
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 قواعــد النشــر فـي املجلــة
 

  بلقبه العلمي 
ً
 بدقة، ويكتب عنوانه واسم كاتبه مقرونا

ً
يقدم البحث مطبوعا

 تفاع باللقب في الترتيب الداخلي لعدد النشر.لالن
  املتن: 16تكون الطباعة القياسية بحسب املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف /

(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: 12/ الهوامش: بحرف 14بحرف 
 تحت سطر ترويس الصفحة بالعنوان واسم الكاتب واسم املجلة، 27)

ً
( سطرا

سنة النشر، وحين يزيد عدد الصفحات في الطبعة األخيرة داخل ورقم العدد و 
( صفحة للبحوث الخالية من املصورات والخرائط والجداول 25املجلة على )

( صفحة للبحوث املتضمنة لألشياء 30وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )
ة فوق ( دينار عن كل صفحة زائد2000املشار إليها، تتقاض ي هيئة التحرير مبلغ )

 عن الرسوم املدفوعة عند تسليم البحث للنشر 
ً
العددين املذكورين، فضال

والحصول على ورقة القبول؛ لتغطية نفقات الخبرات العلمية والتحكيم 
 والطباعة واإلصدار .

  لكل صفحة، ويعّرف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش 
ً
ترتب الهوامش أرقاما

ت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في لدى وورد ذكره أول مرة، ويلغى ثب
 موضع الذكر األول .

  
ً
 عند تقديم البحث يتضمن اإلقرار بأنَّ البحث ليس مأخوذا

ً
 يقدم الباحث تعهدا

( بطريقة غير أصولية وغير موثقة من الرسائل واألطاريح الجامعية  
ً
 أو بعضا

ً
)كال

 لية للمعلومات )االنترنت(.والدوريات، أو من املنشور املشاع على الشبكة الدو 
  يحال البحث إلى خبيرين يرشحانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد

إلى )محكم(  –إن اختلف الخبيران  –سالمته من النقل غير املشروع، ويحال 
 للفحص األخير وترجيح جهة القبول أو الرد.

 . ال ترد البحوث إلى أصحابها نشرت أو لم تنشر 
 على هدي آراء الخبراء في مدة أقصاها يتعين على 

ً
 الباحث إعادة البحث مصححا

)شهر واحد(، ويسقط حقه بأسبقية النشر بعد ذلك نتيجة للتأخير، ويكون  
 CDتقديم البحث بصورته األخيرة في نسخة ورقية وقرص مكتنز )

ً
( مصححا

، وتقع على الباحث مسؤولية ما يكون 
ً
 متقنا

ً
 وطباعيا

ً
 لغويا

ً
في بحثه تصحيحا

من األخطاء خالف ذلك، وستخضع هيئة التحرير نسخ البحوث في كل عدد 
لقراءة لغوية شاملة أخرى، يقوم بها خبراء لغويون مختصون زيادة في الحيطة 
والحذر من األغاليط والتصحيفات والتحريفات، مع تدقيق امللخصين املقدمين 

جنبية، وترجمة ما يلزم من جهة الباحث باللغة العربية أو بإحدى اللغات األ 
 الترجمة من ذلك عند الضرورة.

 
 ))هيئة التحرير((  
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 هـ( 1240املنظومة الدُّ

 د. أحمد حسين محمد السادانيأ.                                              تحقيق ودراسة
1 - 34 

 
ً
                                                            العالقات االسنادية وأثرها في التشكيل االستعاري النص القرآني أنموذجا

 فتحيأ.د. محمد ذنون يونس                                                                          
35 - 56 

دراسة في كتاب : شواهد التوضيح  الظواهر اللهجية النحوية في الحديث الشريف

 هـ ( 672والتصحيح ملشكالت الجامع الصحيح البن مالك ) ت 

 أ.م.د . أحمد صالح يونس محمد                                                               

57 - 78 

نثيا في التراث املورسيكيرؤية املستشرق 
َ
 األسباني أنغيل بل

 أ.م.د. فارس عزيز حمودي                                                                                                   
79 - 108 

 في كتاب سيبويه  -العالج واالستقرار-

 م.د. مجاهد عبداملنعم أحمد سامي                                                                 
109 - 130 

 تجليات العنوان في متن القصيدة ) البيت ( أنموذجا  للشـاعرة بشرى البستاني

 م.د.إخالص محمود عبدهللا                                                                       
131 - 146 

 هـ(583ط ابن التعاويذي )ت الشكوى في شعر سب

 م.د. فارس ياسين محمد الحمداني                                                             
147- 180 

ي
ّ
 القصيدةِّ عند راجح بن إسماعيل الحل

ُ
 ُمقدمة

 ل الخاتونيم.د. مقداد خلي                                                                       
181- 212 

املؤلفات املوضوعة على صحيح البخاري في املشرق مؤلفوها ومضامينها في القرن 

                              الخامس الهجري 

 أ.م.د.محمد عبد هللا احمد املولى                                                            

213 - 238 

ما  رتين القراخانية والسامانية للسيطرة على بالد ماوراء النهرالصراع بين اإلِّ

 م(                       1004-927هـ/315-395) 

 أ.م.د.حسين إبراهيم محمد                                                                   

239- 270 

        ( 1990 – 1980اليمنية  )  –العالقات العراقية 

 أ.م.د. قيس فاضل محمد النعيمي                                                                 
271 - 296 

 في كتاب الطبقات الكبير البن سعد مرويات عفان بن مسلم عن السيرة النبوية

 محمد علي صالحأ.م.د.                                                                           
297 - 326 

 فقهاء دولة الناصر صالح الدين األيوبي

 أ.م.د. مصعب حمادي نجـم  الزيدي                                                          
327 - 354 

 فكرة املهدوية وتوظيفاتها السياسية عند أبن تومرت

 أ.م.د. عائدة محمد عبيد                                                                             
355- 388 



 

 1951_1911عبد الرحمن عزام وقضية التحرر الليبي 

 م.د.صفوان ناظم داؤد                                                                                
389- 416 

 ألبي حامد الغرناطي بة اإلعجاباملوصل من خالل كتاب تحفة األلباب ونخ

 م.د.مها سعيد حميد                                                                                    
417- 432 

 م 824هـ / 209 حركة منصور بن نصير الطنبذي وتداعيتاتها في املغرب سنة 

 م.د. أحالم صالح وهب                                                                                 
433 – 442 

 الغزو التجاري لألحياء السكنية  دراسة ميدانية في مدينة املوصل                                                          

 أ.م.نادية صباح محمود                                                                               
443 – 464 

 ثقافة الفساد االداري في العراق                        

 أ.م.د. رباح مجيد محمد الهيتي                                                                      
465 - 584 

 يليةدراسة اجتماعية تحل ثقافة االنترنت من منظور اجتماعي

 م.م. ايناس محمود عبد هللا                                                                           
585 - 610 

 الجدوى االقتصادية للمكتبات العامة في العراق دراسة مسحية      

 م.سمير مدحت سعيدأ                                                                                 
611 - 642 



 
 م2017/هـ1439                                                         (      71العدد ) –                        

 

 
417 

 املوصل من خالل كتاب حتفة األلباب وخنبة اإلعجاب

 ألبي حامد الغرناطي

 مها سعيد محيد م.د. 

7/1/2014 تأريخ القبول:   28/10/2013 تأريخ التقديم:  
 المقدمة 

لم تكنماتملصل مميتص ثاموتة،الثمواتتمميتن،امةتامحتصض صمموتملةلمكمنتم  م صثوتلن،اممةت
،اتمتمملتة،صمم تملطنامم،احتلةمم تلللامميتمل طممنماثثاتصض مم ملتللملصمم،التلامم متململمم تلملنة،لممواتلنمم

ملذيتم مكضنتتماتملةم،يتامحتملصل ميتل مناة،تلصم ،توم،صثااتلللماتاثةم،تنكم،متبكة موتم لتم،مت
لاختوتم و ،م(تلهلتنك،مت طنماحتالتثصنماتلكمماتكمصاتنكممتلملتلم ماثثااتلنماتكمصات

صةم،تصلكمأتثرمثنتملنكمتمل طنماثوتملصةصوتملكحتلن اثة،تذننتملصل يتامحتوم ،تصلمكمأاتله
لصةيتهمذمتملماجت م ثنتت،ل نم موتت((لق، تاحتملصل يتةلاللتل  تاك لتاحتوضلاببإلىتلاتصات

تلملتةثتلل ت،متذننهتوا تملطنا،احل
لصمم،تملمماجتملةمم،احتاممااتملطنامم،احتقمم،ياتإاتلصنممنتتضمم،اتلمم اث،تومم ،ت ص،ومم،ةتصاةممم،ت

اتل م تامحتملصل ميتبلهيتملصل ي(تلهذمتث يتولىتلاتملطنام،احتلقمأتامحتملكام،ق تامحتللام
تص،تل تث  هتاحتملةلمكنتم خنىتلهذمتص،تث مىتملتةثتملنراتواال

لكاتمأتلهصثمموتهممذهتمل نم موتاممحتومم  تل مل ت نم مم،ةتكا،للممةتتمثاتاث،كةمم،تملنمم  توممات
ص ثاولملصل مميتللخت،نهمم،توامم تلتمملتة،صمم تملطنامم،احاتلقمم تق مم تملتةممثتإلممىتق ممصثااتملصتةممثت

وماتلختم،نتنة كمالتةم تملكامن تإلمىتص ل ،كماتلملكمنثماتم لياتكام،ليت مثن،تملطنام،احتاكم لت
تةمم،تصممأتملكننثممكتولممىتنكمم،متملنةلمموتصاة مم،لتلل ممللت،لتلصمملمن هتت مملن،تصضككممتواتلصمم،تملصتةممثت
ملة،احتاض تكان تإلىتم ر،نمةتمللمن ،تواتص ثاوتملصل يتنص،ت انه،تملطنام،احتامحتنك،تمات

اتاكمم لتومماتتمم تم رمم،نمةتم خممنىتلملكمحتكممنكتاتتكفلث ماتلةممذمتملنكمم،متامحتص اثمموتملصل مي
تللميتصاة،تص،تثكمل تت،لصلقأتلمل طنماثوتلملصا،ختلملتثاوتلغثنه،ل

                                                 

 جامعة الموصلمركز دراسات الموصل / . 



 م.د.مها سعيد محيد                                    ألبي حامد الغرناطي لباب وخنبة اإلعجاباملوصل من خالل كتاب حتفة األ

 418 

لقمم تق مم تملتةممثتملممىتومم ،تاضممنمةاتكا،للممةتمل ضممن،تم للممىتةثمم،،تلتمملتة،صمم تملطنامم،احت
تص،تثكا، متصأتاتثموتملتةثاتلرصلةتمل ضن،تملة،اثوتملنة ةتملكحتق، تتة،تلتملتة،صم تلصاةم،ت

ملممىتص ثامموتملصل ممياتلصمم،تمل ضممن،تملة،اثمموتاتةممثتاممحتلصمم،ناتكلم مم هتاممحتملصل ممياتةمم تنةلكممات
 لاةتمل ضن،تملنمتموتملكملالتولمىتنكتماتلص ل ،كمااتلتةةمةتمل ضمن،تم خثمن،توماتذنمنتملصل ميت

تاحتا لجتلتلتة،ص تملطنا،احتصاتخ يتنك،تاتكة وتم لت،متلاختوتمالو ،مل
تللاللاتةث،كاا

 أسمه ونسبه وكنيته: -أ
لهمملتصةصمم تتمماتوتمم تملممنةث تتممات مملثص،اتتمماتملنتثممأتتمماتصةصمم تتمماتولممحتتمماتوتمم ت

لتلقممم تومممناتتناثكممماتلتممملتة،صممم تللتممملتوتممم تمعتملطناممم،احتتممماتلتمممحتنتثمممأتملضث مممحت(1بمل مممص 
لتنممذليتوممناتوامم تملصضممنيتتفامماتملصمم،كاحتملضث ممحتم ا ل ممحتمالقلثرممحتملطنامم،احت(2بم ا ل ممح

لتلمالقلثرممحتا ممتوتإلممىت(3بعتللتمملتصةصمم تللتمملتتنممنملضثنلماممحتم  مميتلتمملتة،صمم تللتمملتوتمم تم
اممحتت(4بلقلمث تلهممحتص ثامموتلتلثم ،تنصمم،تل مم ة،تثم،قلةتملةصممليتصمماتلوصم،يتالثالمموتت، امم ل 

ةمممثاتثانمممنتلةممم تملص كرمممنقثاتا مممتكاتلةمممذهتملص ثاممموتلمممم  تذنمممنتثممم،قلةتل مممصاتنفةممم تلو صةممم،ت
اات اتثم،قلةتنم،اتقم تلغ ميتلنماتهمذمتمال مكاك، تالتثمكم تتمت(5بوا ص،تكن تملص ثاوتاحتصم صا

تملنةثنتصاتململص،التوا ص،تثفكحتذننتص اة تاحتصم صال

                                                 

؛ت257/ت40(ات منتملنكمتململصثوات1998(تلتحت مث توت تملننث تتاتصةص تمل صم،احاتم ا ،متبتثنلةات1ب
تل113/ت54(ات منتمل ننات1997وت صر اتبتثنلةاتلتحتملض،  تولحتتاتملة ثاتتاتو ،نناتك،نثختص ثا

(ت  حتمل ثاتخلثيتتاتلثتيتمل   ياتنك،متمللماحتت،للاث،ةاتكةضث اتلةص تم نا، لاتلكننحتص ا ىت2ب
ت ت2000بتثنلةا تملكنمثتملمنتحا تإةث،ال ت من ت3(ا تملاثمتصاتغكات202/ تا ح تملصضنيا تتاتصةص  تلةص  ؛

تل137ات2ات منت ، ناتصج(1997تثنلةاتم ا ل تملناثماتكةضث اتمة ،اتوت، تب
تل137/ت2(تملصضنياتا حتملاثماتصجت3ب
تل1/22(ات منتملنكمتململصثوات2011(تصم  تملتل مااتكةضث اتانث توت تملمكثكتمل ا يتبتثنلةات4ب
تل7(تثاظنتكملث تملص كرن تا،ناتاحته،ص تملكة واتج5ب
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امحتةمثاتلتومناتلثكم،لتلتلتت(1بلص،تت،لا توتلناثكاتاض تلركةنتتفتحتة،ص تملطنام،اح
تممفتحتوتممم تمعتللتلتمممحتصةصمم تللتلتمممحتتنمممنتلللممم تكنمماتهمممذهتملنامممىتتص ممكلىترمممةن،تناثممموتلتممملت

تل(2بة،ص 
ا،احتاحتكة وتم لت،متلااتلا ل حتغنام،احتللاماتلقم، تامحتللض تذننتلتلتة،ص تملطنت

اتللامات(3بص ثاوتلقلث اتللات  هتملنمتأتن،اتثضث تت،لضثنلماتقتيتلاتكنةيتم  ن،تإلمىتم ام ل 
ثاكصمحتإلممىتملضث ممثواتلهممحتقتثلموتظةممنةتقلكةمم،تولممىتملص منحتمل ث، ممحتاممحتم امم ل اتال ممثص،ت

لمنةصاتملم مخيتلدام ل تلثتم لتمثكم،تماتص مكلىتاحتت مثوتملخ اوتم صلثوتتم ت خمليتوتم تم
تكفةثنتملضتثلولتتل تثناتولىتللكثن،تلمة ،تخ يتملضنلاتمالللىتتصاتتم تمل كحتمال  صحتل

 والدته وحياته المبكرة: -ب
ثصنممماتملضمممليتلاتملطصمممل تا مممتث،لتثةمممثاتتةثممم،،تملطناممم،احتملصتنمممن،اتنغممم تذلممميتاضممم ت

لاماتللم تامحتت(4باض تذننتلتماتو م،ننتلمل م  يتل م كا،تتم تملص ، نتتار،نمةتواتةث،كا
ص ثامموتغنا،امموتلملكممحتنمم،اتقمم تل مم ة،تثمم،قلةتملةصممليتتفاةمم،تصمماتلوصمم،يتم امم ل تللوظصةمم،ت

 (اتلنم،اتملطنام،احتا  ماتت1080هممم/ت473اتللاتلال كماتكة ثم ملت ماوتب(5بللة اة،تللة اة،
غنا،امموتلهمملتتلمم تنتثممنتإاتاممحتتلمم يتت، امم ل تلل مم تتلمم يتببصمكمم ملتتصمملااتلال كمماتإذتقمم،يت

لتلامممحتك ، مممثيتل  تلاممماتقكمممىترمممانملتصممماتةث،كممماتلاكمممن،ترمممت،تاتملصتنمممن،تامممحتتلممم ،ت(6((بوظمممث 
للثتمم لتصمماتخمم يتصلمقممأت(7بلقلممث تةكممىتلامماتوممناتلةث،امم،لتت، قلثرممحتا ممتوتإلممىتهممذهتملتلمم ،

كلم  هتمااتماكضيتصات المتمالا ل تملىت المتل ماة،تلالتاملم تماتنم،اتلماتنةم ةت مخميت
                                                 

ات199اتج6(ات 1980لحاتم و  تبتثنلةات؛تخثنتمل ثاتملكنن3/302(تمل   ياتمللماحتت،للاث،ةات1ب
تل3/95ملتط م ياته ثوتملم،ناثات 

تل2/137(تملصضنياتا حتملاثمات2ب
تل7(تملكة واتج3ب
تل3/202؛تمللماحتت،للاث،ةات54/113(تثاظناتك،نثختص ثاوت صر ات4ب
تل221/تت4(تصم  تملتل ماات5ب
تل120(تكة وتم لت،ماتج6ب
(اتصننكت2008متحتة،ص تملطكملحتلملنت،تاحتملم لنتملل اىاتبتط م ات(توت تملنةصاتنريت ا ،ناتنةلوت7ب

تل13ملتةلثتلمل نم ،ةتم   صثواتجت
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 كثممن،تلنمماتصمم،تهمملتص نمم تمامماتماكضمميتصمماتغنا،امموتمللمقممموت امملمتمل كثممن،تملممىتل مماة،تاممحتمل
تالثالوتاتلذليتاحتمغلمتمالةكص،الةتخ يتملمض تم ليتلملة،احتصاتةث،كثات

للميتغثم،متصمللصم،ةتوماتةث،كماتتمم تهمذهتمل كمن،تةكمىتظةملنتإرم،نمةتواةم،تلتمم ت
 ل تلومم  تل مل تنغتمموتامحتاصلةمم،ةت (تثمم يتولمىتم ممكضنمنهتامحتم ام1114همم/تت508 ماوتب

صمثاواتتيتلملاتن،اتصارط لتتفصلنتملةث،،تملم،صوتلملكحتن،امةتقم ترمطلكاتوماتكة مثيتململم ت
لىتصم،تثا ثماتلثكم،لات لملضث، تت،لنةلواتلناتالتثل  تاحتملص ، نتص،تث ن تإلىتهذمتمال كضنمنتلم 

اتللكل ممماتاةممملتامممحتةمممثاتن،امممةتصمممات لاترممميتاكمممن،تم مممكا،اتاثةممم،تملطناممم،احتلاتثمممم تا  ممم
تلملصرن تملمنتحتللضث، تتنةلوتتالمتململ تاثة،ل

 ثانيًا: رحالته:
إذمتنمم،اتلتمملتة،صمم تملطنامم،احتقمم تكصثممكتترممحالاتاممااتصمم،تقمم، تتمماتصمماتنةمم ةتولصثمموت
اك لتواتنةلكاتملكحتنكتة،تلل ص،ه،تببملصطنمتواتتم تو ،اممتملصطمنم((اتهمحتصض صموت

لمممةتصممماتةث،كممماتصلثاممموتت، ةممم مثتاكممم لتوممماتصممم،تكصثمممكتتمممااتلثتممم لتلاتكلممميتملمممنة ةتقممم ت م
كة ممثلاتململمم تصمماتخمم يتتمكممة،تللتملصتنممن،تصاةمم،لتلنمم،ات تممحتة،صمم تملطنامم،احت للمموتاممحت
ملصطمنمتملمنتمحتقتمميتملضثم، تتنةلموتإلممىتص مناتإذتكرممثنتملص م، نتلاماتغمم، نتلااماتم امم ل ت

 تصخكل موت (تلهلتاحتمل ،تموتلملمرنثاتصاتوصنهاتلك ليتامحتصام،ات1106هم/ت500 اوتب
صممماتلملصطمممنمتم ق مممىاتةكمممىتل ممميتت  لص، ممموتةممم تلاكضممميتإلمممىتلانثضثممموتبكممملا تة،لثممم،ل(ات

تل تكض  تلا،تملص ، نتتصض منه،لت(1بلم كنصيتك للاتتل للاتإلىتملضثنلماتاتضحتاثة،تص ،
همممم/تت508لثممن توامم تملصضممنيتلاتلليتنةلمموت تممحتة،صمم تن،اممةتت،ك مم،هتص ممنت مماوتب

 مماوتلت،لكمم،لحتاممااتت35لنمم،اتوصممنهتةمململحتت(2بت،  ممنا نثو ت(تلنمم،اتةثاةمم،تقمم تاممكيت1114
قث،صاتت،لنةلوتتامحتهمذمتمل ماتثكمثحتلماتملكاضميتلملةننموتامحتةمثاتماماتخم يتلتهمذهتملنةلموتقم ت
كلضىتململ تولىتنت،نترمثلختم  منا نثواتلامحتصضم صكة تملرمثختلتملتوتم تمعتصةصم تتماتلةصم ت

لتللمم تكضمم  تلامم،تملص مم، نتومماتنرممات لماممأتلت(3بتمماتإتممنمهث تملممنمكيتملصمممنلاتتممفتاتملةامم،م
                                                 

تم لت،متج1ب تكة و تثاظنا تبتط م ات230اتج98اتج80اتج42( تملمنتثو تمل طنماثو تر،ننتخ ت،يا ا
تل304(ات منتمل   اتتج1975

تل138ات2(تا حتملاثمات 2ب
تل2/67(تمل   ياتمللماحات3ب
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لتمملتة،صمم تملطنامم،احتللكل مماتاةمملتهممذمتملرممثختلكلضممحتململمم تلمل ممص،اتصاممااتلنمماتمل مم  يتقمم،يت
ملصمممممنمتملصممممم يتملرمممم،ه لتص مممما تص ممممنتببوامممماتلماتملممممنمكيتصمممماتلومممم  تم  ممممنا نثوتلهمممملت

ص،اتصااتصاتقتميتلت،لك،لحتثصناتملضليتلاترةن،تملنمكيتن،اةتاحتصض صوتمل ت(1((بلم  نا نثو
لتمملتة،صمم تملطنامم،احلتلقمم تكامملاتكلضثمماتصمم،تتممثاتلخممذهتصامماتملةمم ثثتلمل ضمماتلملك  ممثناتلالتاملمم ت

تلثك،لتملص ،تملكحتتضحتاثة،اتللناتثت لتلاة،تق تك ،لكةتو ،تلرةنتولىتلقيتكض ثنل
ة تلك اتلتلتة،ص تاةلتملض،هن،تل صأتاثة،تصاتلتلت ،  تصنر تتاتثةثىتملصم ثاحتت

اممحتذلمميتمللقممةاتت(2((بةضمموتلل مما تصمماتتضممحتاممحتص ممنببتوامماتملمصمم، تملةاتلممحتنمم،اتملممذيتقمم،يت
ت(3بلثتمم لتصمماتخمم يتنلمثمموتملصضممنيتتماممات ممصأتصامماتاضمماتملةمم ثثتللمم تثكلضممىتململممل تم خممنى

تلتةذمتثصناتلاتكنلاتاكن،تكلم  هتاحتملض،هن،تق ثن،ل
ال مك ، ،اتوم، تإلمىتلتم تهذهتملنةلوتملكحتثت لتلااتن،اتملض  تم ليتصاة،تملمكمل تلم

لاامماتم امم ل اتلنامماتلمم تثصنممثتامملث لتةثممثتوممك تولممىتملنةلمموتلملكل مماتاةمملتملرممن تصممن،ت
 تلقم تقم، تامحتملنةلموتملة،اثموتتكثم،ن،ت كثمن،ت منلاث،تل مضلثوتت1117هممم/ت511لخنىتاحت ماوت

اتلتلولىتملنغ تصاتذنمنتهمذهتملنةلمو(4بة تةاتملنة،يتت،  نا نثوتللكلم  تاثص،تتم تت،لض،هن،
إالتلاا،تالتاصكليتصمللص،ةتواة،اتلناتثت لتلاته ااتصاة،تصاذتماا قة،تهلتملضم،هن،تلصمناكمات
تةمم،تلتص ممنتترممنيتومم، لتللاةمم،تنةلمموتتةنثمموتقمم تلكمم،اةتلمماتملصكثمم تصمماتملصمللصمم،ةتملصةصمموت
ت،ل طنماثولتلض تنم،اتلتملتة،صم تملطنام،احتصماتملنة،لموتملمذثاتن،امةتلةم تملنغتموتمل ،صةموتامحت

تل(5بملصرن تم   صحاتال ثص،تللاتملصرن تصلااتململ تلصلكضىتململص،المل  نتإلىت
لاممحتمل ،امممتملطنتممحتببلضم تل مم ةتلتمملتة،صمم تملطنامم،احتتممم تصمم،ل تص ممنتتضللممات

صمماتص ممنتتاثمم،اتثمممناتتمم، هنم تصنتممأتمل صلمموتصةلممثتإالتل مماتولممىتهممذهتمل مملن،تلومم  ه،ت
لنتممنتهممذهتملة ةمموت لنهتلل ممحتتةص،اثمموتورممنتهنصمم،لاتلاممحتصض،تمميتص ممنتمل  مما،اتةمم ثتلهممنم 

                                                 

تل2/67(تمللماحات1ب
تل57/ت4(تملمص، تملةاتلحاترذنمةتملذهمتاثصاتذهماتبتثنلةات /تة(ات منتإةث،التملكنمثات2ب
تل235اتج138اتج2(تا حتملاثماتصج3ب
تل106اتملطنا،احاتكة وتم لت،ماتج2/138(تملصضني/تا حتملاثمت4ب
تل29(ت ا ،ناتنةلوتلتلتة،ص تملطنا،احاتج5ب
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لتإاتصرم،ه مكاتهمذهتقم تالتكنملاتلةم،ت(1((بذنماتاحتنيتل اتص،ثوتذنمااتلوللهتخص ص،ثوتذنما
لهصثمموتاممحتل مماتم هممنم اتلنمماتلهصثكةمم،تاممحتصمنامموتماات،ومم،ةتولصمم،التلنة،لمموتذلمميتمللقممةت

تواتو ،امتم هنم تللة،نتص نل
ك مميتتممتم تولص، همم،اتتمميتلتممم تص ممنتا مم تلتمملتة،صمم تثكلم مم تاممحت صرمم تلمامماتم

لكلضممىتت(2ب ن تاممحتتممم تص من ممة،تال ممثص،تملرمم،امثوتصاةمم،اتاضمم تاممكيتاممحتملص ن مموتمالصثاثممو
 تالكضمحت1122هممم/ت516اثة،تملة ثثتنص،تذننتلتاتو ،ننتلغثنهتصاتملص نخثالتلاحت ماوت

تصأتلتلتة،ص تملطنا،احتلهلتاحتتط م اتلق تا،متلاتملصنلثتاثة،تةكىتم مكضنمنهت م تةململح
اتللمم تثتخميتتلقكمماتتكة ممثيتململم تاضمم ت ممصأتصماتلتمملتملمممكتلةصم تتمماتوتمم تمعت(3بلنتمأت ممالمة

تلغثنهتصاتولص،التذليتملم نلت(4ب (ت1131هم/ت526تاتن،ل تتاتصةص تملمنت يتبةت
لخ يتكلم  هتاحتتط م تم كا،اتلاتثضمث تو قموتصمأتململكثنتوملاتملم ثاتثةثمىتتمات

للما تمل  ث تصتنن،تصاتخ يتةتاتللمل تلململصم،التلكرم ثأتللض تن،اةتنو،ثوتم خثنتلت(5بهتثن،
لتاكممم لتومممات(6بل مممة،متملنةلممموتلملكمممفلثاتصصممم،ت ملممماتلاتثكخمممذتصممماتتطممم م تق،وممم ،تلنة كممما

ماات،و،كمماتواةمم،اتال ممثص،تللامماتولممىت مملوتتممفتاتهتثممن،تملممذيتنمم،اتاممحتلقممةتكلم مم تلتمملتة،صمم ت
ص تواتصن،اوتلتاتهتثن،توا تة ثةماتملطنا،احتاحتلتتن،صيتقلكاتلصن،اكااتللميتثمتنتلتلتة،

تلت(7بتواتتط م تلتم تمص،ناة،

                                                 

تل102(تكة وتم لت،ماتج1ب
همت/تت530ملص ن وتمالصثاثواتلهحتص ن وتتا،ه،تلصثاتمل للوتنتثأتم    تلة،تيتو ننت صر تتم ت اوتت(2ب

لهحتكضأتقنمتمل ،صأتم صلياتثاظناتوت تملض، نتصةص تملامثصحاتمل نم تاحتك،نثختملص من اتإو م ات1144
تل132/تت1(ات منتملنكمتململصثوات1990إتنمهث ترص تمل ثاتبتثنلةات

تل3/202؛تمل   ياتمللماحتت،للاث،ةات54/114خت صر ات (تك،نث3ب
تل45/78(تملمص، تملةاتلحاترذنمةتملذهمت4ب
تلل ت اوت5ب تمللكثنتثةثىتلتاتهتثن،تلهلتلكثنتتاتهتثن،  (ات ن تاحتتط م تولىتصذهمت1105هم/ت499(

مل لكياتصنل،تتاتثاظنات تاتمتا1164هم/ت560م ص، تمةص تتاتةاتيتخ  تملصكضثثاتلملص كا  اتكلاحت اوت
تل8/255ملكص،اات

تل304(تر،ننتخ ت،ياتاحتمل طنماثوتملمنتثواتج6ب
تتكةضث تإ ص،وثيتملمنتحلتت106(تثاظناتلتلتة،ص اتكة وتم لت،ماتج7ب
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لقمم تاكلممةتببإذتذنممنتت(1ب (تكل مماتلتمملتة،صمم تإلممىتلتةممن1129همممم/524للاممحت مماوتب
وامم تملض،كممحتم صمم، تلتممحتملث ممنتوامم،التتمماتاتةمم،اتلنمم،اتصمماتل ممة،متملرممثختم صمم، تلتممحت

تل(2((بذمننا،تثلص،لتو ،امتمل اث،لللإ ة، تملرثنمكياتلن،اتنةصاتمعتو،لص،لتا،ك لتننثص،لاتاك
 (تا ممم تلتممملتة،صممم تامممحتتةمممنتقمممكلثاتبتةمممنتملخمممكن(ت1130هممممم/ت525لامممحت ممماوبت

ت(4بة تتم تذليتق، تتة ثتنة ةتإلمىتخملمنك ت(3بلك ليتتص،تثمناتملثل تت، نمكحتملنل ثو
ن،اتقم تلوا،هم،تلهصثموتملص كرمن تننمكرنلا منحتاكم توماترملقحتكمثاتملمذيتمامن توم ،ت

لصر،ه مةتمتلتة،ص توماترمن تملنتم،تلقم تونكمة،تكمصات مث، تمال متلملض مجتت  ة،ة
لنممم،اتقممم تت(6بلقممم ل خيتلتممملتة،صممم تإلمممىتتلطممم،نتت(5بللمممث تامممحت مممث، تمل نم ممموتململصثممموتمل ممم، ،

لنم،اتاثةم،تلنةمنتت(7بكمن تاثة،تإلىتصر،نيتو،الثواتل نو،اتص،تغ، نه،تلكلم  تاحتت،رمطن 
تل(8باثة،تتيتإاتلة تلتا،ااتة،ص تم كضنتها،يتلككل تتة،م كضنمنملتال ثص،تللااتثصليتصاكاللت

 تومم، تلتمملتة،صمم تإلممىتتطم م تلاثةمم،تملمملكثنتلتمماتهتثممن،تلقمم ت1160/ت554لامحت مماوتت
كم ةت لاكاتلصن،اكاتلكم ةتملم قوتتثاةص،تةكىتلااتللاتنك،تات ص،هتبملصطنمتوماتو م،مت

ولمممىتة ممماتو قكممماتصمممأتتملصطمممنمل(تلقممم تلهممم مهتللممملكثناتلثتممم لتلاتصةممميتهمممذهتملم قممموتكممم ي
تل(9بملةا،تلوتملذيتن،اتصاتصا، نثة تاحتتط م تلتاتهتثن،

تة،لة،لاتكلم  هتاحتملصل ي

                                                 

(تلتةناتها،يتلنةنتصاتصن،اتتةذمتمال  تصاة،تص ثاوتتثاتقكلثاتلكا ،اتلهص ماتلم خنىتتلث ،تصاتالمةحت1ب
تل106-1/105ةصلياتصم  تملتل مااتل تة،اتاتثاظناتث،قلةتمل

تال107(تملطنا،احاتكة وتم لت،ماتج2ب
ت129(تملطنا،احاتكة وتم لت،ماتجت3ب
(تثذننتلث،قلةتلتلاتلخلمنك تتلث تم ص،لتلص ثاوتإاص،تهحتل  تا،ةثوتلت صلكة،تلصكث تصاتملك ، ثيتثاظنات4ب

ت51هاتب لاةل(ات منتملصم،ناتجلتلنذليتثاظنترلقحتكثاتاملنة ةاتملض،هنت452/ت2صم  تملتل ماات
تل2/295(تثاظنتك،نثختم  متملمنتحات5ب
تل576/ت1(تتلط،ناتص ثاوتمل ض،ثوتك،نتوتاحتملرص،ياتم ل تمهلة،تاحتوة تملصضك نتت،عاتصم  تملتل ماات6ب
تل1/383(تت،ر ن اتللهحتت  تتثاتملض اااثاثوتلتلط،نت ناة،تقل تصاتملكنياتصم  تملتل ماات7ب
تل70ج-69،احاتكة وتم لت،ماتج(تملطنا8ب
ت8/214ثاظنات تاتلتاتمل لكياتصنآ،تملكص،اات(ت9ب
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-هممم557قتيتملة ثثتواتكلم  تلتلتة،ص تملطنا،احتاحتملصل يتصم،تتمثات ماكحتب
همممم(تالتمم تصمماتصا،قرمموتملا مملجتملكممحتللن ةتماكض،لمماتإلممىتملصل مميتلم ممكضنمنهتاممحتهممذهت559

اممممحتنك،تممماتبكة ممموتم لتمممم،متلاختممموتم و ممم،م(تتارممممن،تملص كرمممن تاممممنماات تتملصممم ،اتاضممم تلن 
G.Ferrandللصمم،تل مملةتإلممىتملصل مميت مماوت ممتأتببختممنتل ممللاتاممحتملصل مميتتضللمماتت(*ب

احت ا،متملرثختم ص، تملكمهم تملص، م تصممثاتملم ثاتلصةمحت ماات مث تت(1بلخص ثاتلخص ص،ثو
ت(2بلتممحتة مممجتوصممنتتممماتصةصمم تصكل ةممم،لتملصن مملثاتلخمم،ك تملاتثمممثاتتكممفلثاتل مممثلوتملصكمتمم ثات

ننمصماتتكفلث ة،تنكحتمعتكم،لىتلر ،ووتاتثماتملص ما ىتصةصم تب (لللارمة ةتصماتننصماتلم 
ام،صاتللض،  ثاتصاة تلملض،ااثا ام،صاتل صثأتملص لصثاتلم  لتةم تثلم ميتلتملت(3) ((لكلمكماتلم 

قمموتتممثاتة،صمم تص ةمماتلصمممثاتملمم ثاتلتممحتة ممجتوصممنتتمماتصةصمم تصمتممنملتتممذليتومماتصمم ىتملم 
لكضرمم اتاممحتلت، مماتببمالةاممثاتلصمم ىتملكلم مميتاممحتلان،نهصمم،تلكممفةثنتصمممثاتملمم ثاتولثمماتتضللممات

ولممىتكيتمل ممة،توتلملكمم،تمثاتلمالقكمم مالتت، اصمموتمل مم،لةثاتملممم،لصثاتملممم،صلثاتنفامماتصلمميتاممحت
كيتص نثاتاةلتاحتهذمتملم نتصم ل تملضنثات ،كمهتمعتوامحتلومات صثمأتملصم صاثاتلاكميت

تل(4) (( اثا كمالتملصة
إاتهممذمتملمماجتثمم يتولممىتلاتلتمملتة،صمم تنمم،اتتضمم، هتاممحتملصل مميتتمم ول،تمل مم مقوت
لملص كصمموتلملةمممتاممحتمعاتالتتمم ول،تة،نصةمم،تملكانممحتللتكضنتمم،لتصامماوتبقامممتملمم ثاتصممل ل تتممات

                                                 

تت(*ب ت او تاح تانما ت تلاير تارن، تملص كرن  تم  ثلثوتت1925ق،  تمل نث ، تاح تم لت،م(( تببكة و تارن
تثللثلJ.Asiutiqueب تاحتو   تا خكحتت،نث تنق ت-( تلصكث تصاتملصمناوتاحت2168,2167 تكصتنتصمكص مل ل

 ,Al-garnati, le tuhfat al-albabصخالاواتثاظناتصض صوتملا،رناتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلتل اتمل
p.b-9.51لق تذننتكثاتوا تذننهتملنك،متتمالماتكة وتمال ة،متلاختوتمالو ،متلاملنة ةاجت 

ت(تلن تاحته،ص تارن،تاناتببلاكلةتتة،((تليتملصل يتاحتهذهتمل اوتثاظنا1ب
Abu hamid al-andalusi al-garnati, tuhfat al-albab, journal asiatique, huillet-
september-1925, p.35. 

ت(تلن تاحته،ص تارن،تانماتاحتإة ىتصخالا،كاتملكحتلوكص تولثة،تببصكلةث،((تثاظنا2ب
      Tuhfat al-albab, p.35. 

 .Tuhfat al-albab, p.35ت(3)
 .Tuhfat al-albab, p.35ت(4)
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 (تللتصممماتمةممم تمصمممنمالهلاتلنممماتهمممذمتمالاكمممنم ت1168-1149هممممم/ت564-ت544بت(1بكانمممح(
اتاممحتةممثاتلاتصماثمم،ةت ممثن،تلتمملتة،صمم تلملرممثختصمممثات(2بإاتل مم ثتضممىتصنهلامم،لتتصمم،تثا،قكممات

مل ثاتوصنتتاتصةص تك ن تص،تذهتا،تإلثالتال ثص،تللاتم خثنتولىتو قوتتالنتملم ثاتكانمحت
 (تملذيتن،اتت لنهتاحتتمم تمللقمةتولمىتغثمنتلام، تصمأت1173-1146همم/ت569-م541ب

لتلت،لكمم،لحت(3بمتملمم ثاتتصممل ل لتمماتلخثمماتلصثممنتملصل مميت ممثاتملمم ثاتغمم،كيتملةمم،احتلتتمماتقامم
اممااتو قمموتصمممثاتملمم ثاتوصممنتتمماتصةصمم تصممأتملممكانثثاتاممحتتملصل مميتلث ممةتت،لرممنيتملممذيت
ث مممصحتت،لكلم ممميتصمةممم تلهمممذمتتممم لنهتلامنممم تولمممىتو قممموتلتممملتة،صممم تملطناممم،احتصمممأتةممم،ن ت

تل(4بملصل يتلملذثاتل تثرثنتإلثة تالتصاتقنثمتلالتصاتتمث تاحتنك،تاتكة وتم لت،م
لنغ تصاتكفلثاتلتلتة،ص تنك،ت،لتامحتمل طنماثموتلملةم ثثتوماتلم مض،اتملمم،ل تلولىتم

احتلقكاتإالتلااتل تثذننتصن،اتإق،صكاتاحتملصل يتللتم صم،ناتملكمحتلاكضميتإلثةم،تصك ملاللتامحت
لوص،لة،تإاتن،اتق تق، تتصةيتهذهتمل لالةتولىتملنغ تصاتتض،الهتاثة،تلصم ،ت ماكثااتامحتةمثات

اثاتصمثاتمل ثاتوصنتتماتصةصم تكم يتولمىتلاماتامكيتامحتكمث،اكاتتلات ث، تملاجتملذيتص ح
ام،صماتللض، مم ثات ام،صماتل صثممأتملص ملصثاتلم  ننمصماتلكلمكمماتلم  تضللماتببارمة ةتصماتننصمماتلم 

لتلنااممم،تالتاملممم تهممميتلاممماتقممم، تتكمممث،اكاتامممحت منهتلصممم ،ت ممماكثاتل تلامممات(5بصممماة تلملضممم،ااثاللل((
تةثتاحتةث،،تصمثاتمل ثاتوصمنتتماتصةصم تقم تل نااتت،لضنمتصااتلق، تولىتنو،ثكااتللميتمل

تكماحتلا،تتم تم ر،نمةل
لصمم،توصممنتتمماتصةصمم تاضمم توممناتتصمممثاتملمم ثاتلتمملتصةصمم تملكمهمم اتل ممصحتصمم الت اممات
ن،اتثصدتكا،اثنتمال منتللتمل مجتلهملتثكلملتملضمنآااتةم تثفخمذتمال منتاثكضملةتتةم،اتلصم،تنم،ات

                                                 

تاتكانحلالهلتمالتاتملة،لثتلمص، تمل ثاتكانحتةن تملصل يتتم ت ثاتمل ثاتغ،كيت(تقامتمل ثاتصل ل ت1ب
ت35مالليتلن،اةتو قكات ث هتصأتمخثاتالنتمل ثات ،ةمتةلمتلثاظنامتاتمالةثناملت،هناج

(تث ن تننمكرنلا نحتلاتو قكاتت،لصل يتل تكنات لىتصأتببملم،ل تملصمنلاتملصك لا((تلثض  تصمثات2ب
تل1/295،نثختم  متمل طنماحاتمل ثاتثاظناتك

ت(تلصكث تصاتملك ، ثيتةليتذليتثاظناتلتاتم ةثناتملت،هناتجل3ب
تكةضث تإ ص،وثيت4ب تم و ،ما تم لت،متلاختو تكة و تملطنا،احا تتات لثص،ا تملنةث  توت  تة،ص  تلتل تثاظنا )

تل197-189(تصارلنمةت منتم ا، تمل  ث ،اتاةن ةتمالو  ات1993ملمنتحتبملصطنمات
تباحتارن،ت منتم ا، تمل  ث ،(تلملكحت امكص ه،تاحتملتةثتاثص،تتم لت30كة وتم لت،ماتجت(5ب
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اتو،لصمم،لتت امملاتملنمم  تلثممكلنهتملصلممليتلنمم،ت(1بولثمماتغثممنتملضصممثجتلملمص،صمموتلالتثصلمميتغثنهمم،
(تلمم تث مميتإلثامم،اتلنمم،اتقمم تلتلقمم ت ممااتنك،تمم،لتاممحت ممثن،تملاتممحتب(2بلم وثمم،اتلثكتننمملاتتمما

لقمم تاضمميتومماة تت(3بلةاممىتولثمماتلتمماتم ةثممنتاممحتن،صلمماتلتمم،هنهتل ممتاتلتمماتمل مملكيتاممحتصنآكمما
لامممم، تملنةثمممنتآخمممنلاتلنمممذليتذنمممنتمل مممتاتنلمثممموتتفاممماتنممم،اتثمصممميتملصللممم تملاتمممحتلث ممماأتم

اتامحتةمثاتذنمنتلتماتم ةثمنتلاماتكمللىتتام،التمل م،صأت(4باثةكنهت لا،اتملصل ميتللنم،تنتملتلم 
لثتممم لتصممماتهمممذهتملنلمثممموتلاتهاممم،يتت(5بملاممملنيتت،لصل ممميتم مممك ،توتلالممممتاممملنتملممم ثاتصةصمممل 

و قوتص،تتثااتلتثاتم خثمنتلهمذمتالتثمامحتت،لكمنلن،تلاةم،تتما  تص مكلىتو قكماتصمأتةنم، ت
لكانثثااتلمل  ثنتت،لذننتلاته الالتملصم نخثاتلم تثمذننلمت ماوتلا،كماتللتثكن صملمتلماتملصل يتم

ترممنيتصا  ممياتلنمماة تلةامملمتولثممات صممثمة تتوامم تكن صمموتامملنتملممثاتصةصممل تصمم،تومم متملمصمم، ت
 (تاضممممم تذنمممممنهتامممممحتصلكممممممثاتم ليتامممممحتلةممممم مثت ممممماوتت1687هممممممم/تت1099ملةاتلمممممحتبةت

لملصلكمأتملةم،احتملمذيتت(6بثاتتا،التمل م،صأتملاملني (تهممتوا ص،تلر،نتإلىتكلل1170هم/ت566ب
كة،صميتولثمماتوام تذنممنتلام،،تلتمملتملصة، ماتملص صمممحتصةصم تتمماتوتم تملتمم،قحتتماتهتمموتمعتتممات
ة ثاتتماترمنثاتملص صممحتملصل ملحتملةاتلمحتلهملتلةم تاضةم،التملصل ميتملةا،تلموتنم،اتلن ت

،متم صمم، تلةصمم تتمماتتطمم م تلك ضمماتتةمم،تل صممأتنك،تمم،لتلرممكصيتولممىتاتضمم،ةتمل ضةمم،التصمماتل ممة
 (توا ص،تكمن  تللص صممحتت1175همم/تت571لتلن،اتملمص، تق تذننتاحتلاث،ةت اوتب(7بةاتي

لن،اتاحتملصل يتوصمنتملصم التتببلاتم خثنتكمن تلإل ،ال،تصاتقتيتوصنتملص التإذتق،يات
ترحالتصاتص،لاتلن،اتة ث ،لتتاتاكنتاتإلمىتلات-ليتمكة تملص صمح-صض ص،تاحتتل هتافكة 

                                                 

تل310ات8/249(ت تاتلتاتمل لكياتصنآ،تملكص،اات1ب
تل279ات231(تلتاتم ةثناتملت،هنات2ب
ت3ب تملت،هنا تثاظن ت231( ت279ا ت309ا تملن،صيا ت11/147ا تصنآ،ت12/263ا تمل لكيا تمتا لللا تا

ت8/249ملكص،اا
تت(4ب تمل للكثاا تمخت،ن تاح تملنلككثا تر،صاا تلتل ت1/9ثاظنا ت189ا تلملاة،ثوات2/68ا تملت مثو تنةثنا تلتا ؛
ت2/263
تل8/249(تصنآ،تملكص،اات5ب
تل42/216(ترذنمةتملذهمات6ب
تل4/240(تلتاتخلن،ا؛تملمص، تملةاتلحاترذنمةات7ب
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ولمممىتملكلممماتةممم تلخن ممماتإلمممىتتثكممماتلتضمممحتلث،صممم،لتث مممثن،تلكممملاحتامممحتن ممممتللترممممت،اتلرممم ىت
ت،لصل مميتلهممذمتوصممنتنمم،اتثظةممنتملكهمم تلمل ث،امموتللظامماتنمم،اتثصثمميتإلممىتملصتك ومموتلقمم تكتممثات

لتإاتهمذمتملماجتامحتغ،ثموتم هصثموتلنمات(1ب((تةذهتملةن،ثوتلثك،لتظلصاوتلكم ثاتق،لاتلتاتن م
نتملمصمم، تملةاتلممحتلهمملتملصكمملاحتاممحتملضممناتملةمم، يتورممنتصمم،تثكممماتملكملثمميتولثمماتهمملتكممفخ

للة ممن،اتللممث تصم، ممنملتصةمميتلتمماتم ةثممنتل ممتاتمتمماتمل مملكيتلةكممىتلتمملترمم،صولتنممذليتاممحت
 ت(تلهممذمت1393هممم/تت795اة،ثموتملماجتهام،يتإرم،ن،تإلمىتلتماتن ممتملةاتلمحتملصكملاحت ماوتب
لوصمنتببوتا  تص،تلن تا اتلثك،لتغثنتصم، ناتلناتوا تصنم موتنك،تاتذثيتاتض،ةتملةا،تل

همممذمتنممم،اتثظةمممنتملكهممم تلمل ث،امممواتللظاممماتنممم،اتثصثممميتإلمممىتملصتك وممموتلقممم تكتمممثاتتةمممذهتملةن،ثممموت
لتمث ملتواتملخنل تصاتصةلنتملتةمثتإالتلاماتثتم لتلاتصممثاتملم ثاتت(2ب((لثك،لاتظلصاتلكم ثا

اتت مللناتوصنتملص التن،اتلاتلو مالتلو ق،ةتغثنتة اوتال ثص،تصأتملةا،تلوتلهلتملصممنلت
مل لاحتللميتمالخك اتمل ننيتص،تتثاتملةا،تلوتلمل لاثوتق تلامن تكص،ص،لتولىتكضثمث تلتمات
ن مممتملةاتلممحتلملمصمم، تملةاتلممحاتولممىتصمممثاتملمم ثاتوصممنتتمماتصةصمم اتلت،لكمم،لحتالتثصنمماتلات

 تملمصمم، تلهصثمموتق مملىلتلنمماتثصنمماتملضممليتلاتصمممثاتملمم ثاتا ممميتلنلمثمموتلتمماتن مممتلصمماتتممم
ق،صكماات وصنتتاتصةص تن،اتق، نملتولمىتلاتثكمللىتلصملنتلتملتة،صم تملطنام،احتلكمفصثات منااتلم 

 (تت1173همممم/تت596لناام،تالتاصلميتليتك ، ممثيتوماتذلممي؛تامحتةممثاتلات ماوتلا،كمماتن،امةتب
تل(3بلاضاتص،تل كة تتاتصةض تنك،متك،نثختمنتي

لتملتة،صم تملطنام،احتتممتم ترخ مث،ةتملصل ميتامثصناتملةم ثثتواةمم،تتلصم،تو قمو
صماتخم يتتمم تم رم،نمةتامحتنك،تماتكة موتم لتم،ماتاضم تلن تامحتل ماتم هنمصم،ةتتمماجت

                                                 

تل241-4/240(تثاظناترذنمةتملذهمات1ب
تل3/335(تثاظن؛تمتاتن ماتذثيتاتض،ةات2ب
ت ،صحتتاتمل ث ت3ب تمالنتلحتكةضث ا تثاظنتك،نثختمنتيتلص ل اترناتمل ثاتلتحتملتنن،ةتملصت،نيتتاتلةص  )

خص، تمل  ،ناتإذتن،اتلن توا هتلاات ،التاحتنك،متبل ثلوتملصكمت ثاتإلىتصك،تموت ث تملصن لثا(تكفلثاتصمثات
اض لتصخالاتصل ل تاحتصنكتوتبخ تمل ثاتوصنتتاتصةص تتاتخكنتمالنتلحتملصل لحتملصمنلاتتفتاتملص ت

اتلمل  ثنتت،لذننتلاتة، حتخلث وتذننتملنك،متلل ت60ج-59ما  (تاحتملةا لتثاظناتملض  تملة،احاتج
ثذننت اوتمللا،،اتثاظناتنراتملظالاتواتل ،صحتملنكمتلمل الااتمواىتتااتصةص توت تملض، نتوا،تبتثنلةات

تل3/527(ت منتملنكمتململصثواتصج2008
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لصمماتملن مم،لوتلكممث،التملمم ثاتتمماتببلتثمم،ةتملرمممنتةمم تثلثةمم،تاممجتثصنمماتمللقمماتوامم هت مم،التاثممات
ىتملمممممت  تلل  كمممممااتلهممممملتم ةثمممممنتث ممممم ة،اتللضممممم ترممممم،ه ةتصاةممممم،تتلممممم ملتثرمممممة تل كممممملة،تولممممم

 (ات1163هممم/تت558لهامم،تالتتمم تصمماتم رمم،ن،تلاتكممث،التملمم ثاتللمم تاممحت مماوتبت(1ب((ص ممنللل
ت565ليتلات ااتل تثناتثك ،لكتمل ،  وتللتمل ،تموتصماتوصمنهتوام تلام،،تلتمحتة،صم تب ماوت

 (تلت،لكمم،لحتاممااتملمماجتالتثكامم،ت تصممأتانممن،تل ممل تو قمموتصمم،تتممثاتكممث،التملمم ثاتت1169همممم/ت
م ةثمنتلصم،تتمثاتلتمحتة،صم تملطنام،احاتلالتثصنماتك  مثنتذلميلتت،اماللتلكم،اوتصماتملا م،ختتات

لتامحتةمثاتلاتانمنمات(2بملصكفخنثاتلهذمتص،تذهمتإلثاتإ ص،وثيتملمنتحتصةض تكة وتملم ،ام
هممممذمتمال كةمممم، تثمممم  يتتامممم،تملرمممميتإلممممىتا ممممتوتملمممماجتلملنكمممم،متتممممتم تل ممممكمالهتلالتممممحتة،صمممم ت

 قمموتصمم،تتممثاتلتمملتة،صمم تللهمميتملصل مميتهمملتاك، مماتبكة مموتملطنامم،احتللممميتلهمم تصمم،تاممحتملم
ثض  تصممثاتملم ثات-لل تثكيتلتض،هتمعببم لت،متلاختوتم و ،م(تإذتق،يتلتلتة،ص تاحتنك،تات

لصمماتملصنمم،نهتلقمم،هتثةةاممحتنلصمم،تناممةتللضمم،هتلاتل صممأتصمم،تنلثكمماتصممات-وصممنتتمماتصةصمم تملصمم 
اضلمماتم ختمم،نتملةضمم،ةلتم خثمم،نتتم  مم ،نتصمماتو ،امممتملممت  تلملتةمم،ناتلصمم،ت ممحتوامم يتصمما

ملامممماتاف تكممماتإلمممىتذلمممياتلممممكلمتمل اممماتلكمممث تملصممملااتلتمممم تم هممميتلملممملاااتلكرمممكةت
م ةلميتلننلمتم هلمياتلاليتمالغكنممتلملتم تواتم ةت،متلص ،لن،تملممذمماتللام،تل مفيت

لتم،متملننث تملص ثمتلاتثصاتولمحتتم،ل ن تملضنثممللتلنلثمةتلاتل مصحتهمذمتملص صملاتكة موتم 
تل(3ب((لاختوتم و ،متللنكتاتولىتصض صوتللنتموتلتلممللل

إاتالمممتصمممثاتملمم ثاتوصممنتتمماتصةصمم تملصمم التصمماتملطنامم،احتتكمم لثاتلختمم،نتملممت  ت
كممم يتولمممىتلاتتثاةصممم،تصممماتم ة، ثمممثتملنةثمممنتذمةتا ممم تملصلمكمممثأتملممملمن ،تامممحتملنكممم،متللات

امممناثاتللاتن هصممم،تذمةتصمممثاتملممم ثاتنمم،اتثم ممممتتةمم،اتنمممذليتثممم يتولممىتكلم ممميتلانمم،نتمل
كل ممات مملاحتاممحتمل مملليتملثمملصحلتنممذليتثمم يتهممذمتملمماجتولممىتلاتملنكمم،متقمم ت ممااتاممحت
ص ثاوتملصل يتلت،لك،لحتلاتملطنا،احتن،اتم كضنمنهتاثةم،تلصم ،ت ماكثاتم مكضنمنتثكصكمأتت،لةم لالت
تلملضمم ن،تولممىتملك مماثاتلملكنثمماتاممحتملصنمم،اتمل  ثمم تلنامماتالتثل مم تميتلمرمم،نمةتملصض،نامموتصمم،

                                                 

تل96وتملم ،اماتج(تكة 1ب
تل96(تملص  نتا  ااتج2ب
تل31(تثاظنتاملص  نتا  ااتج3ب
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تممثاتملصل مميتلمالصمم،ناتملكممحتثكةمم ثتواةمم،تصصمم،تثمم يتولممىتماتذمننكمماتمل طنماثمموتهممحتملكممحت
 ممم، ةتواممم تك لثاممماتملنكممم،متلنممماتهمممذمتالتثا مممحتتممم،لصال تمةمممنتملصنممم،اتولمممىتص مممن مةتنك،تمممات

تلمان،نهل
للممميتلهمم تصمم،تاممحتملصلكمملاتلاتهممذمتملنكمم،متصمماتلهمم تملنكمممتمل طنماثمموتملكممحتا،لممةت

 تل صملمتولىتملطنا،احتص   تبص ن وتملم ،ام(تامحتملكمفلثاتمهكص، تملص كرنقثااتتيتإاة
تللميتص،تذننهتواتملصل يتصاتةثثتصننتلخ ماتمهلة،تتصاتت،متملم ،امتتلالم نه،ل

تنمتم،لاتملصل يتاحتا لجتلتحتة،ص تملطنا،اح
لن تاحتنك،متكة وتملم ،امتذننتملصل ميتةململحتورمن،تصمنمةاتصم،تثةصام،تصم،تلن ت

 ةتانممن،تملتةممثتةللةصمم،تاتم ليت مم،التاثمماتوامم ص،تثكةمم ثتاكمم،ايتاممحتا ممثاتنمم،اتقمم تموكصمم
لاممحتملصل مميتقمم،يتمل مم،ةظتصمماتلقمم، تت،لصل مميتةمملالتةمم تك ضمم تببملصمم اتلخ ،ا ممة،تإذتقمم،يات

تل(1بتت((قلكاتل  تاثة،تاك لت
لص،تملاجتملة،احتاض تلن تاحتا يتذننتخ ،اجتملت  تامحتملخلم تلم خم  تصم،ت

ومممات مممطثن،تلل مممتضة تلنتثن،للللل ممم تلصنمممنتلهممميتتضممم،اتتللهممميتملممممنم تلتةمممثتملاممم، ببا مممات
اتلهممميتص، مممات مااتلصةن ممم،اتلخلك مممك،ااتلملمممنياتلملنلثممم،ااتللذنتث ممم،اتلملصل ممميات(2بملممم اث،

اتلث ةظتلاتاحتملاجتم ليتالتثل م تكصثمكتللطنام،احت(((3بللنصثاثواتلرةنكنلاتلمل صط،ا
لذليتنلاتولىتق نتات،اأتملتلم ماتبباحتذننهتإاص،تن،اتق ت تضاتاحتذليتمل ،ةظتوا ص،تق،يت

لمالوكثوتملم،صلوتاحتات،اأتملةثلمااتلالتكنىتلاة تثكوصلاتلاتصات خميتلن تكتمةتلم تثمكيت
ك،ةن،لتص نلناتصاتغثنتص ثمتةكىتثخن تصاة،اتلصماتلقم، تت،لصل ميتةملاللتةم تك ضم تقلكمات

تل(4ب(( ،اتاثالللل  تاثة،تاك لاتلصاتلق، تت، ةلمكتةلاللتاك ض توضلاتذلتانم اتل  تملاض

                                                 

تل76(تملص  نتا  ااتج1ب
(تاحتارن،ت تلايرتانماتلن ةتنلصوتمل اث،تاحتةثاتل تكناتصل ل ،تاحتاجتارن،تملمنتحاتثاظنتارن،تانمات2ب

p.216تل
تل86متلتة،ص تملطنا،احاتكة وتمآللت،ماج(تت3ب
تلتتتتتتتتتتت2/325(ات منتملنكمتململصثواصج2002ااتنك،متملةثلماابتثنلةا(مل ،ةظالتلتوصنلتوةص،4ب
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لتولممممىتملممممنغ تصمممماتملكطثممممنتملةناممممحتاممممحتملا ممممثثاتإالتلامممماتصكممممصلاةص،تلمةمممم تللات
صا،قركاتك  يتإلىتصا،قروتمل ،ةظتلا اتلهمذمتخم،ن ت مث، تملتةمثاتلنماتصم،تثةصام،تهملتلات
لتمملتة،صمم تملطنامم،احتقمم تل مم تاممحتهممذهتملصضللممولتلصمم،تث نمم ه،تكلم مم تاممحتملصل مميتلنثمماتلات

للمممميتذلممميتامممحتو مممنت-اممم،ختا مممتث،لتتمثممم ملتوممماتملاممملموثاتلم صمممنم همممذهتملص اثممموتككصكمممأتتص
اتللاتغممذمالتلهلةمم،ت ممميتل  مم،صة تصض،لصمموتلدصممنم تلصمم،تكصكممأتتمماتصمماتل ممل تةثمم،،ت-ملص لمما

كنموثممموتةمممليتملص اثممموتللوص،لةممم،لتامممحتا ممم تمللقمممةتثتممم لتماتملطناممم،احتخممم يتكلم ممم هتامممحت
وماتذلميتام،اتهمذمتملماجتتملصل يتل تثكمن تلصر،نيت ةثوتلماتمث،صماتا،تمةتتةم،تاكم 

ن،اتق تملن هتملطنا،احتولىتص،تثت لتصاتت،متملم ،امتال ثص،تلماتمالخثمنتص  م تص ن موت
تملم ،امتاحتملكفلثال

لصمم،تملممماجتملةمم،احتامممااتلهصثكمماتكنصممماتامممحتلصممنثاتم لياتلاممماتلكممأتملصل ممميتامممحت
ذنممنتملل مماتمل مملتحاتلملةمم،احتلامماتلكمم،اتولممىتصمملن هتاممحتهممذهتملنلمثمموتل مم تملصل ممياتإذت

-لل مم لمتلصنممنتلهمميتتضمم،اببملطنامم،احتاممحتا مماتوامم تة ثةمماتومماتخ مم،اجتملتلمم ماتقمم،يات
لهمممميتص، ممممات مااتلصةن مممم،اتلخلك ممممك،ااتملممممنياتلملنلثمممم،ااتللذنتث مممم،ااتلملصل مممميات-ملمممم اث،

لوامم تصنم ممموتملةصمم ماحتا مم تلاتنلمثكمماتلمم تثممذننتاثةمم،تت(1ب((للنصثاثمموتلرممةنكنلاتلمل مم،صط،ا
مقلثصاتلة تورنتصلكم،لاتخنم م،ااتلم متة،اتلملمنيتلهصمذماتتللصننتلهيببملصل يتإذتق،يت

تلتتت(2ب((لمنصثاثوتلمذنتث ،اتلص، تا مالتلصةن ،اضذ اتلك كناتلملصذمنتلمنكلىل
لتمممذليتا ممم تلاتملصل ممميتغثمممنتصل مممل ،تامممحتامممجتملةصمممذماحتلثصنممماتك  مممثنتهمممذمتت

للتلامماتلقةمم تتمالخممك اتت،ةكصمم،الةتومم ،تصاةمم،تلاتهامم،يتصمملن تلخممنتللطنامم،احتلةممذهتملنلمثمموا
ملصل ممميتاكث ممموتكم،صلممماتصمممأتلهلةممم،اتللتلاممماتاضممميتذلممميتترمممنيترممم ،هحتصصممماتو، مممنه تصصمممات
ثكامم،قللاتصةمميتهممذهتم ختمم،نلتللممميتلهمم تصمم،تاممحتملمماجتلاتملطنامم،احتلمم تث مم تةن مم،لتوامم ص،ت
ث اتلهيتملصل يتت،لصننتلهلتق تو، تتثاة تلص ،ت اكثااتللااتللاتنك،تاتهذمتامحتا م ت

رثنتإلىتةنثوتملكمفلثاتامحتذلميتمللقمةاتلوم  تل مل تةمن تصماتملك منثحتملص ثاواتلناتهذمتث

                                                 

تل86(تكة وتم لت،ماتج1ب
تا2ب تكةضث تثل اتلملة، يا تنك،متملتل ماا تمل ضثاا تلتا تملةصذماح تإ ة،  تتا تصةص  تتا تلةص  تثاظنا ت2(

تل419(اتو،ل تملنكماتج2009بتثنلةات
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تصممم،تالتثكلماممم تصمممأتلهممميتملص ثاممموتاكممم توممماتذلممميتلواممم تصض،نامممولتملا مممثاتا ممم تماممماتلمممث ت
ملصل يتاضاتصك،اوتاحتاجتملطنا،احتماص،تمك،اتمثكم،ترمةنكلنتلمل م،صط،اتلملنلثم،ات

صم اتمخمنىتصةميتم متة،اتتاحتةثاتةذات_ولمىتماكمنم تماتملطنام،احتص م نهتملةصمذماح_
لهصمممذماتلك مممكنتلمومممذمنتلماتمالخمممك اتامممحتملص مممن مةتالتثا مممحتماتنممم تملا مممثاتصممماتتممم،مت

تملم ،امتلملطنمامتملكحتمركننةتتة،تهذهتملص ال
ت ،  ،لاتملخ،كصو

صمممماتخمممم يتملتةممممثتلملصك،تممممموتثصنمممماتملضممممليتلاتلتمممملتة،صمممم تملطنااممممحتصمممماتلومممم  ت
،كة تترمنيتنتثمنتلت،لكم،لحتامااتنكم،متبكة موتم لتم،متمل طنماثوتملص لصثاتملذثاتل مةصلمتتص ل م

لاختمموتم و مم،م(تصممماتملنكمممتملكمممحتكمم تكفل ثةمم،تتكرممم ثأتملصك مملاتملصل ممملحتصمممثاتملممم ثات
وصنتتاتصةص تملص تملذيتقم، تتنو،ثموتلتملتة،صم تملطنام،احتوام ص،تكلم م تامحتملصل ميتلصم ،ت

ت اكثال
ةكمملنملتاممحتل تثمم،ةتنممذليتكتممثاتصمماتخمم يتملتةممثتلاتص ثامموتملصل مميتنمم،اتلةمم،تت

اتلهمم تا مممثات ملطنامم،احتلهمملتص  مم ت طنماثمموتملم ،امممتللامماتذننهمم،تاممحتومم ،تصلمكممأاتلم 
ةممليتملصل مميتم لياتل مم اتلةمم،تتممفاتصمماتلقمم، تتةمم،تةمملاللتل مم تاكمم لتاممحتوضلمماتلهممذمتاممجت

صممماتلصنمممنتتضممم،اتببمث ممم،تحاتلصممم،تملممماجتملةممم،احتاةممملتذمةتاممم،تأت ممملتحتواممم ص،تل ممماتلهلةممم،ت
ثمم يتولممىتةنثمموتملطنامم،احتاممحتملكممفلثاتوامم ص،تنمم،اتاممحتص ثامموتملصل مميتتاتلهممذمتإاصمم،((ملمم اث،

تلهلتث لاتنك،تاتبكة وتم لت،متلاختوتم و ،م(ل
ت
ت
ت
ت
ت
ت
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The City Of Mosul through the book "Tohfat Alallbab 

Wanukhbat  Alajaib Written by Abu Hamid Algharnaty 

Dr.Maha Seed Hmeed 

Abstract 
The City of  Mosul Was Not a Secondary one, but it Was at the 

Lead of the  Islamic Cities, It was The place for Many 

Students, Scientists As Well as Travelers, one of The 

geographers Who Called Abu Hamid  Alghrnatay settled in 

Mosul For Two years-During His Settlement, he wrote a book 

entitled  'Tohfat  Alallban  W anukhbat Alijab" (The prime for 

minds and the elite of admiration).It can be considered as one 

of the most im portent geographical books (not a country book) 

which mentioned many times Mosul emphasizing that who 

settles in it a year would have better under  standing.This 

emphasis is worth to be Studied and Researched to Find The 

Reasons it. 

Also he Said That "the citizens of Mosul are one of the most 

Deceiving groups" .This indicates That he contradicter himself 

in writing Texts .He found in Mosul Some thing that can  not 

be found in other cities and this What the Study aims at.  

The City of  Mosul Was Not a Secondary one, but it Was at the 

Lead of the  Islamic Cities, It was The place for Many 

Students, Scientists As Well as Travelers, one of The 

geographers Who Called Abu Hamid  Alghrnatay settled in 

Mosul For Two years-During His Settlement, he wrote a book 

entitled  'Tohfat  Alallban  W anukhbat Alijab" (The prime for 

minds and the elite of admiration).It can be considered as one 

of the most im portent geographical books (not a country book) 

which mentioned many times Mosul emphasizing that who 

settles in it a year would have better under standing.This 

emphasis is worth to be Studied and Researched to Find The 

Reasons it. 
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