بليػػغ القنصػػلية بػػذلك ع ككضػػ  بضػػرك 

كاالدايف مجيعػػان الػػذين يريػػدكف انيشػػاء مقػػية ذلػػم علػػيهم مراجعػػة االدارة ا كاليػػة مونيػػل  لل صػػوؿ علػػى رخصػػة ر يػػة ع لػػذا 
 .(.HR.MKT121/82.1272Hسوؼ يتم اخذ الضرائب من  االش اص الذين ينتموف اذل طائ ة اليك  تانيتن

ع اكانيوا ربت رعاية 9881دل  كن هناؾ اية عقوات ب  الدكلة العثمانيية كالوالايت ادلت دة االمريكية    العاـ          
كسبكػن  سػرتا  ورد رد ليػف بعػدها مػن  .(.Finnie, 1967,p 125-126.القنانيػل كال ػ راء االنيكليػز كحبمػايتهمن
 (.894نيوارع د.تع صدار مرسـو عثماين ابعتبار اليك  تانيت ملة م تقلةنابني 9848است صاؿ ادلوااقة العثمانيية عاـ 

اذل ال ػلطات العثمانييػة   (9كثيقػة روػم نلقد ارسل بطريرؾ طائ ة الكاثوليك ك رلموعػة مػن الرهبػاف ك االهػارل برويػة         
رعاايهم ا اماف كاستقرار كأتم  ذلا  ـ كض  ايها اف الدكلة العلية كابهتماماهتا  ريد اف يكونيوا9855 انيوف االكؿ   97ا 

احلياة كالرااهية الكامل عكاف يكونيوا امن  على امواذلم كامق هم ع ك اف ذلك كاض ة ا كالايت عديدة كالسيما ا كاليػة 
ادلونيل ع اال اف  ل من شريف بك كزلمود ااندم كواسم اغا ك رااوهم واموا ابذلجـو على الشعب ادل ػي ش كعملػوا علػى 

ضرار ج يمة بم ع اذ وتلوا كني وا كفبوا امواذلم ع   يث   اف هؤالء واموا ا اذلجـو مرات عديدة على ادلناطا ادل ي ي   ا
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كارسػػل الرهبػػاف كالبطريػػرؾ  مػػن الكلػػداف كال ػػرايف الكاثوليػػك شػػكول ابخلػػ   العػػر  اذل ال ػػلطات العثمانييػػة ك ال ػػلطاف 
من بط  كالقتػل الػذم يقػـو بػا  ػل مػن شػريف بػك كزلمػود اانػدم كواسػم اغػا ا  العثماين طلبوا ايها ادل اعدة للت لم

كالية ادلونيل ضد الطوائف ادل ي يةع اذ  انيوا يقتلوف كيهجموف على القرل التابعة ذلم كيتم سلب امواذلم ع كطلب االهارل 
يعد اجمللط من  ة ا رللط الو قءنكعقدت ال لطات العثمانيي كالرهباف ني ش هؤالء اذل منطقة اخرل خارج كالية مونيل ع 

اهم مظاهر عصر التنظيمات  ثرة اجملالط التن يذية كاالستشاريةع كمن هنا أتسط رللط اك هيػػ ة  الو قء الذم  اف  دبثابة 
ة ال ػلطاف رللط الوزراءع ليكوف جهازان حلكومة مر ػزية وويػة بصق يات كاسعةع اهي ة الو قء ال عد ورارا ػها اناذة اال يفراد

كمصادوته عليها بعد موااػقة شيخ االسػقـ ا االمػػور الدينيػةع عنػدها  صػب  ا  ػػكم القػانيوف كجػب  ن يػذها ع كوػد ازداد 
ع اذ  انيػػػت برائسػػػة  الصػػػػدر االعظػػػم ك ضػػػم القائػػػػد الع ػػػػكرم العػػػاـ كشػػػػػيخ  9876-9889اعضػػػاء هي ػػػة الػػػوالء لل ػػػػرتة 
 -انلػر الضػبطية-انلػر التجػارة-انلػر االكوػاؼ-انلػر العػدؿ -انلر ادلاليػة -ب ريةانلر ال-االسقـع لتضم  انلر اخلارجية

كاميػن  (دارت الطػابونانلر الدارت اخلاواين–انلر االش اؿ العموميةع اضق عن رئيط رللط شورل الدكلة كم تشار الصدارة 
ال ػػػلطاف الخضػػػاع هػػػؤالء  اجتمػػػاع مػػػع ال ػػػلطاف العثمػػػاينع كارسػػػلت مضػػػبطة اذل(45ع ص 8196الرسػػػوماتعنزل وظع 

     ( ..HR.SYS2935/58.1855Mن االشقياء اذل خارج كالية ادلونيل 
 : موقف مس حي املوصل من التنظ مات اخلريية اثن اً 

 انيػػػت اخلطػػػوة اال ػػػي كاالهػػػم الػػػل  بػػػػداهتا الدكلػػػة العثػػػػمانيية كانيتهجػػػت ا سياسػػػتها انيػػػدار التنظيمػػػات اخلرييػػػة            
ػػػط    9856hümayunكخػػ  شػػػريف علػػػايوف Tanzimatm Fermanı 9889ش شػػريف  وخلانيػػةكالسػػيما خة
Fermaniابجػػػػػراء انيػػػػق ات عديػػػدة ا الدكلػػػة العثمػػػػػانيية 9869-9889وػػػاـ ال لطػػػػاف العثمػػػاين عبػػػػد ادلػػػػجيد االكؿ ن

ر خػػػ  شػػػػريف  وخلػػػػانية عػػػاـ زلاػػػػوال بػػػذلك  قويػػػة سػػػػػػلطة الدكلػػػة ادلػػػػر زية للػػػػ د مػػػن التػػػػدخقت االكربيػػػةع اذ وػػػاـ يفنيػػػػدا
لضماف  قوؽ ااراد الدكلة العثمانيية ب   النظر عن دينهػم اك معتقدهمع اضق عن انيدار  خ  شريف علايوف ا 9898
كايػػه اوػػر ادل ػػاكاة بػػ   ادلػػواطن  مجيعػػان ا احلقػػوؽ كالواجبػػات مػػن دكف سبييػػز  ا الػػدين اك العرؽناجلبػػورم ك  9856عػػاف 

 (  .9464-9468ع ص 8195اجلبورمع 
انيدرت ادلرسوماف للوووؼ بػوجه الت دايت ا كربػػػػية الػل بػػدأت  ت ل ػل ايهػا ع اذ بةػدات اكػرة القةوميػة  ظهػر اذل          

كالسػػػيما كأف  تػػػاابت ا كربيػػػ  ك صػػػرػلاهتم  انيػػػت ابذبػػػا  خضػػػوع .  ( 99ع ص8199ركجاف عالوجػػػود ا الػػػبقد العربيػػػةن
ادل لميػػػن  ضػػػد (الػػرأم العػػاـ ا كرك نبػػػث الكػػػراهية كاحلقػػد عنػػد الشػػػعوب االكربيػػة يػػةن هػػػداوا منهػػااالوليػػة ا الشػػػرؽ لـغلب

منهػػا  ابف ادل ػػلم متعصػػب ابلن ػػبة اذل ادل ػػي ش اهػػو ال ا ػػل معػػه... كادل ػػلموف ػلملػػوف   ك ػػػكامهم ام الدكلػػة العثمانييػػة
ذبا  االخر كهم متذمركفع سلادعوف غري مؤمنوف ي ػعوف  ػذلك   راهية  برية للم ي ي  كاليهود معان ... ػلملوف الب ضاء

 ( .  .F.O 633, 1917 للملذات الدنييوية كجاهلوف بشكل عاـ ن
بعد اف انيدر خ  علايوف واـ رؤساء الطوائف الع كرية ابرساؿ بروية شكر كامتنػاف  لل ػلطاف العثمػاين طػالب            

 ػػػػػي ي  جػػػػػاء ايهػػػػػا  ويػػػػػاـ البطريػػػػػرؾ ا كاليػػػػػة ادلونيػػػػػل يوسػػػػػف بطريػػػػػرؾ ايهػػػػػا زب يػػػػػف البػػػػػدؿ الع ػػػػػكرم عػػػػػن  اهػػػػػل ادل
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ع امػا اسػم الكني ػة   Church of the eastالكلدافنُعرات الكني ة  الكلدانيية منذ بداية انيتشارها بكني ػة ادلشػرؽ 
ائيػا ا القػرف ال ػادس الكلدانيية اهو امتػداد  اترؼلػش  ك ضارم للكني ة االثورية ايضػانع  بلػور كاسػتقرت   ػمية الكلػداف ف

 (  مػػا  يػػػت 95ص ع8119ـع ن  ػػ، ع 9558عشػػر ادلػػيقدم الػػل دخلػػت ا شػػرا ة ر يػػة مػػع  ني ػػة ركمػػا منػػذ العػػاـ 
بكني ة الُ رايف ادلشاروػة ني بة اذل شػرؽ ال راتع  ما  يت بكني ة اارس ني ػبة اذل بػقد ال ػػرس الػل  وسػػعت ايهػا ايضان 

ػالية  ال ػػػرايف كالكلػػػداف كاالشػػػوريوف  لهػػػا   ػػػميات ذلاخصونيػػػياهتا كدكااعهػػػا اخلانيػػػػةع كل تهػػػا ايضػػػانع امػػػا الت ػػػميات احلػػػ
ع  انيت ل ة التجارة كالثقااة ع كمازالت م ت دمة اذل يومنا ا بلػداف  (بشقيها ال ر  كالشروشنادلو دة هش الل ة ال راينيية 

اذ دخلػػت الكني ػػػة ا نيػػػراعات  (ع4ع خقنيػػة اتريػػػخ...عصالعػػراؽ ك ر يػػػا كسػػوراي كلبنػػػاف كايػػراف كبػػػقد ادلهجػػرع نسػػػا و
داخلية ا العهد العثماين اقػد عػارض البػػطريرؾ ادلنػااط سػوالوا خػػ  إيليا الراسػػخ كابدر بػػما ي ػمى خ  شػػيموف ليدخل 

فع اػك ار باطهػػم هو كخل ػاؤ  ا كائػل ا شػر ة مع الكػني ة الكاثوليكية ا ركماع كلكن بعد مركر أ ثر من ورػػن مػن الزمػا
ـع من خقؿ  بػين اعرتاؼ إيػماف يتعػارض 9678بػركما كزبلوا عنػها علننا ا عػهد شػيموف الثالث عشػر دينػكا  أم ا عاـ 

ركمػػػػا مع إؽلػاف ركما ع بينما هم  ػااظوا على اسػػػتققذلم عن خطػػػ إيليػا . لتنتقل ويادة الذين أرادكا أف يكونيػػوا ا شر ة مػع 
ع الذم اعرتؼ به بطرير ان  اثوليكيان من وبل الُ لطات ادلدنيية 9677بعد ذلك إذل رئيػػػط أالسػػاو ة العميد جػوزيف ا كؿ 

رائسةة الكةاثوليك اذل ليوهاانف  9881ع لتمن ه ركما ا العاـ 9689  اعرتات به ركما ا العاـ  9677العثمانيية ا عاـ 
عارض ذلك ليكػوف آخػر هػذا اخلػ  الػذم مت 9814-9778ا  ع اال اف إيليا الثاين عشر هرمزد العضو ا عةائلة خ  إيلي

لطريقة العةادية  ةبطريرؾ ع اذ  اف هو ني  ػه ود انيُت ب بشكل غةري نيظػػػامش ا عاـ  كااز با علػى الشػر ة  9781انيت ابه ابن
ع كبذلك انيب  خ  شػمعوف  9678عاـ  كوطعها 9558خ  إيلياع كدخل ا الشر ة مع ركما عاـ  مع ركما معظم أ باع

عكا النصػف الثػاين مػن القػرف التاسػع عشػر  9976هو خ  الكةني ة الل اْعتمد ه ر ينا  ني ة ادلشػرؽ االشػورية ا العػػػاـ 
الرهػػػػا  انيػػػػت مرا ػػػػزان - رمنشػػػػا -طهػػػػراف-القػػػػاهرة- لػػػػب -دمشػػػػا–اتس ػػػػت ابرشػػػػيات  لدانييػػػػة ا مػػػػدف اضػػػػنة كبػػػػريكت 

 عالكني ػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الكلدانييػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الكاثوليكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة نية احلديثػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػل انيشػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تلقرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليات التبشػػػػػػػػػػػػػػػػػػري 
https://stringfixer.com/ar/Chaldean) )كثيقة روػم نكرلموعة من الرهباف كهم ادلطراف بناف كالقط بناـ ع

اكضػػػػ وا ا اليويػػػػة شػػػػكرهم  ـ9856 شػػػػرين االكؿ  6تػػػػاريخ كغػػػػريهم ا ارسػػػػاؿ عريضػػػػة اذل ال ػػػػلطاف عبػػػػد اجمليػػػػد ب (91
ك قػػػديرهم للجنػػػاب الدكلػػػة العليػػػة علػػػى مػػػن هم االمتيػػػازات ع اذ اف االمتيػػػازات كاال  ػػػاانت الػػػل وامػػػت الدكلػػػة العليػػػة ا 

االعانية الع كرية على  قدؽلها الينا نيران مجيعا ليق كفارا نيقدـ له االدعية اخلريية ع اال اف عند كركد االمر العارل خبصوص 
وضاء ادلونيل كوراها ابكل خضوع ود وبلنا  مػع التػووري كالتعظػيم ع اذ اوراهػا بػدالت ل ػة الػف غػركش كبلػغ مجيػع مقػدار 

هذا ادلبلغ غركش ع ك ضلن امتثاال لـمر العارل ك شكر لقمتيازات ادلمنو ة لنا من  ضرة ال لطاف ع كود وبلنا  946851
ابشا ك اال ابشران ا مجعها كايصاذلا جلانيب نيندكؽ ادلالية ا كالية ادلونيل ع اال انيه ا ض  لنا أبف من وبل سعادة  لمش 

هذ  ادلبالغ هش ثقيلة علينا جدا  يقدركف ال قراء اف ػلتملوف ثقل هذ  ادلبالغ ع ك اف ال قػراء ال يقػدركف علػى داعهػا ع كاف 
عنػػا كال ثػػركةع ك ػػاؿ بػػقد العػػرب معلػػـو ال يشػػابه االمػػواؿ اهػػارل ركميلػػش  ادلبػػالغ  ثػػرية القػػرل  لهػػا اقػػراء كزلتػػاج  ال ذلػػم

https://stringfixer.com/ar/Chaldean)
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كاالانضػػوؿ ع شنييػػا الػػدليل علػػى اقػػرهم البػػدؿ ا هػػذ  االطػػراؼ ػلصػػل ا ال ػػ  غػػركش لػػو يكػػوف ػلاسػػبوف علػػى موجػػب 
الػذم ادل اذل بدالت هذ  اطراؼ نيصف هذ  ادلبػالغع لػذلك جػاءت اجلزيػة زائػدة كنيطلػب  قليػل البػدؿ الع ػكرمع االمػر 

 ضجر ولب االهارل ع اذ يعملوف لػ ةد بدؿ كدل ؽلكن مجع هذ  ادلبالغ كضلن خائ   ال  ت رؽ ال قراء من هػذ  اجلهػات اذل 
بػػقد اجملػػاكرين الينػػػا ك االجنبيػػة ع كوػػد ذباسػػػران كوػػدمنا هػػذا العػػػرض علػػى اعتػػابكم ملتم ػػػ  رمحػػتكم أبف   ػػرتمحوف حبالنػػػا 

زب يػػف شػػشء  ػػاا مػػن هػػذ  ادلبػػالغ  ػػ  ا ادل ػػتقبل صلمػػع هػػذ  االعانيػػة بكػػل سػػهولة ع الرجػػاء  ك شػػ قوف علػػى اقػػران ع ا
وبوؿ التماسنا كاجراء  وسق نا ابوش االمر دلن له االمر ع كمت راع اليوية اذل ال لطاف من اجل انيدار االدارة ال نية كالعمل 

 .( .HRTO387/1.1856M ل نعلى  قليل االمانية الع كرية من الكاثوليك ا كالية ادلوني
انيػػب  لزامػػػا علػػى الدكلػػة العثمانييػػة  ػػواري الت صيصػػات ادلاليػػة لرتمػػيم الكنػػائط اسػػتنادا اذل كمػػن ذلػػك يتضػػ  ابنيػػه         

ـ الػذم  ضػمن اوػرار مبػدا ادل ػاكاة ع كا ػ  9856لعػاـ  -خ  شريف علػايوف–ادلرسـو اذلمايوين اك خ  االنيقح الثاين 
 غػػري ادل ػػلم  مػػن االنيضػػماـ اذل  ااػػة الولػػائف ا الدكلػػة ع اضػػق عػػن انيشػػاء زلػػا م سلتلطػػة  للنظػػر ا اجملػػاؿ امػػاـ الرعػػااي

القضػااي ادلدنييػػة  كاجلنائيػػةع مػػع بقػػاء انػػا م الشػػرعية ابلن ػبة  للم ػػلم  ع كانػػا م الطائ يػػة ابلن ػػبة ل ػػري ادل ػػلم ع كال ػػاء 
ع  مػا  طػرؽ  "جبايػة الضػرائب كأتجػري االراضػش الزراعيػة ا القريػة"ل ػاء االلتػزاـاجلزية  ك طبيا مبػدا ادل ػاكاة ا الضػرائب كا

ادلرسـو  اذل ما مضمونيه  االهتماـ دبيزانيية الدكلة عن طريا التقيد بتدكين االيرادات  كادلصركاات بدوة كعناية ا سػجقت 
مػن  يػث  9856آذار 8بػه معاهػدة ابريػط ا ع كادلرسػـو هػو  ن يػذ كإوػرار دلػا جػاءت خانية مػع االهتمػاـ بتوزيػع الركا ػب 

 ولػت كزارة ادلاليػة زبصػيم . اذ  . (88-88ع ص 9989 ونيػه التزاما دكليان كعلى الدكلة العثمانييػة االلتػػزاـ بتن يػذ نعلشع 
 .( .DH,MKT2054/18.1310H. 1893مبالغ لتعمري ك رميم الكنائط من ادلوازنية العمومية العامةن

االسػػػػكندرية ع اضػػػػق عػػػػن ابرشػػػػيات  ػػػػل مػػػػن مػػػػن ابرشػػػػيات بػػػػقد الشػػػػاـ كانيطا يػػػػة ال ػػػػراينييت  وػػػػاـ بطار ػػػػة  ػػػػل        
ابرسػػاؿ عريضػػة مووعػػة بيػػنهم  بعقػػد اجتمػػاع مػػع كارل الشػػاـ زلمػػود ابشػػا  ػػوؿ مػػرياث ادل ػػي ي    (99كثيقػػة روػػم نكالقػػدس

نيوامي  86هجرم/ 9878ربيع االكؿ  89ك يف معاجلة القضية ع كوامت ادلشايخ أبرساؿ ربريرات اذل ابب العارل بتاريخ 
  .( .HR,MKT167/98.1273Hـن9856
من  (98كثيقة روم نـ  ارساؿ بروية 9858مايو  89هجرم/9874شواؿ  96اشارت الوشئان العثمانيية ادلؤرخة ا         

 جػرجيط كهػو مػق اليػاس كالية مونيل اذل ال لطات العثمانيية ا اسطنبوؿ اكض  ايها أبف ا د ااراد التابعي  السر ه مػق
الذم  رؾ الدين كانيب  ي ػبب ادلشػا ل ا كاليػة ادلونيػل بػ  االهػارل عشلػا ادل اذل   ػ ري  اذل كاليػة ب ػداد ع لكػن وػررت 
ال لطات العثمانيية ا كالية ب داد يفعػادة مق الياس مرة اخػرل اذل كاليػة ادلونيػل ع لػذا مت ازبػاذ االجػراءات مػن اجػل نيقلػه 

دلناسب  ع كسوؼ يتم ارساذلا اذل ا دل القرل ادل ي ية ا وضاء العمادية ا كالية ادلونيل كالل ي كن ايها اذل  مكاف ا
  .( .HR.MKT240/16.1274Hذات االغلبية ادل ي يةن

للمػػيقد  ويػػاـ رئػػيط الطائ ػػة ال ػػرايف 9858للهجػػرة  9875ذم القعػػدة  4اشػػارت الوشئػػا العثمانييػػة ادلؤرخػػة ا         
ثوليػػػك ا كاليػػػة ادلونيػػػل أبرسػػػاؿ برويػػػة مػػػن اجػػػل ادلوااقػػػة علػػػى انيشػػػاء  ني ػػػة ذلػػػم ا ادلونيػػػل ع إذ اف ازد ػػػاـ  ابػػػواب الكا
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الكنائط التابعة ذلم  كضػيقهاع شلػا يتطلػب مػن جنػاب ال ػلطاف ادلوااقػة مػن اجػل بنػاء  ني ػة ا مكػاف شين ذلػم ع كمت راػع 
ااػػا ال ػػلطاف بشػرط  ػػوار الشػػركط القزمػػة ع ك انيػػت ال ػػلطات ا رللػػط الطلػب اذل ال ػػلطاف النيػػدار االرادة ال ػػنية ع كك 

الو قء واموا ا  شكيل جلنة ال ماؿ االجػراءات القزمػة كارسػل اريقػان لكػش يػتم ارسػاؿ  قريػر اذل ال ػلطاف بشػاف الكني ػة 
  .( I.HR.168/9046ونيلنادلالل  ريد طائ ة الكاثوليك انيشاءها ا كالية 

 اخلامتة
 دراستنا اذل مجلة من النتائج منها ماايت: كنيلنا ا

ػلتػػوم االرشػػيف العثمػػاين ا اسػػتانيبوؿ كبعػػد اطقوػػه علػػى معلومػػات ويمػػة كمهمػػة عػػن  ادل ػػي ي  دل صلػػدها ا ا مصػػادر 
لبػدؿ ادلؤل   العرب اك ال ػرايف اك االكربيػوف ا اػرتة الدراسػة كابرزهػا الوثيقػة الػل طالػب ايهػا م ػي ييو ادلونيػل بت  يػف ا

 الع كرم عنهم.
 نقل ادلعلومات القيمة الل اطلعنا عليها االرشيف طبيعة العقوات االجتماعية الل  انيت  رب  رعااي ال لطاف العثماين من 
ادل ي ي  بهع ك نقل البا ث اذل  صور طريقة العي  ا ارتة اترؼلية  ا ة ع ك كشف الرغبػات احلقيقيػة الػل ارادهػا لبػث 

 لعدالة ب  ابناء رعيته ب   النظر عن الدين اك القومية.ادل اكاة كا
لقد  انيت الصورة ال لبية الل نيقلها االكربيوف عن الدكلػة العثمانييػة ا ثػر كضػو ا ا اطقعنػا علػى هػذ  الوشئػاع اذ بينػت  

 اهتم.االخرية ا اغلب اال ياف استجابة ال لطات العثمانيية لرسائل  الرؤساء الدين  ادل ي ي  كبروي
ؽلكػػن بعػػد اطقعنػػا علػػى  لػػك ادلعلومػػات التارؼليػػة ادلهمػػة دراسػػة ادلوضػػوع بصػػورة ا ػػي كيصػػل  اف يكػػوف رسػػالة ماج ػػتري 
كالسيما اف يتناكؿ ني  ة مهمة من اتريخ الدكلة العثمانيية دل يتم التطرؽ اليه ا مكا باهتا الر يػة ا ارشػيف رائسػة الػوزراء 

 العثماين.
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 نيور الوشئا
 99كثيقة روم 

 

                                           
(9) HR.MKT112/59.1271H. 
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 9 (8نينظر كثيقة روم 

 
 (.9ن (8نينظر كثيقة روم

                                           
(9) HR. SYS1005/12.1838M. 
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 .(9ن (4ينظر كثيقة رومن

                                                                                                                            

 (1) HR.SYS. 1781/17.1852M. 
 (1) HR.SYS2934/89.1853M. 
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 .(9ن (4نكثيقة روم  

 
 (.9ن  (6كثيقة روم ن

                                           

 (1) IMMS.79/3459. 
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 (.9ن (7نكثيقة روم 

                                                                                                                            

 (1) C.DH318 /15885. 
 (1) HR.MKT112/59.1271H. 
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 (.9ن( 8نكثيقة روم 

 
                                           

 (1) HR.MKT121/82.1272H.  
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 (.9ن (9نكثيقة روم 

 
                                           

 (1) HR.SYS2935/58.1855M. 
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 (.9ن (91كثيقة روم ن

 
 (.9ن (99كثيقة روم ن

                                           

 (1) HRTO387/1.1856M. 
 (1) HR,MKT167/98.1273H. 
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 (.9ن (98م نكثيقة رو

 

                                           

 (1) HR.MKT240/16.1274H. 
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 قائمة املصادر واملراجع
 غري املنشورة: الواثئقأواًل: 

 Osmanlı Arsivi (Istanbul)                             (االرش ف العثماين)استانبولواثئق   –أ 
1. C.DH318 /15885. 

2. C.DH318 /15885. 

3. DH,MKT2054/18.1310H. 1893. 

4. HR.SYS1005/12.1838M. 

5. HR.SYS. 1781/17.1852M. 

6. HR.SYS2934/89.1853M. 

7. HR.MKT112/59.1271H. 

8. HR.MKT121/82.1272H. 

9. HR.SYS2935/58.1855M. 

10. HRTO387/1.1856M. 

11. HR,MKT167/98.1273H. 

12. HR.MKT240/16.1274H. 

13. I.HR.168/9046. 

14. I.HR5/216.1256H 

15.  IMMS.79/3459. 

 واثئق وزارة اخلارج ة الربيطان ة -ب
1- F.O 633: from draft of Chapter XXXIV"the native Christians,Minorities in the 

Middle East"from situation in Egypt :Lord Cromers Account,undated,1917. 

 : املصادر الثانوية العرب ةاثن اً 
( .كالية البصرة ا ماضيها ك اضرها.ن هاشم نياحل التكريل مرتجم(. منشورات مر ز دراسات اخلليج العر  9988اداموؼع الك ندر.ن .9

 .9امعة البصرة .ج 
 .دار اآلااؽ العربية.9879 -9815( .مدينة القاهرة من كالية   علش إذل إ اعيل 9997إ اعيلع     اـ الدين.ن .8
 (. اتريخ سػقط  بين عثػماف من اكؿ نيشػئهتم اذل االف. مكتبة مدبوػلش.9995انياؼع يوسػف بك .ن .8
]رسالة  (ـ9889 -9596 -ـ9855-هػ988نة العثماين ا بقد الشاـ ماب ( .نيظاـ ادلل8198االسعدع  ن اسعد االمحد .ن .4

 ماج تري غري منشورة [.جامعة دمشا.
 االراميوف ا التاريخ. دار ادلشرؽ بدهوؾ.. (8191البري ابوان. ن .5
 .8(ع دار اجليل ببريكت. ج8(. اتريخ عجائب االشر ا الرتاجم كاالخبار .نط.9978اجلييتععبد الرمحن . ن .6
(. اثر  ر ة االنيقح العثمانيية ا  طور احلر ة ال كرية ا الوطن  8195اجلبورم ع هيثم زلش طالب عكاجلبورمع زينب   ن عبد .ن .7

 (.8نع88ع مجرللة جامعة اببلالعر  ا العهد العثماين ادلتئخرع 
 رؼلية ظلوذجيةع رللة دراسات بيت ادلقدس.    ( .كضع ك قوؽ االوليات ا الدكلة العثمانيية: دراسة كشئقية ات8196بيودع  علش.ن .8
 (.رموز م ي ية.8117مجيلع اننيػر .ن .9
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 قء الدين.ن د.ت( .ادلواطنة ب  ال ياسة الشرعية كالت دايت ادلعانيرة .جامعة التنمية البشرية .عجنكوع  .91
 ح القدس.ا ثورية. مر ز النشر كالتوزيع  امعة الرك  -(. ني ة ادلشرؽ الكلدانيية8119 ،عيوسف .ن .99
(.االوليات كال ياسة ا اخلية االسقمية من بداية الدكلة النبوية ك   فاية الدكلة العثمانيية . مكتبة 8118 بيبع ماؿ ال عيد.ن .98

 مدبورل.
 (. ادل ي ية ا العراؽ بدايتها ك طورها اذل يومنا هذا.ن اناع  وسا كسهى رساـ مرتجم(.مطابع دار االديب.8197رساـعسهى.ن .98
 (. العرب من ال تو ات العثمانيية اذل الووت احلاضر.ن  اجلندم  مرتجم(.  لمات عربية للرتمجة كالنشر.8199ف عيوج  .نركجا .94
 اابؤان ال رايف. مطبعة الطيف بب داد.(. 9998سا وع لويط.ن .95
 .(.8طن(.عخقنية اتريخ الكني ة الكلدانيية.8116______.ن .96
 ي ية الشروية.ناس اؽ عبيد مرتجم( . اجمللط االعلى للثقااة .(. اتريخ ادل 8115سورايؿععطية عزيز .ن .97
 .9.مكتبة االصللو ادلصرية. ج.(. الدكلة العثمانيية دكلة اسقمية م رتل عليها9974الشناكمع عبد العزيز   .ن .98
 .9975-9958الصااع لطيف ذبيل لطيف.ند.ت(. التنوع الطائ ش كاثر  على احلياة ال ياسية اللبنانيية  .99
 (.لبناف الطائ ش. دار الصراع ال كرم.9955يغع انييط .ننيا .81
 (. اجملتمع العر  ال ورم ا مطلع العهد العثماين.9979الصباغ ع ليلى .ن .89
 (. اتريخ ابرشية ادلونيل ال راينيية. مطبعة ش يا.9984نيليبا.يعوف.ن .88
جامعة ]رسالة ماج تري غري منشورة[ ـ.9994-9889  -هػ9888-9855(.النظاـ ادلارل العثماين ا العراؽ 9989علشعغازل   .ن .88

 ادلونيل.
 .9994-9864(. االدارة العثمانيية ا كالية سوراي 9969عوضععبد العزيز  .ن .84
 غليوفع برهاف .ند.ت(.ادل الة الطائ ية كمشكلة االوليات.دار الطليعة للطباعة كالنشر. .85
 يز.(. ركب   علش . مطبعة التو ل ابجلمام9999ارجع ال يد .ن .86
ةػػ ي ية ا العراؽع مةقاالت ابب بةيػػن ادلاضش 8198وزاصلشع اؤاد يوسف.ن  .87

ػػواوع ادل
ة
(.  لػػكيف بلدة اشػػورية وػػدؽلةع ا: ادلدْػن كالقػػرل كادل

لة ال كر ادل ي ش من عاـ   كدة.شر ة االطلط للطباعة اند -ع منشورات رللة ال كر ادل ي ش 8198كل اية  9986كاحلػػاضر ا رلة
 . الدار العربية للموسوعات.9999-9989(.التاريخ ال ياسش كالع كرم لقثوري   ا العراؽ 8114القي شع عبد اجمليد   يب.ن .88
(. موجز اتريخ الشرؽ ا كس  من لهور االسقـ اذل الووت احلاضر.نعمر االسكندرم مرتجم(.دار الطباعة 9957 ريؾع جورج.ن .89

 احلديثة.
 .نزلمود العابدم مرتجم(.دار ال ويدم للنشر كالتوزيع.9885-9884ر لة اذل ادلشرؽ(. 8196 ين لكعأ.ك.ن .81
ـ]رسالة ماج تري غري منشورة[. جامعة 9919-9889(.االدارة العثمانيية ا مر لة التنظيمات 8196زل وظعزين الدين ك يد .ن .89

 سوراي. - شرين
 كس كضريبة االرض. منشورات دار مكتبة احليا .انامش ع   امل   ن.ند.ت(.اجلزية ا االسقـ ضريبة الرؤ  .88
 (.دار الشركؽ.8(. ا انيوؿ التاريخ العثماينعنط.9968مصط ىع امحد عبد الر يم.ن .88
]رسالة ماج تري ـع 9699-9596ق ادلوااا 9999-ق 988اهل الذمة ا بقد الشاـ خقؿ العهد العثماين  (.8198نيداتع علش.ن .84

 جامعة اجلزائر .-انيية كاالجتماعية .  لية العلـو االني غري منشورة[
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نيوار ععبد العزيز سليماف .ند.ت(.اتريخ العراؽ احلديث من فاية  كم داؤد ابشا اذل فاية  كم مد ت ابشا.دار الكا ب العر   .85
 للطباعة كالنشر .

 -ا انضوؿ ا القرف التاسع عشر(. التبشري ال رني ش الكاثوليكش ا كالية 8198سليماف.ن  عهياجنةعملكاكم. إؽلاف عبدالرمحنع ناف .86
 . 8.مل ا49اجلامعة االردنيية..مج -رللة دراسات العلـو االني انيية كاالجتماعيةالنشاط التعليمش ظلوذجا.

 (. اسيوط  دك ه عائلة مصرم. مر ز االهراـ.9996كيصاع نا اهمش.ن .87
 اً: املراجع الثانوية ابللغة االنةل زيةلثاث
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 :البحث ملخص
هػرره ل سػااهت و لتع ػل ةلهه ػ  واػه لردت و  ررل  ػه تسعى هذه الدراسػ  لكشفػع  ػمه ةقتاػ  اطتمػا ل ظا ػ   

الث ػػهوو  ػػمه ال ثػػهؿو لاظتع  ػػداتو لالعػػهدات لال  هلاػػد الفػػعما  الػػف ارتماػػال تػػ و لوفػػهال  ػػمه الػػد  ت الػػف    ػػال  ػػمه 
 تر اه  و  ررل  ه الث هو اظترصكي.

  اطتماو اظتررلث الفعيبو الد ل .الكلمات املفتاحية: 
Abstract 
       This study seeks to reveal the importance of bread, the stages of its 

appearance and its names, and to trace its words as mentioned in our 

cultural heritage, such as proverbs, beliefs, customs and popular traditions 

associated with it, and revealed the implications resulting from its 

employment in our Mosul cultural heritage. 

Keywords : The beard , Folklore , indication  

 املقدمة:
 تشامه  فشك  المحث و المحث  مه ةقتا  اطتما و  ررل  ه الث هو.   مشكلة البحث:
يهػدؼ المحػث اد دراسػ  اطتمػا و  ررل  ػه الث ػهو وظترصػ  لتع ػل ةلهه ػ  الػف لردت و  ررل  ػه الث ػهو  ىدف البحثث:

 لف ارتماال ت  و  اهت ه. الفعيب  مه ال ثهؿ شعما و لاظتع  دات اظت رار   لالعهدات الفعما  ا
 حتدد المحث تدراس  اطتما و اظتررلث الث هو مبدي   اظترص .  حدود البحث:
جػػه ت ةقتاػػ  المحػػث و ة ػػ  ت ػػهلؿ ولدراسػػ  الػػد  ت الػػف    ػػال  ػػمه تر اػػع  اطتمػػا  و تظا  ػػه الث ػػهو  أمهيثثة البحثثث:

 اظترصكي.
 ىيكلية البحث:

 رره.ةقتا  اطتما ل ظا    ه التمهيد:
 اطتما ل سااهت  و اظتررلث الث هو.  املبحث األول: -
 اطتما لتر اه  و اظتررلث الث هو. املبحث الثاين:-

 اخلامتة
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 التمهيد: أمهية اخلبز ومراحل ظهوره.
 لاهظتػه ارتػػمخل اطتمػا ترجػػرد ا  سػهف  كػػى الرضو ل ػ  نتثػػ   ػهدة دذاااػػ  ،دنتػ  ،ػػدـ اه سػهفو  ذ يعػػرد  رمتػػ   د
الهرتة الف تدة فاهه اه سهف ياحمه اضتمرب تظ ى تدااا   مه   ظيمه ،م   ه ي ظب ذته ا  آ ؼ س   ؽ.ـو ،م  ةف يمدة و 
ص كهه تدركتاه و ال ظلف ل ص   لا ه و  خظاج الظ ػى ال  كاديػ و لرمبػه وػهف الاػرب اظتسػ ادـ و الم ػه  هػر  ػه ةل ػى للؿ 

 ر الظداع.اظتعظلؼ اآلف له  صه ع لكاما تفشك
لل ػػػد لرد ذوػػػظ اطتمػػػا و ال صػػػرص السػػػر ظي  ب اسػػػا  ا ػػػدا  خمػػػا ال اعػػػهـ و لولوديػػػ  اوػػػهلرو واػػػه الردت  

ال صرص اظتسػاهري  لصػهه د،ا ػه ي  ػامه اظااػع صػ ه   اطتمػاو لاشػشهل  لا را ػ  لالػذم وػهف  سػ عااف و تػاد الظافػديمه و 
 ػرع  ػمه اطتمػاو لوػهف اطتمػا دػذا  ال ػهس و  ٖٓٓرص ذوظ  ه ي ػظب  ػمه  ظا ك  اضت هري  اظتا كه و ف د لرد و ا د ال ص

تاد الظافديمه سرا  ا  ظار ال العماد  كى  د سرا و ليع اد ولدرج  ا لد  كى الفعري الذم لفظ اصتع  لفظاهبا الظااسو 
ب ال ااري الذم ةفهدػال     لالاعهـ الذم وهف يؤو   كى شش  خما ؼتاظ لوه ال ص ه   اطتما تس كـا  عظف  وه ك  أبسكر 

ص ه   اظتفظلوت الشحرلا . لجه  لصع اطتما الاري  لالصغري لالظداع الدااظم لاخظى  كى شش  ا،ظاص تسػاى ايوػرو 
لهػػر رداػػع  ػػدلر يسػػ عا  و ال  ػػدنتهت الدي اػػ  و ػػا   ػػمه لجمػػهت ا عتػػ  ل ػػمه ا را ػػ  خمػػا ال اهلػػ  لاطتمػػا ا هػػع لاطتمػػا 

 ذ لرد و ال صرص ا شرري   ه   وهروهد ا رو الف تعين  اظتظةة الف تػاالؿ  ه ػ  اطتمػا ل اػ  الشاػ   اظتااظ لدري اظتااظو 
  .ٛٙو ص  ٖٕٔٓلوذل  الامهخ  الف ت ـر إب  هج ا راع  مه ا امهؽ اطتهص  لكاكش   السرد لآخظلفو

دة  كى ةلراح  ص ر    مه الانيو تظجع  فأة اطتما  د ،دمي الزؿو  ذ لجدت ةشتهؤه اللد    رش  تكغهت  دي
لرمبػػه وه ػػال ارتػػ  الم ػػه  هػػي  ػػه ةل ػػى للؿ صػػه ع لكامػػا تفػػش  الظداػػعو فهػػي ذاوػػظة الفػػعرب يصػػ ع الاػػرب الكػػ   ػػمه 
الاػػني وسػػ اداـ ال ػػهرو فااػػه يفػػم  اظي ػػ  صػػ ه   اطتمػػا. ل  ة ػػد يعكػػا  ػػة ةل ةيػػمه  م ػػال ةلؿ سػػ مك   ػػمه اضتمػػرب     ةف 

 مػػهه لة ر اله ػػرؿو لنتشػػمه العثػػرر  كػػى آ ر اضتمػػرب اللد و ،ػػهرات  ديػػدةو ازدهػػظت و العصػػرر  ظهظهػػه ،ػػد جػػذب ا  
ال دنت  تك  اضتمرب و سهرؿ اعتاؿ اطتصالو  ذ ي رؿ الفه ظ الظتهين هرلدرلني أبف:  اطتما هر ذتظة الرض الف يمهروهه 

و و هت   اطتما: القتا  الث هفا  لالظ ايػ  لػدى   ػهرات العػه   ال رر . لرمبه لوه ال  صظو لةود  تظيدراج  ه تهكا ا ها ش 
اظتا كهػػ   هػػي ةلؿ  ػػمه زرع اضتمػػرب و الفػػظؽ اللسػػخلو لشػػمه او فػػهال تػػذلر   هحاػػ  و الجػػاا  الغظتاػػ   ػػمه الصػػحظا  

لارا ػ  لاضتصػهد. آ ؼ  ػهـو ؽتػه يػدؿ ةف شاصػهف  ػه  ػهرس ا ٛاهفظي ا و و  هظ دتكؤهه ال هرو  هػظ هشػعهؿ ال ػهر  اظهػه 
لرمبه تعرد أبصرؿ اطتما  د الر،ال الذم ةصمح فا  المدل  س را نيو ل ا  اصتااع ولارا ػ و فه   ػ  الػمعن  ػمه ةرض  د 
ةرضو ل ػمه  ظ ػػى آلخػظو و  ػػني  ّاػظ  آخػػظلف الرض ل اكػرا هبػػهو لدتاػ   اػػهة المػدل  د اظتغػػه ظةو و  ػني ت اكػػل  اػػهة 

و لتك  الظسر هت اصتداري  اظتش فه   كى الشهرؼ الػف سػش هه المػدل  ػمه ،مػ  دهلمػهف  ػه تصػرر اظتس رامه الصرب لا س  ظار
خاراهف اريك  ةل  شسررة أتيت  مه  شهف غتهرؿ لتؤدم  د غتهرؿ آخظو و  ني دتا  ةف الظسر هت الف رشتهػه اظتاار ػرف 

 الش هب  د ةف  اكا  الارا   لاضتصػهد ةدت  د  د ةف تشرف ةوثظ اس دارةو لةوثظ حتديدافو  ع لجرد  ظوا لاضح. ليفري
ت ساا الر،ال  كى ةجاا و لالس    كى شهررو مث  كى ةسهتاع لةايـو ل،صظت الاظؽ اظت فأة اظتسهفهت تني ال ش  و لت اال 
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شتػػح الوػػراخ و الػػردايفو لت اػػال   ػػهاع سػػش ا  ذات وثهفػػ   هلاػػ  ريػػرار الاػػهرو لدػػري  هػػظ الخهديػػد  ظهػػظ اضت ػػرؿو ل 
لسػػػ هت  اضتمػػػرب ت غااػػػ  الرض لتغاػػػري اظتفػػػهد مبػػػظلر الجاػػػهؿ. ل،ػػػد ذوػػػظت ،صػػػادة جك ػػػه ش اظتكحااػػػ  اظتش رتػػػ  وطتػػػخل 

،مػػ  اظتػػاادو اطتمػػا الػػذم ةوكػػ  الماػػ   ة شاػػدل  لهػػر صػػاهد  ػػههظ ا  ػػهد ةوػػ  الاظااػػدو فػػذل   ٓٓٛٔاظتسػػاهرم ،ظاتػػ   ػػهـ 
ص  كاػػل الر ػرشو تههجػأ   ػػد ه تػذلؽ اطتمػا ةلؿ  ػػظةو فهلظ كػ   ػػمه الظجػ  اصتمكػي الػػذم ةوػ  العفػل  ػػع الغػا فو لا ػ 

ةو  اضتمرب ال ائ   د اضتمرب اظتامرخػ  اريكػ  جػدافو لوػهف الظجػ  الػذم يصػ ع اطتمػا ؼت كهػهف  ػمه ةسػاف و ف ػد لجػد  هسػ  
  ل ه تعدهه  ٕٕو صٕٚٓٓي ع  كى ة  هب ال هريخ  هتهكا ا ها شو 
الف مت او فهفهه  مه اضت ػهرات المهتكاػ  لا شػرري  لالهظ ر اػ   كػى اف الفػعرب  لل د ةشهرت ا  ر ال دنت  وكهه

الف ا،ه ال تك  اضت هرات ،د  ظفال اضت ا  ل ظفال اطتما لوه ػال تصػ ع  تاظي ػ  ؽته كػ  ظتػه و ػه  هعكػ  ،مػ    ػرد ،كاكػ   ػمه 
رر ادلات اطتمػا ف ػد تكغػال الػذرلة  اج  ا داد الاحني مث الع ني ل مه مث اطتما  ع  ا ظ  تارران وش  لت امه ذل  تاػ

   https://ar.wikipedia.org/wikiواه تكغ ههه و غته ت اضتاهة رتاعهه   هدة :  ريخ اطتماو 
فمعػػػد اف  ػػػظؼ ا  سػػػهف اضت اػػػ  لالفػػػعري لاسػػػ غكهه و اعه ػػػ  وػػػهف  تػػػد لػػػ   ػػػمه اح هػػػه فهعػػػ  ذلػػػ  ترسػػػها  
  ظيمهو مث ص ع اعتهلف اضت ػظمو مث اظتعػدينو لتعػدهه صػ ع اظتاح ػ  اضت ظيػ و لوه ػال تعػن اظتاػه مه اضت ظيػ   رجػردة و 
مشػػهؿ العػػظاؽ  ػػة ل،ػػال ،ظيػػلو لترجػػد الظ ى اضت ظيػػ  الادليػػ   و الماػػر ت العظا،اػػ   ػػة الثا ا اػػهتو ل  ت ػػد ظ    تعػػد 

مػػرب ترسػػها ههو مث اظتاح ػػ  اظتاشه اشاػػ  الػػف تاػػررت اد  اػػه مه  اا،ػػ  ا  فػػهر اظتاػػه مه اظتاشه اشاػػ  لسػػهرل  احػػمه اضت
 تاحمه اضتمرب.

ل  نتشمه اصتـا وظتشهف الذم ُلِلد  فا  رداع اطتمػا و ال ػهريخ. فاػمه اظتػؤرخني  ػمه كتػد ةف ل دتػ  وه ػال و  صػظ 
ظداع ال ررو ل  ها  ػمه يع  ػد ة  ػ  لجػد ال دنت و ليظّجحرف آخظلف ةف تشرف ةرض سر ظ الع ا   اظتشهف الذم ةتصظ فاهه ال

ةلػػػع  ػػػهـ   ػػػالو  ٘ٔو فػػػظف اػػػهترف  تماػػػال ضتػػػا وتاػػػال اطتمػػػاوو للشػػػمه ه ػػػهؾ ورداػػػع الردفو الع اػػػع الػػػذم يظجػػػع  د 
ُْش  فع  ديثفه و مشهؿ شظؽ الردف لاظت  اي لكعصظ ال اروو هذا العصظ الذم ا اكع  مه فكساني لافا     فه تاد 

لاظت
   ػػػمه  صػػػظ. لكتػػػد آخػػػظلف و الانضػػػرؿ للسػػػخل آسػػػاه  ػػػمه ال ػػػهومه او اكػػػ  لرجػػػرده اللؿ. للشػػػمه يمػػػدل ةف  الفػػػهـ لةجػػػاا

الظداػػع ُللِػػد  و فػ ك ػػ  هػػذه الػػدااظة الشمػػريةو دااػػظة  فػػر  الش هتػػ  اللد و ال ػػهريخ  ريخ اطتمػػا ل فػػأت  و  ػػمه ةيػػمه تػػدة   و  
/www.annajah.nethttps:/    

لل هرمت  لةقتّا    ف د ةصمح  ظادفهف لكحاهة و و  تكداف العه و لر ػاه  رّ ػد و الػرّتاث لال ّػهريخ لالّ  هلاػد ا ج اه اػ و       
يػد ل،د مت كع ششك  للر   ل ذا،   مه  شهف آلخظو ةل  ة و  اظتشهف الرا د. لرمبػه لػ  ةقتاػ  ت  ػهلز غتػّظد الّ غذيػ  و  د

 ػػمه الثّ هفػػهت اه سػػه ا و ف ػػاف  ػػمه ة ّػػ  لت ػػ   سػػه   ومػػرية  ػػمه الّ عمػػريات لال ثكػػ  لاظتهػػههاا الفػػعمّا  و  ػػدد  ػػمه   هفػػهت 
 العه و فاثاف يعد خما ل كح ةل  اش ل كح  د ل   مه  ه يظتخل تني ال هس  مه صات.

اظتمهشظة اظت صك  ولغذا و لا ه ح  كى د  ت  للكاما و اضتاهة العظتا  اهسا ا    رر وثاعو  ذ ي  هلز د ل  
ةر ل ت  هفظ فاهه التعهد الدي ا  لال هرمتا  لالساهسا  لالدتا  لا ، صهدي . لذا ةضهى العظيب  كى اطتما رتك   مه اظتهههاا 

https://ar.wikipedia.org/wiki
https://www.annajah.net/
https://www.annajah.net/
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ف اهرتهع العظيب  كى الظ اي  اخ اؿ  مه خاعته  اهت  لتصررات  ل ع  دات و للئمه اخ كهال تسااهت اطتما  مه تكد آلخظ    ة
 و غتك  الشرتل ا و ال هفك    ٕٙٓٓ الدتس لآخظلف و  ةقتا  اطتما يمدل  كه ه لجديظا ول أ  

للظداػػػع اطتمػػػا  شهيػػػ  اريكػػػ و  ف وػػػهف و  ريػػػخ المفػػػظي و ةل و العػػػظاؽ لاظترصػػػ   كػػػى  ػػػد  سػػػرا .  ذ لت ػػػهج   
لصػػ ع  لاضتصػػػرؿ  كاػػػ و   ػػػد ه وػػػهف ُيصػػػ ع يػػػدلايف و الظيػػػع  الظداػػعو  ػػػة سػػػمعا اهت ال ػػػظف اظتهضػػػيو جهػػػدا تفػػػظاي شػػػه،هف 

ترسها  تدااا و لتمدة  مه  رسا اضتصهد لجتااػع ال اػحو مث ختاي ػ  لاػذهل  د الاػرا ني المداااػ  و ال ظيػ  جسػل اضتهجػ و 
 نيو   ه  كى ال  رر ةل لاأيت ال هس ولاحني  د تارهتاو ضه  ني  ؤل    رشتهاو مث ت ـر ال سه  ولع مه لال ااري لخما الع

 كػى الصػػهج اظتعػػدين الػػذم لُتاػػى فػػرؽ انر اضتاػػل. لػػذا وه ػػال وسػػظة اطتمػػا ذات ،ااػػ و فػػهرتمخل اضتهػػهظ  كاهػػه مب ظر ػػ  ،ػػاا 
تس  د  د الديمه تفش  ،رمو فصهر اطتما هر وال عا و الػف كتػل اضتهػهظ  كاهػهو تػ  لا رتا هػه  ظضػهة لكاػهلعو فػ ذا رةى 

ة   ػػ   كػػى الرض وػػهف يظفعهػػه لي مكهػػه لي ػػعهه  كػػى رةسػػ و مث ي ػػعهه  كػػى ةم جػػدار ةل  سػػ رى الاهػػ  ةل الشمػػري وسػػظ 
 ظتهػػع  ػػمه الرض. لترجػػد و اظتػػدف الفػػظاف اطتهصػػ  الػػف نتكشهػػه ةشػػاهص اشػػ هظلا وطتمػػهزيمهو  د ةف صػػهرت ه ػػهؾ ةفػػظاف 

ال اظتاهتا و اظتدف لالرايؼ مباصصهت  يهرتض  ه   تعرد  كشا هه لكدلل و لصهر اطتما   رفظفا تد ا  مه اضتشر  و لاف  ح
ةف تسػد  هجػ  السػهو نيو لت ػي اطتمػاو  كػػى الػظدا  ػمه تػرفظهو هػر ال عاػ  الػػف  كػى الهػظد ةف لترت هػه لي ػّدرههو  ػة صػػهر 

  اااانف لكرفه  لاهخاصو جسل اظت رل  الفعما  صهر تا  ه خما ل كح . 
 سػػػرية اطتمػػػا لةاػػػراره ل رمتػػػ و ل  نتشػػػمه اه هاػػػ  ت صػػػرص  يصػػػعل تسػػػكاخل ال ػػػر  و هػػػذا المحػػػث  كػػػى وػػػ ّ 

ال،د ني وكهه  رل  ل ظظهتا ل  لفكسػه ها   ػ و ف ػد ةللػال اضت ػهرات وكهػه  رضػرع اطتمػا ةقتاػ ف ،صػرىو ؽتػه ة  ػظ و تعػن 
 ذ يُعػد الاعػهـ الػظااس الدايانت لتعن  هههاا الث هف  اه سه ا  السهادة. للتظػى اطتُْمػا و ا  اعػهت وكهػه  مبشه ػ  رفاعػ و 

 الذم ي ع اد  كا  ةه  اظتدف لال ظى و دذااها الار يو لهر اظتعّرؿ  كا   مه دلف سهاظ الاعا  ا خظى. 
للشمه ظتهذا اطتما   ف  تسها  اطتما ل سهسا   شه    ل شامه ،رت و فهه سهف تساخٌل واماهو ل سهسا  الفعرب 

اين  عػ . ف ػد زت  ػ  اه سػهف شػاهظت  لجرا ا ػ  طتمػاه. ل ػني   ػرؿ وخمػاو    ع اػ    زا  خماهه الػذم ي مػع  ػمه تاهت هػه الرجػد
وا  ج دذااي فحسلو ل فته يفري  د ر اي  تظاواال فا   رب ال هريخو ترصه   هدة   هفا  ػػ لجردي  و آف   عفه. ليعد اطتما 

هفػػهت اظتا كهػػ   ػرؿ العػػه  لعتػػه لجػػرد ةسهسػػي لةصػػا  مبسػااهت  لةشػػشهل  اظتا كهػػ   ػػمه الشػػاه  ال كاكػ  الػػف ت هػػع  كاهػػه الث 
ت ػػػهريخ الفػػػعرب ل  ػػػهرهتهو لا  ػػػهلز ة ػػػ  جػػػا فا  ػػػمه الاعػػػهـ لالعه ػػػ  اظتفػػػرتؾ لكرجمػػػهت الغذاااػػػ  وهفػػػ  الػػػف تع اػػػد  كاهػػػه 

 ٕٕص و ٕٚٓٓالفعربو ل     صظ يعرب  مه   هف  الماد ل رمتهه ل شرانف راسافه و  سرية   هرهته  هتهكا ا ها ش و 
 .ل ه تعدهه 

 ف  ا،  اطتما وضتاهة  ا،   اا   جعكال الفعرب ت سج   هه ةساررة خظافا  تفّم  الع ني تظ ا اظتظةة اضته   
الػػذم يشػػرب شػػائه ففػػائه  د ةف ي  ػػج فا ػػدـ اضتاػػهة.. دته ػػه واػػه الع ػػني الػػذم يظتهػػع وطتاػػرية  د ةف يصػػمح جػػههاا لاامػػا 

ا ه  اه يص ع اضتاهةو ل فته هر اضتاهة و  ّد ذاهته تصع ال حّرؿ لاطتكع  اث ت حرؿ  مهت ليؤو .  ذ يصمح اطتما ه ه وه
لهي ت ّكل الع ني  كى ال هر  –ال اح  د د،اع مث   ني مث خما اظّم شهّي و  اكا  شماه  وظتاهض ت  ظظ فاهه اظتظةة 
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 ػػه صػػ ع   يػػداهه لهػػي سػػعادة ت ػػّدـ اطتمػػا لاضتاػػهة  –ر لت كػػل  عهػػه آ هعتػػه لا  ظهرهػػه الػػذم يػػاداد  ػػع  ػػظارة الهػػظف ةل ال  ػػر 
 لاههعته ل هاك هه.

ل ػد ةوػد ال ػهريخ ا سػا ي  كػى ةف السػااني وػه را لتظصػرف  كػػى حتديػد سػعظ اطتمػاو تهػهداي ظتػه ي  ػظ   ػ   ػػمه 
و ؽتػه  ػرّب   ػ  ػتاػرد درليػش هتديد لأل مه و المادو لارتماال رااح  اطتما و ال هريخ تظااح  الـ لالماد لالهػظدلس اظته ػرد

 (.ٛٔو ص ٕٜٜٔو ،صادت  وة مّه  د خما ة يو. ف شه  رااح  خما الصمهح ،ظيم   مه رااح  الرض لال ر    العادو 
يعرد ارتمهط اطتما وضتاهة  د  ا،   ولرض لهر ال مهت الذم ختظج  الرض الرّ دة خهص   ذا وهف هذا ال مهت 

اطتما تعدا ،دساه ل    صدر اطتري لال ههؤؿ واه سهد و اظتع  ػدات الفػعما و لهػر ؽتػه كتعػ  ال ػهس  ،احه ةل شعرياو فا اذ
يعػّدلف اطتمػا  عاػ   ػمه  عػا اظتػرد لجػل ا رتا هػه ل ػػدـ اهل ػه  هبػه و الاظيػع ةل اظتاتكػ  لتهػرتض تعػن ال  هلاػد رفػع ،اعػػ  

 اطتما لت ماكهه للضعهه جه مه خرفه  مه ةف يدلسهه ة د.
ت دسػػػا  ومػػػرية و اذ لت ػػػػظ و الرجمػػػهت الغذاااػػػ  الار اػػػ  رتاعهػػػػه لو  هط اطتمػػػا و اظتػػػررلث الفػػػػعيب اظترصػػػكيلُتػػػ

اظت هسمهتو ل مه مث  يفش  اظتهدة الغذااا  السهسا و ل،د  هفظرا  كا  و  ررل ها الفعيب   ذ ال دـو  ذ ارتمخل ال عه    ػع 
الامعوو لي ا اضتظص  كى  دـ ر ي ت هايه و ال اه  و ت  مو  خهص يساى اطتما تا رس  عا  . لي ا لضع   هدةف و ل ه

ي ا ا   ههظ هبه  س ادا هه و تعن الامهؽ ا خظى    هفو ةل يمهع ة اهانف ظتمه يفرتي   كههف لكحاراانت لهر ي هدم و 
ظػظ  ررل  ػه الفػعيب ر ػي اطتمػا  كػى ال اه  خما ايتػس احػني ـتهلػ   لهػذه  ػمه اظتهػمه الػف ا  فػظت و اآلل ػ  الخػرية. للت

الرضو ل كى  مه رةى خمااف  ظ اهف ةرضهف  كا  ةف ي مك  لي ع  و  شهف  هؿ  لا   ل لع   ،د تكحػع تػ   ف   ي ػا تػذل . 
 ليفش  ت ما  اطتما زتداف هلل تعهد  كى  عا  . 

، و فشه ال السظ تفرتم اضت اػ  تعػد تعدُّ  اكا  هتائ  خما السظة ،م   صع ،ظف  مه الا هف  مه العاكاهت الفه
 رسا اضتصهد و تداي  الصاعو مث ت ـر تعاكا  دسكهه لجتهاههه  كى ةساح اظت هزؿو لي ا خااػه و خػااانت  عد اػ  ومػرية 
و السػػػظاديل. مث ايت الا حػػػهف الػػػذم ياحػػػمه اضتمػػػرب تػػػني الها ػػػ  لالخػػػظى لاخػػػذ وػػػاس  ػػػمه اضت اػػػ   د  هو ػػػ  الاحػػػني 

 اظتاح   و مث ت ـر السظة ت ا  الاحني ل اكاص   مه ال اهل  ةل الفراال العهل   فا و ل مه تعدهه ت ا  اكاػ  لااح   و 
 الع مه لتعدهه متما ول  رر الااين.

لمتما ال سه  لال ههت و  دي   اظترص   ه  ف اطتما  ظة ةل  ػظتني و السػمرعو لعػدـ تػرفظ الثاجػهت لا اػدات 
  اطتمػػا تسػػ ظ ال ػ  ّػػرْر تعػػد لضػػع شػػي   المعػػظلر  لهػػر ف ػػات اضتاػػراانت لالػػذم وػػهف يسػػ ادـ ل،ػػرداف آ ػػذاؾو لتمػػدة  ظا ػػ

هشػػعهؿ ال  ػػرر الااػػين ةل تعػػن ،اػػع  ػػمه اطتفػػل ل اػػل  الاظفػػ   الػػذم كتكمػػ  المه ػػ  اصتػػهاكني  ػػمه  هفػػ  الفػػخل   ػػد اػػظ 
ةة تػدهمه ،اػع الع ػني ولػدهمه مث ت ػع الساسػا  ةل  مػ  دجك  و  دي   اظترص . لو  دة  شعهؿ ال هر و ال ػ ّ رْر ت ػـر اظتػظ 

السردا  لتدلره ولفرت . لتعد س ظ ال ػ ّ رْر لتاهض لرف الاني يػ ا لصػع الظداػع ول ػ  ّػرْر. ل  ػد ه ي  ػج اطتمػا تهػرح   ػ  
لترااػد العا،ػ  رااح  اام و ل مه  هدات لت هلاػد  سػه  اظترصػ   هػدا  اصتػرياف تعػن ةردهػ   ػمه اطتمػا اضتػهر  ػمه وب اومػ  

 ل  ههر الفاهرة تا همه .
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ليُعػد خمػا ال ػ  ّػػرْر الااػين  ػمه ةشػػهظ ة ػراع اطتمػػا لةجردهػهو ل،ػد اشػػ هظت ال ػظى لالرايؼ إب ػداد هػػذا ال ػرع  ػػمه  
 اطتما ل  زالالو ل  سااه و العظاؽ لسرراي لالردف للم هف لفكساني لتعن   ػهاع اطتكػاج العػظيب. ل،ػد دػاا ال ػ  ّػرْر اظتعػدين
المارت و الس رات الخريةو الذم يعا   كى الغهزو ذل  ل     هسل لظا   رت  الماػال  ػمه ال ػ  ّػرْر الااػينو  ذ نتشػمه   كػ  
ُاا ػاة طتمػا 

تسهرل  تعشس ال ػ ّ رْر الااين الثهتالو    ةف  سهلئ ال ػ ّ رْر اظتعدين هي ة ػ  يه ػد اطتمػا اظتػذاؽ اطتػهص لال شهػ  اظت
 ال ػ ّ رْر الااين.

ا  اػػدت السػػظ اظترصػػكا   ،ػػدنتهفو و اطتمػػا  كػػى  ال  ػػرغ   ةم ال  ػػرر ل كح هتػػ .  ذ    تشػػمه ت ػػرفظ ه هلػػ  افػػظاف 
لكاما. فا    ال ػهس اد خمػا  ػه لت هجر ػ   ػمه  ػهدة اطتمػاو لهػر  كػى ة ػراع. اطتمػا العػهدمو لخمػا الظ،ػهؽو لخمػا الرباشػني. 

 ه اطتما داخ  المارت فشهف يع اد  كى ةدلات للراـز ه داده ل  هه:لترجد تعن اطتمهزات الكرايت متماف لك هسو ة 
ل ه   مه اني  كى شش  اساراين.  ه رح الاظفني اله ح  العكاه تشرف اورب  مه السهكى. ل،ػد ختصػص  التنوغ:

اـ ةجػػرد ة ػػراع رته ػػ  ا  ه ػػرا هػػذه اضتظفػػ  اظتهاػػ  لهػػا  ةصػػحهب ال  ػػه ري  و ػتكػػ  اظتاػػداف ليعظفػػرف ولشػػرازيمه. ليػػ ا اسػػ اد
الاني الذم يعد لذل . لتعد  ظلر فرتة يمدة العا  تعا   ال  رغ  لي هؼ  لا   هدة  ال   . اله ات  مه زرا   اضت اػ  
ال الفعري. ل اهسش . ل هدة تشرف رت  الماال الشمرية ال اصتدة هي اظتفظف   كى ت ها  لتظوام  جسل خربهتػهو لتعػد ا   هػه  

و ي  ا  س غ  ةم  ظؽ ال  رغ  ة ي صكل ترسها  العاػداف لةدصػهف الشػ هر الاهتسػ  ال المعػظلرو لتعػدهه  مه الم ه  تاـر
يشرف ال  رر جههاا لكاماو  ذ لتاى وس اداـ الدصهف ال اصتّك  لالمعظلرو ليساى اطتما تعد ذل   خبما ال  رغ  ليس عا  

،اع   مه الصػهاح  شػررة لدااظيػ و يرضػع الع ػني فر،هػه  الفرت  لهظش الع ني ت اع ومرية لخماهه تراسا   الصهج  لهي
 خما الظ،هؽ .م فا ا تعد ذل  شرا  الع ني اظتعد لذل و لالذم يساى 

لهر ،اع   مه اضتديد  كى شش  ة مػربو فاػ  رةس  ػدتل لاهي ػ  الثه اػ  فاهػه ذراعو ال خفػم و  سيخ )التنوغ(:
ل  ػػرر و ليسػػاى هػػذا  اظتػػه رغ  ال اظتػػه رر. ليرجػػد   ػػد تعػػن روت لهػػر يسػػ ادـ ل  كاػػل ال ػػهر ال اصتاػػظ داخػػ  ال  ػػرغ  ا
 المارت ل،كاا  ه وهف الساخ يس ادـ لدظاض ةخظى. 

،اعػػ   ػػمه اضتديػد ر،ا ػػ  ج ػا الشػػعو عتػػه ذراع اريكػ  لتسػػ عا  ل حظيػػ  ال ػهر و اظتر،ػػد ال يسػػ عا   االسثاام:
  لك فكاع  الهع  و شكع اطتما لا  اا    مه ال  رغ. 

و ةصكهه  صرتج  لهي اطتفم  ا سارا ا  الف فاهه يػد ف و اهي هػهو لتسػ ادـ لرت،اػع الع ػني ةم  شوبك:ال
 جعك  ر،ا ه جدا. ل  د العظب هي  اظتاكا   ال  اواج  ال اظتساح. ليص ع و سرؽ اظتاداف و اظترص   مه اطتفل. 

سػػا  تسػػ ادـ لرت،اػػع الع ػػني  كػػى ٔ لشتشهػػه   صػػه اسػػارا ا  الفػػش   ػػمه اطتفػػل ارعتػػه جػػدلد اظتػػرت النشثثابة:
 شش  ر،هاع ر،ا   جداو لتس ادـ لعا  خما الظ،هؽ. 

،اػػع  ػػمه ال اػػهش حتفػػى تػػمعن ال اػػع الصػػغرية  ػػمه ال اػػهش لتشػػرف شتاشػػ  لتػػدخ  اطتمػػهزة يػػدهه طتمػػا  امللزقثثة:
 للذا دت ع ال هر  مه  كى يدهه. ال  رغ  ذ ت ع ،ظص الع ني اظتعد لكاما فرؽ اظتكا   مث ت ع  داخ  ال  رغ مبههرةو
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مث  هظت الفظاف الفعما  الف تص ع اطتما ظت هزؿ اوك  الف يرجد فاههو   هت   مكغ زهاد  مه اظتهؿ. لترجد تعن 
اطتمهزات الّكرايت ومه  متماف لكمارت ةل السراؽ ةل اظتاه او ل،د ت ي  دد ،كاػ    هػه و تعػن اظت ػهاع  ػمه اظترصػ  اد  ػد  

 ذ وه ال اطتمهزات  ع اطتمهزيمه لت كرف ا سراؽ ليعظضرف اطتما و الساؿ ل  سااه و   ا   اظتاداف ل دو  تظوػ  و اآلف. 
لتعػػد اف  ظف ػػه  ػػهدة الصػػارف لوثػػظت ا فػػظاف اطتهصػػ  تػػ و ،كّػػال اظتاػػهتاو ل ف وػػهف اطتمػػا  هزالػػال لػػ   شه  ػػ  فػػأف وثػػرياف  ػػمه 

ثػػػ  ال فػػػظيل أب را ػػػ و لالمػػػه،ا  الاهتسػػػ و لتفػػػظيل المه اػػػ و لةوكػػػ  المهجػػػ و ا اعاػػػ    نتشػػػمه اوكهػػػه     ػػػع اطتمػػػا  ػػػمه  
لاظتفرايت لاظت كاهت لدريهػه الوػات الفػعما  ا خػظى. واػه ليػدخ  اطتمػا و لجمػهت وثػرية  ػمه لجمػهت السػظة اظترصػّكا  

ة اظترصػّكا و فػا  شػهد ؾتػد  هاػدة و أبششهل  اظت  ر  و ليعد ت هلؿ اطتما  ع الاعػهـ و الرجمػهت رتاعهػه  ػمه   ر ػهت اظتهاػد
 ةم تاال  مه تارت اظترص     لوهف اطتما  هضظاف  كاههو ل  سااه و  هادة اهفاهر الصمه ي. 

 املبحث األول: اخلبز ومسمياتو يف املوروث الثقايف
خمػا المعػري الرض ل اطتُما   مه الهع   خ ما  و الكغ  العظتا  ليعين ضظب .   رؿ خماه خمػااف ةم ضػظت . ل  ػرؿ 

تادي  ةم ضظب الرض. لشتي  خمااف  لف اطتمهز ي ظب الد،اع تادي    د ُص ع . لاظتامرزات اسا ياكع  كى و  اضتمرب 
 ػمه  ثػػ  ال اػػح لالفػػعري ةل الػػذرة . مث ةاكػػع اسػػا اطتُمػػا  كػى ةم د،اػػع يصػػ ع  ػػمه هػػذه اضتمػػرب اتمه   ظػػرر ود.تو  ػػهدة: 

 ُخمٌا .
اش   كػػى الظداػػع اظتصػػ رع  ػػمه د،اػػع ال اػػح ةل دػػريه. ليعػػد ال اػػح  ػػمه اظتػػراد الغذاااػػ  ياكػػع اسػػا  خمػػا  ةل   ػػ

ال ػػظلري  لس سػػهف ل،ػػػراـ  اهتػػ و ل صػػػدر خمػػاه الاػػػر يو للت ػػ  اصتػػػا  السػػهس  ػػػمه اعه ػػ و لػػػذل  يُعػػد   ػػػد  ه ػػ  ال ػػػهس 
و  ٜٕٔٓهاو فهػر دػذا  التداف انضػظ و ال عا   لتهرح     رااح  الربو وو لرمبه يشرف الظ ا الظااس  كى ت هاها لدنتر  ت 
    ٕٖٓص

لاطتمػػا: و الث هفػػ  الفػػعما  هر ال عاػػ   ل العػػاش  ل الػػااد و مبػػه دتثكػػ  اللد  ػػمه   حػػ   عتاػػ  وظنتػػ  لس سػػهفو لمبػػه 
ل ػػه يش سػػم  تع اػػ  الثه اػػ   ػػمه لسػػاك    دػػص   هػػه ظتراصػػك  اضتاػػهةو لمبػػه دتثكػػ  الثهلثػػ   ػػمه الُشثػػظِة لاله ػػانو لاعػػهـ لكاسػػهفظ 

ا  سػهف  ػمه خػري ةل شػػظ.   ػ  اطتمػاو  ػػهدة الغػذا  اللد لالظااسػ  لرمبه الر اػػدة  ظتايػني اله ػظا   ػػرؿ العػه و لة ػ  لألد اػػه  
 (.ٜو ص ٕٕٓٓةي هفو ل ف اخ كع خما هؤ    مه خما ةللئ   شعاف و 

د لال ػػػظاؼ الػػػف ا  ػػػهدت  كاهػػػه تكػػػ  ل ػػػد تعػػػدد ةشتػػػه  اطتمػػػا ل سػػػااهت   و الػػػماد العظتاػػػ و لذلػػػ  لفػػػع ال  هلاػػػ
ا  اعهتو فعكى الػظدا  ػمه ةّف الكغػ  العظتاػ  جتاػع هػذه ا  اعػهتو    ةّف اػرؿ ا  ػداد اضت ػهرة العظتاػ   كػى  سػه   ومػرية 

صػ  تني آساه لةفظي اهو ل خ اؼ العرا   اظت هخا  لال  هريسو ،د ةسها و  فر    ػهرات وػٌ  عتػه  هداهتػه لةسػهلامهه اطته
و اضتاػػهةو ف ػػاف  ػػمه ا خػػ اؼ و الامػػهؽ الغذاااػػ  لػػاس ف ػػخل و ةشتهاهػػه تػػ  و  شرانهتػػه ةي فػػه. لمت كػػع اطتمػػا و اشتػػ  

 ل شرانت  ل ة ششك  تني دلل  ةخظى.
ل ال عا   هي  مه تني ةشته  اطتما اظت دالل  و اظترص . لو ت هلاد ال ظاس تمعن اظت هاع  مه اظترصػ و  ذ حتاػ  

ل ػػد صػػهر اطتمػػا ةهػػّا   صػػظ و  ظػػهـ اه سػػهف  لس  عهػػه اطتمػػا ةل ،اعػػ    ػػ  ل  كػػل فػػأؿ اطتػػري  عهػػه  د تاػػال زلجهػػه.العػػظ 
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الغػذااي   ػػد ه تػػدة يسػػ  ظ لارا ػػ  ال اػػحو ل  ػػد ه اػػّرر  ػػمه لسػػهاك  ال   اػػ  ةصػػمح متػػػما العػػػ ني مثّ ي ػػع  فػػرؽ   ػػهرة يػػ ا 
ل ػّ  لصػا ه تػ  لجاهتػ  لر ػاا  ػمه ر رزهػهو فاسػّاى   ػد العػظب ولظداػع  تساا هه لصػ ه   . مث تاػرر اطتمػا ت اػرر اه سػهف

لالعاش إبااؽ اصتا   كى الشّ  لااث  اضتاهة لقتا ػ  الغذاااػ  السهسػا    ػد الفػعرب اظتا كهػ  لتعػددت ة را ػ  لتسػااهت  
و لالعػػاش المػ ك ػدم و  صػػظو لخمػػا  ػمه تكػػد  د آخػػظو ف  ػد اطتمػػا العػػظيب ةل المػ ك ػدم ةم ال  كاػػدم و   ػػهاع اظتغػظب العػػظيب

الصػهج و العػػظاؽ لالفػهـ للم ػػهف لدريهػػه  ػمه الشتػػه  الػػف خت كػع وخػػ اؼ المكػػد ل هداتػ . فكشػػ  شعػػػػل  ػمه شػػعرب العػػه  
اعتريػػ و لهػػذا ال ػػرع  ػػمه  ػػهدات لت هلاػػد ل ػػررل ت يع ػػا هبػػه ليعاػػ  لكحهػػهظ  كاهػػهو  ذ تعػػّد الاعاػػ  جػػا فا  ػػمه اظتػػررلث ل 

اطتما الصهج   لهذا ال رع  مه اطتما ر،اع جدا لاعا  لذيذ لسظيع اعت ا لهر  رع  مه ة رع اطتما العظيبو لالذم يص ع  مه 
د،اع ال اح الشه  و  اث يع مه الد،اع  ع اظته  لاظتكح. مث يظؽ الع ني  كى شش  دااػػظم ومريو ،د يص  ،اظه اد ةوثظ 

 جداو لرمبه يعرد  رمت  اد  ئهت الس ني. واه  خمػا الصػهج  يعػدُّ ،ظيمػهف  مه خمػا الظ،ػهؽ  لش ػ   مت كػع  مه  رتو لهر ،دمي
  ػػػػػػ   ػػػػػػمه ان اػػػػػػ  الفػػػػػػش  لل ػػػػػػ  خمػػػػػػا شػػػػػػعيبو ا  اف الاعػػػػػػا مت كػػػػػػع  ر ػػػػػػهف  ػػػػػػه  خػػػػػػ اؼ تعػػػػػػن  ػػػػػػػػمه الػػاػػشػػر ػػػػػػػػهتو 

يػػع ال ػػرؿ ةف  ػػذوظ أبف ال سػػه  وػػمه  ي مػػههني وطتمػػاو  ذ لا سػػ ػػاػػدا ػػػػهتو ف ػػاف  ػػمه اظي ػػ  العاػػ   هسػػهه. للعػػ   ػػمه اظ 
ت ػػهس  هػػهرة اله ػػهة و هػػذا ا ػػهؿ حتديػػداف لتع ػػ  خبام هػػه لزلاجهػػه  مشػػظافو ف  ػػرؿ  ػػمه اله هة ،رصػػ هه هػػ  ،ػػداهته  ةم ةف 

كػػ  ي ػػػهديمه   سػػااه لةف  اكاػػ  اطتمػػا وه ػػال تػػػ ا تصػػررة رته اػػ و فشه ػػال  سػػه  اضتػػي الرا ػػد ةل او  رداههػػه ومػػري اضت ػػا 
لاج اهع  كى ا داد اطتما لػػدرجػػ  ا ػػهػػه اصمحال  مه لسها  الرتفا  لدى اظتظةة اظترصكا  و ال اه  الفعما  وظتهضي  ع  ه 
يرتافع و   داد اطتما  مه  ػهدات   رار ػ  لػتممػ و ت اثػ  ول عػهلف لاومػ  لرتعػِ  اصتػرياف ل اعػهـ الشمػهر لالصػغهر. لؽتػه يػذوظ 

هرة ال سػػه   و صػػ ه   اطتمػػا ،ػػد اسػػهاال اد  ػػد ومػػري و زتهيػػ  افػػظاد السػػظة  ػػمه شػػمح ا ه ػػ  الػػف هػػددت ا  اػػع أبف  هػػ
 العظا،ي و فرتة اضتصهر ا ، صهدم لاضتظلب اظت شظرة الف  ظ  هبه المكد.

  ةف ر ػػاه يظػػّ  لرمبػػه مت كػػع شػػش  اطتمػػا للر ػػ  ل ذا،ػػ   ػػمه تكػػد  ػػظيب آلخػػظو ةل  ػػة و المكػػد الرا ػػد  هسػػ و  
 ريػػػػػػػػػػػػػػخ ) ر ػػػػػػػػػػػػػػدا و الػػػػػػػػػػػػػػرتاث لال ػػػػػػػػػػػػػػهريخ لال  هلاػػػػػػػػػػػػػػد ا ج اه اػػػػػػػػػػػػػػ  الاػػػػػػػػػػػػػػـر واػػػػػػػػػػػػػػه هػػػػػػػػػػػػػػر و اآل ؼ  ػػػػػػػػػػػػػػمه السػػػػػػػػػػػػػػ ني 

 ( https://www.wikiwand.com .اطتما
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 املبحث الثاين: اخلبز يف املوروث الثقايف.
 أواًل: اخلبز يف املعتقدات الشعبية:

فشظيػػ  لسػػكروا  شػػغكال   ػػرؿ ال ػػهس ل كشػػال ،كػػرهبا  فأصػػمحال  تصػػ ع اظتع  ػػدات الفػػعما  ترصػػههه  ػػررل ت
 سكاهت   نتشمه ةف يظ،ى  لاهه الف و تغن ال ظظ  مه صح هه ةل خائههو لة سى اطت رع ضتشاهه تدهاهف  ف د خاال 
اظي هه  د ،كرب ال هس ل  رعتا ل هرسهاو  ه  ها لخهصػ ها  لرسػاال و الػر ي الفػعيبو لةضػحال جػا ا   ي  ػاةُ  ػمه 

رجداف الفعيبو لدخكال و  ررل  ه الفعيبو فشه ال ههجسهف يفغ  وؿ ال هس فافعظها ول ههؤؿ لالهظح ة اهانو لاطترؼ ال
 لال فهـؤ ا اهانف ةخظى.

لكاما ،داس  ومرية و اظتع  دات  الفعما و لدى  عظا الفعربو ل  سااه الفعرب العظتا  الف يعد اطتما ضاههف 
  د الام هت ا ج اه ا  اظتا كه . ظته نتثك   مه   ا   اج اه ا و فهر قتاة لص  تني اه اه هت داااهف  كى  رااد اعه ها 

   . ٗ٘و ص ٖٕٔٓا، صهدي و لساهسا و لاج اه ا و لر اي  لصحا  ور مههف و 
ث هفاػ و لل د ا عشسال اقتا  اطتما هذه  كى اضتاهة الار ا و  ذ صهر اطتما جا فا  مه ال  هلاػد الفػعما  لاظتػررل ت ال

   .ٕٚٔو ص  ٕ٘ٔٓلا    جه مهف ومرياف  مه ال ثهؿ الفعما  الف  ربت  مه ةقتا  اطتما و  اهة اه سهف  دمحم و 
للكاما ،دسا   و اظتع  دات الفعما  لشثري  مه شعرب العه و  كى اداياه ل ذاهمهه اظتا كه و ل    سى و هذا 

تا ذتػ  اطتمػػاو لا حػػرؿ اد ت كاػػد  سػػاحي  زاؿ  رجػػردا  ػػة ا ف اطتمػػا  الصػدد ،صػػ  اظتسػػاح   كاػػ  السػػاـ  لهػػر ي ػػهلؿ
     https://annabaa.org/nbanewsلاظتكح و اظتع  دات الفعما  لالرتا ا و  ادر اصتظاح و  

ل ػد   حػال الث هفػ  الفػعما  اظترصػكا  اطتمػا  شه ػ    ااػاةو  رتمهاػ  وضتاػهة ل ا، ػ  ولرضو فهػر ال مػهت الػػذم 
ا ،دسػػافه ل ػػ   ػػه ةل شػػعريافو لهػػر ؽتػػه يسػػ ادـ و صػػ ه   اطتمػػا فا اػػذ اطتمػػا تػػذل  تعػػدف ختظجػػ  الرض لخبهصػػ   ذا وػػهف ،احف

  صدر  مه  صهدر اطتري لال ههؤؿ.
لة املعتقدات الشعبية اليت ترتبط ابخلبز يف موروثنا الشعيب:  ومن ُجم

 ،دـل ضاع  د ةه  الماال. ذا تسه،اال ،اع  مه الع ني و ة  ه  الع مه فاعص ذل   -
 ي ع اظترصكارف وسظة خما ل،ظآانف لسشا هف حتال لسهدة الاه  وي   يس ا ظ ف أة ة  ه   ر  . -
 ذا شههد شاص و الاظيع وسظة خما رفعهه ل،ّمكهه للضعهه و   ل  هاخل وي   تاأهه ال،داـ ،هااف: و عا  لسرتةو  -

 ا فا  ه   لأل ظاض.لف اظتع  دات وه ال ت رؿ  ف ف داف اطتم
 تعين رؤي  اطتما و ال اـ  دلث غته  . -
 ا  هد ال هس  كى ال سا تظداع اطتما ةل تشسظة          هدها أب    عا   مه هللا تعهد ا عا هبه  كى  مهده. -
ا ػػدى الدلات لوثػرياف  ػه  ػربت العػهدات لاظتع  ػدات الفػعما   ػمه اطتمػا للصػكال  ػد  ال  ػديسو لدخػ   اظت اػ   لهػر  -

 اظتس اد   و   داد اطتماو ضامه هذه اظتع  داتو ترضع ،اع   مه اطتُما ةل الع ني تداخك و ا   هداف تدلاـ ال عا .
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يظ ػػا لجػػرد اطتاػػرية داخػػ  اظت ػػاؿ اد اطتػػري لال عاػػ  وػػذل و ليظ ػػا اد ا دخػػهر لال ػػرفري فا هؿ   ػػده ستػػريه . ليظ ػػا  ػػدـ  -
 لاله ظو لي هؿ لكفاص اظت حرس لجه  ي اع اطتارية  مه الماال . لجردهه ل،ّك هه اد ال حخل 

ل د ارتمخل اظتررلث الفعيب لكاما و العظاؽو وضت ني  د الـ. ل يهه  ال ذلر دهلمهف  ه ي رج ت رزيع ةرده  اطتما  ع 
د ل   كى تفظى حت  الو  ال اظ  كى اصترياف لال،هرب ةل ترزيع وخما العظلؽوو الذم ي هؼ  لا  الكحا لال رات  لاطت ظو

ةل وخما العمهسو لخما العمهس  ذر  مه ال ذلر الف  هزالال شهاع  تني ةت ه  ا  اع المغدادم لالعظا،ي  ذ ت د   اظتظةة ال هذرة 
لالػذم يفػػا  اطتمػا لالشػػظفس ةل الشػػظاث ةل ال ع ػهع جاػػث ت ػػـر اظتػظةة ال ػػهذرة لػػ  ةل  ػمه ي ػػرب   هػػه و  اكاػ  ترزيعػػ   كػػى 

 رياف ةل اظتهرة.اصت
و اظتع  د الفعيب العظا،يو اذا شههد ا دها وسظة خما و الاظيع ف      ياؤهه ت د   ل فته يك  اهه  مه ا رض 

 لي مكهه لي عهه و ش رؽ اضتهاخل لا   هد وف اطتما هر  عا  هللا ل ظاـ اف  دلس  أب،دا  ه.
 ف اـ الماػػال تّماػال و الػػدار اصتديػػد ال ػظآف الشػػظمي  ه ر ػػه ليع  ػد وػػذل  أب ػ  و لاكػػ  ا    ػػهؿ اد دار جديػدة فػػ

 كى سررة  اان ف ح ه ل  ف حه  ما ه   ع  ظآة لل  لخ ظلات لرداع خما ل،كا   مه اظته و لا   هد أباه جتكل عتا اطتري 
ف يشسػظلا رداهػه  ػمه اطتمػا لالسعهدة لالظزؽ الرفريو ا ه اذا  كهرا  كػى شػي  ي ػظرلف اف يصػ عره مث تغػري رةيهػا فاػ  فػا تػد ا

 كى رةس صيب صغري وههرة  مه اضت ث و نتا ها.. ليع  دلف ا     كترز لكاظةة اضتهان ال ا  م  اف تع مه الع ني لختماه 
وي    تاري تظو ر . ل  مع هذه الا رس و تادان  مه ا    هد العهـ ت داس  اطتماو الذم ُرمبه يشرف سهت فه لشػ  الدايف 

 ثك   مه ةقتا  و  اهة ا  اعهت المدااا .ظته نتُ 
ل مه العمهرات الفهاع  و  ررل  ه الفعيب  مهرة   ه دّار تاها اظتكح لالااد  لذهمال  ثاف راساهف و اضتاػهة الفػعما  
 العظا،اػػ و فػػا يشػػهد نتػػظ يػػـر دلف اف تسػػاعهه  ػػمه افػػراه ال ػػهسو لهػػا ي حػػد رف  ػػمه ت كػػل ا  ػػراؿ وشػػاهص ارتماػػرا  عهػػا

 تعا،هت صدا،  ال جرية ال دريههو مث ا  كمرا  كاها ف أة لادارلا عتا  هررها.
لي  صظ هذا اظتث   كى اطتما لاظتكح حتديدافو  ة لر وه ال تني هؤ   اظت عهل ني سهت هف ااعا  اخظى ال اف هؿ   عددةو ا  

كػحو ةل الػااد لاظتكػحو دلف دريقتػه  ػمه ت اػ  اصػ هؼ الاعػهـ ااه   تشهد تذوظ لي ا الرتواا  كى ههتني اظتهظدتني لقته اطتما لاظت
 لاظتأور ت لا را هه.

الػػف   تػااؿ شػهاع  لػدى وثػػري  ػمه اظترصػكاني لضػع ،اعػػ  خمػا و اظت اػ  تعػد اسػػ عاهل   ومثن العثادات الشثعبية
لاػػظد الرلاح  ضتهظػػ  للػػدلاـ اطتمػػا. ل ذا تعػػظض ة ػػدها لشػػهترس ي ػػعرف لػػ  حتػػال الرسػػهدة رداػػع خمػػا تػػ   كػػح لسػػشني

الفػػظيظة. ل  يػػااؿ  عظػػا اظترصػػكاني  ذا لجػػد ة ػػدها ،اعػػ  خمػػا  ك ػػهة و الاظيػػع اخػػذهه لي ػػـر ت  ماكهػػه سػػمع  ػػظاتو مث 
 ي عهه ريرار اضتهاخلو لي ـر هبذه العهدات اظتسكا لاظتساحي  كى السرا .

لد هػه  ػهرو ف    ػ  سػار  هه  د ترصػع السػادة الػف ي ااػظ   ا هػه تسػظ   أباػه داػررةو  ويف املأثور الشثعيب
الع ني. لولعشس اظتظةة صه م  الدـ المهردو ذات المهؿ الاري و الػف   ت سػا تسػظ   اضتظوػ   ذ اخػذ   ا هػه ل، ػه  د ةف 

 ي اّاظ. 
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ل ػػع ال اػػرر الػػذم شػػهدت  الػػماد و الع ػػرد الخػػريةو لاـتػػظاط اظتػػظةة و سػػرؽ العاػػ و تظاجػػع تفػػش  ومػػري ا  اػػهد 
اظترص   كى وخما الماالوو لاجتهرا  د ا،  ه  وخما السرؽو  كى الظدا  مه ور   ة،  جردة  ػمه ال ه اػ  الغذاااػ  لة،ػ  ةه  

و اظتئػ   ػمه  هجاػهت ال ػهس  ػمه  ٓٚ ظا هة ل داتري الر،هي  الصػحا . لةصػمحال اظتاػهتا اظت  فػظة و اظترصػ  تػؤ مه  ػه ي ػدر 
 رف رداعو  ع  عدؿ اس هاؾ يهرؽ  ا   ةرده  لكهظد الرا د ير اهف.اطتماو ج ا    هج ير ي  رمبه ي هها اظتكا

ل كػػى الػػظدا  ػػمه اضتاػػهة العصػػظي  لا  فػػهر اظتعه ػػ  الػػف تعاػػ  ولشهػػظو  لصػػ ه   اطتمػػا أب را ػػ  وكهػػهو ت ػػي وت ػػرر 
 اؿتسػظ اسػ اداـ وت ػرر الانيو لدى العظا،اني الرساك  الف   لكحصرؿ  كى اطتما الصحي اطتهيل  مه اهضهفهت. و  ني

 الانيو الذم يعا   كى اضتالو ل هفظ ال  رر الذم يعا  تراسا  ال هخل ةل الغهز  كى لجرده و  دف العظاؽ.
للػػذا تشػػرف الث هفػػ  الفػػعما  ،ػػد   ح ػػ   شه ػػ    ااػػاةو ل،ػػد خت كػػع ة را ػػ  تػػني   ا ػػ  لاخػػظىو لش ػػ  يم ػػى نتثػػ  

 الع صظ الغذااي الها ظتايني ال هس.
 نياً: اخلبز يف األمثال الشعبية.اث

يعظؼ اظتث  الفعيب أب   رتك  ،صرية تكاغ    رار   و الجاهؿو سهك  ا   فهر لسظيع  ال ػدالؿ  لردت  عػربة  ػمه 
 ر،ع ةل جتظت  ػتددةو  لشهع تدالعته مب هسم  ل،رع جتهرب ةل  را،ع ؽته كػ  لك  ظتػ  الصػكا  لهػر   ػهج ل ػداخات ال ػهريخ 

 لاصتغظافاه لالدب لا ، صهد لالديمه لالعهدات لال  هلاد. لالث هف 
يعّد اظتث  الفعيب رو فه  هاًّه  مه ةروهف اظتررلث الفعيب اظترصكي  لماد  تعمريه  مه ؼت كع جتػهرب ا  اػع الػف  ػظ 

ه ال ػػهس فاػػ .    ةف هبػػه و العصػػرر لالػػف تعػػرب  ػػمه   هف ػػ  لاظااػػع  افػػ  لاظتعػػه ات لالخػػاؽ اظتا كهػػ  الػػف تعػػهرؼ  كاهػػ
تعن هذه ال  هرب اخ هال ،ص هه ةل تههصاكههو لاس اظ اظتث  اظتعرب   هه و ال دالؿ   و  ني  ه زالال ،صص لتههصا  
تع ػػػهه اآلخػػػظ   داللػػػ   ػػػة الاػػػـر  ل ػػػة لػػػر   تشػػػمه هػػػي ال ههصػػػا  اضت ا اػػػ  لك صػػػ  ةل ال  ظتػػػ  اللد  لش هػػػه لضػػػعال 

 هذه ال  ظت . ل   ال لتدالعته ال هس ل ااا
” تا  ػػه خمػػا ل كػػح“ل ػػد ارتػػمخل اطتمػػا ول ثػػهؿ الفػػعما  فاع  ػػد ة ػػ  يفػػش  راتاػػه ،ػػراي تػػني شاصػػني فا ػػهؿ  ػػثا 

 شػػهرة  د ةف الرفػػه  لالث ػػ  تػػني ا   ػػني. لي ػػهؿ  اطتمػػاة ُ ػػظّة  مبعػػص ةف العاػػ  الفػػهّؽ صػػعل  ػػمه ةجػػ  اضتصػػرؿ  كػػى ل اػػ  
لعاػ  ل صػػدر الػظزؽ لاضتاػهةو لهػر  ػػه ؾتػده و د لػ  اطتمػػا و اظت ػهـ ليهسػظه ال حكاػػ  العػاش. فاصػمح اطتمػا اشتػػه دا   كػى ا

اظت سػػرب  تػػمه سػػرييمهو فاػػدؿ  كػػى سػػػع  الػػظزؽ لالػػديمه لاضتاػػهة الظداػػدة لاعت ائػػ و ل ػػػمه رةى ة ػػ  يهػػظؽ خمػػاا  كػػى ال ػػػهس ةل 
 ال عهه  ف ف وهف  مه ااب العكا ف    ي هؿ  مه العكا  ه لت هج  لا .

 ل يف األمثال الشعبية املوصلية عن اخلبز:ومما قي
يفري هذا اظتث  الفعيب الذم يُعد ةوثظ ال ثهؿ تدال ف لشار هف  مه تني  اعاي اخلبز بيد خّبازتو خّلي آتكل نّصو. -

الػػػف ت هللػػػال  رضػػػرع اطتمػػػاو اد لجػػػرب ا ه اػػػهـ ل  اػػػه  الفػػػاص اظتشه ػػػ  الػػػف يسػػػ ح ههو ليشػػػرف الفػػػاص 
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ة ةوثػػظ  ػػمه دػػريه و ال اػػهـ ولعاػػ   كػػى دته ػػ و فهػػر  كػػى درايػػ  ل عظفػػ  ولعاػػ   ػػمه دلف اظت اصػػص لصػػه ل اطتػػرب 
 دريهو فهطتمهز هر الر اد الذم كتاد ص ه   اطتما.

ي ػظب هػذا اظتثػ  و اضتػث  كػى العاػ  لا ج هػهدو ل ػدـ ا   اػهد  كػى الغػري و حتصػا   الباايل ما اطعث  خبثز. -
 ل ا  العاش.

ث  فا  أتواد  كى ،رة العا،  تني شاصنيو لفا   شهرة اد الرفه  لالث   الراجم  تا هاهو ف ذا اظتبيناتنا خبز وملح.  -
 هضت ه رجافو ةم اذا ت هلل ه   ده اعه هف فا   كحو لوثرياف  ه ارتماال هذه العمهرة   ه دػّار تػاها اظتكػح لاطتمػا و لالػف 

د نتػػػظ يػػػـر  ػػػمه دلف اف  سػػػاعهه  كػػػى افػػػراه ال ػػػهسو لهػػػا ذهمػػػال  ػػػثا راسػػػاه و اضتاػػػهة الفػػػعما  العظا،اػػػ و ل  يشػػػه
ي حػد رف  ػمه ت كػل ا  ػراؿ وشػاهص ارتماػرا  عهػػا تعا،ػهت صػدا،  ال جػرية ال دريهػهو مث ا  كمػرا  كػاها ف ػػأة 

 لادارلا عتا  هررها.
ى ال اف ػهؿ لي  صظ هذا اظتث   كى اطتما لاظتكح حتديداو  ة لر وه ال تني هؤ   اظت عهل ني سهت ه ااعا  اخظ 

  عػػددةو ا  ااػػه   تشػػهد تػػذوظ ليػػ ا الرتواػػا  كػػى هػػهتني اظتهػػظدتني قتػػه اطتمػػا لاظتكػػحو  ػػمه دلف ت اػػ  اصػػ هؼ الاعػػهـ 
لاظتػػأور ت لا را هػػه.   ػػرؿ:  صػػهر تا هت ػػه خمػػا ل كػػح . ةم ا  ػػه ارتما ػػه  ػػع الظجػػ  مباثػػهؽ صػػدا، و فػػ ذا اخ كػػع 

ة اعػهـ  اػا ول ه ػدة اظتػأ ررة:     صػهضت  تػا ؽتهضتػ  . ل ػمه اظتكػح رجاف مث تصهضته لجل اف كت اعػه  كػى  هاػد
يف ع اظتكاح مبعص اظتعظلؼو ي رؿ اظتث :    ا   كاح لزت ولفخل . ليعص اطتما اضتاهة لاظتكػح ؽتػه يعػص ا سػ اظاري  

اضتههظ  كى العا،هت  و اضتاهةو لف اظتكح يعاي ا س اظاري  و  هظ الاعا  ل مه دلف فسهدههو لهر يعين ه ه 
  مه الهسهدو لقته يعرباف اطتما لاظتكح   مه العا،  الاام  لاضتااا  تني ال هسو ل،رة الظلاتخل تا ها.

 : لكاسشني ةل ال عاع الذم   يس ااع ةف يدتظ ة رر  اهت  ل عهش . اتخد اخلبزة من إيدو -
ف خما الفعري رمبه يشرف اامهف لس سهف اصتهاع الذم فا  د ل   كى ة خبز الشعري اخلمران شقد طّيب للجوعان.  -

   د ه لتص   كى هذا الظداعو  ل  يس ساغ  اآلخظلف.
فا  د ل   كى ةف اله ري ،ه ع مبه لدي و ليشها   مه اضتاهة ل ا  العاش للر وه ال  خبز الشعري عل الفقيغ كثيغ. -

ةي هف و اس شثهر الفي  ال كا   كى  مه خما شعري. ةل أب   لاس تشثري  كى اله ري ةف اوك و لرمبه ي ظب 
 يس حع الشثري. 

و اظتث  و هي   مه الالج  لاه تشرف   اسظة لالجهه و تا   واه ي اسظ اطتما فا و ةل وهطتما خبزو حتت غاسو.  -
حتال الرسهدةو لي هؿ خمال حتال  وار  ل خمال  كى  ذايلر  لي ظب هذا اظتث  ظتمه   ير ع هبا ل  تعهد ل  

ههـ الصعم .ال
 
  رر ةل اظت

و اظتث  د ل   كى ة  ه ةخرب ال هس لة كاها مبه و تكدان  مه ذخهاظو ل ثك  اظتث  العظيب  ةه   خبز بلدان ونعغفو. -
  ش  ةدرى تفعههبه .
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و اظتث  د ل   كى ةف اطتما الذم يفرتى ولد يمه   خبز ال بّدين ما يشبع البان. ويقال: ما يشبع العني.  -
يمِه  كى الظجهؿو فهر هٌا ولكا  ل ذل  و ال ههر. يفمع  المامهو لي ظب اظتث  و     الد 

 و اظتث  د ل   كى ال  ه   لالظضى ولاسري  مه العاشو  ذا وهف و دري  ذل . خبز شعري وماي بري. -
 عرف ال اهـ هبه.ي ظب اظتث  فاامه   ير ع هبا فااه  هد عتا  مه تريل ال رر الف   يس اا خبزو على ذايلو. -
 ِظؼ هذا اظتث  لُيفاد تصههت الظجهؿ اضت ا ني أبف  د ي ها  سدلدو ل  يسد خبز االرجال ابان االرجال دين.  -

الظجهؿ ال ذاؿ د ي هاو فاشرف دي ها صد، . لواه يعرب اظتث   مه ةف   هتك  اه سهف وه سهف تشرف  مه شاا 
 الِشظاـ.  

 هذا اظتث   لكفاص الذم يُذـ  ع  ه ي د    مه  عظلؼ لك هس.ي ظب خبز الشعري مأكول مذموم . -
ي ظب هذا اظتث  لكفاص الدين  ال هس لالااهع الذم   يظضى مبه   ده.  قرصتو بنارو وعينو على جارو: -

  ال ظص :   ا   اطتما .
  ل  ي ظب هذا اظتث  لكفاص  اظتس أ ظ لالانين الذم   لتل     هس كلمن جيغ النار إلقوصتو._ 

 يس أ ظ دريه  مه ال هس.  كتغ   تعين يسحل ال هر لظداه  فحسلو دلف دريهه  مه الرده  الف  كى ال هر.
ةم   ت ع خماؾ و جال دريؾ لأتوك  وظتمّه. لهذا يعين ال حتط خبزك جبيب غريك واتكلو ابملنّيي. _ 

ظتث  و ا  رتاس لاضتذر  مه رتخل  صري  دـ تعكع  صريؾ مبصري دريؾ لت  ظظ     ةف ي دـ ل  العرف. لي ظب ا
 اه سهف تغريه.

ةم   تكرؾ اسا هللا تعهد واه تكرؾ ل ا  اطتماو ي ظب هذا اظتث  و ال حذيظ  مه  ليش هللا لقمة خبز. _ 
 وثظة ال سا وهلل تعهد و ال رر وكهه  الف ،د   حت هج اد ال سا ت  سمحه   لتعهد. 

ةم   ة ك  شائهف  مه لمهس ةرتدي  ةل اعهـ نتأُل جروو لو اظتث  د ل   ل َمال باين.ال ثوب القاين وال خبز ا -
  كى ال عهع لال  ه   مبه   د ا  سهف .

ةم  ث  خما الُذرة    يفا : مبعص   يشرب   ا و ل  لتخل: ةم   يصغظو مثل خبز الظغة ال يشيل وال حيط.  -
 ظب اظتث  و الفي  ةل ا  سهف الذم  ذا  هفظ  كى لضع    خباؼ خما اضت ا  الذم ي ادد لي سعو لي

 ي  دـ ل  ي أخظ. لي هؿ فاامه يس اد ر   لههادهتا لي ظههظلف وس ه هف  اك .
 ي ظب هذا اظتث  لكفاص اظت هفع اظت كرف اظت  ّكل  ث  خما الصهج الذم متما  كى الرجهني.مثل خبز الصاج .  -
كد ل   كى صغظ السمه ةل  دـ الدخرؿ و سمه المكرغو ل دـ   رج الع   ي ظب هذا اظتث  ل يبكي عاخلبز. -

 لاو اهؿ اظتدارؾ.
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و اظتث  د ل   كى سعي ا  سهف لظز، و لالو   مه وده لتعم   مه دلف ا   اهد  ايكل خبزو من عرق جبينو. -
  كى  ه و ةيدم ال هسو ةل  سأل ها.

 ه  الذم ي شظ  مه ،ّدـ ل   عظلفهف ةل ة سمه  لا . . ي هؿ لكفاص  دمي الرفايِكل خبزو وخيدم غيغو -
. و اظتث  د ل   كى ال سكخل لالظكا  كى ال هس  مه دلف اورتاث لكعرا،ل الف ت  ج    و فهر ايكلو خبز بال ملح -

 يشرف  ث  اطتما الذم    كح فا .
 . ل    ،هؿ الفه ظ الهكسااين ػتارد درليش:يغشع القمغ حيسبوا رغيف خبز -

 فرغ أكياس الاحني    يصبحم البدرم رغيفاً يف عيوينعندما ت
ليعدُّ هذا الماال  مه ةرت   ه ،ا   مه اصترع و الفعظ العظيب اضتديثو اذ يصرر فا  الفه ظ ساشرلرجا  اصتػهاعو 
 ل دى أت ري اصتػرع  كػى ا  سػهف ؽتػه يػد ران لكسػؤاؿو واػع يهشػظ ا  سػهف و  هلػ  اصتػرع  ف ػد وػهف الفػه ظ يهشػظ مبػه  

 يهشظ فا  الساهسي.
ل،د ة ظ اطتما و الساهس و واػه لوػهف لػ  ال ػظ و الدب العػظيب ،دنتػ  ل ديثػ و فشػهف ػتػررا  ػمه ػتػهلر اه اه هتػ  

  رة و اصتّد لاررا و اعتاؿو و اظتكههة لاظتأسهة  كى  ّد سرا . 
ف رلايػ   اطتمػا اضتػهو واػد شػشظم  ةّ ه و الدب العظيب اضتػديث ف ػد تعػددت الػظلاايت العظتاػ   ػرؿ اطتمػا شػأ

لهػػي و صػػااا لا،ػػع الصػػظاع الاػػر ي لس سػػهف  ػػع اطتمػػا لال ػػرتو لرلايػػ  الظداػػع لك ػػهّص الكم ػػهين ترفاػػع يرسػػع  ػػّراد الػػف 
تكاص السعي لرا  الظداع لالشدِّ لكحصرؿ  كا  ز مه اضتظبو للع   ه ذوظه و اههدا  يكاص ،اا  اطتما و  اهة ال هس 

و لا و اي ةيب ة،ّدـ هذا الظداع.. ف د ،ّدْ ال ة ال  يّل و ةايـ اضتظب الشربىو ل د  خريت لةخرايتو ةرده ف سشْمال  فا رؿ 
ـ  ،كم   . ف د ةصمح الظداع ر اا لكصارد لالعا  لال  حا   مه ةج  حت اػع  اػهة  ٜٗٛٔ يرسع و "عته   ظ ؽ جما   لد

 وظنت .
لص  تني اه اه هت ا، صهدي و لساهسػا و لرتهلاػ و لاج اه اػ و لر ايػ   نتث  اطتما   ا   اج اه ا و ترصه  قتاة

لصحا . واه ة   ر ا لكساـ لال مه و ا  اعو لتعد اظتفهرو  و ةو  لجم  دذااا  ةل ة ػد ر رزهػه وػهطتما  ػمه ال ػاا الػف 
 ػػع ة ػػد خمػػاافو ف  ػػ  و  ػػأ مه  ػػمه  تمػػص  كاهػػه ال اا ػػهت ةخا،اػػ  وثػػريةو فاػػمه ة ػػظاؼ ا  اػػع لت هلاػػده ال دنتػػ  ةف  ػػمه ةوػػ 

صه م   دى اضتاهةو لتعػد   رلػ :  تا هت ػه خمػا ل كػح  ةل   ػاش ل كػح و ةشػهظ وكاػ  تعػرب  ػمه ،ػاا الث ػ  لالسػاـ لالرفػه  
لال مه لالصدا، . لدت د  عهين اطتما ا ج اه ا  ل فا  اضتاػرافو الػذم يهػ ا تػ  اه سػهف إباعه ػ   ػمه اطتمػا الاػهتسو لهػذه 

 مه ال اا ا ج اه ا  الف تعػد ة ػد  ؤشػظات الػر ي ا  سػهينو له هلػ  تعػن  ػمه العػهدات الػف  هزالػال   رار ػ   ػة ،اا  
اآلفو لهي جتااع اطتما ل ظض  لشع  الفاس  ة ي امسو مث يه ال ،اعهف صغريةو لي ثظ  كى الرض ل أوػ    ػ  الااػررو 

فرارعو ليرجد وثري  مه ال سهؤ ت لال صص  مه اطتماو ل ػهتااؿ ال عػهتري ةل يشرف اعه هف  لكحاراانت و المارت لاظتاارع لال
 الفعما  لال ثهؿ اظت رار   شههداف  كى ذل  و  ررل  ه الث هو وك .
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 اخلامتة:
ل ع اطتما  ريخ اللاهف لالفعربو  ذ وهف شههداف  اهف  كى  صرر اصترع لالظخه  عتذه الفعرب و  ظا    اههته  -

  مه آ  ها لآ هعتا لة ا ها لنتثّ   جه مهف  ارايف لرااسهف و  اهة ا  سهفو لهر  ه هٌح ال مه الغذااي اظتا كه و ل ربّ 
 لا س  ظار الساهسي لال شهف  ا ج اه ي ل اهف  ظي  الفعرب لاس  اعته.

مه و ا  اعهت يفش  اطتما  ظهظاف  مه  ظههظ ال راص  ا ج اه ي لا ، صهدمو لهر ة د ةها ر رز الساـ لال  -
 اوكا و ظته لتاك   مه ،اا اج اه ا  تد ر اد الث   لال مه لالساـ لالصدا،  لالرفه .

لضحال الدراس  ةقتا  اطتما و الث هف  الفعما  اظترصكا  لتهظده أبقتا  خهص و ففاصال ال ثهؿ الفعما  الف تظتمخل   -
 ههت الذ اا و ل د ال الصههت اضتاادة تصرر    عددة.وطتما  دداف  مه   ه ي اضتاهة اظتا كه و فساظت  مه الص

 ث اظتؤسسهت المحثا  اظتع ا  وظتررلث الث هو ةف تشثع الدراسهت ل ر اع  رمت و لةف ت ا اظت ه ع فتهذج  مه  -
 اظتامرزات الف تعرب  مه اعتري  الث هفا  اوكا  ظتدي   اظترص و فهعتري  اوكا  رها   أبسهلال  هظهه لصراه.

 رّب اظتررلث الث هو اظترصكي تصدؽ لول عهتري الفعما  اظتا كه   مه ال اا  اضت ا ا  لكاما و  اهة الهظد اظترصكيو  -
لششكال تعداف د لاهف و   اراهو ل اكال  كى     صررة ا  اع  مه اظيع  اطتما  ف د  ال  ررل ف د اهف نتشمه 

 الر،رؼ  كى صاغ  لتظاوام  د لاهف ل س اهف.
 ثيق قائمة املصادر واملراجع ابللغة العربية:تو 

  و الغػذا  و   ػهرة لادم الظافػديمه و  ةرتاػ  : اظتديظيػ  العه ػ  ٖٕٔٓالسرد :  هجػد تفػري ل ا سػرد :  شاػال تفػري و  -
 لكث هف  لاله رف السظاي ا  .

 السعردي و غتك  الشرتل ا  .   و اطتما رداع اضتاهةو و غتك  ال هفك و ةرا شرٕٙٓٓالدتس : جرسكني  لآخظلف :  -
و  ال ػههظة:  ػني لكدراسػهت  ٔدراسػ  و الاػهلس الهرلشكرريػ و ط- و اطتمػا و اظتػأ ررات الفػعما ٕٕٓٓشػعاف : شتػاح و  -

 لالمحرث ا  سه ا  لا ج اه ا .
 داب: جه ع  الشريال .  و  اطتما و اضت هرة العظتا  لا سا ا و و   رلاهت وكا  اآل ٕٜٜٔالعاد:    سهف صد،ي و  -
 ال ػػػههظة : ٔ  و ة ثظلترلرجاػػػه الاعػػػهـ لاصتسػػػدو وػػػهرلؿ ـ. و تظرتػػػ و سػػػههـ  مػػػد السػػػاـو طٖٕٔٓ: وػػػهرلؿ. ـ و   ور مهػػػهف-

 اظتظوا ال ر ي لكرترت  . 
 ػػدى اندرو    و اطتمػػا: القتاػػ  الث هفاػػ  لالظ ايػػ  لػػدى   ػػهرات العػػه  اظتا كهػػ و و تظرتػػ و ٕٚٓٓ ػػهتهكا ا ها ش : ردراج و  -

 ال ههظة : العظيب لك فظ لال رزيع  . 
و  الشريػػال: ا كػػس الػػراين لكث هفػػ   ٗٚٙ و اطتمػػا و اظتع  ػػدات الفػػعما  و غتكػػ  العػػظيبو العػػددٕ٘ٔٓدمحم : ةشػػظؼ صػػه  و -

 لاله رف لاآلداب .
   و لسهف العظبو دار صهدرو تريلتو لم هف . ٜٙ٘ٔاتمه   ظرر و  -
   و الث هف  الصحا  لالغذااا  لآداهبه و ال ثهؿ الفعما و  تريلت: دار الههرايب .ٜٕٔٓ انضظ : زاهي و  -
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  تريلت :  ش م  لم هف انشظلف  . ٚٔ و رلاي  الظداعو طٜٗٛٔيرسع : ترفاع  ّراد و  
 توثيق قائمة املواقع االلكرتونية 

     tps://annabaa.org/nbanewshtو   اطتما لاظتكح و اظتع  دات الفعما  لالرتا ا و  ادر اصتظاح -
 ( https://www.wikiwand.com . ريخ اطتما)-
    https://www.annajah.net  ريخ اطتما ل فأت  و  مه ةيمه تدة   و  -

 .wikipedia.org/wikihttps://ar  هدة :  ريخ اطتماو -

https://www.annajah.net/
https://ar.wikipedia.org/wiki
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