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على كتب التراجم ابن  القرن السابع الهجري أثر مؤرخو الموصل  خالل  
 العديم انموذجا  

 الخفاف مها سعيد 
   مركز دراسات الموصل  جامعة الموصل  

   (2022/   9/9قبل للنشر في   2022 /8 /8)قدم للنشر في  
   الملخص:

 مننن المنننراين الموننن يين   مننان لهنن  نتاج  عدد   الميالدي بظهورامتاز القرن السابع الهجري/ الثالث عشر     
االحداث التارياية التي جرت بمدينة المونل أو غيرها من الحواضر العربية االسالمية  تدوين  في    ا  مبير  را  دو

  فنني حننين ان   التنني وننن ت الينننا  مننا دونننون  مننن روايننات فنني متننبه  او لألحننداثمعانننرته    وذلك من االل
ما بين روايات تاص المونل ورجاالتهننا   قد تنوعت  التي مان مندرها منراو المونل روايات ابن العدي   

بننن العنندي  فنني متابنن  امن اه  المنادر التي اعتمد ع يهننا المنننر  وهي         واارى تاص مدينة ح ب وع مائها
  هنناع ننى ااتالف الايننربمونها متداولننة فنني عنننر ا(  لمن تبقى أهمية ت ك الروايات  )بغية الط ب في تاريخ ح ب

 .روايات شفاهية وتحريريةبمونها  
  الم مات المفتاحية: المونل  منراين  متب التراج   ابن العدي .

 
 
 

The impact of Mosul historians during the seventh 
century AH on the translation books of Ibn al-Adim 

as a model 
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Abstract 
                The seventh century AH / thirteenth century AD was characterized 

by the emergence of the product of a number of Mosul historians, and they 
played a major role in writing down the historical events that took place in the 
city of Mosul or other Arab Islamic cities, through their contemporaneous 
events or what they wrote down in their books that reached us. While the 
narrations of Ibn al-Adim, whose source was the historians of Mosul, varied 
between narrations related to Mosul and its men, and others concerning the 
city of Aleppo and its scholars, and it is one of the most important sources that 
the historian Ibn al-Adim relied on in his book (in order to request in the 
history of Aleppo), but the importance of these remains The novels being 
circulated in the last era are different from being oral and written novels .          
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 لمقدمة:ا
ان المتااع    لبتاات التاااداان ا اات ا عاااع اوتاا و سعااو خ لااا سعو ما اا   مخ تع ااا  خ عااع خاااع 

، كمع بدزو كتت  مغيدهع خن الش صيعو  كعلمحتثين م القداء مال قععءأختص بتداان الش صيعو  
كتاع     ييا  البعات بعاع مخ عاع  الاينن سعشا ا فيعاع امخادما  لألشا ع  تداان المتن التي تدان فيعع  

لعتاعريخ اال ايخي، م ات  عما مها  خان البتات الم م(1262هاا 660في تعريخ وعت( البان ال اتان و 
أث ااو سعيااي كميااد خاان الماا رخين، لمااع ت اام ي خاان خااعة  تعري ياا  ماعدابياا  شااعخع  مخ ياات  ساان بااية 

ارخ بيااي لحة اا  ة يعاا  اختااتو الااو  اا    ، الشااعم سعخاا  مالم بقاا  الشاامعلي  خ ااي سعااو ماااي التحتناات 
مع التااداان التااي اكدهااع مال ااي ع، مهاا  خااع أ   اادة  ااي الم لااه ساان أ دا ااي فااي كميااد خاان ا ا  عاا اادمن 

وقاين خمان اتاو   اتي، ميقا  البتاع  فاي ليفبع ت خصترا لألخي مال قل ماال تشععة س ت كميد خن ا
( صاا ح     ااي  ساان ا ااد  اباان 160خقتختااي التااي بععاات  فااي  اااعءاث ااي سشااد ااا ءا خاا  ال عااعر ، 

لبتاع  مخ ع اي مخعةتاي التباد  الاو اهميا  اال تان مويعتاي مرويتاي مسي تاي  علةاعب  مال عماعء، ثان 
ااعء فاي ال ا ء  مالت ديف ب ةخ الم ب ة  م شداتي، ثن الحتنث سان اعدابيا  ختن ا  وعات هايا خاع

ال عان ماالة   مالةيع ا  اماي عن  ألهالاالمل، اخع بيمع نت عق ب ةي  اا اء البتع   فقات امرة تاداان 
عئت ماالشا عر موكعااعو المادمر بعاع، ف اي سان  ةان ك ياد خان القصا خن اهل وعت اخع  علةكن ام

خ  ةاا  ال د ااعن لعتاادام اال اايخي    خدكاا  ة  اا  م اات تاان االستمااعة سعااو  اةبياا  مرمااااعو تعري ياا ،
 (، تحقيق المعتي سيت الدمالي .2016ةرا عو الم ب ةعو اال يخي  ،  رةخك:

كاااعن لعااان و ااا را فاااي كتاااع  خمااان خااا رخي الم صااال  فعااا  اباااداز اثاااداخاااع اهميااا  ال حاااث  
  ق ا ابان ال اتان خمال االزةي مال  اعبي مال علاتاعن، مال ا     ن خ رخ  االمل  :همع   سعن  م  ال يي (  

المع ي خ رخين سعصدما ابن ال تان مهن كميدمن، مبعلتعلي فعن و  ر خ رخي الم صل م تعاعتعن 
خحيبعع، ليا   ت ان ابن ال تان  ت اا د سعو ا ل تقتند ان اأخي خن   سعو  ت اثد  شكل ام  عخد

ء المااا رخين مالاااك ل ااات  ا ااا ع   فاااي خقاااتختعع ماااا ة و ااا رهن المعااان  فاااي ودكااا  التاااتمين هااا ال
، مفي   س غ ع ا س عع االخدين ام ا عن التعري ي ، مكيلك  ت فد خعة  سعمي  تعري ي   ت ت عمزهع 

تعع ختن    عتاة  ة يع ا ععع  مكع   خصتر القادار اويع اع مبحكن خ عمر ال  ت كعن لم    الم صل  
الماا ثد  ااي ،اخااع العااتح خاان ال حااث هاا  البشااه ساان و اا ر خ ل ااعو خاا رخي الم صاال الااينن ام 

 سعصدما ابن ال تان  في المحيط المقعفي ال دبي اال يخي ماالخيد ا م ااع ليلك.
كمعل التنن ابن ال تان  م ت  ةن ال حث الو خقتخ  مارب  فقداو، تحتثت ال قد  االملو سن

و ا ر خ رخاا  الم صال الااينن  اا ق ا  ، مشاامعت ال قاد  المع ياا تاعريخ وعاات مكتع اي  يياا  البعات فااي 
و ا ر خ رخا  الم صال الاينن سعصادما ابان  ، ملامت ال قاد  المعلما  ييا   الابن ال تان فاي كتع اي  

أثااد خ رخاا  الم صاال الةااع قين مالم عصاادين الباان  البتااع  ااتااي، ماوتاا و ال قااد  الدا  اا  ال ااتان فااي
 مخعتم  فيعع ابدز خع ت صل اليي ال حث خن  تعئج. ال يي ، ال تان سعو كتع  
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 :وكتابه بغية الطلب في تاريخ حلب ابن العديمكمال الدين  اواًل:
م( مهاي الةا   التاي واتةهع 1192هاا 588ملت كمعل التنن ابن ال تان فاي ختن ا  وعات  ا         

م ااامعي االخ اااعر -هللا  قاااعءيالااايي ال اااي   لماااعل الاااتنن اةاااعل فاااي البتاااع  ب  ةاااي لياااع  و الحمااا ي 
، ماكااااد الصاااا تي ا ااااي ملاااات  اااا   (1 المةاااات عة  فااااي اكااااد ب ااااي ابااااي اااااداة ، م داتااااي سعيااااي فع دبااااي((

، ميااادا  (3 م(1193هاااا 589، اخاااع المقديااا ي فااايكد ان مالةتاااي كع ااات  ااا    (2 م(1190هاااا 586 
 الة   االملو لب  عع ا تم ما د  المصعةر البن ال تان.

هاا  سمااد باان اومات باان م اا  هللا باان خحماات باان م ا  هللا باان اوماات باان احيااو باان  اخاع ا اامي مك يتااي 
زهيد بن هعرمن بان خ  او بان ىيةاو بان س ات هللا بان خحمات بان اباي ااداة  ساعخد بان ربي ا  بان 

، ال قيعااي،  ا ندااا  فااي  ةاا ي  لااو ب ااي سقياال الااينن  ااك  ا ال اادا  (4 خ يعاات باان ساا ح  ااعن سااعخد
   عن  ك  ا ال صد  في خحع  ب ي سقيل. ثن ا تقل خ  و بن ىيةاو ، ف ي سن ان (5 مال  يد 

م( لعاد  الت اعر ، 815هاا 200بن س ت هللا بن ابي اداة   لاو وعات ما ات ة عع مالاك   ات  ا    
، مخان (8 ، مابا  و اص (7 ، أخاع ك يتاي فب اي باا اباي القع ان(6 فع تقدما فيعاع مكاعن خان فقعاعء الح  يا 

سعااو ا ادتي   اال ان تبعااق سعيااي مهااي  ابان ال ااتان( مهااي ك ياا  ت اا ة  لااو اشاعد ك ااعي ك ياا  اةعقاات 
اوت ا يفي اليي كعن ما   المدم  مكميد الشك ى في ش دي، خن اكد ال تم مشك ى ال خعن فةامي 

، ماةعقاات سعااو اباان ال ااتان ساات  القااع  اشااعدهع لقاات  لمااعل الااتنن( مسعاال اااع  و الحماا ي (9 باايلك
لب  ااي مهاا     كع اامي كمااعل فااي كاال ف اايع  ، لاان ا ااتن   شاايء  ال  اا ت اةااي  هاايا العقاات سعيااي 

، ماخاي  اع ي الم رخا ن سان ااع  و هايا (10 مكعن بيي  اعرزا،، مال ت اعةو اخادا،  ال مااعء بياي خ ادزا،((
، (11 العقت ملق  ا ابن ال تان  ي، ملة ي ابن الش عر با  صتر صتمر اآلا (،  مشمس سعمعء االخ (

، (12 ة ي با   يت ال  يء مرئيس الدؤ عء، م يت ال زراء،  ا يد ال يفا  الم ةما (اخع الي  ي ي فقت ل
مكماااد  هااايي االلقاااع  تاااتل سعاااو خكع تاااي مامصاااعفي م ااام تي الحةااا     فااا ن هللا كمااال خعقاااي، موةااان 

 .(13 خعقي((
كتع اي لن تيكد المصعةر التعري ي  التي تدامت البن ال تان  لو ت عيمي، خع ستا خع اكادي فاي و    

 االخ عر المةت عة  في اكد ب ي ابي اداة ( اليي اوت ى سعو ف عئل هيي اال د  مخ ع  عاع مالايي 
 قاال خ ااي اااع  و الحماا ي ويعتااي،  ا أشااعر اباان ال ااتان ا ااي لمااع بعااه الةااع    خاان سماادي الحقااي مالااتي 

دي  ادأ القادآن  علبتعتيت في ةخشق، ف تن القدآن و ةع، مسمدي تة   ا ين، ملماع بعاه ال عشاد  خان سما
، كماع كاعن ل الاتي اومات بان (14  علقداءاو ال شد، كمع ت عن ال ط مالبتع   مكعن خ تعتا، بين زخيئاي

م   هللا مه   علي مخبيت تأثيد ك يد في ت عيمي االملي اليي كعن ندغ ي في و ظ ال قي، ف ي، 
د بااان ة ااادزة و سااان سماااي اباااي غاااع ن خحمااات بااان م ااا  هللا الااايي  ااام  خ اااي الحاااتنث، مالشااايخ سمااا

م(  ااام  خ اااي 1219هاااا 616م(، مخااان اشاااعد شاااي خي  الشااايخ افت اااعر الاااتنن  و 1210هاااا 607
الحاااااااااااااااتنث الشاااااااااااااااديف، مةر  القااااااااااااااادان مال حااااااااااااااا  سعاااااااااااااااو اباااااااااااااااي ال قاااااااااااااااعء خ فاااااااااااااااق الاااااااااااااااتنن 

،مةر  الحاااتنث سااان نااات ابااان شاااتاة الااايي لاااي صاااع  مثيقااا  خ اااي فعااا  (15 م(1245هاااا 643الحع اااي 
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داو خ عااااااع اث ااااااعن بدفقاااااا  مالااااااتي مكااااااعن الااااااك  اااااا   ، ثاااااان رواااااال  لااااااو القاااااات  ارباااااا  خاااااا(16 شااااااي ي
م( 1239هااا 637م(. ماث ااعن ل وااتي مالااك  اا    1211هااا 608م( ماا ااع،  اا    1207هااا 604 

م( ، مخان 1232هاا 630م( فةم  الحتنث خن الشيخ اب  سعاي االم اي  و 1244م 642م     
 لاو الح اعز خاان م(، كماع رواال 1241هاا  639شاي خي اا اع، اومات باان س ات الادومن المقت ااي  و 

م(، مم ا  هللا بان 1221هاا 618اال اةاء فدي   الحج فعلتقو خ  ابي ال ت ح  صاد الحصادي  و 
، كااايلك روااال  لاااو ال ااادا  خااادتين ف صااال  عاااتاة  ااا   (17 م(1252هاااا 650خحمااات المقت اااي  و 

م( مالتقاااااو  علشااااايخ س ااااات ال  يااااا  االخ اااااد 1256هاااااا 654م( ماالخااااادى  ااااا    1250هاااااا 648 
، كمااااع زار الم صاااال  اااا   (18 م(1245هااااا 643ماباااان خيقااااد ال عااااتاةي  و  م(1214هااااا 611 و 

م(  ا اكد ابن ال تان في تدام  الشعسد اومت بن خحمات الم ادمح  اعبن الحايمي 1253ها 651 
م(  لااو لقعئااي خاا  هاايا الشااعسد فااي الم صاال  ااعئي،:   مااتم اات  ااي 1258هااا 656الم صااعي  و 

 ئي  ت غيد خع   ي مت يع ب ي االا عة مكعن ااتمعسي  اي فيعع ما شت ي خقعةي  خن ش دي مكعن وي
، كمااع التقااو (19  علم صاال  مشااعت ال دخاا  ناا م التع اا  خاان خحاادم  اا   اوااتى مخمةااين م ااتمعئ ((

 علمحاااااتم ابااااا  خحمااااات الم اااااعفي بااااان ا ااااامعسيل الم صاااااعي الم ااااادمح  اااااعبن الحاااااتم  الشااااااعف ي 
 .(21 م(1225ها 622و ، ماب  القع ن س ت المحةن الب  ي  (20 م(1232ها 630 و 

اخع تيخييي  فقت   و ابن ال تان م تع، ة يي، خن ويعتي في التتريس فتر  سعو نتاي ال تنت خان  
الباااااااي ، اشاااااااعدهن ابااااااا  ال ااااااات  سماااااااد بااااااان خحمااااااات الم ااااااادمح  اااااااعبن الحعاااااااات التخشاااااااقي  و 

صاعوت كتاع   االساي  ال بياد   (22 م(1285هاا 684م( مابان شاتاة الحع اي  و  1232ها 630
، ف ااي ساان خكع تااي فااي التااتريس اا أ شااه ختر اا   ع اامي ، (23  ي اكااد اخااداء الشااعم مال  يااد  (فاا

تقعت ست  خ عصت خ عع ت عيم  مخ عع اةاري   ا سمل ختر ع، لمت  م ةدا، لعشعد  ال عمي  التي مصععع 
تر ا  خمال الم (24 ة يع  خن ويعتي، فقات ةرس  فاي ال تنات خان الماتار  الح  يا  الم تشاد  فاي وعات 

، مكعن ناترس  الحاتنث لبي اي  ا تعقاو الحاتنث سعاو اشاعد (26 ، مالمتر   الحيمي (25 الشعا  تي 
شي خ سصدي كمع اكد  ع قع،، ملن اقتصد  شاعةي ال عماي سعاو التاتريس، ما ماع  اعم    شاعء ختر ا  

 ااع  ساان ، كمااع (27 م(1239هااا 637 اامعهع  ع اامي مهااي المتر اا  البمعلياا  ال تامياا  مالااك  اا    
م( مكاعن سمادي 1245هاا 643القعلي صتر التنن اومت بن   ي التملا  فاي   اعء ةخشاق  ا    

، متاا لو الاا زار  لمعاا ق ب ااي اناا   خاادتين، االملااو فااي سعاات (28 آ ااياق  اات بعااه ال عخةاا  مال مةااين
، مالمع ياااا  فااااي سعاااات المعااااك ال عصااااد المااااع ي (29 م(1236-1216هااااا 634-613المعااااك ال  ياااا   

،  ا أ اااي  ااات  اااع  سااان المعاااك (31 ، كماااع تقعااات  يع ااا  الةاااعب  (30 م(1259-1236 هاااا634-658 
ال عصد المع ي وعلن وعات مةخشاق فاي الحكان، مال   عان ختاو تقعاتي لعايا الم صات، لبان ن اتم الاك 

م( س اتخع لان المعاك ال عصاد الماع ي 1250هاا 648في فتد  ختاأخد  خان ويعتاي، مل ععاع   ات  ا    
ماال اباان ال ااتان  اا يدا،  لااو ساات  خااتن خاان بااية الشااعم خاان   اال خعاا ق ب ااي ،لمااع س(32 ةخشااق لحكمااي

اناا   ، مكع اات خاان أهاان الةاا عراو س ااتخع ار اال  اا يدا، لبعاات ال  اات  مخةااعست  ال ياا  ، خاان   اال 
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المعاااااك ال عصاااااد الماااااع ي واااااعلن وعااااات  لاااااو المعاااااك الصاااااعل  ا ااااامعسيل واااااعلن ةخشاااااق مالاااااك  ااااا   
، مات قاات (33  ارزخياا  الااينن هااعام ا اسمااعل وعاات م( لبعاات المةااعست  خ ااي لاات ال 1240هااا 638 

م( مةفن 1261ها 660المصعةر التعري ي  ان مفع  ابن ال تان كع ت  مصد مت في  ةعهدهع      
 .(34  ة   المقبن  علقعهد 

متدق ابن ال تان خن البتات المت  سا  مالتاي ال عاع فاي خ تعاه ف ا ن ال عان مالم دفا ، فاأله فاي     
ف اااي، ساان الشاا د مال اااط، لب ااي باادز ب صااا ي خ رخااع، خاان خااايل كت ااي التعري يااا  الحااتنث مال قااي، 

اشعدهع كتع    يي  البعت في تعريخ وعات( مها  خ لا    حم اع، مكتاع   زبات  الحعات خان تاعريخ 
. مكتع   التراري في اكد اليراري(، ال ي لعمعك الةعهد  م ع    مالة  اب ي المعاك ال  يا  (35 وعت(

، مكتع   ال صاع   لاو الح يات (36 ديت ودار  االل عة في الص د سعو فقت االمالة(خحمت، مكتع   ت 
في مصه البي عو مالبيت(، مه  في البت ماالسشع ، مكتع   ل ء الصا عح فاي الحاث سعاو 

، مكتاع   خ عاعف فاي االصاا ل (37 الةامعح(، مكتاع   االخ اعر المةات عة  فااي اكاد ب اي اباي اااداة (
 .(39 ، مغيدهع خن البتت (38 ابي و ي  ( اكدهمع ال عتاةيمال دم  سعو خيهت 

م(  لاو كتاع    ييا  البعات 1256هاا 654اخع خ ع ي لقت اشعر ابن الش عر الم صاعي و  
، مال اااي سعاااو (40 فاااي تاااعريخ وعااات(  ع اااي   وااايا بياااي وااايم تاااعريخ ال بيااات اباااي  كاااد بااان ثعبااات((

مال صاا ل التااي تةاا ق خ ااعخي  ا اامعء التااداان، مان ، ملاان اشااي س ااي فااي خااتاخل االباا ا  (41  مبااي
خعل ي في التدتيت في تداان المحمتنن الينن ا ععن ال بيت ال عتاةي في امل التاداان سعاو ساعة  
  ض الم رخين، بي مع ات   ابان ال اتان التدتيات سعاو وادمح الم  ان، ما ال ال ا ء االمل خاع  

تحق الااايكد ال الن لااا  ض تدااماااي خصاااعئص  متن ااا  وعااات م اااعل رمز ماااعل:   ان ابااان ال اااتان اةااا
تعري ي ، بل الن المقتخ  التعري ي  اصا حت سعاو ناتي فصاي، لا مع، سان اعدابيا  شامعلي  ا ريع، 

، مكع اات تااداان اباان (42 ما عااع  حماات ت  ااع، ألوةاان المصااعةر م ااتخت فيعااع خ ع خااعو ثقعبياا  غ ياا ((
ا صاال خااع اكاادي    اا عة الاادامي فياايكد ال ااتان لعش صاايعو ة،يقاا ،  ا ن ااتأ  مقتخاا  خع صاا  س عااع ثاان 

 ة ي مخ ل عتاي، ماا ء خان  ايدتي، ةمن االخايل بتعري عاع، مفاي   اض االوياعن ا باي تق يماع، لعاع 
مي قااتهع  شااكل سعمااي، مييوااظ ا ااي استماات سعااو الترا اا  الميتا ياا   شااقيعع المشااعهت  ماال اات  ا ، 

ا اااا   تااااتل سعااااو  اااا   اةيسااااي فبااااعن ناااا مر الم ا اااا  االثدياااا  ثاااان اصاااا عع، أخااااع خصااااعةري فعااااي م 
،مهاايا البتااع  خاان البتاات التااي شااد  اباان ال ااتان فااي تألي عااع فااي زخاان خ كااد خاان ويعتااي، (43 مثقعفتااي

ابتااتأ فااي تألي ااي لاان نت ااعمز سماادي المعخ اا  مال شاادين،   اال ان تصاادفي المشااعغل ماال اا عر مالتد اال 
ااتمااا   اااي  حعااات فاااي  لعمعااا ق سااان التاااأليف، مهااايا مالااا  خااان خااايل كااايم ااااع  و الحمااا ي الااايي

. بيكا ن ابتاتاء تألي اي لعايا (44 م(1228-1221هاا 626-618الة  او االخيد  خن ويع  اع  و  
م( خ لاااا ع، لع يااااعة  مااللحااااع  1260هااااا 658البتااااع  فااااي تعااااك الماااات ، مبقااااي البتااااع   لااااو  اااا    

يق سن خ  ة  ماال تتراق مه   دا   ارب  ن خ عتا، لن اصل الي ع   ى اث ع سشد خ عتا،  عخد تحق
 ال د عن لعتدام اال يخي.



 الرابع / الدراسات التارخيية واجلغرافية عدد خاص باملؤمتر العلمي الدويل  

Special Issue of the Fourth International Scientific Conference / Historical and Geographical 

Studies ISSN: 7452-1992, (2022) 
 

6 

 

اخع الةيم  التعري ي  لبتاع  ال ييا   فعا  خان البتات المعما  فاي التاعريخ اال ايخي أرخ  لا ية      
م(، فع   ممع     ل ألواتام الم بقا  فاي 13ها 7الشعم خيل       دمن وتو خ تصه القدن  

لتملا  ب اي انا   التاي سعصاد الم لاه خع كعاع تعك الحة   الممتت ، ف ي، سان اهميتاي فاي التاعريخ  
ماخدائعاع، كماع ت ادز ،يمتاي اا اع، فاي اوت اعوعن ب صا   ة يعا  خان كتات خ قا ة  كمياد  لان تصاع ع 
و ةعااع اباان ال ااتان م قععااع الي ااع، م اات ت  ساات خ لاا سعتعع بااين التااعريخ ماالة  الم ماا ر مالم ةاا م، 

االمل إلوصاعء مرصات ال اا ة الةاكع ي فاي  . م ت خصص ال ا ء(45 ماال ةع  مالتداان مغيد الك
وعت ما ارهع مس  ا ي    ع  فاي اكاد خان  ا ل خان ، عئال ال اد   أسماعل ختن ا  وعات، مخان كاعن 

. أخااع  ةياا  اااا اء البتااع  فقاات ملاا  اباان ال ااتان تااداان خمياا   ألساايم (46  ا ععن فااي  ااعله الحقاات((
يع ااا ، ت م عااان وعااات  خاااع  علةاااكن خااان ال اااد  مال  ااان سعاااو الةااا اء خااان اهااال ال عااان ماالة  مالة

ماال تقدار بعع أم  علمدمر بعع، مهي تداان تةتمت ،يمتعع خمع لم ي الم له في الت ديف بعن مخاع 
 ع ي خن اشا عرهن مرماااعتعن ماخ اعرهن. كماع امرة تاداان أل امعء اسايم خعما رين، لان نادة لعان اكاد 

اكادهن، ف اي، سان خاع اوتا اي البتاع  سعاو  بيمع ساتاي، ملا ال خاع  ياتي سا عن لبا اهن ال ةايعن ما اتثد
لمي  ك يد  خن القصعئت ماالشا عر، الاعف   لاو وكعااعو اةبيا  مرماااعو تعري يا  ا اتمت ابان ال اتان 

،م ت أثعر هيا البتع  اهتمعم الم رخين  الينن (47    عع خن خصعةر لن تصع ع ملن تدة س ت غيدي 
تمات سعياي م اعر سعاو  ع اي ،مخا عن خان ل اص مالماال أفادةما لحعات تعري اع، ام اكادا، ،فما عن خان اس

سعيي خمل ابن شتاة اليي  قل  س ي في كتع ي االسي  ال بيد  (، كمع اث و سعيي الي  ي ي  ق لي : 
، مزاة (49 ، ممصا ي ابان كمياد  ع اي تاعريخ خ يات (48   ام  لحعت تعري ع، ك يادا، اوةان بياي خاع شاعء((

،ما ااد اباان الشااح      ااعي م،يمتااي مالااتمس (50 غعااا  الحةاان اباان تعاادي بااتري  ع ااي تااعريخ ك يااد فااي
ل  ةي خع ا ت ات التينيل سعيي  عئي،: ملن أر لحعت تعري ع، خ تصاع، لايكدهع    ال خاع ام اي تعري اع، 
خةت ى ع، لعع االخعم كمعل التنن اب  القع ن خحمت بن اومت ابن ال تان الحع ي الح  ي، فعتقو مااعة 

، لمااع ت اام ي خاان خااعة  تعري ياا  ماعدابياا  خاان (52 الةاا عمي  علتااعريخ الحعفاال ، ممصاا ي(51 ماةااعل((
بااية الشااعم سعخاا  مالم بقاا  الشاامعلي  سعااو ماااي التحتناات، مهاا  خااع ا  اادة  ااي اباان ال ااتان ساان ا دا ااي 

 فبع ت افعةاتي ت  ع، ليلك خصترا، لألخي مال قل ماال تشععة س ت كميد خن اليوقين خمن اتو   تي.
 حضور مؤرخو الموصل الذين سبقوا ابن العديم في كتابه بغية الطلب:  -ثانياً 

سدفاات الم صاال ب تعاعااع الم دفااي مسعاان التااعريخ لاامن الااك ال تااعف، لباان ال نتاا فد لااتن ع 
خ ع خااعو ساان الماا رخين الااينن كع اات كتاا عن ختتاملاا  فااي الم صاال مخعصاا  فااي الحقاات اال اايخي  

خان الما رخين كاعن  ات  قال سا عن ابان ال اتان   اض  الم كاد ، فاي واين ه اعق اشاعراو  أ امعء ساتة 
رمااعتاااي، مال اااتند  علااايكد ان هااا الء المااا رخين  ااات بدسااا ا فاااي سعااان الحاااتنث أم االة   لاااو اع ااات 
التعريخ، مكعن ل   عن رمااعو خعم  في خعة  كتع   ال يي (، مالك خن خيل ال قل سن خ ل عتعن 

، فح اظ ابان ال اتان فاي كتع اي المايك ر ال تنات خان الم ق ة  التي لن تصل الي اع فاي ال  ات الحعلاد
 الدمااعو التي كع ت خصعةرهع خ ق ة  مخن ه الء:
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مها  خحاتم مخا رخ  خشاع ر  م(945هــ/334اوال: ابو زكريا يزيد بن محمد بن أياس االزدي)ت
اله   ض البتت خ عع تعريخ الم صل(  ممصل الي ع ال ا ء الماع ي فقاط، مكتاع   ة قاعو خحاتثي 
اهاال الم صاال(اليي ا تاا س خ ااي  اباان ال ااتان   صااع خباا ال،  ساان ةديااق الدماااا  المدت باا   علةاا ت اا 

... اخ د اع ابا  خ صا ر اعء في تدام   رفعس  بن شتاة :" اخ د ع اب  خحمت الم عفو بن ا معسيل
بن خكعرم  بن اومت الم ة  الم صعي  عل: اخ د ع... ابا  زكدياع ن يات بان خحمات بان اااع  االزةي 
في كتع  ة قعو خحتثي اهل الم صل مفقععئعن  اعل: مخا عن ي ا  ايي خان الب قا  االملاو رفعسا  

خاااان البتاااات الم قاااا ة   ممصااااع ع  ة قااااعو خحااااتثي اهاااال الم صاااال(، مي اااات كتع  (53 باااان شااااتاة..."
خقتب ااعو خ ااي فااي كتاات   ااض ال عمااعء خماال ال بياات ال عااتاةي فااي كتع ااي  تااعريخ  عااتاة(،  ماباان 

، (54 سةعلد في كتع ي  تاعريخ ةخشاق( مابان و اد فاي كت اي خمال   االصاع   فاي خ دفا  الصاحع  (
هاايا البتااع  فااي كتع ااي لمااع  ااعم ال عوااث  ةااعم اةريااس ال ع ااي خشااك را  بت مياا   ما اات داف رمااااعو 

 .(55  ة قعو ال عمعء مالمحتثين خن اهل الم صل البي زكديع االزةي(
ــل ) ــي الموصـ ــابي قا ـ ــدادي ال عـ ــد البلـ ــن محمـ ــامر بـ ــن بـ ــد بـ ــر محمـ ــو بدـ ــا: ابـ -284ثانيـ

مهاا  اواات الح ااعه المشااع رين فااي رماااا  الحااتنث، ف ااي، ساان اهتمعخااي م(: 965-897هـــ/355
وة ااعي خاان خاايل ا اامعء خ ل عتااي التااي اكدهااع ال بياات ال عااتاةي  ااعئي،: ، مهاايا خااع ال (56  علتااعريخ 

 (57   ملي تصع يف كميد  في االب ا  مالشي خ، مخ دف  االخ   ماالخا او، متا اريخ االخصاعر...(( 
م ت استمت ابن ال تان سعو كتع  ال  عبي  خ دف  االخ   ماالخ او( في تدام  المحتم الحكن بن 

، في رمااا  ت اص االخياد  ع اي (58 م(  737ها 120اوت زهعة المتن    و   ت    المبعت الم  مخي
خن  عةاو  ديش ملي رماا   عئي،:   م دأو في كتع  االخ   الينن رمما الحتنث، تاأليف اباي  كاد 

، كمع استمت ابن ال اتان سعاو هايا البتاع  فاي رمااا  ت اص المحاتم راشات بان  ا ت   (59 ال  عبي((
 ااعئي،:   اكااد الحااعفظ اباا   كااد  (60 م( ماخااعي خعلاات باان  اا ت 731هااا 113 و  المقدا ااي الحمصااي

خحمت بن سمد ال  عبي في كتع  االخ   الينن رمي س عن الحتنث راشت بن   ت الحمصي ماخ ي 
، كمع اشعر ابان ال اتان ان راشات بان  ا ت و اد نا م صا ين مكاعن نت قات  (61  ه  خعلت بن   ت ((

 ل ال  ااعبي  ااعئي،   م ااعل اباا   كااد ال  ااعبي: ا ااي و ااد ناا م صاا ين خاا  ال دوااو خ تمااتا، سعااو   اا
، نيوااظ أن الدمااااعو التااي اخاايهع اباان ال ااتان خاان ابااي  (62  خ عمياا  مكااعن ا ياا  سعااو ال دوااو((

 كااد ال  ااعبي ال تت ااتى الااميم رمااااعو فقااط، مال امكاان ال اا م  كي ياا  مصاا ل هاايي الدمااااعو اليااي، 
ريخ  عتاة( اليي مرة بيي تدام  لعقعلي اب   كد ال  عبي ت ين ان كت اي ب  ت الدا    لو كتع  تع

امي ااع، اود اات،  ا اكااد ال بياات ال عااتاةي:   ان اباان ال  ااعبي لمااع خااعو كااعن أمصااو  ااأن تحااد  
، مه اع ابادح  ا ال كياف اةعا   (63  لت ي فعود  امي عع، ماود  خ عع كتت لع اع  كع ات س اتي((

مه  خن كتت اب   كد ال  عبي التي  ات اود ات و ماالاع ا  سعاو هايا  ابن ال تان سعو هيا البتع  
الة ال احتمل اخدين، األمل: ان ابن ال تان مصعتي  ة   خن هيا البتع  لن تحد ،  حيث تمكان 
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خان ان ابعا  سعيعاع، ماالوتماعل المااع ي: ان  صا   هايا البتاع  خ ااا ة  فاي كتات اخادى ت ااص 
 بع  سعو هيي ال ص   ميةت عة خ عع في كتع ي ال يي (.سعن الحتنث، خك ت ابن ال تان ان ا

مهمع اب   كد خحمت ماب  سممعن بن   يت بن هعشن بن مسع  بن سدام بن ن يت بن الخالديان:    -2
، مسدفاع  عل علاتاعن  ةا    لاو  ديا  ال علتاا  اواتى  ادى (64 س ت هللا ن تعي  ة عمع  لو س ات الةايس

المشاااااع رين تميااااا ا  ةااااادس  ال تنعااااا  مكاااااعن ابااااا   كاااااد خحمااااات ، مهماااااع خااااان الشااااا داء (65 الم صااااال
م( الايي ت  ات خان 990هاا 380، م ت سعصد ابان ال اتان  و  (66 م( ه  االل د981ها 371 و 

 (67 لمد  و ةي مخيالداتي  ا اكد  أ ي كعن اح ظ   اله  مد، كل  امد فاي  حا  خعئا  مر ا ...((
، مكتااااع  (68 ماااال  لتااااع  اخ اااعر الم صاااال(ملعااان كتاااات فاااي التااااعريخ مهاااايا مالااا  خاااان س عمي عاااع خ

، م ااات استمااات ابااان ال اااتان فاااي تدامااا  الشاااعسد الم ااادمح ابااا   (69  الاااتاعراو( الااايي اكااادي الصااا تي
م( سعااو خااع اكاادي اباا   كااد خحماات 965هااا 354البياات اوماات باان الحةااين الم اادمح  ااعلمت  ي  و 

اواات ال علااتنين، فااي اخااد ال علااتي  ا اكااد:    قعاات خاان خااط ابااي  كااد خحماات باان هعشاان ال علااتي، 
، متبماان اهميااا  هااايي (70 ال ةاا   التاااي   بااي خااان شااا د ابااي البيااات المت  ااي هااايي صااا رتي...((  

الدماااا  ان اباان ال ااتان امرة خااع كااعن  اات اكاادي اباا   كااد ال علااتي ساان الشااعسد الم اادمح المت  ااي، 
باان ال ااتان  عااض مبعلتااعلي فاا ن فقااتان كتااع  اباا   كااد ال علااتي،  اات اسبااو أهمياا  خعصاا  لدماااا  ا

ال ةد سن االختيح فاي خاع ا اص خ ام  عع االةباي أم التاعري ي. مفاي   اس التداما  اكاد ابان 
ال ااتان مفااع  المت  ااي  ااعئي،:   لتاات خحماات باان هعشاان ال علااتي  علم صاال فااي  اا   خمااس مخمةااين 

الم ادمح  ، كمع استمت ابن ال تان سعيي في تدام  الشعسد ا معسيل بان القع ان  (71 مثيثمعئ ...((
م(، مفاااي رماااا  ت ااص خح اال لعشااا داء خاان بياا عن االخيااد  اااعئي،: 828هااا 213 ااعب  ال تعمياا   و 

، نعحاااظ خااان هااايي  الدماااااعو  ان  (72    قعااات خااان خاااط اباااي  كاااد خحمااات بااان هعشااان ال علاااتي...((
االخيد كعن  ح زتي كتت لن تصل الي ع ، لبان ابان ال اتان اةعا  سعيعاع ةمن ان ا عان سان س اعمين 
هاايي البتاات، كاايلك استماات اباان ال ااتان سعااو ال علااتنين فااي تداماا  الشااعسد الحةااين باان ا قاا   باان 

ع   التاعراو( لع علتاعن،  ا م(. لب ي في هيي الدماا  اصدح  مصتري مه  كت9ها 3ةامة ت في     
اكاااد ابااان ال اااتان:   وكاااو ابااا   كاااد مابااا  سمماااعن اب اااع هعشااان ال علاااتاعن س اااي وكعاااا  فاااي كتاااع  

، مه  خن البتات الم قا ة ، مه اع تةعاد ،يما  كتاع   ال ييا ( البان ال اتان فاي اكاد   (73   التاعراو((
  ص   خن كتت لن تصل الي ع. 

 الذين باصروا ابن العديم في كتابه بغية الطلب:حضور مؤرخو الموصل  -ثالثاً 

م( 13هااا 7تت عااو خكع اا  خاا رخي الم صاال مخعصاا  الااينن سعصاادما اباان ال ااتان خاايل   
خاان خاايل استمااعة االخيااد سعااو رمانااتعن مكتاا عن التعري ياا . مالتااي    ااعع  اات مصاال الي ااع، مالقةاان 

ص   في كتع ي  ال ييا ( م قال سان اآلخد خع زال خ ق ةا،، في وين ابن ال تان  قل   ض هيي ال 
 خ رخي الم صل مهن سعو ال ح  التعلي م يتن سدلعن مفق اال  ةي  في    او مفعتعن :

 :(74)م(1214هـ/611ابو الحسن بلي بن ابي بدر بن بلي الهروي )ت  -1
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، ملاات  علم صاال ثاان رواال  لااو (75 لاان تحااتة المصااعةر تااعريخ مالةتااي، ماصاال ا اادتي خاان هاادا  
تقد بعاع وتااو مفعتاي، اشاتعد  ك  اي خاا رخ مروعلا  ةاعح الا ية مالمااد خان ال ياعراو مكااعن وعات ما ا

س تخع اصل  لو خ ل  اكتت خبي في وعئبي بتليل خع اكدي ابن خعبعن: "ملقت شعهتو الك في 
، مكعن لاي خكع ا  س ات صاعوت وعات المعاك الةاعهد بان صايح  (76 ال ية التي رأنتعع خ  كمدتعع"  

،  (77 كميد الدسعا  لي مب و لي ختر    ةاعهد وعات مفاي  عويا  خ عاع ، ا  خاتف ن بعاعالتنن، مكعن  
، مكتاع   التايكد  العدميا  فاي الحيال  (78 ملي خص  عو خ عع كتع   االشعراو في خ دف  ال ياعراو(

، ف اي سان كتات اخادى، مكاعن ابان  (80 مكتع   خعيعر ال خعن في خ عشد  االخا ان(  (79 الحدبي (
ان  ت استمات سعاو شاي ي العادمي ماخاي خ اي اث اع سشاد  رمااا  ت اص   اض الم اعةق ال عدابيا  ال ت 

فاي وعاات ماسمعلعااع مخاع فيعااع خاان خاا اراو مخقعخاعو، ف ااي ساان تاداان لاا  ض الش صاايعو ماغع عااع 
 رمااعو ش عمي   قععع ابن ال تان خن العدمي مه   حعت،   رةهع سعو الت الي:

و العدمي في رماا  اكد ا بعلي  متةميتعع  ا اكد: " اعل لاي لعن ابن ال تان  ت استمت سع
الشيخ سعي بن أبي  كد العدمي في اكاد ختن ا  ا بعليا ، مهاي خان الماتن التاي كع ات نتةاعو بعاع 

. مسعو الدغن خن  قت وعل المةاعمين فاي (81 العديت سن مة ي، ماخع الي م في ا  و لبدبعع صعئن"
الدماا  ا عاع شا عمي  ملان اصادح ابان ال اتان    ا ان خصاتري الايي  هيا ال ص اال ا ي نت ين خن هيي

، ن ااتمان اباان ال ااتان  قاال خ ااي مزاة (82  قاال خ ااي ، لباان   اات الدااا    لااو كتااع   االشااعراو( لععاادمي 
سعيااي   ااض الت عصاايل لمااع شااعهتي فااي زخ ااي خااع وصاال فااي ا بعلياا  خاايل ال ااا ة الصااعي ي فيعااع، 

ال  مااعن  ااعل اباان ال ااتان: "اخ د ااي اباا  الحةاان سعااي باان ابااي  كااد  مالدماااا  المع ياا  فااي اكااد خ ااد 
العدمي  عل كعن ا معع  تامع، ااو القص ر ف ة ت  لو ال  معن بن  شيد خن الصاحع   رلاي هللا 

، مهااااي اا ااااع، رماااااا  شاااا عمي  لاااان اصاااادح اباااان ال ااااتان  كتااااع   (83 ساااا عن ألن اب ااااي خااااعو بعااااع..."
ي الدماا  التي اخيهع خن العدمي اليي اشاعر: " فاي اع ات  االشعراو( لب ي ويح ماختصد في هي 

،مالدماا  المعلم  في اكد ا ل اال د   ع بعليا : " اعل  (84   رهع   د ن    بن   ن فتو خ  و..."
، نيوظ ان ابن ال تان (85 لي سعي بن ابي  كد العدمي ما ععع اال د  كعن خ  تَا ن ار خن اآلفع "

، كمع  قل ابن ال تان الدماا   (86 خن كتع   االشعراو( ةمن ااداء أي تعييد قل  صع، هيي الدماا   
الدا  اا   صااع، مالتااي ت ااص اواات خقعخااعو وعاات  ا أشااعر: "اخ د ااي اباا  الحةاان سعااي باان ابااي  كااد 

هاايي الدماااا  امرةهااع  ،(87 العاادمي رومااي هللا،  ااعل  قع اا  وعاات خقااعم اباادامين ال عياال سعيااي الةاايم..."
  اات خاا و العاادمي لاايكدي ى ااعر  "رومااي هللا"، مهاايا نااتل ان زخاان كتع اا  هاايا الاا ص فااي اباان ال ااتان 

ال يي  كعن   ت مفعي االخيد ، أخع الدماا  ال عخة  التي ت ص اوتى خةعات وعت: " عل لي سعي 
بن ابي  كد العدمي بيمع اكدي خن ال يعراو  حعت، مبعع ةاخل  ع  ال ادا  خةا ت غا م  اي و اد 

، نيوظ ان ابان ال اتان  قال هايي الدمااا  ةمن أي تعياد فاي الا ص، (88 لي وكعا ..."سعيي كتع  ، م 
، ف ي سان اكاد  (89 لب ي ن كت ان لعيا المة ت وكعا . اخع العدمي فييكد "ملي وكعا  وهللا اسعن"

ابان ال اتان    ا ن خصاتري مها  كتاع   ال ياعراو(، مالدمااا  الةعة ا  التاي مرةو سان خاع فاي وعات 
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خاان خاا اراو مخشااعهت فقاات اكااد اباان ال ااتان: "مب ااع  ال  ااعن خيصااق ال ااع  خاان وااعهدي خشااعت  ااتان 
مييواظ  ، (90 (، اخ د ي بيلك الشيخ سعي بن ابي العدمي"ا دح  مشعت سعي بن ابي ةعلت  

، أخع الدماا  الةع     (91 ان هيي الدمااع الش عي  كع ت  ت مرةو في ودفيتعع في كتع   االشعراو(
ساان   ةاادين اواات خااتن وعاات: " ااعل لااي الشاايخ سعااي باان ابااي  كااد العاادمي ختن اا    ةاادين    ععااع 

 ق لاااي:  ، لبااان العااادمي اصاااح  هااايي الدمااااا (92 خشاااعت اقاااعل لاااي خقاااعم صاااعل  ال  اااي سعياااي الةااايم "
، ملن ن قل ابن ال تان تصحي  الدماا  بال ويفاي، كماع  (93 "الصحي  ان صعلحع، كعن  عر  اليمن"

 يوااظ خاان الدماااا  المعخ اا  التااي امرةهااع اباان ال ااتان مهاا  فااي وتنمااي ساان الماا اراو  حعاات ماسمعلعااع 
، لب اي وايح  (94 خشاعت ال ا ر" -ا  اي خ ا ج– عل: "اخ د ي سعي بن اباي  كاد العادمي  اعل مبيعاع 

فااي الدماااا  التااي امرةهااع العاادمي "اا اكااد ختن اا  خ اا ج بعااع الحكاان باان المبعلاات بعااع خشااعت ال  ااد 
، أخااع الدماااا  التع اا   التااي امرةهااع اباان ال ااتان  مااع ا ااص الماا اراو مالق اا ر  (95 مبعااع خشااعت ال اا ر"

 (96 د اال اك تر..." عل: " عل لي سعي بن ابي  كد العدمي شحشا    ديا  خان اسماعل فعخيا  بعاع   ا
، أخع العدمي فيكدهع: "شحش  ا  دي  خان اسماعل فعخيا  م يال ثع يا  أل عاع ثاع ي ختن ا  ملا ت سعاو 

 .(97 االر  وهللا اسعن"
نيوظ في الدماا  تصحيف في ا ن القدي   شحش  ا( التي اكدهع العدمي لبن ابان ال اتان 

خعتااي باايكدي "وهللا اسعان"، التااي  يوةعااع وايح األلااه، ف اي، ساان ان العاادمي غياد ختألاات خان خ ع  
فااي رماااا  اخاادى،  ا اكااد "ختن اا  الدصااعف  مبعااع   اا ر، امعساا  خاان الصااحع   مالتااع  ين لاان اساادح 

. لباان اباان ال ااتان احاايح هاايي الع ااعر  فااي الدماااا  ال عشااد  التااي امرةهااع فااي (98 ا اامعهن وهللا اسعاان"
، أخاااع الدمااااا   (99 سااا  خااان الصاااحع   مالتاااع  ينلتع اااي  ال ييااا ( ميااايكد ان الدصاااعف  بعاااع   ااا ر امع

الحعةا  سشد فيكد ابان ال اتان: " اعل لاي الشايخ سعاي بان اباي  كاد العادمي ا ال بدصاعاع  اي خقاعم 
، مالدمااا  االخياد  فاي اكاد (101 ، نيواظ ا عاع مرةو ةمن تعيياد س ات العادمي (100 بدصيصع ال عبت"

اشاعر ابان ال اتان  لاو خصاتري  ق لاي: "اخ د اي الشايخ القعلي ماالةنت خعلت بن   عن الع ةي فقات  
،مالبات ا اي كاعن اقصات كتاع   االشاعراو  لاو  (102 سعي بن ابي  كد العدمي في كتاع  ال ياعراو..."

، مي اتم خان خايل (103 خ دف  ال يعراو( ما ي وايح ماختصاد فاي الدمااا  التاي  ام عع خان العادمي 
ي كتااع   االشااعراو( الن  اايع  الدمااااعو الةااع ق  التااي خااع  اا ق ان اباان ال ااتان  اات  اام  خاان العاادم 

مرةو تااتل سعااو الااك ال اايمع مفيعااع ل ااظ  اخ د ااي( مبعلتااعلي فااعن  اامعسي لشااي ي العاادمي خصااترا 
 خعمع لبتع   ال يي (.

ملاات  علم صاال  مةر   :(104)م(1191هـــ/587المــؤرع بمــر بــن بمــار الموصــلي )ولدســنة -2
م( اليي تادان لاي، ملعايا امك  اع 1256ها 654الم صعي  و  بعع، مكعن خمن سعصد ابن الش عر  

أن  حتة     مفعتي  ع عع   ت مفع  ابن الش عر، اليي مص ُي  أن "لي خ دف  وة    علت اريخ مالةيد 
، كمااع كااعن صااتنق الباان ال ااتان الاايي استماات سعااو رمااعتااي فااي كتع ااي  (105 مااااعم ال ااع  ماخ ااعرهن"
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م( كماع اكد اع، فأخاي 1253هاا 651 ال يي ( م قل خ ي  ا خع سعم ع أن االخياد زار الم صال  ا    
 خ ي ثيم رمااعو هي:

م( س ااتخع 1209هااا 606األملاو فااي تداماا  ابيااي المحااتم ا اا ت باان سمااعر الم صااعي  و 
ئي،: "اخ د ااي سمااد باان ا اا ت باان سمااعر الم صااعي ان مالة  ابيااي  اا   ثيثااين أرخ لااي اباان ال ااتان  ااع

م( 1106هااا 500، مالدماااا  المع ياا  فااي تداماا  الشااعسد ا اامعسيل القدشااي  و  (106 مخمةاامعئ ..."
 ااعل: " اادأو   ااط صااتاق ع سمااد اباان الدبياات الم صااعي فااي خ ماا   ماكااد ا ااي  قاال هاايا ال  ااد خاان 

م( 1164ها 560، مالدماا  المعلم  في تدام    يت بن  عل  و (107 "خ م    علتاعر المصدي ...
 .(108 اكد: " دأو   ط سمد بن ا  ت بن سمعر الم صعي، الشيخ   يت بن  عل..."

 م(:1225-1157هـ/622-552الرحالة والمحدث ابن باز الموصلي ) -3
الم صااعي التااعاد اباا  س اات هللا الحةااين باان سمااد باان  صااد باان وةاان باان  اا ت باان  ااعز 

الةاا عر، ةر  الحااتنث فااي الم صاال ثاان رواال  لااو الشااعم مخصااد تااعادا،، مخااد  حعاات، ثاان سااعة  لااو 
، مي تم ان ابن ال تان التقو  اي  حعات  (109 الم صل، موتم بعع مت لو ةار الحتنث المة دي  بعع

اااعز ل ااع  ا س ااتخع تاادان لااي اكااد ا ااي  اام  خاان شااي ي اباا  الحةاان سعااي باان ابااي العاادمي، م اات "ا
، ملن نتدق ل ع كتع ع، ال ي ب  ةي  ال ا ي كتت ل  ةي  ة   اميع  ال ط خن كتاع    (110 الدماا  س ي"

م(، ملن اصع ع  لو خع اشيد 869ها 256 التعريخ الب يد( لإلخعم خحمت بن ا معسيل ال  عري  و  
مكتع اعو تت عاق   لو ما ة خص  عو البن  عز ستا هيي ال ة  ، مهيا ال ام   خان ماا ة خصا  عو 

، بتليل ان ابن ال تان استمت سعو رمااعتي التاي بععات الماد خان ثيثاين (111  عبن  عز خمع لن اصع ع
رماااا  تااتل سعااو ان لااي كت ااع، ااو خ اام ن تااعري ي بااتليل ى ااعراو اباان ال ااتان "اخ د ااع فااي كتع ااي 

 ال تان  أخي  معاف خ عع:، ملبمد  الدمااعو التي استمت سعيعع ابن  الي ع"، مى عر  " دأو   ط"
م(، اا اكااد: "اخ د ااع اباا  س ااتهللا 684هااا  66رماااا  ت ااص المحااتم الحةااين الب ااتي  و 

الحةاااين بااان سماااعر بااان  اااعز فاااي كتع اااي"، مرمااااا  اخااادى فاااي تدامااا  المحاااتم و اااين بااان الم اااير 
م( "اخ د ع الحةين بن سماد بان  اعز الم صاعي فاي كتع اي"، مس اتخع تادان 109ها 96ال صدي  و  

بن ال تان البن  عز الم صعي اشيد  لو " ادأو   اط الحةاين بان سماد بان  اعز فاي خ ما   سعقاي ا
ابان  اعز لاي خصا  عو ااو خ ام ن تاعري ي، ن اتم ،  (112 في اال  عر"، "م قعت خن خط ابن  عز"

 في ا ء ك يد خن كتع ي  ال يي ( سعو رمااعتي  ف ي، سن رويتي  حيث استمت ابن ال تان 
 

 م( 1231-1161هـ/629-557ع ببداللطيف البلدادي )المؤر  -4
خ فااق الااتنن اباا  خحماات س اات العبيااف باان ن  ااه باان خحماات باان سعااي باان ابااي  اا ت المعقاات 

  (113  عل عتاةي خ صعي األصل  عتاةي الم لت، ال يخ  الشعف ي العع ي المتبعن الب يت ال يعة ح
  مةخشااق ثاان  ااعفد  لااو وعاات ثاان سااعة  لااو ، زار الشااعم مخصااد مالقاات  (114 الم اادمح  ااعبن الع ااعة 

 عتاة فت في بعع، لي ال تنت خن المص  عو خ عع: كتع   غديت الحتنث( مكتع   االفعة  ماالست عر 



 الرابع / الدراسات التارخيية واجلغرافية عدد خاص باملؤمتر العلمي الدويل  

Special Issue of the Fourth International Scientific Conference / Historical and Geographical 

Studies ISSN: 7452-1992, (2022) 
 

12 

 

، مال   دح كيف  (115   في االخ ر المشعهت  مالح اةم الم عن    أر  خصد( مغيدهع خن البتت 
 اااي ن ااتم خااان خااايل خااع  قعاااي ل ااع ابااان اباااي اخااي ابااان ال ااتان خااان شااي ي س ااات العبياااف ال عااتاةي، لب

اصاااااي    الااااايي سعصااااادي م قااااال س اااااي ا اااااي فاااااي " ااااا   خماااااس مسشااااادين م اااااتمعئ ...ت اعت  لاااااو 
، مي تم ان ابن ال اتان التقاو  اي  حعات فاي هايي الةا   م قال س اي خماس رماااعو :    (116 وعت..."

خ د اااع ابااا  اا  اااعل " ا م(754ه  137االملاااو ت اااص المحاااتم ُخصااايف ال  ااادخي االخااا ي  و 
خحماات س ااتالعبيف باان ن  ااه باان خحماات  حعاات...." ، متبماان اهمياا  هاايي الدماااا  فااي اكااد  عةااع  
اال ااا عة لعااايا المحاااتم ،لماااع ت كااات سااان العقاااعء باااين االخياااد مابااان ال اااتان واااتم فاااي هااايي المتن ااا ، 

م(  ااعل اباان ال ااتان: "اخ د ااع اباا  109هااا 96مالدماااا  المع ياا  ت ااص المحااتم ُو ااين  ال صاادي  و 
، مالدماا  المعلم  في تداما  ابان سماد بان س ات ال  يا   خحمت س ت العبيف بن ن  ه ال عتاةي..."

 عل: "اخ د ع ابا  خحمات س ات العبياف بان ن  اه ال عاتاةي بيماع اان لاي فاي رمانتاي س اي..." ، أخاع 
الدمااااا  الدا  ااا  ت اااص خااا لو سماااد بااان س ااات ال  يااا  اكاااد ابااان ال اااتان: "ا  أ اااع س ااات العبياااف بااان 

م(: "ا  أ ااع اباا  900هااا 287 ااه..." ، مالدماااا  ال عخةاا  فااي تداماا  اباا  القع اان اال بااعلي  و ن  
خحمت س ت العبيف بن ن  ه..." ، نيوظ خن هيي الدماااعو ا عاع شا عمي  ملان اصادح ابان ال اتان 
 مصاتري، ملاان تصااع ع اميا  خ ل ااعو ال عااتاةي وتاو  ةااتبي  ان  قااعرن باين الدمااااعو، لباان هاايا ال 

خن ان ابن ال تان  ت ويح ماختصد في الدمااعو لبن الم م ن ماوت في وين ا اي  قال ل اع ام    
 ص   خن كتت خ ق ة  موعفظ سعيعع بتليل ان ال عتاةي خ   ااعز  لدمااا  تعاك االوعةناث باتليل 

 .(117    لي "بيمع اان لي في رمانتي"
 

ابا  الحةان سعاي بان اباي م(:1232-1160هــ/630-555)المؤرع بز الدين ابن االثير    -5
الباادم خحماات باان خحماات باان س اات الباادين، ملاات    يااد  اباان سمااد م شااأ بعااع، ثاان  ااعر خاا  ا اادتي  لااو 
الم صاال مةر  بعااع ثاان رواال  لااو  عااتاة لعااد  الترا اا  ثاان رواال  لااو الشااعم مالقاات  م اام  ه ااعق 

خ قب ع، لع ةد في ال عن مالتص يف مكعن  سعو نت ستة خن الشي خ ثن سعة  لو الم صل، مل م بيتي
، كاااعن وعفةاااع، لعتااعريخ سعلماااع،  أ ةاااع   (118 "بيتااي خ مااا  ال  ااال ألهاال الم صااال مالااا ارةنن سعيعااع"

، مكتااع   التااعريخ ال ااعهد (119  ماشااعد خ ل عتااي التعري ياا   البعخاال فااي التااعريخ( ،  ال ااد  ماخ ااعرهن
لتقااااو خاااا  ابااااان ال ااااتان  حعاااات س ااااات زيعرتااااي لعااااع  ااااا   ، ا(120   فااااي التملاااا  االتع كياااا   علم صااااال(

م(، فاي هااعتين الةاا تين تمكان اباان ال ااتان خان العقااعء خاا  1230هااا 628م( م اا    1228هاا 626 
، الاايي ةر  سعااو نااتي ماستماات سعااو رمااعتااي فااي كتع ااي  ال يياا (  (121  اباان االثيااد ماال اات عة  خ ااي

التي بععت اوت سشد  رماا  مهي امي عع ش عمي  ملن اصدح ابن ال اتان    ا ان البتاع  الايي اخاي 
م(  ا 1120هااا 514س ااي. مهاايي الدمااااعو هااي: رماااا  الم ااعاا  بااين خةاا  ة ماخيااي خحماا ة  اا    

، ملن اصدح  مصتري هل ه  كتع   البعخال( أم (122 في تعري ي"اكد ابن ال تان: " عل ابن االثيد  
 ال اااعهد(، كماااع وااايح ابااان ال اااتان خقاااتخعو الم ااعااا  م ااايدهع، كماااع تصااادح فاااي الدمااااا   علحااايح 
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              .(123 ماالختصعر متقتان متأخيد، فعختصد الدماا  ابن االثيد خن و الي ص ح   لو سشد  ا ابد
ثاايم رمااااعو خ  اادة  ساان االشاادح باان االساا  الم اادمح بتااعف ال عااو ماباان مااع امرة اباان ال ااتان ل

م( االملو هي: "وتث ي شي  ع س  التنن سعاي بان خحمات بان خحمات بان 1213ها 610ال ع ع   و  
م(  اااعل: " ااام ت 1335هاااا 633االثياااد"، مالمع يااا  سااان ال ااايح باااين ابااان ال ع عااا  مابااان ةويااا   و 

 علم صل فعت ق ان و د س ت اخي خ ات الاتنن مس اتي ابان   شي  ع اق ل لي كعن تعف ال عي س ت ع
ةوياا ..."، مالدماااا  المعلماا  ت ااص خصاا م اباان ال ع عاا : " اام ت شااي  ع ساا  الااتنن اقاا ل لااي: بيمااع 

نيواظ ان ،   احكيي سن تعف ال عي لمع  تم  لو الم صل لن ا دفاي امالة ال قيات وقاي خان البداخا "
م( الاايي 1209هااا 606ثيااد  قاي، ساان اخيااي خ ات الااتنن  و هايي الدماااا  شاا عمي  اخايهع خاان اباان اال

لااعن شااعهت ىيااعن، كمااع امرة اباان ال ااتان رماااا  ت ااص  اايد   ةااين التملاا  ا   اا قد: "اخ د ااي ساا  
نيواظ خان  ،التنن اب  الحةن ابن االثيد  عل كعن  ةين التملا  اوةان االخاداء  يع ا  لدسيتاي..." 

م مأخسد ، بي ماع ابان االثياد  (124  فيعع مكتات وا الي خماس صا حعو  هيي الدماا   ان ابن ال تان  تس
، مهيا ه  ال د  بين الدماا  التحديدي  مالش عمي ، كمع امرة ابن ال تان رماا    (125   اكد خقتعي فقط

اخدى لعيي الش صي : " عل لي شي  ع اب  الحةن بن س ت البادين ال ا ري كاعن ا   ا قد ال د اقي 
، نيوظ خن هيي الدماا  ان ابن ال تان تدان لي خع اقعر   سشد ص حعو،    (126   خيدا، سعةال،..."

بي مااااع  اكااااد اباااان االثيااااد فااااي  كتع ااااي  ال ااااعهد ( خقتعااااي مشاااايء خاااان  اااايدتي لاااامن اوااااتام  اااا   
مرماا  سان   اس الش صاي : "اخ د اي اباي  ،(127  م(  خع اقعر  ثيث  سشد  بدا، 1127ها 521 

اكدهاع ابان  (128    ض الععمعن الينن كع  ا ا اتخ ن ال د اقي..."خحمت بن س ت البدين،  عل وكو  
ال تان خ  اختيح اةيد في الدماا  التي اكدهع ابن االثيد، كمع اكد ابن ال تان رماا   صي  سان 
 تاال ا   اا قد ال د ااقي  ااعئي،: " ااعل لااي ساا  الااتنن اباا  الحةاان باان االثيااد  اا   سشاادين مخمةاامعئ  

نيواظ خان هايي الدمااا  ان ابان االثياد اكدهاع فاي  ، (129  "تيق  علم صال تل ا    قد  عل عخ  ال 
اةعا   ( ، كمع امرة ابان ال اتان رمااا  سان  ةات   اي هللا ةامة  (130 لتعبيي  ال عهد( م البعخل(

سعيعااع   ااط سممااعن باان اعااتق شاايخ اباان االثيااد الاايي بااتمري اةعاا  اباان ال ااتان سعااو الااك ال ةاات: 
"مةف  الي شي  ع اب  الحةن سعي بان خحمات بان س ات البادين ال ا ري الم صاعي اا ءا،   اط شاي ي 

، ن تم خن خيل هيي الدماا  ان ابن االثيد اكاد  ةات مخعاك   (131 سممعن بن اعتق الم صعي..."
 .(132   ، لبن ابن ال تان فصل بيي( ل  ي ةامة ا

لمااااع امرة اباااان ال ااااتان رماااااا  ت ااااص الشااااعسد اباااا  سعااااي الشااااعتع ي الم اااادمح  ااااعل عن  و 
م( اكاااد: " ااام ت شاااي  ع ا اااع الحةااان سعاااي بااان خحمااات بااان خحمااات بااان س ااات البااادين 1183هاااا 579

ثياد  قاي، سان ابياي، كماع امرة ، نيوظ ان هيي الدماا  ش عمي  اخيهع خن ابن اال  (133   ال  ري..."
م(: "اخ د اع بايلك ابا  الحةان سعاي بان خحمات 686هاا 68ابن ال تان رماا  سن زيت بان االر ان  و 

، نيوظ ان هيي الدماا  ش عمي  ملن اصدح    ا ان البتاع  ما اي اخايهع خان (134   ال  ري... حعت"
  ت را س ع الياي،  (135 ا ت العع  (ابن االثيد مه   حعت، لبن هيي الم ع خعو خ ا ة  في كتع   
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مي تم ان الة ت ه  ان هيي الم ع خعو اخيهع ملن اكتات هايا البتاع    ات، أم اخايهع شا عمي  ملان 
 اأخيهع خن كتع ي  ا ت العع  (.

ن  ه بن راف  بن تمين بان ست ا  بان م(:1234-1144هـ/632-539المؤرع ابن شداد )  -6
بن شتاة الشعف ي، تا في ابا ي مها  صاعيد الةان، ف شاأ س ات خحمت بن ستع  األ تي، الم دمح  ع

اخ الااي ب ااي شااتاة ف ةاات الاايعن، المعقاات ب عااعء الااتنن ملاات  علم صاال، مةر  بعااع ، ثاان ا حااتر  لااو 
 عتاة   ت أن المل ت عيمي، م  ل  علمتر   ال ةعخي  مرتت فيعع خ يتا،   ت مصا لي اليعاع  قعيال، ثان 

م( مزار ال ياات المقاات ، ثاان ةخاال ةخشااق ماتصاال   تخااي 1187هااا 583اهاات لعحااج مالااك  اا    
م( مب ااات مفاااع  االخياااد ت ااااي  لاااو وعااات مالاااك  ااا   1188هاااا 584صااايح الاااتنن االنااا بي  ااا    

م( متا لو   ااعئعع لمات  خان الاا خن ثان  اتم خصااد ر ا ال، غياد خااد ، م ات أةاعل اباان 1194هاا 591 
   خع اااأ الحكاااعم س ااات الت اااع  خعباااعن فاااي تدامتاااي، مكاااعن لاااي  ال تنااات خااان المصااا  عو خ عاااع كتاااع

االوكااعم(، مكتااع   الماا ا  ال ااعهد فااي ال قااي(، مكتااع   ف ااعئل ال عااعة( صاا  ي لعةااعبعن صاايح 
،  (136 التنن، مكتع   ال  اةر الةعبع ي  مالمحع ان الي  اي ي (  ا أرخ لةايد  صايح الاتنن االنا بي

م( وةت خع اكدي ابان 1194 ها591ن تم خن خيل  يد  ابن شتاة  ت ا تقد في وعت   ت      
، مهيا اةعست ع سعو تحتنت فتد  العقعء باين ابان ال اتان مابان شاتاة ماالخاي س اي ال ايمع   (137 خعبعن

، م ت  قل س ي ارب   سشد رماا  ش عمي  خ عع :رمااا  ت اص خصايف بان (138 مان ةر ي سعو نتي
، (139 المحع اان ن  ااه..."م( "اخ د ااع  علااي الق ااع  اباا  754هااا 137س اات الاادومن االخاا ي  و 

:"اخ د ااع  علااي الق ااع  اباا  المحع اان ن  ااه..." ،  ا  قاال ل ااع ( مرماااا  ت ااص ال  ااي خ ااد 
،لااايلك رمااااا  سااان المحاااتم ( ابااان ال اااتان   اااض الت ع ااايد مالدماااااعو ال عصااا   اااعل  ي خ اااد 

فا  م( اا اكد: "اخ د ع اب  المحع ن ن  اه بان را797ها 181ا معسيل بن ىيع  الحمصي  و  
باان تمااين  ااداء  سعيااي ما ااع ا اام ..." ، متبماان أهمياا  هاايي الدماااا  فااي  قاال   ااض خدميااعو اوااتى 
وعقعو التتريس البن شتاة، كايلك رمااا  فاي تداما  ا   ا قد ال د اقي: " ام ت شاي  ع الصاعوت 
 علي الق ع  بععء الاتنن أ اع المحع ان ن  اه بان رافا  بان تماين..." ، متبمان اهميا  هايي الدمااا  

بن ال تان ن قل ل ع خ ع خعو  ت امرةهع ابن شاتاة سان ا   ا قد ال د اقي مهاي التاي لان   اتهع ان ا
فااي كتع ااي  ال اا اةر الةااعبع ي (. مرماااا  ت ااص اخ ااعر الشااعسد وةااعن باان  ميااد البع ااي التخشااقي 

م(  عل: " م ت شاي  ع الصاعوت  علاي الق اع  ا اع المحع ان ن  اه بان رافا  1174ها 570 و 
ن ال د عا  صاعوت  اعةر ...."، مرمااا  ثع يا  ت اص   اس الش صاي  الةاع ق   اعل: بن تمين اق ل كاع

"ا شت ع  علي الق ع  ابا  المحع ان ن  اه بان رافا  بان تماين..."، متبمان اهميا  هاعتين الادمانتين 
في  قل ابن ال تان خ ع خعو ت ص تداان وعت مخعصا  شا داء لان   ادح سا عن البمياد، كماع امرة 

م( 1250هااا 648ص المحااتم اباا  خحماات الحةاان باان اباادامين ال شااع   و اباان ال ااتان رماااا  ت اا
 عئي،: " م  الحتنث خن شي خ ع  علي الق ع  ابي المحع ن ن  ه بن راف  بن تمين..."، نت اين 
خاان خاايل هاايي الدماااا  ان اباان ال ااتان ن كاات سعااو ان اباان الشااتاة شاايخ خاان شااي خي مهاا   حعاات. 



 الرابع / الدراسات التارخيية واجلغرافية عدد خاص باملؤمتر العلمي الدويل  

Special Issue of the Fourth International Scientific Conference / Historical and Geographical 

Studies ISSN: 7452-1992, (2022) 
 

15 

 

ة اااااعء ت اااااص تدامااااا  الحةااااان بااااان صاااااعفي ال عاااااتاةي  و ماا اااااع، رمااااااا  تااااايكد ال ي ااااا  باااااين اال
م(  اااعل: " ااام ت  علاااي الق اااع  ا اااع المحع ااان ن  اااه بااان رافااا  بااان تماااين،  قديااا  1172هاااا 568

  ااض الم ا اا  ال عدابياا  فااي الشااعم ، كمااع امرة  و اكااد  ع عااع الماا  ..."، متت اا  اهمياا  هاايي الدماااا  
ع  علي الق ع  اب  المحع ان ن  اه بان  عل: "اخ د  ( ابن ال تان رماا  ت ص   ي هللا ةامة 

راف  بان تماين..." ، متمكان اهميتعاع ان ابان ال اتان  قال خان ابان شاتاة ت ع ايد ت اص اآلااعو التاي 
تاايكد ال  ااي ةامة فااي القاادآن الباادين، ماكااد رمانتااعن باا  س الم لاا  ، ماا ااع، امرة رمانتااين ت ااص 

 علااي الق ااع  ا ااع المحع اان  م( األملااو: " اام ت شااي  ع1146هااا 541ز بااي باان ا   اا قد  و 
، مالدماا  المع يا : " ام ت  علاي الق اع  ا اع  ن  ه بن راف  بن تمين،  علي وعت رومي هللا..."

المحع اان ن  ااه باان رافاا  باان تمااين..."، كمااع امرة رماااا  فااي اكااد  اايد  ز بااي باان خاا ةمة صااعوت 
ه باان رافاا  باان م(: "اخ د ااي القعلااي بعااعء الااتنن اباا  المحع اان ن  اا1197هااا 594 اا  عر  و 

خان  ع ا  وعات..."، نت اين خان رماااعو ابان  -ا  اي خةا  ة بان خا ةمة –تمين،  عل رول س  التنن 
ال تان التي  قععع خن ابان شاتاة ا عاع كع ات شا عمي  ملان اصادح االخياد  مصاتري، لبان   ات الداا   

 .      (140  لو كتع ي  ال  اةر( وعد ان رماا  ماوت   قععع ابن ال تان خ ي
(:ه  ا معسيل بن اباي ال دكاعو بان اباي  اعةيش 1257-1179ها 655-575ابن  عةيش   -7

خ صعي ال الة  مال شأ ، رول الو  عتاة موعات مةخشاق ،مسعاو الادغن خان اشاتععري  عل قاي مالحاتنث 
 ،(141 مالعع  ، اال ا ي كعن لي خ ل عو فيعع ا ا ت تعري ي  خ عع كتع   ة قعو اصاحع  الشاعف ي(

مغيدهاع خان الم ل اعو، مكاعن  ،(142 مكتع   التمييي  مال صل بين المت ق في ال ط مال قط مالشاكل(
م(،مزارهع خد  اخدى 1206ها 603ابن  عةيش   ت اهت الو وعت خ ي ان كعن تعمييا،، مالك     

، ماستمات ابان ال اتان سعاو رمااعتاي، اا امرة رمااا  (143 م( مبقاي بعاع وتاو مفعتاي1227ها 622    
م(:" ااعل لااي ال ةيااي سمااعة الااتنن 1183هااا 579ت ااص تحتناات  اا   مالة  الشااعسد ال عاان الشااعتع ي و 

كمع اكد  ،(144 ا معسيل بن  عةيش، ان خ لت ال عن الشعتع ي في     خمس سشد  مخمةمعئ ..." 
رمااا   ت اين لقعئاي خ اي " اتم سعي اع وعات فاي  ا   رماا  سن ابان  اعةيش الايي تادان لاي فعخاي خ اي 
، كماع امرة رمااا  س اي اا اع، :"ا شات ع سماعة   (145 سشدين م تمعئ ...مكتت س ي شيئع، خن ش دي..."

، نيوظ ان رمااعو ابان  اعةيش  (146 التنن اب  خحمت ا معسيل بن م   هللا بن  عةيش ل  ةي..."
مابان شاتاة ،لبان ت قاو اهميتعاع ك  عاع خصاترا، البان ال اتان فاي ال تدتقي ألهمي  رمااعو ابن االثيد 

  ال يي (.
 أثر مؤرخو الموصل السابقين والمعاصرين البن العديم بلى كتاب بغية الطلب: -رابعا
ان خكع   ابن ال تان م    اةيسي مخ عص ي التي ت لعع خك تي خن الت دح سعو ال تنت خن     

 الد بية الشعم مال  يد ، ف ي، سن الم صل م ت  تج سن الك ال عمعء مخ ل عتعن في خ تعه و
لتع ي المعن  يي  البعت في تعريخ وعت، ماستمت ابن ال تان في رمااعو كميد  سعو   ض سعمعء 
الم صل الينن سعصدهن أم لن ا عصدهن في خ تعه خ عالو سع خعن ال يمع في الحتنث مال قي 
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ي خن خ ل عو    عن ااو الم م ن التعري ي  عض ال ةد مالعع  ، في ال  ت اليي اخي رمااعت
مكتع  التاعراو(    ،سن ة ي   الم ل عو خمل خع وتم خ  كتع  خ دف  االخ   ماالخ او( لع  عبي

اخع الينن سعصدهن مستةهن      خ رخين ،أشعدهن شي ي العدمي، مابن االثيد    ،  (147 لع علتاعن
الدمااعو التي استمت سعيعع ابن ال تان خن خ رخي الم صل ثيث  ا معط،  اخيو  كمع    ،مابن شتاة 

مالش داء،  المحتثين  بتداان  خع   م مط   ، ماسمعلعع  وعت  لمتن    ال عدافي  الم     ا ص   مط 
م مط ثعلث خع   عألوتام الةيع ي  ،مهيا نتل سعو ان خ رخي الم صل كع  ا اويع ع، خحل ثق   

بعه خ م   رمااعو ابن ال تان التي اخيهع خن خ رخي الم صل   م ت   ،لتى خ رخي وعت أ  ةعن
مهيي  ة   خعم  تتل سعو ختى تأثيد الم صل مخ رخيعع سعو الم عةق    رماا ،   ين    المد خن

القدي   خ عع ال يمع مان خ ةن املئك الم رخين كع  ا  ت زارما وعت ام ا تقدما بعع ،في وين   ت  
ن البتت التي اخي خ عع، فقط صدح  أ معء خ ل يعع، كيلك   ت ان ابن ال تان لن اصدح    عمي

خن خ رخين خ صعيين في تدام  ماوت  مهيا نتل سعو ود  ابن ال تان سعو    اأخي اويع ع، ا ي  
 ستم اهمعل خ رخي الم صل.

اقعر   ت  رمااعو، كمع            بعه ستة رمااعو خ رخي الم صل الينن   ق ا ابن ال تان خع 
خ ق ة   مهي  عيع  كتت  خن  خأخ ا   رمااعو  مالك  ك  عع  ختتامل   مغيد  كتع    مخحتمة   خمل 

رمااعو خ رخي الم صل ، اخع  خن اهل الم صل( البي زكديع االزةي   ة قعو ال عمعء مالمحتثين
م    ن   االث عن  اقعر   خع  اوصعئعع  تن  اا  تمعخع  الك  فبع ت  ةيض  ال تان   البن  الم عصدين 

  خ عع االختتاة ال  بي في وعت  عست غعو ما ة خعة  سعمي  ما    ، رماا  مالك أل  ع  ست 
خشعهتاتعن التعري ي   في    اف ي سن تب ر التتمين التعري ي  فة  الم عل لعم رخين ان نتم   

ختتامل خ ل عو   مخعزالت  ال تان  نيوظ  كيلك    ،كع ت  ابن  مس عمين  لن  ان  ا معء  كتع ي  في  ندة 
سعو الدغن خن    لينن لعن اهمي  خعص  خمل ابن الش عر الم صعي  ض الم رخين الم صعيين ا
في    ،مت ت د رمانتي  ممع   شعهت ىيعن مت  د سن الحتم التعري ي  لقعئي  ي ألمد خن خد   حعت،

 ال  ت اليي  قل خن خ رخين اخدين سعصدهن  
 الخاتمة:

تصع ع، و ةعع ابن ال تان  امال: اوت ظ  كتع    ال يي ( ب ص   ة يع  خن كتت خ ق ة  كميد  لن 
، لن ندة اكدهن  موتي م قععع الي ع، ت زست خ ل سعتعع بين التعريخ  مالحتنث ماالة   مغيد الك

ك الممعل  ال ةيعن، سعو   يل  لب اهن  س عن  خع يتي  مل ال  مالشي خ(,   تت  بيمع ستاي  االب ا    في 
 . عن مغيدهع، مكتع   التاعراو( لع علتااالخ   ماالخ او( لع  عبي خ دف  م



 الرابع / الدراسات التارخيية واجلغرافية عدد خاص باملؤمتر العلمي الدويل  

Special Issue of the Fourth International Scientific Conference / Historical and Geographical 

Studies ISSN: 7452-1992, (2022) 
 

17 

 

، لن تةم  لعن ال دص  م(13ها 7  ثع يع: استمت ابن ال تان سعو  ةن خن خ رخي الم صل خيل 
الي ع اال  كأ دا عن خن في الشعد    ابن ال تان اشعر    ان  الم رخين، في وين ان خ ل عتعن لن تصل 

تان ان لتنعن  اليعن ملن اصدح بعع خمل ابن  عز الم صعي، مالم رخ ابن  عةيش ، اا اكد ابن ال  
ابن     طلتت تعري ي  لب عع خ ق ة  ما ي تمكن خن االةي  سعيعع خن خيل اكدي ى عراو"  دأو  

 . "ابن  عةيش " ام"  قعت خن خط عز
ةرا   ان ه عق  مال تند  عليكد  ال تان    سعمي   ثعلمع:   ابن    خدين خحمت خيد لع عوم     سن خ ارة 

  عخ     ،(التعري ي  مخ ع ي في كتع   يي  البعت في تعريخ وعت خ ارة ابن ال تان      ان   التر 
في تن ة  عع  ال بد  ةخشق  الو   ،2005سعم    ةار  تتبد   لن  لب عع  مخ يت ،  شعخع   ةرا    مهي 

 . ابن  عةيش   ض خ رخي الم صل الينن مرةما في هيا ال حث خ عن 
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