
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 ةــي املجلـر فــد النشــقواع
 

  بدقة، ويكتب عنوانه و 
ً
 ايقدم البحث مطبوعا

ً
بلقبه العلمي  سم كاتبه مقرونا

 نتاا  باللقب ي  الرتتبب الدالي  لعد  النشر لل 
  املرن: 16تكون الطباعة القياسية بحسب املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف /

(، ويكون عد  السطور  ي  الصاحة الواحدة: 12/ الهوامش: بحرف 14بحرف 
 تحت سطر تروي27)

ً
 ،سم املجلةسم الكاتب وااحة بالعنوان و س الصا( سطرا
وسنة النشر، وحين يزيد عد  الصاحات ي  الطبعة األليتة  الل  ورقم العد 

املصورات والخرائط والجداول  للبحوث الخالية من ( صاحة25املجلة عيى )
( صاحة للبحوث املتضمنة لألشياء 30وتحقيق النصوص، و ) ،وأعمال الرتجمة

فوق  ئدة(  ينار عن كل صاحة زا2000تتقاض ي هيئة التحرير مبلغ ) ،املشار إليها
 عن الرسوم املدفوعة عند تسليم البحث للنشر العد ين املذكورين

ً
، فضل

لتغطية ناقات الخبتات العلمية والتحكيم صول عيى ورقة القبول؛ والح
   والطباعة واإلصدار

  
ً
ويعّرف باملصدر واملرجع ي  مسر  الهوامش ، لكل صاحة ترتب الهوامش أرقاما

ثبت )املصا ر واملراجع( اكتااًء بالتعريف ي  لدى وور  ذكره أول مرة، ويلغى 
   موضع الذكر األول 

   عند تقديم البحث يتضمن اإلقرار بأن 
ً
  يقدم الباحث تعهدا

ً
 البحث لبس مألوذا

( بطريقة غيت أصولية وغيت موثقة من الرسائل واألطاريح الجامعية  
ً
 أو بعضا

ً
)كل

 دولية للمعلومات )االنرتنت( من املنشور املشا  عيى الشبكة ال وأوالدوريات، 
 د يتأكللنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، و  هيحال البحث إلى لبيتين يرشحان

إلى )محكم(  –إن التلف الخبيتان  –النقل غيت املشرو ، ويحال ته من سلم
   القبول أو الر  للاحص األليت وترجيح جهة

 ال تر  البحوث إلى أصحابها نشرت أو لم تنشر   
  عيى هديتعين 

ً
 آراء الخبتاء ي  مدة أقصاها يعيى الباحث إعا ة البحث مصححا

شهر واحد(، ويسقط حقه بأسبقية النشر بعد ذلك نتيجة للتأليت، ويكون ) 
 CDتقديم البحث بصورته األليتة ي  نسخة ورقية وقرص مكتنز )

ً
( مصححا

 
ً
 وطباعيا

ً
 لغويا

ً
 تصحيحا

ً
ون ي  بحثه مسؤولية ما يك ى الباحث، وتقع عيمتقنا

من األلطاء للف ذلك، وستخضع هيئة التحرير نسخ البحوث ي  كل عد  
يقوم بها لبتاء لغويون مختصون زيا ة ي  الحيطة  ،لقراءة لغوية شاملة ألرى 

والحذر من األغاليط والتصحياات والتحرياات، مع تدقيق امللخصين املقدمين 
األجنبية، وترجمة ما يلزم  من جهة الباحث باللغة العربية أو بإحدى اللغات

   الرتجمة من ذلك عند الضرورة
 

 ))هيئة التحرير((  
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 احلوليات السريانية مصدرا لدراسة تاريخ املوصل يف فرتة االحتالل

 م(1286هـ/  685ا)تاملغولي )تاريخ الزمان( البن العربي أمنوذًج

 *م.د.هدى ياسني يوسف الدباغ

3/1/2018 تأريخ القبول:   17/12/2017 تأريخ التقديم:  
  أوال: المقدمة                                          

يقددابلددو ببيعددابن ددعبنيع دد ابنؤددابنيلددي نيعبنيندد يوعبنيددجيعبنيتددينب،دد بل ددو بني ددو ي ب 
ك و دو بت ددو ي بنينلددوعابيت ددو ي بلن لد بنيدداي اببةددي هببك يدد هب،د ب ددجنبنيل ددو  بيقدداب لددوي ب

ييعدابب، بلييتو هبني و ينيد ب دج ب دو ي بنيل دي بلدعبندس با نند هبيا دو ي بنعندسل بنيعدو ب 
لعبأ  بين  نبنيللوا بني  ب ؤاثتبعدعب دو ي بنيل دي ب ةدك بعدو با1تلوعاك و هبت و ي بنينب

،قداب ب لوب، بجيكبنالؤ س بنيل يي بياليل  بي أ  بأ لي ب جنبنيللدا بلدعبعداهب ينلد ب
جكددد بن دددعبنيع ددد ابنيكثيددد بلدددعبنيلعايلدددوتبني تلدددياي بيؤدددينا بنالؤددد س بنيل ددديي بياليلددد ب

ايددابلددعبنيؤددينا بني و ينيدد بني دد بندد ايوبعددعبياعب يني نيدد هب بيكددوعبلعولدد نبيةددو ابعيددوع
نيل ي  بيننجب ينيو هبأيضوبلعبةييابعيوع بيلعبجيدكبعادسبند ي بنيلثدو بالبنيؤلد  ب،د ب

كلين لوب،قدابند ابني عا كيديعبب،قيضدينبألوبتت   ب:ؤايثهبععبنؤ س بنيل ي بي سابنيةو بقو 
تبإيددسبنالدد ب يالكدديبنيؤقيدد بلا نليددوب،اةدداهبنيندديسبن  ددتبيندد ببألددونددقتيوبيكلددتبييل ددجب
كليند بنيييلدوعببإيدسيأل حبةع لوبنيؤا د بايعب ن ب،دولااابنباد ي باب2تيؤ نتب، بقاع بل  

ي،دد بليضددربأندد ب كادد بن ددعبنيع دد ابعددعباب3ت،ي دد بعادديي بني  دد بيق اددينبيندد ينب قيدد ي بب   اا
نيل وعددد بني ددد بؤددداثتب عدددابنؤددد س بنيل دددي بيليو،دددو قيعب،قدددو  تت   يؤكسبيددد بنؤدددابأعيدددوعب

                                                 
 مركز دراسات الموصل. *
ببب1)ت ب و ي بنينلوعب  بنيلاا ب  ببإيسلقاهبب ي ي ييسبأ  بنيت جب لو بنيايعب عبن  يعب عب يلو بإنؤوانيع  ي  

با1986ان بنيلة ا بت ي يت  ب2ناي باكوشبنيينيع  بباب بلقال بنيلوة   وعبلي يسب،ييهبقا بيه ب أ لا 
قاع بؤليل بلاا بعاسبنيت نتبعاسب   ب ؤ يوب  ضبعول بيعلا وب ن بيع  بعايهب بييع  بعاسببقاع بل   ب2)ت

 جنبني ن بنيقين، بلعبؤ نعبإيسبنيةو  بةيو بنيايعبأ  بع ابنهللبيوقيتب عبع ابنهللبنيؤلياب بلع  بني اانعب ب
ب 4/391ابلجب2010 يت بان بلوا بياا وع بينيلة  بت يب8ا

ب ب316ن عبنيع  ا  و ي بنينلوع ص3)ت
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ي،دد بؤايثددهبعددعبنيلج ؤدد بني دد بقددو ب يددوبنيل ددي بيقدد اي باب1تو قيعبنيددجابن،اددتبلليددو   اا ليو،دد
 اببأةدددو بن دددعبنيع ددد ابإيدددسبنؤددداب1250 دددد/648نيلادددكبنيلولددد بلدددسوبنيدددايعبييندددسبتتب

نألةدددددددنوصبنيدددددددجيعبكدددددددولينبلددددددد ن،قيعبيالادددددددكبنيلولددددددد بينيدددددددجابنن ددددددد  ب لدددددددوب،عادددددددهبنيل دددددددي ب
نيايي بنيع  يد بي قدا ب ق د بنيلادكبنيلولد بيق د بين أل بةأ، ببأع،قو  تت   يليىب] يالكي[ب

يلدوبكلدتبييلدوببألد لؤيد بنيدايعبنيتاكد بنيلدل  بيقدابؤكدسبيد بيقدي  ببإال   بيي بيتادتبأنيه
 بيكددوعبن ددعبنيع دد ابةددو ابا2تبينددأيل    اابإييددهيدداىبنيلاددكبنيلولدد ب،دد بنيل ددهبنندد اعول ب

،قددو ب بتت   بالعبنيل ددي بعيددوعبي ؤددي بنيل ددي بلددعبنيددايعبنيلندديؤ بإيددسبنيددايعبنعنددسل ب
،دد بعيددالوبك ددو نبيلدد و نبقددابنلضددلينبنيددسبنيددايعبنعنددسل بينن  لددينبي عاددينبيننييدديعبني ندد ب

ب ا3تبينيلاينتبنينول ب ه   اا
نيجابقا بيك و ب و ي بنينلدوعب بنياك ي ب وعبلي يسب،ييهببأعيلعبني اي ب ويجك ب

ينيلكولد بني د بؤضد ب يدوب،د بعيدا  بن لو بن عبنيع  اب ويل ي ببإيسبأةو بال عبنيع  اب 
ب  1243ن ددعبنيع دد ابنيددجابعددوشبعاددسبن لددو ب ددويل ي بللددجبنددل ببأعقددو سب بتت   بعاددسب
بكأنددددقسن ددددعبنيع دددد ابلتندددده ب،ددددأعبن لددددوال ه ببألددددوقددددواهبنيل ددددي ببألؤددددا،ددددأ ي بكددددوعبا ي ددددوب

يدد بيندد اربنعبيددان،ربعددعبةددع هبكلددوبي يددابيلددو بللددي  ببأللددهةددو  كولتبةددوق بلددربني ددننهب
يكلينددد هب،ددد ببنألعادددسن دددعبنيع ددد اب عددداب، ددد هبلدددوؤ بنيلقدددو ببألددد حنددد عبييكدددعب علدددالوبني

نيللاكدد بنيل يييدد ب ،ولددهبؤلدد بلددلي بعاددسبيثيقدد ب يييدد بيةددو كب  اددكبنيلددت ب،دد بنؤ تددوالتب
-680 دددددعب يالكددددديتب للدددددي بنيندددددوعبنؤلددددداب كددددديان ب دددددوألنصنيددددد سابني ندددددلي بيلليدددددوب

،ولددهببتبليضددربنع دد نسبلددعبني ليددر قيل ددهبنيعاليدد بكولددبأعي لدوبب ا1284-1281ه/683
عادددسبنيل لدددداببنألةدددد نس،ددد ببا4تني عددددويعبلدددربنينين دددد بللدددي بنيدددايعبنيايندددد بإيدددساعددد ب

                                                 

ب بببببببب316صب بنيللا بلتنهب1)ت
ب 317صب بنيللا بلتنهب2)ت
ب 376صبنيللا بلتنه ب3)ت
لؤلاب عبلؤلاب عبنيؤنعب،يانيسب بعسل ب وأل لوابينيل نا بيني يوضيوتب بيياببللي بنيايعبنياين  ب4)ت

 ب بعاتبللني هبعلاب يالكيبين  لسب ل نب بق  بي لانبعظيلوب بين نجبنننل بلأل وب1201ه/ب597يسبنل ب ا
  بيالنياب1274ه/ب672لعبنيك  بني  بلي تبلعب  انابينيةو بيني ني هب بيللسبنيعايابلعبنيك  ب ي، بنل ب

ب بب30/ب7جا1979 ت ي يتب بان بنيعا بيالسييعبب4ني بنيايعبنين كا ب بنألعس ب بايلظ  ب



 
 م2018/هـ1439                                 (                        74العدد ) –                        

 

 
587 

با2تبهبعالدو بلدعب لنديوتبلن اتد ب   باايدي لدرب،با1تل نبد ب نيل اي بنيدجاب لدو ب يالكديب،د
ةددو ابب،قددابعددوشبن ددعبنيع دد ابةددا نبلددعبؤيو ددهب،ييددو بيكددوعي،يلددوبي عادداب لايلدد بنيليلدد ب 

ني و ينيدد بني دد بيقعددتب،ييددوب، دد هبني ددنيبنيل دديي بالندديلوببنألؤددان عيددوعبأيضددوببياعايددابلددعب
 كدجيكب دأ  بابب4تي دي، ب،ييدو ببلايلد بل نبد بإيدسث بنل ق بلليوبب اب3تينلهبكوعبق ي بي،و هب،ييو

 ب، بب لي بلضوليلهبني و يني ب ،ا بيق ل بن عبنيع د اب،د بأيضوأ لي بك و ب و ي بنينلوعب
للدوبأةددو بأيضددوببنأليضددو عددعبنيل دي بعاددسبجكد بؤايثدهب نينيوندي ب،دد بنيليلد ب،ؤندد ب ينش

إيسبنأليضو بنعان ي بينالق لدواي بينال  لوعيد بينيايليد ب ينلتد اب دجك بنيعايدابلدعبني ينيدوتب
ني و ينيدد بعددعب اددكبنيت دد هبني و ينيدد ب ب،ضددسبعددعبجيددك ب،قددابكددوعبن ددعبنيع دد ابؤ يلددوبعاددسب

بني و يني  بنألؤان يوب اكبجك بني ين ي بني  بيقعتب،ي
نن يددو ب ددجنبنيليضددي ببإيددسييعدد بنألندد و بنأللتدد بنيددجك ب دد بني دد با،عددتبني وؤثدد بب

يا ؤدددد بينيا نندددد بينيددددجاب ددددو ب ؤددددتبعلددددينع تبنيللددددوا بنيندددد يولي بللددددا نبيا نندددد ب ددددو ي ب
يللدوب  دا باباألليج دو دو ي بنينلدوع بال دعبنيع د ابتبنيليل ب، ب، د هبنالؤد س بنيل ديي ب 

 بيلدعب لوييلوب ويا نن بنيليل ب عدابانيييدوب ؤدتبنديا هبنيل دي بل وةد هببأللو بإييهبو هنعة
ني دد بند قتبجيددكبيلليددوبؤلددو بنيليلدد ببنعؤددان بإيددسييد بل ادد ابب ثد ب عيدديعبنيدديالهبعاييددو

بيجيكبينع بنيليضي  لعبق  بنيل ي بيلعبث بنينيا هبعاييوب
نيلقالد ب ب ببأيالب  يند بيكولدت عداابلدعبنيعلدوييعبنيبإيدسيقاب  ب قني ب دجنبني ؤد ب

بألددوبل ددجهبعددعبك و ددهب ددو ي بنينلددوعب بيثويثددو بيثوليددو بل ددجهبعددعبؤيددوهبن ددعبنيع دد ابيلييتو ددهب 
                                                 

 بيقابن نجب يالكيبلعبلايل بل نب بل كننبيؤكلهبني ايابؤي بل نب ب ب ااهبلةيي هب، ب سابأج  ي وعب1)ت
؛بع ابنيللع ب ةوا بنيليل ب، بعياب5/93لج بيوقيتبنيؤلياب بلع  بني اانعب قضسبلعظ بأيقو هب

بت بناليانولي  بنيل ييي  بن1335-1262ه/736-660نينيا ه بلينيع  باا  ب  بنيؤضو ي   ب1يليل 
ب 2/214 بلج1992نيليل  بان بنيك  بياا وع بينيلة  

ب 14صب قاي ب  وعبلي يس ب بن عبنيع  ا ب و ي بنينلوعب2)ت
اصبه؛بعس بنيايعبلؤلياب2007ت ي يت بان بنيلة ا ب4ابن عبنيع  اب ب و ي بلن ل بنياي  ب3)ت

  ب نوي بلو ن ي بلقال بإيسب1335ب-1258ه/ب736-656ناي ب بنيل ي ب، بنيليل بيني ني هب
ب 202 بصب1985كاي بنآلان ب ب ولع بنيليل  ب

؛بن عبنيع  اب ب و ي بلن ل بنياي ب بصب14ب ب قاي ب  وعبلي يسب بصن عبنيع  ا ب و ي بنينلوعب4)ت
به 
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 ن عددوب ب،كولددتبعددعبنيليلدد ب،دد ب، دد هبنالؤدد س بنيل دديي بلددعبنددس بك ددو ب ددو ي بنينلددوعب
قندددلتببيني ددد بنالق لدددواي بنأليضدددو ب-2بينعان يددد ب نينيوندددي ببنأليضدددو ب -1ي ضدددللتب

نيايليددددددد ببنأليضدددددددو ب-3بنيلدددددددلوع ببينأللدددددددي بنيلوييددددددد ب ب-ني  دددددددو هب ب ب- ددددددداي  وبإيدددددددسبن
، دددو تب ؤدددتبعلدددينعبنيليلددد ب،ددد ب، ددد هبنالؤددد س بب نيلقاددد بنينولنددد ببألدددوينال  لوعيددد  ب

يك دددو ب دددولرب بباب1تنيؤدددينا بني ولعددد ب نيل ددديي ب،ددد بك دددو ب دددو ي بنينلدددوعبلقو لددد ب ك دددو  
يت د هبني دنيببأيضدوو ب جيعبنيللا يعبيالقو ل بيكيليلوبلعولد يعبيقاب  بنن يب باب2تني ين ي 
ب بيأني نب بنينو ل ب بني  ب ضللتبنيل و جببيلوب يل بإييهبني ؤ  نيل يي ب

 ثانيا: نبذة عن حياة ابن العبري ومؤلفاته:
نيتدد جب لددو بنيددايعبب ي ي يدديسب ددعب دد يعب ددعب يلددوبنيلاادد  بنيلعدد يسببأ ددي دديب

يلةددأب،ييددوبيقددابؤدد صبينيددا بباب3ت ا،دد بلايلدد بلاايدد 623/1226تب ددو عبنيع دد اب ييددابنددل 
ينيعاددددي ب ب،ددددا سبنيعايددددابلددددعبنيا ددددوتب،كددددوعبلالددددوببنآلان  اقدددد ببإيددددسعاددددسب عايلددددهبيا،عددددهب

 ويندددد يولي بينيع  يدددد بينال لليدددد ب ب،ضددددسبعددددعبنيتو نددددي ب بي عددددابجيددددكبا سبنيتانددددت بيعادددد ب
نددقيابلاايدد ب يددابنيل ددي بعددو بب بيعاددسبنثدد باب4تيآندد يعبأ يددهنيس دديتبي عادد بنيادد بعاددسب

 يكولددتب،ددد بؤدددينهبنيتددد لجبثددد ب لقددد ب ددديعببألاوكيددد بإيدددسبأنددد  ه اب ؤددد بلدددرب1243 ددد/641ت
قدد ن هبنياددد بيلو نددهبيعدددويجبنيل ضددسب بثددد بببيأكلدد ادد ن اسبنيةدددو ب بإيدددسني اددايعب ينددو، ب

                                                 

ب1) ت بنيتيا بني  اناا  بني نناب ع بأ  بنيتض بع ا بنيايع ب،كلو  بيني  و  بنيلو،ع   بنيؤينا بني ولع 
با بب1932نيلو  بنينو ع ب ب ؤقيا بللاتسب ينابت  اناب بلا ع بنيت نت ب

 ةيابنيايعب،ض بنهللبنييلجنل ب ب ولربني ين ي  بلقاهبإيسبنيع  ي  بلؤلابلواابلةأتب بلؤلابلينسبب2)ت
بنيؤا  ب بني و   بعينس بنيقو  ه  بنينةو ت بيؤيس بيه  بيقا  ب ن عه بنيليوا  بنيلعا  بع ا ب،ينا  لانيا 

ب ب2/بج2لج ب1/ج2الج1960وي  بان بأؤيو بنيك  بنيع  ي ية ك
 ااهبلعب سابني ي بلةيي هب  ون بنيةو بي  بيالناليعب بيوقيتبنيؤلياب بلع  ببني اانع بلااي  بب3)ت

ب ب5/192لج
بن عبنيع  اب5/117جب نين كا ب بنألعس بب4)ت بعيينصب   بل ا بنيل لربنيعال ب1286-1226؛بنكو

 بن عبنيع  ابللا نبب؛بنلو بع ابنينس بع ابنيؤكي ب6 بص1980-1979 اناب  ب 5نيع نق ب بلج
ب بينيلة   بياا وع  بن ي ثن بان  ب  بتا يك بنيكي ا ب و ي  ب ؤيبب؛13اص2007يا نن  بل    ي ج

  ب www:karemlash4u.com/vb/showth read.p.479286نيةو   
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ي ديب،د بنيعةد يعبلدعبعلد  بيجيدكباب1تعادسب ي دوسببأندقتويللد ببنألاي هنلقارب، ب عضب
ا  دد ب  دديسببإيددسثدد ب ،ددربب اينددل بنيلادد نعبب ي ي يدديسبنيثددول ب 1246 ددد/644ب،دد بنددل 
ايدد ب  لدديلوب ددويق  بلاايدد بثدد بقلدداببإيددس عددا وبنل قدد ببؤادد بياكليندد بنيندد يولي ب بأنددوقت 

 اين  قددسبنيددسب   دد ب1250 ددد/648الةددابيني قددسب ويلاددكبنيلولدد بلددسوبنيددايعبيينددسبتتب
ب ددي، بن ددعبنيع دد اب،دد بل نبدد باب3تب ا 1264 ددد/663عاددسبك ندد بنيلةدد ابنددل بتباب2ت ددوثايا

نيليلد بيا،دعب،د بايد ببإيدس اي يب، بنين يعبلدعبعل   يلقادتب ث دهب1286 د/685نل بت
 يقددداب ددد كبن دددعبنيع ددد ابنيعايدددابلدددعبنيلييتدددوتب،ددد بةددد سبليدددوايعبنيلع ،ددد ب،ددد باب4تلدددو بل ددد ب

،  ب ك ددو  يلددعب ددج بنيك ددا5تنيادد  بينيتانددت  بينيس دديت بيني يوضدديوت بيني ددو ي  بيبي  ددو
لع ،دد بنيلؤي يك ددو ببإيددس بيؤدداي بنيؤكلدد ب،دد بنيتانددت بينيللاددا بيك ددو بنيلددان بنألؤددانا

ي،دد بل دددو بنيادد بلقدد بن دددعبنيع دد ابلددعبنيع  يددد ببينيتاددك يوتبنيلددعيابنيعقادد ب،دد بني يوضددد
ابيلدددلسبك و ددددوب 1035ه/ب427،لدددي بلدددعبك دددو بنيقددددوليعبياةدددي بن دددعبنددديلوبتتبأ  عددد 

ب ا6تني ناببأعضو  ويع  ي بينلو  بللو،رب
ب
ب

                                                 

نيت جبنيلاا بني و يني بيأث  وببأ   ب؛بيينسبل  بإنؤواب بللوا117ب/ب5/نين كا ب بنألعس ب بج1) ت
بلجب ب  بنين يول   بنيا   بنينوصب يي   بنيعاا بنيعال بنيع نق   بنيل لر بل ا  ب     انا ب11، بللو  ه

ب ب70 بص19876لا ع بنيل لربنيعال بنيع نق  ب
وؤ ب وثاياب ب  ون ب ينو بنيكيل بنين يوعب، ب سابنيلة ابينيع نابي،و سبيلوبإيييلو بييقو بيلب2)ت

با ب5/117تنين كا ب بنألعس ب جب ج بني    بعلاب  و بنيكلين بنيلت يوع
ب 72-71؛بإنؤواب بللوا بن عبنيت جبنيلاا ب بص17-9عيينصب بن عبنيع  ا بصب3)ت
ب بب36؛بع ابنيؤكي  بن عبنيع  ا  ص22عيينصب بن عبنيع  اب بصب4)ت
يلو عا و؛بييلظ  ب ن،رب ل بنيايي  ب23؛بعيينصب بن عبنيع  اب بص5/117 جبنألعس نين كا  بب5)ت

ي لنياببإعاناعاسبلييتوتبن عبنيع  اب بلقوي بلة تبضلعبك و بن عبنيع  ابجك ىبيع  هب ببأضين 
ب 76-71اص1987لاي وبةلعيعت  انا بلا ع بةتيا ب

بصب6)ت ب  بنيع  ا بن ع بعيينص  ب  بيلظ  ب23يالنيا ببإنؤوايلو عا و؛ بللوا  ب بأ    بنيلاا  بنيت ج
لقوي ببعاسبلييتوتبن عبنيع  اب بأضين يلو عا و؛ب27و عا وب؛بع ابنيؤكي  بن عبنيع  ا صيل74ص

ب 76-71لة تبضلعبك و ب ن عبنيع  ابجك ىبيع  هب صب
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 ثالثا:نبذة عن كتابه تاريخ الزمان
بك و دو ب بأةدي  ون   بن عبنيع  اب وي دو ي بيكدوعبيدهبلييتدوتب،د ب دجنبنيل دو بيلدعب 

 ددددو ي بنينلددددوعب ويندددد يولي ببييعدددد سببأيبنألنللدددد ي ددددو ي بب ددددو ي بلن لدددد بنياي   ويع  يدددد ب 
،د بني دو ي بلثد ببأند ى دو ي بلن لد بنيداي ب ،ضدسبعدعبك د ببإيدس وي و ي بنيلاي بلن  ب

يعين دددا  ببيألددداي نيعدد  ببأن دددو ك ددو بني دددو ي بنيكلندد ب ل ادددايعب وينددد يولي ببي نددوي ب،ددد ب
نيددجابن  ددرب،يددهبنيلييددسببنألنللدد  ددو ي ببأي بيلددوبييللددوب لددوبك و ددهب ددو ي بنينلددوعباب1ت ويع  يدد 

لييعبعةدد بؤق دد ب  دداأب ويك ددو بلددعبنا بلدد ي نب ددويلايكبنيع ددد نبأؤدداىني ددو ي بنيؤدديي بيضدد ب
 ياييددد بنيلاددديكبنيكادددانلييعب،اييددد بنيلاددديكبنيلدددواييع بيلاددديكبنيتددد س بياييددد بلاددديكبنيييلدددوعب

اييدد بنييدديلييعببيأنيدد ننيدديثلييعب ،اييدد بني يلددوعب ياييدد بنيييلددوعب ثدد باييدد بنيعدد  بنيلندداليعب
ب با2ت

بإيددسك ددو بت ددو ي بنينلددوعاي بي دد   بكددولسبلددعبنيندد يولي ببأعيلددعبني دداي ب ويددجك  
نيع  يدد بنيؤق  ددوعبنيعوةدد هبأابتلادديكبنيع  اينيؤوايدد بعةدد بأاببإيددس دد ب دد   بللددهبنيع  يدد ب 

نيدددجاب ددديعبنددد  ب   لددد ب دددو يعبباب3تأ لاددد نندددؤاببنأل تلاددديكبنيييلييعايقدددو ب    لددد بجيدددكب
نيقندد بنيللقددي بنيددسبنيع  يدد بلددعب ددو ي بن ددعببأعنيؤق  دديعبلددعبنيك ددو ب،ؤندد  ب،قددو  بتت    

 أابني دددددو ي بنيقددددداي بللدددددجبنا بؤ دددددسب دددددو ي بنيع ددددد نلييعبي ضدددددلعب انيددددد بنيك دددددو ببنيع ددددد ابال
بإل  ناي يدددد ني يلددددوعبي ددددو ي ببينأل ددددوا هينيكاددددانلييعبينيلددددواييعبينيتدددد سبينيييلددددوعبينيدددديثلييعب

ي جنبني ن بلعبني و ي بيكد  بنيلعدو سبني و ينيد ببنيل دين، هب،د ببنيييلوعبتني ينلاييعانيثولي ب 
ؤينهبنيلييتيعبنيع  بيقاب  وين وبنلللدوب لدي هب، ببأيضونلعبنيكو   بي  بلعو سبكولتب

ي نددد  بنالك ةدددو،وتببعاييدددو بأالع   لدددوتبيلييتدددوتبقايلددد بعثددد ببإيدددسي دددويلظ بب بينضدددؤ 
لددعبنيقندد بنيل دد   بنيددجابلةدد بنددو قوب،دد بتنيلةدد ااك بلددوبيندد صببأيضددويؤددج،لوب بنألث يدد 
بي نتيضبعاابلتؤوتبنيك و    اابب بنألليييعينيناتو ببنعنس  لا ب

                                                 

لقوي بلة تبضلعبب بعينالن لوليينيلت يوعبن عبنيع  ابللني هبنيعالي بياىبنيعالو ببنيي بقوةوب ب1)ت
ب 39صبن عبنيع  اب ب ابنيؤكي ب ؛بع54صب بك و بن عبنيع  ابجك ىبيع  ه

ب 8صببن عبنيع  اب  و ي بنينلوع بلقال بنيلوة ب بناي باكوشبنيينيع  ب2)ت
  13 بصنيللا بلتنهب3)ت
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لددعبنلددعبؤكدد ببن  ددا ن  دداأبنيؤق دد بنيعوةدد هبلددعب ددو ي باييدد ب لدد بنيع ددوسبي ؤايددانب
نيع وسبنينتووبث بنيناتو بنيع ونييعبلعب عا بيؤن بني ناند بنينللد ببأ ينينايت بنيع ون ب
ينل يدددو نب ندددقيابنينس،ددد بنيع وندددي ب،ددد ب  ددداناب بيننددد نا بنيلييدددسب،ددد ببيندددلينتبؤكليددد ب 
 بينيييلددول  بيلددعبنددس بؤدداي بن ددعبب بنيلدديساانيي دد ا نيع   ني قدديي ببأيك و دده بني ددو ي ب

بأةددو  دا بنياييد بنيندا يقي ب،دد ب دساب،دو سب كلدوببإيدسبأةددو نيع د ابعدعبنيناتدو بنيع وندييعب
عدداابلددعبنيؤددينا بني و ينيدد ببإيددسبنعةددو ه،ضددسبعدعببيأندد و يو انيدد بنيؤدد ي بنيلدداي ي ببإيدس

نيؤق دد بنيؤوايدد بعةدد هب ،قددابنللدديوببألددو باب1تأيددايي نيل عاقدد ب ددويل ي بينددقياب  ددانابعاددسب
لاديكبني  د ببإيدسنل قو بنيؤك بلعبلايكبنيعد  ببأعق تن عبنيع  ابياؤاي بععبنيؤق  بني  ب

يللدددوب  دددا ب ا2تنيدددجيعب ييددديبنيؤكددد بلدددعب عدددا ببيأؤتدددوا بأيالا  ن  دددا نبلدددعب يالكددديبيلدددعبثددد ب
 بإيددسبنددل بي،ددوهبن ددعبنيع دد ابنعةددو هبإييدده بأعبك ددو بت ددو ي بنينلددوعابال ددعبنيع دد ابالبيل يدد

 اب1297ه/697 ابييكدددعب نددد ل بنألؤدددان ب،ددد ب دددجنبنيك دددو بإيدددسبندددل ت1286ه/ب685ت
ايعبأاب  يي ب، بنيلليجبأيبنألناي بنيجابكدوعبي  عدهبن دعبنيع د ابينيند  ب،د بجيدكبيعدياب
إيددسبلددوبجكدد  ب ددوعبلددي يس بنيددجابقددا بياك ددو ب،قددو ب بتتبنينددل بنألنيدد هبنيلةددو بإيييددوب،دد ب

 با،يددجنبيعلدد بأعبأؤددانبأكلدد بعلدد بن ددعبنيع دد ابنيددجاب ددي، ب1297ن ددعبنيع دد اب دد تب ددو ي 
  بي ددجنبنيلدد  بلعدد يسبي دديبنندديبنيكو دد بلتندده ب  لددي بنيلددو، بن ددعبنيع دد اب1286نددل ب

ب    اا1303 بي ددي، بنددل ب1288نأللدد  ب نيددجابناددسبأنددو ب،دد بلللدد بنيلت يددوعبنددل ب

ب با3ت
ني و ينيددد بني ددد بجك  دددوبؤنددد ببؤدددان نألن دددعبنيع ددد اب يلدددعبندددس ببأعيللدددوبيدددجك ب

للدعبكولدتبي،يدو ي ب،د بنيندل بني د بي ؤدا ببنألعدس ي،يدوتبنيعايدابلدعببإيدسبأةو بنينلينت 
اب5تينيكددين  بنيا يعيدد ببينألي  دد نالق لددواي بينال  لوعيدد ببنأليضددو يكددجيكبجكدد بب اب4تعليددوب

                                                 

ب ب313ب-8 بصنيللا بلتنهبب1)ت
ب ب380ب-313نيللا بلتنه بصب2) ت
ب ب17بص قاي ب  وعبلي يس ب ببنيللا بلتنه3) ت
ب بب224 بب94 بب39 ب11صب بنيللا بلتنه4) ت
ب ب205 بب148 ب100 بب85 ب76 بصبنيللا بلتنه5) ت
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ن دعبنيع د اب،د ببأعبيلسؤظب اب1تنينيويي ببأيبنألناي ي ي عضبني ينيوتببإي نا  ،ضسبععب
يلددوبب أنددهعاددسبلايلدد بلاايدد بلنددقاببيأندد ىبآيلدد ك و ددهبت ددو ي بنينلوعايندداابنيضددي ب دديعب

 بباب2تألاوكيد  د ن بجيدكب،ضدسبعدعبلايلد بببأ ايدونالؤ س بيلوبعولدو ببأيينع ع ضتبيهبلعب
ب ع ضدينب يجك بلدوأ لو يدونياو تد بنيلنديؤي بيكيلدهبينؤدانبلدعبب دألي كجيكبن   بن دعبنيع د اب

بنأل لوةدد بنيك ددو ب بأعبإيددسبنعةددو ه بيال ددابلددعبا3تيددهبلددعبنيق دد ب،دد ب اددكبنيؤقدد بني و ينيدد ب
نيك يدد هبييددجنبنيك ددو ب دديعبنيللددلتوتبني و ينيدد ببنأل ليدد بإيددسبأةددو باب4تندداي باكددوشبنييندديع 

،دددد بن ددددو بناندددد بلددددعبنيلددددي نيعبنيك ددددو ببيددددأ  نينولدددد ب ويةدددد ابنيقدددداي ب ينعبن ددددعبنيع دددد اب
بةو ا بيعويلهبةنليو ببلوبيأضوسنق  سبللي بيلقحبيلؤحبنيلينيعوتب بألؤو 

 رابعا:الموصل في فترة االحتالل المغولي من خالل كتاب )تاريخ الزمان(
 ؤددا بن ددعبنيع دد ابعددعبلايلدد بنيليلدد ب،دد ب، دد هبنالؤدد س بنيل دديي ب،دد بلعدد ضب 

 قسب بأابنلهبي بينلصبييدوبعلينلدوبلندبآلجنكني و يني بني  بؤلاتببنألؤان ؤايثهبععب
، ؤا بععب و ي بنيليل ب، بلتؤوتبل ت ق بلدعبنيك دو ب بل  عدوبني دو ي بنيؤديي بكلدوبب 

يلدعبثد ب،د بنيعلد بنال دو ك ببنو قو  ب،جك ب و ي بنيليل ب، بنيعلد بنيندا يق ب بأناتلو
 ليددنتببإجييللددوب،دد ب ددجنبني ؤدد  ببي دديبلددو ب ددو ي بنيليلدد ب،دد بنيعلدد بنيل دديي ببيأنيدد ن

بينالق لددددواي بينال  لوعيدددد بينيايليدددد ب بينعان يدددد نينيونددددي بب نأليضددددونيليلدددد ب وضددددا ن ب
بنألؤدددين ينضدددا ن ببيعولدددتبنيلايلددد بلدددعبنل ةدددو بنيتندددوابيني ةددديهبيكثددد هبنيثدددي نتبينيلةدددوك 

با يقدد بكولددتب ب ددأا دديبنيؤلددي بعاددسبنيلددو ببنألي يكددوعب دد بنيل ددي ببنيلعوةددي بيالددوسب 
ال يدددولي ب دددوالن سسبيني سعددد بنيقضدددو بعادددسبنيعايدددابلدددعبنيلددديظتيعببإيدددسبأاىي دددجنبللدددوب

بعاابلعبنيلقوابني  ين بي   بإيس بييلكعب قني ب جنبنيليضي با5تنيايي ب ألين 
ب

                                                 

ب ب178 ب16 بصبنيللا بلتنه1) ت
ب 8 بصبنيللا بلتنهب2)ت
ب 123 ب11 ب10 ب9 بصبنيللا بلتنهب3)ت
ب 9نيللا بلتنهب بصب4)ت
ب 2/225لجب نيليل ب، بعيابنينيا هبنيل ييي بناليانولي ب بب ةواب5)ت



 
 م2018/هـ1439                                 (                        74العدد ) –                        

 

 
593 

 :واإلداريةالسياسية  األوضاع:-1
 لدوي بن دعبنيع د ابيالهبنيليلدد ب،د ب، د هبنينديا هبنيل يييدد  ب، عدابأعباند بنألليدد ب 

 د بإي دو بنند قس بألدو هب دا بب با 1261ه/660تنلانبياب  يةهبنيل يي بنيليلد بندل تب
نيليلد ب عدابنؤ سييدوبلدعبق د ببيألد ؤتبا1تنيايعبييييبيضلتبإيسبإان هبنيع نابنيل ييي ب

يكددوعبؤكوليددوبنيدجيعبيدد  ب عيددلي بلددعببايددو ب كدد بيني نيد هب بعقادي بنعان يدد نيل دي بنيعولددل ب
بألدد جيعب دد بلددعبنيؤكددو بنيددب وندد ثلو ب بيأعلوييددونيليلدد ببأ لددو ق دد بناليانددوعبل وةدد هبلددعب

 قدا ببإان يد لقدا هببأيي ينديعبلدلي بكتدو هببيكوعبنيل ي ب، ب عييلي بيديال ي بالب اب2تل يي ب
ب أيدد با يقدد بكولددتب ب نك دد بكليدد بلددعبنيلددو ب لددري يندديعبلددلي بنياوعدد بنيعليددو بييدد بيببلددو

 ندد  بلنددو لو ي بأيبيكددوعب عددضبنيدديالهبيعيلدديعبلكو،ددأهبييدد بعاددسبنددالوتبقددالي وبيال ددي ب
بلددوبأكثدد  ييكددعبنياوعدد بيناللقيددوابييدد ب دد ببنآلندد يعيكةددسبعددعبنن سنددوتبنيلدديظتيعب،دد بن

نيل دي ببإان هكيتيد ببإيدسبا4تن عبنيع د اب يأةو اب3تنعان ي ياا يعبللعبيعيليعب، بنييظو سب
نيدايولوتببأ لدو  ديعببأييد بيكدعبيدايي ب،د اب ديعبنيع دابينيؤد ببإجيا سابني  بينيا يعبعاييوب 

ييتضددايلي بعاددسببنأللددين نيددجيعبيقدداليعبييدد ببنألةددنوصلي بكددولينبيتضددايعبييكددبنيلن اتدد ب 
بيددد   ب ييا ددديعبااددد ي بليلدددوبكدددوعب يكدددوعبااددد بنيل دددي بنييؤيدددابنينضدددي بيناللقيدددوابني دددو ب

ب دوعك ن عادسب دسابني د  بيد بينلدينببننند يييبنيل ي بيلدوببأع   عاسبب:((يي  يععبجيكبقو 
،د اببالبإجنيؤوكلد ب بنألند نؤ اي وبلعب نان بلعبب  بييييبنيلاعبني  بنعك ن لعبين ؤاب

علددا  ب دديعبنيع ددابينيؤدد بينيلدديلعبينيكددو، بينيلندديؤ بينيييدديااب ،يدد بينيندديلي ب لدديي وعب
جنينؤا ب نؤابيقا بييد بةدي وبلدعبنيلدو بني قتدي بللدهبيعدنني بيي ديباا دهبليلدوببإييي نن اسببينش

اا ددديعبنالددد بل ينلدددا بينضددديعوبيبأللدددو دددو سبب يدددوببأ ل ضددداعوبن يددد نببأكدددوعكدددوعب ندددين ب
بينلقيوانب ولوبيكتس   اا

                                                 

بنب1)ت بؤكو  ب  ب ييس بنينس  بع ا بعلوا بناليانولييع بنيل ي  بعيا ب،  بيليظتي  ه/ب738-656يع نا
بنيع  ب1338ب-1258 بنيلي نيع بال ؤوا بنيعول  بنأللول  ب لا  و بل ا  ب  بنيع    بنيلي خ بل ا  ب   

ب 68 ب بصب1979 ب  اناب با ربعاسبلتق بينن هبنيثقو، بينيتليعب، بني ليي ي بنيع نقي ب 11  
ب 126 بصبناي ب بنيل ي ب، بنيليل بيني ني هب2)ت
ب 2/227لج بنيليل ب، بعيابنينيا هبنيل ييي بناليانولي بب  ةوا3)ت
ب 363 و ي بنينلوع بصب4)ت
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ي،يلددوبي عادداب دديالهبنيليلدد ب،دد ب، دد هبني ددنيبنيل دديي ب ،قددابجكدد بن ددعبنيع دد ابثلوليدد بب
يجكد بكددجيكبنيندل بني دد ب ييددينببلدعبنيدديالهبنيدجيعبؤكلددينبنيليلد ب،دد ب اددكبنيؤق د بني و ينيدد ب 

نيليلد بألكثد بلدعبلد هبلثد بلولد ب بيلدلي بلدعب دييسبؤكد بني  بعنيينب،ييدوبأي،ييوبنيؤك ب
بي   بنيايعب و وب بيلنعياب عبقيا  

 المصدر اسم الوالي                 ت

 323-322ابن العبري،تاريخ الزمان، ص ابن يونس الباعشيقي  -1

 325-323المصدر نفسه،ص )الواشي(أو االربيليالزكي االربلي  -2

 .325المصدر نفسه، ص /المرة األولى (1) الفافا الفارسي()ناصر الدين بابا  -3

 334المصدر نفسه،ص )المرة االولى ( او البرقوطي مسعود بن قوطي -4

 .337المصدر نفسه،ص /المرة الثانية ناصر الدين بابا )الفافا الفارسي( -5

 .340المصدر نفسه،ص المرة الثانية /مسعود بن قوطي -6

 344المصدر نفسه، ص ابن بدر الدين لؤلؤ)لم يمارس الحكم( -7

 .348المصدر نفسه،ص مسعود بن قوطي/المرة الثالثة -8

 .356-355المصدر نفسه، ص  بيتمش/ وصل إلى الموصل ولم يحكم سوى بضعة أشهر   -9
 359المصدر نفسه،ص ((2)أمين الدولة )اخو سعد الدولة اليهودي اليهودي 10

                                                 

ب و واب1)ت بنيايع ب تلول  بل ه بنينلوع  ب و ي  ب  بنيع  ا بن ع بجك   ب،قا بننله  بجك  ب،  نن اتتبنيللوا 
بنيتو ن اص325ص بنيتو،و ب ت بأن ىبجك   بيل ه بنيؤينا بني337  بنيتيا   بن ع بألو بجك  ب؛  ولع  

 ب ولشب127؛يلظ  بناي  بنيل ي ب، بنيليل بيني ني هب بص367 354 ت ض بنيايعب و وا ص
ب 74؛بييلظ  ب ييس بؤكو بنيع نابيليظتي ب، بعيابنيل ي بناليانولييع بص3 ق ب

ب ييسبنعة نسبعاسبب2)ت بنيليل   بألاهبلعبيييا بيني بنيلاكبأ بيعبنيل يي ب  بنيييياا  بنيايي  نعا
اب بي ؤك بينيا بعاسبلقوييابنأللي ب، بنعل  ناي ي بناليانولي  بل ي  بانو نهبينش ضو هبيانوعبنيع ن

  لعهبنأللين ب ة سبنألنويي بينيا ابنين يث ب بيقابن  تربةأعبنيييياب، ب،  هبؤكلهب بي بأعب جنبي ب
بنيؤينا بني ولع  بص بن عبنيتيا ب  ب  بنيل ي بي أني ه ب ب اشب ه بإج باييسب  بناي  بب454يا  ؛

بصب ب  بيني ني ه بنيليل  ب،  ب ب12نيل ي  بناليانولي  بنيل ييي  بنينيا ه بعيا ب،  بنيليل  ب ةوا  ؛
ب 226ص
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 دد عضب دديال بنيددياله بيكيددسب ددوينبع ،لددوب ن ددعبنيع دد اببأعبإيددسلةددي ببأعيال ددابلددعب
بنألعلددو نلددهبيدد بيددجك ببإالياليدد بنيليلدد  بيلددعبنيددجابيال دد  بيجكدد بنددلينتبياليدد ي ب ببإيددس

بلددوبإالثقو،يدد ببأ نق لددواي ببأ بإان يدد بأكولددتني دد بقددو ب يددوب دديال بنيدديالهب،دد بنيليلدد بنددين ب
ولددتب ؤددوكبينيانددو سبني دد بكبتنيلددينل نلددا  بيجكدد بن ددعبنيع دد اب ةدديبلددعبني تلددي ب عددضب

بإان هل   دددو  ب،دددد ببإيدددس،ددد بنددد ي بنييلدددي ببنألندددد لدددعبق ددد ب عدددضبنيددديالهبضددداب عضدددي ب
 بيكولددتببتنيلددينل نلددعبلدد هبل ي دد ب اددكببألكثد نيليلد ب بيكددوعب عددضبنيدديالهبيعدديعبييعددن ب

نيؤددددوك بنيل دددديي ب ؤدددداب دددديال بنيدددديالهبعلددددالوبكولددددتب ث ددددتبنيق دددد ب لددددا بلددددعبق دددد بببأينلدددد 
ب باب1تلينل  ي 
 ديباب2تنيجيعبؤكلينبنيليل ب، ب،  هبني نيبنيل يي بيجكد  بن دعبنيع د ايأي بنييالهبب

لددوبقالددهببن ددعبيدديلسبني وعةدديق ب بيأةددو بإيددسبنيدداي بنيليدد بنيددجابقددو ب ددهبنألنيدد بلددعبنددس ب
لعبلعايلوتبلكلتبنيل ي بلعبنؤ س بنيليل ب يلكأ،وهبيهبعادسبعلادهبجنكبعديعبؤوكلدوب

ه/ب660 بنيدددجابنؤ ددد بنيليلددد بندددل بتياليلددد بلدددعبق ددد بندددلانبيبقو دددابني ددديشبنيل ددديي
نددد  بلق ددد ب دددجنبنيددديني بلدددعبق ددد بلادددكبنيل دددي ب يالكددديببا3ت ابثددد بجكددد بن دددعبنيع ددد ا1262

 ي عيدديعبنينكدد بنال  يادد بيؤكددد بنيليلدد بيقددا بن ددعبنيع ددد ابلعايلددوتب تلددياي بعددعبكيتيددد ب
 ب ددييسبنينكدد بنال  يادد بتنيينة اياليلدد ب عددابن ددعبيدديلسبني وعةدديق ب  عددابأعبع ،لددوب ددوينك

 بليدضب1264ياييلدوعب/1575نال  يا بيكيتيد ب يييدهبؤكد بنيليلد ب،قدو  بتتبي،د بنيندل بب
  يالكديب[نينك بنال  يا بنؤاب لياب ا بنيايعبلدوؤ بنيليلد بيناعدسبيداىبلادكبنيلاديكب

 ددوعبن ددعبيدديلسبنيددجاب ددييسبنيليلدد بقددابندد ابألددينالبين،دد هبلددعبجنددو  ب ددا بنيددايعبيأنتو ددوب]
ن بإيددسبللدد بييلددوبةددع ب ددأل بنااعددتبعاددسبندد  بنددقول بنددلوبي دديبيؤددوي بأعبيأنددج وبييليدد

يؤوي بق ا    ،ننابلاكبنيلايكبيأل بأعبيلتعينبن عبيديلسبييلدوبنداؤي بندقاتب ندوي ب
لعبع هب،ت ؤي وبيق أي وب   ب،نأ بلاكبنيلايكبلوبلعلسب اكبنيع و نتب،قو بيهبنلي بن دعب

                                                 

ب 322ب-319 ب و ي بنينلوعب بصبن عبنيع  اب1)ت
ب ب323بصبنيللا بلتنه 2)ت
ب ب323 بصبنيللا بلتنه3)ت
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يلسبنيلجكي بيييدسبلكولدهبنينكد بييلسبأليوبكالوتبنؤ ي بلي ي بإييك ب ب،أل ب ق  بن عبي
ببا1تنال  يا بيأااابعايهبنن بتنيينة ابأللهبيةسب و عبييلسبنيلجكي بااب

 ةدك بلدي نببا2تهبأةو بن عبنيع د ا665 /بأاب، بنل ب1266ي، بأؤان بنل ب
با3تإيدسب دديي بلولدد بنيددايعب و ددوب بيكلددوبنددلو بن دعبنيع دد اب،دد بليضددربأندد ب بنيتو،ددوبنيتو ندد 

-1265ه/680-663ؤلددد بعادددسبألددد بلدددعبن وقدددوبندددوعب دددعب يالكددديبتنيليلددد ب عدددابأعب
 ابي اشب نك بنال  يا ب بيي بيجك بن عبنيع  ابند  بلق د بنينكد بنال  ياد ب ييكدعب1282

 بي،ددد بلعدد ضبؤايثدددهبعددعبنألؤدددان بني ددد با4تي ددايبأعبنيل دددي بيدد بيكيلدددينبلال لدديعبيؤكلددده
قدوب دعب يالكديب بيلندعياب ب للي بن وا5تهبا بجك بن عبنيع  اب675 /ب1276يقعتبنل تب

ني  قيا ب عبنعا بنيايعبيعقدي بينييدوبعادسبنيليلد بين  يد  ب عدابعدن بلولد بنيدايعب و دوب ب
ي دددييسب دددا ي  بنةدددلياب بيع ،لدددوبن دددعبنيع دددد اب ةنلدددي بنعاددد بنيدددايعبيعقدددي بينيدددابلنددددعياب
 بني  قدديا بقددو س بتت   بي،دد ب ددجنبنينلددوعبين،ددسبنعادد بنيددايعبيعقددي بني ددو  بنيللدد نل بنيك يدد

ابينلددداهبلدددعب  قياددد بق يددد ب1294-1260ه/694-659لددعبنيدددو هبقدددي سابندددوعبنيك يدد ت
 و  ي ب بييلوبكوعبلنو، نبأا ك هبنيلليعب أ ضبن ننوعب بيكوعب لؤ  هبنيندتي بنةدلياب ب

ا6تيكددوعب  ددسبعظيلددو   اا
نينددو ابأعبنعادد بنيددايعبيعقددي بلددعبني  ددو ب  يي ددايبلددعبنيددلص 
كدوعبلق  دوبلدعبقدي سابندوعبنيك يد ب يلدعبنيلد  حبنعبيكديعبنيك و بنألث يو بينيلعد ي،يعب بيب

 عيدددددديعبلنددددددعيابني  قدددددديا بينييددددددوبعاددددددسبنيليلدددددد ب  ك يلددددددوبأل يددددددهبيلكول ددددددهبيلتدددددديج بعلدددددداب
 نيل ي  ييث ن ه 

يلدددعبيالهبنيليلددد بنيدددجيعبجكددد   بن دددعبنيع ددد ابينيدددجيعب ييددديبؤكددد بنيليلددد بيالددد هبب
لددددعبياليدددد بنيليلدددد ب  عددددابأعببنيثوليدددد ب ببنيتو،ددددوبنيتو ندددد بنيددددجابعددددن بلنددددعياب ددددعبقدددديا ب

                                                 

ب ب323صبب بنيللا بلتنهب1)ت
ب ب325 بصبنيللا بلتنهب2)ت
ب 337 بصهنيللا بلتنب3)ت
ب 127صنيل ي ب، بنيليل بيني ني هب بب ناي بب4)ت
ب 334 و ي بنينلوع بصبب5)ت
  ب334 بصبنيللا بلتنهب6)ت
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ننددد اعسبةدددييابني بةدددياينبعادددسبنةدددليابيعادددسبلندددعياب يجكددد بنلدددهبا،دددربياقضدددوهب ةددديهب
 ب1278،ؤكلينبيهبيعنيينبنةليابيلنعياب عبقيا بععبياليد بنيليلد ب يجيدكب،د بندل تب

ثدد بجكدد بن ددعبنيع دد اب ينيدد ب  دديعبكيتيدد بعددياهبنةددليابيلنددعياب ددعبب ا1تبها677أابنددل ب
 بايجيدكب عدابأعب ي دهب1280ه/679نيليلد بتيالد هبنيثوليد باب،د بندل بتبقديا بإيدسبياليد 

نالثلوعبإيسبن وقوبنوعب عب يالكيبلادكبنيلاديكبنيل ديي ب يجكد بيدهبأعبنيقضدوهبنيل ندايعبلدرب
،و،ددوبنيتو نددد بقددابن  ةدددينبب،دددأل بلاددكبنيلاددديكبن ددعبأنيدددهبيلدددي  بأعبي يييددوبنيقضدددي بييكةدددتوب

كولدد ب بؤ دددسبؤكدد بعادددسبنيتو،ددوبنيتو نددد بينيقضدددوهببنيؤقيقدد بيننددد ل نب،دد بعلايلدددوبلدداهبةدددي 
ا2تنأليييعب ويليتب عابأعبث تبأنج لوبني ةيهب

يأةو بن عبنيع د ابإيدسبأند و بعدن بلندعياب 
 ددددعبقدددديا بعددددعبنيليلدددد ب بيجيددددكب عددددابأعبناعددددسبعايددددهبألددددؤو ب ددددس بنيددددايعب ددددي نعب

ا3تنيتو ندد 
ينألؤ ددو بب ألددهبليدد بنننلدد بنألنيدد بيكولددتب ؤدديابعاددسبكليدد بين،دد هبلددعبنيددج   

نيك يلددد ب ب،ق ضدددينبعادددسبلندددعيابيلكادددينب دددهب لكددديسبةدددايان بيكدددجيكبق ضدددينبعادددسبعددداابلدددعب
نيةنليوتبني  بكولتبق ي  بلعبلنعيابأيبنيلنوعاهبيدهبي د بقد اي ب بألدوبلندعياب،قدابندو ب

ا4ت هبنيل ي بإيسبنيليل بييعيابإييي بنيج  ب،لك بلعي بأيولوبث ب، بييسبينن تسب
  

ا5تؤكدد بنيل ددي بإيددسبنؤلدداب كدديان ب ددعب يالكدديب بجكدد بن ددعبنيع دد ابيعلددابنل قددو بب  
 

نال تددواب دديعبنيللوييددكب،دد بللدد بينيل ددي بعاددسبإ اددو بنيؤدد ي ب ةدد ابأعب كدديعبنيليلدد ب
ي  انابينل و  ببال عب دا بنيدايعبيييديبينعبيدياابيال دي بلثالدوبيديااببيد   ب ييكدعبلق د ب

يددكب ببيعلددالوب ددييسبن بدديعب ددعب باؤددو بايعب ؤقيددابج1284ه/ب683نؤلدداب كدديان بنددل تب
 باللاكددددد بني  ددددد ب بأةدددددو بن دددددعبنيع ددددد ابإيدددددسب عيلدددددهب1291-1284 ه/690-683ن وقدددددوبت

يلنددعياب ددعبقدديا بلاكددوبعاددسبنيليلدد بيلينؤييددوبيالدد هبنيثويثدد ب بي ددي عبن ددعبنيع دد ابن  يددوجب
ا6تنيللو ىبقوا  ب يجنبني عييع

سب بيأةو بإيسبألي ب أنتينبعاسبنةليابنيدجابيقد بؤ تدهبعاد 
                                                 

  ب337 بصبنيللا بلتنهب1)ت
  ب340 بصنيللا بلتنهب2)ت
و،وبان،ربععبنيتبأللهلعبنيل ي ب ق اهببنألل ن س بنيايعب ي نعبنيتو ن ب بي يبلوؤ بنيتو،وبنيتو ن ب يقابلا بب3)ت

 ا 340نيتو ن بيي بي اعهب تن عبنيع  ا ب و ي بنينلوع بص
  بب341هب بصنيللا بلتنب4)ت
  344 بصبنيللا بلتنهب5)ت
  348 بصبنيللا بلتنهب6)ت
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يابأيالاب س بنيدايعب بيجيدكبيألندجب ثدأ بأ ديي  بي،د بليضدربأند بلدعبنيك دو بي ؤايدانب،د ب
هابجكددد بن دددعبنيع ددد اب ةددديبلدددعبني تلدددي بليويددد بلندددعياب دددعب688  أابندددل ب1289ندددل ت

قديا بيلق اددهب،د بن  يدد بلددعبق د بنيل ددي ب ب عددابأعبنندجينبللددهبل ا ددوبك يد نبلددعبنيلددو بب بإجب
وبيني بنيلاكبأ بيعب بيعلالوبن ي ب يبدوب وينيولد بلدا بألد بكوعبلعبنةابنيلق  يعبلعب يب

ا1تأ بدديعب ق اددهبلددربألددؤو هبيلددلي بلنددعيابني  قدديا  
يق دد بعاددسبيددابع ددابنيلدديلعبنيتقيددهب 

ا2تنيتو ن 
ععبليوي بيلق د ب يبدوبيأنيدهبأ يا بيلدعبثد ببا3ت بيلعبنس بؤاي بن عبنيع  ا 

يدد لشبعاددسب أسب دديشبإيددسبنيليلدد  بلق دد بلنددعيابني  قدديا ب بأةددو بإيددسب ي ددهبنألليدد ب 
يلددعبثدد بقضددو هبعاددسبأ ياب بيي ددايبنلددهبألدد حبؤوكلددوبياليلدد بإالبأعبؤكلددهبيدد بيندد ل ب

ب با4تنيىب ضع بأةي 
 ا بجكدد بن ددعبنيع دد اب ي ددهب1290ه/ب689ي،دد بندديوابكسلددهبعددعبأؤددان بنددل تبب

نيتو ندد بب،دد جبنهللبنيتقيددهبينيكو دد بنيق ادد ب،دد بنيليلدد ب ب،تضددحبنيولدد بع ددابنيلدديلعبنيتقيدده
لل ؤوب ألهبق  بلنعياب عبقيا بظالوبيلك ب ويللو ىبكثي نبيؤةدابيلتندهبألدينالبكثيد هب ب
،ددأل بنيلاددكبأ بدديعبأعبي ؤثددينبعددعبجيددكب بييلددوبث  ددتبنيول ددهبنلددا بنأللدد ب ق اددهب بيألدد حب

يني ب  اناب  يندوبياك دو بيلدوؤ بنيدايينعب،د بكد بألدقو بنيللاكد ببا5تنعابنيايي بنيييياا
أنو ب بنليعبنيايي بلرب وجبنيايعب عبنيلن صب بييل حبقو انبعولوب،د بنيليلد ب بث بي هب

 بيأةددو بن ددعبنيع دد اب،دد بليضددربالؤددابإيددسبلق دد ب،دد جببنهللبنيتقيددهبا6تيبايدو ب كدد بيلددو ايعب
نيق ا بينيكو  ب، بنيليلد ب بي  اديعبلعدهب دأل بلدعبلادكبنيلاديكب بي  ؤد يضبلدعبندعاب

                                                 

  ب357-356 بصبنيللا بلتنهبيالنيابلعبني تولي بيلظ ب ب1)ت
يؤكولهبيك و هببيأل ني ننيب يبوببأ يابأعلعنك بني   بيناعسببإيسي يبنيجابنو ببع ابنيليليعبنيتقيهبنيتو ن  ب2)ت

قابن  ينب ليربنيلاعبيني سابني  ب يالي هب بي،عسبلا بنألل ب ق  ب يبوبيلعبث بق  بأنيهبأ يابتن عبنيع  اب ب
 ا ب354 و ي بنينلوع بصب

  356ب-355لا بلتنهب بصنيلبيالنيابلعبني تولي بيلظ ب ب3)ت
؛ب ةواب بنيليل ب، بعيابنينيا هبنيل ييي بناليانولي ب بب129ي هب بصبيلظ  ناي ب بنيل ي ب، بنيليل بيني نبب4)ت

  228/ب2لج
  1 ب ولشب ق ب9نعابنيايي بنيييياا بل بني ع يسب هب، بصب5)ت
  359ن عبنيع  اب ب و ي بنينلوع بصببيالنيابلعبني تولي بيلظ ب ب6)ت
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جيدكب عدابأعبقديابألد ب،د جبنيدايعبيناعدسبأعب دوجبنيدايعبنيايي بنيييياابلدوؤ بنيدايينعب بيب
 عبنيلن صب لدربيلتندهبألدينالبيج  دوب بيأا كبندعابنياييد بنيييديااب بلدوؤ بنيدايينعبأعب
نيددداعيىبإعبث  دددتبعادددسب دددوجبنيدددايعب،س دددابلدددعبأعب ث دددتبكدددجيكبعادددسبأنيدددهبنيدددجاب،وقدددهب،ددد ب

عابنياييددد بنيييددديااب بنالندد  اناب بي  ن دددرب،دد جبنيدددايعبعددعبأقينيدددهبياعي دددهب ب ضدد ابلدددعبندد
يأا كب،دد جبنيددايعبنلددهبي عددج بعايددهبللو ضدد بنددعابنياييدد بيلقويل ددهب ب،ك دد بي قدد ب نددابيددا ب
ي  ن درب،ييددوبعلددوبقويدهبيندداليوبينددعابنياييدد بنيييديااب بنيددجابندداليوب داي  بإيددسبلاددكبنيلادديكب

يق د بل يلوب، جبنيايي ب ويكج بيني  ن ربععبؤايثهب ب،لا بنأللد بلدعبلادكبنيلاديكب ق اده ب
با1تةنلوعبآن نعبلعبنيليل بكولوبي  عوعب، جبنهللب 

 األوضاع االقتصادية: -2
لددددعبنيلينضدددديربنيليلدددد بني دددد ببندددداابن ددددعبنيع دددد ابنيضددددي بعاييددددوب دددد ب بنألؤددددين ب 

ينيلدلوع بب-ني  دو هب ب ب-نالق لواي ب، بنيليل ب، ب، د هبنالؤد س بنيل ديي ب بالنديلو أ
نق لدواي بليلد ب دانبينلتد اب ويعايدابلدعبني ينيدوتبني د بينأللي بنيلوييد ب بينيالدوب لعايلدوتب

ب نصب جنبني ول ب 
 التجارة  -أ

 قربنيليل بعاسبلا قسبنيا ابني  و ي بينيلليننتبني  بنل ونب يوبليقعيدوب عايدوب
لقاددد بننددد قاو بي ندددييابياللدددواابنيلؤياددد ب يدددو بيندددوعا وبعادددسبنالنددد ل ن ب،ددد بلةدددوايوب

ب بيقاا2تني  و ا
ا بعدددعبني  دددو هبنياننايددد بينينو  يددد بينياددد ابني  و يددد ب بي دددأثي بنييضدددرب ؤدددا بن دددعبنيع ددد ب

نينيون بنيلن ق بعاسبنيؤ ك بني  و ي  بب،ت ب،  هبؤك بنؤلاب دعب يالكديب بنيدجابقدو بعلدهب
 بتت   ينظيددد بنعؤندددوعبينيةدددتق بي ليدددربنأل دددوي بيالنددديلوبي يندددو بنألايدددوعبا3تن دددعبنيع ددد ا

نيكلدددو سبينألايدددو بينيقنددديسبيني   دددوعبلدددعبنيضددد ن  بنيلنددديؤي ب بيك ددد بنيتددد نليعب  عتدددو ب
ينيندد نجب،دد بكدد بقادد بيلوؤيدد ب   اابجكدد بن ددعبنيع دد ابنيلدداحبنيددجاب دد بعقددا ب دديعبنيل ددي ب

                                                 

  362نيللا بلتنهب بصب1)ت
بنيؤضب2)ت بنيينقر بنيؤني  بنهلل بع ا بنؤلا بناليانولي  بنيل ييي  بنينيا ه بعيا ب،  بنيليل  ب،  هب736-660و ا

  ب237/بص2 بلينيع بنيليل بنيؤضو ي ب بلج1335ب-1261/
  344ن عبنيع  اب ب و ي بنينلوع بصبب3)ت
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ي دديعبنيللوييددكب للدد  بيكددوعبلددعبةدد ياهبن تددوابنيادد ،يعبعاددسبإننيدد بنيع نقيدد بني دد بكولددتب
نيعوي بآلجنك ب،أةو بإيدسببليضيع بعاسبني  و ب النيلوبينعبنيللوييكبكولينبيلنكيعب   و ه

نيندددت ن بنيدددجيعبي ييددد بنؤلددداب دددعب يالكددديبإيدددسبنيللوييدددكب للددد بيددداعي  بإيدددسبل دددجبنيؤددد ي ب
ينيلعو كبينعبينالينبب، بإظيو بنأللوعبينينضي ب بيقاب لتبنيلين،قد بعادسبباعديهبنؤلداب

 دو ب عب يالكي بينلعكسبجيكب ةك بني و  بعاسبنل عوشبنيؤ ك بني  و ي بيؤ يد بنل قدو بني 
لددعب اددابإيددسبأندد  بيللددوب ددو ب،دد بني ندددوي بني دد بي ييددوببنؤلدداب ددعب يالكدديبإيددسبنيللوييدددكب

 بتتب   يقدداباعددول بنهللب دد بيعددنبإيددسبنيلدداحبينينددس با1ت للدد بؤندد لوبجكدد  بن ددعبنيع دد اب
،دددأ ي بأعبيعددديشبكددد ب،ددد ب اددداهبعيةددد ب وا ددد ب ليددد بينعب ا دددسبنيؤددد ي بينيلعدددو كب،ددد بكددد ب

جنب لدواي  ب،د بنيعداينعبنأل ضب،د جنبين،قد  بعادسبجيدكب ي د بأعب نالدينبنأللدوعبينينضدي بينش
،ددوهللب عددويسبياددوي ك ب ددالو بنيلظادديليعب بيقددابين،ددابلددوؤ بللدد بعاددسبنيليناعدد بينش اددو ب
نيؤددد ي ب   يقددداب، ؤدددتبنياددد ابينندددجبني  دددو بيندددو، يعبلدددعب  دددانابينيليلددد بينيع ددد بإيدددسب

بني ي بيلعبني ي بيلل بإيسب سابني   بايعبأالسبأجىاا 
 ةديبلدعبني تلدي بعدعبألدوكعبلدني بني  دو بلدعبنيلنداليعبا2ت ؤا بن عبنيع د ابيبب

ينيللو ىبيجيكب، بنيتلواابنينو  ي ب بي جنبللوبيا بعادسبي ديابعداهب،لدوااب،د بنيليلد ب
لنلل بيا  و بنيقواليعبلعبنو  يوب بييدا بكدجيكبعادسبي ديابؤ كد ب  و يد بلةدا  كلوب

ضددو ربني دد بكددولينبيؤلايليددوبيجيددكب،دد بنددياب ؤددا بعددعبنيلكددوعبنيددجابكولددتب ؤتددظب،يددهبني 
 بي يبنيلكوعبنيجابكولدتب ؤتدظب،يدهبأ ننابنأل دوي ب بيكولدتبب ادكبني ضدو رب،د ببا3تني نننيع

 عددضبنألؤيددوعب  عدد ضبإيددسبنيندد ق بلددعبق دد بنيالدديص بيأةددو بإيددسببألددين بني ضددو ربني دد ب
عدعبأعدانابك يد هببكوعبيؤلايوبني  و بيكولدتبلدعبنيدج  بينيتضد بينألل عد بينيثيدو ب ب،ضدس

                                                 

  345-344نيللا بلتنهب بصب1)ت
  352نيللا بلتنهب بصبب2)ت
لرب بييقرب يعبنيابنيانن بينيلن ابني ولرب بي يبنيابني نننيع بيقرب ويق  بلعبني و بنيةلوي بيالن ابني وب3)ت

بنيقوب ب عضبنيلؤاثيع بنع    لو ب،قا بنيانن  بنيا بنينيابلر ب جن بيي سلا بينيثيو   بنألقلة  لنلصبي ير
بنيليل ب بلينيع  ب  بنألليا بنيعيا بنس  بنيليل  ب،  بنيؤضو ي  بنيلظو   ب  باه بجليع بنيينؤا بع ا ينؤان 

  ب56/ب2نيؤضو ي  بلج
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لدددوببا2ت ا بجكددد بن دددعبنيع ددد ا1286هب/685 ب،تددد بأؤدددان بندددل بتا1تلدددعبنيع يدددابيني دددين اب
للدده تتببيددد بأعب عدددضبني  دددو بنيللدددو ىبينيلندداليعبنيقدددواليعبإيدددسبنيلايلددد بينيلدددونييعب،ددد ب
،لواقيددوبنينو  يدد بل ددينبلددعبنيالدديصبيكددلي ب ندد  بنددي،ي بنندد ينبكليدد بين،دد هببيجيددكبأليدد ب

ي بإيسبنيلايلد بييضدعي وب،د بنديابني دنننيعبؤيد بكولدتب ؤتدظبأ ننابنأل دوي بج  ينب أؤلوي
 بيكوعبك بلعبأيي كبني  دو بيندو ابلدوؤ هب،د بيضدرب ضدو عهب لدوكب بيلدوثاي ب،د بجيدكب
أ دد بنيلايلدد ب،لقاددينببإيددسبجيددكبنيندديابج دد ي بي،ضدد ي ببيأل عدد ي بيثيددو ي ب بي عدداب ددجنبكاددهب

نبينؤ ديينبكد بلدوبي داي ب بيكدوعب ليدي بلدعبنؤسبنياليصبيؤالدينبأ دين بنينديابياناديب
نيةد وعبينقتديعبعادسب دو بنيندياب، عادينبيناتدديعبلدوب يند بلدعبني لدو  بيبيلينلديعب بيكددوعب
 عضددي بي  كدديعبنددياي بعاددسبني ددو بييددانايعبييلي ددينب،كددوعبنيةدد وعبي ك دديعب اددكبنألؤلددل ب

يةدددين  بييتددد يعب يدددوب   بيظددد بنيالددديصبلدددعبنيلددد ووبؤ دددسبنيلندددو بياي،ددديعبنألندددينابين
ييندد قيعبلددعبنألؤلددل بيني  ددو بينيؤليدد بيني قدد بعدداانبين،دد نب بينع قاددينبلؤدديبنلنددلو  بلددعب

بنيع يابيني ين ا   اا 
يللدوبيددجك بأعبنيددج  بينيتضدد بكولددوبيند نالوعب،دد بني عولدد بنيلقددااب،دد بنيليلدد بب

يني نيددد هب،ددد بنيعيدددابنيل ددديي ب بينيدددجابكدددوعبقو لدددوبعادددسبأندددوسبنيدددايلو بنيدددج   ب بينيدددا   ب
يتضد  بينيتاديسبنيلؤونددي ب بيي دايبأعبنيلقديابنيتضددي بينيلؤوندي بكولدتب دد بنألكثد ب عددولسبن

،دد بنيندديابينددييي بنيؤلددي بعاددسبنولددوتبنيتضدد بينيلؤددوسبلؤايددوب ب،دد بؤدديعبأعبنولددوتب
نيددج  ببيدد بل ددي، هبلؤايددوب ب دد بكولددتب ندد ي ابلددعبألددوكعب عيدداهبالبيضددلعبنندد ل ن ب ددا،قيوب

ينيوندددي بنيل قا ددد بني ددد بكولدددتبندددو اهب،ددد ب ادددكبنيت ددد هبعادددسباي بنيضددد  ب نددد  بنيظددد يسبن
 ألدوب  دو هبنيع يدابيني دين ابني د بأةدو بإيييددوبن دعبنيع د ابلدعبندس بنيدلصبنيندو اب،ي ددايبا3ت

أليوبكولتب ن  د ب،د بنيليلد ب،د ب ادكبنيت د هبني و ينيد  بكلدوبأعبند ق بنيالديصب بألعداناب
اسبي يابنديابيا دل بيني قد ب،د بنيلايلد بين، هبلعبنألؤلل بيني  و بينيؤلي بيني ق ب بيا بع

،دد بجيددكبنييقت يللددوبيددجك بنلددهبكددوعب،دد بنيليلدد بندديابينلستندديابنيدداين ابيقددرب ددويق  ب

                                                 

  ب352ينلوعب بصب و ي بنب1)ت
  353-352نيللا بلتنهب بصبب2)ت
  ب188ناي  بنيل ي ب، بنيليل بيني ني هب بصب3)ت
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لددددعبلقددددو  بقدددد يشب بيقو دددد بقلدددد بنيللقيةدددد بنيددددجاب لددددو بنيؤدددد ب ددددعبيينددددسبنأللدددديا بينيدددد ب
ب بيي ايبأعب جنبنينيابنن ل ب ين ا بؤ سب، ب،  هبني نيبنيل يي ب با1تنيليل 

وبينددصبني  ددو بنيددجيعبكددولينبي دد اايعبإيددسبنيليلدد ب،دد ب، دد هبني ددنيبنيل دديي  بي،يلدد
،ي ددايبأليدد بكددولينبي  ددايعبلس ددسبأيبييدد ببنيددوبنولددوب يدد بيليددن  بعددعببيدد   ب بيكددوعبييدد ب
أيضدددوب،لدددواابنولددد بيلنيددديعب يدددوبلنللددد بيا  دددو بيجيدددكبكدددوعبينددد   بلدددعبق ددد ب عدددضب

 ب ي دددددهب عدددددضبا2تن دددددعبنيع ددددد ابني يدددددوتبنينيوندددددي بي ؤقيدددددابأ دددددانسبلعيلددددد ب ب،قدددددابجكددددد ب
 ب نابني  دو بإيدسبنيليلد بيؤدوييينبنييثدي بإيدسبأل ن يدوبينعلو يدوبينيد اشبا3تنالنلوعاييعب

جنب ييدديب،س ددابلددعبقدد اي بندد نب  يدد بكدد بالبي ددييسبييددياابأيبللدد نل ب،دد ب اددابلددعبني اددانعبينش
ب ويؤيا ب ب

 الصناعة واألمور المالية:-ب
يل عاددداب ويلدددلوع بينأللدددي بنيلوييددد  بب،قدددابألدددوب،يلدددوبيندددصبني ولددد بنالق لدددواابين

 ب لعايلدد بليلدد بعددعب ددجنبني ولدد ب،دد ب، دد هبني ددنيبنيل دديي بياليلدد  با4تنيالددوبن ددعبنيع دد ا
  عااب وييييا ببينيليعبني  بكولينبيعلايعب يوب،قو  بتت   بعادسبنلدهبلدجبظيد بنيعد  بؤ دسب

جنبنييي بيد بي د ابييدياابينؤداب،د ب سا د ب ب،كايد بألدوبا دوبيعبأيبلد  وبيعبأيبندكو،ييعبينش

                                                 

  ب2/294اج2001نعيابنيايي ب   ب و ي بنيليل ب تنيليل  بان بنيك  بياا وع بينيلة  بب1)ت
  363 و ي بنينلوع بصب2)ت
نالن بألليوبيقتتب نانا بنأللولي بعلابنالنلوعاييع بأيبنعنلوعياي ب ب، ق بلعبنيةيع بنليتب يجنبب3)ت

إنلوعي  بنال عبنألك  بي عت بنيلوااب بي، يابلليوبأااابعايي بنيؤةوةيعب بينيجيعبكولينبينيا يعب
أيو بنيؤ ي بنيلاي ي بعاسبنيؤليعبني  اي ب، بنيةو بيبي  وب بينيجيعب  ينبعاسبني ناصبلعبعاي  ب

نويتي بكو، بين  ووبالهبيلويهب بيقابنن ة ىبض    بيأن قينب والب يو  بيكولينبيع قايعبب وعبك بلعبي
كثي نبلعبنأل ينو بيقضينبعاسبكثي بلعبنيةنليوتبني و نهبلعبناتو بيين ن بيقضوهب بيكولتبنيقوعاهب
علا  بنلهبإجبظي بؤوك بقيابأن  بنيتان ييعبللي بإيسبنب يويهبييأللينب ول ه بينة ي تبقاع بنيليتب

 ب2ؤةوةيعب يالنيابيلظ  ب يين  بلواهبنعنلوعياي ب بان  هبنيلعو سبنعنسلي ب بلج أليوبلق بنعي بني
بتب  با  بلة ب يوعب  بنيايعب187اي نع  بلي خبنيل ي بنيك ي ب ةيا ب  بنيلعا بنيليوا بع ا ب،ينا ؛

  بببببببب22ابص1967تنيقو  ه بان بنيكو  بنيع   بياا وع بينيلة  ب1،ض بنهللبنييلجنل ب با
  ب363يع  ا ب و ي بنينلوع بصن عبن4) ت
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كوعب يلي با ي بأيبكو  ب، للوبيقي ب، بألوكعبالبي ضسبنعقول ب،ييوببيد  ب بيلدعبني داي ب
 ويددجك بأعبلددوبجكدد  بن ددعبنيع دد ابالبيعلدد بنةدد  و بنيييددياب  اددكبنيليددعبؤلدد يوب بايعببي  ددوب
نبلددددعبنيليددددعبنألندددد ىبالندددديلوبليلدددد بنيلدددديوب  بييكددددعبي ددددايبأعبنبادددد بنيييدددديابنيددددجيعبكددددوليب
لي يايعب،د بنيليلد بكدولينبيعلاديعب،د ب ادكبنيليدعب بيلدعبنأللثاد بعادسبعلد بنيييدياب،د ب

هاعددعب674 بأاب،دد بنددل ب1275ليددعببيدد بنيلددجكي هبأعددس بلددوبجكدد  ب،دد بؤددينا ببنددل بت
 بكلدوبا1ت ع ضبنؤابنيلوب بنيييدياب،د بنيليلد بياند ق بينيق د بلدعبق د ب عدضبنيالديص

ب ا2ت لوعي بينيايلي ب، بنيليل بنل يعبجيكب، بؤايثلوبععبنأليضو بنال 
أعبنيلنيؤييعبأليد بكدولينبي ييديعب عدضببا3تألوبنأللي بنيلويي ب،قابجك بن عبنيع  اب

نيليو بنيليل بلعبق  بنيل ي ب بالنيلوبلوبي عااب وأللي بنيلويي  بيني د ب  كيدوبنيل دي ب،د ب
نيلوييد بني دد بي تيقديعب يددوبلعظد بنألؤيددوعبأل لدو بنيدد سابنيلت يؤد باللدد سكي بنين د هبنعان يدد بيب

 بيلددعبجيددكبلددثسب ني نيدد ب يني دد بةددلاتب،دد بنيعيددابنيل دديي بني ليددربايعبا4تعاددسبنيل ددي 
 اب1259ب-1250ه/ب658-648 ليينب يعبأ  بنيجل بينيلناليعبيقابؤاا وبللكديبندوعت

ب ن ع بالولي بيا،عيوبني ل ب بيايلو بينؤدابيا،عدهبنيتقيد ب بييند ثلسبلليدوبا قد ب  دو بنيدايع
لعبنيلناليعبينيللو ىب يك و بنينعبينيعو نيعبعدعبنيعلد ب بيي دايبأعبنيل دي بيد بي  عداينب
كثيدد نبعددعبني ؤايددابنيددجابيضددعهبللكدديبنددوعب ي،دد بعيددابنؤلدداب كدديان بنيددجابأعاددعبأنددسلهب
 ؤدداابليقددسبنياييدد بني دد بألدد حبنعنددس بايلددوب نددليوبييددوب يلددعبأ دد بنيجلدد ب،ت ضددتبعادديي ب

كلددو سبينألايدد هبينيقنددسبيني   ددوعب لق ضددسبنععتددو نتبنيةدد عي ب بني نيدد ب بيأعتيددتبلليددوبني
ي، بعيدابأ بديعبيد بيند ثلسبنيلنداليعبلدعب دج بنيضد ي   بيني نيد ب عدابنؤدابأندويي ب  ويد ب
نيض ن  ب، بنيعيابنيل يي  بيكوعبيقي ب يج بنيليل بليظتيعبيي بلع ،د ب ةدييعبنيضد ن  ب

 كايدسبنيل دي بألؤدابنيةنلديوتببا6تنيع د اب ب،قدابجكد بن دعا5ت لو نبعاسبأينل ب لا بييد ب
                                                 

  330نيللا بلتنهب بص1) ت
 يلوب عا وبلعب جنبني ؤ  ب16يلظ بصب2) ت
  362ن عبنيع  ا ب و ي بنينلوعب بصب3)ت
  144ناي  بنيل ي ب، بنيليل بيني ني هب بصب4)ت
  183ب-182نيل  ربلتنهب بصب5) ت
  362 و ي بنينلوع بص6) ت
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نيلنيؤي بنيليل بيني و نهبيك بيقي ب    بل ويغبني ني بي ندايليوبإيدسبنيل دي بإالبي ديبل د ب
نيةدددد و بعلدددديابنيللددددو ىب ويليلدددد ب إالبأعبجيددددكبأثددددو بنينددددعياييعبتأ  ددددو بنددددعابنياييدددد ب

 بيي دددايبلدددعبابنلدددي بنيلنددديؤيعب نيدددجيعب ،ضدددينب نددداياب  ددد بلنددديؤ بعاددديي با1تنيييدددياا
نيكس بنينو ابأعبنيعسق ب يعبنييييابينيلنيؤييعب،د ب، د هبني دنيبنيل ديي ببيد ب كدعب ويعسقد ب
ني يدداه بيكدددوعبألدددؤو بكددد بايولددد بيلياددديعبإيددسبنألةدددنوصبأيبنيةدددنصبنيدددجابيلدددثاي بلدددعب
ايددول ي ببيي ،ضددديعب نددايابنؤدددابعادديي بلدددعببيدد بايدددول ي ب بييددجيكبثدددو بنيييدديابأ  دددو بندددعاب

 ا ب،ندو  ب1290ه/ب689ياابعاسبل د بنيةد و بيق ادي ب يكدوعبجيدكب،د بندل تبنيايي بنييي
با2تأ لددو بل دد بنيلق ددي بإيددسبأ بدديعبنيددجابنلددا بألدد نب ق دد بنيقددو ايعبينن لددتو بعةدد ب  ددينت

بج  بلعبنينعياييع 
ببب:األوضاع االجتماعية والدينية-3

نألؤدين بب لوي بن عبنيع  ابلعبنس بؤايثهبععبنيليلد ب،د ب، د هبني دنيبنيل ديي ب
نال  لوعيدد بينيايليدد بأل دد بنيليلدد ب بالندديلوبأؤددين بنيلندديؤيعب،ييددوبيللددوبالةددكب،يدددهبأعب
ن  لددو بن ددعبنيع دد اب ددألي بنياو تدد بنيلندديؤي بيأؤددينيي بيعدديابيكيلددهبنؤددابأ لو  ددوبكلددوبجك لددوب

وب عد ضبيدهبنيلنديؤييعبينيييديابلدعبنالضدايوابنو قو يلعبث ب ؤا بععبنيييدياب بيجكد بلد
يؤددينا بنيق دد بينينددا بينيليدد بعاددسبيددابل ددوليربلددعبنيالدديصب ب،ددجك ب عددضبنيؤدددينا ب
نيت ايدد بني دد بيقعددتبيدد عضبنألةددنوصبلددعبنيلندديؤيعب بيجكدد بكددجيكب عددضبنيؤددينا بني دد ب
 ب عدد ضبييددوبنيللددو ىب ةددك بعددو ب،دد بنيليلدد بيعسقدد ي ب ددوألك ناب بيلددعبنيؤددينا بنيت ايدد

لدعب عد ضبلد  بللد نل بياق د با3تني  ب ع ضبييوبنيلنديؤييعبلدوبأةدو بإييدهبن دعبنيع د اب
ؤ قوبلعبق  بنيلينلا بنيجيعبناعينبعاسبؤابقي بن عبنيع  ابنلدهبكدوعبي  كد بنيتوؤةد بلدرب
نيلنددو بنيلنددالوتب، اةددينب ددهبي دد ي ب،دد بةددين  بنيلايلدد ب بينؤ قددي بيننددجينب أنددهبياددو،ينب ددهب

                                                 

  ب183؛بييلظ  ناي  بنيل ي ب، بنيليل بيني ني هب بص1  ولشب ق9ل بني ع يسب هب، بصب1) ت
بنيع  ي ب ب   ل  بلؤلاب2) ت ب كلا بنيلعو   بأالسبايلو ب ب يليو تبايناب  ب نويابعة ه بني  يه   ينت 

  81/ب5ابلج1982ناي بنيلعيل ت  انا بان بني ةيابيالة  ب
  357 و ي بنينلوعب بص3) ت
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أيضدو بتتبعادسبأعبلدوببا1تي د بيندن يعب ويلنديؤيعب يقدو بن دعبنيع د ابعاسبأ دين بنيكلدو س
ؤ لادددهبنيلينلدددا    بلدددعبنيعدددجن بينالضدددايوابالبي ينددد بياندددوعبأعبيع ددد بعلدددهبيالبياقاددد بنعب
يضددعهب بأالبأييددوبنيدد  بنيعددوا بنندد يقظبينلظدد بالددو بع يدداكب دد نابايعب ؤلدد بين  بيؤددو ب

بببكلين كبي عي كبني  بيليةيوبنيلضايايع   اا 
ألوبنيؤينا بني  ب ع ضبييوبنيلنيؤييعب ةك بعو بيعسق ي ب وألك نا ب،قدابجك  دوبب

ن ددعبنيع دد اب،دد بأكثدد بلددعبليضددربلددعبنددس بؤايثددهبعددعبنيليلدد ب،دد ب، دد هبني ددنيبنيل دديي ب
ينيالوب لعايلوتبليل بيقيل بن نلتب ةيبلعبني تلي بععبنيللو ىب،د بنيليلد ب ي،د ب

 ابلليددددوب1261-1258ه/660-657لددددويحبتق قدددديشبيأيضددددوعي بعلددددابندددد يجبنيلاددددكبني
ي ي يدهبإيددسبنددي يو بينلتد ابعددعببيدد  بلدعبنيلددي نيعب ددجك بأندلو ب عددضبنيعين دد بنيليلدداي ب
نيلنددديؤي ببني ددد ب قيدددتب،ددد بنيليلددد بييددد ب  نادددسبعدددعبايول يدددوبنيلنددديؤي بلثددد بعين ددد بتآ ب
نيندددييا بيكيدددتب يكددديك  بيلتددديسبنيلدددو غابيلدددعبثددد بجكددد بن دددعبنيع ددد ابلدددوب،عادددهبنألكدددد ناب

نيلاكبنيلدويحبإندلوعي ب دعب دا بب[ بتت   ب،ليضببا2ت ويلنيؤيعب ععبجيكبقو بن عبنيع  ا
يننددجبن لددهبعددس بنيلاددكبيع يددا بينليددن بإيددسبب] ب1261-1258ه/ب660-657نيددايعبيييدديب

ندددي ي ب،ددد بأيدددو ب ادددكبنيندددل ب بييقدددربنيندددسسب ددديعبع يدددا ب،ددد بنيا يددداب،  كدددي بيعدددواينبإيدددسب
ايلد بأبادابنيلينلدا ب  دو ي بنأل دين ب   ييلدوباند ب ديال بنيليل ب   ييلوبيلداينبإيدسبنيل

نيليلدد بنضدداياينبنيللددو ىبنضددايوانبةددايانبينل ي ددينب يددي ي بيأ يددنينبعاددسبكدد بلددعبيدد ب
ينا ب بيقاب ؤابكثي بلعبنيقنديسبينيةلوند بيني يندو بينيةدع بإيلدولي بنديىبنيقاياديعبلدعب

نيلادكبنيلدويحبنلؤدا بنألكد ناببآ بنينييا بكيتب يكيك ب يلتيسبنيلويغ بيعاسبنث ب نيلد 
إيددددسبضددددينؤ بنيليلدددد بي، كددددينب كثيدددد بلددددعبنيلندددديؤيعبينؤ اددددينبايدددد بني ن  ددددوتب،دددد ب يددددتب
نيايدددانتق قيشابيأ يدددنينب،ييدددوبعادددسب لوعددد ببتيددد هببيكدددولينبقدددابقدددالينبإيييدددوبلدددعبنألاددد نسب
ينن تددينب يددوب ينددو بأيي ددكبنيلسعدديعبإيددسبايدد بلددو بل دد بينؤ ةدداب لددوكبأيدديسبلددعبنيت نددوعب

ةوهبيقو ايعبني   وعبلاهبأ  ع بأةي بيؤدوييينبأعبي نداقينبنيندي ب، ةد ربني   دوعبينؤ قدينبينيل
 باجكددد بن دددعبنيع ددد اب1282ه/681ندددسيي ب]ندددسيلي [ب دددويلتاب   اا بي،ددد بؤدددينا بندددل تب

                                                 

  357نيللا بلتنهب بصب1)ت
  320لتنهب بصبنيللا ب2)ت
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 ي دهبندتبأالسب،ددو سبلدعبنددي ي بيع د ينبنيتدد نتبي ند  بجيددكب،د بنيندديسبنيةدايابأل ددوي ب
يدد بلددو بل دد بي قا ددينب،دد بضدديابةددايابينل ددو ي بنيي ددو ب،لددوتبنيليلدد بينلينلددينب ليعددوبإيددسبا

با1تثسثيعب ن  و 
لدوب ع ضدتببا2تي،يلوبي عااب وي ول بنال  لوع بينيايل بأيضدوب بجكد بن دعبنيع د اب

 ا بإجب  لدددربيلددديصبنألكددد ناب1286ه/ب685يدددهبنيليلددد ب النددديلوبنيللدددو ىب،ددد بندددل ت
لعبللوييكبلل بي  لينبعادسبنيليلد بيني  كلوعببينيع  ب بيألض بإييي بثسثلو  ب،و سب

 ا بيؤدددوي بينيددد ب1286ه/ب685ينك ندددؤينبنيقددد ىب،ددد باددد يقي بيانادددينبنيلايلددد ب،ددد بندددل بت
نيليل ب، ب اكبنيت  ه بلنعيابني  قيا بيندو  بنيت ندوعب،د بنيلايلد بني لداابييد  بيكدلي ب

لديصب،قدابع نينبععبلقويل ي بيكث  ي ب،أ  هب يال بنيت نوعبإيسبايد بلدو بل د ب بألدوبنيا
 ي ددهبقندد بلددعبنيللددو ىب بي دد بؤدد ب يعدد بني كدد ي ييعببا3تاناددينبنيلايلدد ب يجكدد بن ددعبنيع دد ا

لع قددايعبنعبنيالدديصبيددعبي ع ضددينببا4ت ددألينيي بيأيالا دد بيلةددأ ي بإيددسبان بلقيدد بنيعادديييع
ييددوبنؤ  نلددوبيالقيدد ب ألددوب قيدد بنيللددو ىب،ادد بياؤقددينب يدد بالعبجيددكب عددج بعادديي ب يعلددالوبعادد ب

 لكدددوعب ين دددابنيللدددو ىبندددو ينبإيددديي ب بيأقدددولينبنيندددسي بي نددداقينبنيدددان بينؤ اي دددوببنيالددديص
يلي ددينبيندد ينبكدد بلددعبكددوعب،ييددوبعاددسبؤددابقددي بن ددعبنيع دد اب بألددوبنيللددو ىبنيددجيعبظاددينب،دد ب

ب يي ي ب،ا بييج  بنؤاب  بي بيةو اينبنياليصب أعيلي  ب
الددديصبعادددسبيللدددوب ع ضدددتبيدددهبنيليلددد ب،ددد ب، ددد هبني دددنيبنيل ددديي  ب  دددي بنيب

با5تلينؤييوب بيلعبثد بقيدو بنيل دي ب وي لداابييد بيق د بعداانبلدلي ب ب،قدابأةدو بن دعبنيع د اب
                                                 

  343نيللا بلتنهب بصبب1)ت
  352-351نيللا بلتنهب بصب2)ت
  352-351نيللا بلتنهب بصب3)ت
للجبنيق عبنيثوي بياي  هب بينألة نسب  بنيلل ليعبإيسبلقو  بنيعايييع بظي تبلقو  بنألة نسبنيعايييعبب4)ت

 بنيعايييعبأ لي بك ي هبين  لو بأن هبني ني بتصاينلؤل بنياق ب ويعايييعبينيع ونييع بينك ن تبلقو 
بن لالكب بلواهب بيالنيابيلظ   بنيل ي بيكوعبي عضبنيلق و بلتيجبيننربيلكول بلؤ  ل   بنيؤكو  ينؤ  ن 

بلج بنعنسلي   بنيلعو س بان  ه ب  ب13ة يس بنيل ييي ب272/ بنينيا ه بعيا ب،  بنيليل  ب ةوا   
 بب231/ب2ناليانولي ب بلج

  358 و ي بنينلوع بصب5)ت
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 ابإيددددسبنؤددددسبل ليعدددد بلددددعبنيالدددديصبإيددددسبلددددينؤ ب1289ه/ب688،دددد بؤددددينا بنددددل تب
نيليلدد بيلليدددوبنددل و بي وع  ويدددوبي،يةددو ي ب بينؤ ادددينبعدداابلدددعبنيقدد ىبيعدددوثينب،ييددوب،ندددوانب

نع قادينبنيكثيدد بلددعبأ دوي ب اددكبنيلداعبلددعبنيلندو بيني لدديعبيني لددوتبيق ادينبعدداانبلدعبنيلددوسب بيب
يننددد ؤيجينبعادددسبنيكثيددد بلدددعبنأللدددين بينيلوةدددي ب بي،ددد با يدددابعددديا ي ب ا دددينبليددد بنيندددو ي ب
يعايدددهب نددد بضددديا ب،لكثدددينبلددداهب نددد  بكثددد هبني لدددو  بينألنددد ىب ي ادددغبأليددد بنيل دددي ب،ددد ب

 ي بقددددابع دددد ينبني ندددد ب وي لددددو  ب بنيليلدددد بن دددد   ب ب، ي ددددهب عنددددوك  بإيدددديي بيةددددو اينبنبادددد
،أ ينينبعاسبني قي بني وقي بينن  اينبلؤيبثسثلو  بلعبنيلندو بيني لديعبيني لدوتبيأعدواي  بإيدسب
أ ايدد ب ييدد بيق لدد بن ددعبنيع دد اب ب،دد بؤايثددهبعددعبنألؤددين بنال  لوعيدد بينيايليدد بعاددسبجكدد ب

للوبجك بأي ضوبأؤدين بنيييديابين  تدو ب ينل بلعبأؤين بنيللو ىب، ب اكبنيت  هبني و يني  بينش
ةددألي بالندديلوبعلددالوبألدد حبنددعابنياييدد بنيييدديااب  ينددوبياك ددو بيلددوؤ بنيددايينعب،دد بكدد ب
ألقو بللاك بنيل دي  بيجيدكب،د بعيدابلادكبنيلاديكبأ بديعب إجبألد ؤتبنيةدييعبنينيوندي ب
 يابنعابنيايي بنيييياابي  وضسبععبل ن ع بأقاو بنيلعنك بيليو  بععبنألنجبينيعادو ب

نلددهبيدد بيكددعبنؤددابي  دد نبأعببا1تكددوعبيندد ؤق بنأللدد ن بينيلددين ب ليعددوب يجكدد بن ددعبنيع دد ا بيب
إييدهبنيييدياب يقلاب و بني ساب، بةأعبلعبنيةييعبإالبإجنبكوعبيييايوب بيييدجنبنيند  بي دأب

لدددعبلن ادددسبنأللدددوكعبيكدددولينبيلدددوايعبييي تددديعب ؤيو دددهب بينلدددهب ،دددربةدددألي بيل دددا  بيكدددولينب
جيكب إالبأعب دج بنيؤدو بيد ب ند ل ب،قداب لد ضبنيلادكبأ بديعبي دي، ب بي تون يعبيي  و يعب د

ينع قددابنأللدد ن بي ينددو بنيل ددي بأعبنددعابنياييدد بنيييددياابكددوعبنيندد  ب،دد بجيددك بيعددعبجيددكب
 بتت   يلددوبعدد  بأعبنددنابنهللب عددويسبعاددسبنيييددياب،دد بكدد بنألللددو ب،قددابا2تقددو بن ددعبنيع دد ا

نيييددياابنيلددجكي  ث بي يددينبي،دديانبإيددسب ددساب اددشبني  دد بأيالب نددعابنياييدد بلددوؤ بنيددايينعب
نيل ددي بكايددوب،ق ضددينبعاددسبإني ددهبيألنددو هبيأيثقددي  ب ددويقييابيلي ددينبأةدديو   بيننددجينبأ لددو   ب
ي لددو ي بينددانلي بي ددين يي بيكدد بألددينيي ب ي عددابأعبق دد بلددلي بلددعبق دد بعددواينبإيددسبؤددوي ي ب

كيدد بألنددسبنييددي بل  ايددوبلنددؤوبنينددو ق ب ،ويددجابكددوعب ددوأللسبيؤدد بييدد  ابيي ،دد ب ويؤادد بنيلا

                                                 

  364يللا بلتنه بصنب1)ت
  364نيللا بلتنهب بص2) ت
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ناقددوبييددان بليندددن يعبنعلدد بألنددسبلددد وبوبالبكو  ددوبيلندد عايوبالبنلددد أبيلنددااوب ييقلددد ب
بنيانوعبععبجك بك بلوبؤا بيي بلعبنألنيأ   اا 

يلددعبنيؤددينا بنألندد ىبني دد بيقعددتبياييددياب،دد بنيليلدد ب،دد ب، دد هبني ددنيبنيل دديي بب
 دد بكولددتب اددويي ب بني ينيدد بني دد بجك  ددوبن ددعبيني دد ب  عادداب وي ولدد بنال  لددوع بينيندد قوتبني

 وي تلددي بعددعبنؤددابنيلددوب بنيييدديابنيددجاب عدد ضبإيددسبنيندد ق ب بيلددعبثدد ب دد بق اددهببا1تنيع دد ا
ب ا2ت يبيني  هبييسبعاسبياب عضبنياليصبنيجيعبكولينبل ين ايعب، بنيلايل 

بكتااابي  خامسااا: الموصاال فااي فتاارة االحااتالل المغااولي فااي كتاب)تاااريخ الزمااان ( مقارنااةب
ب بب)الحوادث الجامعة( البن الفوطي، وكتاب)جامع التواريخ( لرشيد الدين الهمذاني

ق دد بأعبل ددداأب ويلقو لدد ب بال دددابلددعبإعادددو بل ددجهبلدددي نهبعددعبنيلدددي نيعبيك و ييلدددو ب
-640،ددددددددو عبنيتدددددددديا ب بعولدددددددد بأندددددددد بنيناتددددددددو بنيع ونددددددددييعبي دددددددديبنيلن علدددددددد ب ددددددددوهللت

س بنينس،دد بنيع ونددي بيندقيايوبعاددسبيدداب ابينيدجابةدديابعيددا بنلؤد1258ب-1242ه/656
نيل ي ب يقابيقربن عبنيتيا بأندي نب يدا  ب،د ب  داناب بيلضدسبلقيدانبإيدسبأج  ي دوعبثد ب،دكب
أن  ب بيألد حب اليدجنبيللدي بنيدايعبنيايند  بي قدسب،د بل نبد بثدس بعةد هبندل ب بيكولدتب

وابإيدسب  داناب ابي عدا وبعد1280ه/679يهبيظيت ب، بلك   بل نب بنن ل ب،ييوبإيسبندل بت
ب بببببا3ت ا1323ه/ب723ي قسب،ييوبإيسبي،و هب، بعو بت

ييعددابك ددو بنيؤددينا بني ولعدد ب بلددعبأ دد بك دد بني ددو ي بنيلؤادد بنينيوندد بنينددوصب
ي دديبك ددو بؤدديي بل  دد بعاددسبنينددليعب،دد بجكدد بنيؤددينا بينيي،يددوتب ب لددوي ب،يددهببا4ت ددويع نا

                                                 

ب 331-330يالنيابلعبني تولي بيلظ  بنيللا بلتنهب بصب1) ت
بيع نقي ب2ت بنيعالي  بنال،  نضي  بنيلك    ب  بيلظ  بني تولي  بلع بيالنيا                                      ا

www.ivsl.org  

Ekhlas Elaydi, Ata-Malik Al- juvayni and his method in his book the history of 

Jahan-Gushay, Histirical Khan Periodical, 2013, volume 6, pp103-110. 

أ يبع ابنهللبةلسبنيايعبلؤلابنيج    ب جك هبنيؤتوظب ت ي يتب بلا يعوتبان  هبنيلعو سبنيعثلولي ب ب3) ت
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 بينيلن علدد ب ددوهللب بيعاددسبعيددابأ دد بؤددينا بنيعدد نابعاددسبعيددابنينايتدد بنيلن للدد ب ددوهللب
 ا بييل يدد ب1228ه/ب626 يالكدديبيأ لو ددهبيأ  ددو بنياييدد بناليانوليدد ب بي دداأبنيك ددو ب نددل تب

 يك ددددو بنيؤددددينا بني ولعدددد بلددددعبنيك دددد بنيليلدددد بأللددددهبيلددددسبا1ت با1300ه/700 نددددل ت
يس بيلتوبةولسب بينقع ب  اناب بينلؤس بنيايي بنيع وندي ب بيلدوب د ىب،د بنيعد ناب عدابنند 

نيل ددي  بيددجيكبيدديسب دديبلددي خبياعدد ناب،قدداب ب دد بلددي خبيقددو ربنيل ددي بيأن ددو   بإيددسبأندد ب
ب ا2تنيلو  بنينو ع 

يعاسبني ب بلعبنيقيل بني و يني بنيك ي هبيالعايلوتبني  ب دو ب يدوبن دعبنيتديا ب،د بب
بك و ددهبتنيؤددينا بني ولعدد ابإالبأعبلعايلو ددهبكولددتبلن لدد هب ددان بي،يلددوبي عادداب ويلعايلددوت
ني دد ب ددو ب يددوبن ددعبنيتدديا بعددعبنيليلدد ب،دد ب، دد هبنالؤدد س بنيل دديي ب ؤايددانب ب،قددابكولددتب
لعايلو هبأيضوبلن ل هب ان بلقو ل ب ويلعايلوتبني  ب و ب يدوبن دعبنيع د اب ب،يديبيد بيةد ب

ييدد ببا3تإيددسبكيتيدد بإان هبنيل ددي بيادد سابني دد بكددولينبيندديا يعبعاييددوبكلددوبجك  ددوبن ددعبنيع دد ا
نتبينياندو سبني د بكولدتب ؤدوكبلدعبق د ب عدضبنيديالهبضداب عضدي بنألند بية بإيسبنيلديل ب

يلدددعبندددس بؤايثدددهبعدددعبنيليلددد با4ت،ددد بنددد ي بنييلدددي بإيدددسبل   دددو  بكلدددوبأيضدددؤلوبألتدددو 
إيددسبنأليضددو بنينيونددي بينعان يدد ببا5تيكيتيدد بنؤ سييددوبلددعبق دد بنيل ددي بأةددو بن ددعبنيتدديا 
ييدديبؤكدد بنيليلدد بي دد  بن ددعبيدديلسب ةددك بلن لدد ب ددانب ب،ددجك بأ  عدد بلددعبنيدديالهبنيددجيعب 

بني وعةيق ب بينينك بنال  ا  بي ضوبنيايعب و وتنيتو،وبنيتو ن ا بلنعيابني  قيا  
 ابأةو بإيسب يي بن عبيديلسبني وعةديق ب بياليد ب1261ه/660،ت بأؤان بنل بتبب

إالبنلهبيد بيدجك بند  ب ديي بنألنيد بياليد بنيليلد ب بيكيدسبعدن بعليدوبيكيدسببا6تنيليل 
 ب ةدك بلدي نبا7ت با بجكد بن دعبنيتديا ب1264ه/663ليوي دهب بي،د بأؤدان بندل بتبكولت

                                                 

 ن عبنيتيا  بنيؤينا بني ولع ب بلقال بنيلؤقاب بلتؤ ب بس1)ت
  2/63نية ي   بلي خبنيع نابن عبنيتيا  با2)ت
 لعبني ؤ  ب8-7يلظ  بصب3)ت
 يلو عا وبلعبني ؤ  9يلظ  بصب4)ت
  ب398 ب397 ب367 ب361 ب354 ب347نيؤينا بني ولع  بصب5)ت
  347نيللا بلتنه بصب6)ت
  354نيللا بلتنه بصب7)ت
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 انب عييعب ضوبنيايعب و وبتنيتو،وبنيتو ن ابينييدوبعادسبنيليلد  ب عدابأعبقد ضبعادسبنينكد ب
نال  ادد بنيددجابكددوعبينيييددوب بيأةددو بإيددسبلاوي دد  ب ضدد بنيددايعب و ددوبب لددوبكددوعبيدداىبنينكدد ب

ثددد بق ادددهب بي،ددد بنددديوابكسلدددهبعدددعبنألؤدددان ب،ددد بندددل تببنال  اددد بلدددعبنأللدددين بيأندددج بللددده
إيدسب ديي بلنددعيابعادسبنيليلد ب عددابعدن بني و ددوببا1ت بابأةدو بن دعبنيتدديا 1267ه/ب666

عليددوبيجكدد بنلددهبلددعبقدد ىبن  دد ب بيألدد حبلعددهبنةددليابةددؤل بلددعبنيل ي  ألددوب،دد بأؤددان ب
نيليلد بب بعدن بلندعيابني  قديا بينيد ا2ت اب،قدابجكد بن دعبنيتديا ب1269ه/ب668ندل تب

ينةدددلياب ب عدددابلؤونددد  يلوب نددد  بنأللدددين بني ددد بناعدددسبني و دددوبنيتو نددد بأليددد بقدددابأندددجي وب ب
ينددالتبنيليلدد بإيددسبني و ددوبي عدد بلعددهب عددضبألدد ن بنيل ددي بةددؤل  بيأنيدد نبي،دد بأؤددان ب

عدياهبلندعيابني  قديا بينةدليابنيةدؤل بيؤكد ببا3ت ابجك بن دعبنيتديا 1277ه/676نل ت
عدددوبةدددكيىبإيدددسبنيندددااوعبن وقدددوبندددوعبين  نلدددهبأليلدددوبظالدددوب،ددد بنيليلددد بين  ددد ب ب عدددابأعب ،

نيلؤوندد  بعاددسبضددلوعبنيليلدد  بيألدد بنينددااوعب ددوي ؤقابلددعبجيددكبثدد بنلددا بنأللدد ب ددأعب
 ابي،يلدوب1291ه/690يق  بني و وبيعااب أنهبعادسب دو بني ند  بيأنيد نب،د بأؤدان بندل بت

يدسبعدن بألديعبنياييد بننديبي ةدك بلدي نبإا4تبي عااب يالهبنيليل بأيضو بأةو بن عبنيتيا 
نعابنيايي ب،قو  بتت   بين ن ب ويايبإيسبنيليل بلعبقد ضبعادسبأليد ]أليع[بنياييد بأند ب

بنعابنيايي ب بيكوعبؤوكلوب يو   ااب
ألوب،يلوبي عااب وأليضو بنالق لدواي ب،د ب، د هبني دنيبنيل ديي ب ب،اد ب د ابإالبأةدو هب

 بأةددو ب،ييددوبإيددسبنيلقدديابني دد بكولددتبا5تينؤدداهبعددعبني ولدد بنالق لددواابجك  ددوبن ددعبنيتدديا 

                                                 

  361نيللا بلتنه بصب1)ت
  367نيللا بلتنه صب2)ت
  398 ب397نيللا بلتنه بصبب3)ت
  466نيللا بلتنه بب4)ت
  348يللا بلتنه بصبنب5)ت
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 ببا1ت ن نا ب، بني عول بنيلقااب،د بنيليلد ب،د ب ادكبنيؤق د بني و ينيد بي د بنيدا ن  بنينديا
ينيايلو  بيقابأ ا بني عول بنيلقااب ويا ن  بنينيا بيكولتب عوا بلؤيبأ  عيعبا  د ب دايلو  ب

لوعيد بينيايليد ب ،قدابأةدو بن دعبي،ايس بألدوبنأليضدو بنال  با2تيض  ب ا بلليوبا ن  بلق هب
،قددابإيددسبنيييددياب ةددك بعددو بيلددلي بييدديابنيليلدد بيجيددكبلددعبنددس بؤايثددهبعددعببا3تنيتدديا 

 ي يييددهبليلدد بنعةدد نسبعاددسبنيعدد ناب يعاددسبنأللددي بنعان يدد بينيلوييدد ببنددعابنياييدد بنيييددياا
ييدد ب،يددهب بيلددعبثدد بجكدد بلددوب عدد ضبيددهبنيييدديابلددعبنينددا بينيليدد بعاددسبنثدد بلق دد بنددعابنيا

نييييااب،قو ب بتت   بيي بي داب ادابلدعب دسابنيعد نابإالبي د ىب،يدهببعادسبنيييديابلدعبنيليد ب
بلث بلوب  ىب، ب  انابؤ سبننا بللي ب لوع بث بعواينب عابجيك   اا 

ألدددوب،يلدددوبي عاددداب ويللدددا بنيثدددول بنيدددجاب لدددتبلعدددهبنيلقو لددد ب ب،يددديبك و ت دددولرب
ه/ب645 ابينيددددددجابييددددددابنددددددل بت1318/به718ني ددددددين ي ا بي ةدددددديابنيددددددايعبنييلددددددجنل بتتب

 اب، ب لجنعبيألضسب،  هبة و هب لوكب، ب ؤلدي بنيعادي بنيلن اتد بيلليدوبنياد ب ب1246
كلوبنلهبألضسب ن نبلعبعل  ب، بعلاهبكا ي ب، ب سابن وقدوبندوعب بيلدو بي  قدسبةدي وب

 ابينندد ل ب1303-1294ه/703-694،ةددي وبإيددسبأعبعدديعبينيدد نب،دد بعيدداببددوننعبنددوعبت
 ابيأ دددد بنددددعياتب1316-1303ه/716-703اب ددددجنبنيلللدددد ب،دددد بعيددددابنيي ددددوي يبت  قايدددد
 ا ب،كولدددددتب1318ه/718 ا بينل يددددسبنأللددددد ب ق اددددهبندددددل بت1335-1316ه/716-736

ؤيو دهب ددن بلددعب ددو ي بنياييد بناليانوليدد ب بإجبي دد بؤدديني بنلنديعبنددل  بةنلددي ب ددو نهب،دد ب
لددوبك دد بعددعب ددو ي بنيل ددي ب،علددالوبييعددابك و ددهبت ددولربني ددين ي اب بلددعبأ دد ببا4ت ددج بنياييدد ب

 ييسببوننعبع شبنيل ي بيع سب،يهبنيل يغبينيجكو ب بي بيك سب  قادا بلللد بنيدينن هب ب د ب

                                                 

نيا ن  بنينيان  بلي بلعبنيا ن  ب بي  بأنلو بعاسببي بلنليوتب ب،ي با ن  ب يضبيك با   بلليوبب1)ت
لع   ب، بنيع سببيعا بثا با   بلق هب بأ يبنيع وسبنؤلاب عبعا بنيقاقةلااب بل حبنألعةسب، ب

ب 3/509ابج1987 بتبالةا بان بنيتك 1للوع بنأللةو ب ؤقيا بيينسبعا بنيايي ب با
بنيض  ب وينك بب2)ت ب اي  بي ا ر بينيثا بنألن بلعبلؤوسب  ب  بلعب،ض  بثاثو  بنيجا ب ي ب  بلق ه ا ن  

  510-3/509نينااولي ب نيللا بلتنهب ج
ب ب457 ب455 ب454نيؤينا بني ولع  بصب3)ت
بنيايعب،ض بنهللبنييلجنل ب اب4)ت بنيلعا بنيليواب بلي خبنيل ي بنيك ي ب ةيا تنيقو  ه بان ب1،ينابع ا

ب ب61 ب21 ب14 ب2اص/ا ب1967نيكو  بنيع   بياا وع بينيلة  ب
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كاتهب عل بأا د بك يد بي ديب دأييسبك دو ب دولرب،د ب دو ي بنيل دي  بيقدابنةد ي ب ةديابنيدايعب
 كدجنب ييدأتبنيت لد ب لعو ،هبنييننع بي  و  هبنيلل اهب بينعؤوا بني ول ب  و ي بنيل دي ب بيب

ي ةيابنيايعبالبعبيك  بك و وبلاعلوب ني بنييثو ا بك و وبيلكعبنع  دو  ب، يدانبلدعبليعدهب،د ب
 ددو ي بنيل ددي ب بللددجبأقددا بنألنللدد بؤ ددسبعلدد بني ددأييس بيعلددالوب ددي، ببددوننعبي ددييسبأنددي ب

ةد ل بنيي وي يبع شبنيل ي  بأ قسب ةيابنيايعب، بللل هب بيكاتهب أعبيك  بل اانبثوليدوبي
ي عددابنيلددواهبني دد ب ببا1تعاددسب ددو ي بي ليددربنيةددعي بني دد بن لدد ب يددوبنيل ددي بأثلددو ب، يؤددو ي ب

ايليددددوب ةدددديابنيددددايعبلددددواهبؤيدددد ب بإجب لددددوي بنيلييددددسبةدددد وبنألؤددددان بني دددد بيقعددددتب لظ  ددددهب
نيتوؤل بييلسبلوبكوعبيقرب ؤتبؤنهبي ل  بيلتوباقيقوب ب،كوعبنيعلاهب، ب دو ي ب ادكب

ب ا2تليوب ةيابنيايعب لتنهبنيت  هبي يبلوبك  هبع

ألوب،يلوبي عااب ويلعايلدوتبني د ب دو ب يدوب ةديابنيدايعبنييلدجنل بعدعبنيليلد ب،د بب
ألدوبعدعبا3ت،  هبني نيبنيل يي  ب،قابجك ب ةيبلعبني تلي بكيتي بنؤد س بنيل دي بياليلد  

 ابأيضو بنيليل ب، ب،  هبني نيبنيل يي ب ب،اد ب د ابإالبإةدو هبينؤداهب ندصبني ولد بنعان
 بيجيددكبعلددالوبجكدد ب ةدديابنيددايعبنييلددجنل ب يييدد بألدديعبنياييدد بنندديبنددعابنيييدديااب بيددايو ب

 عدابأعب ؤدا ب ةديبلدعبني تلدي بعدعبندعابنياييد بنيييدياا بينيلكولد بني ،يعد بني د ببا4ت كد 
يلد بإيييدوب،دد ب  داناب بيندديا  هبعادسبلقوييددابنأللدي ب،ييددوب،د بنيعلدد بنيل ديي ب بي عيدديعب

تبنيييياي بلعبأ اهبيأقو  هبكؤكو ب، بنيعايابلعبنيلداعبيني ادانعب كلدوبنيعايابلعبنيةنليو
 يجكدددد با5تأةددددو بنييلددددجنل بإيددددسبكتددددو هبنددددعابنياييدددد بنيييدددديااب،دددد بنيل ددددو بنعان ابينيلددددوي 

 ون لدددو بكيتيددد بنيقضدددو بعادددسبنألنيددد بيلق ادددهب بيلدددعبثددد ب عددد ضبألسكدددهبيألدددسكبنيييدددياب

                                                 

ب ب3 ب2نيل  ربلتنهب بصب1)ت
ب 21نيل  ربلتنهب بصب2)ت
ب 331-327/ب1/ج2نييلجنل ب ب ولربني ين ي ب بلجب3)ت
ب بصب4)ت ب، بص153-152نيللا بلتنه بنة لو بني ؤ بإيسبأعبنيليل بأل ؤتب عابب3  لعب جن

ق  بنيل ي بنيعولل بنعان ي بعقاي بايو ب ك بيني ني هب بأابأعبأليعبنيايي بأل حبؤوكلوببنؤ سييوبلع
بياليل بيلوبي  عيو 

ب 154 ب153 ب152 ب140 ب139 ب138نيللا بلتنهب بصب5)ت
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،دد بنيلعايلددوتبني دد ب ددو ب يددوب ةدديابنيددايعبيانددا بينيليدد  بييعدد بندد  بنالن لددو بنيك يدد ب
نييلددجنل بعددعبنيليلدد ب،دد بنيعلدد بنيل دديي  ب عدديابإيددسبأعب ةدديابنيددايعبنييلددجنل ب بيكلددوب
جك لددوبألتددوبأيددسبك و ددوب ولعددوبي ؤددا بعددعب ددو ي بنيل ددي ب ةددك بعددو بللددجبأقددا بنألنللدد بؤ ددسب

 ب، يؤدو ي ب بعل بنيلييس ب،ضسبععب و ي بي ليربنيةعي بني  بن لد ب يدوبنيل دي بأثلدو
يجيكبلسؤظبأعب ةيابنيايعب كدنبعادسبنيؤدا بنأل د نبي ديبكيتيد بنؤد س بنيل دي بياليلد ب

ب بايعبنياني ب، بني تولي بنيل عاق ب ويليل بيأيضوعيوب، ب،  هبنالؤ س بنيل يي ب 
 

 الخاتمة
ب يلالوبلعبنس بني ؤ بإيسبنيل و جبني ويي ب ب

ليلدد بني دد ب ؤدداثتبعددعب ددو ي بنيل ددي ب ةددك بيعدابك ددو ب ددو ي بنينلددوعبلددعبنيللددوا بني -1
عددددو ب لددددوب،دددد بجيددددكبنالؤدددد س بنيل دددديي بياليلدددد  بيجيددددكبيكدددديعبن ددددعبنيع دددد اببنيالددددوب
 لعايلدددوتبقيلددد بيليلددد بعدددعب ادددكبنيؤق ددد بني و ينيددد ب بيكدددوعبةدددو ابعيدددوعبياعايدددابلدددعب

 نألؤان بني  بن ايوبأيبننجب ينيو هبلعبةييابعيوعب 
ععبيالهبنيليل ب، بنيعل بنيل يي  بي دينعبكيتيد بنيالوبن عبنيع  اب لعايلوتبليل ب -2

أان هبنيل ي بياللواابني  بكولينبينديا يعبعاييدوب بييد بيكدعبييليد بألد بنيلايلد ب قدا ب
 لوبكوعبييلي بنيؤلي بعاسبنأللين ب بلربنينضي بيناللقيوابني و بيي  

ني دنيببألالوب لعايلوتبنق لواي بليل ب انبععبأيضو بنيليل بنالق لدواي ب،د ب، د ه -3
نيل يي ب النيلوبني  و هب بينيلدلوع بينأللدي بنيلوييد ب ب، ؤدا بعدعبني  دو هب بينياد اب
ني  و يدد ب ي ددأثي بنييضددربنينيوندد بنيلندد ق بعاددسبنيؤ كدد بني  و يدد ب بكلددوبجكدد بألددوكعب
لددني بني  ددو ب،دد بنيتلددواابنينو  يدد ب بينيلكددوعبنيددجابكولددتب ؤتددظب،يددهبأ ننابنأل ددوي  ب

كولددتب دد  بنيل ددو  هب،ييددوب بيكولددتب اددكبني ضددو ربأؤيولددوب  عدد ضببيألددين بني ضددو ربني دد 
يان ق بلعبق  بنياليص كلوبناابن عبنيع  ابنيضي بعاسبنيييديابينيللدو ىبي عدضب

 نيليعبني  بكولينبيعلايعب،ييو 
جكددد بن دددعبنيع ددد اب ول دددوبلدددعبنأليضدددو بنال  لوعيددد بينيايليددد بياليلددد ب،ددد ب، ددد هبني دددنيب -4

للدو ىبينيييددياب بيكولددتبنيليلد ب  عدد ضبإيددسب  لددوتبنيل ديي ب بالندديلوبأيضددو بني
 يقي ب يوبنألك نابيني  كلوعب بيكوعبيلوؤ بجيكبعلايوتبنينا بينيلي  
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نلت ابن عبنيع  ابععببي  بلعبنيلدي نيعبنيلعولد يعبيت د هبني دنيبنيل ديي بالنديلوبن دعب -5
ليلدد بنيتدديا  بي ةدديابنيددايعبنييلددجنل ب ب ددجك بنيعايددابلددعبنيلعايلددوتبنيليلدد بعددعبني

،دددد ب اددددكبنيت دددد هبنددددين بأكولددددتبنيونددددي ببأ بإان يدددد بأ بنق لددددواي بأ بن  لوعيدددد بيايليدددد ب
 ين ندددلتبلعايلو دددهب ةددديبلدددعبني تلدددي  بألدددوب ويلنددد  بال دددعبنيتددديا ب،قدددابأةدددو بإيدددسب
ني ولددد بنينيونددد بينعان ابييكدددعب ةدددك بلدددي نب دددانب بييددد ب ددد ابإالبإةدددو هبينؤددداهبعدددعب

ييلددددجنل ب ب،قددددابجكدددد بندددديا هبنيل ددددي بعاددددسبني ولدددد بنالق لددددوااب بألددددوب ةدددديابنيددددايعبن
نيليلدد ب بييدد بيةدد بإيددسبني ينلدد بنألندد ىب،دد بنيليلدد ب،دد ب اددكبنيت دد هب ب،قددابجكدد ب
لددو ع ضبيددهبنيييدديابلددعبنالضددايواب،دد بنيعدد نابيلليددوبنيليلدد بعاددسبنثدد بلق دد بنددعاب
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Abstract 

   The book of (Tarikh AL-Zaman) is considered one of the 

most prominent and important sources which dealt with history of 

the Mongol in general and the Mongol occupation of Mosul in 

particular; whereas Ibn AL- Ibri, was an eyewitness of several 

events which he recorded. He provided us with important 

information about the ways of administration followed by the 

Mongol of the region on which were under their control , the 

economic, social, and religious conditions in Mosul in the period of 

the Mongol invasion . He was characterized from the other 

contemporary historians by mentioning much historical information 

about that period.                                                                                                     
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