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 الصالت الثقافية بني املوصل واملدن املشرقية 

 م01هـ/ 4خالل النصف األول من ق 
  د.مها سعيد محيدم.

  3/4/0233: القبول تأريخ  9/3/0233: التقديم تأريخ

 ةــــــاملقدم

تعدددلصالت ددددافصالتبين ادددد صإلددداةصالت ددددلةصالضاددددا ا ص دددةص تددددن صالت  ددددن  صالتع إلادددد ص
الألجدددداالمصالت ةدددد ما ص بدددد ص ددددلةص  الاددددنةصو ددددافص لا دددد صالت و دددد ص دددد ص،صالضاددددا ا 

 دافصتادنص نن تادنص د ص،صو اانإلو صوإللخصوج جنةصواد  م لصورد ال صورا ردنص دةصالت دلة
صالتبين  صالضاا ا .صصتأ اخ

واادددللصالتإل دددتصلتدددلصتادددلااصالت دددومصفلدددلصالت دددافصالتبين اددد صوالتعل اددد صالتتددد ص
تكصوندددد ،صت بلددددفصإلددددنت  افصالتعل ادددد ص ددددةصالت و دددد صلتددددلصالت ددددلةصالت ةدددد ما صوإلددددنتعن 

الضجددددناالفصالتعل ادددد صوالت دددد ن الفصوالت ددددوال الفصالتعل ادددد صو جددددنت صالتعلدددد صالتتدددد صفيددددلفص دددد ص
الت و دد صوالت ددلةصالت ةدد ما صتتنددوةصتلددكصالت ددافصالتبين ادد صال تددلاللال صتل اددن صالتعل ادد صالتتدد ص

جددد صللال ددد صأ (ص دددةص136ردددد 61ضادددا  صتادددنصاددد  ص ةدددالتانصالت و ددد ص  ددد صالت دددت صال
صص.التتوال  صالتبين  صوالت ن ي

ةصالتعلددو صالتلا ادد صااددا نصنتددأ اخصالتبيددن  صت لا دد صالت و دد صاجددلصإلددةصالتددلال  صتلل
ةصال صتاددنص ددةص اددتصفددللصالت تعددن لاةص عدد صوصفلدد صالت ددلاتصنددنةص ددةصالتعلددو صالتتدد صتاددنص نن 

الت لا دد صتددالاللصأر اتاددنص دد صالت ددلاتصفددةصإلددنم صالت وال دد صالضاددا ا ص ددنصفددلالص  ددنا ص
صالت جنا.ص

                                                 

ص  ناصل الانفصالت و   صجن ع صالت و  .صص
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أ  ددددن صالتعددددنت صصواإلدددلوصأةصالت  لدددد ص دددد صالدددداصالت ددددلاتصتتالدددداصالتتجددددو صإلدددداة
تنبادد ص ددةصفل ددنمصادد صالتتدد صت ج ددفصتأ ا الضاددا  صوردد الص ددنصأنلتدد صأنبدد صالت  ددنل صالت

 نةص إلاصالت ة  صإلدنت ر اصندنةصو المص تدكصالاالردن صوالتتادو ص د صص ةصب صوص،صالت و  
صص.فل صالت لات

 لي صو  ص نصإلاةصالتةن صو لةصالت ة  صالضادا  صصإلنو انلةص اا صالت و  ص
 ا ص دنصإلداةصةد  صالتإل د صالت تواداصو دلةصأادانصالتوادالصاإلدلصت الص نةصالت افصالت  ن

وفلدلصالتد ر ص دةص تدكص،صأةصتنوةصفدةصا اد صالتجااد  صالت  التاد صوالتتد صمنفدلتانصالت و د 
اددعلصالتإل ددتصتلنةددلصفددةص ددللص نفلادد صتلددكصالت اددا صتل و دد صااددا نصإلعددلصالتترادد الفص

التاجدد يصالتااناددا صت وال دد صالت ةدد  صالضاددا  صإلعددلصالت  ددلصالألو ص ددةصالتيدد ةصالت الإلدد ص
الت دافص:صو ةصالج صالتنةلصفةصتلكصالت افصت صتياا صالتإل دتصلتدلص  دو اةصالألو 

والت  افصالتعل ا ص ةصالألمنتا صوالت لةصالت ة ما صلتدلصالت و د صوال   دنمصالتعل دنمصالتد اةص
الت  لددد ص دددةصالت و دددد صلتدددلصالت ددددلةص:صوالت  دددو صالتبددددن  ،صمدددن والصإلتلدددكصالتدددد  افصالتعل اددد 

صالت ة ما ص

لرحالت العلمية مـن األقـاليم واملـدن املشـرقية        الصالت وا: احملور األول

 املوصل 

 صلتدددلصتع ادددلصمإلددد صت دددنو صالت دددافصاإلدددلص دددةصتو دددا صأةصالتإل دددتصاصاتاددد ص
 ددددنصلةصالت  لدددد صردددد صجددددامص ددددةصةص و ددددوف صرددددوصالت ددددافصوإلأل،صالت  لدددد صوت ن ددددالان

ةصالتت نااصاانوةصفللصاإلاع صالتت يافصوالتعلدو صالتتد صالنتادإلفص دةص دا صإالت افص 
 دد ص دداةصأو دد  نص دد صالت يل دد صأةصالت ددلةصالت ةدد ما ص ع دد صإلاددنصالألمددنتا صوالت ددلةصصالت  لدد 

الت ةدد ما صالضاددا ا صأر اددنص  الاددنةصو ااددنإلو صوإللددخصوج جددنةصوردد ال صوادد  م لصورا رددنص
ال صظاددد صإلاددنصفل ددنمصمددن والصإلددد  افصفل ادد صلتددلصالت و دد ص ددد ص،ص ددةصالت ددلةصالت ةدد ما 



 م0230/هـ3466                                      (               36العدد ) –آداب الرافدين 

 

 
782 

المالفصأوصفلدد صالت ددلاتصأوصالتلردد ص  تلددلص جددنافصالتعلدد صوالت ع  دد صاددوالمص دد صفلدد صالتيدد ص
و دددتنصفدددةصرددد اصالتددد  افصالت  دددو صفلدددلصلجدددناالفصص.أوصالتجر ال اددد صتدددأ اخوالت  دددوصأوصالت

فل ا ص ةصةاوخصالت و  صو  الن الفصفل ا صإلداةصالتانتداصوالتةداخص  داصفدةص  دو ص
 نت  ل صوالتا نعص ةصالتعل نمصوالتةاوخصاصا ندةص،ص جنت صالتعل صالتت صتعيلص  صالت و  

أل اددددنص اددددت   صو تجددددلل صومددددلص ددددتنصفددددةصتلددددكصالتدددد  افصصنو اناتاددددصنأةص  ددددللصإلددددلالاتا
ص:صوالت افصالالرن ص  صفل صفلو صأر ان

 التفسري  -أ

 د ص يدلال صالت دافص دنإلاةصصن صةصر دنكصت نوتدأأ نص  ص جن صفل صالتت اا ص  جدلص
ر نتدددكص دددافصبين اددد صإلدددداةصص دددإةوفلدددلصالتددد ر ص ددددةص تدددكص,صرددد الصالتعلددد صوفلددد صالت دددلات
 ص اتص   صأإلوصإلن ص   دلصإلدةصفإلدلصالنصإلدةصادالال صإلدةصفلد صالت و  صوالت لةصالت ة ما

 (صادددنةص919-893ردددد 353-082إلدددةصفإلدددلصالنصالت  اددد صالت عددد ولصإلدددنإلةصالت إلدددناص 
إل ن لصو   صلتلصالت و  صوا  صإلعضصالتت ناا ص ةصأإل صاعللصالت و ل صوفنلصالتلص

صواإلدلوصلةص نن د صالت و د ص د صفلد صالتت ادا صتد صتندةص(1 إل ن لصوإليد ص اادنص تدلصو نتد 
رنص  صر الصالتعل صت صانو والص   صالرت ن ص ةصموالةصفل ن،ص نن تانصإلعل صالت لاتصإل اتول

ص.اااصالتعل صالتوال لاةصتل لا  
 علم احلديث  -ب

 ا ددددظصأةصر ددددنكصالتعلاددددلص ددددةصالتدددد  افصالتعل ادددد ص ددددةصالت ددددلةصالت ةدددد ما صلتددددلص
وا ندةصالااتةدانلصإلادنصنت اادلصصص( 62رددص 9الت و  صملصاإليفصالت  لصالألو ص دةص  

 ص  ل صالت  لتص   لصإلةصالت اةصالت دوال ا  صلتدلصالت و د صإليد ص اادنص تدلصو نتد ص ب
 (صوال ددد صالت دددلاتصفدددةصالت  دددلتصفلددد صإلدددةص ددد اصالت و دددل ص فص921ردددد 099اددد  ص 

                                                 

,ص(6962:ص إلرددلالل,صالأل اددناالتلإلددناص دد صتادد ااص,صالت اددةصفدداصالتددلاةصفلدد صأإلددو،صالإلددةصالألبادد ص(ص1 
 .ص966 3
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رددددددص096.صو  ددددد صالت  دددددلتص   دددددلصإلدددددةصلإلددددد الرا صالتاددددد  م لي فص(1  (ص688ردددددد 015
 (صلتدددلصالت و ددد صواددد  صالت دددلاتص دددةصفلددد صإلدددةص ددد اصبددد صفدددنلصلتدددلصاددد  م لص929 
ونددد تكص  ددد صالت  دددلتص   دددلصإلدددةصفن ددد صإلدددةصا ادددلصالا دددإلان  ص فص،ص ( دددلتصإلددد تا

ةددا انصفلدد صإلددةص دد اصبدد صفددنلصصفددة (صلتددلصالت و دد صوادد  صالت ددلاتص9662رددد 099
وند تكص  د صأإلدوصإلند صال  دلصإلدةص   دلصص(3 لتلصال إلانةصوإلي صا لتص اادنص تدلصو نتد 

تدددو  صإللالاددد صإلدددةصلاددد ن صإلدددةصلإلددد الرا صإلدددةصأادددإلناصإلدددةصفإلدددلصالنصإلدددةصلإلددد الرا صالتدددلا و يص 
 ن دددددنص نبددددد الص دددددةصل  ندددددنةص:ص (ص نددددد اصالتاددددد عن  صإلأ ددددد 62رددددددص 9الت  دددددلصالألو ص دددددةص

الت  دددددددلتصأإلددددددد صاعلدددددددلصالت و دددددددل صصفدددددددةالت دددددددلات((صصمدددددددل صلتدددددددلصالت و ددددددد صواددددددد  ص
وند تكص  د صأإلدوصجع د صال  دلصإلدةص  دلالةصإلدةصفلد صإلدةصاد نةص،ص(4  (969رد 326 ف

إل صإلأ ددد صندددنةص (صلتدددلصالت و ددد صومدددلص نددد اصالتددد ر903ردددد 366الت اادددنإلو يصالت دددن ظص ف

                                                 

،ص0ا،صتاددددنةصالت ادددداالة،صأإلددددوصالت  دددد صةدددداناصالتددددلاةصال  ددددلصإلددددةصفلدددد صالتعادددديا  ،صالإلددددةص جدددد ص(1 
 ص.609 5،صالافل   ؤاا ص،ص(6966:ص إلا وف

,ص   ددلصفوال دد :صت يادد ,صالأل اددنا,صأإلددوصاددعالصفإلددلصالتندد ا صإلددةص   ددلصإلددةص   ددو ،صالتادد عن  ص(3 
 .068 6,ص اإلع ص   لصرنة صالتنتإل ,ص(6986:ص ل ة ,ص0ا

,صالإلددددةصالألبادددد ؛ص068 6,ص اإلعدددد ص   ددددلصرنةدددد صالتنتإلدددد ,ص(6986:ص ل ةدددد ,ص0ا،صالتادددد عن  ص(2)
   دددلص:صت ياددد ,صالأل ادددنا,صةص   دددلصإلدددةص   دددو .أإلدددوصادددعالصفإلدددلصالتنددد ا صإلددد686 0,صالتلإلدددنا
,صالتلإلددنا,صالإلددةصالألبادد ؛ص068 6,ص اإلعدد ص   ددلصرنةدد صالتنتإلدد ,ص(6986:ص ل ةدد ,ص0ا,صفوال دد 

ص.686 0
فإلددلصالتدد   ةص:صت دد ا ,صالت عجدد صالت ددرا ,صأإلددوصالتينادد صاددلا نةصإلددةصأ  ددلصإلددةصالاددوا,صالتاإل ال دد ص(3)

  د صفإلدلصالتوردناصإلدةصصأإلدوص,التادإلن ؛ص50 0,صلال صالت  د ,ص(6918:ص التيدنر  ,ص   لصفب دنة
,ص   ددولص   ددلصالتا ددن  صوفإلددلصالت تددنلص   ددلصالت لددو:صت يادد ,صاإليددنفصالتةددن عا صالتنإلدد ل,صفلدد 

 .096 0,ص اإلع صالتإلنإل صالت لإل ,ص(6966:ص إلا وف
ص.36 0,صالأل انا،صالتا عن  ص(4)
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:ص ددد صالت دددلاتصوتددد صاجدددلصالت دددلاتصف دددلصال دددلص ياددد صتددد ص(1 اإل دددتصفدددةصالألادددن الصالتعنتاددد 
  ددد  ص دددةص اادددنإلو صلتدددلصالت و ددد صتاددد نعص،ص  الت دددلاتصف دددلصأإلددد صاعلدددلصالت و دددل ((

تصالت ددلاتص ددةصةدداو انص  ددنصاددل صفلددلصةددا  صفل ددنمصالت و دد صو دد ص يددل تا صالت  ددل
،ص ص دد صصتلددكصالت ددلةصالت ةدد ما اعلددلصالت و ددلصوفلدد صإلددةص دد اصالت و ددل صوالت  ددلتصالإلدد

ص(2 و  لصأإلوصجع  صال  لصإلدةص  دلالةصص ؤت دنفص د صالت دلاتص  ادنص نتدناصالت د ا (
ن نص   صأإلوصفوال  صاعيواصإلةصلا ن صإلةصلإل الرا صإلةصااالصالاا  الاا  صالت ن ظصالت يا ص

 (صلتددددلصفددددل ص دددددلةص  التةددددن صوالت جددددناصوالتددددا ةصو  ددددد ص908ردددددص 361التةددددن ع ص ف
 دددد ص ردددداصلتددددلصالت و دددد صمنفددددل صصأ اإلددددلوص،ص(3 ص ددددإلانة((أ صوصوالتجاادددد  صوالتعدددد ال صو ددددن ص

اةصو ولص  التصفل صإلةص  اصواإليت صوفنلصلتلصالادالتجاا  صول  صالت لاتصفةصالت  ل
 .(4  (962رد 312 (صوالتاإل ال  ص ف912رد 399ف  صأإلوصفل صالت اانإلو ي ف

و   صأإلوصفإللصالنصالت اةصإلدةص دنت صإلدةص د صإلدةص ادل صإلدةص ادنةصالتا دلال  ص
جدنإل صاادلصإلدةصفإلدلصصإلدن (صلتلصالت و  صوا  صالت  دلتصأ908 رد361  ص تو  صإلعلصا

                                                 

 نصوردوصور ص نصننةصا لرنصملا صالت وال صأوص دنصندنةصاد نعص والتد صوو دنتا صمدلا:صالاان الصالتعنتا ص(1)
وتندوةصم اإلد ص دةصالت ادو ص,صوالاان الصالتعنتا صتإلعلصالضا نلص دةصالت لد ,ص نصت اافصإل صر اصالا  

 )صالإلوصفإلدلصالنص   دلصإلدةصفإلدلصالن,صالت اانإلو ي:صا ظ ,صتل اال,صوم اإل ص ةصأئ  صالت ال اة,ص,
؛ص5ص,صالت نتداصالتتجدن ي,ص(6966:ص إلاد وف,ص عظد ص اداة:صت د ا ,ص ع   صفلدو صالت دلات

نلاددد ص,ص اددنت ص نجاددتا صرادد ص  ةددو  ,صالضادد نلصف ددلصالت  ددلباة,صلالؤلصاددل نةص ددنت ,صل  التددلا
 .319ص,ص(6986:ص إلرلالل,صالتة اع 

لال ص,ص(6956:ص إلاددد وف,ص06ا,صتددد ن  صالت  دددنظ,صالإلدددوصفإلدددلصالنصةددد  صالتدددلاةص   دددل،صالتددد رإل ص(2)
,ص0ا,صاإليدنفصالت  دنظ,صجدا صالتدلاةصفإلدلصالتد   ة,صالتاداوا ؛ص616 0,صأ انمصالتتد التصالتع إلد 

ص.300ص,صلال صالتنتاصالتعل ا ,ص(6999:ص إلا وف
:ص إلاد وف,صةد  الفصالتد راص د صأ إلدن ص دةص ردا,صالإلد صالت دالصفإلدلصالت د ،صالإلةصالتع دنلصالت  إللد ص(3)

ص.069 0,صلال صأ انمصالتت التصالتع إل ,صل ف(
 .069 0,صة  الف،صالإلةصالتع نلص(4)
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و  دد صأا ددنصأإلددوص عددا صفإلددلصالت لددكصإلددةص،ص(1  (62رددد 9التعاادداصالت و ددل ص فصإللالادد ص 
 (صلتدددلصالت و ددد ص939ردددد 303   دددلصإلدددةصفدددليصالتج جدددن  صالت دددن ظصالاادددت الإلن يص ف

لصالألئ د ص  ندنةصال د:ص ن اصالت ااداصالتإلردلالليصإلأ د ،صوا  صالت لاتص ةصفل صإلةص  ا
ل ن تددد صصوأندددلصالتادددإلن صفلدددلص(2  دددةصالت  دددنظصتةددد الئ صالتدددلاةص ددد ص دددل صوتدددايظصوو ع((

  ال لصالئ د صالت ادل اةص:ص  صننةصا   صت لةصفل صإليوت صننةأتل ال اةصو يا صو لاب صوص
.ص جدنمصلتدلصالت و د صوفدنلصلتدلصج جدنةصتا دلتص(3  يانصو لابنصو وصالت  ل صالتوالادع ((

 (صالت يصمن صفةصةدا  صالإلد ص912رد 399اانإلو يص ف اانصو ةصتا ا اصأإلوصفل صالت 
ص(4 ...ص بدد صأإلدد ص عددا صنددنةصا  ددظصالت ومو دددنف.   ددنص أاددفصإل  الاددنة:ص عددا صالتج جددن  

ص،ص(1 نلانصن نص   ظص  ةصالت ان ال((ص(5 والت  الاا 

                                                 

  دلصفإلدلصالت وجدولصأ:صفنل ص ت يا,صالتنن  ص  ص ع نمصالت جن ,صأإلوصال  لصفإللصالن،صالإلةصفليص(1)
فإلدلصالنصصأإلو,صالت رإل ؛ص652-693 3,صلال صالتنتاصالتعل ا ,ص(6996:ص إلا وف,ص6ا,صوآ  وة

:ص إلادددد وف,ص3ا,صف دددد صفإلددددلصالتاددددا صتددددل  ي:صت يادددد ,صالضاددددا ص,صتددددأ اخةدددد  صالتددددلاةص   ددددل
ص.560-566ص,صردد(ص369صص-362أ لالتصا  ص ,صلال صالتنتناصالتع إل ,ص(0220

:ص إلادد وف،ص6ا،ص  ددا لصفإلددلصالتيددنل صفاددن:صت يادد ،صرددلاللصأوص لا دد صالتاددا إلصتددأ اخص:صا ظدد ص(2)
صصص.906 62،صلال صالتنتاصالتعل ا ،ص(6996

 .331-335 3،صاإلينفص:صا ظ ص(3)
,ص ت دداصنددنةصأوص  ياعددن,صرددوص ددن ويصفددةصالت دد نإل ص ددةصمددو صأوص عدد صأوصتي ادد :صالت ومو ددنفص(4)

واالددد صالت  دددلبوةص,ص ص  ياددد لتددلصالت ددد نإل صرادددصالضاددد نلاندددوةص ت ددد صصأةوالةددت اصإلع دددا ص
:ص تإل دنة,ص6ا,صأ و صالت لاتصفلو د صو  دال  ,ص   لصفجن ,صالت ااا:صا ظ ,صفلاانصأب ال
لال ص,صفلددو صالت ددلاتصو  ددال  ,ص ددإل  ,صالت ددنت ؛ص366ص,صلال صالت ندد صالت ددلات,ص(6916

ص.029-028ص,ص(6989:ص إلا وف,صالتعل صتل اااة
 ةصمو صأوص(ص نص  ع صالتتنإلع صلتلصالت او ص صورو,صال لصأ والعصالأل نلاتصالت عا  :صالت  الاا ص(5)

وملصمالصإلع ا صالت  ا صإل نص  ع صالتتنإلع صالتنإلا ص,ص ع صأوصتي ا ص را الصننةصالتتنإلع صالوصنإلا ال
,صتل اادل,صوا  صإلنت  ا صاةص الوا صأالي ص ةصرا صلةصايالاصإلنت د نإل صالتد يص والاصف د ,ص يا

-611ص,صلددددو صالت ددددلاتف,صالت ددددنت ؛ص335-339ص,صأ ددددو صالت ددددلات,صالت ااددددا:صا ظدددد 
616. 
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 .(2 ت صنتناص الت ع نم(ص  صالت لاتص
ن نصننةصا   ص  صإلعضصتلكصالت  افصالتعل اد صالتتد صرد ص دةصأرد صأادإلناص

 د  صإلعدضصالضجدناالفصالتعل اد ص بد صالت افصالتبين ا صصإلاةصالت و د صوالت دلةصالت ةد ما ص
 ( دن اص938ردد 306جنا صالتت ص   صفلاانصأإلوص   لصفإللصالت   ةصالتد الايص فالض

نتددناص التجددد لصوالتتعدددلا (ص دددةصالت  ددلتصفلددد صإلدددةص ددد اصالت و ددل صل ص نددد صالإلدددةصأإلددد ص
ص.ص(3 ص  نتإلفصف  ص  صأإل ((:ص نت 

إلةصملصتع لصفللصالت  لتصفل صإلةص  اصفةصا ا صأإلدناصوالت يصاإللوصلةصالا
وردد الصاع دد صلةصالت ددافصالتبين ادد ص،ص (892رددد 066أإلددوص ددنت ص   ددلصإلددةصلل ادد ص فص

أ ددإل فص توال بدد صوالةصادد ع صالت  ددلتصفلدد صإلددةص دد اصنن ددفصت تيدد ص ددةصالضإلددنمصلتددلص
صص.الألإل نم

  لصفإللصالنصإلةصفدليصإلدةصفإلدلصالنصإلدةص   دلصإلدةصالت إلدن كصأون تكص   صأإلوص
 (ص996-892رددد 332-066الت عدد ولصإلإللددلاص دد صج جددنةصإلددنإلةصالتياددنةصالتج جددن  ص 

صلالت و ددددد صو دددددةص ةدددددنرا صةددددداو  صأإلدددددوصاعلددددد    ددددد صلتدددددلص:ص نددددد اصالت يلاددددد صإلأ ددددد 
  نصال صفللصال د صاد  صفدةصالتعلادلص دةصةداوخصالت و د ص د صالت دلاتصص.(4 الت و ل ((

اعيدواصالتد الايصند تكص  د صفإلادلصالنصإلدةص،صالت و دل صلتن  ص ن صأةا ر صوروصأإلوصاعل
الت و دددل صصل (صلتددلصالت و ددد صوال دد صالت دددلاتصفددةصأإلددد صاعلدد999ردددد 333التددوالفظص ف

                                                                                                                         

 .065 6الأل اناص،صالتا عن  ص(1)
ص.099 0،صة  الف،صالإلةصالتع نلص(2)
أإلددوصالت  دد صةدداناص،صالإلددةص جدد :صوا ظدد صأا ددنص966-965 66،صتددأ اخ،صالت اادداصالتإلرددلالليص(3)

لال صأ اددددنمص،ص(6993:ص إلادددد وف،ص0ا،صتادددد ااصالتتاددد اا،صالتدددلاةصال  ددددلصإلددددةصفلددد صالتعادددديا  
ص.686-681 9،صالتت التصالتع إل 

نتدددناصالتج ددد صإلددداةصنتدددنإل صأإلددد ص  ددد صالتناإلدددن يصوأإلددد صإلنددد صالا دددإلان  ص ددد ص جدددن صص:صا ظددد ص(4)
ص.606-605 6،ص  صالت عن لصالت ظن ا  اإلع صلالئ،صرد(6303:ص التا ل،صالتإل ن يصو ال 
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  نددنةص:صوفددنلصا ددلتصواددوفظصإل جددنت ص ندد ص دد ص  الاددنةصوأنددلص تددكصالإلددةص جدد صإلأ دد 
 .(1 أو لصأر ص  الانةص  ص جنت صالت ن ((

ون تكص   صأإلوصفإللصالنص ن صإلةصإل لال صإلةص ن صإلةصفن  صالتا جن  صتدو  صص
 (صلتددلصالت و د صو دلتصفدةصفدد  صإلدةص ادلصالت و ددل ص فص999ردد 333 :صإلعدلصاد  

وفددددددنلصلتددددددلصج جددددددنةصو ددددددلتصف دددددد صأإلددددددوصالت اددددددةصالتددددددلال ما  صص( 62رددددددد 9 انادددددد ص ص
وندددد تكص  ددد صأإلددددوصالتاادددداصظ ددد الةصإلددددةصالت ادددةصإلددددةصالت ادددد االةص،ص(2  (995ردددد 385 ف

 (صلتددلصالت و دد صوادد  ص998رددد 336 فصإلعددلصص(3 الت  ددن صالتددلا و يصالت عدد ولصإلنت أ ددأ
ص.ص(4  (998رد 336 ةصأإل صرن وةصالأل  ن يصا  ص الت لاتص
وأا نص   صأإلوص نا صف  صإلةصال  لصإلةصلإل الرا صالتعإللويصالت اانإلو يصالت دن ظصص

 (ص جلد ص999ردد 338 (لتدلصالت و د صو  د صاد  ص 956ردد 392تو  صإلعلصا  ص 
جع دد ص   ددلصإلددةصا اددلصإلددةصف دد صإلددةصفلدد صإلددةص دد اصالت و ددل صص ل ددامصالت  ددلتصأإلدد

 دد صا لدد صفلادد صصالأل نلاددتص تددلصمددن صأإلددوص ددنا صأوصص(5  (956-816رددد 053-392 
واصالفد لص،ص  اصالفل د صلاصبيد :صالت اانإلو يصإل د صةدا  صأإلدوصجع د ص   دلصالت و دل 

 .(6 أ لالصتنل ص ا ((

                                                 

 صصص.666-661 9،صتانة:صا ظ ص(1)
 صص.328 1،صالأل انا،صالتا عن  ص(2)
 .032 9،صالأل انا:ص ظ صالتا عن  ا،صالا صت ةصا عيلصتان  صومفصالتنا :صالت أ أص(3)
 .032 9،صالأل انا:صالتا عن  ص(4)
 .023 9،صتأ اخ،صالتاااصالتإلرلالليص(5)
 023 9،صتأ اخ،صالت اااصالتإلرلالليص(6)
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ن دددنص  ددد صالت  دددلتصالت ت دددولصأإلدددوصإلنددد ص   دددلصإلدددةصلالولصالت اادددنإلو يصالتاالردددلص
  إلأ دد ص:صالتاددل   (صلتددلصالت و دد صوادد  صأإلددنصاعلددلصالت و ددل ص ندد اص953رددد 390 ف

 .(1 ةاخصفنت صو عصاالرلصان  صنبا الصوجن صالتإلالص  صالاصالتعل صوأنب ص ةصالت لات((
ن ددددنص  دددد صأإلددددوصإلندددد ص   ددددلصإلددددةصلإلدددد الرا صإلددددةصفلدددد صإلددددةصفن دددد صإلددددةصاال الةص

 (صالتددلصالت و دد صوادد  صالإلددنصاعلددلصالت و ددل ص ندد اصالإلددةص953رددد 390الا ددإلان  ص ف
ةددن صوالتعدد ال صوالتجاادد  صادد  صالإلددنص    دد ص دد صالدداصالت ددلاتصلتددلصالت:صالابادد صومددن صف دد 
و  دددد صالإلددددوص ن ددددلصال  ددددلصإلددددةص   ددددلصإلددددةصلادددد نفا صإلددددةص عددددا ص،ص(2 اعلددددلصالت و ددددل ((

 (صالتددددددددلصالت و دددددددد صوادددددددد  صأإلددددددددوصاعلددددددددلص951رددددددددد 395الاادددددددد نفال صالتاوادددددددد ص ف
و  دد صالإلددوصالتعإلددن ص   ددلصإلددةصاعيددواصإلددةصاواددلصإلددةص عيدد صإلددةصادد نةص،ص(3 الت و ددل 
وتددد صتددد ن صص.لتدددلصالت و ددد ص (ص  دددلتص اادددنإلو 956-816ردددد 391-096الأل ددد ص 

تن انص ن فصال  صفنلصلتلص اانإلو صوأمن ص،صا صأا نمصةاو  صإلنت و  تأ ا الت  نل صالت
 .(4 إلانص تلصو نت 

وندد تكص  دد صأإلددوصفإلددلصالنصالتاإلادد صإلددةصفإلددلصالتوال ددلصإلددةص   ددلصإلددةصان اددنصالااددلصص
و  د ص،ص(5 الت و دل صلاعلدصن (صلتلصالت و  صوا  صأإلد958رد 396فالإلن يصالت ن ظص 

فلددددد صالت اددددداةصإلدددددةصفلددددد صإلدددددةصااادددددلصإلدددددةصلالولصإلدددددةصااادددددلصالت اادددددنإلو يصالت دددددن ظصصأإلدددددو
و الند اص ا دنصال د صف د صص(6 الت و دل صلاعلدصن (صلتلصالت و  صوا  صأإل912رد 399 ف

                                                 

 اإلعدددد ص،ص(6981:ص التيددددنر  ،ص3ا،ص ددددو صالتددددلاةصةدددد اإل :صت يادددد ،صاإليددددنفصالت ددددو ا ص:صا ظدددد ص(1)
ص.00ص،صالت ل  

 .098 3،صالتلإلنا،صالإلةصالألبا ص(2)
 .59 6،صالتلإلنا،صالألبا صالإلةص(3)
،صتدد ن  ،صالتدد رإل ؛ص66-62 6،صالتلإلددنا،صالإلددةصالألباد ؛صص091ص–ص099 6،صالأل اددنا،صالتاد عن  ص(4(

ص.363 0،صة  الف،صالإلةصالتع نل؛صص63 3
 .50 6،صالتلإلنا،صالإلةصالألبا ص(5)

 .06-01 9،صالأل انا،صالتا عن  ص6
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  و ادددلصف ددد اص ددد صالت  دددظص:ص دددةصالأل نلادددتصإلدددلتا صمدددو صادددنموفصالت  دددويصإلأ ددد صندددنة
،ص(1 الن  صالألئ دد ((والضتيددنةصوالتددو عصوالت  لدد ص ندد اصإلنتةدد  صندد ن اصإلددنتر اص يددل ص دد ص دد 

اد  صو   صأإلوصالتينا صفإللصالنصإلةصلإل الرا صإلةصاوادلصالاإل دلو  صالتج جدن  صتدو  صإلعدلص
 .(2 الت و ل صلاعلصن (صلتلصالت و  صوا  صأإل916رد 352 

 (صلتددلصالت و دد ص915رددد 359 فصو  دد صأإلددوص ددنت ص   ددلصإلددةص إلددنةصأتإلاددت ص
ص أإلد,ص(3  (968ردد 321لا ن صلإل الرا صإلةصفل صالتع د يص فص ةصةاو انصأإلفوا  ص

جنإل صاالصإلةص انةصالت و دل صو ولصإلدةصصإل وأ,ص(4  (969رد 326اعل صالت و ل ص ف
 (صوردددددن وةصإلدددددةصالت ادددددناةصالتإللدددددليص62ردددددد 9فإلدددددلصالت جاددددداصالت و دددددل ص فصإللالاددددد ص ص

 ص(5  (62رد 9الت و ل ص فصإللالا ص
 (صلتلصالت و د ص911رد 351ن نص   صأإلوصإلن صالاا نفال صالتج جن  ص فصص

 ص(6 ةصأإل صلا ن صلإل الرا صالتع  يصالت و ل فوا  صالت لاتص
 (ص911ردد 351و   صالإلدوص   دلصجع د صإلدةص   دلصإلدةصالت دن تصالت  الرد ص ف

لتددلصالت و دد صونتدداصالت دددلاتصفددةصالإلدد صاعلددلصالت و دددل ص اددتصنددنةصانتدداصالت دددلاتص
  ةدداخصالت  نتدد ص دد صالدداصالت ددلاتصوأنبدد ر صجاددنلالص:صإلددلتا صمددو صاددنموفصالت  ددويصف دد 

                                                 

لال صأ ادنمص،ص(6991:صإلاد وف ،ص   لصفإللصالتد   ةصالت  فةدل :صت يا ،ص عج صالتإلللالةص:صا ظ ص(1)
 .909 9 ن،صالتت التصالتع إل 

 .93ص–ص90 6،صالأل انا،صالتا عن  ص(2)
 .632 1،صتأ اخ،صالت اااصالتإلرلالليص(3)
 .309 6 ن,ص عج ,صالت  وي,صانموفص(4)
 .309 6 ن,ص عج ,صان وفصالت  ويص(5)
ن صالا ت ,ص   ولصاعال,ص  لول؛ص683ص,صرد(369-362 واللتصا   ,صتأ اخ,صالت رإل ص(6)

:ص الأل ن الفصالتع إلا صالت ت ل ,ص6ا,صإل ع   صالت وال صالتبينفصالت اةصتااوالص  صتا ااصالتن ن 
 .630-636 3,صلال صالتإل وتصتلل الانفصالضاا ا ,ص(0223
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بد صفددنلصص(1 ((اةصاد  صوتدد صادا صانتداصالتدلصالةصتو دناصالنوج عدنصنتداصالت دلاتص ا دنصوادت
،ص(2  (6269رددد 925لتددلص ااددنإلو صو ددلتصف دد صأإلددوصفإلددلصالنصالت ددنن صالت ااددنإلو يص فص

 (ص911رد 351ن نص   صأإلوصفإللصالنص   لصإلةصفل صإلةصالت ااةصالتإلل  صالت ن ظص ف
ن صال  لص.صو   صالإلوصإل(3  (صلتلصالت و  صوا  صأإلنصاعللصالت و ل 916رد 356الوص 

 (صل دددن صأرددد صج جدددنةصلتدددلص986-892ردددد 366-066إلدددةصلإلددد الرا صالااددد نفال ص ف
 .(4 اعللصالت و ل صنالت و  صوا  صأإل

 الفقه  -جـ

ةصر نكص ةصج  صإلاةصالت لاتصوالت يد صأن نص ا ظص ةصالت افصالتبين ا صر اص
 (ص  د صلتدلصالت و د ص908ردد 361فوال  صالت يا صالتةن ع صالت  دلتص فصنةصأإلأو ن  نص
مددل صلتددلصالت و د صالت يادد صالت   دد صأإلددوصالت ادداةصال  ددلصإلددةصصو،ص(5 فلدد صإلددةص دد اصواد  

رنص ددل صم (صوتددوتلصم ددن910-899رددد 356-086 ص   ددلصإلددةصفإلددلصالنصالت ااددنإلو ي
 دددةصالتدددا ةصبددد صفدددنلصلتدددلص اادددنإلو صوندددنةصةددداخصالت   اددد ص ددد صالت دددلةصالت ةددد ما صال ص نددد ص

 (صةدداخص910رددد 356صالت دنن صالت ااددنإلو يصال د صادد  صأإلدنصإلندد صالتادد ويص تدو  صإلعددلصاد  
،ص(6    نصمل صفلا نص ةصالت  الان ااةصال ي ص ةصأإل صالت ااةصالت اادنإلو ي((:صالت يانمصايو 

وتع صفل صوجولص ل ا صتل ي ص  صالت و  ص ب صالتنو  صوالت لا  صننةصو المصالتاإلاص د ص
صص.مل صالت افصإلا الصالتعل 

                                                 

 .038 9 نص،ص عج ص:صا ظ ص(1)
 .692 3،صالتلإلنا،صالإلةصالألبا ص(2)
 .095 6،صالتلإلنا،صالإلةصالألبا ص(3)
 .63 3ص،صاإلينف،صأتاإلن ص(4)
 .069 0،صة  الف،صالتع نلالإلةصص(5)
نن دددد صالت دددد الاص:صت يادددد ،صاددددا صأفددددا صالت ددددإلام،صأإلددددوصفإلددددلصالنصةدددد  صالتددددلاةص   ددددل،صالتدددد رإل ص(6)

ص.01-05 61،ص ؤاا صالت انت ،ص(0226:ص إلا وف،ص66ا،صوآ  وة
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 النحو  -د

ت  الردددد صأ ددددنص دددد ص جددددن صالت  ددددوص إلدددد اصالت  ددددويصأإلددددوصإلندددد ص   ددددلصإلددددةصفلدددد صال
 (ص اددتصجددنمصلتددلصالت و دد صواددن انصوأمددن ص ااددنص ددل صاوالدد ص اددتص991رددد 335 ف

من تد صالادت نلص  د صل  صأب دنمصأواإللصص(1 الت لا صإلأ  ص ةص  الت  ن صالت ةاو اة((صالإلةصو   
تدد ص ؤت دنفص  ادنصنتدناص   ت د ص د صالت  ددو(صص.أرد صالت و د ص د صتدل ا صفلد صالت  دو
وتع ص اتولص ل ا صالت  وصإلنت و  صت صانةصص.(2 ونتناص ة لصةوالرلصنتناصااإلوا (

إل اددتولص ل ادد صالتنو دد صأوصالتإل دد  صصالتدد يصنددنةصو المص ددل  صالتعددن لاةصوالتوال ددلاةصتل لا دد ص
تندددةص تدددكصمدددلصاندددوةص ددد صالتيددد ةصالألو صالتاج ي التادددنإل ص,ص  دددةصالرت دددوالصإلنتلرددد صوالت  دددو

 د صل صصأ إل صر دنكصفدل ص دلال  صتل  دوصصواصا اإل صفللصالتي وةصالتت صإلعلاصالت االي
و  ادددددددنصالت و ددددددد صالتتددددددد صالةدددددددتا ص اادددددددنصالإلدددددددةصالت إلدددددددناص,ص  تلدددددددلصالت دددددددلةصالضادددددددا ا 

ص (صورا ر ن.ص6226رد 390والإلةصج  صالت  وي ف,ص (996رد 332الت و ل  ف

  تأريخال -و

تدد صتيت دد صالت ددافصالتبين ادد صوالتعل ادد صإلدداةصالت و دد صوالت ددلةصالت ةدد ما صفلددلص
لفصتلددكصالت ددافصلتددلصةدداوخصواددااصفلددو صالت ددلاتصوالتت اددا صوالت يدد صوالت  ددوصإلدد صتعدد

ورد الصاعدولصلتدلصةدا  ص دؤ   صالت و د ص د صتلدكصالت دلةص بد صفلد صإلدةص د اص،صتأ اخالت
                                                 

لال صالتنتددداص،ص(0220:ص إلاددد وف،ص0ا،صاوادددلصفلددد صالتاواددد :ص دددإلا ص،صالت ا ادددفصص:صا ظددد ص(1)
ص.636صص،صالتعل ا 

لال ص،ص(6931:ص إلاددد وف،ص6ا،ص عجددد صالأللإلدددنم،صةددداناصالتدددلاةصأإلدددوصفإلدددلصالن،ص  دددويادددنموفصالتص(2)
أ إلددناصالتدد وال ص،صأإلددوصالت اددةصج ددن صالتددلاةصفلدد ،صالإلددةصالتي ادد ؛صص013 8،صأ اددنمصالتتدد التصالتع إلدد 
لال صالتنتدددداص،ص(6955:ص التيددددنر  ،ص   ددددلصأإلددددوصالت  دددد صلإلدددد الرا :صت يادددد ،صفلددددلصأ إلددددناصالت  ددددن 

 .691 3،صالت   ا 
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 ولصف ددد ص   دددلصإلدددةصج اددد صص(1 التددد يصندددنةص  دددلبنص ع و دددنصو ؤ  دددنصل إلن ادددنص ةددداو ال
الت اد صوالت لدوك(صوال د صف د ص د ص ند صصتدأ اخنتنإلد صص  (ص د ص900رد 362التاإل يص فص

:صمدن ،ص دلب نص ولصإلدةصأادل :صمدن ،صنصفلد صإلدةص د او ن صالل صفلا صالتاا صا ن ص  دلب 
  ت دنص:ص(صمدن فدةصالت إلد ص ،صفدةصالت ادةص–تإل دن  صال لب نص  نلصإلةصال  صفةصبنإلدفص

 .(2 ر اصا  صآل ص  صوتلا((:صومنتف،صتو  صالل صرالت صالت ائن صإلنت نمصوت الصوأت لوالصت 
ص   دلب نصفلد صإلدةص دد ا:ص(صمدن وأا دنص ولصف د ص د ص ند ص وتدلصالت ادو ص ص
 دلب  ص  داو صإلدةص:صمدن ،صإلدةصف د الةصالتإلجلد صل لب نصأإلدوصأادواصاعلد:صمن ،صالت و ل 

من صت نصنن فصتال صوتلص اانصص.والتفصت ص  اوةصو نئ صا  ،صرن ئصالت  او  صفةصأإلا 
و  ددلفص ددن ص،ص تجدد صلاددوالةصنادد لصوادديافص  دد صأ إلدد صفةدد  صةدد   ص) اددو صالنص 

ف د ص د ص  نادإل ص اداص ادو صالنصصو ولص(3  ن  صوت صت  لصمإل ص تكصإلدإتلصفدن ...((
  ت دنص د  ص:ص دلب  صفلد صإلدةص د اصالت و دل :ص(صو ن صإلعضصأ إلن صأجلاللاصمن  

ايدن صتادنص نا د صإل دفص،ص د صإلد صفلدلصننر د ص دةص دبع ،صفإللصالت الاصإلعإللصالنصتااوجد 
..ص  دددضصإلددد ص. ددد الفص ددد صوجاددد ص دددو ال ص،صمدددلصمددد أفصالتنتدددا،ص تادددول ص دددةصأرددد صتإلنتددد ،ص ددد 

   دلب  صفلد ص:صوأا دنصاد ن ص(4 إلةصفإللص  نلصإلدةصارد  ...((ص اوج صآ   صإل فصورا
 لب  صأإلوص عةصفاالص ةصوتلصنعاصإلةص نتكصفةص   لص:صمن ،صإلةص  اصالت و ل 

تاو صرنة صإلةصفإللص  دنلصال د أ ص:صمنتوال،صإلةصأإل صإلن صالأل  ن يصفةص ةناخصالأل  ن 
 .(5 ..((. الفصة ل،ص ةصإل  صفليصإلةصالت جن 

                                                 

 .966-ص961 ص66،صتأ اخ،صلالليالت اااصالتإلرص(1)
،ص(6911:ص إلادد وف،ص9ا،ص   ددلصأإلددوصالت  دد صلإلدد الرا :صت يادد ،صالت ادد صوالت لددوكص:صتددأ اخا ظدد ص(2)

ص.612 6،صلال صالت عن ل
 .611 0،ص:صتأ اخا ظ ص(3)
 .095ص–ص099 0،صتأ اخص:صا ظ ص(4)
 صص.098 0،ص:صتأ اخا ظ ص(5)
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 (ص د ص ند ص185ردد 16 د اصأ دلالتصاد  ص صن نص ولصالتاإل يصفةصفلد صإلدة
   دلبفصفدةصفلد صإلدةص:صمدن :صالت إل صفةصفا صفإللصالنصإلةصالتاإلا صالتيإلنعصفةصالتإل د  

إلا نصأ نصأاا صإلظا صالت جلص:صمن ،ص..صفةصاوالصإلةصر ل .  اصالت و ل صمن ص لب  
 دنصموتدكص د صالتةداخص:ص يدن ،صتاد ل نتت فص،صل صت ي  ص ج ص اع   صإل     ص ةص ل  

 .(1 ...((.فل صإلةصأإل صانتا:صأيصالتةاوخص؟صمن ص:؟صملف
اتإلداةص دةصردد اصالت والادنفصال ادنصتدد صت دصص لا د صصالت و دد صإلد صت دصصأ ددلالتص

ةصأصفلددددلصوردددد الصاددددل ،ص(صو اددددإل صوأ ددددلالتصت ددددصصالتإل دددد  الت لايدددد صووال صالت اددددو ص 
الت  دددلتصوالت ددددؤ خصفلدددد صإلدددةص دددد اصالت و ددددل صتددد صانددددةص  لاددددنص ددد صأ إلددددن اصإلدددد صنددددنةص

 دددنةص عن ددد  صأإلدددوصان ادددنصالااليصتددد صادددل صفلدددلصالتتادددو صص  ددداصفدددةص تدددك،ص وادددوفان
ان انصااالصإلةص   لصإلةصالان صص إلنت لا  صوالةصالت ؤ خصالت و ل صأإلصتأ اخالت اإل ص  صالت

صتددأ اخ (صتدد صالتعلاددلص ددةصالت ؤت ددنفص  اددنصنتددناص 995رددد 339الااليصالت و ددل ص فص
مددل والصص.(2 الت و دد (صونتددناص اإليددنفصالتعل ددنمص ددةصأردد صالت و دد (صورا رددنص ددةصالتنتددا

 ظ دددد صإلددددةص   ددددلصفلادددد ص بدددد صصتددددأ اخفلادددد صالتاددددااص ددددةصالت ددددلةصالت ةدددد ما ص ل اددددوالصالت
 (صو  ددددددددددددددد صإلددددددددددددددددةصأإلددددددددددددددد ص  دددددددددددددددد صالتاوادددددددددددددددد ص962رددددددددددددددددد 312التاواددددددددددددددد ص فص

صص.(3  (993رد 383التعان  ف
ةص دددوالت صب ن اددد ص  دددلباةصمدددل والصلتدددلصأ(ص6جدددلو ص مددد ص التواتإلددداةص دددةص دددا ص

و ددوالت صاددإلع صفةدد صص.الت و دد صتلل الادد صفلددلصاددلصالت  ددلتصفلدد صإلددةص دد اصالت و ددل 
ة  نصإلاةص  لتصو يا صو  ا صجنموالصلتدلصالت و د صول ادوالصفلد صادلصالت  دلتصأإلدوص

                                                 

 صص.669-663 0،ص:صتأ اخا ظ ص(1)
،ص(6916:ص التيدنر  ،صفلد ص إلاإلد :صت ياد ،صالت و  صتأ اخ،صن انصااالصإلةص   لأإلوصاص،صالااليص(2)

ص.65صصص ص يل  صالت  ي 0
 .899 3،صت ن  ،صالت رإل ص(3)
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،صالت و ددل صوردد الصاددل صلةصردد الةصالت  ددلبنةصتا ددنص نن تا ددنصإلدداةصفل ددنمصالت ددلاتصلاعلدد
وأ ا نص وصةا  صوالاع ص  صأمنتا صالتلوت صالتع إلا صالضاا ا صوال  ا نص   صالرت ن صاااص

،صةص تكصالتعل ص دةص ادتصالت تعدن لاةصإلد صا دو صالتعلدو صالأل د لالتعل ص  صفل صالت لاتصوال
ةصوإلعلصو نتا دنصاالت لاتصنن فص ةص ا صر الةصالتعنت واإللوصلةصا ع صالت و  صإلعل ص

(ص  ددلبنص ددةص09إل ددنصا ددصصالت ددلاتصل صتإلدداةصلةصر ددنكص ,صتدد صتنددةصإلنت اددتولصالتاددنإل 
،ص   دد ةصةددن ع صوصاوال ددلالصو يااددو  ادد الص،ص(صة  ددنصمددل والصلتددلصالت و دد 33أ دد ص 

(صلةص دددةص6واا دددظص دددةص دددا صجدددلو ص مددد ص ،صادددنصوال دددلالتأ ا وفنت دددنص،صو  وادددنصوال دددلال ص
 تددنئنصالت ددافصالتبين ادد ص ددنصإلدداةصالت و دد صوالت ددلةصالت ةدد ما صلةصر ددنكصاددااصفلدد صمددلص
و ددلوالصلتددلصالت و دد صوتليددوالص ااددنصالتعلددو صوإلعددلصفددولتا صلتددلص  ددنايا صال دد إلوالصفل ددنمص

 (ص999ردد 333 يد ص بد صفإلادلصالنصالتد الايص ف ةاو اةصوتا ص نن تا ص د صالت دلاتصوالت
ص(1 ف ل نصفنلصلتلص  الانةصننةصال لصالت ةداو اةص د ص  الادنةصإل جدنت صالتد ن صوالتدوفظ

 دد ا ظصالةصإلعددضصالت  ددلباةصأ ددإل صتادد ص جددنت ص ندد صووفددظص دد ص  ددنايا صوج عددوالص
 (صندنةص912ردد 399وأا دنصالت  دلتصأإلدوصفلد صالت اادنإلو يص فص،صإلاةصالت دلاتصوالت يد 

  ص  ظصالأل نلاتصالت إلوا صالتة ا  ص تلصإللغص نن  ص   وم ص  صالت دلاتصو الصف  اص
ص(2 وأ إل ص ن اصإلنتة  صن ن اصإلنتر ا

  ددد صالتددد ن ص تدددنئنصماعاددد صوجدددلا صإلنضةدددن  صأ ددد صاصا ندددةصأةص عدددلصصالت تدددنئنصالا
,صالت و دد صادنولمايد صتعدل صأ نن اد صل  دنمصج اد صالتعل ددنمصالتد الرإلاةصوالتيدنل اةص دةصوالت 

  ةصالت والا..صئنأةصالتجلالو صتيل صةاةصا نةصالتيو صتن
(صلةصف دددنواةص ؤت دددنفصادددااصالتعلددد ص6ن دددنص ا دددظص دددةص دددا صجدددلو ص مددد ص 
لاتص بد صنتدناص الت د ا (صتل  دلتصالت اةصمل والصلتلصالت و  صر ص ؤت دنفصإلعلد صالت د

                                                 

 666-661 9،صتانة،صالإلةص ج ص(1)
ص.06-01 9،صالأل انا،صالتا عن  ص(2)
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ونتددناصص(2 ونتددناص الت ددع نم(صألإلدد ص عددا صالتج جددن  ص(1 جع دد صال  ددلصالت ااددنإلو يص أإلدد
(صلةص6ن دنصاا دظصص دةص دا صجدلو ص مد ص ،ص(3    دلصالتد الاي التج لصوالتتعلا (صألإل ص

  دلباةص د ص  دنايا ص بد صةصصأنبد ر صأ دإل والصأالتعل صالت يصالةتا والصإل صردوصالت دلاتصوص
فوال ددد صاعيدددواصالااددد  الاا  صص والت  دددلتصأإلدددص(4 جع ددد صال  دددلصالت اادددنإلو يص الت  دددلتصأإلددد

أوصم دن صص(5 والت  دلتصأإلدوصإلند صالت اادنإلو يص ادتصندنةصتد ص جلد صل دامص د ص اادنإلو 
ص.(6 الت ااةصال  لصالت اانإلو يص   ص  نايا ص ب صأإل

 الصالت و الرحالت من املوصل    املدن املشرقية : احملور الثاني

تيددلص  دد صإلعددضص ددةصفل ددنمصالت و دد صلتددلصالت ددلةصالت ةدد ما صصتتليدد صالتعلدد ص ددةص
ةددداو انصوفل نئادددنصو  دددو صإلعدددضص جدددنت صالض دددامصالتتددد صنن دددفصتعيدددلصإلتلدددكصالت دددلةص

ص:صاصالتعلو صالتت صتليورنصر ونن فصالإل ص
 علم القراءات  -أ

وفلدلص،صالتي المالفص ةصالتعلو صالتلا ا صالتت صالرت صإلانصاااصالتعل ص دةصالت ادل اة
ةصر نكص نافص  لا ص  صالت افصإلاةصالت و  صورا رنص ةصالت دلةصإالت ر ص ةص تكص 

 صإلا الصالتعل ص يلص   صالت ي ئصأإلوصإلن ص   لصإلةصفل صإلةصالت اةصإلدةصالتجل دلالصالت و دل

                                                 

 .300ص،صاإلينف،صالتااوا ص(1)
 .099 0،صة  الف،صالإلةصالتع نلص(2)
 .965 66،ص اختأ،صالت اااصالتإلرلالليص(3)
 .300ص،صاإلينف،صالتااوا ص(4)
،ص(6911:ص إلاددد وف،ص عجدد صالت دددؤت اة،صف ددد ص  دددن،صن نتدد ؛صص069 0،صةددد  الف،صالإلددةصالتع دددنلص(5)

ص.091 9
 .01-05 61،صاا ،صالت رإل ص(6)
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 فص(1  ددددددددد صالتيددددددددد الم صفددددددددددةصال  دددددددددلصإلدددددددددةصادددددددددا صالاةدددددددددد ن  أ (صوص956ردددددددددد 392 فص
لةصملدد صوجددولصالت علو ددنفصفددةصالت ددافص دد صالتيدد المالفصاددل صفلددلص,ص(2  (969رددد 326

 مل ص ةناصالت و لااةص  ص تكصالتعل .

 تفسري ال -ب

ت صانةصفل صالتت اا ص  ص  لات صأ اةص دناص دةصفلد صالتيد المالفص يدلص  د صأإلدوص
-011 دن صالت  اد صالت يد ئص إلةص   لصإلةصاادنلصإلدةصردن وةصالضصإلن ص   لصإلةصالت اة

 (صالتدددددد يصالةددددددتا صإلنتت اددددددا ص  دددددداصفددددددةصالرت ن دددددد صإلنت ددددددلاتص910-869رددددددد 356
فدددةصص(3  اددتصف ددد صإلددنتي المالفصوالتت اددا ص  ددد ص ددر اصوال دد صالتيددد الم صف  ددن،صوالتيدد المالف
 .(4  (935رد 309إلن صالا إلان  ص فصص الت ي ئصأإل

و صفلددددلصلإلدددد الرا صإلددددةص   ددددولصإلددددةص  ددددا صول  صالتت اددددا صوالتيدددد المالفصإل ااددددنإل
ن ددنص،ص(6 وأ ددإل ص  ةدداخصالت يدد ئاةص دد صف دد ا((،ص(5  (962رددد 098الت ااددنإلو يص فص

ص.(1  (963رد 326ل  صالتت اا صفللص   لصإلةصفإللصالت   ةصالتا ويص ف
                                                 

:صا ظدد ,صا ادداصالتااددنصنبادد ص ددةصالتعل ددنم,صإللددل ص دد صادد لصأ  إلاجددنةص ددةصجادد صال إلدد :صالاةدد ن  ص(1)
ص.619 6 ن,صالة عج صالتإللل,صانموفصالت  وي

:ص إلاد وف،ص0ا،صرناد صالت اناد ص د صاإليدنفصالتيد الم،صة  صالتلاةص   لصإلةص   دل،صالإلةصالتجا يص(2)
 .026 0،صلال صالتنتاصالتعل ا ،ص(6982

واا اانص,صواا اانصالنب صالت  لباة التع ض(,صواي لصإلانالتي الم صفللصالتةاخ:صالتي الم صف  نص(3)
خص ناي الماص ةصنتناصالوص ةص  ظ صاةصالتانتاصاع ضصفللصالتةا,صإلع ا  ف ضصالتي الم (

,صال و صالت لات,ص,صالت ااا:صا ظ ,صتل اال,صور صال للصا  صت   صالت لاتصواللالئ 
 .صصص039ص

 .31صص،صالت ا اف،صالت لا الإلةصص(4)
فإلدددلصالنصال  دددلص:صت ياددد ،صاإليدددنفصالتةدددن عا ،صج دددن صالتدددلاةصفإلدددلصالتددد  ا صإلدددةصالت اددة،صالاادد ويص(5)

ص.983 0،صاإلينف،ص لال صالتعلوص،ص(6986:ص الت انض،صالتجإلو ي
 .630 5،صتانة،صالإلةص ج ص(6)
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 دددد ص  اددددن  صةدددد منصور إلددددنصونتدددداصإل  دددد صوالتةددددن صلمددددن صالت اادددداصالتإلرددددلالليص
ت صالتعلادلص دةصالت  د  نفص  ادنص ةد نمصص(2  ا ((والتجاا  صوالتجإلن صو  الانةصو نصو المصالت

ص.(3 الت لو (

 علم احلديث  -ج

  دد صالت  ددلتصأإلددوصالت اددةصفلدد صإلددةصلادد ن صالت و ددل صلتددلصج جددنةصواددنةص
و  دد صالت  ددلتصأإلددوص،ص(4  (62رددد 9و ددلتصإلاددنص تددلصو نتدد صإلعددلصالتعيددلصالألو ص ددةص  

صالت اددةصفلدد صإلددةص ددلم صإلددةص   ددلصإلددةصفلدد صإلددةص دد اصالتاددنئ صالت و ددل ص فصإلعددل
 (صلتدلص  الادنةصول  صفلد صادلصالتةداخصالت  دلتصفإلدلصالنصإلدةص   دلص956رد 392ا  

و   صأإلوصإلن ص   لصإلةصف د صإلدةص،ص(5  (62رد 9إلةصفن  صالت  الان  ص فصإللالا ص ص
 (صمن دد صالت و دد صلتددلص915رددد 355   ددلصإلددةصاددنت صالت عدد ولصإلددنإلةصالتجعددنإل ص ف

ةن ع صأإلدوصإلند صفإلدلصالنصإلدةص اانإلو صتل الا صالت لاتصوالت ي صفللصالصالت ن ظصوالت يا صالت
ن نصل  صالت لاتصفللصالصةا  ص،ص(6  (935-850رد 309-038اانلصالت اانإلو يص 

الت  دلتصأإلدوصفلد صالت اداةصالت اادنإلو يصوال دد صا لد صالت دلاتص د ص جلد صل دامصةددا  ص

                                                                                                                         

 .569-563 65،صاا ،صالت رإل ص(1)
 .026 0ص:صتأ اخا ظ ص(2)
 .50صص،صالت ا اف،صالت لا الإلةصص(3)
ص اإلعد صفدنت ،ص(6986:ص إلاد وف،ص3ا،صج جدنةصتأ اخ،صأإلوصالتينا ص  ا صإلةصاوال،صالتاا  ص(4)

ص.369-ص363ص،صالتنتا
 .992-939 66،صتأ اخ،صالت اااصالتإلرلالليص(5)
 .802 3،صت ن  ،صالت رإل ص(6)
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 (صوننةصالتجعنإل صايدل صةدا  صوأادتن اصالأل اد ص تدلصمدن ص998رد 336إل اانإلو صا   
ص.ص(1  ي((أإلنصفل صأاتنص  لة:صف  

ةصفددددللصالت رددددنل اةص ددددةص لا دددد صالت و دددد صتتليدددد صفلدددد صالت ددددلاتصاصأواا ددددظص
ةصالت لا د ص الرد  صإلعلد صالت دلاتصأاتجنواصالت  ا ص ا ص  ا صفيولصور الصاةا صلتدلص

تاادنصأوتئدكصلةصالت افصالتبين ا صإلاةصالت و د صوالت دلةصالتتد ص  د صأ  ص اةص،صوةاو  
فصف واددد ص نتجددد صفدددةصتلدددكصادددااصالتعلددد صتددد صتندددةص  اددداصتادددنصإليدددل ص دددنصرددد ص دددا

صص.الت ةنانفصالت  لا 

 علم اجلغرافية  -د

ةصالت ؤت نفصالتجر ال ا صالتع إلا صالضادا ا صالتتد صو دلفصلتا دنصأ   ةصالت ع ولص
ردددد صلتادددد صفلددددلصتاددددو صالت ندددد صالتجر ال دددد صالتع إلدددد صوالالرددددن اصفلددددلص دددد صالتع ددددو صوالةص

 صإلددد  اتا صالتجرددد ال ااةصالتعددد اصندددن والصمدددلص ييدددوالصال جدددناالفصنإلاددد  ص ددد صالت يددد صالتجر ال ددد
وأا ن ر صلتلص  تللصأ ينعصالتعنت ص ل صايت  صف لا صإلنافت نلصفللصنتاصالآل  اةص
أوص والادددنفصأةددد نصصوال   دددنص  لدددوالصوةدددنرلوالصإلأ  ادددا صفدددنلالفصوتينتادددلصالتةدددعواصتددد تكص

إلددد اص دددةصإلددد عص ددد صرددد الصالتعلددد ص دددةصالتعل دددنمصأوصص(2 جدددنمفصأو دددن ا صتادددنص اددد ص دددنلم ((
.ص(3  (966رددص 316إلدةص ومد صالت و دل ص فصالت و لااةصأإلوصالتيناد ص   دلصإلدةصفلد 

أ  و جددنصتتاددو صردد الصالتعلدد ص دد صالت لا دد صومددلصالتدد يصنددنةصاع دد صإلنتتجددن  ص دد ص دداةصاعددلص

                                                 

 .909 9 نص،ص عج ،صانموفصالت  ويص(1)
،صالت ان صالت ن ا ص  صالت و  ص  صالتيد  اةصالت الإلد صوالت دن  صالتاجد ااة،صفإللصالتجإلن ص ن ل،صال  لص(2)

 .080ص،ص(6990:ص جن ع صالت و  ،صنلا صالآللالا،صأا و  صلنتو الاصرا ص  ةو  
؛صص5ص،صلال ص نتإل صالت ان ،ص(6969:ص إلا وف،صو  صالأل ض ،صأإلوصالتينا ص   ل،صالإلةص وم ص(3)

رلادد ص،صلادد نفا صإلنةددنصإلددةص   ددلصأ دداة،صالتإلرددلاللي؛صص062 صص6 ددن،ص عجدد ،صاددنموفصالت  ددوي
،صالت اإلعددد صالتإلااددد ،ص(6916:ص الادددتن إلو ،ص3ا،صالتعدددن  اةصوأاددد نمصصالت دددؤت اةصوالبدددأ صالت  ددد  اة

ص.93 0
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  ص،صرد9تيل فص نن ت ص  صالتإل تصالتجر ال  صتيل نصوال  نص  صالت  لصالألو ص ةص ص
 اةصر نكصجر ال اوةصآ  وةصالاصأ ا صت صانو والصإل اتولصةا ت ص ب صملال  صإلةصجع  ص

 (صالتددددد يصأتدددددلصنتدددددناص الت ددددد ال صو ددددد ع صالتنتدددددنا(صوالتا ددددد ال  ص فص900ردددددد 362 ف
 (ص992ردد 382 (ص ن اصنتناص    صجاا  صالتعد ا(صوالت يلاد ص فص995رد 339

ت صنتناص أ اةصالتتيناا ص  ص ع   صالألمنتا (ص   صف  صالإلةص وم صالت و ل صإللردفص
و  لد صتادن ص،صتدكالتجر ال ا ص و تانص  صو لصالتإلالص  وننةصملصان  ص تدلصلوخصالت  ن

  ةددنرلصندد ص ددنص:صإلدد صتن ددةصأر اتدد ص دد صنو دد ص(1 والاددتاوت ص اددن صالا ت ددن ((،صالألادد ن 
 .(2 نتاصف  ((

 دد صمددلصالالدد صفلدلصالتنتدداصالتتدد ص دد  فص دد صردد الصالت جددن صأوا د لصالإلددةص ومدد ص
  وننةص  نص    صفلدلص:صوت صاجلص نصاإلرا ص  نصل ع صلتلصت  الصنتنإل صر الصإليوت 

وجد إل  صالتدلص اد  صأ د صتد صأا ص د ص دن صالت دإلو صةدر نص،ص ا  تأتا  صو ب د صفلدلصت د
،ص تالعددنصلتددلصنا ادد صالتإلدداةصإلدداةصالت  نتددكص دد صالتاددا صوالت يددنئ ،صإليدد الم صنتدداصالت اددنتك

..صوت ف فص ي الفصالتنتداصالتجلالد صالت ع و د صوالتتوالتادلص.وتإلنا ا ص  صالت  الراصوالتا الئ 
،ص ددنص أاددفص ااددنص ادد ن ص تإلعددن صوص،ص لدد صالمدد أص دد صالت اددنتكصنتنإلددنص ي عددن،صالتةدد ا  صالت و ددو  

 .(3 ..((. لفن  ص تكصلتلصتأتالصر الصالتنتنا
 (صوادددن صفلدددلص ادددنصص990ردددد 336إلدددلأصالإلدددةص ومددد ص  لتددد ص دددةصإلردددلاللصاددد  ص 

التتجن صالت  نت صالت بي اةصالت اةصالت  والصالتتجن  صوادال صتدت ا ص  دنئصصالألمدنتا صواإلدنئ ص

                                                 

،صالتاجددد يصأوصف دد صالت ا ددد ص ددد صالضادددا صالت  دددن  صالضادددا ا ص دد صالتيددد ةصالت الإلددد ،صالل ،ص تدداص(1)
ص.62 0،صلال صالتنتناصالتع إل ،ص(6916:ص إلا وف،ص9ا،ص   لصفإللصالتانليصأإلوص ال :صت ج  

 .66 0،صالت  ن  صالضاا ا ،ص تاص(2)
 .62ص،ص و  صالأل ض:صا ظ ص(3)
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ومددلصالالدد صالإلددةص،ص(1 اددلر التةددعواصوتددلواةص ددنصاتع  ددوةصفلادد ص ددةصفددنلالفصالت ددن صوتينت
 م  صنتددناصالإلددةص  لال إلدد ص  ونددنةصاا ددن:ص ومدد صفلددلص ددةصاددإليواص ددةصالتجردد ال ااةصمددنئا

ومدلصإلداةص د ص,صوالادت نلص د ا ص(2 ونتناصالتجاان  صوت ن  صأإلد صالت د  صملال د صإلدةصجع د ((
لملا ددنصلملا ددنصو ددينص ددينصصالضاددا   ومددلص  ددلفصإلددالص:صنتنإلدد صف  دد صالتددلما صل ص ندد 

لةصالفت دددنلصالإلدددةص ومددد صفلدددلصالإلدددةص  لال إلددد صادددلت صفلدددلصص(3 نددد صف ددد ((وندددو  صندددو  صت
وتعد ص ادا صالإلدةص ومد صال د صتدا ص  لادنص،صالت افص نصإلاةصالت لةصالت ةد ما صوصالت و د 

أل د ص د صالتإللالاد صندنةص،ص(4 الوصن نصو   صن التةنو ان صال ص ن صال  صننةصلالفانصااناان
نصااناددانص د صت دد الصادلفوصتل ددنا ااةصالتد اةصنددن والصا ن دوةص  دد صوال د صتوجدد صتوجاد

نتنإلدد ص الت اددنتكصوالت  نتددك(صأوص ددنصاعدد لصإلدددص  ددو  صالأل ض(صوات دد ص تددكص ددةص ددا ص
 .(5  لاب صفةصالتإلالصالتت صننةصااعلصصالت نا ااةصالت  و صفلاانص ب صالأل لت 

ةصر دنكصتيدنمالفصإلداةصالتعل دنمصتدل صفلدلصوجدولص دافصبين اد صأ  ص اةص جدلص
 (ص د ص916ردد 352ر ال د صالا دا  يص فن دنصندنةصتيدنمصالإلدةص ومد ص د صالت دؤ خصالتج

 (صوا اددداصلتدددلصإللدددل صال دددا  ص ددد صإلدددالص دددن  صتعدددلص اددد ص بدددن ص956ردددد 392اددد   
صص.تل افصالتبين ا صوالتعل ا صصإلاةصالت و  صوالت لةصالت ة ما 

  ص جن صالتإل تصالتجر ال  صل صندنةصالا دا  يصص  الآلنلصال لر نص ةصوملصأ 
 عد ضص،صااد صلمايد صتدإلالص دن  ملصو  ص  اا صراد صلمايد صتدإلالصالتاد لصوو د ص  ص

 أفجددددداصإلا دددددنص،صتجااددددد  الصاتاةصمدددددلص اددددد ا نصأل  إلاجدددددنةصوفلاددددد صالإلدددددةص ومددددد ص ددددد ا
                                                 

 .5صص،ص و  صالأل ض:صا ظ (1)
 .089-ص083،ص65،ص و  صالأل ض:صا ظ (2)
ص.65صص،ص و  صالأل ضص:ا ظ ص(3)
:ص الت  اددددو ،ص6ا،ص ددددالصالتددددلاةصفب ددددنةصرنةدددد :صت ج دددد ،صالأللاصالتجر ال دددد صتددددأ اخ،ص:ا ظدددد ص(4)

ص.025 6 ص،صتج  صالتتأتال،ص(6916
 .52-99صص،ص(صلال صالت عن ل6910:ص    ،صالتجر ال اوةصالتع ا،ص  ا ل،صالتةانإل ص(5)
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  عدد صصا الجدد صتدد صنتنإلدد ص الت اددنتكصوالت  نتددك(صأةالا ددا  يصوالدداص ددةصالإلددةص ومدد ص
 دا  يصوأتدلصنتنإلد صالتدد يصا  د صصالتع دوالةص  اد صوأنددلصوأ دنلص دةص  الجعتد صتنتددناصالأل

ادفصأإلددنصلادد ن صالت ن اد صومددلص دو صردد اصالت ددو  صأل ضص  وتي:صالإلدةص ومدد ص تدكصمددنئا
..ص نات ادد انص.ون ددفصمددلص ددو فصأ  إلاجددنة،صالتادد لص  لااددنصو ددو ص ددن  ص جولرددن

 .(1 والتجاا  ص ناتجنلرن((
ةصت  ا صالإلةص وم صإل   ص ةصاإلي ص ةصالتجر ال ااةصوتأب اصأيل صاتإلاةص  نصت

وتد صتندةص،صفصالت  لاد ةص  اصالت افصالتبين ا صننةص ةص  ةصالت ةنانأإلا صال صفللص
ةصتلكصالت افصتاافص دةص تدن صأ ةصتةجا صالتلوت صتتلكصالت افصتنةصر الصاصاع  ص

صالت  ن  صالتع إلا صالضاا ا 
التوال دلاةصلتدلصالت دلةصصأة(صفدل صأ دو ص د ص يدل تانص0واا ظص ةصجدلو ص مد ص 

الت ةدد ما صوالتيددنل اةص ددةصالت و دد ص ددا ص تدد  صالتإل ددتصأفددلاللر صجددلالصملالدد صماناددنص دد ص
ن دنصص,ص تدكصلةص عظد صالتد ال لاةصندن والصمدلصالةدتا والصإلعلد صالت دلات,صال لاةصلتلصالت و د التوص

إلددد صتعدددللفصالت دددلةصالتتددد ص,صاادددنفللا ددد ص ةددد ما صتددد صالتت ناددداصالت  لددد صاوجدددلص صأةاا دددظص
  داص,ص  لوالصلتاانص دنإلاةصج جدنةصوإللدخصوال دإلانةصورد ال صورا ردنص دةصالت دلةصالت ةد ما 

إلندددد ص   ددددلصص الص  ن دددداص بدددد صأإلدددد ددددةصالت و دددد صمددددلصتوتددددوصفددددةصلةصإلعددددضصالتدددد ال لاةص
الأل د ص د ا صصإلع دا ةصأن نص,ص (صتوتلصالتي نمص  صالة نة956رد 392الت و ل ص ف

 (صأتدلصنتدناص   نمداصفلد صإلدةص915رد 355إلن صالتجعنإل ص فص تا ص ؤت نفص ب صأإل
  دداصفددةصالإلددةص,صوأإلددوصإلندد ص   ددلصالت يددناصأتددلصنتددناص ةدد نمصالت ددلو (,صأإلدد صانتددا(

صتةاا ص  و  صالأل ض(.تا نصنتنإل صالل وم صالت يصو  ص
 

ص(6جلو ص م ص 
                                                 

 .089-083صص،ص و  صالأل ض:صا ظ ص(1)
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صالت  ل ص ةصالت لةصالت ة ما صلتلصالت و  
 الحديث -أ

اسم  سنة الوفاة  االسم ت
المدينة 
القادم 
 منها 

أسماء شيوخه 
 بالموصل 

العلم 
الذي 

 اشتهر به 

مؤلفاته أو 
 أعماله 

 المصدر 

محمد بن  -0
الحسن 

 الخوارزمي 

 علي بن حرب خوارزم  م( 919هـ/494)ت
 الموصلي 

، ابن حجر  الحديث  
، لسان

5/044 
محمد بن  -4

إبراهيم 
 السمرقندي 

علي بن حرب  سمرقند م( 919هـ/492)ت
 الموصلي 

المعاني   الحديث 
، األنساب

؛ 2/422
، ابن األثير
، اللباب

4/020 
محمد بن  -3

عاصم بن 
يحيى 

 االصبهاني 

علي بن حرب  اصبهان  م( 900هـ/499)ت
 الموصلي 

، الطبراني  يث الحد
، المعجم

4/54  

أبو بكر احمد  -4
 الدينوري 

ت بداية 
 م( 01هـ/4ق)

، السمعاني  الحديث  أبو يعلى الموصلي  الدينور 
، األنساب

4/30 
أبو جعفر احمد  -5

 النيسابوري 
)كتاب  الحديث  أبو يعلى الموصلي  نيسابور  م( 943هـ/300)ت

 الصحيح( 
، السيوطي
، طبقات

  344ص
أبو عوانة  -9

يعقوب 
علي بن حرب  اسفرايين  م(942هـ/309)ت

 الموصلي 
الحديث 
 والفقه 

، ابن العماد 
، شذرات
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 4/424 االسفراييني 
الحسين بن  -2

صالح 
 الهمداني 

)ت بعد 
 م(942هـ/309

أبو جابر يزيد  همدان 
 الموصلي 

، الذهبي  الحديث 
، تذكرة

4/290 
أبو نعيم  -2

 الجرجاني 
علي بن حرب  جرجان  م(934هـ/343)ت

 الموصلي 
الحديث 
 والفقه 

)كتاب 
 الضعفاء(

، ابن العماد
، شذرات

4/499 
أبو محمد عبد  -9

الرحمن 
 الحنظلي الرازي 

علي بن حرب  اذربيجان  م(932هـ/342)ت
 الموصلي 

)الجرح  الحديث 
 والتعديل( 

الخطيب 
، البغدادي
، تأريخ

00/405  
أبو احمد  -01

عبداهلل 
 ني الجرجا

، المقدسي  الحديث  أبو يعلى الموصلي  جرجان  م(940هـ/331)ت
كتاب 
، الجمع

0/045-
042 

عبيد اهلل بن  -00
 يعقوب الرازي 

له مجالس  الحديث  أبو يعلى الموصلي  أذربيجان  م(944هـ/333ت )
 ذكر 

، ابن حجر
، لسان

4/009-
002  

أبو عبد اهلل   -04
 مكي الزنجاني 

)ت بعد 
 (م944هـ/333

عرس بن فهد  أذربيجان 
 الموصلي 

، السمعاني  الحديث 
، األنساب

9/312  
أبو الطيب  -03

 ظفران الدينوري 
)ت بعد 

 م(942هـ/332
هارون األنصاري  وأب الدينور 

 الموصلي 
، السمعاني  الحديث 

، األنساب
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9/431 
أبو حازم  -04

 النيسابوري 
هـ/  341)ت

 م(950
، الخطيب  الحديث  أبو جعفر الموصلي  نيسابور 

، تأريخ
4/413  

أبو بكر محمد  -05
 النيسابوري 

)ت  
 م(950هـ/344

إمالء الحديث  الحديث  أبو يعلى الموصلي  نيسابور 
بنيسابور وله  
كتاب )أخبار 

الزهاد 
 والصوفية( 

، السلمي
، طبقات

 44ص

أبو بكر محمد  -09
 االصبهاني 

، ابن األثير  الحديث   أبو يعلى الموصلي اصبهان  م(953هـ/344)ت
، اللباب

3/442 
أبو حامد احمد  -02

 الطوسي 
، ابن األثير الحديث  أبو يعلى الموصلي  طوس  م(959هـ/345)ت

 ، اللباب
0/59 

أبو العباس  -02
محمد 

 النيسابوري 

له مسجد  الحديث  أبو يعلى الموصلي  نيسابور  م(952هـ/349)ت 
 بنيسابور 

، السمعاني
، األنساب

0/494-
499 

أبو عبد اهلل  -09
الزبير األسد 

 اباذي

، ابن األثير  الحديث  أبو يعلى الموصلي  أذربيجان  م(952هـ/342)ت
، اللباب

0/54 
أبو علي  -41

الحسين 
 النيسابوري 

له مع شيخه  الحديث  أبو يعلى الموصلي  نيسابور  م(991هـ/349)ت
 مذاكرة 

، السمعاني
، األنساب

4/49-
42 

 و القاسم عبدأب -40
 الجرجاني  

)ت بعد 
 م( 990هـ/351

، السمعاني  الحديث  أبو يعلى الموصلي  جرجان 
، األنساب
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0/94-
93 

الحسين بن  -44
 إدريس الهروي 

محمد بن عمار  هراة  م(990هـ/350)ت
 الموصلي 

له كتاب  الحديث 
صنفه على 

 تأريخنحو 
البخاري 
 الكبير 

، ابن حجر
، لسان

4/424-
423 

أبو بكر محمد  -43
 البخاري 

الحديث  أبو يعلى الموصلي  بخارى  م(994هـ/353)ت
 والتفسير 

، ابن األثير 
، اللباب

3/400 
أبو حاتم محمد  -44

 ألبستي 
أبو يعلى الموصلي  بستا  م(995هـ/354)ت

وأبو إسحاق العمري 
م( 902هـ/ 319)ت

 وآخرون

له كتاب  الحديث 
)الثقات( 
و)كتاب 

المجروحين( 
 رهاوغي

ياقوت 
، الحموي
معجم 
، البلدان

 0/349مج
أبو محمد  -45

 جعفر المراغي 
، ابن األثير  الحديث  أبو يعلى الموصلي  نيسابور  م(999هـ/359)ت

، اللباب
3/091 

أبو عبد اهلل  -49
 محمد البلخي 

-359)ت
-999هـ/352

 م(992

، ابن األثير  الحديث  أبو يعلي الموصلي  بلخ 
، اللباب

0/454 
أبو بكر  -42

إسماعيل 
 الجرجاني 

)ت بعد 
 م(992هـ/352

أبو إسحاق العمري  جرجان 
 الموصلي 

، الذهبي  الحديث 
 تأريخ
، أحداث

(300-
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، هـ(309
  023ص

أبو بكر احمد  -42
 االسماعيلي 

هـ / 320-422)ت
 م(291-920

الحديث  أبو يعلى الموصلي  جرجان 
 والفقه

، لسبكيا 
، طبقات

3/23 
 -ب

 الفقه
أبو الحسين  -49

احمد 
 النيسابوري 

فقيه   نيسابور  م(994هـ/350)ت
 حنفي 

تولى قضاء 
 الموصل

، الذهبي
، سير

09/45-
49 

أبو بكر محمد  -31
 المراغي 

له كتاب  نحو   اذربيجان  م(949هـ/335)ت
)المختصر( 
و )شرح 
كتاب 

 سيبويه( 

ياقوت 
، الحموي
معجم 
، البلدان

 0/493مج
 -و
 تأريخال

حمد بن جرير م -30
 الطبري 

له كتاب   تأريخ علي بن حرب  طبرستان  م(944هـ/301)ت
الرسل  تأريخ)

 والملوك( 

، الطبري
، تأريخ

0/091 
مظفر بن محمد  -34

 الطوسي 
أبو زكريا االزدي  طوس  م(921هـ/391)ت

الموصل 
 م(945هـ/334)ت

حديث 
  تأريخو 

، الذهبي 
، تذكرة

3/294 
نصر بن أبي  -33

 سي نصر الطو 
أبو زكريا االزدي  طوس  م( 993هـ/323)ت

 الموصلي 
حديث 

  تأريخو 
، الذهبي 

، تذكرة
3/294  
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 ( 4جدول رقم )

 الرحلة من الموصل إلى المدن المشرقية 
اسم  سنة الوفاة  االسم ت

المدينة 
التي رحل 

 أليها 

أسماء 
شيوخه 
 بالموصل 

العلم 
الذي 
اشتهر 

 به 

مؤلفاته 
 أو أعماله 

 المصدر 

 قراءات -أ

أبو بكر  -0
محمد 

 الموصلي 

درس  اشنان  م( 950هـ/341)ت 
القراءات 

على شيخه 
احمد بن 
سهيل 

 االشناني 

تولى  القراءات 
قضاء 

 الموصل 

، االسنوي
، طبقات

؛ 4/423
، ابن الجزري

، غاية
4/410 

 تفسير -ب
أبو بكر  -4

محمد 
 النقاش 

دينور  م( 994هـ/350)ت 
واصبهان 
والري 

 ابور ونيس

درس 
القراءات 

على إبراهيم 
النيسابوري 
وأبو بكر 

 االصبهاني 

له كتاب  التفسير 
)شفاء 

 الصدور(  

، ابن األثير
، اللباب

؛ 3/340
، ابن حجر
، لسان

5/34 

 حديث -ج
، السهميحدث  الحديث لم اعرض  جرجان )ت بداية ق أبو  -3
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الحسن 
علي 

 الموصلي 

ص ، يختأر  بجرجان  على شيوخه  م( 01هـ/4
303-304 

أبو علي  -4
بن صدقة 
 الموصلي 

)ت بعد 
 م(950هـ/341

محمد بن  خراسان 
عاصم 

 الخراساني 

عقد له  الحديث 
مجلس 
 إمالء 

، الخطيب
، تأريخ

00/439-
441 

أبو بكر  -5
محمد 

 الجعابي 

نيسابور  م( 995هـ/355)ت 
 وبلخ 

أبو علي 
 النيسابوري 

حدث  الحديث 
باصبهان 
له مؤلفات 

ا منه
)مناقب 
علي بن 

أبي 
 طالب(

، الذهبي
، تذكرة

3/241 ،
945-
؛ 949
، الذهبي
، سير

09/94 
 جغرافية  -د

له كتاب  الجغرافية   اصطخر م( 922هـ/392)ت ابن حوقل  -9
)صورة 
 األرض( 

، ابن حوقل
صورة 
، األرض

وما  5ص
 بعدها 

ص
ص

Cultural Contacts between Mosul   and Eastern 

Cities during The First Half of the 

Fourth Century of Hejre and of the Tenth Century 

BC 
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Dr.Mahaa Saeed Hmeed 

Abstract 

The Islamic Arabic thought had a profound impact  on 

the formation of  the Arab Scientific  heritage across Long 

centuries, Their heritage embraced may scientific aspects 

which resulted in contact and Communication  between the 

cities of Islamic Arab state. This communication manifests 

itself in enhancing the cultural and scientific links between the 

Islamic Arab state parts from which certain centres, and cities 

emerged with the passage of time. They became places which 

bore the flag of Islamic Arab culture such as Mosul which had 

a special status, contributed considerably to reinforcing Islamic 

Arab culture, and got a high fame; a matter that has attracted 

the scholars' affection. 
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