الحاجب المنصور محمد بن عبد اهلل بن أبي عامر وجهوده السياسية واإلدارية والعسكرية ...
م .د .ساجد مخلف حسن

احلاجب املنصىر حممد بن عبد اهلل بن أبي عامر
وجهىده السياسيت واإلداريت والعسكريت

للفرتة من (333ـ392هــ 973/ـ1001م)

م .د .ساجد مخلف حسن
كلية التربية  /سامراء  /قسم التاريخ
املقدمت

الحم ػػد هلل والص ػػوة وال ػػوـ دن ػػح ػػىداهلل محم ػػد ص ػػنح اهلل دنىػ ػ و ػػنـ ودن ػػح الػ ػ

وأصحهللب ...

امهلل بعد لقد زخر تهللرىخاهلل العربي اال ػومي بهلللعدىػد مػف اليخصػىهللت التػي هػهللف ل ػهلل

دو اَر هبىػ ػ اَر ومتمى ػػز ي ػػي تػ ػهللرىب امتاػ ػهلل العربىػ ػ اال ػػومى ما ػػذ اف ايػ ػهللَ االا ػ ػهللف دن ػػح ارض

المعموره ...ومف بىف هذه اليخصىهللت موضوع بحثاهلل الحهللجب الماصور محمد بػف دبػد اهلل
بػػف ابػػي دػهللمر الػػذي بػرز دنػػح م ػػرح االحػػداث يػػي مػػدة حهػػـ الدولػػن االموىػ يػػي االاػػدلس
وهػهللف ىتمتػػف بصػمهللت دنمىػػن وادبىػ و ىهلل ػػى وادارىػ ومػػف هاػهلل ووػػف اختىػهللري دنػػح موضػػوع
الماصػ ػػور محمػ ػػد بػ ػػف ابػ ػػي د ػ ػهللمر لهػ ػػي ابػ ػػىف لنق ػ ػهللر دوره يػ ػػي تنػ ػػؾ المػ ػػدة الزماىػ ػػن واهػ ػػـ

ااجهللزات ...
ىعتبػػر الماصػػور محمػػد بػػف ابػػي د ػهللمر مػػف الق ػهللدة اليػػجعهللف الػػذىف ه ػهللف ل ػػـ الػػدور

الهبىر يي التهللرىب االادل ي بعد اف ظ رت دومهللت الضعؼ يػي الخويػن االموىػ  ...هػهللف
ىهلل ػ ػىهللَ وادارىػ ػهللَ وذا مواه ػػب وهمػ ػ دهلللىػ ػ وال ػػدلىؿ دن ػػح ذل ػػؾ مػ ػهلل ايػ ػهللرت الىػ ػ المصػ ػهللدر

التهللرىخى التي دوات حىهللت يقد ههللف لػ اهتمػهللـ هبىػر بهلللجهللاػب المهػري حىػث ازدهػرت الحىػهللة

المهرىػػن يػػي مػػدة حهمػ هوا ػ هػهللف محبػهللَ لنعنػػـ مػػرثر لػػودب ىهػػرـ العنمػهللم وىهثػػر مجهللل ػػت ـ
وزخػػرت االاػػدلس يػػي مػػدة حهم ػ بطهلللمػػن مػػف العنم ػهللم واالدب ػهللم واليػػعرام ومػػا ـ ىحىػػح بػػف

هذىؿ اضػهلليتنَ للػح ذلػؾ هواػ ادارىػهللَ حىػث بندػت االاػدلس مػف القػوة الىهػهللد ىقػؼ يػي وج ػهلل

احػػد ياو ػهللـ ال ىبػػن ودااػػت ل ػ االوط ػهللر ام ػهلل بهلللا ػػبن لنجهللاػػب االوتص ػهللدي يقػػد ازدهػػرت الحى ػهللة
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العدد ()1

االوتصهللدىن وهثرت االمواؿ اتىجػن االجػرأت االوتصػهللدىن التػي اتبع ػهلل ...وهػهللف وهلللػداَ د ػهرىهللَ

يجهللدهللَ يهللر هللَ حىث وهللد العدىد مف الحموت الع هرىن ضػد الممهلللػؾ اال ػبهللاىن ووػد احصػت هلل

المصهللدر التهللرىخىن ب ػ بعن وخم وف غزوة غ ازههلل هن هلل بام

ولـ ىخ ر يي واحدة ما هلل...

وهه ػػذا ازده ػػرت ي ػػي اىهللمػ ػ العن ػػوـ والصػ ػاهلللف وتق ػػدمت الز ارد ػػن والعمػ ػراف وبند ػػت
االادلس يي مدة حهم مف ال عهللدة مبندهللَ لـ تعري مف وبؿ.

ايتمؿ الموضوع دنح مبحثىف:

المبحػػث االوؿ :تضػػمف ػػىرة حى ػهللة الحهللجػػب الماصػػور ا ػػم وا ػػب واصػػن والقهللب ػ وايػػات
وثقهلليت ومراحؿ حىهللت ال ىهلل ى وأرام المررخىف يى وويهللت .

امهلل المبحث الثهللاي :يقد تاهللوؿ ج وده ال ىهلل ى واألدارى والع هرى

المبحث األول

سيرة الحاجب المنصور محمد بن عبد اهلل بن أبي عامر
أوالً  /اسمو ونسبو واصمو وألقابو

أ م  :هو :محمد بف دبد اهلل بف محمد بف دبد اهلل بف دهللمر بف أبػي دػهللمر بػف الولىػد بػف
ىزىد بف دبد المنؾ المعهلليري(.)1

ا ب  :ىا ػب للػح وبىنػن معػهللير الىماىػ القحطهللاىػ ( .)4ومػا ـ المعػهللير بػف ىعمػر بػف مهلللػؾ بػف
الحهللرث بف مره(.)4

وأص ػػن  :م ػػف الجزىػ ػره الخضػ ػرام( ،)2م ػػف ورى ػػن ط ػػرش أو ت ػػرهش الت ػػي تق ػػف دن ػػح ا ػػر وادي

أروا( ،)5وىقهللؿ اا مف ينب ،البرتدهللؿ حهلللىهللً(.)6

ولقػػب دػػدة الق ػهللب ما ػهلل الحهللجػػب ( )7وهػػو اوؿ لقػػب تنقػػب ب ػ ا ػػب ً للػػح الوظىم ػ التػػي ه ػهللف
ىيػػدن هلل يػػي القصػػر وبػػؿ ت ػػنم الحهػػـ( )8هم ػهلل ولقػػب الماصػػور ب ػهللهلل دنػػح اثػػر أاتص ػهللره يػػي

صػ ػهلللمن ػػان (471هػ ػ ػ 981/ـ) يهللص ػػبد ى ػػددح لػ ػ دن ػػح الماػ ػهللبر الحهللج ػػب الماص ػػور بػ ػهللهلل
محمد بف ابي دهللمر(.)9

ولقب بػ (الماصور أمىر األادلس)(.)11
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واظ اًر لمهلل امتهللز ب مف حب لنج هللد واالمور الع هرىن يقد لقب بػ (أمىر الع هرىىف)(.)11

ويي ان ( 474هػ 984/ـ) لقب بهلللماصور بعػد ااتصػهللره دنػح ممنهػن لىػوف(،)14

ودنح اثػر هػذا االاتصػهللر اقػش ا ػم دنػح ال ػهن وامػر بهلللػددهللم لػ دنػح الماػهللبر واجتمعػت
حوؿ يخص وحوؿ داره مظهللهر الجول المنهىن وا تاثر دنح جمىف ال ػنطهللت والر ػوـ

()14

وههللاػػت الهتػػب تامػػذ داػ  ،مػػف الحهللجػػب الماصػػور محمػػد بػػف ابػػي دػهللمر للػػح يػػوف( ،)12همػهلل

اصػػدر أم اَر ػػان (486ه ػ 992 /ـ) لقػػب ام ػ ب ػ (المنػػؾ اله ػرىـ) وههللاػػت هػػذه داللػػن دنػػح
اا ههللف ىتج

للح اف ىجعؿ ام ػ خنىمػن وىقػىـ بىتػ مهػهللف بىػت باػي امىػن وىا ػب الخويػن

حهمهللً همهلل ا ب نطهللا هلل يعوً وأف ىايئ دولن دهللمرىن بم ار ىـ المنؾ والخوين
ولقبػ الخنىمػػن هيػهللـ المرىػػد بػػذي الػػو ازرتىف بعػػد غزوتػ
ُ
()16
للح مرتبن صهللحب الجمهللدن

امهلل والدت  :يههللات ان (448هػ 949ـ)

()15

ػػان (467هػػ977 /ـ) وريػف مرتبتػ

()17

ثانياً  /ثقافتو

ايػػا الحهللجػػب الماصػػور محمػػد بػػف دبػػد اهلل بػػف أبػػي د ػهللمر ايػػاة ح ػػان وه ػهللف ماػػذ

حداثتػ طموحػهللً ذا همػػن دهلللىػػن وىتووػػف لام ػ م ػػتقبو دظىمػهللً ،وػػدـ ورطبػػن يػهللبهللً يطنػػب ب ػهلل
العنػػـ واألدب و ػػمف الحػػدىث ،وهػهللف والػػده دهلللمػهللً بهلللحػػدىث واليػرىعن و ػػمف الحػػدىث وهتب ػ

دف محمد بف دمر بف لبهللان ومحمد بف يطىس ورحؿ للح الميرؽ وأدى يرىضن الحج(.)18
أتػػـ الماصػػور محمػػد بػػف أبػػي دػهللمر د ار ػػت

بجػهللمف ورطبػػن و ػػنؾ ػػبىؿ القضػهللم

يػي أوؿ أألمػػر مقتمىػهللً أثػهللر دمومتػ وخرلتػ  ،درس الندػػن واألدب دنػح أبػػي القػهلللي ألبدػػدادي
وأبف أبي بهر بف القوطىػن ودرس الحػدىث دنػح أبػي بهػر بػف معهللوىػن القريػي( ،)19وهػهللف لػ

مجنػػس مع ػػروؼ ي ػػي األ ػػبوع ىجم ػػف يىػ ػ أهػػؿ العن ػػوـ لنه ػػوـ يى ػ ػهلل بحضػ ػرت ( ،)41ي ػػي ه ػػذا
الو ط العنمي ايا الماصور محمد بف أبي دهللمر و ػهللدده دنػح تامىػن مواهبػ هثػرة العنمػهللم
مف حول وداهللىن أهؿ العصر بهلللعنـ والعنمهللم.

ثالثاً  /حياتو السياسيو
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ه ػهللف الماصػػور محمػػد بػػف أبػػي د ػهللمر مػػف أ ػرة درىقػػن معرويػػن مػػف جهللاػػب األب
واألـ وههللات أل رت أمجػهللد بطولىػ  ،يقػد دخػؿ جػده دبػد المنػؾ األاػدلس مػف طػهللرؽ بػف زىػهللد

مولح مو ح بف اصىر يػي اوؿ الػداخنىف مػف المدػرب( )41بػدأ حىهللتػ ال ىهلل ػى داػدمهلل هػهللف
ههللتبهللَىهتػػب لناػ ػهللس الطنبػ ػهللت والع ػرالض واليػ ػههللوي لنخ ػػدـ والمت ػرايعىف وم ػػف ىنتم ػػوف دخ ػػوؿ

القصػػر لحهللجػػن ل ػػـ واظ ػ اًر لايػػاة الماصػػور العنمىػػن واألدبىػػن والدىاىػػن التػػي أخػػذههلل دػػف ابى ػ

يقػػد دري ػ الا ػهللس وأحبػػوه وه ػػب ودهػػـ وخهللصػػن يتى ػهللف القصػػر الػػذي ه ػهللاوا ىذهروا ػ بخىػػر،
وبنغ خبره ال ىدة صبد زوجن الحهـ وأـ هيهللـ دف طرىػؽ خػدـ القصػر وغنمهللاػ وههللاػت يػي
حهللج ػ لمثػػؿ هػػذا الرجػػؿ لىػػدىر أموه ػهلل الخهللصػػن يهلل ػػتخدمت داػػدههلل ي ػهللظ ريي ذلػػؾ هم ػهللمة

ممتهللزة أدجبت ال ىدة صبد(.)44

وو ػػد ظ ػػر الماص ػػور دن ػػح م ػػرح ال ىهلل ػػن ألوؿ مػ ػرة دا ػػدمهلل تو ػػطت لػ ػ ال ػػىدة

صػػبد لػػدى الخنىمػػن الحهػػـ الم تاصػػر لهػػي ىريػػف مػػف يػػاا ي ػواله امهللاػػن دار ال ػػهن ثػػـ واله
وضػهللم بعػػض الاػواحي بهػػورة رىػػن ثػػـ رو ػهلله للػػح االيػراؼ دنػػح امػواؿ الزهػهللة و الموارىػػث يػػي

ايػبىنىن ودنػح ادارة اليػرطن يى ػهلل ثػـ جعنػ وهػىو لولػده هيػهللـ ولػح الع ػد( ،)44ووػد ادجبػػت

صبد بذههللل يخصصت ل مرتبهللً مقداره

()15

دىاهللر يي الي ر وذلؾ ان (465ه ػ 975 /ـ)

وهاهلل تصبد دووت بػ (صبد) التي ا ػتمهللل هلل بح ػف الخدمػن وهػهللف ىجت ػد يػي برهػهلل والمثػهللبرة

دنح موطمت هلل

()42

وتقدىـ اثمف ال داىهلل ل هلل وودأ تمر الماصور محمد بف ابي دػهللمر ىرتقػي

يػػي ػػنـ الوظ ػهلللؼ وىػػزداد ابوغ ػ حتػػح ص ػهللر يػػي دػػداد الػػوزرام يػػي بداىػػن د ػػد هي ػهللـ وها ػهلل
ىبتػػد حىهللت ػ هرجػػؿ ىهلل ػػي واداري هبىػػر يػػي الدولػػن ووجػػد امهللم ػ طرىق ػهللً ي ػهللوهللً طػػوىوً منىل ػهللً
بهلللخصوـ واالددام يي داخؿ البود وخهللرج هلل ولهاػ ا ػتطهللع بعزىمتػ الجبػهللرة وذهاػ المتقػد

اف ىووف بىف خصوم وىضرب بعض ـ ببعض يي بىؿ الوصوؿ للح مارب

()45

ويي امػس

الووػػت الػػذي اوػػر يى ػ هي ػهللـ ص ػهللحب أبى ػ جعمػػر المصػػحمي( ،)46حهللجب ػهللً ل ػ وههػػذا ايػػترؾ
الماصور بف ابي دهللمر يي تولى ال نطن المبهلليػرة مػف المصػحمي لهػف المصػحمي ادتػرض
دنح ذلؾ وأدتبػره ااتقهللصػهللً ل ػنطت

وهػهللف ىػرى مػف الماصػور محمػد بػف ابػي دػهللمر ماهللي ػهللً

ووىػهللً ل ػ  ،وبػػدأت العوو ػهللت بىا م ػهلل تتػػدهور داػػدمهللغ از الماصػػور محمػػد بػػف ابػػي د ػهللمر بقوات ػ

دنح ارض ويتهلللن بهللاليتراؾ مف غهلللب بف دبػد الػرحمف الاهللصػري الػذي ا ػتطهللع الماصػور
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مػف ه ػػب للػػح جهللابػ  ،وبػػدأت اتػهلللج التحػهلللؼ واضػػحن حىامػهلل أمػػر الخنىمػػن هيػهللـ وبتحػرىض
مػػف الماصػػور بػػف ابػػي د ػهللمر بعػػزؿ المصػػحمي دػػف حهػػـ ورطبػػن وتولىت ػهلل أحػػد اوربهللل ػ

()47

م تدو يرصن العدام الذي ايا بىف المصػحمي وبػىف رر ػهللم الصػقهلللبن دقػب مقتػؿ المدىػرة

بف دبد الرحمف واخذ ىووف بىف المرىقىف  ،وأ تطهللع ب ذه الطرىقػن اف ىيػتت وػوات الصػقهلللبن
وىخػػرج ـ مػػف القصػػر وىػػولي غىػػرهـ مػػف ممهلللىهػ دريػوا با ػػـ المتىػهللف او الممهلللىػػؾ العهللمرىػػن
بعد ذلؾ اخذ ىتقرب مف القهلللد غهلللب بف دبد الرحمف وهلللد الجىش وأمىر الثدػور (وهلللػد مدىاػن
هلللـ والثدر األداح) الذي ههللات ل مههللان يي الدولػن يتػزوج الماصػور محمػد بػف ابػي دػهللمر

أبات ػ أ ػمهللم وأصػػبد الجػػىش بػػذلؾ يػػي ىده،داػػد ذلػػؾ أخػػذ يػػي ماهللصػػبن المصػػحمي العػػدام
وا ػب الىػ ت مػهللً ددىػػدة حتػػح أوغػر صػػدر الخنىمػػن دنىػ وأمػػر بعزلػ دػف الحجهللبػػن والقػػبض

دنى ػ وزج ػ يػػي ال ػػجف وه ػهللف المصػػحمي ي ػهللد اًر ياخػػذ ى ػػتعطؼ الماصػػور بهللليػػعر ومم ػهلل

وهللل :

الكرم
ىبني
ُ
أسأت فأين العفو و ُ

الندم
اذ قادني نحوك األذعان و ُ

غىػػر اف الماصػػور محمػػد بػػف أبػػي د ػهللمر لػػـ ىنتمػػت الى ػ

()82

للػػح أف م ػهللت

()49

تحػػوؿ

الماصور محمد بف ابي دهللمر بعد ذلؾ للح يخصىن ووىن اخرى وػد تعووػ دػف هديػ وهػي

يخص ػػىن صػ ػ ره(القهللل ػػد غهللل ػػب ب ػػف دب ػػد ال ػػرحمف)ول ػػذا ل ػػـ ىق ػػدـ دن ػػح مواج تػ ػ ج ازيػ ػهللً ،ب ػػؿ
ا ػػتعهللف بمػ ػهللرس يػ ػجهللع ه ػػو جعم ػػر ب ػػف دن ػػي ب ػػف حم ػػدوف المع ػػروؼ ب ػػابف األادل ػػي

()41

وأ تددهلله الماصور مف المدرب يعبر بجاوده البربر للح األادلس بعد أف تػرؾ العمػؿ ألخىػ
ىحى ػػح ممػ ػهلل أثػ ػهللر غض ػػب القهللل ػػد غهللل ػػب ب ػػف دب ػػد ال ػػرحمف م ػػف الماص ػػور محم ػػد ب ػػف أب ػػي
دهللمرحتح أخذت العووهللت تزداد را بىف الرجنىف ودزـ غهلللب دنح ا تىضهللح االمور،وددػهلل
الماصور محمد بف ابي دهللمر لحضور ولىمن أوهللم ػهلل دنػح يػري يػي مدىاػن ااتى ػ

ثػـ دار

بىا مهلل اقػهللش ودتػهللب لػـ ىنبػث اف أيػتد وتحػوؿ للػح وتػهللؿ ،يمػهلل هػهللف مػف غهلللػب اال اف أخػرج
ػػىم ابػػي د ػهللمر ياص ػهللب بج ػراح غىػػر اف الماصػػور ا ػػتطهللع اف ىقمػػز بمر ػ مػػف القنعػػن

وىاجو بادجوبن مف هذة المهىده التي ههللدت تردي بحىهللتن

()41

ويػي ػان (471هػ ػ 981 /ـ)

دبا الماصػور د ػهره أح ػف تعبلػ وتوجػ احػو مدىاػن ػهلللـ حتػح اػزؿ حصػف يػات بجاػت
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ب ػ ػهلللقرب مػ ػػف أاتى ػ ػ ودارت معرهػ ػػن يػ ػػدىدة اصػ ػػىب يى ػ ػهلل غهلللػ ػػب أص ػ ػهللب بنىدػ ػػن أدت ألػ ػػح

موت (.)44

وىقػػوؿ ل ػهللف الػػدىف بػػف الخطىػػب((( :)44ينم ػهلل أ تو ػػؽ ل ػ األمػػر وتقػػررت ل ػ يػػوؽ الما ػهللبر

األلقهللب وضعضعن الروهللب ،ادمؿ الحىن دنح جعمر بف دني باا اهللدمػ لىنػ  ،وأغػض يػي
هواه وتاػهللزؿ للػح مػف ىع ػد ماػ وأغػرى ال ػقهللة بػ ثػـ أرصػد لػ يػي طرىقػ للػح مػف اثػهللر بػ

يقتن  )...ولخص ل هللف الدىف بف الخطىب هذه ال ىهلل ن العهللمرىن بقولػ :

()42

(هػهللف الماصػور

أىػ ػ م ػػف اىػ ػهللت اهلل ي ػػي ال ػػدههللم والمه ػػر وال ىهلل ػػن ،د ػػدا بهلللمصػ ػهلليحن أي ادػ ػواف الحهللج ػػب

المصحمي ] دنح الصقهلللبن حتح وتن ـ ثـ دػدا بدهلللػب دنػح المصػهللحمن حتػح وػتن ـ ،ثػـ دػدا
بجعمر بف األادل ي دنح غهلللب حتح أ تراح ما  ،ثػـ دػدا بام ػ دنػح جعمػر حتػح اهنهػ ،
ثػػـ أامػػرد بام ػ ىاػهللدي صػػروؼ الػػدهر :هػػؿ مػػف مبػهللرز ينمػهلل لػػـ ىجػػده ،حمػػؿ الػػدهر دنػػح

أمر مامرد ب هللبق ٍ ال ىيهللره يى هلل غىرهُ))
حهم  ،يهللاقهللد ل و هللدده ،وأ تقهللـ ل ُ
رابعاً  /أراء المؤرخين في الحاجب المنصور

أتصػ ػػؼ الماصػ ػػورمحمد بػ ػػف ابػ ػػي د ػ ػهللمر بػ ػػبعض الص ػ ػمهللت وال ػ ػجهللىهلل ووػ ػػد ذهػ ػػرت

المصهللدر التهللرىخىن التي تاهللولت حىهللت هذه الصمهللت وما هلل حب لنعنـ والمعري
وىظ ػػر ذلػػؾ مػػف خػػوؿ او ػواؿ المػػررخىف أذ و ػهللؿ دا ػ الضػػبي

()45

(ورد ي ػهللبهللً للػػح ورطبػػن

يطن ػػب العن ػػـ واألدب و ػػمف الح ػػدىث وتمى ػػز ي ػػي ذل ػػؾ ،وهػ ػهللف) همػ ػهلل أيػ ػهللد بػ ػ اب ػػف االبػ ػهللر

بقول ػ :

()46

(ه ػهللف احػػد دجهلللػػب الػػداىهلل يػػي تروىػػن والظمػػر بتماى ػ ) ووصػػم ابػػف االثىػػر بعػػدة

أوص ػ ػهلليما هلل احػ ػػو وول ػ ػ :

()47

(ه ػ ػهللف ح ػ ػػف األدتق ػ ػهللد وال ػ ػػىرة ،د ػ ػهللدالً ،ههللاػ ػػت أىهللم ػ ػ أدى ػ ػهللداً

لاضهللرت هلل ،وأمف الاهللس يى هلل) .ووهللؿ الابهللهي( )48(:ههللف مف اهػؿ العنػـ والزهػهللة والابػؿ والبػاس
والحػػزـ) .هم ػهلل و ػهللؿ دا ػ ل ػهللف الػػدىف بػػف الخطىػػب( )49(:ه ػهللف أى ػ م ػف أى ػهللت اهلل يط ػرةَ ده ػ ِ
هللم
ومه ػ ِػر و ىهلل ػػن) .أمػ ػهلل أب ػػف خن ػػدوف يقػ ػهللؿ داػ ػ :

()21

بهلللحروب ودىف متىف) .همهلل وصم المقري ووهللؿ:
خامساً  /وفاتو
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(هػ ػهللف ذا رأي ودق ػػؿ ويػ ػجهللد وبص ػػىر

()21

(ههللف جواداَ دهللووً ذهىهللً).

الحاجب المنصور محمد بن عبد اهلل بن أبي عامر وجهوده السياسية واإلدارية والعسكرية ...
م .د .ساجد مخلف حسن

أجمعت المصهللدر دنػح أاػ تػويح ػان ( 494ه ػ  1111 /ـ) ماصػريهللً مػف غ ازتػ

الرىد(.)24
الم مهللة بقَاهلللش و ّ
وديف بصحف وصره بمدىان هلللـ( ،)24وود اقش دنح وبره األبىهللت التهلللىن:
ِ
بينك عـن اخبـ ِ
ارِه
ثارهُ تُ َ
حتـى كأنـك بالعيـان تـراهُ
اً ُ
()44
أبداً ،وال يحمي الثغور سواه
الزمان بمثمـو
تاهلل ال يأتي
ُ

المبحث الثاني

جيوده السياسيو واالداريو والعسكريو
 .1جيوده السياسية واالداريو

بندت االادلس اىهللـ الماصور محمد بف ابي دهللمر مف ووة ال ىههللد ىقؼ يػي وج ػهلل

احػد يػهلل اوػهللـ ال ىبػ ودااػت لػ اوطػهللر االاػدلس هن ػهلل واماػػت بػ ولػـ ىظطػػرب دنىػ يػي ما ػهلل
اى ػهللـ حىهللت ػ

()25

يقػػد اثبػػت اا ػ اداري وػػدىر ىيػػرؼ دنػػح هػػؿ صػػدىره وهبىػػره مػػف يػػرف الدول ػ

ولهثرة ادمهللل الىاهللـ اال وىعهللت ونىن وىروي يي هذا الصػدد احػد خدامػ وػهللؿ لػ لىنػ طػهللؿ
ره( :ود ايرط موالاهلل يي ال ر وبدا ىحتهللج للح اهثر مف هذا الاوـ وهػو ىعنػـ مػهلل ىحرهػ

دػػدـ الاػػوـ مػػف دنػػن العصػػب) يػػرد دنىػ الماصػػور) اف المنػػؾ الىاػهللـ اذا اهللمػػت الردىػ  ،ولػػو

ا تويىت اومي ،لمهلل ههللف يي دور هذا البند العظىـ دىف اهلللم (.)26

همهلل اهتـ بهللدهللدة تاظىـ الجىش تاظىمهللَ د هرىهلل اذ جعػؿ الجػىش هنػ وحػده اظهللمىػ متمهلل ػه

خهللضعن لقىهللدتػن يػهلللدح العاصػرى يػي ترتىػب الجػىش همػهلل الدػح الاظػهللـ االوطػهللدي الع ػهري

واصػػبد ىتهػػوف مػػف يػػرؽ متعػػدده هػػؿ يرو ػ تت ػهلللؼ مػػف جمىػػف العاهللصػػر المختنم ػ ه ػهللالعرب

والبربر والصقهلللبن وهؿ جادي ىتقهللضح مرتبهللَ ي رىهلل مف الدول ح ب رتبت (.)27
ومػف ادمهلللػ االخػرى اهتمهللمػ

بهلللقضػهللماذ اظ ػر صػرام يػػدىده يػي تامىػذ القضػهللم

حتػػح ولػػو ه ػهللف ذلػػؾ دنػػح اوالده وهب ػهللر رج ػهللؿ حهلليػػىت ام ػ اًر مضػػروب ب ػ المثػػؿ ومػػف امثن ػ

ددل وصن يتػهلله الهبىػر المعػروؼ بػهلل المىػوروي مػف التػاجر المدربػي لمػهلل تاهللزدػهلل يػي خصػوم
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توج ػػت يى ػهلل الىمػػىف دنػػح المتػػح وهػػو ىوملػػذ اهبػػر خػػداـ الماصػػور والى ػ امػػر داره وحرم ػ ،
ودايف الحهللهـ وظف اف جهلله ىماف مف احوي والتقػح التػهللجر بػهلل الماصػور وهػو يػي طرىقػ

للػػح الج ػهللمف متظنم ػهللً مػػف المتح،يوهػػؿ ب ػ يػػي الووػػت مػػف حمن ػ للػػح الح ػهللهـ ي ػهلل اصػػم ما ػ
و خط دنى الماصور ووبض اعمت ما وامهلله(.)28

همهلل اهتـ بهلل المف وظبط يي البود وبػذلؾ ونػت الجػرالـ واالضػط اربهللت يػي د ػدة،

ىقوؿ ابف دذاري:

()29

وامف الاهللس.))...

((ي ّد بهللب اليمهللدهللت وومف اهؿ الم ؽ والزدػهللرات حتػح ارتمػف البػاس

ا ػػتطهللع الماصػػور اف ىقضػػح دنػػح ماهللي ػػى واف ىامػػرد ب ػهلل لحهػػـ وحػػده

حهللوؿ ابا دبد اهلل أحػداث ااقػوب ضػده امػر بقتنػ

()51

وهللـ ب هلل الح ف بف هاوف وادواا مف باي ىقراف(.)54

()51

وداػػدمهلل

وا ػتطهللع اخمػهللد الثػوره العنوىػ التػي

ودمؿ الماصور محمد بف ابػي دػهللمر دنػح تاصػىب اوهللربػ واصػدوهللل يػي الوظػهلللؼ الم مػ
بهلل الادلس يعىف ابػف دمػ (دمػر بػف دبػد اهلل بػف ابػي دػهللمر) بوظىمػن صػهللحب المدىاػ همػهلل

دىف اصدوهللل دنح ال وؽ والقضهللم(.)54
 .8اىتمامو بالجانب االقتصادي:

ازدهػػرت الحى ػهللة االوتص ػهللدى يػػي مػػدة حهػػـ الماصػػور محمػػد بػػف أبػػي د ػهللمر اتىجػػن

لن ىهلل ػ الت ػي اتبع ػهلل واالج ػرامات االوتص ػهللدى حىػػث ه ػهللف بعػػد هػػؿ غػػزوة مػػف غزوات ػ ىم ػ
االاػدلس بػهلل لداػهلللـ وال ػػبي

()52

وايػهللرت المصػهللدر التهللرىخىػ ب ػػذه الا ضػ االوتصػهللدى حىػػث

ذهر المررخ ل هللف الدىف بف الخطىب وػهلللو:

()55

(هػهللف الماصػور بػف ابػي دػهللمر ىػزرع لدوابػ

مػػف اليػػعىر المضػػىؿ لقظػػىـ خىػػؿ الحمػػوف وغىره ػهلل ممتػػتد الزرىع ػ مػػف هػػؿ يػػتوة خم ػمهلللن
مػػدي مػػف اليػػعىر وه ػهللف حهللصػػؿ االىبتى ػهللع مػػف الخىػػؿ يػػي ادػػـ ال ػػاىف ثمهللاىػػن االؼ يػػرس
ػػوى مػ ػهلل ىبتػ ػهللع م ػػف البدػ ػهللؿ ب ػػارض االا ػػدلس وهػ ػهللف ال ىبخ ػػؿ دن ػػح ام ػ ػ م ػػف اف ى ػػددو

صهللحب الخىؿ يىعنـ ما هلل مهلل مهللت ومهلل دهللش.

وبندت الجبهللى يي اخر اىهللـ الماصور اربعن أالؼ الػؼ دىاهللر ػوى ر ػوـ الموارىػث

ي ػػي ورطب ػػن وه ػػور االا ػػدلس ههللا ػػت تج ػػري دن ػػح االمهللاػ ػ و ػػوى مػ ػهللؿ ال ػػبي والمدػ ػهللاـ دن ػػح
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ات ػهللد يػػي هػػذه المػػدة و ػػوى مػهلل ىتصػػؿ بػ ال ػػنطهللف مػػف المصػهللدرات اووبػػؿ ذلػػؾ للػػح مػهلل
ىرجػػف للػػح وػهللاوف

()56

وهػهللف مػهلل ىػػدخؿ ورطبػ مػػف احمػهللؿ الحطػػب ػػتن أالؼ حمػػؿ و ػػتمهلللن

حمؿ دنح اختوي هلل(.)57

وايهللد ل هللف الدىف بػف الخطىػب بػهلل لا ضػ االوتصػهللدى يػي د ػده وػهلللو:

()58

((هػهللف

الجهللري مف النحـ دنح صقهلللبن بف ابي دهللمر دنح طبقهللت ـ يي الي ر ػبعن وديػرىف الػؼ
رطؿ والجهللري دنح ا هللل يي وصره دنػح طبقػهللت ف ت ػعن أالؼ رطػؿ ػوى وظىمػ مطبخػ

الخهللص هؿ ىوـ يهللا لـ ىقؼ دنى هلل)).

ووهللؿ اىضهللً(:احب الماصور الوووؼ دنح حهللصؿ اال طعم يي االهػرام داػدمهلل ادتػزـ دنػح
غزو برجنوا

دي واىؼ دنى هلل(.)59
ان 472هػ يهللرتمعت جمنت للح ملتي الؼ ُم ِ

 .3أىتمامو بالبناء:

ي ػ دت مػػدة حهػػـ الماصػػور محمػػد بػػف ابػػي د ػهللمر اصػػوحهللت وااج ػهللزات دم اراى ػ

ما ػهلل :با ػهللم الم ػهللجد والمػػدف والقصػػور والحصػػوف والقا ػهللطر ام ػهلل بهلللا ػػب لنم ػهللجد يقػػد و ػهللـ
بتعمىػػر وتو ػػىف الم ػػجد الج ػهللمف يػػي مدىاػػن ورطب ػ

()61

وو ػهللـ بتو ػػىف ج ػهللمف دػػدوة االاػػدلس

ووىؿ م جد القروىىف بمدىان يهللس وزاد يى  ،وادد ل ال قهللى وال ن ن ببهللب الحمهللة(.)61

همػ ػهلل ازدادت الم ػ ػهللجد ي ػػي م ػػدة حهمػ ػ حى ػػث بند ػػت حػ ػوالي ال ػػؼ و ػػتمهلللن م ػػجد
وازداد دػػدد الحمهللمػ ػهللت حىػػث بند ػػت ح ػوالي ت ػػعمهلللن حمػ ػهللـ وه ػهللف الع ػػدد االدظػػـ م ػػف ه ػػذه
الحمهللمهللت ىقف ورب الم جد حتح ى ؿ دنح المصنىف اال تحمهللـ والتوج للػح الم ػجد،ولـ

ىبقح مف هذه الحمهللمهللت وى بقهللىهلل حمهللمىف(.)64

ودادمهلل غ از مدىا يات ىهللوب أمر بصػىهللان وبػر القػدىس ىهللوػب والمحهلليظػ دنىػ

()64

وو ػهللـ الماصػػور بتو ػػىف الم ػػجد الػػذي با ػهلله دبػػد الػػرحمف الػػداخؿ ػػان (169ه ػػ786/ـ) مػػف
ج ن اليرؽ دادمهلل اوتطف جزم مف ارض هاى ن ات ب ات وا تمر العمؿ يىػ مػدة ػاتىف
واصػػؼ وهػهللف طػػوؿ الصػػحف مػػف اليػػرؽ للػػح الدػػرب ( )148ذراع ودرضػ مػػف القبنػ للػػح

الجوؼ ( )115ذراع وددد ابواب ت عن ابػواب وجمىػف مهلليىػ مػف االدمػده ( )1494دػهللموداَ
رخهللم ػهلل وب ػهللب مقصػػورة الج ػهللمف مطنػػح بهلللػػذهب وهػػذلؾ جػػدراف المح ػراب وه ػهللف دػػدد ػواري
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مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
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حزيران ()9002

العدد ()1

الجػ ػ ػهللمف ( )1217ػ ػ ػهللرى ود ػ ػػدد ثرىػ ػ ػهللت الجػ ػ ػهللمف ( )481ثرىػ ػ ػهلل ود ػ ػػدد اله ػ ػػروس ()7245
هاس.

()62

ومػف ااجهلل ازتػ الم مػ باػهللم مدىاػن ال ازهػرة التػي أمػر بباهللل ػهلل ػان (468هػػ988/ـ)

ي ػمهللؿ يػػرؽ ورطبػ ػ دنػػح ا ػػر ال ػوادي الهبى ػػر وتقهللبػػؿ مدىا ػػن الزه ػرام الت ػػي اايػػاههلل الخنىمػػن

االمػػوي دبػػد الػػرحمف الاهللصػػر والتػػي ا ػػتدرؽ باهللره ػهلل ػػاتىف ولػػـ تنبػػث اف اخػػذت بهللالت ػهللع
حت ػ ػ ػ ػػح اتص ػ ػ ػ ػػنت اربهللضػ ػ ػ ػ ػ هلل بمدىا ػ ػ ػ ػػن ورطب ػ ػ ػ ػػن ام ػ ػ ػ ػ ػ هلل وااتق ػ ػ ػ ػػؿ الماص ػ ػ ػ ػػور الى ػ ػ ػ ػ ػهلل ػ ػ ػ ػػان

(471ه ػػ981/ـ)

()65

ذهػػر ذلػػؾ ل ػهللف الػػدىف بػػف الخطىػػب وو ػهللؿ

))66

(واتخػػذ يى ػهلل الػػدواوىف

لودم ػ ػهللؿ والحجػ ػػر لندنم ػ ػهللف وال ػ ػقهلللؼ لنح ػ ػراس والقصػ ػػور لنولػ ػػد والخهللصػ ػػن واالصػ ػػطبوت

لنظ ػػر

()67

وال ُهػ ػراع

()68

ودم ػػؿ داخن ػ ػهلل االهػ ػرام الوا ػػعن والخػ ػزالف الوثىقػ ػ )

المعروؼ بهلللزاهرة بعد مدة مػف باهللل ػهلل
يههللف

()74

بهلللمدرب

()74

()71

ووػهللـ بباػهللم مدىاػن ا ػنف

()71

()69

وبا ػػح وصػ ػره

وا ػني وادمػهللر مدىاػن

همهلل ازدادددد الدور يي مدة حهمػ ما ػهلل :دور الردىػن ودور االهػهللبر

والػػوزرام الهت ػهللب واالجا ػهللد وخهللصػػن المنػػؾ يبنػػغ ػػتوف الػػؼ وثػػو ثمهلللػػن دار ػػوى مص ػهللري

الهػرام والحمهللمػهللت والخهللاػهللت ،ودػدد الحوااىػت ثمػهللاوف الػؼ واربعمهلللػن وخم ػوف حػهللاوت(.)72
وو ػهللـ ببا ػهللم مدىاػػن المرى ػ وهػػي مػػف المػػدف المي ػ ورة يػػي االاػػدلس حىػػث ولػػح دنى ػهلل م ػواله

خىػراف العػهللمري

()75

وهػػذلؾ مدىاػػن ػػمورة بعػػد ا ػػتردادههلل مػػف هللايػػو منػػؾ ابػهللرة ودمػػؿ دنػػح

تحصػىا هلل وا ػهف يى ػهلل امػر مػف الم ػػنمىف واايػا الماىػهللت (الحػػدالؽ) ما ػهلل العهللمرىػن وال ػػرور

والاػهللدور

()76

وأهػػتـ ببا ػهللم القا ػهللطر ما ػهلل با ػهللمة واطػرة ا ػػر ورطبػػن االدظػػـ دنػػح ا ػػر ال ػوادي

الهبىر والتي ههللات م دمن ويرع يي باهللل هلل ػان (487هػػ996/ـ) ويػرغ ما ػهلل ماتصػؼ ػان
(489هػ ػػ997/ـ) وبند ػػت امقهللت ػ ػهلل ( )121ال ػػؼ دىاػ ػهللر

()77

وبا ػػح واطػ ػرة أ ػػتج دن ػػح ا ػػر

ياى ؿ و ط الجبهللؿ ي نت الطرؽ الودرة واليعهللب الصعبن

()78

.

همػ ػهلل وػ ػهللـ باايػ ػهللم واطػ ػرة طنىطن ػػن او مػ ػهلل ت ػػمح ب ػ ػ (واطػ ػرة القاطػ ػرة) مهػ ػهللف القاطػ ػرة

الرومهللاىن القدىمن حىث ادهللد العرب باهللل هلل مرات ددىدة ههللات أخرهػهلل يػي زماػ وأيػرؼ دنػح
باهللل هلل حهللهـ البند خنؼ بف محمد العهللمري(.)79

وو ػهللـ بتحصػػىف وت ػػوىر بعػػض المػػدف ما ػهلل با ػهللم حصػػف أبطىػػر وهػػو حصػػف وػػرب
بطنىػػوس مػػف جنىػػؿ الصػػخر داخنػ دػػىف مػهللم( )81همػهلل وػهللـ بتيػػىىد ػػوريوؽ جبػػؿ دػ ِ
هللؿ داػػد

مدىان بت مف ج ن الميرؽ دادمهلل جهللم للح بت مف االادلس(.)81
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الحاجب المنصور محمد بن عبد اهلل بن أبي عامر وجهوده السياسية واإلدارية والعسكرية ...
م .د .ساجد مخلف حسن

 .4جيوده العسكريو:

رأى الماصور محمد بف أبي دهللمر أف ىددـ اموذه بعمؿ ىه ػب يػردىن يػي الحهػـ

ويعبىن بىف الاهللس ،وهو الج هللد يي بىؿ اهلل ول ذا أخذه ىدزو بام
غزوتهللف يي الربىف ويي الخرىؼ(.)84
ووػػد بندػػت غزوات ػ

وههللف ل يي هؿ دػهللـ

ػػبعهلل وخم ػػىف غػػزوة بهلليػػرههلل هن ػهلل بام ػ ولػػـ ىا ػػزـ يػػي واحػػده

ما هلل طواؿ مدة حهم التي بندت خم هلل وديرىف ان(.)84
ىػروي ابػف دػػذاري:

()82

(اف الماصػور أدتاػػح بجمػف مػهللدنؽ بوج ػ مػػف الدبػهللر يػػي

غزوات ومواطف ج هللده يههللف الخدـ ىاخذوا دا بهلللماهللدىؿ يي هؿ ماػزؿ مػف ماهللزلتػ حتػح

اجتمف ما صره ضخمن ،د د بتصىىره يي حاوط  ،داد موت وههللف ىحمن حىثمهلل هللر مػف
اهمهللا ػ تووع ػهلل لحنػػوؿ مىتت ػ يػػي أي لحظ ػ وه ػهللف وػػد اتخػػذ االهم ػهللف مػػف اطىػػب مه ػػب مػػف
الضىعن الموروث دف أبى ).
يههللات أولح غزوات

ان (466هػػ976/ـ) ياػهللزؿ حصػف الحهللمػن مػف دمػؿ جنىقىػ وحهللصػره

وي ػ ػػتد ربض ػ ػ ػ ووم ػ ػػؿ غهللام ػ ػ ػهلل أل ػ ػػح ورطبػ ػ ػػن دػ ػ ػػف خم ػ ػػىف ىوم ػ ػ ػهللَ يعظ ػ ػػـ ال ػ ػ ػػرور والتػ ػ ػػىمف

بحرهتػ ػ ،وأخنص الجا ػػد لػ ػ وأحب ػػوه( .)85وي ػػي ػػان (467هػ ػػ977/ـ) ايت ػػتد حص ػػف المػ ػهللؿ
وحصف (زابؽ ودوخ مدىان نماقن)واخذ اربهللض هلل وومؿ للح ورطبن بهللل بي والداهلللـ.

()86

وواصؿ الدزو حىث غ از مدىان مورة يي غزوت الرابعن ان (471هػ981/ـ)
()87

ومحؿ ال نطهللف.
المنؾ
ّ
وا تبهللح هلل وهدم هلل وهي دار ُ
ويػػي ػػان ( 474ه ػػ984/ـ) غ ػ از ممنهػػن لىػػوف وهػػي مػػف ادظػػـ مػػدالف الاص ػهللرى

وبعد وتهللؿ يدىد ا ػتمر لػىوَ وا ػهلل اَر خػرج وػومص هبىػر مػف الاصػهللرى لػـ ىهػف ل ػـ مثنػ بػىف
الصػػموؼ وطنػػب الب ػراز يبػػرز الى ػ جولػػن بػػف زىػػري الض ػ هللجي ض ػربن بهللل ػػىؼ ي ػػقط للػػح
االرض وحمؿ الم نموف دنح الاصهللرى يا زموا للح بودهػـ ووتػؿ مػا ـ مػهلل الىحصػح وغػاـ

ابػػف ابػػي د ػهللمر غاىمػػن دظىمػػن لػػـ ىرمثن ػهلل واجتمػػف مػػف ال ػػبي ثوثػػوف الم ػهللَ.

(472ه ػػ982/ـ) غ ػ از بريػػنوان ووطهلللواى ػهلل يػػي ي ػمهللؿ يػػرؽ ا ػبهللاىهلل.

()89

()88

ويػػي ػػان

وأي ػهللدت المص ػهللدر

التهللرىخػ بدػزوة صػهلللمن ػػان (478هػػ977/ـ) التػػي يػػا هلل دنػػح جنىقىػػن يػمهللؿ غػػرب ا ػبهللاىهلل
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المجلد ()61

حزيران ()9002

العدد ()1

وهي الدزوة الثهللمان واالربعػوف ألهمىت ػهلل بهلللعػدة والعػدد وصػعوبن مػدخن هلل وبعػد يػقت هلل وخيػف
طرو هلل).

()91

()91

(( ...ودبػر جمنػن مػػف دظػهللـ االا ػهللر

ووػد ايػهللر ألى ػهلل ل ػهللف الػدىف بػػف الخطىػب بقولػ :
ووطا بهلللحدىد والمعنن م هلللؾ جبهللؿ ي ِ
هللمخن ارتقهللههلل للػح أف بنػغ البحػر المحػىط وايضػح دنػح
دىػػر أىنىػهلل وهػػو اخػػر ميػ د ىهللوػػب يػػي اليػ رة ،وهػهللف ازولػ بيػػات بهللوُػػب ىػػوـ االثاػػىف لنىنتػػىف
خنػػت مػػف يػػعبهللف ووػػد ي ػ ار مػػف ب ػهلل وهػػي خهلللى ػ يدػػاـ مهللب ػهلل وأمػػر بتػػدمىرههلل وتػػدمىر هاى ػػت هلل
وههللاػػت مص ػهللاع هلل أىػػن مػػف أى ػهللت اهلل يػػي االحه ػهللـ واالتق ػهللف ولها ػ ح ػهلليظ دنػػح مق ػهللـ القػػدىس

احت ارمػهللَ لنتقهلللىػػد اال ػومىن وأمػػر بصػػوف القبػر وريػػف االذى داػ )) ووػهللؿ اىضػهللَ( )94(:وواصػػؿ

الدػػزو بام ػ وولػػده ورجهللل ػ دنػػح ي ػهللاج منػػؾ وي ػتهللل ولىػػوف حتػػح اذدػػف اللػػذاَ بعمػػوه وغ ػ از
ارض االيراج ػ المتص ػػن ب ػهللرض يرا ػ ػهلل وهػػي االم ػػن التػػي الىطػ ػهللؽ وتهللل ُ ػهلل ص ػػب اَر و ػػوحهللً َ
وحموة وهثرة يدوخ هلل ودخؿ برجنوا )).
ووصؼ ل ػهللف الػدىف بػف الخطىػب غػزوة صػهلللمن ػان (491هػػ1111/ـ) بقولػ

()94

((ل ػ ػػـ ىبهللي ػ ػػر الماص ػ ػػور ح ػ ػػرب اي ػ ػػد دنىػ ػ ػ وال اص ػ ػػعب واغن ػ ػػظ هرى ػ ػػن م ػ ػػف غ ػ ػػزوة ػ ػػان

(491هػ ػ ػػ1111/ـ) م ػ ػػف الاصػ ػ ػهللرى بقىػ ػ ػهللدة يػ ػ ػهللاج وا ػ ػػتجمعوا م ػ ػػف ه ػ ػػؿ ِ
أوب ...ووض ػ ػػف
الماصػػور الخطػػط الع ػػهرىن واخت ػهللر الق ػهللدة وو ػهللـ بتق ػػىـ الجػػىش حىػػث اف الاص ػهللرى يػػهنوا

حنم ػهللَ ثوثى ػهللَ ضػػـ البيػػهف ولىػػوف وههللاػػت الدنبػػن لنماصػػور الػػذي اجبػػرهـ لوذد ػهللف ل ػ )).
وأي ػهللر ل ػ ػهللف ال ػػدىف ب ػػف الخطى ػػب:

()95

()92

لل ػػح د ػػدة الماص ػػور ي ػػي غزواتػ ػ والت ػػي تي ػػمؿ د ػػدة

الحمػ ػػوت الج هللدىػ ػػن والمر ػ ػهللف والرجهلللػ ػػن ودواب الحمػ ػػؿ بقول ػ ػ (ه ػ ػهللف دػ ػػدد جمىػ ػػف االجا ػ ػهللد
العهللمرىىف مف المر هللف اثاح دير الؼ يهللرس ومهلللن زىهللدة ...واات ػح تحصػىؿ الماصػور بػف
هللصػػن للػػح
ابػػي د ػهللمر لجمىػػف مػػف ضػػمن د ػػهره يػػي بعػػض ص ػوالمن الحهللينػػن مػػف المر ػهللف خ ّ
ػػتن واربع ػػىف ال ػػؼ يػ ػهللرس واات ػػح د ػػدد الرجػ ػهللؿ مع ػػـ ػػتن وديػ ػرىف ال ػػؼ ارج ػػؿ) .ووػ ػهللؿ

أىض ػ ػ ػهلل(( .)96ههللاػ ػ ػػت حمولػ ػ ػػن الماصػ ػ ػػور محمػ ػ ػػد بػ ػ ػػف ابػ ػ ػػي د ػ ػ ػهللمر لد ازت ػ ػ ػ لص ػ ػ ػهلللمن ػ ػ ػػان
(494هػ1114/ـ) مهللبىف اثقهللل واثدهللؿ غنمهللا خهللصن تات ي للح المي رأس يي ادػـ ال ػاىف
للػ ػػح مهلللػ ػػن رأس مع ػ ػ تحمػ ػػؿ ارح ػ ػهللم الطحػ ػػف الموزدػ ػػن بج ػ ػهللت د ػ ػػهره لطحػ ػػف االزواد،ثػ ػػـ

صػؿ القهللبػهللَ مػف ال ػرداؽ الهبىػر والمطػبب واالالت الوضػوم ودار
وهللؿ:ومف تمصىؿ حمولػن ويَ ّ
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الص ػاهللدن واغػػوؿ ال ػػجف ...وه ػهللف مػػف حمنت ػهلل مهلللػػن داخػػؿ ال ػرادؽ ومهلللت ػهللف ػػت تتحمػػؿ
لمف الوطىف لػ يػي الجاػد والثوثمهلللػن خبػهللم تتحمػؿ الرجهلللػن وثوثػوف خبػهللم يهللظنػ لوصػاهللؼ

والواردىف)

هىامش البحث

( )1ابػػف االب ػهللر ،محمػػد بػػف دبػػد اهلل بػػف ابػػي بهػػر القض ػهللدي (ت 659ه ػػ) الحن ػ ال ػػىرام،
تحقىػػؽ :د.ح ػػىف مػػراس ،اليػػرهن العربى ػ لنطبهللدػػن والايػػر( ،الق ػهللهرة1964 ،ـ) ج/1
ص  468والتهمنػ ػ لهتػ ػهللب الص ػػنن ،تحقى ػػؽ :دػ ػزة العطػ ػهللر الح ػػىاي ،مطبع ػػن ال ػ ػعهللدة

(الق ػ ػهللهره1956 ،ـ) ج/ 1ص ،459ل ػ ػهللف الػ ػػدىف بػ ػػف الخطىػ ػػب (ت 776ه ػ ػػ) ادم ػ ػهللؿ
االدوـ يي مف بوىف وبؿ االحتوؿ مف منوؾ اال وـ ومهلل ىجر ذلؾ مف يػجوف الهػوـ

(اير تحت داػواف تػهللرىب ا ػبهللاىهلل اال ػومى  ،تحقىػؽ :ا .لىمػي برويا ػهللؿ ،مهتبػن الثقهلليػ
الدىاى (القهللهرة  4112ـ) ؽ/4ص.59

( )4ابف حزـ ،ابي محمػد دنػي بػف احمػد بػف ػعىد (ت256هػػ) جم ػرة اا ػهللب العػرب ،دار
الهتػب العنمىػ (بىػػروت4111 ،ـ) ج /4ص ،218ال ػػمعهللاي ،دبػدالهرىـ بػػف احمػػد بػػف
ماصػػور (ت564 ،ه ػػ) هت ػهللب االا ػهللب ،تحقىػػؽ محمػػد احمػػد حػػوؽ،دار احى ػهللم الت ػراث

العربي (بىروت 1999ـ) ج.444 / 2

( )4القنقي ػػادي ،احم ػػد ب ػػف دن ػػي (ت 841 ،ه ػ ػ) ا هللى ػػن االدب ي ػػي معري ػػن اا ػ ػهللب الع ػػرب،
تحقىؽ :ابراهىـ االبىهللري (القهللهرة 1959 ،ـ) ص .244

( )2الجزى ػرة الخض ػرام :مدىاػػن مي ػ ورة بهللالاػػدلس تقهللبن ػهلل مػػف البػػر ػػبتن بىا ػهلل وبػػىف ورطبػػن
خم ػػوف ير ػخهلل .ىاظػػر :ى ػهللووت الحمػػوي ،ي ػ هللب الػػدىف ابػػو دبػػد اهلل الرومػػي ،معجػػـ

البنداف ،دار احىهللم التراث العربي (بىروت ،د.ت) ج/4ص.55

( )5الضػػبي ،احمػػد بػػف ىحىػػي بػػف احمػػد بػػف دمى ػرة (ت  599ه ػػ) بدىػػن المنػػتمس يػػي ت ػهللرىب
رجهللؿ اهؿ االادلس ،تحقىؽ :ابػراهىـ االببػهللري ،دار الهتػهللب النباػهللاي (بىػروت1989 ،ـ)

ص ،115المراهيي ،دبد الواحد (ت  627ه ػ) المعجػب يػي تنخػىص اخبػهللر المدػرب،
تحقىؽ :محمد عىد العرىهللف ومحمد العربي العنمي (القهللهرة1929 ،ـ) ص.48
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( )6مراس ،ح ىف معهلللـ تهللرىب المدرب واالادلس (القهللهرة4112 ،ـ) ص. 491
()7الحهللجب :الحجهللب لمف ىحجب ال نطهللف دف الخهللصن والعهللمػن وىهػوف وا ػطن بىاػ وبػىف
الوزرام يمف دوا ـ ،ىاظػر :القنقيػادي ،ابػو العبػهللس احمػد (ت 841هػػ) صػبد االديػح
ي ػ ػػي ضػ ػ ػهللدن االايػ ػ ػهلل ،المر ػ ػػن المصػ ػ ػرىن العهللم ػ ػػن لنطبهللد ػ ػػن والاي ػ ػػر (القػ ػ ػهللهرة ،د.ت)
ج/5ص.229

()8جهللمػ ػهللاي ،حبى ػػب ،تػ ػهللرىب مػ ػهلل اهمنػ ػ التػ ػهللرىب ،ص ،117الحج ػػي ،دب ػػد ال ػػرحمف دن ػػي،
الت ػ ػهللرىب االادل ػ ػػي مػ ػػف المػ ػػتد اال ػ ػومي حتػ ػػح ػ ػػقوط غراهللط ػ ػ  ،دار القنػ ػػـ (دميػ ػػؽ،

1976ـ) ص.416

( )9الض ػػبي ،بدى ػػن المنػ ػػتمس ،ص ،115اب ػػف االثى ػػر ،دػ ػػز ال ػػدىف اب ػػو الح ػ ػػف دن ػػي بػ ػػف
ابي الهرـ محمد بف محمد بف دبد الهرىـ بف دبد الواحد اليىبهللاي ،الههللمؿ يػي التػهللرىب،

دار ص ػ ػهللدر (بىػ ػػروت1979،ـ) ج / 9ص  ،176الصػ ػػويي ،خهلللػ ػػد ت ػ ػهللرىب العػ ػػرب يػ ػػي
ا بهللاىهلل (حنب1964 ،ـ) ص.66-65
( )11ابو المدام ،دمهللد الػدىف ا ػمهللدىؿ (ت744ه ػ) المختصػر يػي اخبػهللر البيػر ،المطبعػن
الحدىثن (القهللهرة ،د.ت) ج / 4ص.146

( )11مراس ،ح ىف ،رحنن االادلس (القهللهرة1964 ،ـ) ص.56

( )14ال ػ ػهللمرالي،دبد الحمى ػػد ح ػػىف ،تػ ػهللرىب الج ػ ػهللد اال ػ ػبهللاي ي ػػي االا ػػدلس ،دار ي ػػموع
الثقهللين (لىبىهلل)4114 ،ص164
( )14ال ػهللمرالي ،ت ػهللرىب الج ػهللد اال ػبهللاي يػػي االاػػدلس ،ص ،164الزرهنػػي ،خىػػر الػػدىف،
االدوـ ،دار العنـ (بىروت1969 ،ـ) ج /7ص.111
( )12العب ػ ػهللدي ،احمػ ػػد مخت ػ ػهللر ،يػ ػػي الت ػ ػهللرىب العبهلل ػ ػػي واالادل ػ ػػي ،دار الا ض ػ ػ العربىػ ػػن
لنطبهللدن والاير (بىروت1971 ،ـ) ص.221

( )15داهللف ،محمد دبد اهلل ،تراجـ ا ومىن (القهللهرة1927 ،ـ) ص.184
( )16ابف حىهللف ،ابو مرواف حىهللف بػف خنػؼ (ت269هػػ) المقتػبس يػي اخبػهللر بنػد االاػدلس،
تػػد :دبػػد الػػرحمف دنػػي الحجػػي ،دار الثقهلليػػن (بىػػروت ،د .ت)ص 41ىاظػػر :ػهللجد
مخنػؼ ح ػػف ،ل ػهللف الػػدىف بػف الخطىػػب وج ػػوده التهللرىخىػن يػػي هتهللبػ ادمػهللؿ االدػػوـ
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و ػػـ االاػػدلس والمدػػرب ،اطروحػػن دهتػػوراة غىػػر مايػػورة ،جهللمعػػن تهرىػػت ،هنىػػن التربىػػن
(تهرىت4116 ،ـ) ص.448

( )17ابػ ػػف االب ػ ػهللر ،الحنػ ػػن ال ػ ػػىرام ،ج / 1ص ،474ل ػ ػهللف الػ ػػدىف بػ ػػف الخطىػ ػػب ،ادم ػ ػهللؿ
االدػ ػػوـ ،ؽ / 4ص ،59العب ػ ػهللدي ،احمػ ػػد مخت ػ ػهللر ،يػ ػػي ت ػ ػهللرىب المدػ ػػرب واالاػ ػػدلس،
مر ن الثقهللين الجهللمعن (اال هادرىن ،د .ت) ص.424

( )18ابػف االبػهللر ،الحنػن ال ػىرام ،ج / 4ص ،468التجػهللاي ،ابػو محمػد دبػد اهلل بػف محمػد
ب ػػف احم ػػد ،رحن ػػت التجػ ػهللاي،تحقىؽ :ح ػػف ح ػػاي دب ػػد الوهػ ػهللب (ت ػػواس1985 ،ـ)
ص.57

( )19ابػػف دػػذاري ،ابػػو العب ػهللس احمػػد بػػف محمػػد المراهيػػي ه ػهللف حى ػهللَ ػػان (714هػ ػ البى ػهللف

المدػ ػ ػػرب يػ ػ ػػي اخب ػ ػ ػهللر االاػ ػ ػػدلس والمدػ ػ ػػرب ،دار ص ػ ػ ػهللدر (بىػ ػ ػػروت1951 ،ـ) ج/ 4

ص.484

( )41الضبي ،بدىن المنتمس ،ص.116
( )41ابػػف ب ػهللـ ،ابػػو الح ػػف دنػػي بػػف ب ػهللـ أليػػاترىاي (ت  524هػ ػ) الػػذخىرة يػػي محهلل ػػف
اهؿ الجزىره ،تد :اح هللف دبهللس (بىروت1979،ـ) ؽ/2مج/1ض ،2ل هللف الػدىف بػف

الخطىػ ػػب ،ادم ػ ػهللؿ االدػ ػػوـ ،ؽ/ 4صػ ػػد  59واالحهللط ػ ػ يػ ػػي اخب ػ ػهللر غراهللط ػ ػ ،تحقىؽ
ىو ؼ دني طوىؿ ،دار الهتب العنمى (بىروت4114،ـ) ج/4ص.57

( )44العبهللدي ،يي تهللرىب المدرب واالادلس ،ص.424
( )44اب ػػف حىػ ػهللف ،المقت ػػبس ،ص ،116ل ػ ػهللف ال ػػدىف ب ػػف الخطى ػػب ،ادمػ ػهللؿ االد ػػوـ ،ؽ4
/ص.78
( )42ح ػػىف م ػػراس ،مو ػػودن تػ ػهللرىب االا ػػدلس تػ ػهللرىب يه ػػر وحظػ ػهللرة وتػ ػراث مهتب ػػن الثقهلليػ ػ
الدىاى (القهللهره ،د.ت) ج/1ص ،429الههللتب ،ادوـ /ص.42

( )45ابػػف دػػذاري ،البى ػهللف المدػػرب ،ج/ 4ص ،475ابػػف خنػػدوف ،دبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد
(ت 818ه ػ) تػهللرىب ابػػف خنػػدوف الم ػمح العبػػر ودىػواف المبتػػدأ الخبػر يػػي اىػهللـ العػػرب
والعجػػـ والبربػػر ومػػف دهللصػػرهـ مػػف ذوي ال ػػنطهللف االهبػػر ،مر ػػن جم ػهللؿ لنطبهللد ػ

والاير (بىروت1979 ،ـ) ج/2ص.172

276

مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
المجلد ()61

العدد ()1

حزيران ()9002

( )46هػػو جعمػػر بػػف دثم ػهللف بػػف اصػػر بػػف وػػوي بػػف دبػػداهلل بػػف ه ػػىن  .ابػػف االب ػهللر ،الحن ػ
ال ىرام ،ج/4ص.457

( )47العبهللدي ،يي تهللرىب المدرب واالادلس ،ص .422
( )48المقري ،احمد بف محمػد التنم ػهللاي (ت  1121ه ػ) امػد الطىػب مػف غصػف االاػدلس
الرطىػػب وذهػػر وزىره ػهلل ل ػهللف الػػدىف بػػف الخطىػػب ،تحقىػػؽ :اح ػهللف دبػهللس دار ص ػهللدر

(بى ػ ػ ػػروت1997 ،ـ) ج / 1ص ،496العبػ ػ ػ ػهللدي ،ي ػ ػ ػػي تػ ػ ػ ػهللرىب المد ػ ػ ػػرب واالا ػ ػ ػػدلس،
ص.425

( )49العبهللدي ،يي تهللرىب المدرب واالادلس ،ص.422
( )41اب ػػف د ػػذاري ،البىػ ػهللف المدػ ػػرب ،ج/ 4ص ،217اب ػػف االبػ ػهللر ،الحنػ ػ ال ػ ػػىرام ،ج/ 1
ص.416

( )41اب ػػف د ػػذاري ،البىػ ػهللف المد ػػرب ،ج / 4ص ،217ل ػ ػهللف ال ػػدىف ب ػػف الخطى ػػب ،ادمػ ػهللؿ
االدوـ ،ؽ / 4ص.64
( )44ب ػػف د ػػذاري ،البىػ ػهللف المد ػػرب ،ج / 4ص ،217ل ػ ػهللف ال ػػدىف ب ػػف الخطى ػػب ،ادمػ ػهللؿ
االدوـ ،ؽ / 4ص 46مف بعدههلل.

( )44ل هللف الدىف بف الخطىب ،ادمؿ االدوـ ،ؽ/ 4ص.65
( )42ادمهللؿ االدوـ ،ؽ ،4ص.77

( )45بدىن المنتمس ،ص.116 - 115
( )46الحن ال ىرام ،ج /1ص.468
( )47الههللمؿ يي التهللرىب ،ج / 9ص .176
( )48الابػهللهي ،ابػو الح ػػف دنػي بػف دبػػداهلل بػف الح ػف المػهلللقي (ت 794هػػ) تػهللرىب وضػهللة
االاػػدلس (الم ػػمح المروب ػ العنى ػهلل يػػىمف ى ػػتحؽ القض ػهللم والمتى ػهلل ،لجاػػن احى ػهللم الت ػراث

العربي ،دار االيهللؽ الجدىد (بىروت  1984ـ) ص.81
( )49ادمهللؿ االدوـ ،ؽ / 4ص.77
( )21العبر ،ج / 2ص.127

( )21امد الطىب ،ج  / 7ص.211
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( )24ابػػف االب ػهللر ،الحن ػ ال ػػىرام ،ج / 1ص ،474الاب ػهللهي ،المروب ػ العنى ػهلل ،ص ،81ابػػف
خندوف ،التعرىؼ بابف خندوف ورحنت يروهللً وغربهللً ،تحقىػؽ :محمػد بػف تهللوىػت الطاجػي

(القػهللهره1951،ـ) ص 197المقػري ،امػػد الطىػب ،ج / 9ص  ،176ل ػهللف الػدىف بػػف
الخطىب ،ادمهللؿ االدوـ ،ؽ / 4ص 64واالحهللط ج / 4ص.61
( )24ابػػف االب ػهللر ،الحن ػ ال ػػىرام ،ج / 1ص ،474ب ػهلل لاثى ػهلل ،ااخػػؿ جاثهلللىػػت ،ت ػهللرىب المهػػر
االادل ي ،اقن دف اال بهللاى ح ىف مراس (القهللهره1955 ،ـ) ص.71

( )22ابف االبهللر ،الحن ال ىرام ،ج /1ص،474ل ػهللف الػدىف بػف الخطىػب ،االحهللطػ  ،ج/4
ص.61

( )25الحمىدي ،ابو دبد اهلل محمد بف اصر االزدي (ت288هػػ) :جػذوة المقتػبس يػي ذهػر
والة االا ػػدلس ،ال ػػدار المصػ ػرىن لناي ػػر والترجم ػػن (القػ ػهللهره1966 ،ـ) ج / 4ص،78

الزرهني ،االدوـ ،ج / 7ص.111

( )26المقري ،امد الطىب ،ج / 9ص.216
( )27العبهللدي ،يي تهللرىب المدرب واالادلس ،ص.461
( )28ابف دذاري ،البىهللف المدرب ،ج / 4ص.244
( )29ابف دذاري ،البىهللف المدرب ،ج/4ص.497

( )51ابػف ب ػهللـ ،الػػذخىرة ،ؽ/2مػػج  /1ص ،21العبػهللدي ،يػػي التػهللرىب العبهلل ػػي واالادل ػػي،
ص.248
( )51مراس ،مو ودن تهللرىب االادلس ،ج/1ص.461
( )54ال ػػووي ،اب ػػو العبػ ػهللس احم ػػد ب ػػف خهلللػػد ،اال تقصػ ػهلل الخبػ ػهللر دوؿ المد ػػرب االوص ػػح،
تحقىػػؽ ولػػدي المرلػػؼ ،جعمػػر الاهللصػػري ومحمػػد الاهللصػػري (الػػدار البىض ػهللم1952 ،ـ)
ج / 1ص.187 – 185

( )54ل هللف الدىف بف الخطىب ،ادمهللؿ االدوـ ،ؽ /4ص.78
( )52الههللتب ،ادوـ مف المدرب واالادلس ،ص.21

( )55البىػ ػهللف المد ػػرب ،ج/4ص ،245ل ػ ػهللف ال ػػدىف ب ػػف الخطى ػػب ،ادمػ ػهللؿ االد ػػوـ ،ؽ/ 4
ص114

278

مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
المجلد ()61

العدد ()1

حزيران ()9002

( )56ل هللف الدىف بف الخطىب ،ادمهللؿ االدوـ ،ؽ / 4ص.98
( )57ل هللف الدىف بف الخطىب ،ادمهللؿ االدوـ ،ؽ / 4ص.112
( )58ادمهللؿ االدوـ ،ؽ / 4ص.114

( )59ل هللف الدىف بف الخطىب ،ادمهللؿ االدوـ ،ؽ / 4ص.99
( )61ابػػف دػػذاري ،البى ػهللف المدػػرب ،ج / 4ص ،248الػػدوري ،اب ػراهىـ ى ػهللس خضػػر ،دبػػد

الرحمف الداخؿ يي االاػدلس و ىهلل ػت الداخنىػن والخهللرجىػن ،دار الريػىد لنايػر (بدػداد،

 1984ـ) ص.476

( )61الحمىري ،محمد دبػد المػاعـ (ت 747ه ػ) الػروض المعطػهللر يػي خبػر االوطػهللر ،تػد،
اح هللف دبهللس ،مطهللبف هىػدلىرغ ،مهتبػن لباػهللف (بىػروت )1975 ،ص ،242ال ػووي،
اال تقصهللم ،ج / 1ص.161

( )64المقػ ػػري ،امػ ػػد الطىػ ػػب ،ج / 1ص ،521ػ ػهلللـ ،دبػ ػػد العزىػ ػػز ،يػ ػػي ت ػ ػهللرىب وحض ػ ػهللرة
اال ػ ػػوـ يػ ػػي االاػ ػػدلس ،مر ػ ػػن ي ػ ػبهللب الجهللمعػ ػػن لنطبهللدػ ػػن والايػ ػػر( ،اال ػ ػػهادرىن،
 )1985ص.24

( )64ال هللمرالي ،تهللرىب الج هللد اال ومي ،ص.166
( )62المقري ،امد الطىب ،ج / 1ص.529

( )65اب ػػف خهللو ػ ػهللف ،اب ػػو اصػ ػػر محم ػػد بػ ػػف دب ػػد اهلل (ت549ه ػ ػػ) مطم ػػد االامػ ػػس وم ػ ػػرح
التاا ػػمي منػػد اهػػؿ األاػػدلس ،د ار ػػن وتحقىػػؽ محمػػد دنػػي ي ػوابهن ،مر ػػن الر ػهلللن
(بىروت1214،هػ) ص ،494المقري،امد الطىب،ج /1ص.578
( )66ل هللف الدىف بف الخطىب ،ادمهللؿ االدوـ ،ؽ / 4ص.64
ظ ػػر :االبػػؿ التػػي ىحمػػؿ دنى ػهلل وىرهػػب ،ىقػهللؿ داػػد يػػوف ظ ػػر أي ابػػؿ .لنتمهللصػػىؿ
( )67ال ّ
ىاظر :ابف ماظور ،محمد بف حهرـ بف دني (ت 711هػ) ل ػهللف العػرب ،دار صػهللدر

(بىروت ،د.ت) مهللدة (ظ ر)
( )68ال ُه ػراع :ا ػػـ ىجمػػف الخىػػؿ ،ووىػػؿ ال ُه ػراعُ ،ال ػػوح ووىػػؿ ا ػػـ ىجمػػف الخىػػؿ وال ػػوح،
ابف ماظور ،ل هللف العرب ،مهللدة ( َهرع).
( )69ل هللف الدىف بف الخطىب ،ادمهللؿ االدوـ ،ؽ / 4ص.46
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( )71ابف دذاري ،البىهللف المدرب ،ج / 4ص.211
( )71ا ػػنف :مدىاػػن ب ػهلللمدرب يػػرؽ اريػػقوؿ وهػػي مدىاػػن حصػػىان ودىمػػن دنى ػهلل ػػور ضػػخـ
وب ػهلل ج ػهللمف و ػػوؽ ،لنتمهللصػػىؿ ىاظػػر :البهػػري ،ابػػي دبىػػد (ت 287هػ ػ) المدػػرب يػػي
ذهر بود ايرىقىهلل والمدػرب وهػو جػزم مػف هتػهللب الم ػهلللؾ والممهلللػؾ ،ايػر :دي ػىوف
(الجزالر 1857 ،ـ) ادهللدة اير مهتبن المثاح بدداد ،ص.79

( )74يَهػهللف :مدىاػػن مػػف احػواز تنم ػهللف بػهلللمدرب وهىػػن مدىاػػن هبىػرة وػهللـ بهللدمهللرهػهلل الماصػػور
بػػف ابػػي د ػهللمر لنتمهللصػػىؿ ىاظػػر :مج ػػوؿ ،ههللاػػت م ػراهش مػػف هت ػهللب القػػرف ال ػهللدس

ال جػ ػػري ،اال تبص ػ ػهللر يػ ػػي دجهلللػ ػػب االمص ػ ػهللر ،تحقىػ ػػؽ ،ػ ػػعد زغنػ ػػوؿ دبػ ػػد الحمىػ ػػد
(اال هادرىن1958 ،ـ) ص.145
( )74الحمىري ،الروض المعطهللر ،ص ،9ح ػىف مػراس ،تػهللرىب الجدرايىػن والجدػرايىىف يػي
االادلس ،مطبعن الد ار هللت اال ومىن (مدرىد1967 ،ـ) ص.524

( )72المقري ،امد الطىب ،ج / 1ص.521
( )75المقري ،امد الطىب ،ج / 1ص.164

( )76اب ػ ػػف االبػ ػ ػهللر ،الحن ػ ػػن ال ػ ػػىرام ،ج / 4ص ،469المق ػ ػػري ،ام ػ ػػد الطى ػ ػػب ،ج / 1ص
.582-584

( )77المقري ،امد الطىب ،ج / 1ص.218
( )78ل هللف الدىف بف الخطىب ،ادمهللؿ االدوـ ،ؽ / 4ص ،76المقػري ،امػد الطىػب ،ج1
 /ص.219
( )79دا ػ ػهللف ،محمػ ػػد دبػ ػػد اهلل ،االث ػ ػهللر االادل ػ ػػىن البهللوىػ ػػن يػ ػػي ا ػ ػبهللاىهلل والبرتد ػ ػهللؿ (الق ػ ػهللهرة،
1964ـ) ص ،58مراس ،رحنت االادلس ،ص.442

( )81الحمىري ،الروض المعطهللر ،ص ،9مراس ،تهللرىب الجدرايىن ،ص.524
( )81الحمىري ،الروض المعطهللر ،ص.414
( )84العبهللدي ،يي تهللرىب المدرب واالادلس  ،ص.427

( )84ل هللف الدىف بف الخطىب ،ادمهللؿ االدوـ ،ؽ / 4ص.58
( )82البىهللف المدرب ،ج / 4ص.241
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( )85ابف دذاري ،البىهللف المدرب ،ج /4ص.492
( )86ابف دذاري ،البىهللف المدرب ،ج / 4ص.498

( )87ل هللف الدىف بف الخطىب ،ادمهللؿ االدوـ ،ؽ / 4ص.67
( )88ابف االثىر ،الههللمؿ يي التهللرىب ،ج / 9ص.44
( )89العبهللدي ،يي تهللرىب المدرب واالادلس ،ص.428

( )91ابػػف دػػذاري ،البى ػهللف المدػػرب ،ص ،221ل ػهللف الػػدىف بػػف الخطىػػب ،ادم ػهللؿ االدػػوـ،
ؽ / 4ص.67

( )91ادمهللؿ االدوـ ،ؽ / 4ص.67
( )94ل هللف الدىف بف الخطىب ،ادمهللؿ االدوـ ،ؽ / 4ص.75 ،72
( )94ادمهللؿ االدوـ ،ؽ / 4ص.71 – 69

( )92ل هللف الدىف بف الخطىب ،ادمهللؿ االدوـ ،ؽ / 4ص.71
( )95ل هللف الدىف بف الخطىب ،ادمهللؿ االدوـ ،ؽ / 4ص.99
( )96ل هللف الدىف بف الخطىب ،ادمهللؿ االدوـ ،ؽ / 4ص.111
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