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 خطط املىصم مه انقرن األول

 إىل انقرن انراتع اهلجري مه خالل تاريخ األزدي 

 )*(د. عثداجلثار حامد امحد

 املقدمح
ال ٣شل٠ إ صعاؿح سطؾ أ٣ح ٓض٣٘ح ٖٓ أُضٕ اُؼغت٤ح ا٩ؿالم٤ٓح ٣ؼ٘ال٢ صعاؿالح 

ذطٞعٛا اُذؼاع١، الٕ اُرٞؿالغ اُؼٔغاٗال٢ ٣ؼٌالؾ ٓالا ٝطالِد ت٤ُالٚ ذِالي أُض٣٘الح ٓالٖ 

ؼض ًاكح ؿٞاء االهرظاص٣ح أٝ االجرٔاػ٤ح أٝ اُصواك٤ح كؼم ػٔالا ذٔصِالٚ ذطٞع ػ٠ِ اُظ

ؿ٤اؿح اُضُٝح ذجاٙ ذِي أُض٣٘ح، ًٔا إ ٓؼغكح أؿٔاء ا٧ٓاًٖ ٝٓٞاهؼٜالا ٣ـالاػض ػِال٠ 

ذلْٜ أدضاشٜا سمٍ دوثح ػ٤٘ٓح ٖٓ ذأع٣شٜا
(1)

 . 

ُٝٔا ًاٗد أُٞطَ ٖٓ أُضٕ أُٜٔح ٝاُؼغ٣وح، ٝأٜٗا تدالضٟ هٞاػالض ا٩ؿالمّ، 

كوض ٝطِرٜا اُذؼاعج اُؼغت٤ح ا٩ؿم٤ٓح ٓ٘ظ ذذغ٣غٛالا، ٝدظالَ ك٤ٜالا ذطالٞع ٝاػالخ 

ٗظغا ُٔٞهؼٜا اُجـغاكال٢ ٌُٝٔاٗرٜالا تال٤ٖ أُالضٕ اُؼغت٤الح ا٩ؿالم٤ٓح، كأطالثذد ٓغًالؼ 

 جظب ُِـٌإ ٖٓ ٓشرِق اُثِضإ، ًٔا ٗاُد ػ٘ا٣ح اُذٌْ اُؼغت٢  ا٩ؿم٢ٓ  ٝاٗؼٌؾ  

 

                                              
)*(  ٤ًِح ا٥صاب / جآؼح أُٞطَ
 

ٛـ، ذغجٔالح: ص. طالاُخ ادٔالض اُؼِال٢، ٓطثؼالح أُجٔالغ اُؼِٔال٢ اُؼغاهال٢، 5( ٓوضؿ٢، جٞعض، سطؾ تـضاص ك٢ م1)

 .9(، ص1984)تـضاص: 
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تاؿالرص٘اء تؼالغ اُلرالغاخ اُرال٢ دظالَ ك٤ٜالا طُي ػ٠ِ ذطٞعٛا اُؼٔغا٢ٗ ٝسططٜالا، ـ 

ػضّ اؿروغاع، كوض اشغ طُي ػِال٠ سططٜالا ـ ، ٝهالض ذ٘اُٝالد ذِالي اُشطالؾ ًرالة اُرالاع٣ز 

ٝاُجـغاك٤ح ٝاُغدمخ ٝاُرغاجْ ػثغ اُؼظٞع أُشرِلالح. ٝٓالٖ اجالَ ت٤الإ جاٗالة ٓالٖ 

طُالالي اُرٞؿالالغ ٝاُرطالالٞع اُذؼالالاع١ كالال٢ أُٞطالالَ اهرؼالال٠ صعاؿالالح سططٜالالا ٓالالٖ سالالمٍ 

ّ( 945ٛالالـ/334ٔٞطالالَ( ُٔفُلالح أتال٢ ػًغ٣الالا ا٧ػص١ أُٞطال٢ِ )خًرالاب: )ذالاع٣ز اُ

كٜٞ ٓالٖ أٍٝ أُظالاصع اُرال٢ ػ٤٘الد ترالاع٣ز أُٞطالَ، ُالظُي ٣ؼالض ٓالٖ أُؼاطالغ٣ٖ أٝ 

هغ٣ث٢ ػٜض ٖٓ ذاع٣شٜا اُذؼاع١ ٝاُـ٤اؿ٢، كوض ٝهق ػ٠ِ سططٜا ٓٞهق ٓؼالا٣ٖ 

٘الالٚ ٝٓشالاٛض ٝٗوالَ طُالالي تظالضم ٝأٓاٗالالح، ٌُالٖ أُفؿالالق ُالٚ إ ٛالالظا اٌُرالاب ُالالْ ٣ظالِ٘ا ٓ

ؿٟٞ اُجؼء اُصا٢ٗ كوؾ، ٣ٝؼروض اٗٚ ٌٓالٕٞ ٓالٖ شمشالح أجالؼاء ـ ًٔالا ٣الظًغ طُالي ٓذوالن 

 (.1967اٌُراب ك٢ ٓوضٓرٚ ـ ٝهض دووٚ اُضًرٞع ػ٢ِ دث٤ثح ٝٗشغ ك٢ اُواٛغج ؿ٘ح )

ٝجاء اُثذس تلوغاخ ػضج ذ٘اُٝد ٓا طًغٙ ا٧ػص١ ٖٓ سطؾ كال٢ ذاع٣شالٚ تالضءا 

وظالالٞع ٝاُالالضعٝب ٝاُـالالٌي ٝا٧ؿالالٞام ٓالالٖ أُـالالجض اُجالالآغ ٝصاع ا٩ٓالالاعج ٝاُالالضٝع ٝاُ

ٝاُشاٗاخ ٝاٌُ٘ائؾ ٝاٗرٜاء تـٞع أُٞطَ ٝاُجـغ ٜٝٗغ اُذغ ٝأُواتغ. ٝهثالَ ٛالظا 

ٝطاى ذ٘الالالاٍٝ اُثذالالالس اُؼٞآالالالَ أُالالالفشغج كالالال٢ سطالالالؾ أُٞطالالالَ ؿالالالٞاء اُـ٤اؿالالال٤ح أٝ 

 االجرٔاػ٤ح أٝ االهرظاص٣ح أٝ اُصواك٤ح.

اُراع٣ش٤الالح اُرالال٢ ٝٓالالٖ اُجالالض٣غ تاُالالظًغ أٗالالٚ ػِالال٠ اُالالغؿْ ٓالالٖ أ٤ٔٛالالح أُؼِٞٓالالاخ 

طًغٛا ا٧ػص١ ػٖ سطؾ أُٞطَ، تال إٔ اُثؼغ ٜٓ٘ا جاء ٓشرظغا أٝ أشالاع ت٤ُٜالا  

تشاعج ؿغ٣ؼح، أٝ أٗٚ اؿلَ طًغ ٓٞاهغ تؼغ اُشطؾ، ٣ٝثضٝ إٔ اُـالثة كال٢ طُالي ٛالٞ  

ٝػٞح ذِي أُؼاُْ ٝٓؼغكرٜا ٖٓ هثَ اُ٘اؽ ك٢ ػٓ٘ٚ ٓٔا جؼِالٚ ٣ثرؼالض ػالٖ اُشالٞع 

ٗجَٜ ك٢ ػٓاٗ٘ا ٛالظا ٓٞاهالغ ذِالي اُشطالؾ، ُٝالْ ذرالٞاكغ  ك٢ ذلاط٤ِٜا، ك٢ اُٞهد اُظ١

 ُض٣٘ا ٓؼِٞٓاخ ػٜ٘ا.
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 انتمهيد
ّ( ػِال٠ ػٜالض ػٔالغ 637ٛالـ/ 16دغع اُؼغب أُـِٕٔٞ ٓض٣٘ح أُٞطَ ؿال٘ح )

تالالٖ اُشطالالاب )عع( تو٤الالاصج عتؼالال٢ تالالٖ ا٧كٌالالَ، د٤الالس كالالرخ اُذظالال٤ٖ٘ ُٝٝالال٠ اُشالالغاض 

ػغكجح تٖ ٛغشٔالح
(2)

٣الض ػ٤الاع تالٖ   ّ( د٤الس كرذالد ػِال639٠ٛالـ/ 18، ٝه٤الَ ؿال٘ح )

ؿْ٘، ك٤ظًغ س٤ِلح تٖ س٤اؽ: "إ ػٔغ ٝجٚ ػ٤اػا كاكررخ أُٞطَ ٝسِق ػرثالح تالٖ 

كغهض ػ٠ِ أدض اُذظ٤ٖ٘، ٝاكررخ ا٧عع ًِٜا ػ٘الٞج، ؿ٤الغ اُذظالٖ، كظالاُذٚ أِٜٛالا 

ٝطُالالالي ؿالالال٘ح شٔالالالا٢ٗ ػشالالالغج" 
(3)

ّ(، تط أعؿالالالَ ػٔالالالغ تالالالٖ 641ٛالالالـ/20، ٝه٤الالالَ ؿالالال٘ح )

طالَ كاسالظ دظالٜ٘ا اُشالغه٢ ػ٘الٞج، اُشطاب)عع( ػرثالح تالٖ كغهالض اُـال٢ِٔ تُال٠ أُٞ

ٝػثالغ صجِالالح كظالالاُذٚ أٛالالَ اُذظالالٖ ا٥سالالغ ػِال٠ اُجؼ٣الالح 
(4)

، شالالْ ذالالٞا٠ُ ػ٤ِٜالالا اُذٌالالْ 

 اُؼغت٢ ا٩ؿم٢ٓ ك٢ اُؼظغ ا١ٞٓ٧ شْ اُؼظغ اُؼثاؿ٢ ٝتو٤ح اُؼظٞع. 

ٝهض ػاشد أُٞطَ كرالغاخ اػصٛالاع ٝاؿالروغاع كال٢ ػظالٞعٛا أُشرِلالح،  كال٢ 

ِي اُؼظٞع، ًٝإ ُظُي أشغٙ ك٢ ذـ٤٤غ د٤ٖ ٓغخ تلرغاخ اػطغاب ك٢ تؼغ ٖٓ ذ

سطؾ أُض٣٘ح، ٧ٜٗا ذرـ٤غ ذثؼا ُرـ٤غ ا٧ٝػاع اُـ٤اؿ٤ح  ٝاالجرٔاػ٤ح ٝاالهرظاص٣ح، 

كرظٜالالغ أٓالالاًٖ ُالالْ ذٌالالٖ ٓٞجالالٞصج ٝذ٘الالضعؽ أٓالالاًٖ  ًاٗالالد  هائٔالالح،  ترالالأش٤غ  اُؼٞآالالَ 

أُالغاص أُظًٞعج آٗلاً،  ُظُي ال ٣ٌٖٔ صعاؿح اُشطؾ  تال ٖٓ أُؼاطغ٣ٖ ُرِالي اُلرالغج 

صعاؿرٜا
(5) 

                                              
، ٝاٗظالغ: 37-4/36(، 1963( اُطثغ١، ذاع٣ز اُغؿَ ٝأُِالٞى، ذذو٤الن: ٓذٔالض أتالٞ اُلؼالَ تتغا٤ْٛ)اُوالاٛغج:2)

 .2/952.اتٖ سِضٕٝ، اُؼثغ، )ُث٘إ: ص/خ(، 2/524، اتٖ ا٧ش٤غ، اٌُآَ

 . 110/ 1(، 1967،)اُ٘جق: 1( ذاع٣ز س٤ِلح تٖ س٤اؽ، ذذو٤ن: اًغّ ػ٤اء اُؼٔغ١، ؽ3)

 . 524/ 2. اتٖ ا٧ش٤غ، اٌُآَ، 407/ 2( اُثمطع١، كرٞح اُثِضإ، 4)

 . 1/44(، 1974شٞعاخ ٝػاعج ا٩ػمّ، )تـضاص: ( اتٖ اُضت٤ص٢، ط٣َ ذاع٣ز ٓض٣٘ح اُـمّ تـضاص، ذذو٤ن: تشاع ػٞاص، 5٘ٓ)
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 انعىامم املؤثرج يف خطط املىصم

٣ِؼالة صٝعٙ ؿالِثا أٝ ت٣جاتالا كال٢ سطالؾ أُض٣٘الح، كاُجاٗالة اُـالِث٢  العامل الظٍاطً: -1

٣رٔصَ ك٢ تػاُح تؼغ اُشطؾ ٗر٤جح ُٜضٜٓا ٖٓ هثَ اُٞالج أٝ اُشِلاء ًؼوٞتح ٧ٛالَ 

ّ( 796ٛالـ/ 180) طُي اُثِض، ًٔا كؼَ اُش٤ِلح اُغش٤ض ػ٘ضٓا هضّ ت٠ُ أُٞطالَ ؿال٘ح

ٝأٓغ تٜالضّ ؿالٞعٛا تـالثة اػالطغاتاخ اُشالٞاعض
(6)
. أٓالا اُجاٗالة ا٣٩جالات٢ ٣رٔصالَ   

ك٢ ٌٓاكأج ٓض٣٘ح أٝ ػش٤غج أٝ أششاص كال٢ ٓال٘ذْٜ أٝ ت٘الاء صٝع ُٜالْ، ٓٔالا ٣ؼال٤ق 

ّ( ػ٘الالضٓا اهطالالغ أتالال٢ 753ٛالالـ/136سططالالا جض٣الالضج تُالال٠ أُض٣٘الالح ًٔالالا دظالالَ ؿالال٘ح ) 

ٞائالَ اُشالذاج٢ ا٧ػص١ أُٞطال٢ِ كال٢ اُؼثاؽ ػثضهللا تٖ ٓذٔض تٖ ػِال٢ هطؼرال٤ٖ ُ

اُالالغتغ ا٧ؿالاللَ ٓالالٖ أُٞطالالَ تـالالثة ٓٞاهلالالٚ اُج٤الالضج تُالال٠ جاٗالالة اُؼثاؿالال٤٤ٖ ػالالض 

ّ(749ٛـ/ 132ا٤٣ٞٓ٧ٖ ؿ٘ح )
(7)
  

ًإ ُِٞالج ٝاُشِلاء صٝعْٛ ك٢ ذط٣ٞغ سطؾ أُض٣٘ح ؿالٞاء تػالاكح أٝ  دور الىالج: -4

جالَ ذوالض٣ْ ا٧كؼالَ ذـ٤٤غ، دـة ٓا ٣وٕٞٓٞ تٚ ٖٓ أػٔاٍ ػٔغا٤ٗح أٝ سض٤ٓح ٖٓ ا

ُرِالالي أُض٣٘الالح ٝؿالالٌاٜٗا، ٓصالالاٍ طُالالي ٜٗالالغ اُذالالغ اُالالظ١ دلالالغٙ ٝاُالال٢ أُٞطالالَ اُذالالغتٖ 

ّ( 725ٛالـ/ ٣107ٞؿق ا١ٞٓ٧ ٝاُظ١ أترضأ تالٚ ؿال٘ح )
(8)

، ًٝالظُي ذٞؿال٤غ أُـالجض 

ّ( 754ٛالـ/137اُجآغ ػٖٓ ٝا٤ُٜا تؿٔاػ٤َ تٖ ػ٢ِ تٖ ػثضهللا تٖ اُؼثالاؽ ؿال٘ح )

ٝٝؿؼٚ    ػ٘ضٓا   ٗوَ  ا٧ؿٞام  ٖٓ   دُٞٚ
(9 )

 ،  كؼَ   اُش٤ِلح  أُٜض١  ؿ٘ح 

                                              
 . 285 -284، 280/ 2( ا٧ػص١، ذاع٣ز أُٞطَ، 6)

 .172-171، 2/158( ٗلـٚ، 7)

 . 2/26( ٗلـٚ، 8)

 .2/166( ٗلـٚ، 9)
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ّ( اُش٢ء ٗلـ783ٚٛـ/167)  
(10)

 ، ٝتظُي دظَ ذـ٤٤غ ك٢ ا٧ؿٞام ٝك٢ أُـجض.

ع اُـٌإ ك٢ ذطال٣ٞغ اُشطالؾ ٓالٖ سالمٍ أػٔالاع  العامل االجتماعً: -7 ْٝ أُرٔصَ ك٢ َص

اُضٝع ٝاُوظٞع ٝأُذاٍ ٝاُـالٌي ٝا٧ؿالٞام، الؿال٤ٔا ؿال٠ٌ٘ اُوثائالَ، ًٔالا دظالَ 

٢ أُٞطَ ػ٘ضٓا اؿروغخ تؼغ ػشالائغ االٝػص ك٤ٜالا ٝاٗشالأٝا ُٜالْ صٝعا ٝأد٤الاء ك

ٝٓـالالاجض ٝأػهالالح
(11)

، ٝٓالالصِْٜ اُرـاُثالالح ٝاُشالالؼعض
(12)

، ًٔالالا ٣رٔصالالَ صٝع اُـالالٌإ كالال٢ 

تٗشالالاء ا٧ؿالالٞام، تط ًالالإ ٌُالالَ طالال٘ق ٜٝٓ٘الالح ؿالالٞهٜا، ًٔالالا ٛالالٞ اُذالالاٍ كالال٢ ؿالالٞم 

اُثؼاػ٣ٖ ٝاُـغاج٤ٖ ٝؿٞم اُطؼاّ ٝؿٞم اُورات٤ٖ ك٢ أُٞطَ
(13)

. 

اػصٛالالاعٙ ٣ـالالاػض ػِالال٠ ه٤الالاّ دغًالالح ذجاع٣الالح ذالالفص١ تُالال٠ تٗشالالاء  العامللل االصتدللادي: -1

أؿٞام جض٣ضج ٝٓغاًؼ ذجاع٣الح ُِث٤الغ ٝاُشالغاء ٓٔالا ٣ؼال٤ق سططالا جض٣الضج ُِٔض٣٘الح، 

ٝٛظا ٣رٔصَ تٌصغج أؿٞام أُٞطَ ٗر٤جح ُرطٞعٛا االهرظالاص١ ٝاُظال٘اػ٢، ٝاٜٗالا 

تُالال٠ أٗذالالاء اُؼالالغام، تط ًاٗالالد  ًاٗالالد ٓغًالالؼا ُرظالالض٣غ أُالالٞاص اُـظائ٤الالح ٝاُظالال٘اػ٤ح

ذظضع ا٧هٔشح ٝأُٞاص اُـظائ٤ح
(14)

ٝاالؿطاٍ ٝاُـٌا٤ًٖ ٝاُذثٞب 
(15)

، ًٝإ ٌَُ 

طُي أؿٞام ٝٓوغاخ، كؼم ػٖ تٗشاء اُل٘اصم ٝاُشاٗاخ اُر٢ ذـرشضّ ُِ٘الؼالء ٓالٖ 

اُرجاع اُظ٣ٖ ٣لضٕٝ ت٤ُٜا
(16)

. 

                                              
 . 2/248( ٗلـٚ، 10)

 . 2/113( ٗلـٚ، 11)

، )تذالالس ٓ٘شالالٞع كالال٢ ( ؽالالٚ، ػثالالض اُٞادالالض طٗالالٕٞ، )أُظالالاٛغ اُذؼالالاع٣ح كالال٢ أُٞطالالَ سالالمٍ اُؼٜالالض ا٧ٓالال١ٞ (12)

 .  2/57(، 1992ٓٞؿٞػح أُٞطَ اُذؼاع٣ح(، صاع اٌُرة ُِطثاػح ٝاُ٘شغ،)أُٞطَ: 

 . 78(، ص1985، )أُٞطَ:1( اُـِٔإ، ػثض أُاجٞص ادٔض، أُٞطَ ك٢ اُؼٜض٣ٖ اُغاشض١ ٝا١ٞٓ٧، ؽ13)

 . 27(، ص1932( اُجادع، اُرثظغ تاُرجاعج، ذذو٤ن: دـٖ دـ٤ٖ ػثض اُٞٛاب، )صٓشن:14)

 . 117( اُـِٔإ، ػثض أُاجٞص، أُٞطَ ك٢ اُؼٜض٣ٖ، ص15)

 . 229، 2/197( ا٧ػص١، 16)
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ع سطؾ أُض٣٘الح، كٔٞهالغ ٣رٔصَ تأُٞهغ ٝأُ٘ار ٣ٝـْٜ ك٢ ذطٞ  العامل الجغزافً: -5

أُٞطَ ٣جؼَ ٜٓ٘الا ٓغًالؼا ُرجٔالغ اُـالٌإ ػِال٠ اسالرمكْٜ ؿالٞاء ُِـالٌٖ  ك٤ٜالا أٝ 

اُؼٔالالَ أٝ اؿالالرشضآٜا ًٔغًالالؼ ذجالالاع١ ٓٔالالا ٣ـالالْٜ كالال٢ تٗشالالاء ٓغاكالالن ٓر٘ٞػالالح ذٌالالٕٞ 

تٔصاتالالح سطالالؾ جض٣الالضج ك٤ٜالالا، ٝالؿالال٤ٔا تطا ػِٔ٘الالا اٜٗالالا شـالالغ اُؼالالغام اُشالالٔا٢ُ  ِٝٓروالال٠ 

َّ  ٓالاال ٣ٔالّغ   اُطغم ت٤ٖ اُثِضإ كال٢ اُشالغم ٝاُـالغب، ٝإ اُواطالض تُال٠ اُجٜرال٤ٖ هال

تٜالالا ًٔالالا ٣والالٍٞ اُذٔالال١ٞ
(17)

، ٓٔالالا ٣جؼالالَ ٜٓ٘الالا ٓٞهؼالالا جـغاك٤الالا ٓٔرالالاػا، كؼالالم ػالالٖ 

ٓ٘اسٜا اُج٤ض اُظ١ ٣ٔراػ اػرضاال ٝؽ٤ثح
(18)

، ًَٝ طُي ُٚ صٝعٙ كال٢ اجرالظاب اُ٘الاؽ 

 ٝتٗشاء اُشطؾ.

ٔال٢ ًٝصالغج اُؼِٔالاء  ٝؽالمب ٝاُظ١ ٣رٔصَ كال٢ ذطالٞع أُض٣٘الح اُؼِ  العامل الثقافً: -6

اُؼِْ، ًَ طُي ُٚ صٝعٙ كال٢ تٗشالاء ٓغاًالؼ اُرغت٤الح ٝاُرؼِال٤ْ ًالُضٝع اُؼِالْ ٝأُالضاعؽ 

ٝصٝع اُذض٣س، ٖٓ اجالَ اؿالرشضآٜا ُرِوال٢ اُؼِالْ ٝأُؼغكالح،  ٣ٝؼالض طُالي جالؼءا ٓالٖ 

سطالالؾ أُض٣٘الالح، ُٝٔالالا ًاٗالالد أُٞطالالَ هالالض آرالالاػخ تٌصالالغج  كوٜائٜالالا ٝشالال٤ٞسٜا ٓالالٖ 

حأطذاب االؿا٤ٗض اُؼا٤ُ
(19)

ٝاُؼِّٞ أُرو٘ح 
(20)

ٝاٜٗالا ذشالّغض اُؼِٔالاء ٝا٧صتالاء ًٔالا  

ذشّغض اُٞعٝص أ٣اّ اُغت٤غ
(21)

، ُظُي كإٜٗا دٞخ ػ٠ِ ٓغاًالؼ اُرغت٤الح ٝاُرؼِال٤ْ اُرال٢  

 أؿٜٔد  ك٢  ذط٣ٞغ سططٜا  ًضاع ػِْ  جؼلغ  تٖ  دٔضإ

                                              
 . 5/223(، 1957( ٓؼجْ اُثِضإ، )ت٤غٝخ: 17)

. اُشال٘رغ٢٘٣، 53(، ص1961( االططشغ١، أُـاُي ٝأُٔاُي، ذذو٤الن: ٓذٔالض جالاتغ ػثالضاُؼاٍ، )اُوالاٛغج: 18)

 . 4/497م2(، 1979ّ، )ت٤غٝخ: 1اؽ، ؽاُظس٤غج ك٢ ٓذاؿٖ أَٛ اُجؼ٣غج، ذذو٤ن: تدـإ ػث

 . 138(، ص1906( أُوضؿ٢، ادـٖ اُرواؿ٤ْ، ٓطثؼح تغ٣َ، )٤ُضٕ:19)

 . 4/498م2( اُش٘رغ٢٘٣، اُظس٤غج، 20ّ)

. ٝاٗظالغ: االُٞؿال٢، ٓذٔالٞص شالٌغ١، تِالٞؽ 3/269( اتٖ ا٧ش٤غ، اُِثاب ك٢ ذٜظ٣ة ا٧ٗـاب، )تـالضاص:ص/ خ(، 21)

 . 1/221ٛـ(، 1342ت٢، )ٓظغ: ، ٓطاتغ صاع اٌُراب اُؼغ3االعب، ؽ
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ّ(934ٛـ/323)خ 
(22)

ٝأُضاعؽ اُر٢ أٗشالتد ك٤ٜالا ٓ٘الظ اُ٘ظالق اُصالا٢ٗ ٓالٖ اُوالغٕ  

آؾ ُِٜجغجاُش
(23)

ٝصٝع اُذض٣س 
(24)

كؼم ػٖ أُـاجض اُر٢ ًاٗد تدضٟ ٓغاًؼ  

 اُرغت٤ح ٝاُرؼ٤ِْ ت٠ُ جاٗة ٝظ٤لرٜا اُض٤٘٣ح ٝؿ٤غ طُي.   

 خطط املىصم حسة ما ذكره األزدي يف )تاريخ املىصم(

أٝعص ا٧ػص١ كالال٢ ًراتالالٚ: )ذالالاع٣ز أُٞطالالَ( جاٗثالالا ٓالالٖ سطالالؾ أُٞطالالَ أش٘الالاء 

ّ(، ٝهالالض جالالاءخ ذِالالي اُشطالالؾ   945ٛالالـ/334اذالالٚ ؿالال٘ح )دض٣صالالٚ ػالالٖ ذاع٣شٜالالا، درالال٠ ٝك

ٗر٤جالالح ُِٜ٘ؼالالح اُؼٔغا٤ٗالالح اُٞاؿالالؼح اُرالال٢ دظالالِد ك٤ٜالالا ٓ٘الالظ ذذغ٣غٛالالا، ٝك٤ٔالالا ٣الالأذ٢   

ػالالالالغع ٧تالالالالغػ اُشطالالالالؾ اُرالالالال٢ أٗشالالالالأٛا اُؼالالالالغب أُـالالالالِٕٔٞ كالالالال٢ أُٞطالالالالَ سالالالالمٍ              

 ذِي اُلرغج.

 املسجد اجلامع

شالغ تُال٠ ٓفؿـالٚ ٝ ذالاع٣ز أشاع ا٧ػص١ ت٠ُ أُـجض اُجالآغ تأُٞطالَ، ُٝالْ ٣

ذأؿ٤ـٚ
(25)

، ًٝاٗد تشاعذٚ ُالٚ ػ٘الض دض٣صالٚ ػالٖ ذو٤ِالض أُٞطالَ ٓالٖ هثالَ أتال٢ اُؼثالاؽ 

                                              
 ٝٓا تؼضٛا.   7/191( اُذ١ٞٔ، ٓؼجْ ا٧صتاء، صاع أُشغم، )ت٤غٝخ:ص/خ(، 22)

( أتالالٞ شالالآح، اُغٝػالالر٤ٖ كالال٢ أسثالالاع اُالالضُٝر٤ٖ، ذذو٤الالن: ٓذٔالالض دِٔالال٢ ادٔالالض، ٓطثؼالالح ُج٘الالح اُرالالأ٤ُق ٝاُرغجٔالالح 23)

 .62/ 1م1(، جـ956ٝاُ٘شغ،)اُواٛغج، 

(، 1980و٤ن: ؿا٢ٓ اُظالواع، أُغًالؼ اُؼغتال٢ ُِطثاػالح ٝاُ٘شالغ، )ت٤الغٝخ:( اتٖ أُـرٞك٢، ذاع٣ز اعتَ، ذذ24)

 . 1/155،168م

( ه٤َ إ اُظ١ أٗشأٙ ٛغشٔح تالٖ ػغكجالح اُثاعه٢)هضآالح تالٖ جؼلالغ، اُشالغاض ٝطال٘اػح اٌُراتالح، ذذو٤الن: ٓذٔالض 25)

 (. 382، ص1981دـ٤ٖ اُؼت٤ض١، ٝػاعج اُصواكح ٝا٩ػمّ، تـضاص:
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ّ(، ٝهالض 750ٛالـ/٧133س٤ٚ ٣ذ٠٤ تٖ ٓذٔالض تالٖ ػِال٢ تالٖ ػثالض هللا تالٖ اُؼثالاؽ ؿال٘ح )

ٝطَ ت٤ُٜا ٖٓ اٌُٞكح ٝاطثخ ٝا٤ُا ػ٤ِٜا تؼض إٔ ػؼٍ ٓذٔالض تالٖ طالٍٞ ػٜ٘الا، كِٔالا 

ٓالاعج أُمطالن ُِٔـالجض اُجالآغهضّ ٣ذ٠٤ ٗالؼٍ كال٢ هظالغ ا٩
(26)

، ٓٔالا ٣شال٤غ تُال٠ إ  

ٛالالظا اُجالالآغ هالالض أٗشالالق تجاٗالالة هظالالغ ا٩ٓالالاعج ًٔالالا ٛالالٞ اُذالالاٍ ٓالالغ تو٤الالح أُالالضٕ اُؼغت٤الالح 

 ا٩ؿم٤ٓح ا٧سغٟ.

ٝهالض أشالالاع تُالال٠ تؼالالغ أتٞاتالالٚ ًٝالالظُي ٓ٘اعذالالٚ أش٘الالاء دض٣صالالٚ ػالالٖ شالالٞعج أُٞطالالَ    

ِال٢ اُث٤ؼالحٛـ( ػض ٓذٔالض تالٖ طالٍٞ، ٜٓ٘الا: تالاب أُـالجض ٛٔالا 133٣ؿ٘ح )
(27)

، ٝٛالٞ  

اُثاب اُج٘ٞت٢
(28)

ّ( ػ٘الض 764ٛالـ/147ًٔا طًغ تاتاً آسغ ُِٔـجض كال٢ دالٞاصز ؿال٘ح ) 

دض٣صٚ ػٖ ذ٢ُٞ اُذاعز تٖ اُجاعٝص اُؼر٢ٌ هؼاء أُٞطَ ٧ت٢ جؼلغ، اُالظ١ ًالإ 

ٓ٘ؼُالالٚ ػ٘الالض تالالاب أُـالالجض اُجالالآغ اُالالظ١ ذذالالد أُ٘الالاعج
(29)

، ٝٛالالٞ اُثالالاب اُـغتالال٢
(30)

 ،

٢ ؿٞم اُضاسًَٝظُي تاب أُـجض اُظ١ ٣ِ
(31)

، ٝٛٞ اُثاب اُشٔا٢ُ
(32)

، ٝتاب جالاتغ  

اُوغ٣ة ٖٓ ؿالٞم اُـالغاج٤ٖ
(33)

. ًٔالا أشالاع تُال٠ ٓ٘ثالغٙ، كؼ٘الضٓا اطالثخ تؿالٔاػ٤َ تالٖ 

ٛالـ( تؼالض ٣ذ٤ال٠ تالٖ ٓذٔالض 135ػ٢ِ تٖ ػثض هللا تٖ اُؼثاؽ ٝا٤ُا ػ٠ِ أُٞطَ ؿال٘ح )

                                              
 . 2/145( ا٧ػص١، 26)

 . 2/147، ( ٗلـ27ٚ)

 . 62( اُـِٔإ، أُٞطَ ك٢ اُؼٜض٣ٖ، ص28)

 . 2/199( ا٧ػص١، 29)

 . 62( اُـِٔإ، أُٞطَ ك٢ اُؼٜض٣ٖ، ص30)

 . 2/248( ا٧ػص١، 31)

 . 62( اُـِٔإ، ص32)

 . 2/248( ا٧ػص١، 33)
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ٝتؼض داصشح أُٞطَ، ٝهق ػ٠ِ ٓ٘ثغٙ ٝساؽة أَٛ أُٞطالَ ٓالٖ ػِال٠ أُ٘ثالغ
(34)

 ،

ّ( ٝهق ساُض تٖ تغٓي ٝسطة تاُ٘اؽ ٣ّٞ اُجٔؼح        ٖٓ 775ٛـ/159ٝك٢ ؿ٘ح )

ػ٠ِ ٓ٘ثغ اُجآغ ٗلـٚ
(35)

ّ( ٝهق ٝا٢ُ أُٞطَ ػ٢ِ  تٖ 813ٛـ/198، ٝك٢ ؿ٘ح )

اُذـالالٖ  تالالٖ طالالاُخ تالالٖ ػثالالاصج أُٜالالظا٢ٗ ٌُالال٢ ٣شطالالة تاُ٘الالاؽ ٓالالٖ ػِالال٠        ٛالالظا 

أُ٘ثغ
(36)

 

ُٜالالظا اُجالالآغ ٝدُٞالالٚ، كلالال٢ ؿالال٘ح ٣ٝثالالضٝ إ أؿالالٞام أُٞطالالَ ًاٗالالد ٓمطالالوح 

ّ( هاّ ٝا٤ُٜا تؿٔاػ٤َ تالٖ ػِال٢ ت٘والَ ذِالي ا٧ؿالٞام تُال٠ ٌٓالإ  ٓوثالغج 754ٛـ/137)

أٛالالَ أُٞطالالَ، شالالْ ٗوالالَ أُوثالالغج تُالال٠ سالالاعض أُ٘الالاؽن اُـالال٤ٌ٘ح
(37)

ٓالالٖ اجالالَ   ذٞؿالال٤غ  

اُجآغ، ٝٛظٙ ٢ٛ ا٩شاعج ا٠ُٝ٧ ت٠ُ ذٞؿغ اُجآغ ك٢ اُؼظغ اُؼثاؿ٢،  شْ جالاءخ 

ّ( ػ٘ضٓا ٛضّ اُش٤ِلح اُؼثاؿ٢ أُٜالض١ ٓالا 783ٛـ/٤167ح ُرٞؿ٤ؼٚ ؿ٘ح )ا٩شاعج اُصاٗ

ٝا٧ؿالالالٞام أُذ٤طالالالح تالالالٚ ٌُالالال٢ ٣الالالضسِٜا تُالالال٠ اُجالالالآغ ُـالالالغع          ذثوالالال٠ ٓالالالٖ اُذٞا٤ٗالالالد

اُؼ٣اصج ك٤ٚ
(38)

 . 

ٖٝٓ اُجض٣غ تاُظًغ إ ٛظا اُجآغ ؿ٢ٔ تاُجآغ ا١ٞٓ٧، الٕ ٝا٢ُ أُٞطالَ 

٧ٓالال١ٞ، ٝؿالال٢ٔ كالال٢ اُؼظالالغ االذالالات٢ٌ ٓالالغٝإ تالالٖ ٓذٔالالض جالالضصٙ ٝٝؿالالؼٚ كالال٢ اُؼظالالغ ا

تاُجآغ اُؼر٤ن ذ٤٤ٔالؼا ُالٚ ػالٖ جالآغ ٗٞعاُالض٣ٖ ػٌٗال٢ اُالظ١ ؿال٢ٔ تاُجالآغ اُ٘الٞع١، 

٣ٝـ٠ٔ ا٥ٕ تجآغ اٌُٞاػ٣ٖ ٗـثح ت٠ُ ٓذِح اٌُٞاػ٣ٖ اُر٢ ٣وغ ك٤ٜالا، ٣ٝـال٠ٔ أ٣ؼالا 

                                              
 . 2/156( ٗلـٚ، 34)

 . 237-2/236( ٗلـٚ، 35)

 . 2/333( ٗلـٚ، 36)

 . 2/167( ٗلـٚ، 37)

 . 2/248( ٗلـٚ، 38)
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تجآغ أُظل٢ ٗـثح ت٠ُ أدض ا٧س٤اع ٝٛٞ ٓذٔض ٓظالل٢ اُالظٛة اُالظ١ ًالإ هالض جالضص 

ّ(1810ٛـ/1225٘ح )ػٔاعذٚ  ؿ
(39)

 . 

 املساجد

أشاع ا٧ػص١ ت٠ُ ٓجٔٞػح ٓالٖ أُـالاجض اُرال٢ أٗشالتد تأُٞطالَ، ٝهالض ؿال٤ٔد 

تأؿٔاء ٓ٘شالت٤ٜا ؿالٞاء أًالاٗٞا أششاطالا أّ أَُؿالغاً، ٝٛالظٙ أُـالاجض أٗشالتد كال٢ ا٧د٤الاء 

ٝأُذاٍ ٝاُـٌي اُر٢ ؿٌٖ ك٤ٜا أَٛ أُٞطَ ٖٓ اجَ أصاء اُظِٞاخ اُشٔؾ، كٜال٢ 

٢ٌُ ال ٣رذِٔٞا ٓشام اُظٛاب ت٠ُ أُـجض اُجآغ اُظ١ ٣ٌٕٞ تؼ٤ضاً هغ٣ثح ٖٓ صٝعْٛ 

ػٖ تؼغ ا٧د٤اء، الؿ٤ٔا تطا ػِٔ٘ا اٗٚ ال ٣ٞجض كال٢ أُٞطالَ كال٢ ٛالظٙ اُلرالغج ؿالٟٞ 

ٚ أُـِٕٔٞ ُظمج اُجٔؼح، ُظُي صػد اُذاجح ٩ٗشاء ٓـالاجض ًص٤الغج  ّٓ جآغ ٝادض ٣ف

 طـ٤غج هغ٣ثح ٖٓ اُضٝع اُـ٤ٌ٘ح، ٖٝٓ ٛظٙ أُـاجض:

٣٘ـالة ٛالظا أُـالجض تُال٠ أ٤ٓالغ أُٞطالَ اُوطالغإ تالٖ  مظجذ اته اكـْمح القــَِطزان: -4

ّ( ٝا٤ُالا ػ٤ِٜالا، 744ٛالـ/127أًح اُشال٤ثا٢ٗ اُالظ١ أعؿالِٚ ٓالغٝإ تالٖ ٓذٔالض ؿال٘ح )

٣ٝوغ ك٢ اُغتغ ا٧ػ٠ِ ٖٓ أُٞطَ، أ١ ك٢ شٔاُٜا
(40)

. 

ٖ جثِالالح، طًالالغٙ ا٧ػص١ أش٘الالاء دض٣صالالٚ ػالالٖ أٝالص جالالاتغ تالال :مظللجذ طللنٍمان الي للزمً -4

ْٜٝٓ٘ ٗـُل٤َ اُظ١ ؿٌٖ أُٞطَ ك٢ اُـالٌح اٌُث٤الغج تال٤ٖ ٓغتؼالح اتالٖ ػطالاء ٝصعب 

                                              
( ؿالالال٤ٞك٢، ٗوالالالٞال، ٓجٔالالالٞع اٌُراتالالالاخ أُذالالالغعج كالالال٢ أت٤٘الالالح ٓض٣٘الالالح أُٞطالالالَ، ذذو٤الالالن: ؿالالالؼ٤ض اُالالالض٣ٞٙ جالالال٢، 39)

ٛالالالالالـ( 102(. ٝهالالالالض ذالالالالال٠ُٞ ٓالالالالغٝإ أُٞطالالالالَ ٓالالالالالغذ٤ٖ تدالالالالضاٛا ؿالالالال٘ح)2، ٛالالالالآ )67(، ص1956)تـالالالالضاص:

 (. 56، 2/16ٛـ( )ا٧ػص١، ذاع٣ز أُٞطَ، 126ٝاُصا٤ٗح)

 . 2/68( ا٧ػص١، 40)
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صّعاض)ٝؿؾ أُض٣٘ح( ٝاطثخ اُؼهام ٣ؼغف تؼهالام ٗل٤الَ، ٝكال٢ ٛالظا اُؼهالام ٓـالجض 

ؿ٤ِٔإ اُذؼغ٢ٓ
(41)

 ، ُْٝ ٣ظًغ ٖٓ ٛٞ ؿ٤ِٔإ اُذؼغ٢ٓ.

ّ( ًٝالإ 746ٛالـ/129أشالاع ت٤ُالٚ ا٧ػص١ كال٢ دالٞاصز ؿال٘ح ) مظجذ تىلً عملزان: -7

٣ـ٤ٔٚ ٓـجض ت٢٘ ػٔغإ
(42)

، ًٝاٗد تشاعذٚ ؿالغ٣ؼح ٝػالاتغج، ٣ٝثالضٝ أٗالٚ ٣والغ كال٢ 

ٓذِالالح ت٘الال٢ ػٔالالغإ، ٝٛالالْ أدالالض تطالالٕٞ االػص، ٣ٝغجؼالالٕٞ تُالال٠ ٗل٤الالَ تالالٖ جالالاتغ، ٝهالالض 

ؿٌ٘ٞا أُٞطَ ُْٜٝ تٜا سطؾ
(43)

. 

هالض  -ْٛ ٖٓ ا٧ػص -٣وغ ك٢ تاب ؿ٘جاع، ًٝإ آٍ ٓؼٖ تٖ ٓاُي  مظجذ تىً مالك: -4

أُ٘طوح ٝأٗشأٝا ُْٜ ك٤ٜا ٓـجضا ؿ٢ٔ تاؿْٜٔ ؿٌ٘ٞا ٛظٙ
(44)

. 

ّ(، ت٘الاٙ 747ٛالـ/130: طًغٙ ا٧ػص١ ك٢ دٞاصز ؿال٘ح )مظجذ المعافى ته عمزان -5

جاتغ تٖ جثِح ا٧ػص١ أُٞط٢ِ، ٝٛٞ أٍٝ ٖٓ هالضّ تُال٠ أُٞطالَ ٓالٖ ت٘ال٢ ؿال٤ِٔح 

 ٝؿٌٖ اُـٌح اٌُث٤غج، ٝٓذِرٚ ذؼغف تٔذِح جاتغ ًٝظُي ٓـجضٙ، شْ ؿٌٜ٘ا أدلاصٙ

أ٣ؼالالا ُالالظُي ؿِالالة اؿالالْ أُؼالالاك٠ تالالٖ ػٔالالغإ ػِالال٠ ٛالالظا أُـالالجض، ٝجالالاتغ جالالض ت٘الال٢  

ػٔغإ ج٤ٔؼا
(45)

 . 

: ٝعص طًغٛٔالالالا كالالال٢ أدالالالضاز أُٞطالالالَ ؿالالال٘ح مظلللجذ مىطلللى تللله مدلللعة وتظلللام -6

ّ( ٣ٝوالالغ ًالالَ ٜٓ٘ٔالالا هالالغب ا٥سالالغ ٝٛٔالالا ػِالال٠ ؽغكالال٢ ؿالالٌح ساهالالإ. 750ٛالالـ/133)

                                              
 . 2/81( ٗلـٚ، 41)

 . 2/90لـٚ، ( 42ٗ)

 . 2/78،90،92،101،113( ٗلـٚ، 43)

 .2/92( ٗلـٚ، 44)

 .2/113( ٗلـٚ، 45)
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ٚ ا٧ػص، كال٢ ٝٓـجض ٓٞؿ٠ تٖ ٓظالؼة تالٖ ؿالل٤إ تالٖ عت٤ؼالح اُشصؼٔال٢ ٣ظال٢ِ ك٤ال

د٤ٖ ٓـجض تـاّ ٣ظ٢ِ ك٤ٚ ت٘ٞ اُٞػاح اُؼثض٣ٕٞ
(46)

. 

ٛالـ(،  ٣ٝوالغ  ٝؿالؾ  ا٧ؿالٞام اُوغ٣ثالح 137ٝعص طًالغٙ  ؿال٘ح  )  مظجذ أتً حاضز: -7

ٖٓ أُـجض اُجآغ، ٝهض ت٘اٙ ٝا٤ُٜا تؿٔاػ٤َ تٖ ػِال٢ تالٖ ػثالض هللا تالٖ اُؼثالاؽ تؼالض 

٠ ٓـالجض تؿالٔاػ٤َ ٝؿغ أُـجض اُجآغ ٝٗوالَ ا٧ؿالٞام ٓالٖ دُٞالٚ، ًٝالإ ٣ـالٔ نأ

٧ٗالالالٚ ٛالالالٞ اُالالالظ١ ت٘الالالاٙ، ٝؿِالالالة ػ٤ِالالالٚ اؿالالالْ ٓـالالالجض أتالالال٢ داػالالالغ، الٕ االس٤الالالغ ًالالالإ 

ٓفطٗٚ
(47)

. 

ّ(، ت٘الاٙ اُش٤ِلالح 779ٛالـ/ 163طًغٙ ا٧ػص١ ك٢ دٞاصز ؿال٘ح ) . مظجذ تىً طاتاط:8

اُؼثاؿالال٢ أُٜالالض١ ٓالالٖ ٓاُالالٚ اُشالالاص ػ٘الالضٓا صسالالَ أُٞطالالَ كالال٢ ٛالالظٙ اُـالال٘ح، ٝٛالالٞ 

٘ال٢ تُالـ٤ْا اُطث٤الة، كٜالٞ ٓـالجض أُٜالض١، ٌُ٘الٚ ٓجاٝع ُث٤ؼح ٓغذٞٓا، ٝٓواتالَ صعب ت

ؿِة ػ٤ِٚ اؿْ ت٢٘ ؿاتاؽ اُظ٤غك٢ ُظمذْٜ ك٤ٚ
(48)

. 

ّ( 796ٛالـ/ 180طًالغٙ ا٧ػص١ كال٢ دالٞاصز ؿال٘ح ) مظجذ أتً الف لل األودلاري: -9

أش٘الالاء دض٣صالالٚ ػالالٖ ٓجالال٢ء ٛالالاعٕٝ اُغشالال٤ض تُالال٠ أُٞطالالَ كالال٢ ٛالالظٙ اُـالال٘ح، كشالالغض  

اُؼِالْ ٝٓالْٜ٘ اُؼثالاؽ تالٖ اُلؼالَ، أتالٞ  ُٔواتِرٚ ٝجٞٙ أِٜٛا ٝٓالٖ ًالإ تٜالا ٓالٖ أٛالَ

اُلؼالالَ ا٧ٗظالالاع١ طالالادة أُـالالجض أُـالال٠ٔ تاؿالالٔٚ، ٝٛالالٞ كو٤ٜالالا ٓذالالضشا، ًٝالالإ 

ٓـجضٙ ٣وغ ػ٠ِ ٜٗغ صجِح
(49)

. 

                                              
 . 2/147( ٗلـٚ، 46)

 . 2/167،197( ٗلـٚ، 47)

 . 2/244( ٗلـٚ، 48)

 . 2/285( ٗلـٚ، 49)
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ٛالـ( أ٣ؼالا، 180ٝعص طًغٙ ك٢ دالٞاصز ؿال٘ح ) مظجذ عنً ته اليظه الهمذاوً: -40

٤ٖ ٝٛٞ أُـجض اُظ١ طؼض ت٤ُٚ ٓ٘اص١ ٛاعٕٝ اُغش٤ض ُِثذس ػٖ أشالشاص ٓطِالٞت

ُضٟ اُش٤ِلح، ٣ٝوالغ ػِال٠ اُو٘طالغج أُطِالح ػِال٠ ؿالٞم اُالضاسَ
(50)

، كٜالٞ هغ٣الة  ٓالٖ 

أُـجض اُجآغ، ًٝإ ٛالظا أُـالجض ٧ت٤الٚ،  شالْ ُؼٓالٚ ات٘الٚ ػِال٢ تالٖ اُذـالٖ  ًٝالإ 

ٓر٘ـٌا ك٤ٚ
(51)

 كـ٢ٔ تاؿٔٚ. 

 دار اإلمارج

٣ثضٝ إٔ صاع ا٩ٓاعج ك٢ ػٜض ا٤٣ٞٓ٧ٖ ٛٞ ؿ٤الغٙ كال٢ ػٜالض اُؼثاؿال٤٤ٖ،  ك٤الظًغ 

ّ( إ ػثالض أُِالي تالٖ ٓالغٝإ  ُٝال٠ أُٞطالَ 724ٛالـ/106ك٢ دٞاصز ؿ٘ح ) ا٧ػص١

٤ُٞؿق تٖ ٣ذ٤ال٠ تالٖ اُذٌالْ، ٝٛالٞ اُالظ١ ت٠٘)أُ٘وٞشالح( اُرال٢ ذوالغ  هغ٣ثالح ٓالٖ ؿالٞم 

اُورات٤ٖ ٝؿٞم اُشؼاع٣ٖ ٝؿٞم ا٧عتؼاء ٝؿٞم اُذش٤ . ٝالشي إٔ ٛالظٙ ا٧ؿالٞام 

غ اُالالظ١ ذذالالّضٙ       هغ٣ثالالح ٓالالٖ تؼؼالالٜا اُالالثؼغ، ٌُالالٖ تٓرالالضاصاذٜا ذٞػالالخ ؿالالؼح طُالالي اُوظالال

 ذِي ا٧ؿٞام.

ٝهالالض ؿالال٤ٔد تالالـ)أُ٘وٞشح( ٧ٜٗالالا ٗوشالالد تاُـالالاض ٝاُلـ٤لـالالاء
(52  )

ٝالشالالي أٗالالٚ 

اؿرشضٜٓا صاعا ٨ُٓاعج، شْ ٣ؼٞص ا٧ػص١ ٣ٝ٘ـة أُ٘وٞشح ُالٞا٢ُ أُٞطالَ اُذالغ تالٖ 

٣ٞؿق ا١ٞٓ٧ ك٢ سمكح ٛشاّ تٖ ػثض أُِي ٓؼرٔضا ػ٠ِ شٜاصج ٖٓ ٣ؼغف طُي ٖٓ 

ٕ)أُ٘وٞشح( ًاٗد صاعٙ. شْ ٣ؼوة ػ٠ِ طُي توُٞالٚ: )تٕ ػثالض أُِالي أَٛ أُٞطَ، ٝا

كأٓالا ٝال٣الح اُذالغ تالٖ ٣ٞؿالق أُٞطالَ ُٜشالاّ  …ُٝـ٠ّ ٣ٞؿق أُٞطالَ تؼالغ أ٣آالٚ

                                              
 . 2/286( ٗلـٚ، 50)

 . 2/314( ٗلـٚ، 51)

 . 2/24( ٗلـٚ، 52)
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ٝؽالالالٍٞ ٓوآالالالٚ تٜالالالا، ٝإ أُ٘وٞشالالالح صاعٙ(
(53)

، ٣ٝفًالالالض طُالالالي كالالال٢ ٌٓالالالإ آسالالالغ ٓالالالٖ 

تاُـالاض   إٔ)أُ٘وٞشح( ٢ٛ صاع اُذغ تٖ ٣ٞؿق ا١ٞٓ٧، ٝأٗٚ ٛٞ اُالظ١ ت٘اٛالا ٝٗوشالٜا

ٝاُلـ٤لـاء ٝجؼِٜا هظغ ا٩ٓاعج
(54)

  . 

ٖٝٓ اُجض٣غ تأُمدظح إٔ اُٞالج اُؼثاؿال٤٤ٖ هالض اذشالظٝا ُٜالْ هظالغ أٓالاعج آسالغ 

ّ( 750ٛالـ/ 133ٓمطواً ُِٔـجض اُجآغ، ٝٛٞ ؿ٤الغ أُ٘وٞشالح، كلال٢ دالٞاصز ؿال٘ح  )

ًٝالإ ٓذٔالض  …٣وٍٞ ا٧ػص١: ) ٝك٤ٜا هِض أتٞ اُؼثاؽ أساٙ ٣ذ٠٤ تٖ ٓذٔالض أُٞطالَ

ك٘الؼٍ هظالغ ا٩ٓالاعج أُمطالن ُِٔـالجض اُجالآغ، ٝأٓالغ  …تٖ طٍٞ ٝا٤ُا هثِٚ ػ٤ِٜالا

ٓذٔض تٖ طٍٞ ك٘ؼٍ هظغ اُذغ تالٖ ٣ٞؿالق ٝٛالٞ أُ٘وٞشالح ٜٝٗالاٙ ػالٖ اُ٘الؼٍٝ كال٢ 

ٗلالالالؾ أُض٣٘الالالح ٝصسالالالٍٞ ؿالالالٞعٛا(، ٝهالالالض هرالالالَ اتالالالٖ طالالالٍٞ ٝجالالالٞٙ أٛالالالَ أُٞطالالالَ كالالال٢ 

أُ٘وٞشح
(55)

)ٝهِالض أتالٞ  ٛالـ( أ٣ؼالا:133ًٔا ٣ظًغ كال٢ ٌٓالإ آسالغ كال٢ دالٞاصز ؿال٘ح ) 

ك٘ؼٍ هظالغ ا٩ٓالاعج، ٝأٓالغ اتالٖ طالٍٞ إ   …اُؼثاؽ أساٙ ٣ذ٠٤ تٖ ٓذٔض تٖ طٍٞ

ال ٣ضسَ أُٞطَ ٝإ ٣٘ؼٍ هظغ اُذغ تٖ ٣ٞؿق(
(56)

،ٓٔا ٣ش٤غ ت٠ُ إٔ هظغ اُذغ 

تٖ ٣ٞؿق)أُ٘وٞشح( ًإ ساعض ؿٞع أُٞطَ اُج٘ٞت٢ أٝ ٓمطالوا ُالٚ ػ٘الض ٓجال٢ء 

ػالالغ ٧ٗالالٚ هغ٣الالة ٓالالٖ دظالالٖ أُٞطالالَ اُؼثاؿالال٤٤ٖ، ٝعتٔالالا ًالالإ تٗشالالااٙ كالال٢ ٛالالظا أُٞ

اُـغت٢)ه٤ِؼاخ(، تـثة ذغًؼ أِٜٛا ك٢ ٛظا أٌُإ ك٢ ذِالي اُلرالغج، ٝاٗالٚ هالض اؿالرشضّ 

هظغا ٨ُٓاعج ٓالٖ هثالَ ا٧ٓال٤٣ٖٞ ُذال٤ٖ تًٔالاٍ هظالغ ا٩ٓالاعج اُجض٣الض اُالظ١ اؿالرشضٓٚ 

 اُؼثاؿ٤ٕٞ ك٤ٔا تؼض.

                                              
 . 2/25( ٗلـٚ، 53)

. 27 -2/26( ٗلـٚ، 54)
 

 .2/145،146( ٗلـٚ، 55)

 . 2/146( ٗلـٚ، 56)
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تالٖ ػِال٢ ٝاُضاع اُجض٣ضج ٢ٛ اُر٢ اؿرشضٜٓا ك٤ٔا تؼض ٝاُال٢ أُٞطالَ تؿالٔاػ٤َ 

ّ(752ٛالالـ/135تالالٖ اُؼثالالاؽ ؿالال٘ح )
(57)

، ٝٛالال٢ ٗلـالالٜا اُرالال٢ اؿالالرشضٜٓا ٝاُالال٢ أُٞطالالَ 

ّ( ك٢ ػٖٓ ٛاعٕٝ اُغش٤ض799ٛـ/183ادٔض تٖ ٣ؼ٣ض ؿ٘ح )
(58 )

ك٢ د٤ٖ ظالَ هظالغ  

ٛـ(، ًٝإ 135اُذغ تٖ ٣ٞؿق ا١ٞٓ٧ هائٔا ٓضج ٖٓ اُؼٖٓ، تط ٝعص طًغٙ ك٢ ؿ٘ح )

١ٞٓ٧، ٌُٖ تؼض ٛظا اُراع٣ز اؿر٠ُٞ ٣ـٌ٘ٚ ك٢ ٛظٙ اُـ٘ح ٣ذ٠٤ تٖ اُذغ تٖ ٣ٞؿق ا

ػ٤ِٚ تؿٔاػ٤َ تالٖ ػِال٢ اُؼثاؿال٢ تؼالض هرالَ ٣ذ٤ال٠ تالٖ اُذالغ
(59)

، ٝظِالد أسثالاعٙ درال٠ 

ّ(، تال إ ذِي اُضاع أطثذد سغاتا ك٢ ػٓ٘ٚ ًٔا 1232ٛـ/630ػظغ اتٖ ا٧ش٤غ)خ

٣ش٤غ ت٠ُ طُي
(60)

 . 

ح، كٌالَ ٖٝٓ اُجض٣غ تاُظًغ إٔ هظغ ا٩ٓاعج اُجض٣ض ال ٣ثؼض ًص٤غا ػٖ أُ٘وٞشال

 ٜٓ٘ٔا هغ٣ة ٖٓ ا٥سغ.

 اندور وانقصىر

أشاع ا٧ػص١ ك٢ ًراتٚ ت٠ُ ػضص ٓالٖ اُالضٝع ٝاُوظالٞع أُ٘ـالٞتح تُال٠ أشالشاص 

ٓشرِلالال٤ٖ ٝكالال٢ أٓالالاًٖ ٓشرِلالالح، ٝهالالض شالالٌِد ذِالالي اُالالضٝع ٝاُوظالالٞع جالالؼءاً ٓالالٖ سطالالؾ 

 أُض٣٘ح، ٜٝٓ٘ا:

                                              
 . 2/156( ا٧ػص١، ذاع٣ز أُٞطَ، 57)

 . 2/297( ٗلـٚ، 58)

 . 2/156( ٗلـٚ، 59)

 . 5/133( اتٖ ا٧ش٤غ، اٌُآَ، 60)
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تالٖ : ت٘الاٙ أش٘الاء تهآرالٚ تأُٞطالَ كال٢ ػٓالٖ ٝال٣الح ٓذٔالض صدز هشلام تله عثلذ المنلك .1

ٓغٝإ أٝ ك٢ ػٖٓ ٝال٣ح ؿؼ٤ض تٖ ػثالض أُِالي، ٝظالَ ٛالظا اُوظالغ هائٔالا تُال٠ ػٓالٖ 

اُظ١ دضص ٓٞهؼٚ ك٢ ٓٞػالغ هطالائغ ت٘ال٢ ٝائالَ كال٢  -اُوغٕ اُغاتغ ُِٜجغج -ا٧ػص١

اُغتغ ا٧ؿلَ ٖٓ أُٞطَ
(61)

. 

: ٝعص طًالالالالالالالغٙ كالالالالالالال٢ دالالالالالالالٞاصز ؿالالالالالالال٘ح                    دار اليلللللللارج تللللللله الجلللللللارود العت لللللللً  .2

 ٚ ػ٘ض تاب  أُـجض  اُجآغ  ذذد  أُ٘اعج،  ٝهض  دظِد  ك٤ٚ ٛـ(،  ٝٓٞهؼ133)

ٓواٝٓح أش٘اء شٞعج  أُٞطَ
(62)

. 

أشالاع ت٤ُالٚ ا٧ػص١ سالمٍ دض٣صالٚ ػالٖ شالٞعج أٛالَ  دار الدثاح ته اليدٍه المشولً:  .3

أُٞطَ، ٝهض دظالَ ك٤الٚ اُورالَ أش٘الاء ذِالي اُصالٞعج، ٌٝٓاٗالٚ كال٢ هط٤ؼالح صاع ػثالاؽ 

اُوطإ
(63)

 ٖ ٢ٛ هط٤ؼح ػثاؽ اُوطإ.، تال أٗٚ ال ذؼغف أ٣

: ذوغ ك٢ ؿٞم اُذش٤ ، ٝهض سظظٜا تؿٔاػ٤َ تٖ ػ٢ِ تٖ ػثض هللا تٖ دار الياكح  .4

اُؼثاؽ ٝا٢ُ أُٞطَ ُؼائِح ٣ذ٠٤ تٖ اُذغ تٖ ٣ٞؿالق تؼالض إ هرِالٚ ٝؿال٤طغ ػِال٠ 

ٛـ(135صاعٙ)أُ٘وٞشح( ٝػ٠ِ أٓٞاُٚ ؿ٘ح )
(64)

. 

، ٝٛالٞ ٓذالاصص ُال٨عع اُرال٢ ٣والغ كال٢ اُالغتغ ا٧ؿاللَ ٓالٖ أُض٣٘الح دار سٌاد اليلذاد:  .5

ٓ٘ذٜا أتٞ جؼلغ أُ٘ظٞع ُٞائَ اُشذاج٢ ا٧ػص١
(65)

 . 

                                              
 . 158، 2/24( ا٧ػص١، ذاع٣ز أُٞطَ، 61)

 . 2/149،199( ٗلـٚ، 62)

 . 2/149( ٗلـٚ، 63)

 . 2/157( ٗلـٚ، 64)

 . 2/172( ٗلـٚ، 65)
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ٝذوغ تاُوغب ٓالٖ ؿالٞم اُطؼالاّ ٝؿالٞم اُذشال٤  دور أتً وهة: .6
(66)

٣ٝثالضٝ إٔ ٛالظٙ  

 اُضٝع هغ٣ثح ٖٓ أُ٘اؽن اُـ٤ٌ٘ح ٖٝٓ أُ٘وٞشح.

٣ٝوالغ كال٢ اُالغتغ ا٧ؿاللَ ٓالٖ أُٞطالَ، ٝٛالٞ ٓشالغف  صدز جعفز ته أتلً جعفلز: .7

ت٘الال٢ ٝائالالَ، ٝهالالض ت٘الالاٙ جؼلالالغ تالالٖ أتالال٢ جؼلالالغ أُ٘ظالالٞع ػ٘الالضٓا ذالال٠ُٞ  ػِالال٠ هطالالائغ

ّ(، 762ٛالـ/145أُٞطَ ٖٓ هثَ أت٤ٚ تؼض إٔ ػالؼٍ ٝا٤ُٜالا ٓاُالي تالٖ ا٤ُٜالصْ ؿال٘ح )

ٝهالالض اؿرذـالالٖ جؼلالالغ ٛالالظا اُوظالالغ ٝؿالالٌ٘ٚ ٝٗوالالَ ت٤ُالالٚ ػ٤اُالالٚ،  ٝك٤الالٚ  ُٝالالضخ ات٘رالالٚ    

ػت٤ضج ٢ٛٝ أّ ٓذٔض ا٤ٓ٧ٖ ٝػٝجح ٛاعٕٝ اُغش٤ض
(67)

. 

ّ( 798ٛالـ/182ٝٛٞ ٣ذ٠٤ تٖ ؿؼ٤ض اُذغش٢ ٝا٢ُ أُٞطالَ ؿال٘ح ) صدز اليزشً: .8

ًٝإ ٣ـٌٖ ك٢ هظغٙ اُٞاهغ ك٢ ُذق ؿالٞع ٤ٗ٘الٟٞ، ٝهالض اطالثخ سغاتالا كال٢ ػٓالٖ 

ا٧ػص١
(68)

. 

 انقطائع واندروب وانسكك واحملال
القطائع
(69) 

ٝذؼالغف توطالائغ ت٘ال٢ ٝائالَ، ٝٛال٢ ػ٘الض هظالغ ٛشالاّ تالٖ  . صطائع وائل ته الشليا::4

ا٧ؿاللَ ٓالٖ أُٞطالَ ػثضأُِي كال٢ اُالغتغ
(70)

، ٝهالض أهطؼٜالا أتالٞ اُؼثاؿال٢ اُـاللاح 

ّ( تـالالثة ٓٞاهالالق ٝائالالَ 753ٛالالـ/ 136ُٞائالالَ اُشالالذاج٢ ا٧ػص١ أُٞطالال٢ِ ؿالال٘ح )

                                              
 .363 /2(  ٗلـٚ، 66)

 .197، 2/194( ٗلـٚ، 67)

 .2/293( ٗلـٚ، 68)

 (.1( ٛآ  )2/149( اُوط٤ؼح/ هطؼح ٖٓ ا٧عع ٣ؼط٤ٜا اُش٤ِلح ُٖٔ )أعاص ا٧ػص١، 69)

 .2/24( ا٧ػص١، 70)
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ّ(، ٓالغ اُؼِالْ إٔ 749ٛالـ/ 132ٝاسٞذٚ تُال٠ جاٗالة اُؼثاؿال٤٤ٖ ػالض ا٧ٓال٤٣ٖٞ ؿال٘ح )

ٝائالالَ ٛالالظا ًالالإ طالالادة شالالغؽح أُٞطالالَ كالال٢ ػٓالالٖ ٝا٤ُٜالالا جؼلالالغ تالالٖ أتالال٢ جؼلالالغ 

ّ(763ٛالالـ/ 146) أُ٘ظالالٞع ؿالال٘ح
(71)

، ٝهالالض ًرالالة أتالالٞ اُؼثالالاؽ كالال٢ طُالالي ًراتالالا ُٞائالالَ 

٣شالالٜض تظالالذح ٓالالا أهطؼالالٚ ُالالٚ، ٝهالالض عآٙ ا٧ػص١ ػ٘الالض ٓـالالغٝع تالالٖ ٓذٔالالض ٕ ٓـالالغٝع 

اُشالالالالذاج٢، ٝٝجالالالالض كالالالال٢ اٌُرالالالالاب أ٣ؼالالالالا إٔ اُش٤ِلالالالالح أػطالالالال٠ هظالالالالغ ٛشالالالالاّ تالالالالٖ         

ػثالضأُِي ُٞائالالَ اُشالالذاج٢ تُال٠ جاٗالالة ا٧عع، ٝكالال٢ اؿالاللَ اٌُالاب ٝجالالض سالالاذْ أتالال٢ 

ثالالاؽ ٝػمٓرالالٚ كالال٢ أػالالمٙاُؼ
(72)

ّ( أهطالالغ اُش٤ِلالالح أتالالٞ    756ٛالالـ/ 139، ٝكالال٢ ؿالال٘ح )

جؼلالالالغ أُ٘ظالالالٞع ُٞائالالالَ اُشالالالذاج٢ تالالالاه٢ هط٤ؼرالالالٚ تأُٞطالالالَ، ٝٛالالال٢ ذوالالالغ تُالالال٠          

جاٗالالة ا٧عع اُرالال٢ ًالالإ هالالض أهطؼالالٚ ت٣اٛالالا أتالالٞ اُؼثالالاؽ اُـالاللاح، ًٝرالالة أُ٘ظالالٞع      

ا٧ػص١ إٔ ٛالالظٙ اُوطالالائغ        كالال٢ طُالالي ًراتالالا ُٞائالالَ ٣شالالٜض تظالالذح ٛالالظٙ اُوطالالائغ، ٣ٝالالظًغ 

ٛالالال٢ ٓالالالٖ أعع اُظالالالٞاك٢ تأُٞطالالالَ )اُؼالالال٤اع اُراتؼالالالح ُِضُٝالالالح(، ٝإٔ ٓـالالالادرٜا         

1366ّذوالالالضع تالالالـ)اش٤ٖ٘ ٝسٔـالالال٤ٖ جغ٣ثالالالاً(، )اُجغ٣الالالة 
2

(، ٝال شالالالي أٜٗالالالا ٓـالالالادح    

ٝاؿؼح شِٔد دضٝصٛا جؼء ًث٤غ ٖٓ اُغتغ ا٧ؿلَ ٖٓ أُٞطالَ
(73)

ًٝاٗالد ٛالظٙ  

غكٕٞ تث٢٘ تُغ٣ؼح ْٝٛ ٖٓ ا٧ػص كاشرغاٛا ْٜٓ٘ ٛشالاّ ا٧عع ك٢ ا٧طَ ُوّٞ ٣ؼ

تالالٖ ػثالالضأُِي تـالالثؼ٤ٖ أُالالق صعٛالالْ ٝػعػٜالالا تا٧شالالجاع، شالالْ اؿرظالاللاٛا ت٘الالٞ اُؼثالالاؽ 

ٝأهطؼٞٛا ُث٢٘ ٝائَ
(74)

. 

                                              
 .197/ 2( ٗلـٚ، 71)

 .2/158( ٗلـٚ، 72)

 .172/ 2( اٗظغ: دضٝصٛا ػ٘ض ا٧ػص١، 73)

 .2/172( ٗلـٚ، 74)
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ؿٌٖ ٛظٙ أُ٘طوح كال٢ أُٞطالَ جٔاػالح ٓالٖ ا٧ػص، ٝٛالظٙ  . صطٍعح دور الطمثاوٍٍه:2

اُضٝع ٓجاٝعج ُو٘اؽغ ت٢٘ ػراب
(75)

 ص١ ُْ ٣ظًغ ٖٓ ْٛ اُطٔصا٤٤ٖٗ.، تال إٔ ا٧ػ

ّ( أش٘اء 750ٛـ/ 133طًغٛا ا٧ػص١ ك٢ دٞاصز ؿ٘ح ) . صطٍعح دار عثاص القطـّان:7

دض٣صح ػٖ صاع اُظالثاح تالٖ اُذظال٤ٖ أُؼٗال٢ اُالظ١ دظالِد ك٤الٚ ٓواٝٓالح كال٢   ذِالي 

اُذاصشالالح، ٝأػالالاف إٔ طالالثاح ٛالالظا ٓالالٖ كغؿالالإ أٛالالَ أُٞطالالَ ٝٓروالالض٤ٜٓا، ًٝاٗالالد 

ٝتـراٗٚ  هط٤ؼرٚ صاع ػثاؽ اُوطإ
(76)

، تال  إٔ ا٧ػص١  ُْ  ٣ظًغ ٓالٖ ٛالٞ   ػثالاؽ  

 اُوطإ، ًٔا ُْ ٣ذضص ٓٞهغ ذِي اُوط٤ؼح.

 انسكك واندروب

ٝذوغ ت٤ٖ ٓغتؼح اتٖ ػطاء ٝصعب صعاض، ٝؿٌٜ٘ا ٗـُل٤َ تالٖ جالاتغ  الظ ح ال ثٍزج: .1

تالالٖ جثِالالح ٝٛالالٞ ٓالالٖ ا٧ػص، ُٝالالٚ ك٤ٜالالا ػهالالام ٣ؼالالغف تؼهالالام ٗل٤الالَ كالال٢ اُوالالغٕ اُغاتالالغ 

ُِٜجغج
(77)

ٖٓٔ ؿٌٖ ٛظٙ اُـٌح أ٣ؼا ت٘ٞ اُذش٤  ْٝٛ ٖٓ ت٢٘ ؿ٤ِٔحٝ 
(78)

 . 

اع تٖ أدٔض تالٖ أؿالِْ تالٖ ػ٣الض اُـال٢ٔ٤ِ، ٝٛالٞ طالادة  ط ح جّماع: .2 ّٔ ذ٘ـة ت٠ُ ج

ٛظٙ اُـٌح، ُظا ؿ٤ٔد تاؿٔٚ، ًٝإ هضّ أُٞطَ ٓغ جاتغ تٖ جثِالح، ٝؿالٌٖ ٓؼالٚ 

ك٢ ٛظٙ اُـٌح ٓٞا٤ُٚ، ْٝٛ ت٘ٞ أت٢ اُـغصاح
(79)

 ، ُْٝ ٣ذضص ٓٞهؼٜا.

                                              
 .312، 2/93( ٗلـٚ، 75)

 .2/149لـٚ، ( 76ٗ)

 .81/ 2( ٗلـٚ، 77)

 .2/91( ٗلـٚ، 78)

 .2/91( ٗلـٚ، 79)
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ٝذوغ ت٤ٖ ٓـجض ٓٞؿ٠ تٖ ٓظؼة ٝٓـجض تـاّ، ٝؿٌٜ٘ا ساهإ تٖ  ح خاصان:ط  .3

ص أُظذذ٤ٖ، ٝؿ٤ٔد تاؿٔٚ َٞ ٣ؼ٣ض اُغدث٢ ٝٛٞ جض ت٢٘ هـَ
(80)

. 

ُالالْ ٣ٞػالالخ ا٧ػص١ ٓٞهؼٜالالا تأُٞطالالَ، ٌُ٘الالٚ طًالالغ إٔ اُالالظ١ ؿالالٌٜ٘ا  طلل ح الظللىذ: .4

ّ(، ٝؿالٌٖ ٛالظٙ اُـالٌح كال٢ 807ٛالـ/ 192هاػ٢ أُٞطَ ػثضهللا تٖ اُش٤َِ ؿ٘ح )

ـّٔاى، ًٝاٗد ٓ٘اػُْٜ ك٤ٜاػٖٓ  ا٧ػص١ ت٘ٞ اُ
(81)

 . 

ٝذوالـغ  هالغب  ت٤ؼالح  ٓغذٞٓالا  ٝؿالـٌٜ٘ا  سِالن  ًص٤الغ  ٓالـٖ أٛالـَ  طـ ح الظلـزي :  .5

أُٞطَ
(82)

 ٌُٖٝ ُْ ٣ظًغ ٖٓ ٛٞ اُـغ١. 

ذ٘ـة ت٠ُ ٗجضج تٖ اُذٌْ ا٧ػص١، أت٢ اُظوغ تٖ ٗجالضج أُٞطال٢ِ،  ط ح الدقز: .6

٣ٖ هرِالٞا أش٘الاء ٓالٞاجٜرْٜ ُِشالٞاعض ؿال٘ح ٝٛٞ أدض اُواصج أُشا٤ٛغ ك٢ أُٞطَ اُظ

ّ(719ٛـ/ 101)
(83)

 . ُْٝ ٣ظًغ ٓٞهؼٜا.

ٝٛالالالٞ ٝؿالالالؾ ٓض٣٘الالالح أُٞطالالالَ ٣ٝوالالالغ تالالالاُوغب ٓالالالٖ اُـالالالٌح اٌُث٤الالالغج       درب دّرا:: .7

أُظًٞعج آٗلاً، ٝهض توال٢ ٛالظا اُالضعب ٓشالٜٞعاً كال٢ اُوالغٕ اُغاتالغ ُِٜجالغج، تط ؿالٌٖ      

ّ(972ٛالالـ/ 362ك٤الالٚ شالالاػغ أُٞطالالَ أُشالالٜٞع اُـالالغ١ اُغكالالـّاء )خ
(84)

،ٝؿالالٌ٘ٚ      

كالالال٢ ٜٗا٣الالالح اُوالالالغٕ اُـالالالاصؽ ُِٜجالالالغج أُذالالالضز أُشالالالٜٞع ٓجالالالض اُالالالض٣ٖ تالالالٖ ا٧ش٤الالالغ 

ّ(1209ٛـ/ 606)خ
(85)

. 

                                              
 .2/147( ٗلـٚ، 80)

 .2/312( ٗلـٚ، 81)

 .340/ 2(  ٗلـٚ، 82)
 

 .2/7( ٗلـٚ، 83)

 .2/24(، 1981( ص٣ٞإ اُـغ١ اُغكاء، ذذو٤ن: دث٤ة دـ٤ٖ اُذـ٢٘٤، صاع اُغش٤ض ُِ٘شغ، )تـضاص: 84)

 .4/143(، 1971تدـإ ػثاؽ، صاع اُصواكح، )ت٤غٝخ: ( اتٖ سٌِإ، ٝك٤اخ ا٧ػ٤إ، ذذو٤ن: 85)
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٣٘ـالالة تُالال٠ تُالالـ٤ْا اُطث٤الالة، ٝهالالض أٝعصٙ ا٧ػص١ كالال٢ دالالٞاصز ؿالال٘ح  درب تىللً إلللـٍْا: .8

ّ(، ٝٛٞ ٓجاٝع ُث٤ؼح ٓغذٞٓالا، ًٝالظُي ٓواتالَ ُٔـالجض ت٘ال٢ أؿالثاؽ 779ٛـ/ 163)

اُظ٤غك٢
(86)

، ٝٛظا اُضعب ٣وغ ك٢ ٓ٘طوح سؼعض
(87)

 . 

ّ( ٝٛٞ اُضعب اُظ١ صسالَ ٓ٘الٚ 805ٛـ/ 190طًغٙ ا٧ػص١ ؿ٘ح ) درب تىً مٍذج: .9

ٝا٢ُ أُٞطَ ساُض تٖ ٣ؼ٣ض تٖ داذْ تٖ هث٤ظٚ تٖ أُِٜة ك٢ ٛالظا اُرالأع٣ز، ٝهالض 

اٌٗـغ ُٞااٙ ك٢ ٛظا اُضعب كرط٤ّغ ٖٓ طُي
(88)

،  ٣ٝفص١ ت٠ُ اُغتغ ا٧ؿلَ  ٓالٖ 

اُؼغامجٜح تاب 
(89)

. 

ٝعص طًغٙ أش٘اء اُذض٣س ػٖ اُوراٍ اُظ١ ٝهغ ت٤ٖ شؼِثالح )تطالٖ  درب تىً هذٌل: .10

ٖٓ اُوذطا٤ٗالح(، ٝتال٤ٖ ت٘ال٢ أؿالآح )تطالٖ ٓالٖ اُؼضٗا٤ٗالح(، كاُرجالأخ ت٘الٞ شؼِثالح تُال٠ 

ٓذٔض تٖ اُذـٖ )ت٘ٞ اُذـٖ ٖٓ اُؼٞائَ اُرال٢ ؿالٌ٘د أُٞطالَ ٝذُٞالد ٓ٘اطالة 

ٛالـ(، كالأٗؼُْٜ صعب ٤199الاً ػ٤ِٜالا ؿال٘ح ك٤ٜا، تط ًإ ػ٢ِ تالٖ اُذـالٖ أُٜالظا٢ٗ ٝاُ

ت٢٘ اُٜظ٣َ
(90)

 ، ُْٝ ٣ظًغ ٓٞهؼٚ.

 احملال واألزقح

 ًٔا ٝعص آٗلاً. – ٣ٝوغ ك٢ اُـٌح اٌُث٤غج٣٘ـة ت٠ُ ٗل٤َ تٖ جاتغ تٖ جثِح  سصاق وفٍل: .1

                                              
 .244/ 2( ا٧ػص١، 86)

 .181/ 1(، 1982( اُض٣ٞٙ ج٢، ذاع٣ز أُٞطَ، ٓطثٞػاخ أُجٔغ اُؼ٢ِٔ اُؼغاه٢، )أُٞطَ: 87)

 .310/ 2( ا٧ػص١، 88)

 .180/ 1( اُض٣ٞٙ ج٢، ذاع٣ز أُٞطَ، 89)

 .2/336( ا٧ػص١، 90)
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٣٘ـة ت٠ُ جاتغ تٖ جثِح أُٞط٢ِ، ٝٛٞ أٍٝ ٖٓ ٗؼٍ أُٞطَ ٓالٖ  سصاق جاتز: .2

اُـٌح اٌُث٤غج ت٢٘ ؿ٤ِٔح، ٣ٝوغ ٛظا اُؼهام ك٢
(91)

 ، ٣ٝوغ تاُوغب ٖٓ ػهام ٗل٤َ.

 ذوغ تاُوغب ٖٓ اُـٌح اٌُث٤غج اُر٢ ٝعصخ آٗلاً. مزتعح اته عطاء: .3

ؿالالٌٖ ٛالالظٙ أُ٘طوالالح ت٘الالٞ ٓؼالالٖ تالالٖ ٓاُالالي ػ٘الالضٓا هالالضٓٞا تُالال٠  مينللح تللاب طللىجار: .4

أُٞطَ ْٝٛ ٖٓ أسٞج ؿ٤ِٔح ًٝاٗد ٓ٘اػُْٜ ك٢ تاب ؿ٘جاع )ك٢ اُجٜح اُـغت٤ح 

أُـ٤طغٕٝ ػ٠ِ ٛظا أٌُإٖٓ أُض٣٘ح( ْٝٛ 
(92)

 . 

ٝٛال٢ اُرال٢ ؿالٌٜ٘ا ت٘الٞ اُالغٝاص ٝٓالْٜ٘ ت٤الإ تالٖ ساُالض تالٖ أسال٢  مينح تىً عمزان: .5

ٝٓ٘الاػُْٜ كال٢ ٓذِالح ت٘ال٢  –ًٝإ صٝاُح أدض كغؿإ أُٞطَ  –صٝاُح تٖ أُثاعى 

ّ(، ٝظِد ذِي أُذِح ٝاُضاع ٓؼغٝكح ك٢ ػٓالٖ 746ٛـ/ 129ػٔغإ ٝطُي ؿ٘ح )

ُلؼَ تٖ ػ٣ض تٖ ػٔغإا٧ػص١ تضاع ٓذٔض تٖ ا
(93)

 . 

ٝعص طًغٛالالا ػ٘الالض ذغجٔالالح أدالالض ػِٔالالاء أُٞطالالَ ٝٓذالالضش٤ٜا  مينللح تللاب القدللاتٍه: .6

ّ( اُالظ١ ًالإ ٣ـالٌٖ تالاب اُوظالات804ٖ٤ٛالـ/ 189ٝٛٞ ؿالاتن تالٖ ػثالضهللا )خ
(94)

 .

٣ٝغٟ تؼغ أُفعس٤ٖ أُذضش٤ٖ إٔ تالاب اُوظالات٤ٖ ٣الفص١ تُال٠ ج٘الٞب أُٞطالَ 

ٞتاً ًٕٞ ؿٞم اُوظات٤ٖ ٣وغ ظاٛغ أُٞطَ ج٘
(95)

 . 

  ًٔالالا ٝعصخ تشالالاعاخ ؿالالغ٣ؼح ُالالثؼغ أُ٘الالاؽن كالال٢ أُٞطالالَ ٓصالالَ )ه٘الالاؽغ ت٘الال٢

َػرالالـّاب( ٝٛالال٢ ٓمطالالوح ُالالضٝع اُطٔصالالا٤٤ٖٗ، ٝذ٘ـالالة تُالال٠ ت٘الال٢ ػرالالـّاب، ٝطالالادثٜا 

                                              
 .113/ 2( ٗلـٚ، 91)

 .92/ 2( ٗلـٚ، 92)

 .92/ 2( ٗلـٚ، 93)

 .307/ 2( ٗلـٚ، 94)

 .29(، ص1982( اُض٣ٞٙ ج٢، تذس ك٢ ذغاز أُٞطَ، أُفؿـح اُؼآح ٦ُشاع ٝاُرغاز، )أُٞطَ: 95)
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ٝاُالال٢ أُٞطالالَ ُٜالالاعٕٝ اُغشالال٤ض، ؿالالؼ٤ض تالالٖ ػرالالاب اُر٤ٔٔالال٢ اُالالظ١ ٤ُٜٝالالا ؿالال٘ح 

ّ(807ٛـ/ 192)
(96)

٢ ِدٔالاًّٝظُي )ػ٤ؼح اُذ٤ٔٔح( اُرال٢ ًالإ ٣ـالٌٜ٘ا ت٘ال 
(97)

 .

 ُْٝ ذذضص ذِي أُٞاهغ تشٌَ ٓلظَ.

 :ًاٗد ٓؼظْ ا٧ؿٞام ذوالغ  كال٢ ٓغًالؼ أُض٣٘الح ٌُال٢ ذٌالٕٞ هغ٣ثالح  ٓالٖ   األطىاق

اُـٌإ ٝصٝعْٛ، ٢ٌُٝ ال ٣ثظُٞا ػ٘اء ًث٤الغاً ُِٞطالٍٞ ت٤ُٜالا ُـالغع اُرثؼالغ أٝ 

اُث٤الالغ ٝاُشالالغاء ُٝالالظُي ًاٗالالد هغ٣ثالالح ٓالالٖ أُـالالجض اُجالالآغ ٝٓالالٖ صاع ا٩ٓالالاعج ٝٓالالٖ 

جٔالغ اُالضٝع اُـال٤ٌ٘ح، ٓاػالضا اُالثؼغ ٜٓ٘الا اُتِؼالَض ػالٖ اُـالٌإ ُؼالغٝعاخ ٓغًؼ ذ

طذ٤ح أٝ اهرؼرٜا ظغٝف اُؼَٔ ك٢ طُي اُـالٞم. ٓالغ اُؼِالْ إٔ تؼالغ ا٧ؿالٞام 

اُرالال٢ ًاٗالالد ٓذ٤طالالح تأُـالالجض اُجالالآغ ٗوِٜالالا ٝاُالال٢ أُٞطالالَ تؿالالٔاػ٤َ تالالٖ ػِالال٢ 

طُي ؿال٘ح اُؼثاؿ٢ ت٠ُ ٌٓإ أُوثغج، ٝٗوَ أُوثغج ساعض أُ٘اؽن اُـ٤ٌ٘ح ًٝإ 

ٛـ(137)
(98)

 ٖٝٓ ا٧ؿٞام اُر٢ طًغٛا ا٧ػص١: 

ّ( ػ٘ضٓا ذذضز ا٧ػص١ ػالٖ هظالغ 724ٛـ/ 106ٝعص طًغٙ ؿ٘ح ) طىق القتاتٍه: .1

)أُ٘وٞشح( ٓٞػذاً دضٝصٛا اُظ١ ٣ثضأ ٖٓ ؿٞم اُورات٤ٖ ت٠ُ اُشالؼاع٣ٖ تُال٠ ؿالٞم 

ا٧عتؼاء ت٠ُ ؿٞم اُذش٤ 
(99)

١ ، ٝٝظ٤لح ٛظا اُـالٞم طال٘اػح ٝت٤الغ )اُوِرالة( اُالظ

٣ٞػالالغ ػِالال٠ ؿالال٘اّ اُثؼ٤الالغ. ٣ٝؼالالغف ا٤ُالالّٞ تـالالٞم اُ٘جالالاع٣ٖ ٣ٝوالالغ شالالغه٢ ؿالالٞم 

اُشؼاع٣ٖ
(100)

 . 

                                              
 .312/ 2( ا٧ػص١، ذاع٣ز أُٞطَ، 96)

 .96/ 2( ٗلـٚ، 97)

 .166/ 2( ٗلـٚ، 98)

 2/24.0( ٗلـٚ، 99)

 .51/ 1( اُض٣ٞٙ ج٢، ذاع٣ز أُٞطَ، 100)
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ٝٛٞ ٓجاٝع ُـٞم اُورات٤ٖ، ٝٓشظض ُث٤الغ اُشالؼغ ٝاُظالٞف،  طىق الشعارٌه: .2

ٝال ٣الالؼاٍ ٣ذالالرلع تٜالالظا االؿالالْ درالال٠ اُٞهالالد اُذاػالالغ، ٝٛالالٞ ٓمطالالن ُجالالآغ اُ٘ثالال٢ 

 جغج٤ؾ.

ُشالؼاع٣ٖ، كٜالٞ هغ٣الة ٓالْٜ٘، ٝهالض : ٝعص طًغٙ ٓالغ ؿالٞم اُورالات٤ٖ ٝاطىق األرتعاء .3

ٝطالاللٚ أُوضؿالال٢ ك٤ٔالالا تؼالالض تأٗالالٚ ٓالالٖ ا٧ؿالالٞام اُٞاؿالالؼح ٝأُؼصدٔالالح  ٣ٝجرٔالالغ ك٤الالٚ 

اُلمدٕٞ
(101)

 . 

أ٣ؼالالا ٝعص طًالالغٙ ٓالالغ ا٧ؿالالٞام أُالالظًٞعج آٗلالالاً كٜالالٞ هغ٣الالة ٜٓ٘الالا،  طللىق اليشللٍ : .4

ًٝالالإ ك٤الالٚ صاع اُذالالٞا٤ًٖ اُرالال٢ ؿالالٌ٘رٜا ػائِالالح ٣ذ٤الال٠ تالالٖ اُذالالغ تالالٖ ٣ٞؿالالق ؿالال٘ح 

ٛـ(135)
(102)

غ٣ثاً ٓ٘ٚ سإ تتغا٤ْٛ تٖ ٣ذ٠٤ ٗـثح تُال٠ تتالغا٤ْٛ تالٖ ٣ذ٤ال٠ تالٖ . ٝه

ٓذٔض تٖ ػ٢ِ تالٖ ػثالضهللا تالٖ اُؼثالاؽ اُالظ١ ًالإ أتالٞٙ ٣ذ٤ال٠ تالٖ ٓذٔالض ٝا٤ُالاً ػِال٠ 

ٛالالـ(، ُالالظُي ٗـالالة ت٤ُالالالٚ ٧ٗالالٚ طالالادثٚ ٣ٝـالال٠ٔ أ٣ؼالالا تشالالالإ 133أُٞطالالَ ؿالال٘ح )

ػثالالضاُغدٖٔ تالالٖ ٓٞؿالال٠ تالالٖ دٔالالضإ
(103)

، ٝاُـالالٞم ٓجالالاٝع ُالالضٝع أتالال٢ ٝٛالالة
(104 )

ُوظغ أُ٘وٞشح. ٝال شي إٔ اؿٔٚ ٣ضٍ ػ٠ِ ٝظ٤لرالٚ كٜالٞ ٓشظالض ُث٤الغ  ٝٓجاٝع

 ػِق اُذ٤ٞاٗاخ.

                                              
 .138ـٖ اُرواؿ٤ْ، ص( اد101)

 .157/ 2( ا٧ػص١، 102)

 .251، 229/ 2( ٗلـٚ، 103)

 .363/ 2( ٗلـٚ، 104)
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ٝٛٞ هغ٣ة ٖٓ هظغ )أُ٘وٞشح( ٝهغ٣ة ٖٓ ٓواتغ أؿغج اُذالغ تالٖ  طىق الذواب: .5

٣ٞؿق ا١ٞٓ٧ اُر٢ ًاٗد ذـال٠ٔ تالـ)ٓواتغ هالغ٣ (
(105)

ٝذوالغ ج٘الٞب ؿالغب جالآغ اُ٘ثال٢  

جغج٤ؾ
(106)

 ذ٤ٞاٗاخ ٝاُضٝاب ٝشغااٛا.، ٝٝاػخ إٔ ٝظ٤لح ٛظا اُـٞم ٢ٛ ت٤غ اُ

هغ٣الالالة ٓالالالٖ ا٧ؿالالالٞام ا٧سالالالغٟ، ٝكالالال٢ ٛالالالظا اُـالالالٞم ٣والالالغ ك٘الالالضم              طلللىق الطعلللام: .6

ٝدٔالالالاّ تؿالالالٔاػ٤َ تالالالٖ ػِالالال٢ تالالالٖ ػثالالالضهللا تالالالٖ ػثالالالاؽ اُالالالظ١ ذالالال٠ُٞ أُٞطالالالَ ؿالالال٘ح       

ّ(751ٛالالـ/ 134)
(107)

ٝٓٞهؼالالٚ تالالاُوغب ٓالالٖ ؿالالٞم اُذشالال٤  كالال٢ ٗاد٤الالح صٝع أتالال٢  

ٝٛة، ٝٝظ٤لرٚ ت٤غ اُذثٞب ًاُذ٘طح
(108)

 . 

ٝٓٞهؼالالٚ ٓجالالاٝع ُجـالالغ أُٞطالالَ ٓالالٖ جٜالالح اُشالالغم ُٜٝالالظا اًرـالالة  طللىق الجظللز: .7

ٛـ( هراٍ ت٤ٖ اُشٞاعض تو٤اصج دـإ تٖ ٓجاُالض تالٖ 148اؿٔٚ، ٝهض دظَ ك٤ٚ ؿ٘ح )

٣ذ٠٤ تٖ ا٧جضع أُٞط٢ِ ٝت٤ٖ ج٤  أُٞطَ تو٤اصج اُظوغ تٖ ٗجالضج تالٖ اُذٌالْ 

٘ظالٞع، ًٝالإ اُورالاٍ هالض ا٧ػص١ أُٞط٢ِ ك٢ ػٖٓ ٝا٤ُٜا جؼلغ تٖ أت٢ جؼلغ أُ

تضأ ك٢ ٓ٘طوح هغ٣ثح ٖٓ تاكشاع١ )شغه٢ أُٞطَ(، شْ اٗـذة اُظوغ تُال٠ جـالغ 

أُٞطَ كرثؼٚ دـإ ٝأدغم ؿٞم اُجـغ ٜٝٗثٚ
(109)

ٝهالض ػالّضٙ تؼالغ أُالفعس٤ٖ  

أُذضش٤ٖ ٛالٞ ؿالٞم ا٧عتؼالاء ٗلـالٚ
(110)

، ٝٛالظا ٝٛالْ، ٧ٕ ؿالٞم ا٧عتؼالاء ٣والغ كال٢ 

ٕ ؿٞم اُجـغ ٣والغ كال٢ اُجٜالح اُشالغه٤ح ٓالٖ اُجٜح اُـغت٤ح ٖٓ ٜٗغ صجِح ك٢ د٤ٖ أ

 اُٜ٘غ ًٔا ٝعص أػمٙ.

                                              
 .33/ 2( ٗلـٚ، 105)

 .51/ 1( اُض٣ٞٙ ج٢، ذاع٣ز أُٞطَ، 106)

 .197/ 2(  ا٧ػص١، 107)

 .363/ 2(  ٗلـٚ، 108)

 .203/ 2( ٗلـٚ، 109)

 .78(  اُـِٔإ، أُٞطَ ك٢ اُؼٜض٣ٖ، ص110)
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ٝٛٞ ٓالٖ ا٧ؿالٞام اُوغ٣ثالح ٓالٖ أُـالجض اُجالآغ ٣ٝوالغ تجاٗالة ؿالٞم  طىق الذاخل: .8

اُثالالؼاػ٣ٖ، ٝاُالال٠ جاٗثالالٚ أ٣ؼالالا ٓـالالجض ػِالال٢ تالالٖ اُذـالالٖ أُٜالالظا٢ٗ أُطالالَ ػِالال٠ ٛالالظا 

اُـٞم
(111)

ؼاػ٣ٖ ، ُْٝ ٣ظًغ ا٧ػص١ ٝظ٤لح ٛظا اُـٞم، تال إٔ هغتٚ ٖٓ ؿالٞم اُثال

٣جؼِ٘الالا ٗوالالٍٞ تٕ ٝظ٤لرالالالٚ شالالث٤ٜح تٞظ٤لالالح ٛالالالظا اُـالالٞم،  تالالَ ػالالالّضٙ اُالالثؼغ ؿالالالٞهاً 

ٝادضاً 
(112)

 . 

٣ٝوغ دٍٞ أُـجض اُجالآغ تالاُوغب ٓالٖ تالاب جالاتغ )أدالض أتالٞاب  طىق الظزاجٍه: .9

أُـجض اُجآغ( ٝهض ٛضٓٚ اُش٤ِلح أُٜض١ ٖٓ أجَ ذٞؿ٤غ اُجآغ
(113)

. 

آغ تاُوغب ٖٓ ؿٞم اُضاسَ ًٔالا ٛٞ ا٥سغ ٣وغ دٍٞ أُـجض اُج طىق الثشاسٌه: .10

ٝعص أػمٙ، ٝهض ٛضٓٚ أُٜض١ أ٣ؼا ٢ٌُ ٣ضسِٚ ت٠ُ أُـجض اُجآغ
(114)

. 

ٓٞهؼٚ دٍٞ أُـجض اُجالآغ ٓالا ٣ِال٢ صتالغ اُوثِالح، ٝٛالٞ ا٥سالغ ٛضٓالٚ  طىق الظقط: .11

أُٜض١ ٝاصسِٚ ت٠ُ أُـجض اُجآغ
(115)

. 

 الخاواخ والفىادق 

هٜا، اُرال٢ ٣ـالرشضٜٓا اُ٘الؼالء أٝعص ا٧ػص١ تشاعاخ ت٠ُ ساٗاخ أُٞطَ ٝك٘اص

ٝأُـاكغٕٝ، ٝال شي إٔ ٓٞاهؼٜالا هغ٣ثالح ٓالٖ ٝؿالؾ أُض٣٘الح ٝٓالٖ ا٧ؿالٞام ٝأُذالاٍ 

 اُرجاع٣ح ٖٓ أجَ ذـ٤َٜ ٜٓاّ ٛفالء اُ٘ؼالء، ٖٝٓ ٛظٙ أُغاًؼ:

                                              
 .314، 286، 248/ 2(  ا٧ػص١، 111)

 .51/ 1( اُض٣ٞٙ ج٢، ذاع٣ز أُٞطَ، 112)

 .248/ 2( ا٧ػص١، 113)

 .248/ 2( ٗلـٚ، 114)

 .248/ 2( ٗلـٚ، 115)
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ك٘ضم صاع اُذٞا٤ًٖ: ٝٛٞ هغب ؿٞم اُذش٤  ٝهغب هظغ )أُ٘وٞشح( .1
(116)

. 

٢ تالٖ ػثالضهللا تالٖ ػثالاؽ ٝاُال٢ ك٘ضم تؿالٔاػ٤َ: ٣ٝ٘ـالة تُال٠ تؿالٔاػ٤َ تالٖ ػِال .2

أُٞطَ، ٣ٝوغ ك٢ ؿٞم اُطؼاّ ٝتاُوغب ٖٓ ؿٞم اُذش٤ 
(117)

 . 

سإ تتغا٤ْٛ: ٣ٝ٘ـة ت٠ُ تتغا٤ْٛ تٖ ٣ذ٠٤ تٖ ٓذٔض تٖ ػ٢ِ تالٖ ػثالضهللا تالٖ  .3

اُؼثاؽ، ٝٛٞ هغ٣ة ٖٓ ؿٞم اُذش٤ 
(118)

. 

 ال ىائض واألدٌزج 

 اُلرغج  ؿٟٞ ُْ  ٣ظًغ ا٧ػص١ ٖٓ  اٌُ٘ائؾ  أُٞجٞصج ك٢  أُٞطَ ك٢ ذِي 

٤ً٘ـح )ٓغذٞٓا( ٝٛٞ ٓجالاٝع ُٔـالجض ت٘ال٢ أؿالثاؽ اُظال٤غك٢، ٓواتالَ صعب ت٘ال٢ تُالـ٤ْا 

اُطث٤ة
(119)

، ًٝظُي أشاع ت٠ُ ص٣غ )ؽ٤ٔٞٗح( اُوغ٣ة ٖٓ ػ٤ؼح اُذ٤ٔٔح اُر٢ ؿٌٜ٘ا 

ت٢٘ ِدٔاّ تأُٞطَ
(120)

 ، تال إٔ تشاعذٚ ػٖ ٛظا اُض٣غ ًاٗد ؿغ٣ؼح ٝػاتغج.

 اليماماخ 

ٛالالا ػ٘الالض اُذالالض٣س ػالالٖ اُظالالغاع تالال٤ٖ ٓالالغٝإ تالالٖ ٓذٔالالض      ٝعص طًغ حمللام الجللذالٍه: .1

ٓالالٖ جٜالالح ٝتالال٤ٖ شالال٤ثإ ا٤ُشالالٌغ١ ٝأٛالالَ أُٞطالالَ ٓالالٖ جٜالالح أسالالغٟ، ٝتؼالالض ٛالالغٝب  

ا٤ُشالالٌغ١ اُشالالاعج٢ ذثؼالالٚ ٓالالغٝإ، ٌُالالٖ أٛالالَ أُٞطالالَ هطؼالالٞا اُجـالالغ ُالالتم ٣ؼثالالغ 

                                              
 . 157/ 2( ٗلـٚ، 116)

 . 197/ 2( ٗلـٚ، 117)

 .251، 2/229( ٗلـٚ، 118)

 .244/ 2( ٗلـٚ، 119)

 .96/ 2( ٗلـٚ، 120)
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ٓالالالغٝإ ٣ٝالالالضسَ أُض٣٘الالالح، كغدالالالَ تُالالال٠ اؿالالاللَ أُٞطالالالَ )ج٘ٞتٜالالالا( ٝػثالالالغ ت٤ُٜالالالا        

ٖ أِٜٛا ٝ ّٓ صسَ دٔآاً ٣ؼغف تاُجضا٤ُٖ أٝ تذٔاّ أ٤ٓغ أُف٤ٖ٘ٓٝأ
(121)

 . 

٢ٛٝ ذ٘ـة ت٠ُ تؿٔاػ٤َ تٖ ػ٢ِ اُؼثاؿ٢، ٝهض أٗشأٛا ك٢ ؿالٞم  حمام إطماعٍل: .2

اُطؼاّ
(122 )

 ٝؿؾ أُض٣٘ح. 

 :طىر المىصل 

٣الالالظًغ ا٧ػص١ إٔ اُالالالظ١ ت٘الالال٠ ؿالالالٞع أُٞطالالالَ ٛالالالٞ ٓذٔالالالض تالالالٖ ٓالالالغٝإ ؿالالال٘ح        

سمكالح أس٤الٚ ػثالضأُِي تالٖ ٓالغٝإ ّ( أش٘اء ٝال٣رٚ ػ٤ِٜا كال699٢ٛـ/ 80)
(123)

ٝظالَ  

ٛالـ( 180ٛظا اُـٞع هائٔاً در٠ اُؼظالغ اُؼثاؿال٢، د٤الس سالغض ٛالاعٕٝ اُغشال٤ض ؿال٘ح )

هاصٓاً ت٠ُ أُٞطَ ٝأٓغ تٜضّ ؿٞعٛا اشغ ذٔغص اُؼطاف تٖ ؿل٤إ ا٧ػص١ ٓغ أعتؼح 

آالف كالالاعؽ ٝٓ٘ؼالالٞا ػٔالالاٍ ٛالالاعٕٝ ٓالالٖ اُجثا٣الالح، ٝجثالال٠ ٛالالٞ ا٧ٓالالٞاٍ، ٓٔالالا اػالالطغ 

٠ ٓٞاجٜرْٜ ٝاُوؼاء ػ٤ِْٜ، ٝؽِة ٖٓ أٛالَ أُٞطالَ إٔ ٣ٜالضٓٞا اُـالٞع، اُغش٤ض تُ

كٜضّ اُ٘اؽ ؿٞعْٛ تأ٣ض٣ْٜ
(124)

، ًٝاٗد ُٚ أتٞاب كرذد ُٔغٝإ تٖ ٓذٔض ٝأطذاتٚ 

ّ(745ٛـ/ 128ؿ٘ح )
(125)

تؼض إٔ ٓ٘غ ٖٓ صسٍٞ أُٞطَ أش٘اء طالغاػٚ ٓالغ شال٤ثإ  

ّ( ُؼثالضهللا تالٖ 749/ ٛالـ132ا٤ُشٌغ١ ًٔا ٝعص آٗلالاً. ًٔالا كرذالد ذِالي ا٧تالٞاب ؿال٘ح )

                                              
 .2/75( ٗلـٚ، 121)

 .2/197( ٗلـٚ، 122)

ت٠ُ إٔ ؿؼ٤ض تٖ ػثضأُِي هض دق أُض٣٘ح تـٞع أش٘اء ٝجٞصٙ ك٢ أُٞطَ  ، ٣ش٤غ اُثمطع25١/ 2(  ٗلـٚ، 123)

ٍٍ 328ٛـ( )كرٞح اُثِضإ، ص89 – 65ك٢ سمكح ٝاُضٙ ػثضأُِي تٖ ٓغٝإ ) ٣والّٞ تإػٔالاع (، ٣ٝثضٝ إٔ ًَ ٝا

 (.2/61اُـٞع ػٖٔ كرغذٚ )٣٘ظغ: ؽٚ، ػثضاُٞادض طٕٗٞ، "أُظاٛغ اُذؼاع٣ح"، اُثذس اُـاتن، 

 .284، 280/ 2، ( ا٧ػص124١)

 .75/ 2( ٗلـٚ، 125)



 م 4007–هـ 4141                                                            (       77العذد ) –آداب الزافذٌه 

 127 

ػ٢ِ تٖ اُؼثاؽ ٝاؿروثِٚ ٛشاّ تٖ ػٔغٝ اُؼ٤ٛالغ١ ٝأٛالَ أُٞطالَ
(126)

، ٝٓالٖ ٛالظٙ 

ا٧تالالٞاب اُرالال٢ أشالالاع ت٤ُٜالالا ا٧ػص١ )تالالاب ؿالال٘جاع( اُالالظ١ ًالالإ ٣ـالالٌٖ تالالاُوغب ٓ٘الالٚ ت٘الالٞ 

ؿ٤ِٔح، ٓؼٖ تٖ ٓاُي ٝعجاُْٜ
(127)

٣ٝوغ ك٢ اُجٜح اُـغت٤ح ٖٓ أُض٣٘الح. ًٝالظُي تالاب  

ٛـ( ٣غ٣ض صسالٍٞ أُٞطالَ كٔ٘ؼالٚ 132ٝإ تٖ ٓذٔض ؿ٘ح )اُجـغ اُظ١ ٝهق ػ٤ِٚ ٓغ

ػآِٚ ػ٤ِٜا ٛشاّ تٖ ػٔغٝ اُؼ٤ٛالغ١
(128)

٣ٝوالغ شالغم أُض٣٘الح، ًٝالظُي        )تالاب  

اُوظات٤ٖ( اُظ١ ًالإ ٣ـالٌٖ تجالٞاعٙ ٓذالضز أُٞطالَ ؿالاتن تالٖ ػثالضهللا           )خ 

ت٤الح ُالْ ٛـ( ٝاُظ١ ٣ؼروض أٗٚ ٣والغ ج٘الٞب أُٞطالَ. ٣ٝثالضٝ إٔ دالضٝص اُـالٞع اُج189ٞ٘

ذٌٖ تؼ٤ضج ػالٖ صاع ا٩ٓالاعج )اؿالر٘اصاً تُال٠ عٝا٣الح هظالغ أُ٘وٞشالح ا٥ٗالق اُالظًغ(، أٓالا 

دضٝصٙ اُشٔا٤ُح ك٢ ذِي اُلرغج كِْ ٣شغ ت٤ُٜا، ٝال شي إٔ دضٝص ٛظا اُـٞع هض اذـؼد 

 ك٢ اُؼظٞع اُرا٤ُح.

 جظز المىصل 

 ُْ ٣ظًغ ا٧ػص١ ٖٓ اُظ١ أٗشأ أٍٝ جـغ ك٢ أُٞطالَ، تال إٔ اُذٔال١ٞ ٣والٍٞ

ّٕ ٓالالغٝإ تالالٖ ٓذٔالالض أٗشالالأ كالال٢ أُٞطالالَ جـالالغاً ػ٘الالضٓا ًالالإ ٝا٤ُالالاً ػ٤ِٜالالا ت
(129)

، ٌُالالٖ 

ّ( ًالإ 745ٛالـ/ 128ا٧ػص١ ٣ظًغ أدضاشا ٝهؼد ػِال٠ ٛالظا اُجـالغ ٜٝٓ٘الا كال٢ ؿال٘ح )

اُؼالالذاى تالالٖ هالال٤ؾ اُشالالاعج٢ هالالض ػثالالغ ػ٤ِالالٚ ٝصسالالَ أُٞطالالَ كالال٢ ٛالالظٙ اُـالال٘ح، ٝهرالالَ 

اُوالالـَِطغإ تالالٖ أًالالٚ اُشالال٤ثا٢ٗ ػآالالَ ٓالالغٝإ ػ٤ِٜالالا
(130)

٢ اُـالال٘ح ٗلـالالٜا ٣شالال٤غ     ، ٝكالال

                                              
 .133/ 2( ٗلـٚ، 126)

 .92/ 2( ٗلـٚ، 127)

 .133/ 2( ٗلـٚ، 128)

 .223/ 5( ٓؼجْ اُثِضإ، 129)

 .70، 2/69( ا٧ػص١، 130)
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ا٧ػص١ ت٠ُ إٔ ٛظا اُجـغ هض هطغ تٞجٚ ٓغٝإ تٖ ٓذٔض ـ ًٔا ٝعص آٗلاً ـ ٓٔا ٣شال٤غ 

ت٠ُ إٔ ٛظا اُجـغ ًإ ٓٞجٞصاً ٓ٘ظ اُؼظغ ا٧ٓال١ٞ، ًٝالإ ٣وطالغ ُٔ٘الغ ا٧ػالضاء ٓالٖ 

ٛـ/ 132صسٍٞ أُض٣٘ح أٝ ػ٘ض ذؼغػٜا ُشطغ ٓا، أٝ ك٢ أٝهاخ اُل٤ؼإ. ٝك٢ ؿ٘ح )

ٓالالغٝإ تالالٖ ٓذٔالالض ػِالال٠ ٛالالظا اُجـالالغ كٔ٘ؼالالٚ ٓالالٖ اُالالضسٍٞ ٝا٤ُٜالالا ٛشالالاّ ّ( ٝهالالق 749

ّ( شالٜض جـالغ أُٞطالَ طالغاع تال٤ٖ 765ٛالـ/ 148اُؼ٤ٛغ١ ـ ًٔا ّٓغ ـ، ٝك٢ ؿال٘ح )

دـإ تٖ ٓجاُض أُٞط٢ِ اُشاعج٢ ٝت٤ٖ اُظالوغ تالٖ ٗجالضج ا٧ػص١ أُٞطال٢ِ اُالظ١ 

 اٗر٠ٜ تذغم ؿٞم اُجـغ، ًٔا ٝعص شغدٚ.

٣٘الالح أُٞطالالَ تاُؼالاللح اُشالالغه٤ح، ك٤ٌالالٕٞ ٝال شالالي إٔ ٓٞهؼالالٚ ٣الالغتؾ ٓغًالالؼ ٓض

 ٓٞهؼٚ هغ٣ة ٖٓ ا٧ؿٞام ٝاُـٌإ ٖٓ أجَ ذـ٤َٜ ٜٓٔح اُر٘وَ ت٤ٖ جاٗث٢ أُض٣٘ح.

  وهز اليز ته ٌىطف األمىي 

أٗشق ك٢ ٓض٣٘ح أُٞطَ ُِرشل٤ق ٖٓ ػ٘اء أِٜٛا ك٢ ٗوَ ا٤ُٔاٙ ٖٓ صجِالح تُال٠   

ٜالالغ ٓالالٖ هثالالَ ٝا٤ُٜالالا   صٝعٛالالْ ٝٛالالظا ٛالالٞ اُـالالثة اُالالغئ٤ؾ اُالالظ١ ٣الالظًغٙ ا٧ػص١ ُذلالالغ اُ٘

اُذالالغ تالالٖ ٣ٞؿالالق ا٧ٓالال١ٞ ٝاُالالظ١ ؿالال٢ٔ تالالـ )اُٜ٘الالغ أٌُشالالٞف(، ٝتالالضأ اُؼٔالالَ تالالٚ ؿالال٘ح            

ّ(، ٣والٍٞ ا٧ػص١ ػالٖ ؿالثة دلالغٙ: ) .... ًالإ اُذالغ جاُـالاً كال٢ صاعٙ 725ٛـ/ 107)

أُؼغٝكح تأُ٘وٞشح .... كغأٟ آغأج ػ٠ِ ػاذوٜالا جالّغج، ٝهالض جالاءخ ٓالٖ صجِالح ٝٛال٢ 

ؼؼٜا ؿاػح، ذـرغ٣خ، كـالأٍ ػٜ٘الا كو٤الَ: آالغأج دآالَ جالاءخ تٔالاء ذذِٜٔا ؿاػح ٝذ

ٓالالٖ صجِالالح ٝهالالض أجٜالالضٛا دِٔالالٚ، كاؿالالرؼظْ طُالالي كٌرالالة تُالال٠ ٛشالالاّ تالالٖ ػثالالضأُِي ٣شثالالغٙ 

تظُي، ٝتثؼض أُاء ػٖ أَٛ اُثِض، كٌرة ت٤ُٚ ٣الأٓغٙ إٔ ٣ذلالغ ٜٗالغاً كال٢ ٝؿالؾ أُض٣٘الح، 
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كاترضأ ك٢ دلغ اُٜ٘غ(
(131)

ٝا٥الخ ٝػ٘ال٢ ًص٤الغاً  ، ٝهض جٔغ ُالٚ اُظال٘اع ٝأُٜ٘ضؿالٕٞ

ّ( د٤س ذالٞك٢ اُذالغ تالٖ ٣ٞؿالق كال٢ 731ٛـ/ 113تذلغٙ، ٝاؿرٔغ اُذلغ در٠ ؿ٘ح )

آسغٛالا، كأًالَ اُؼٔالَ ٝا٤ُٜالا ُٜشالاّ تالٖ ػثالضأُِي، ا٤ُُٞالض تالٖ ذ٤ِالض اُؼثـال٢، ٝاؿالالرٔغ 

ّ( د٤س أًَ دلغٙ، ًٝالإ ػِال٠ ادـالٖ 738ٛـ/ 121تاُذلغ تٜٔح ػا٤ُح در٠ ؿ٘ح )

دجالغاً ك٤الٚ ُطذالٖ اُذثالٞب، ٝاٗلالن ػ٤ِالٚ ٓثالاُؾ ًث٤الغج ٝجٚ، ٝذْ ٗظة شٔا٤ٗح ػشالغ 

هالالضعخ تصٔا٤ٗالالح ٓم٣الال٤ٖ صعٛالالْ جٔؼالالد ٓالالٖ ٓالالاٍ أُٞطالالَ، ًٔالالا طًالالغ إٔ ػٔاُالالٚ تِـالالٞا 

سٔـح آالف عجَ
(132)

ٝتظُي ٣ٌٖٔ ٝطلُٚ تأٗٚ أدض أُشاع٣غ اُؼالشٔح اُرال٢ أٗشالتد  

 ك٢ ٓض٣٘ح أُٞطَ آٗظاى.

ع٤ٓشائ٤الَ )٣والغ شالٔاٍ ٣ٝؼروض أٗٚ ًإ ٣أسظ ٓالاَءُٙ ٓالٖ ٜٗالغ صجِالح هالغب ص٣الغ ٓا

أُٞطالالالَ ػِالالال٠ تؼالالالض ٤ٓالالالَ ػٜ٘الالالا( شالالالْ ٣ٔالالالغ تذالالالا١ٝ ا٤ٌُ٘ـالالالح شالالالْ تُالالال٠ صاسالالالَ ٓض٣٘الالالح 

أُٞطَ
(133)

 . 

 المقاتز 

أشالالالالالاع ا٧ػص١ تُالالالالال٠ )ٓوالالالالالاتغ هالالالالالغ٣ (، ٝجالالالالالاءخ أٍٝ تشالالالالالاعج ت٤ُٜالالالالالا ؿالالالالال٘ح          

ّ( ػ٘الالض اُذالالض٣س ػالالٖ ٝكالالاج ٝاُالال٠ أُٞطالالَ اُذالالغ تالالٖ ٣ٞؿالالق ا٧ٓالال١ٞ      731ٛالالـ/ 113)

صكٖ ك٢ ٓواتغْٛ أُؼغٝكح تٔواتغ هغ٣ ، ٢ٛٝ ٓمطوح ُضٝعْٛ ك٢ ٛظٙ اُـ٘ح، د٤ٖ 

ُٝوظغ أُ٘وٞشح، ٝذوغ ت٤ٖ ؿٞم اُضٝاب ٝؿضج أُـاػ٢ُ
(134)

 . 

                                              
 .27 – 2/26( ا٧ػص١، 131)

 

 .43، 40، 39، 38، 37، 36، 35، 33، 32، 30، 29، 28/ 2( ٗـٚ، 132)

 .151( اُض٣ٞٙ ج٢، تذس ك٢ ذغاز أُٞطَ، ص 133)

 ٝاُـضج: ك٘اء اُضاع.                 2/33( ا٧ػص١، 134)
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ًٔا ٝعصخ تشالاعج شا٤ٗالح ػالٖ ٓوالاتغ أٛالَ أُٞطالَ ػ٘الض اُذالض٣س ػالٖ أُـالجض 

ّ( ٗوَ ٝاُال٢ أُٞطالَ تؿالٔاػ٤َ تالٖ ػِال٢ ا٧ؿالٞام 754ٛـ/ 137اُجآغ، كل٢ ؿ٘ح )

اُجالالآغ تُالال٠ ٓوثالالغج أٛالالَ أُٞطالالَ شالالْ ٗوالالَ أُوثالالغج تُالال٠ اُظالالذغاء  أُذ٤طالالح تأُـالالجض

ساعض  ا٧د٤اء اُـ٤ٌ٘ح
(135)

ٓٔا ٣ش٤غ ت٠ُ إٔ ٛظٙ أُوثغج ًاٗد ٝؿؾ أُض٣٘ح ٝهغ٣ثح  

 ٖٓ اُضٝع اُـ٤ٌ٘ح.

 اخلالصح

٣رثالال٤ٖ ٓٔالالا ؿالالالثن إٔ أُٞطالالَ هالالالض دظالالَ ك٤ٜالالالا ذٞؿالالغ ػٔغاٗالالال٢ شالالآَ ٓ٘الالالظ إٔ        .1

غٕٝ اُمدوالالالح، ٝشالالالَٔ ٛالالالظا اُرٞؿالالالغ        دالالالغعخ ػِالالال٠ ٣الالالض اُؼالالالغب أُـالالال٤ِٖٔ ٝاُوالالال

ٓغاكالالن ػالالضج شٌـاّلالـِد تٔجِٜٔالالا سطالالؾ أُٞطالالَ، ًٝاٗالالد تؼالالغ ذِالالي أُغاكالالن            

هالالض ذالالأشغخ تؼٞآالالَ ػالالضج ؿالالِثاً ٝت٣جاتالالا كؼالالمً ػالالٖ ذـ٤٤الالغ تؼالالغ ذِالالي اُشطالالؾ          

تـالالالالثة االػصٛالالالالاع االهرظالالالالاص١ ٝاالجرٔالالالالاػ٢ ٝاُصوالالالالاك٢ ٝتـالالالالثة ؿ٤اؿالالالالح ٝالج   

 أُٞطَ.

ػص١ طًغ ٓٞاهغ سطؾ أُٞطَ ٝدلظٜا ُ٘ا ٖٓ سمٍ اؿرؼغاػالٚ ُرالأع٣ز تٕ ا٧ .2

أُٞطَ، ًٝإ جاصاً ك٢ طُي، ٌُ٘ٚ أؿلَ طًغ اُالثؼغ ٜٓ٘الا، ًٔالا أٗالٚ أشالاع تُال٠ 

تؼغ ا٧ٓاًٖ تشاعاخ ؿغ٣ؼح، ٓٔا ٣شٌَ طؼٞتح ذذض٣ضٛا ك٢ اُٞهد اُذاػالغ. 

                                                                                                                
 

 .167 – 166/ 2( ٗلـٚ، 135)
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ٗالظاى ٓٔالا ٣ٝثضٝ إٔ اُـثة ك٢ طُي إٔ ذِالي ا٧ٓالاًٖ ًاٗالد ٓؼغٝكالح ُالضٟ اُ٘الاؽ آ

 دضا تٚ ت٠ُ ػضّ اُضسٍٞ ك٢ ذلاط٤ِٜا.

 

 

Abstract 

Mosul Designs (1
ST

 C.H-4
th

 C.H)  

as Depicted in Al-’Azdi’s History 

Dr. A. H. Ahmad
(*)

 

Undoubtedly, the study of designs of any Islamic Arabic city 

entails the study of its cultural development. The architectural 

expansion of a certain city, for instance, usually reflects the 

development to which that city reached at the economic, social, or 

educational levels, as well as the government policies towards it. 

Moreover, knowing the names of places and their exact locations 

help under standing the actual historical events at certains points in 

time. Due to the fact that Mosul was one of the most important and 

ancient cities and it was one of the strongholds of Islam, it had 

received the Islamic Arabic culture since the early days of its 

liberation. It had also witnessed aremarkable development because 
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of its geographical location and its influential role in other Islamic 

Arabic cities. Mosul became the attraction centre of people from 

different countries. It had been greatly attended by the Islamic 

Arabic Rule. Consequently, such attention had positive effects on its 

architectural development and on its designs, except for some 

periods in which instability prevailed the city. The designs of Mosul 

had been tackled by books of History, geography, travelling and 

biographies throughout different historical stages. 

In order to highlight aspects of that cultural development, we 

find it significant to study Mosul designs as depicted in. Mosul 

History by Abi-Zakaria Al-‘Azdi Al Mosilli (33A H/ 945 A.D). Al-

Azdi’s work is one of the first resources concerned with the history 

of Mosul. Therefore, He is regarded as one of the eontemporary 

historians who witnessed and depicted the cultural and political 

history of Mosul, as well as its designs truly. Unfortunately, we 

have received only volume 2 of his three-volume book, as pointed 

out by Dr. Ali Habiba in the introduction to his book published in 

cairo 1967. 

Habiba’s book tackled different designs of the city mentioned 

by Al-Azdi such as: the mosque, ruling house, Houses, palaces, 

lanes and roads, markets, inns, churches, Mosul walls, the bridge, 

al-ur river. The book also tackled the political, social, economic 

and adacational factors that effected designs of Mosul. To be neted, 
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Some information about these designs was given in brief, perhaps 

some of these were totally neglected by Al-Azdi due to the fact that 

they were well-known to the people at that time; therefore, the 

writer found it irrelevant to give details of those designs. 

 


