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أخبار الحجاج العراقيين في العصر العباسي في  كتاب  
 الجوزي البن )*(المنتظم

 )**(د.  عبد الجبار حامد احمد

َوَأذِّْي ِفمممل امِسممماِل بِممماْمَروِّ َ مممْا ووَع ِلَ ممما  َوَ  َممم   وممم ِّ  :بسمممهلل ال امممملرحي امممملر هلل
ُووا َحَسم27َضاِحٍل َ ْاِ  َي ِحْي  وم ِّ فَموع َ ِح مٍ   ََ ِِ ِفمل َأِ ماهلل ( ِمَ ْشم وا اْسمهلَل ام ِم َومهلْل َوَ مْذ ولو اِفَع َم

ََا َوَأْطِعحووا اْمَباِئَل اْمَفِق لَ  َِ َحِة اأَلْسَعاهلل َف و ووا ِحْس َوهلْل ِحْي َب َحْع ووَحاٍت َ َ   َحا َلَزَق
 1).   

 المقدمة
 عُ فل ضة امرو  حا هو حعلوف ل سًا حي ال اي امُ ي ا سالحل امرس ف، فقُ 

مممذمع فمماي امحسمم ح ي  ،ال  مم ع  ممالى   مم  امحسمم ح ي محممي اسمم طا  ام ممِ سممب ال فلضممِ

                                                           
مُ ي ابل امفلج  بُ املرحي بي ام وزي امقلشل اممذي  ل مع سسمبِ  مم  ابمل ب مل ام مُ   حؤمفِ  حا  ا  *(

هلل(،امرماف  امفق مِ امحفسمل امموا   1200همم/597هلل(و وفل سمسة 1116هم/510لضل ال  سِ، ومُ سسة 
ا ُ ب، وهو رسب ل امحذهب،سحع امرُ ث وامفقِ  ي  بال   حاء   لى احثا  ابل ب مل بمي امزانموسل 

ع مم  بممي امفمملاء وابممل ب ممل امممُ سولي ون مملههلل، مممِ حعلفممة فممل امع مموهلل  ام فسمم ل وامرممُ ث وام ممال   وابممل  
وامرسماب وامس مموهلل وامطممب وامفقممِ، و ممسف فممل ذمممع   بمما  ث مملو حثمم    ابممِ امحشممَول امحس  هلل فممل  ممال   

ِ  ناممب   امح وع وا حهلل( و  ماب فمل ام فسم ل امحشمَول بمم زاُ امحسم ل( وممِ  احع امحسماس ُ( اسم و ب ف م
امبخالي وحس هلل و ماحع ام لحمذي وممِ حقاحات وخطمب( وممِ   ماب فل ا راُ مث  حسسُ ارحُ و ر رل

امحوضو ة( و  اب فل امع   امح ساه ة فمل ا راُ مث امواه مة(، وممِ ح مامل و م   ث ملو، و ماي امسمال 
مع ممُف، قمملأ     زارحمموي   مم  ح  سممِ، ف قممو   ممي ح  ممل و  ممِ: فو مماي امسممال  قفمموي  مموهلل ح  سممِ  اسممِ ا

   ِ  مُُ حمي طمالب امع مهلل حمسَهلل ابمو  بمُ ال بمي   ح مة خط مب رملاي وط رمة امع ثمل ون لهحما، و م  
، ُال 2 ذمع ر   وفا ِ. م  فا    اس ل: ابي ا ث ل،ام اح  فل ام مال  ،  رق م   بمُ ال امقاضمل، ط

؛ابممممممممممممممممممممممممي  ث ل،امبُا ممممممممممممممممممممممممة وامسَا ة،ح  بممممممممممممممممممممممممة 10/276(،1995ام  ممممممممممممممممممممممممب امع ح ممممممممممممممممممممممممة ب لوت:
؛ابممي حف ممر، بلهمماي امممُ ي، امحق ممُ امحلشممُ فممل ذ ممل ا ممراب ا حمماهلل 13/28امحعممالف، ب لوت:ُ/ت(،

؛ ابمي امعحماُ امرسب مل، 97-2/93(،1990، امل اض:1ارحُ،  رق  : بُ املرحي س  حاي امعث ح ي، ط
 (.  2/329شذلات امذهب، ُال ام  ب امع ح ة ب لوت: ُ/ت(، 

 عة امحو  .   ة اآلُاب/ اح -قسهلل ام ال    

 .28 ،27 :اآل ة ،امرو( 1 
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  مم  حلامع ممول  ممواق ي مز ممالو امب ممت امرمملاهلل وط ممب امحافمملو حممي ال سممبراسِ و عممام  
 ،فَو رمُث سمسوي   م هلل  سمُ امحسم ح ي  ح عما ،و    حخ  ف حس و ا َهلل وطبقا َهلل

ههلل و مممذمع همممو حمممؤ حل اسمممالحل سمممسوي    حمممع ف مممِ امحسممم ح وي نسممم َهلل وفق ممملههلل اسمممُو
وقممُ  سماو  امحؤلخمموي اخبممال  ،واب ضمَهلل ؛ م اُ ممة شمعائل امرممو وام بارممث فمل شممؤوسَهلل

وحمسَهلل حمي  ،امر اج ضحي ا خبال ام ال خ مة احثما  امطبملي وابمي ا ث مل وابمي  ث مل
 سف   ابا ح خ  ما  مي امر ماج احثما   بمُ امقماُل بمي حرحمُ ام ز ملي امح موفل 

  بمممم فُلل امفوائمممُ امحس حمممة فمممل أخبمممال امرممماج وطل ممم  ح مممة همممم( وامحسمممح987 سمممسة
ممذمع  ماء همذا امبرمث امح واضمع فمل  ،(1964 امحع حةف وامحطبمو  فمل امقماهلو سمسة

مب اي اخبال امر اج امعلاق  ي فمل امع مل امعباسمل اممذ ي سقم  اخبمالههلل ابمي ام موزي 
 .فل   ابِ فامحس  هلل فل  ال   امح وع واألحهللف

  :اجقيادة قوافل الحج
ام قام ُ امح بعة  قضل باي  قُو امر اج فل  م  سمسة شمخخ  خمو  حمي قبم  

وحمممي ا ممممراب ا خممممال   ،و شمممم لط ف مممِ اي   مممموي ذا ُ ممممي وسمممحعة رسممممسة ،امخ  فمممة
امرح ُو و   ف بام واضع وامقبو  امرسي بم ي امسمال م مل   موي اهمال مَمذى امحَحمة 

وامو مو  بَمهلل  ،ا   وامحشلبو  رح  حسؤوم ة امر اج و وف ل ا حي وامح ،امحبال ة
و بَممهلل   ممم  ح ممة ثممهلل امق مماهلل بامحَمماهلل امحو  ممة ام ممِ فممل اثسمماء حلاسممهلل امرممو وحممي ثممهلل امعممُو

 .سامح ي
وس ممملا  هح مممة همممذى امحساسمممبة فقمممُ سَمممض بَمممذى امحَحمممة فمممل امع مممل امعباسمممل 
امخ فمممماء وا حمممملاء واممممموزلاء مق مممماُو قوافمممم  امر مممماج امعمممملاق  ي حرح مممم ي بامَممممُا ا مح ممممة 

 .وحقُح ي ام سَ الت وامخُحات م ر اج ،سةوامحُ 
وحمممي ام قام مممُ فمممل حواسمممهلل امرمممو اي امخ  فممممة  ممماي  خ مممع   ممم  أح مممل امر مممماج 

هلل( خ مممع امخ  فممممة 1118/همممم512 ففمممل سمممسة ،و حسرمممِ ام مممالر ات مححالسمممة حَاحمممِ
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ومقبممِ بمماح ل امرمملح ي وا طمماى ممموائ ي  ،امعباسممل امحس لشممُ بممال   مم  اح ممل امر مماج
 .(1 ال م رووس ،وسبعة ارحا 

وحممسَهلل  ،و ماي بعمض حمي احملاء امرمو  سم حلوي سمس ي  ُ مُو فمل همذى امحَحمة
 ،و  وقمممف ذممممع   ممم  امسمممحعة امرسمممسة وامخمممُحات امحقُحمممة م ر ممماج ،حمممي  بمممُ  با ممملى

هلل( 1086هممم/479خ  ممب بممي  س   سممت  فحممثال  مم  أح ممل امر مماج ،ولضم  امسممال  سممِ
هلل( ابمملاه هلل بمممي 872همممم/259 ورممو بامسمممال سممسة (2 اثسممل  شممل  احممما بَممذا امحس مممب

 263 واسممم حل ر ممم  سمممسة( 3 حرحمممُ بمممي اسمممحا    بمممي  عفمممل بمممي سممم  حاي بمممي   مممل
هلل( هممالوي بممي حرحممُ بممي 877هممم/264 فممل رمم ي رممو بامسممال مسممسة .(4 هممم( 776هممم/

و ممم   مممم   ،(5 و ممماي وام ممما   ممم  ح مممة وامحُ سمممة وامطمممائف ،اسمممر  ام ممموفل امَاشمممحل
و بُو اي ومُى  (6 و محُو ست  شلو سسةهلل( بعُ اي  وم  ق اُو امر892هم/279 سسة

ابمما ب ممل حرحممُ بممي هممالوي امحعمملوف بممابي  لس ممة هممو ا خممل ححممي  مماي حوضممع ثقممة 
مممذمع فقممُ  َممُ ام ممِ  ممم   اسممب ق مماُو امر مماج اي   مموي وام مما مح ممة وامحُ سممة  ،امُومممة

 .(7   حا اسِ  اب ِ اس حل حُو طو  ة فل ق اُو امر اج ،وامطائف
 ،هلل( رممو بامسممال ابمما  بممُ ال ارحممُ بممي ابممل امرسمم ي976هممم/366 وفممل سممسة

وفممممممممل  ،(8 هلل(990هممممممممم/380 واسمممممممم حل  ممممممممم  سممممممممسة ،حرحممممممممُ بممممممممي  ب ممممممممُ ال امع مممممممموي
هلل( رو بامسال ابو امرالث حرحُ بي حرحُ بي  حل امع وي و   998هم/389 سسة

 .(9 هلل(1002هم/393 ر   سسة
                                                           

 .9/199 ،امحس  هلل (1 

 .9/31 ،امحس  هلل (2 

 3) 5/19. 

 4) 5/44. 

 5) 5/45، 100. 

 .138 ،110 ،105 ،100 ،5/92/94 :اس ل ( 

 7) 5/145. 

 8) 7/84. 

 9) 7/206. 
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  :الخدمات التي تقدم للحجاج
فحمممي اموا مممب  ،مرممملاهلل همممهلل ضممم وف امممملرحيحمممي امحع ممموهلل اي ر ممماج ب مممت ال ا

ا ممملاهلل همممؤ ء امضممم وف ممممذمع فقمممُ  ممماي  قممموهلل بَمممذى امحَحمممة فمممل  ممم  حممملو امحرسمممسوي 
أو   مزء حمي امحَماهلل امح قماو  ،احا ار سمابا مو مِ ال  عمام  ،وامحوسولوي وامحسؤوموي

     ا   امُومة ححث ة بامخ  فة أو ا ح ل أو   زء حي وا ب امشخخ اممذي  قمُو 
وقُ اوُل ابي ام وزي سحاذج  ث لو  وث  همذى امحساسمبة و ع مل ام سماب   .  امروقواف

هلل( 976هممم/366 فممل سممسة :مفعمم  امخ ممل بمم ي امحسمم ح ي اثسمماء حواسممهلل امرممو وحممي ذمممع
رو بامسال ابو  بُ ال ارحُ بي ابل امرس ي بي  ب ُ ال امع وي امذي    ح مومل 

همممم(  ممماي حمممي بممم ي 366 امسمممسة وفمممل همممذى ،هلل(990همممم/380 همممذى امحَحمممة ر ممم  سمممسة
اح مممل امحو ممم ( ورمممو حعَممما اخواهممما  امر ممماج  ح  مممة بسمممت سا مممل امُوممممة امرحمممُاسل

و اسمت   مع امسمسة حشمَولو وضملب بر َما امحثم  بسمبب حما قاحمت  ،ابلاه هلل وهبة ال
فقمممُ اس  مممربت حعَممما البعحائمممة  حممم  حرح مممة  ،بمممِ حمممي ا حممما  خ ل مممة اثسممماء سمممفلها

سثلت     ام عبة  شلو ا ف ُ سال رحُاس ة، واسفقت  ،ور ي و  ت ح ة ،با ح عة
 .(1  حا   ُقت     امفقلاء وامحسا  ي ،    امحسا  ي فل امرلح ي احوا   ث لو

هلل( اسعممممُهلل امحمممماء فممممل طل مممم  ح ممممة و ممممذمع اماممممذاء، 1031هممممم/423 وفممممل سممممسة
وهو ابو امرسي   ل  ،فار اج امسال مذمع، ف بل  ارُ امر اج امواُل ي حي خلاساي

ي ح  ائ ممممم  بمممممامفل ُ سمممممال حمممممي ا ممممم  اسفاقَممممما   ممممم  طل ممممم  ح مممممة، ا  اي امخ  فمممممة بممممم
هما  مم   ماربَا واحمل ب ملف األحموا  حمي  امعباسل امقائهلل باحل ال( لفض ذممع وُل

 .(2 خزاس ِ محعام ة امحوقف
هلل( السمممم  امخ  فممممة امعباسممممل امحق ممممُي  ممممفائر حممممي 1086هممممم/479 وفمممل سممممسة

 .(3 ة ووضع اسحِ    َاامذهب وامفضة موضعَا     باب ام عب

                                                           
 1 )7/48. 

 2) 8/69. 

 3)9/27. 
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وقممُ  ،اح مملا م ر مماج –امحممال ذ مملى  –خ  ممب بممي  س  مم ي(   و مماي ابممو حس ممول
ف مذ ل اسمِ فضمال  مي وقوفمِ برمزهلل   ماى امبمُو  ، وم  همذا امحس مب اثسما  شمل  احما

و بم ي ح مة  وامذ ي   علضوي م ر اج واسَهلل  اسوا  َابوسِ، فقمُ  اسمت ممِ رثمال حشمَُو
 .(1 وحسا ُ وحلاف  خُح ة اخلىوامحُ سة حي بساء حشاهُ 

هلل( رمممو امممموز ل س ممماهلل اممممُ ي أبمممو امح فمممل   مممل بمممي 1146/همممم541 وفمممل سمممسة
و مماي هممذا اممموز ل  سفمم  فممل طل مم  ح ممة األحمموا   ،ورممو حعممِ ابممي ام مموزي ، *( َ ممل

 .(2 ام ث لو فضال  ي  ح زى بام واضع
  :المشاكل التي تصيب الحجاج والمعوقات التي تعتريهم

اج بشممممم    مممماهلل وحممممسَهلل امعلاق ممممموي  مممماسوا   علضمممموي محشممممما    بممممُو اي امر مممم
وحمممي همممذى  ،وحعوقمممات سمممواء  اسمممت فمممل أثسممماء ذهمممابَهلل م رمممو أو  سمممُ  اُ مممة امحلاسمممهلل

امحشممما   ه مممموهلل ا  ممملاب   مممم َهلل فمممل امطل مممم  وسَمممب حح   مممما َهلل وق ممم  بعضممممَهلل أو 
 علضَهلل م موالث طب ع مة  امعوا مف وامامل  وامسم و  وشمُو امرمل وامعطم  وام مو  

 .ن ل ذمع ححا س ا ل شلرِ  با ا  م 
 :. فرض الرسوم والضرائب1

 علض امر اج مبعض ام حا مات ام مل  س ر م  لسموهلل وضملائب حمسَهلل قبم  
وحممممي هممممؤ ء  ، اُ ممممة حلاسممممهلل امرممممو بر ممممة رحمممما  َهلل حممممي ام  مممموخ وقطمممما  امطممممل 

 .(3 هلل(1019هم/410ت امحس فقل ا   فل ام حا ات ام ل  است  حالل هذى امحَحة
هلل( قمممُهلل ححثممم   مممي ا  ممم فل  مممم  امر ممماج وقمممُهلل مَمممهلل 992/همممم382 ففممل سمممسة

وحسَا رلاسم َهلل فمل اممذهاب وا  ماب حمي ،امخُحات ام ل  سَ  مَهلل امذهاب  مم  ح مة

                                                           
 1) 9/31. 

  فممة امعباسممل امحق فممل  حممل ال وهممو حممي  ائ ممة حشممَولو س مماهلل امممُ ي بممي  َ ل: مماي وز مملا م خ  *(
ولهمهلل امس اسمل وامرضمالي  بامع هلل وامحعلفة اس ل  سَهلل:ارحُ، بُ ام بمال راحمُ فابسماء  َ مل ُو

 .1998/مسسة 31همف برث حسشول فل اُاب املافُ ي امع6ُُ-5فل امقلس ي 

 2)10/120. 

 3) 7/293. 
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و ممماي ا  ممم فل  ،، ا  اسمممِ ممممهلل  مممذ ل حقمممُالها(1 قطممما  امطمممل  حقابممم  ضمممل بة حرمممُُو
 .و حا  ِ حس شل ي     امطل   ب ي امعلا  وبالُ امر از

ا   فل بحلول امر ماج ا  بعمُ  اُ مة املسموهلل امحفلوضمة   م َهلل، ومي  سحر 
هلل(  اُ امر اج  م  امعلا  ومهلل  س ط عوا ا حا  حسم لههلل  مم  994هم/384 ففل سسة

ا  لضمممَهلل ا  ممم فل   *(امثع ب مممة وزباممممة( ح مممة وذممممع  سَمممهلل محممما و ممم وا بممم ي حسطقمممة
عمماهلل امسمماب   اسممت  ي املسمموهلل ام ممل ا ط ممت مممِ فممل ام ،ولفمض امسممحاه مَممهلل بممامحلول

حزولو(، وممذمع لفمض امسمحاه مَمهلل ا  بعمُ   بالو  ي ُلاههلل ق   ة وحسَا حط  ة ولبحا
 اُ ممة املسمموهلل محممُو سممس  ي، ومممذمع فمماي امحفاوضممات اسمم حلت بمم ي امطمملف ي ححمما اُى 

فعمماُ امر مماج اُلا َممهلل حممع اح مملههلل ابممل امرسممي حرحممُ بممي  ، ممم  فمموات حوسممهلل امرممو
 .(2 امرسي امع وي

امسسوات  بل  ارمُ امحرسمس ي ا نس ماء امحقملب ي حمي امخ  فمة ب  مع  وفل بعض
. (3 املسمموهلل  وضمما  ممي امر مماج م  خف ممف  ممي  اهمم  امسممال و  سمم حا امفقمملاء حممسَهلل

وهمممذا امعحممم   عمممُ حمممي ا  حممما  امخ ل مممة وهمممو فمممل اموقمممت سفسمممِ  عمممُ بحثابمممة خمممُحات 
 .و سَ الت  قُهلل م ر اج رال م حشا   ام ل  ع ل َهلل

هلل( رمو بامسمال ابمو  بمُ ال ارحمُ بمي حرحمُ بمي 995همم/385 سة ذمع فمل سم
وقممُ السمم  حب ممب  سممعة ا ف ُ سممال حممي حامممِ امخمماخ حممع شممخخ  ، ب ممُ ال امع مموي

                                                           
 1) 7/170. 

ام وفممة حممي حسمماز  طل مم  ح ة،وسممح ت بممذمع سسممبة  ممم  ثع بممة بممي  ب ممة/قلبامثع ب ممة وزبامة:امثع   *(
 حلو بي حز قاء بي  احل بي حاء امسمحاء،وق   سمح ت امثع ب مة بثع بمة بمي ُوُاي بمي اسمُ بمي 

وق   سح ت بل   حي بسمل  ،خز حة بي حُل ة  بي ا ال بي ح ل وهو أو  حي رفلها وسزمَا
امسمموهلل بَمما فسممحع خل ممل امحمماء بَمما فممل سوحممِ فاس بممِ وقمما  ُوُاي بممي اسممُ  قمما  مممِ  ثع بممة اُل ممِ 

 (.2/78،146،370اقسهلل بال اسِ محوضع حاء واس سبطِ وبساى. حع هلل امب ُاي
وزبامة/بضمممهلل اوممممِ حسمممز  بطل ممم  ح مممة حمممي ام وفمممة وهمممل قل مممة  ممماحلو بَممما اسممموا  بممم ي واق مممة 

 (.3/129حع هلل امب ُاي وامثع ب ة،وف َا ر ي و احع مبسل ناضلو حي بسل اسُ

 2) 7/174. 

 3) 7/178. 
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م ُفع  م  ا   فل  وضا  حا  اي  اخذى  –أح ل ام ب   - ُ   بُل بي رسسو ِ 
  بممُل بممي هلل( قمماهلل أبو بممُ ال امع مموي بالسمما996/هممم386 . وفممل سممسة(1 حممي امر مماج

 رح  حعِ خحسة ر ف ُ سال م مُفع  مم  ا  م فل  وضما  -امحال ذ لى  –رسسو ِ 
م ممي فممل هممذى امحمملو اخممذت حممي أنس مماء امقوافمم  ام ممل  ، حمما  مماي  اخممذى حممي امر مماج

ا  اسمِ زاُ هممذا امحب ممب حمي حامممِ ر مم  ب مب  سممعة ر ف وحممائ ل  ، ماءت حممي خلاسمماي
 ف ف حي حعاساو امر اج فل    سسة.و بُو اي ذمع  اي هُفِ م  خ (2 ُ سال

و اي مبعض امشخ م ات امع ح مة ام مل  لافم  امر ماج ُول فمل  َُئمة ا حمول 
ففممممممممممل  ،  بمممممممممم  وامااؤهمممممممممما فممممممممممل   ممممممممممع امسممممممممممسة ،حممممممممممع ا  مممممممممم فل و بمممممممممماو املسمممممممممموهلل

هلل( رممو بامسممال أبممو امرممالث حرحممُ بممي حرحممُ بممي  حممل امع مموي، 1003هممم/394 سمسة
هلل( و ابممو  بممُ ال بممي 1009/هممم400ت  و مماي حممع امر مماج ابممو امرسمم ي بممي املفمماء

ا  مم فل امحس فقممل(  امز مما ل وهممو حممي  بممال امقمملاء، فعسممُحا ا  مملض قوافمم  امر مماج
قلل امر اج السا  ابا امرس ي بي املفماء وابما  ،وهُُههلل بامسَب اي مهلل  ُفعوا املسوهلل

فمممذهبا ام مممِ وقممملءا بممم ي  ُ مممِ،  ، بمممُ ال بمممي امز ممما ل  مممم  ا  ممم فل م  فممماوض حعمممِ
فمممذ لا باسمممِ سعمممهلل امعممم   وو مممفا ممممِ   مممف  ،فسمممامَحا  مممي   ف مممة   شمممَحا فمممل بامممُاُ
و سمممممُحا سمممممامَحا  حممممما   ممممم َحا حمممممي احممممموا   ،  ممممم َحا امَمممممُا ا وامخ مممممع  هح  َحممممما

فقممُ وهبممت م حمما  :امممف امممف ُ سممال( ا ابمما بممامسفل،  سممُ ذمممع قمما  ا  مم فل وحقممُالها
فشممم لاى  ،اج حسرمممت مَحممماامر ممماج واحممموامَهللف أي اي امضمممل بة ام مممل  ؤخمممذ حمممي امر ممم

وبممممذمع ا فممممل امر مممماج م  ممممع امسممممسة مح اسممممة هممممذ ي امعممممامح ي  (3 واس مممملفا حممممي  سممممُى
  .امحشَول ي

 ،حي ام ُ ل بامذ ل اي  با مة املسموهلل ممهلل  خم خ با  م فل و حا  مِ فرسمب
فقممُ وُل اسممِ  مماي بامحُ سممة امحسممولو اح ممل  قمما  مممِ امرسمم ي بممي حَسمما قممُ فمملض   مم  

ا  اي  ، ممالو قبممل املسممو   مم   ال    ممِ وسمم هلل  ضممل بة سممسو ةامر مماج امممواُل ي مز 
                                                           

 .سفسِ( 1 

 2) 7/187-188. 

 3) 7/227. 



 

 38 

 م2006ـهـ 1427(44/1رافدين ـ عدد خاص ـ مؤتمر كلية اآلداب العلمي الثالث العدد)آداب ال

 حا  است  ،اخبال بي حَسا و  ت خالج امحُ سة ف حت حقاوح ِ ححا اُى  م  هلوبِ
فل ح ة ضل بة  فلض     ام  ال حي امر اج امذ ي  حالسوي ام  الو اثساء حوسمهلل 

 .(1 امرو
ُحا  علضمممت هلل(  سممم1150همممم/545 وقمممع امر ممماج فمممل ولطمممة اخممملى فمممل سمممسة

ق حمماز(، فقمما   و مماي  لأسممَهلل ،ا  مملاب مَممهلل وط بمموا حممسَهلل املسمموهلل بمم ي ح ممة وامحُ سممة
 ،فامح مممم رة اي  عطمممموههلل وسسمممم  فل شمممملههللف فمممملفض امر مممماج ذمممممع :ا ح ممممل م ر مممماج

فخل مممت  ،فس مممرَهلل ق حممماز بممما ع  مممزولوا امحُ سمممة امحسمممولو م مممسَهلل ممممهلل  اخمممذوا بس ممم ر ِ
ر ممم  اي  ،امث ممماب واألحممموا  حممما    ر ممم    ممم َهلل ا  ممملاب وقممما  وههلل واخمممذوا حمممسَهلل

اذ ا  مملاب اخممذوا حممي هممذا ام مما ل  شمملو ا ف  ،ام  ممال قممُ  رممُثوا  ممي هممذى اموقعممة
و ماي حمي بم ي امر ماج  ،ُ سال وحي ذاع  شل ي امف ُ سال وحي امثامث ثالثم ي امفما

وهممملب  ،فاخمممذوا حسَممما حممما ق ح مممِ حائمممة اممممف ُ سمممال ،خممما وي اخمممت حسمممعُو امسممم  وقل
ق حماز(   حشوي   م  اقمُاحَهلل فمل امبل مة، وه  موا حمي ام مو  وامعطم   فو م امسال 

 .(2  م  امحُ سة فل سفل ق    حي امر اج
 :. قطاع الطرق2

وهممهلل حممي  ،حممي امحشمما   ام ممل  عمملض مَمما امر مماج ام  مموخ وقطمما  امطممل 
خفا ة( ححا  اي  ش    بئا ثق ال     امر اج فل    سسة  حا س ُل /امبُو امعلب
مذمع   سمُ امقماء س ملو سمل عة   م    مب ام الاف مة وامملرالت  سمُ امحسم ح ي  ،ذ لى 
اذبممممة وامحسممممامع  :احثمممما   ممممولو األلض  بممممي روقمممم  وامحسممممامع وامححامممممع  بممممي خُل

وامححامع مال طخلي وأرسي ام قاس هلل م حقُسل سالر  اي ام الاف  ي  ماسوا  برثموي 
امر اج و ذمع ام  ال واملرامة  ي اسَ  امطل  وأق لها وا ثلها احسا م ل  س  َا 

 .ون لههلل خوفا حي ام  وخ وقطا  امطل 
هلل( سممال امسممال م رممو فا  لضممَهلل ابممو طمماهل بممي ابممل 934/هممم323 ففممل سممسة
 ،و مماُ حممي َسممِ هلَل حممسَهلل  ممم  باممُاُ ،و عمملض م ر مماج بامق مم  وامسَممب ،سممع ُ ام سممابل

                                                           
 1) 8/304. 

 2) 10/142. 
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ُ حمي بامُاُ هلل( ارم943/همم332 .  حا مهلل  رمو فمل سمسة(1 وبط  امرو فل   ع امسسة
ابمو امقاسمهلل  :اذ  ماسوا ثالثمة وهمهلل –امحمال ذ ملى  –بسبب خوفَهلل حي اخموو ابمل طماهل 

و اسمت  ،سع ُ وهو املئ ل امذي  خطط و مُبل ا حمول و ابمو امعبمال و ابمو  عقموب
هلل( بسمو ل مب 1008/همم399 ،  حما  عملض م ر ماج سمسة(2   ح َهلل وارُو ومَمهلل ا بما 

.  حمما بطمم  (3 ذوا حمسَهلل حمما  قملب حممي ح  مموي ُ سمالامَالم موي فممل حسطقمة امثع ب ممة وأخمم
 .(4 هلل( مفساُ امطل   ون اب امسؤوم ي  ي رحا  1012ِهم/403 امرو فل سسة

وفممل امسممسة سفسممَا قمماهلل ابممو ف   ممة بممي امقمموي حممع سمم حائة حممي ا واسممِ بممام علض 
ووضممع امرس مم  فممل ربالهمما وحسممع حمملول  ،وسممزه امح مماى حسَمما ، *(واق ممة(   مم  حسطقممة
و سممُ اح سمما َهلل ه ممهلل   مم َهلل وسممل   ،ا  بعممُ ُفممع حب ممب خحسمم ي امممف ُ سممالامر مماج 

فضمال  مي امعطم  اممذي أ مابَهلل بسمبب ق مة  ،احوامَهلل فَ ع ام ث ل حسَهلل س   ة ذممع
وممهلل  ،فق   أي  ُُ حي ه ع حسَهلل ب ب حما  قملب حمي خحسمة  شمل اممف اسسماي ،امحاء

اُ اي  لس  قوو بق اُو   ل ححا رُا بامس طة فل باُ ، ل ع  م  ام وفة ا  سفل ق   
و قطمما  امطممل  وا  قمما  بَممهلل واسمم طا  اي   فممل بَممهلل وق مم   ممُُا  ،بممي حز ممُ محطمماُل

واسممل ابمممي امقمموي ابممما ف   مممة والبعممة  شمممل ل ممال حمممي و مموى بسمممل خفا مممة  ، ث مملا حمممسَهلل
 .(5 وبعث ا سلى  م  باُاُ اذ  هلل حعاقب َهلل وق  َهلل ،واس ل ع حا سلقوى  م  ام وفة

ل بعمض امسمس ي رماو  ا  ملاب اي  سم طلوا   م  ق ماُو امر ماج و بُو اسِ ف
هلل( اسمِ  حمت حلاسمهلل 1014همم/405 فقُ رُث فل سسة ،بامقوو و لأسوا امقاف ة فل ح ة

واثسمماء ذمممع  ،امرممو   مم   ممُ ل  مم ي حممي بسممل خفا ممة وخ ممع    َحمما بامعطا مما وامَبممات
وأي همذ ي  ،حعِ رضل ل   ق   اي اباى وُل حي ح ة بَذا ام  اب امذي  اي  رح ِ

                                                           
 1) 6/276. 

 2) 6/336. 

 3) 7/244. 

 4) 7/262. 

 (.354 5/353و 3/29واق ة:حوضع قل ب حي زبامة وامثع ب ة ف َا حاء امرحوي  *(

 5) 7/261. 
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ا بممِ اممموز ل فمماحل فخممل  امبممُو  ي ا  لضمماى فممل طل قممِ وقمم الى وأخممذا حسممِ ام  مماب ووُل
 .(1 امح ع امبو َل بامقبض    َحا وحعاقب َحا وقلل مومُ امحق و  هُ ة و طاء

و ماي  لأسمَهلل  ،هلل( را ل ا  لاب امر ماج وسَبموههلل1021هم/412 وفل سسة
 ،وقممُ فمملض ر ممالا   مم  امر مماج ،بَممايل مم   قمما  مممِ  َمماز بممي  ممُي حممي بسممل س

و املحممل، فلحمماى بسب ممِ  و مماي حممي بمم ي امقاف ممة ل مم   عمملف بممابي  فمماي حشممَول ب ممُو
واسم طا  امر ماج ا حما  حسم لههلل فر موا و ماُوا  ،فسقط  َاز ح  ما وهلبمت  حا  مِ

 .(2 سامح ي
هلل( ه هلل بسو خفا ة     امر ماج  سمُحا خل موا حمي 1092هم/485 وفل سسة

ابي خ  ب( واوقعوا بامر اج وق  وا امعس ل امذي  رح َهلل،  ا أح ل امر اجام وفة فق  و 
خممم  ام وفمممة حمممي س ممما حمممسَهلل، فممما بعَهلل بسمممو  ححممما اُى  مممم  اسَمممزاهلل امر ممماج وامعسممم ل ُو

ف  ممُى مَممهلل امسممال، والسمم  حممي  ،خفا ممة(  ممم  ام وفممة وانممالوا   مم َهلل وق  مموا حممسَهلل
 .(3 احوامَهلل وق   حسَهلل ام ث لبسو خفا ة( وسَبت  فاسَزهلل ،باُاُ حُُا حي امعسا ل

ومهلل   مي خطمولو امطل م  حمي قطما  امطمل  فمل ام وفمة أو بم ي ح مة وامحُ سمة، 
واسحما حس شملو فمل  م  ا حما ي،  حما اي امر مماج ممهلل  ماحسوا   م  ر ما َهلل واحموامَهلل فممل 
امذهاب فرسب، واسحا فل ا  اب ا ضا ححا  ُ       ثلو اس شال ا  لاب فمل   مع 

وا خممال  ي  ممي سمم طلو امُومممة معممُهلل  حل ممزههلل فممل حسطقممة ثاب ممة واسحمما امحسمماط ، و مماس
و فضمممم وي  ، مممماسوا  ع شمممموي ر مممماو امبممممُاوو امح سق ممممة لافضمممم ي ا سق مممماُ مطا ممممة امُومممممة

هلل( ا حممم  امر ممماج ر َمممهلل و ممماُوا  مممم  1167/همممم563 ففمممل سمممسة .ا سفمممالت وامعبمممث
بسممو خفا ممة( فممل طل مم  امر ممة فسَبمموا أحمموامَهلل وق  مموا  امعمملا  سممامح ي فخل ممت   مم َهلل

 .(4 حسَهلل وهلب حي اس طا  حي امر اج

                                                           
 1) 7/268. 

 2) 8/2. 

 3)9/63. 

 4)10/222. 
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م ي امس طة  است  طاُل هؤ ء ب ي امر ي وا خمل و ق م  حمي   فمل بمِ، ففمل 
هلل( ألس ت   شا  ب لا  م  بسل خفا ة محرمالب َهلل، فماسَزحوا احماهلل 1175هم/571 سسة

ا  اسَهلل اس طا وا اي  ق  وا  ، ح  ام رلاء س ل امُومة ومهلل  ُل وههلل مُخومَهلل فل 
 .(1 حي  فلوا بِ

ُوي فمممل حَا حمممة امر ممماج فمممل ح مممة سفسممممَا  ي  و ممماي قطممما  امطمممل      مممُل
هلل( و سُحا اس َ  امر ماج حمي 1175/هم571 ففل سسة ، َ ات مَهلل امفل ة امساسرة

خمملج اممم َهلل قمموهلل حممي ح ممة فممل او   مموهلل   ممُ ا ضممر  ورممالبوههلل وبممُا  ،وقفممة  لفممات
و علض ام  ال حي امر اج  م  امسَب ا ضا ر   اسِ  ضملل  مُُ  ،امسَب وامس ب
 .(2 حي اه  ح ة

  :. القرامطة وتسببهم للفتن التي كانت تحدث في مكة3
 اسمت ح مة قمُ  علضمت  ضمطلابات وفم ي وه موهلل  ،فضال  مي قطما  امطمل 

فممممل ف .امقلاحطممممة    َمممما ححمممما  مممماي مممممِ اثمممملى   مممم  امر مممماج فممممل  ث ممممل حممممي ا  ممممواهلل
هلل( و سمممُحا و ممم  امر ممماج  مممم  ح مممة  مممبعَهلل ابمممو طممماهل امَ ممملي 929همممم/317 سمممسة

و مممماي امسممممال فممممل  ،فق مممم   ممممُُا حممممسَهلل فممممل امحسمممم ُ امرمممملاهلل ،امقلحطممممل  مممموهلل ام لو ممممة
امطممواف، وقمماهلل امَ مملي بمماق ال  امر ممل ا سممُو  حمما ق ممع قبممة بئممل زحممزهلل واخممذ سمم ال 

 مممم  ا  ممم  امب مممت مق مممع   حممما احمممل ارمممُ ل اممممِ بام مممعُو ،وق مممع بممماب امب مممت ،ام عبمممة
وامقمل امق  م  فمل  ، حما ق م  أح مل ح مة ،امح زاب، م ي امل م  سمقط   م  لأسمِ وحمات
فمممي امبمممماقل فمممل امحسممم ُ امرممملاهلل ثممممهلل اس ممملف امَ ممملي وحعمممِ امر ممممل  .بئمممل زحمممزهلل ُو

وى ،ا سُو  .(3 وبقل  سُههلل ا ثل حي  شل ي سسة  م  اي ُل
 – حا هو رمامَهلل حمع ا  م فل  ،و بُو اي احلاء امرو  اسوا  لاس وي امقلاحطة

ففمل  .حي ا   ط ب امسحاه م ر اج بامحلول حقاب  ضل بة  قمُل مَمهلل –امحال ذ لى 
لبحما بسمبب  عملض امقلاحطمة  ،هلل( ممهلل  مذهب ارمُ حمي امعملا  م رمو929/هم317 سسة
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هلل(  ا ب اح ل امرمو 938هم/327 ومذمع فاسِ فل سسة ،م ر اج وقطع امطل    سَهلل
فسمامَهلل أي  ماذسوا  ،و اسمت ب سَحما حعلفمة ،امع موي  امقلاحطمةابو   ل  حل بي  ر   

ههلل  م  ح ة حقاب  ا طائَهلل خحسة ُساس ل م    ح  وسبعة ُساس ل  م ر اج م ل  قُو
مم  و ممُت   ممع األحممموا   ،فوافمم  امقلاحطمممة واذسمموا م سممال بمممامرو ،  مم   مم  بع مممل حرحع

حمممموا هممممذى ومممممذمع فمممماي بعممممض امع حمممماء رل  ،بحثابممممة ضمممملائب  ممممُفع حممممي قبمممم  امر مممماج
امضلائب و ُعوها ن ل شل  ة وحسَهلل امقاضل ابو   ل بي ابل هل لو امشافعل اممذي 

فممممهلل ال مممع شمممرا   ممم   :قفممم  لا عممما امممم  امعممملا   سمممُحا فلضمممت   مممع امضممملائب وقممما 
 .(1 امُلاههلل وم ي قُ سقط امرو مَذا امح لف

 عممُ حممي امحشممما   . جــدير بالــاكر ان الحجـــاج واجهــوا فتنــا  داخـــل مكــة  4
هلل( ممهلل  مُخ  1161همم/557 ففمل سمسة ،ح ة م حشا   ام مل وا َم َهلل حمع امقلاحطمةامح 

ا ثممل امر مماج  ممم  ح ممة سمموى فئممة ق   ممة حممسَهلل، ول ممع ا ن ب ممة مالضممطلابات وامفمم ي 
، و بممممُو اي ولاء   ممممع امفمممم ي  اسممممت حراومممممة سمممملقة (2 ام ممممل  مممملت فممممل حوسممممهلل امرممممو

ر مم  م ر مماج فممل هلل( ر مم   حمما 1162هممم/558 ففممل سممسة ،امر مماج واخممذ احمموامَهلل
وامسبب فل همذى امحملو اي ا ضمطلابات  ماي ولاءهما  حا مة حمي  ،امسسة ام ل سبق َا

ححما رمُا بماح ل  ، ب ُ ح ة  علضوا م ر اج وانالوا     احموامَهلل و حمامَهلل وسملقوها
وقمممُ وقممع ق ممما  بممم ي  ،امر مماج اي  سممم سفل امر مماج وامرممملال م ممُ همممؤ ء ام  مموخ

و است همذى امف سمة سمببا  ،امعلا  واه  ح ة أ ضا امطلف ي لاه ضر  ِ  ُُ حي اه 
م ممل   حممع اح ممل امر مماج  حا  ممِ و قفمم  لا عمما ُوي امممُخو   ممم  ح ممة أو اموقمموف 

ولفمممض اح مممل امر ممماج  ،حممما  مممُا ق ممماحَهلل ب ع  ممم   سممموو ام عبمممة ،خوفممما   ممم َهلل ،بعلفمممة
و  ممم  ح ممة   مم  اممملنهلل حممي السمما  املسمم  ام ممِ حممي قبمم  أح ممل ح ممة  سمم عطفِ  امعممُو

 .(3 عُو   ي لأ ِبام

 :. هبوب العواصف والرياح5
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فضمال  ممي قطمما  امطممل  وامفمم ي وا ضمطلابات ام ممل  مماس  حسَمما امر مماج فممل 
فقممُ وا َم َهلل  موالث طب ع ممة  ،طمل قَهلل  مم  ح ممة أو بم ي ح مة وامحُ سممة أو ُاخم  ح مة

وحمممي   ممع ام ممموالث هبممموب  ، مماي مَممما  مماث ل  ب مممل فمم َهلل اثسممماء  مماُ  َهلل فل ضمممة امرممو
وامل مممماه امشممممُ ُو ام ممممل  رممممُث بر ممممهلل طب عممممة امحسطقممممة ام ممممرلاو ة ام ممممل  امعوا ممممف

هلل( هبمت   م  امر مماج 1006همم/397 ففمل سمسة ، سم  َا امر ماج بم ي امعملا  وح مة
اء(  حا   فَا ابي ام وزي فل حسطقة امثع ب ة ل ر ا  حت امُس ا بسببَا و اي  ،سُو

 ،ا ا مابَهلل امعطم  امشمُ ُ اث لها  ب لا   م َهلل اذ فقمُ  م  حمسَهلل ا مرابِ واح ع مِ  حم
فعمماُوا  ممم  ام وفممة ثممهلل  ممم  باممُاُ و وقممف امرممو فممل  ،وقممُ اثممل ذمممع   مم  حو ممُ امرممو

 .(1 هذى امسسة
هلل( وفممل حسطقممة امثع ب ممة أ ضمما أ ممابَهلل ل ممر شمممُ ُ 1008هممم/399 وفممل سممسة

هلل( ألسمم  أح ممل امر مماج 1011هممم/402 . وفممل سممسة(2 أثمملت   مم َهلل فعمماُوا  ممم  باممُاُ
بممي حرحممُ بممي  حممل امع مموي لسممامة  ممم  باممُاُ  خبمملههلل بمماي ل رممًا أبممل امرممالث حرحممُ 

شممُ ًُا  عمملض مَمما امر مماج فممل امطل مم   ممم  ح ممة اذ اسَممهلل فقممُوا امحمماء و َممل   مم َهلل 
و  م  ام وفة  .(3 امعط  وحات حسَهلل  ُُ  ب ل ححا رُا بَهلل امعُو

 :. الحر والجوع والعطش والغالء6
 ،َمما امر مماج بمم ي امرمم ي واآلخممل ممل بط بممامفقلو امسممابقة حشمم  ة  مماي   عمملض م

وهمممل شمممُو امرمممل وحممما  لافممم  ذممممع حمممي  طممم  و مممو  وحممما   ل مممب    مممِ حمممي نمممالء 
هلل(  عملض امر ماج معطم  1012هم/403 ففل سسة ،مالسعال ححا  ؤثل    َهلل  ث لا

سحممما قطممما  امطمممل  وفالضمممل امضممملائب  شمممُ ُ م مممي سمممببِ همممذى امحممملو مممم ل امطب عمممة واي
فمل همذى امسمسة وُل امخبمل  مم  بامُاُ بماي ابما ف   مة ف مذ ل ابمي ام موزي اسمِ  ،واملسوهلل

واق مة(  بي امقوي قُ  حع حا  قلب حي سم حائة ل م  حمي ل اممِ وذهمب  مم  حسطقمة
ام ل ف َا  َال و امحاء وقاهلل بسزه امح اى حي   ع ا حا ي وهُحَا وطله فل ا بمال 
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وا  مم   .ثهلل اس  ل ح لء امر اج ،امرس   م ل  فسُ امح اى   مع ا حما ي فعسمُحا وُل
ا  اسمممِ  ،فممماح سعوا  مممي اممممُفع ،حمممسعَهلل حمممي ا    ممماز وطمممامبَهلل بخحسممم ي اممممف ُ سمممال

وق ممم  اسمممِ ه مممع حمممي  ،وه مممهلل   ممم َهلل فاخمممذ أحممموامَهلل ،را ممملههلل ححممما ا مممابَهلل امعطممم 
 .(1 امر اج حا  قلب حي خحسة  شل امفا

 ،هلل(  عممملض امر ممماج محو مممة  طممم  و مممو  شمممُ ُ ي1015/همممم406 فمممل سمممسة
ف مممذ ل اسَممهلل شممملبوا ابممموا   ، مملو ب امممت حمما  قممملب حممي  شمممل ي امفمماو اسممت ا مممُاُههلل  ث

. و  م  امملنهلل حمي امحبامامة (2 ام حا  وا  وا مروحَا وممهلل  سم هلل حمسَهلل سموى سم ة ا ف
فل املوا ة اآلسفة امذ ل م وي ا بوا  ف َا حي امحواُ امساحة وامحضلو وام مل   فائمُو 

مشمممُ ُو ام مممل و ممم  ام َممما ا  اي ذممممع  ع مممل امحرسمممة ا ،حمممي شممملبَا سممموى امضممملل
 .امر اج فل هذى امسسة

 قممو   سممِ ابممي ام مموزي  ،هلل( شممَُ امسممال رمملا شممُ ُا1173هممم/569 وفممل سممسة
ا  اسَمهلل فو ئموا ب ا  مل ام مو  ،اسِ مهلل  ل حث ِ فل ر ا ِ ححا اثمل   م  سمفل امر ماج

ا  .(3  سُ ذهابَهلل  م  ح ة وا بر ام و باُل
َا امر اج اثساء ذهابَهلل  م  م رو  حا احا ام و  ونالء ا سعال فقُ  اس  حس

هلل( اذ وُل اي حممي ه ممع س   ممة ذمممع ا ممُاُ  ب مملو حممي 1177هممم/573 ر مم  فممل سممسة
 .(4 امر اج وحي  حامَهلل

 :. السيول والغرق7
 -حي ام والث امطب ع ة ا خملى ام مل  ماس  حسَما امر ماج ا حطمال وامسم و  

 عممملض امر ممماج فممممل هلل( 894همممم/281 ففمممل سمممسة -  ممم  امممملنهلل حمممي سمممُلو رمممُوثَا 

                                                           
 1)7/260-261. 

 2)7/276. 

 3)10/243. 

 4)10/269. 



 

 45 

 م2006ـهـ 1427(44/1رافدين ـ عدد خاص ـ مؤتمر كلية اآلداب العلمي الثالث العدد)آداب ال

ححا اُى  مم  نمل   مُُ حمسَهلل ،ا  فل(  حطال  ث لو اُت  م  رُوث سم و  حسطقة
 .(1 وطحلههلل فل ا ورا 

امحساقممب(  هلل(  عمملض امر مماج مسمم    ب ممل فممل واُي1095هممم/489 وفممل سممسة
 .(2 بعُ حسطقة سخ ة فس ا حسَهلل حي  عُ ام با  وه ع حي امسال وامر واسات ام ث ل

 :. وفاة الحجاج8
وبعممُ ذمممع   ممِ فمماي امر مماج   علضمموي م حمموت امحفمما ا فممل ح ممة واثسمماء اُاء 

 ي سممبب  مماي سممواء امحمملض أو ا  ممابة برمماُث  امق مم  أو امسممقوط  ،حلاسممهلل امرممو
 – حمما حممل  –حممي أي ح مماي وحمما  سمم و  سممِ حممي  سممول وخممُو  أو بسممبب ام مموالث 

 .اثساء حوسهلل امرمووهل ا ضا  عُ حي ا حول ام ل   علض مَا امر اج  ،ون ل ذمع
هلل(  مممذ ل ابمممي ام ممموزي اسمممِ  ممموفل فمممل همممذى امسمممسة ُُ حمممي 872همممم/259 ففمممل سمممسة

 .م سِ مهلل  ذ ل سبب وفا َهلل (3 ر اج
وفضال  ي اموف مات ام حا  مة ام مل  ر م   ي سمبب حمي ا سمباب فاسمِ قمُ 

 ،ف شمم ل ابممي ام مموزي  ممم  هممؤ ء وحممسَهلل بامممذات امع حمماء ، مموافل امحس ممة امر مماج افمملاُا
ابو ب ل امحقلئ  ،وحسَهلل حرحُ بي ابلاه هلل بي  ر   .ذ ل وف ا َهلل اثساء  ل ح ِ مَهللف 

و مممذمع حرحمممُ بمممي ارحمممُ بمممي  ،(4 هلل( فمممل طل ممم  ح مممة889همممم/276 اممممذي  ممموف  سمممسة
ابمممممممو بشمممممممل اممممممممُو بل اممممممممولا  امحرمممممممُث اممممممممذي  ممممممموفل بممممممم ي ح مممممممة امحُ سمممممممة  ،رحممممممماُ
ابمو سمع ُ  .بمي ُلهمهللوحث ِ ارحُ بي حرحُ بي ز اُ بي بشمل  (5 هلل(922هم/310 سسة

 .ون لههلل  ث ل (6 هلل(952هم/341 امب لي امحرُث امذي  وفل بح ة سسة
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اي حمما وُل اسفمما  ممي امحشمما   وامعقبممات ام ممل  ع مملض امر مماج هممل اسع ممال 
محعاسمما َهلل فممل ذمممع اموقممت وام ممعوبات ام ممل  ع ممل َهلل وحممي ثممهلل  رح َممهلل م حشمما  ب مم  

 .وال ا  هلل ،اش امَا ححا   ع  ا لههلل حضا فا ور َهلل حبلولا
  :القاء الدروس في مكة

حي ب ي امر اج امعلاق  ي  اي امع حاء امذ ي  لوحوي امذهاب  م  ح مة م اُ مة 
فمممماسَهلل  س َممممزوي هممممذى امحساسممممبة  مقمممماء امممممُلول حممممي ا مممم  ا فمممماُو  ،فل ضممممة امرممممو

ابممو ب ممل اآلُحمممل  ،وحثمما  ذمممع حرحمممُ بممي  عفممل بمممي حرحممُ بممي فضمممامة ،وا سمم فاُو
اذ  اي    مل فمل حسم ُ املسمو   م   ال    مِ وسم هلل   ،هلل(959/هم348ت  امقالئ

ور م  ذممع اثسماء ق ماهلل ل م   ،و بُأ بقلاءو امقلري ف   حع امسال رومِ مسحا  قلاء مِ
ضل ل ب حع ر قة مِ م قخ و لوي اراُ ث  اذبة حوضو ة  ي املسو   م   ال 

اي   عم  ممِ ر قمة  ححما رمُا بماآلُحل امقمالئ ،   ِ وس هلل واخبال  اذبة    رة مَا
 .(1 اُت  م  اي  سفض امسال حي ذمع امل   امضل ل وام  حع رو  اآلُحل

وه مذا   بم ي مسما اي ابمي ام موزي قمُ اوُل ام ث مل حمي اخبمال امر ماج امعمملاق  ي 
وهسماع ام ث مل حمي ا حث مة فمل  ،وحا  اي  ع ل َهلل أو    بَهلل اثساء لر  َهلل  م  امرمو

 .ل هذا امبرث  ابِ ن ل ام ل اش ل ام َا ف
 الخاتمة

حممي خممال  ُلاسمم سا محوضممو  امر مماج امعمملاق  ي فممل   مماب ابممي ام مموزي  ح ممي 
 :حالر ة  ح ة احول

 اي ابي ام وزي  اي قُ  سل باخبال امر اج س لًا مح اس َهلل ام ب لو فل ا سالهلل. 
  سممممماب  امحرسمممممسوي ول ممممما ت امُوممممممة وا نس ممممماء فمممممل  قمممممُ هلل ا  حممممما  امخ ل مممممة  

 .ل ذمع حي ا ل وثوابمحا ف ،م ر اج

                                                           
 1)6/393. 
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  اي امخ  فممة امعباسممل  مماي قممُ وضممع امرممو فممل حقُحممة  ممُو  ا حامممِ م ممل   مموي
قوافمممم  امر مممم و بل ا  ممممِ أو حممممي  سمممموب  سممممِ بو ممممفِ خ  فممممة م حسمممم ح ي ورمممماحل 

 .فَو امذي  خ ال اح ل امر اج و س هلل امحوا ب ،حقُسا َهلل
 ابَهلل أو لنممممهلل ذمممممع فقممممُ   عمممملض امر مممماج محعوقممممات وحشمممما    ع ممممل َهلل اثسمممماء ذهمممم

 ُو َهلل أو أثساء  اُ مة امحساسمع  قطما  امطمل  أو ق مة امحماء أو ر مو   موالث 
 .طب ع ة

  و    املنهلل حي ام عوبات وامحشما   فماي امحسم ح ي  ماسوا   سمابقوي م اُ مة همذى
امفل ضمممة وممممي  ثسممم َهلل  سَممما ا مممة  وائممم  أو  مممعوبات م رق ممم  نلضممم ي حَحممم ي 

سالحل وثاس َحا همو  عملف امحسم ح ي اومَحا هو ا حا  ل ي حي ال اي امُ ي ا 
بعضَهلل     بعض وام بارث فل شمؤوسَهلل  سَمهلل  حما  بمل  مسَهلل املسمو   م   
ال    ِ وس هلل فامحس حوي  ام سُ اموارُ اذا اش    حسِ  ضو  ُا   مِ سمائل 

 ام سُ بامسَل وامرح ف.
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Abstract 

Iraqi Pilgrimages' Stories during the Abbasid Era 

In the book: AlMntdum by Ibn Al-Jawzi 

 

Dr. Abduljabār H. Ahmmad  
 

     The present paper deals with an important pillar of the   

Islamic ones, viz, Hajj (Pilgrimage) to Mekah. This study is 

carried out by relying on the pilgrimages' news during the  

Abbasid caliphate. 

 


