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 الممخص 

ال تزال كثير من المواضع الميمة في التاريخ والتراث اإلسالمي لم يتناوليا باحثو التخصص في 
ي ثنايا الكتب، وغيرىا ونعتقد بأنيا مواضيع جديرة باالىتمام والدراسة، الدراسات التاريخية، والزالت ف

وسنحت لنا الفرصة االطالع عمى كتاب)المنتظم في تاريخ األمم والمموك(ألبن الجوزي، جمال الدين أبو 
م( ويعتبر من أىم الكتب في تدوين األحداث ٕٓٓٔه/ٜٚ٘الفرج عبد الرحمن بن عمي بن دمحم الجوزي)ت

لذلك يعتبر مصدر ميم في  خية ومعاصرتيا خالل القرن السادس اليجري/ الثاني عشر الميالدي،التاري
دارتيا في  وىذا ما دفعن التاريخ اإلسالمي االختيار عنوانًا لبحثنا ىو) تأثير الكوارث الطبيعة واألمطار وا 

الحوادث وتاريخيا والى أي بغداد في كتاب المنتظم البن الجوزي( ولألىمية التاريخية يمكن لنا كشف تمك 
مدى أثرت عمى حياة الناس واألضرار التي تسببيا وكيف تدار األزمات والكوارث التي تضرب المدن وال 
سيما بغداد مقر الخالفة آنذاك، واعتمدنا عمى المنيج الوصفي واإلشكالية التي تتطمب المنيج التحميمي 

لزالزل والبرق والرعد واألمطار الغزيرة وزيادة المياه  الفي تفسير الكوارث من تغيرات مناخية وحدوثيا مث
سمبًا عمى حياة الناس في الجميع النواحي وىدفنا ىو  الغزيرة عن حدىا الطبيعي مما ينعكس في تأثيرىا

التعرف عمى الخسائر التي أشار إلييا صاحب كتاب المنتظم باألرواح والممتمكات العامة والخاصة 
بغداد  في ى األمراض التي رافقت تمك الحوادث وأىم الوسائل واإلجراءات المتخذةإضافة إلى التعرف عم

دارتيا، ويمكن ان نتعرف عمى ىل كان دور لسمطة الخالفة  وشخصيات أخرى وعامة  لتجاوز األزمات وا 
الناس في إدارة تمك األزمات مقارنة بحجم األضرار التي تخمفيا، ونعرج عمى ما يمكن أن يالمس ىذا 

المواضيع العصرية التي تتعمق في إدارة األزمات والكوارث الطبيعية كونيا خارج إدارة البشر  من بحثال
وكيفية التصدي ليا بتييئة المستمزمات التي تتعمق في الحفاظ عمى حياة الناس وقسمت البحث إلى أربعة 

 مباحث:
 المبحث األول: نبذة عن صاحب الكتاب وبعض التعريفات ذات العالقة

 لمبحث الثاني: الكوارث واألزمات ومظاىرىا في بغداد.ا
 المبحث الثالث: تأثير الكوارث الطبيعية عمى بغداد وسكانيا.

 المبحث الرابع: الجيود المبذولة في إدارة األزمات وتخفيف األثار الناجمة عمى بغداد.

 عبدالعزيز خضر عباس اجلاسم. م. د. أ   

 االنبار   جامعة/  االسرتاتيجيةمركز الدارسات   
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The impact of natural disasters and rains and their management 
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Abstract 

Many important places in Islamic history and heritage are still 

not covered by specialization researchers in historical studies, and 

are still in the folds of books, etc. We believe that they are topics 

worthy of attention and study, and we were given the opportunity to 

see the book (Regular in the History of Nations and Kings) by ibn 

al-Jawzi, Jamal al-Din Abu Al-Faraj Abdul Rahman bin Ali bin 

Muhammad Al-Jawzi (795AH /0011AD) is considered one of the 

most important books in recording historical events and their 

contemporary during the sixth century AH / twelfth century AD, so 

it is an important source in Islamic history and this is what prompted 

us to choose a title for our research is (the impact of natural disasters 

and rain valley I saw it in Baghdad in the regular book by ibn Al-

Jawzi) And for the historical importance, we can reveal these 

incidents and their history, to what extent they affected the lives of 

people and the damage they cause, and how crises and disasters 

hitting cities, especially Baghdad, are the seat of the caliphate at the 

time, and we relied on the descriptive approach to research and the 

problem that requires the approach The analytical explanation of 

disasters of climate changes and their occurrence such as 

earthquakes, lightning, thunder, torrential rains and the increase of 

abundant water from its natural limit, which is reflected in its 

negative impact on the lives of people in all respects, and our goal is 
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to identify the losses referred to by the author of the regular book B 

Spirits and public and private property in addition to identifying the 

diseases that accompanied these accidents and the most important 

means and measures taken in Baghdad to overcome and manage 

crises, and we can know whether the role of the caliphate authority 

and other personalities and the general public was in managing these 

crises compared to the size of the damage that they left behind, and 

we limp to what is possible That this research touches on modern 

issues that relate to managing crises and natural disasters, as they are 

outside the management of people and how to address them by 

creating requirements that relate to preserving people's lives. The 

research was divided into four sections: 

The first topic: About the owner of the book and some related 

definitions 

The second topic: disasters and crises and their manifestations in 

Baghdad. 

The third topic: the impact of natural disasters on Baghdad and its 

residents. 

The fourth topic: the efforts made in managing crises and mitigating 

the effects on Baghdad. 
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 المبحث األول : نبذة عن صاحب الكتاب تعريفات ميمة

 ومولده اسمو ونسبو ولقبو
 جمال الدين، أبو الفرج عبد الرحمن بن عمي فسرالعالمة، الحافع الم ابن الجوزي، الشيخ

حمادي بن أحمد بن دمحم بن جعفر بن عبد هللا بن  بن دمحم بن عمي بن عبيد هللا بن عبد هللا بن
القاسم بن النضر بن القاسم بن دمحم بن عبد هللا ابن الفقيو عبد الرحمن ابن الفقيو القاسم بن دمحم 

عميو وسمم أبي بكر الصديق القرشي التيمي البكري البغدادي  ابن خميفة رسول هللا صمى ّللاَ 
، ولد ابن الجوزي بدرب (ٕ)، واختمف في نسبو تقديما وتأخيرا(ٔ)الحنبمي الواعع صاحب التصانيف

حبيب ببغداد واختمف المؤرخون في تاريخ ميالده فذىب البعض إلى أنو ولد في سنة ثمان 
م، وقيل إن جد األسرة ٙٔٔىــ/ ٓٔ٘، والمرجح سنة (ٖ)وخمسمائة وقيل سنة تسع وقيل سنة عشر

قد عرف بيذه النسبة لسكناه في دار بواسط بيا جوزة لم يكن بواسط جوزة سواىا وقيل ترجع إلى 
ولو شيوخ كثر في عمومو من كبار عمماء بغداد في  ،(ٗ)بيع الجوز، أو إلى مشرعة الجوز ببغداد

وثمانين شيخا وثالث شيخات. نذكر منيم ما  ستة ذكر منيم عصره وجمع شيوخو في مشيختو"
ويقول ( ٘)يمي، مرتبة أسماؤىم عمى حروف المعجم أوليم إبراىيم بن دينار النيرواني، أبو حكيم"

مام وقتو في الحديث وصناعة الوعع. صنف في فنون  عنو ابن خميكان "كان عاّلمة عصره وا 
 .(ٚ)"ثم صار أستاذ دار الخالفة"( ٙ)عديدة"

مام وقتو في أنواع العموم من التفسير والحديث والفقو والوعع والسير كان  عالمة عصره وا 
والتواريخ والطب وغير ذلك. ووعع من صغره وعظًا فاق فيو األقران وحصل لو القبول التام 

"حكي أن مجمسو حزر بمائة ألف، وحضر مجمسو الخميفة المستضيء مرات من وراء  واالحترام
. أي (ٜ)يأمر ابن الجوزي بعقد مجمس الوعع، ويجمس بحيث يسمع وال يرى""كان . (ٛ)الستر"

مدرسة "بن الشمحل  وتولى م(ٜٚٔٔـــٓٚٔٔىـ/٘ٚ٘ــٙٙ٘)ـ باهلل الخميفة المستضيء
ويقول  (ٔٔ)وأسس مدرسة خاصة بو سميت "مدرسة العالمة أبي الفرج ابن الجوزي" ،(ٓٔ)بالمأمونية"

وألف كتب كثيرة ال  ، (ٕٔ)ة وخمسون مصنفا في كل فن""وصار لي اليوم خمس مدارس، ومائ
وكتاب ،عمم الَتفسير  (ٙٔ)كتاب "زاد المسير في عمم التفسير" يمكن حصرىا في البحث ونذكر منيا

"المغني" أحد وثمانون جزًءا بخطو ولم يشتير "زاد المسير" أربع مجمدات "التمخيص" مجمد "تذكرة 
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تيسير البيان في تفسير القرآن" مجمد "ناسخ القرآن ومنسوخو" األريب في عمم الغريب" مجمد، "
مجمد و"مختصره" جزء "فنون األفنان في عموم القرآن" مجمد "ورد األغصان في معاني القرآن" 
مجمد و"الوجوه والنظائر" مجمد و"مختصره" جزء، "غريب الحديث" ثالثة أجزاء "السبعة في 

ارة في القراءات المختارة" جزء، "تذكرة المنتبو في عيون القراءات السبعة" أربعة أجزاء "اإلش
المشتبو" جزء، وذلك خمس عشرة كتاًبا فصل عمم الحديث "جامع المسانيد بألخص األسانيد" سبع 
مجمدات "غرر األثر" خمس مجمدات، "الكشف عن معاني الصحيحين" أربع مجمدات "غريب 

فاء والمتروكين" مجمدان "الصمف في المؤتمف "الحدائق" مجمدان "كتاب الضع الحديث" مجمدان
والمختمف" مجمدان "العمل المتناىية في األحاديث الواىية" مجمدان "الموضوعات" مجمدان "الخطأ 
والصواب من أحاديث الشياب" مجمدان "تمقيح فيوم أىل األثر في عمم التواريخ والسير" مجمدان 

سون جزًءا "نفي النقل" مجمد "ناسخ الحديث ومنسوخو" و"مختصره" مجمد "الفرائد المنتقاة" ستة وخم
النقاب عن األسماء واأللقاب" مجمد "المحتسب في النسب" جزآن، "كتاب المدبج" مجمد  مجمد"

"كتاب المسمسالت" مجمد "كتاب أخاير الذخائر" مجمد "كتاب المجتبى" مجمد، "كتاب المشيخة" 
في المؤتمف والمختمف" جزء "كتاب آفة أصحاب  جزآن "روضة النائل" جزء "كتاب تنوير السدف

الحديث" جزء، "المعمق" أربعة أجزاء، فذلك ثمانية وعشرون كتاًبا ومن التواريخ والسير "المنتظم 
 .(ٚٔ)في تواريخ المموك واألمم" عشر مجمدات

وما ييمنا ىو كتاب المنتظم في التاريخ، ويتكون من تسعة عشر جزًا واعتمدت في البحث 
النسخة المحققة من قبل دمحم عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، الطبعة األولى، عمى 

م،وذكر في الجزء األول الخميقة وأحوال األنبياء ٕٜٜٔوالناشر دار الكتب العممية في بيروت لسنة
وعمى الو عميم السالم والمجمد الثاني أحوال اإلسكندر والبعثة النبوية الشريفة لنبينا دمحم صمى هللا 

وصحبة وسمم وسرد لنا تاريخ البشرية إلى دخل في المجمد الثامن وتكمم عن بغداد وىذا ما يخص 
م ومن ثم ٛٚٔٔىــ/ ٗٚ٘بحثنا إلى ان وصل في نياية المجمد الثامن عشر إلى حوادث سنة 

 المجمد التاسع عشر الفيارس الخاص باألسماء واألماكن التي وردت في مجمدات كتاب المنتظم
باختصاره في  قد بذل فيو ابن الجوزي جيدا كبيرا لم تظفر بو بقية مصنفاتو إلى حّد جعمو يقوم

وكانت جنازتو مشيودة شّيعو الخالئق يوم الجمعة ثالث عشر  ،( ٛٔ)كتاب آخر سّماه شذور العقود
، سنة (ٜٔ)شير رمضان إلى مقبرة باب حرب سنة سبع وتسعين وخمسمائة وقد قارب التسعين
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ودفن بباب حرب عند أبيو بالقرب من األمام أحمد، وكان يوما مشيودا، حتى ، مٕٓٓٔىـ/ٜٚ٘
من األوالد الذكور ثالثة  وترك( ٕٓ)الحرقيل إنو أفطر جماعة من الناس من كثرة الزحام وشدة 

 .(ٕٔ)عبد العزيز وىو أكبرىم  ثم أبو القاسم عمي، ثم محيي الدين يوسف
ل فترة تميزت بتغيرات سياسية واجتماعية واسعة النطاق، عاش ابن الجوزي في بغداد خال

وعاصر معظم أحداث القرن السادس اليجري وشيد حكم ستة من الخمفاء العباسيين ويتبين لنا 
أنو بذل جيدا كبيرا في كتابة المنتظم وتناول النواحي السياسية بالتفصيل، والجوانب اإلدارية 

لفكرية، وسمط الضوء عمى الظواىر الطبيعية من رياح وحرارة والحياة االجتماعية واالقتصادية وا
وأمطار وثموج وزالزل وشيب وحرائق وفيضانات وجفاف وآفات وأمراض وأوبئة وىذا ما نريد أن 
نبينو في ىذا البحث ، إضافة إلى ذلك لم يغفل عن الجانب العمراني من بناء لممساجد والقصور، 

 .ات في توثيق الحوادث التاريخيةويبدو أنو اعتمد عمى نظام الحولي
ىي حدث مفاجئ أو غير مفاجئ وألسباب طبيعية ال دخل لإلنسان فييا وأخرى :تعريف الكوارث

بسبب تصرف اإلنسان الخاطئ أو لتداخل األسباب الطبيعية والبشرية ويترتب عمييا خسائر مادية 
ث بدون سابق إنذار وىو وبشرية يختمف حجميا حسب نوع الكارثة وشدتيا وتحدث بعض الكوار 

الحال بالنسبة لمزالزل والبراكين والسيول الجارفة واالنييارات والتدفق الطيني والبعض األخر 
بسابق إنذار مثل الفيضانات التي تتعرض ليا األنيار بمواسم معينة واألعاصير التي تحدث فوق 

 .(ٕٕ)اتالمسطحات المائية وتتحرك نحو اليابس وحالة الجفاف وحرائق الغاب
ىي الكوارث الناتجة عن أسباب طبيعية ال دخل لإلنسان في وقوعيا ولكن  الكوارث طبيعية:

يساىم في زيادة حجم تأثيرىا لعدم اتخاذ التدابير الالزمة  لمحد من أضرارىا مثل الزالزل 
ت واألعاصير والفيضانات والسيول واالنزالقات والتدفق الطيني واالنييارات والجفاف والحشرا

 .(ٖٕ)الضارة
ىي عبارة عن موجات اىتزازية تنطمق من بؤرة الزلزال العميقة حيث تتحرك تمك  تعريف الزالزل:

الموجات عموديا نحو سطح األرض في منطقة بؤرة الزلزال وتختمف زاوية تمك األمواج باالبتعاد 
كة راسية أو عمودية بزيادة المسافة لذا تكون حركة األرض في البؤرة حر  عن تمك البؤرة أي تزداد

في حين تكون الحركة تموجيو في المناطق البعيدة عن البؤرة أي تقل الحركة االىتزازية باالبتعاد 
 .(ٕٗ)عن بؤرة الزلزال



                                                                      

 ٖٖٕ (ٕٕٓٓ كانون األول ن )يوالعشر  التاسعالعدد  

دارتيات    بغداد في أثير الكوارث الطبيعية واألمطار وا 

ينتج بسبب االضطرابات الجوية وخاصة التغير في الضغط الجوي  : األعاصير والعواصف
اصف واألعاصير وما يصاحبيما من حدوث ظواىر عدة ليا مخاطر كبيرة عمى اإلنسان من العو 

عواصف رعدية ومطرية والتي تتعرض ليا بعض المناطق من العالم بشكل مستمر خالل فصول 
 .(ٕ٘)معينة من السنة والتي تسبب الكثير من الخسائر باألرواح والممتمكات

رض البرق عبارة عن تدفق شحنات كيربائية من الغيوم باتجاه األ العواصف الرعدية والبرق:
وينتج عن البرق خسائر مادية وبشرية وتظير العواصف الرعدية والبرق في كل المناطق التي 
تتعرض إلى سقوط أمطار وبدرجات متفاوتة وتنشط في المناطق التي تتعرض إلى 

 .(ٕٙ)األعاصير

 ألزمات ومظاىرىا في بغداداالمبحث الثاني: الكوارث و 

ال يمكن وصفيا وال يمكن تحديد أثارىا إال بعد انتياءىا تعد الكوارث الطبيعة مشكمة أزلية       
وعادة ما تحدث في سنوات متفرقة في بغداد ونحن بصدد دراسة ىذه الكوارث والظواىر التي 

مما حدى بيم أن  أثرت بشكل مباشر عمى المدينة وحياة الناس واستقرار معيشتيم ومصالحيم،
ببغداد بين فترة وأخرى وىذا ما  ات التي تضريتعاونوا من أجل الحد من تمك مخاطر واألزم

دفعنا أن نيتم بدراستيا ألنيا تالمس حياة الناس وتسبب ليم أضرارًا جسيمة وتعطل الحياة 
االقتصادية واالجتماعية وتسبب ىمع وخوف شديد، وقد يذىب كثير من أىل التنجيم عمى في 

عمميا كونيا مرتبطة بالكواكب  ىاتفسيرىا عمى أنيا من عالمات الساعة وقسم منيم من يفسر 
والنجوم والطوالع التي يعتمد عمييا الناس في حسابتيم الفمكية والشيرية وأيام عبادتيم وأيام 
رمضان وشير ذي الحجو أي وقفة عرفو واألعياد الدينية، كل ذلك وما يرتبط بو في كتاب هللا 

ا ٖ" َخاِفَضٌة َراِفَعٌة "ِٕتَيا َكاِذَبٌة "" َلْيَس ِلَوْقعَ ِٔإَذا َوَقَعِت اْلَواِقَعُة "عز وجل) " ِإَذا ُرَجِت اأْلَْرُض َرجًّ
ا "ٗ" لتكون موعظة من أيام أشد صعوبة عمى  (ٕٚ)"(ٙ" َفَكاَنْت َىَباًء ُمْنَبثًّا"٘" َوُبَسِت اْلِجَباُل َبسًّ

وأىم ما جاء اإلنسان أال وىي أحوال وعالمات قيام الساعة وىي دليل في تنظيم أحوال الناس، 
 في "كتاب المنتظم" من أحداث بين لنا أىميتيا:



                                                                     

 ٖٕٗ (ٕٕٓٓ كانون األول) نيالعدد التاسع والعشر  

 عبدالعزيز خضر عباس الجاسمأ. م. د. 

خاطب القرآن الكريم األنسان في مواقف متعددة صور لنا ما نمر بو  الكواكب والنجوم وتأثيرىا:
من ظروف مناخية ومتغيرات تبين لنا الحيطة والحذر في بعض أيام وشيور السنة، وما من 

جئ في السراء والضراء بالدعاء إلى هللا سبحانو وتعالى، إال وىي من قدرة هللا ونم رزق وحياة
وعمى ضوء ذلك اىتم عمماء كثر في مجال عمم الفمك ودراستو، ومنيا الكواكب والنجوم وألىميتيا 

َوُىَو الَِّذي )في حياة الناس اليومية وارتباطيا بأحول المناخ ومالمسة حياة الناس وقولو تعالى 
ْمَنا اْْلَياِت ِلَقْوٍم َيْعَمُموَن( َجَعَل َلُكُم النُُّجومَ  ومن  (ٕٛ)ِلَتْيَتُدوا ِبَيا ِفي ُظُمَماِت اْلَبرِّ َواْلَبْحِرۗ  َقْد َفصَّ

أىمية الكواكب والنجوم وعالقتيا ووصفيا وتداخميا في األحوال الجوية وأىتم أبن ىنا تظير 
من خالل مراقبة حركة  الجوزي في تدوين أىم الحوادث التي تندرج ضمن الكوارث الطبيعية

الكواكب والنجوم والطوالع التي ليا عالقة مع األحداث التي أوردىا ونعرج عمى أىميا بقولو في 
"انقض كوكب قبل مغيب الشمس من ناحية الجنوب إلى ناحية  ٕٜ٘ىــ/ ٖٖٔحوادث سنة

في سنة و  (ٜٕ)كان لو صوت كصوت الرعد الشديد"و الشمال فأضاءت الدنيا منو إضاءة شديدة، 
وحدث ذلك في سنة  .(ٖٓ)م ذكر أنو "انقض كوكب عظيم لو دوي كدوي الرعد"ٕٜٚه/ ٖٔٙ
م"انقض كوكب كبير الجرم عن يمنة القبمة ومأل األرض ضوؤه واستعظم الناس ٕٔٓٔىــ /ٖٓٗ

وعند تصويب الشمس لمغروب انقض كوكب كبير الجرم كثير الضوء وىذا ما ( ٖٔ)ما رأوه منو"
ذكر من حوادث ميمة خارج بغداد يمكن أن تكون ليا  ماو ( ٕٖ)مٕٖٓٔىـ/ ٖٕٗحدث في سنة

وفي سنة  عالقة كونيا مقرا لمخالفة ومحطة تجارية ميمة تربط بين المدن والحواضر اإلسالمية
بطوفان يكون في الناس يقارب طوفان نوح وكثر م قيل بأن المنجمون حكموا ٜٙٓٔىــ/ ٜٛٗ

م( بإحضار المنجم  ٛٔٔٔـــ ٜٗٓٔىـــ/ ٕٔ٘ــــٚٛٗستظير باَّلَل )الحديث فيو فتقدم الخميفة الم
باجتماع في برج الحوت الطوالع ويفسر ذلك  ابن عيشون فقال إن طوفان نوح عميو السالم

السبعة واآلن فقد اجتمع في برج الحوت من الطوالع ستة وزحل لم يجتمع معيم، فمو اجتمع 
ينة أو بقعة من البقاع يجتمع فييا عالم من بالد كثيرة معيم كان طوفان نوح، ولكن أقول إن مد

فيغرقون ويكون من كل بمد الواحد والجماعة فقيل ما يجتمع في بمد ما يجتمع في بغداد وربما 
 .(ٖٖ)غرقت



                                                                      

 ٖٕ٘ (ٕٕٓٓ كانون األول ن )يوالعشر  التاسعالعدد  

دارتيات    بغداد في أثير الكوارث الطبيعية واألمطار وا 

عممية الرعد مرتبطة مع البرق لغرض تفريغ الشحنات الكيربائية ويصاحبيا صوت عالي  الرعــد:
َقاَل()ُىَو الَِّذي ُيِريجدًا  َحاَب الثِّ )َوُيَسبُِّح الرَّْعُد وقولو تعالى (ٖٗ)ُكُم اْلَبْرَق َخْوًفا َوَطَمًعا َوُيْنِشُئ السَّ

َواِعَق َفُيِصيُب ِبَيا َمْن َيَشاُء َوُىْم ُيَجاِدُلوَن ِفي ّللاَِّ   َوُىَو ِبَحْمِدِه َواْلَمََلِئَكُة ِمْن ِخيَفِتِو َوُيْرِسُل الصَّ
والرعد ضرب مدينة بغداد عدة مرات كونو يرافق حركة الكواكب مع تسجيل  (ٖ٘)ِل(َشِديُد اْلِمَحا

م انقض كوكب عظيم غالب ٜٜٔىــ/ٖٚٓحاالت الضوء أي البرق ويصاحبو الرعد وفي سنة 
وذكر ( ٖٙ) الضوء وتقطع ثالث قطع وسمع بعد انقضاضو صوت رعد عظيم ىائل من غير غيم

وفي شير رمضان ( ٖٚ) مٕٜٚه/ ٖٔٙالرعد في سنة أنو انقض كوكب عظيم لو دوي كدوي 
م ينقضي أيمول عن حر شديد زاد عمى حر ٖٓٓٔىــ/ ٕٔٗكان أول تشرين األول من سنة 

تموز وحزيران زيادة كثيرة، وعصفت في اليوم السابع منو ريح سموم تالىا رعد ومطر وجرف 
أثرت بشكل كبير في زيادة وسرعة وىذه إشارة إلى الجرف العظيم أن بغداد ت( ٖٛ)عظيم في السواد

م جاء مطر في شعبان فيو ٗٗٓٔىــ/ٖٙٗالمياه من األمطار وزيادة مياه نير دجمة وفي سنة 
م في يوم الخميس حادي ٗٚٔٔىــ/ٜٙ٘سنة  ونجد في أحداث( ٜٖ)رعد فوقعت رجفة عقيب الرعد

الت األمطار في عشرين رمضان بعد الظير نزل برد كبار ودام زمانا كسر أشياء كثيرة وتو 
وعادة ما يحدث الرعد قبل سقوط المطر وكأنو إنذار مبكر لمناس  .( ٓٗ)رمضان والرعود والبروق 

 في أخذ الحيطة والحذر من أمر ىام.

سجمت حاالت كثيرة لزالزل بغداد وكما قمنا في التعريفات السابقة ىي عبارة الزلزلة : والزالل أو
)ِإذا ع جزء أخر يحدث ىزات أرضية وفي قولة تعالى عن تحرك جزء من األرض في الباطن م

ويبدو أن أىل بغداد كانوا عمى دراية في موضوع الزالزل وكانت  (ٔٗ)ُزْلِزَلِت اأْلَْرُض ِزْلزاَليا(
وحدث ( ٕٗ)شديدةم حدثت زلزلة ٕٗٛىــ/ ٜٕٓتسمى الزلزلة لشدة تحرك األرض وفي رجب سنة

م بين المغرب والعشاء ٛ٘ٓٔىــ/ٓ٘ٗسنة  شوال وفي( ٖٗ)ببغدادم زلزلة ٜٛ٘ىــ/ ٖٚٗفي سنة 
ووقعت زلزلة شديدة ثالث   (ٗٗ)حدثت زلزلة عظيمة لبثت ساعة ولحق الناس منيا خوف شديد

م وكانت قت الضحى حتى تحركت ٖ٘ٔٔىــ/ ٜٕ٘مرات ببغداد في شير جمادى اآلخرة سنة 
 .(٘ٗ)الجدران



                                                                     

 ٖٕٙ (ٕٕٓٓ كانون األول) نيالعدد التاسع والعشر  

 عبدالعزيز خضر عباس الجاسمأ. م. د. 

نب ميم من حركة الرياح وأىمتيا وما فييا من خير صور لنا القرآن الكريم جا األمطار:الرياح و 
َماِء َماًء َفَأْسَقْيَناُكُموُه َوَما َأْنُتْم لمناس ونجد في قولة تعالى  َياَح َلَواِقَح َفَأْنَزْلَنا ِمَن السَّ )َوَأْرَسْمَنا الرِّ

بشكل مباشر عمى  ، والرياح تمعب دورًا ىاما في تغير المناخ وىذا وما يؤثر (ٙٗ)َلُو ِبَخاِزِنيَن(
م بمغت زيادة الماء في ٜٓٗىـــ/ٕٖٛسنة تجمع الغيوم ليشكل مطرًا قد يكون عزيرًا أو أقل وفي 

دجمة تسعة عشر ذراعا، وبمغت زيادة الفرات إحدى عشرة ذراعا وانبثق بثق من نواحي 
لى بغداد فاجتاح القرى وغرق الناس والبيائم والسباع، وصب الماء في الصراة إ( ٚٗ)"األنبار"

ودخل الشوارع في الجانب الغربي من بغداد، وغرق شارع األنبار، فمم يبق فيو منزل، وتساقطت 
شارع األنبار وىي  وغرق ( ٛٗ)والجديدةالدور واألبنية عمى الصراة، وانقطع بعض القنطرة العتيقة 

كثرت األمطار و ، (ٔ٘)تقع عمى نير الصراة (ٓ٘)قرب مدينة "المنصور" (ٜٗ)عبارة عن محمة ببغداد
، وسجمت (ٕ٘)م فتساقطت منازل الناس ومات خمق كثير تحت اليدمٜٗٗىــ/ ٕٖٖفي سنة 

من شير) أذار جمد م ٕٖٓٔىـ /ٖٕٗفي سنة  حوادث ميمة أخرى من خالل كتاب المنتظم
الماء جمودا ثخينا حتى في حافات دجمة، وىبت ريح رمت رمال أحمر، وقام الثمج ما جمع ودق 

وفي  (ٖ٘)ر األمطار، وأجدبت األرض وتمفت وىمك المواشي وتمف جميور الثمار(واستمر تأخ
من شير رجب من نفس السنة عصفت ريح شديدة ثالثة أيام متصمة ليال ونيارا واحتجبت منيا 

جاء "م حتى ٗٗٓٔىــ /ٖٙٗدخمت سنة وما أن  (ٗ٘)السماء والشمس ورمت ترابا أحمر ورمال
رجفة عقيب الرعد وكان في الصحراء غالم يرعى فرسا وميرا  مطر في شعبان فيو رعد فوقعت

خاصًا "ىبوب ريح عظيمة "ويقول في ربيع األول سنة  يفرد ابن الجوزي بعنوانوىنا  (٘٘)فماتوا"
م "ىبت ريح عظيمة بعد العشاء واسودت الدنيا وادليمت وكثر الرعد والبرق وعال ٘ٛٓٔىــ/ٛٚٗ

النيران تضطرم في جوانب السماء ووقعت صواعق  عمى السطوح رمل عظيم وتراب وكانت
بألسن والبوازيج وكسرت بالنيل نخيل كثيرة، وغرقت سفن وخر كثير من الناس عمى وجوىيم 

ىــ ٙٓ٘ويذكر في سنة  (ٙ٘)فاستمر ذلك إلى نصف الميل حتى ظنوا أنيا القيامة ثم انجمت"
لغربي وسمع صوتيا في دار م أنو سمع صوت عظيم في بغداد بالجانبين الشرقي وإٔٔٔ/

حتى ظنوا أنو صوت حائط ولم يكن في السماء غيم فقيل صوت  (ٚ٘)المرضى "المارستان"
م "وقعت أمطار عظيمة، ودامت واتصمت بجميع العراق، ٙٔٔٔىــ/ٓٔ٘سنة وفي  (ٛ٘)رعد

وأىمكت ما عمى رءوس النخل وفي الشجر من األرطاب واألعناب والفواكو، وما كان في 



                                                                      

 ٖٕٚ (ٕٕٓٓ كانون األول ن )يوالعشر  التاسعالعدد  

دارتيات    بغداد في أثير الكوارث الطبيعية واألمطار وا 

ري من الغالت، فمما كان انتصاف ليمة الحادي والعشرين من كانون الثاني سقط الثمج الصحا
ببغداد ودام سقوطو إلى وقت الظير فامتألت بو الشوارع  والدروب، وقام نحو ذراع وعمل منو 

م ودام الرعد والبرق ٕٙٔٔىــ /ٕٓ٘وتواتر مجيء األمطار في سنة  (ٜ٘)األحداث صور السباع"
م ضربت بالناس ٚ٘ٔٔىــ /ٕ٘٘وفي سنة  ، (ٓٙ)كادت الدور تغرق، وانيدم بعضياثالثة أيام و 

وفي .(ٔٙ)أمراض شديدة وكثر المطر والرعد والبرق وبرد الزمان كأنو الشتاء والناس في شير أيار
م "وقع ببغداد مطر كان فيو برد مثل البيض وأكبر عمى صور مختمفة وفيو ٛ٘ٔٔىــ /ٖ٘٘سنة 
م"سقط برد كبار ودام زمانا كسر أشياء ٗٚٔٔىــ/ٜٙ٘وفي سنة( ٕٙ)عة"مضرس ودام سا برد

ىـ ٖٚ٘سنة في  (ٗٙ)ىبت ريح عظيمة فزلزلت الدنيا بتراب عظيمو  (ٖٙ)كثيرة وتوالت األمطار"
وفي .(٘ٙ)حتى خيف ان تكون القيامة ثم جاء فييا برد ودام ذلك ساعة طويمة ثم انجمتٚٚٔٔ/

ان الجمعة صعد غيم وجاء مطر شديد من "جامع "شوال بعد أذ نفس السنة من شير
إلى الرصافة فما فوق فكانت ثم غدران وامتألت الصحارى والشوارع بو ولم يأت  (ٙٙ)السمطان"

م ىبت ريح شديدة وغامت السماء نصف ٛٚٔٔىــ/ٗٚ٘وفي سنة .(ٚٙ)بنير معمى إال اليسير
عد من األرض فاستغاث الناس الميل وظيرت أعمدة مثل النار في أطراف السماء كأنيا تتصا

استغاثة شديدة وبقي األمر عمى ذلك إلى ضحوة  ذي الحجة ولم ير اليالل ليمة الثالثين فأرخ 
الناس الشير بالجمعة عمى التمام وكان اليالل زائدا عمى الحد في الكبر والعمو فجعمنا ندىش 

 .(ٛٙ)من كبره

أو نقص عن حده الطبيعي يسبب كارثة ،  الماء عصب الحياة ولكن إن زادشحة الماء:زيادة و  
م مدت أي زيادة مياه دجمة مدا عظيما وكثرت األمطار ٖٜٔىــ/ٖٓٓدخمت سنة وما أن 

( ٜٙ)جمادى اآلخرة تناثرا عجيبا، واتجيت إلى جية واحدة نحو خراسان شيروتناثرت النجوم في

، ودخل الماء (ٓٚ)اسية"زادت الفرات زيادة لم يعيد مثميا، وغرقت "العبم ٜٔٗىــ /ٜٕٖسنة 
وفي سنة  (ٖٚ)والتي تقع بالجانب الشرقي (ٕٚ)وغرقت "مقبرة العباسة بنت الميدي" (ٔٚ)شوارع بغداد

عظيم سيل وبرد كبار وجمعو الثالجون وكبسوه  مطر م من شير شباط جاءٜٗٗىــ/ٕٖٖ
يجمد الماء في  وتساقطت الدور وبرد اليواء في آذار ووقع جميد كثير فاحترق أكثر الزرع  ولم

وتناىت زيادة دجمة حتى انتيت إلى إحدى م  ٜٜٚىــ/ٖٚٙوفي سنة  (ٗٚ)شتوة من ىذه السنة



                                                                     

 ٖٕٛ (ٕٕٓٓ كانون األول) نيالعدد التاسع والعشر  

 عبدالعزيز خضر عباس الجاسمأ. م. د. 

الشرقي وغرقت الدور والشوارع وانفجر بثق من الخندق ( ٘ٚ)من الجانب وعشرين ذراعا، وانفجرو
ر الماء غرق مقابر باب التبن وقطيعة أم جعفر وخرج سكان الدور الشارعة عمى دجمة منيا وغا

ىــ ٛٚٗسنة  (ٙٚ)من آبارىا وبالليعيا وأنقم الناس نفوسيم خوًفا من غرق البمد كمو ثم نقص الماء
م وفي ذي القعدة جاء سيل لم يشاىد مثمو منذ سنين، فغرق عامة المنازل ببغداد، ودام ٜٗٓٔ/

 .(ٚٚ)يوما وليمة، وبقي أثر ذلك السحاب في البرية إلى الصيف

 ثير الكوارث الطبيعية عمى بغداد وسكانياالمبحث الثالث :تأ

ال يمكن لنا حصر حجم األضرار التي ترافق الكوارث وبعض الظواىر الطبيعية وخاصة 
زيادة األمطار ألنيا تتذبذب بين كل موسم وحسب الظروف المناخية وتم االعتماد عمى التتبع 

ذا المبحث إلى األثار المادية الزمني وتدوين األضرار من خالل كتاب المنتظم ويمكن أن نقسم ى
 واألثار البشرية : 

يختمف حجم الدمار الذي تسببو الكوارث بين منطقة وأخرى وىذا يرجع إلى  المادية: اْلثار
عوامل عدة في طريقة استخدام مواد البناء في حضارة وادي النيل والحضارة اليونانية التي 

ي البناء ونحن نعمم أن حضارة وادي الرافدين الزالت شامخة البنيان بسبب استخدام الحجارة ف
دائما تتعرض إلى نكبات ودمار نتيجة الكوارث وزيادة مياه دجمة وعامل ميم أخر ىو استخدام 
مواد البناء من الطين والخشب ودائما تكون عرضة ليذه الكوارث وزيادة الماء في دجمة والفرات 

م سقوط حجارة ٜٛٛىـ /ٕ٘ٛسنة  فيذه إشارة عالوة عمى الزالزل واألعاصير وسرعة الرياح وى
حوادث بغداد من فيضانات وبرق ورعد في  عنو ( ٛٚ)مختمفة األلوان بيضاء وسوداء

 . (ٜٚ)كثرت األمطار حتى غرقت المنازلم ٜٚٓه/ٜٕٗسنة

وال يمكن تجاىل الحرائق يبدو ابن الجوزي دون لنا عدة حرائق بين فترة وأخرى نذكر منيا 
 (ٔٛ)في الباقالئيين ىمك فيو خمق كثير" (ٓٛ)م في صفر وقع حريق "بالكرخ"ٜٜٔه/ٖٚٓفي سنة 

. وبعد سنتين من الحريق وقع الحريق الثاني في (ٕٛ)الباقالئيين محمة تقع عمى "نير القاّلئين"و 
م أنو وقع في شير ربيع األول حريق كثير بباب الشام ، وفى سويقة نصر ٕٜٔىــ/ٜٖٓسنة 

بين القنطرة الجديدة وطاق الحراني ومات خمق كثير وىمك فيو خمق  وفى الحذائين بالكرخ
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م من شير محرم ظيرت في الجو حمرة شديدة من ناحية ٜٓٗىــ/ٕٖٛسنة وفي  .( ٖٛ)ركثي
.وزادت المياه نير الفرات إلى (ٗٛ)الشمال والمغرب، وظيرت فييا أعمدة بيض عظيمة كثيرة العدد

عند  (٘ٛ)"ا وغرق الناس حتى وصل الماء في"نير الصراةأحد عشر ذراعا فاجتاح القرى وغرقي
فمم يبق منو منزل إال وسقط وتساقطت  (ٙٛ)بغداد في الجانب الغربي وغرق "شارع باب األنبار"

األبنية عمى نير الصراة وسقطت قنطرة الصراة الجديدة وانقطع بعض العتيقة وزادت دجمة ثمانية 
م أصيب القحط بقول ابن ٜٓٗىــ/ٜٕٖوأما في سنة  ،(ٚٛ)ذراعا في شيري أيار وحزيران عشر

ىــ ٜٕٖسنة وفي  (ٛٛ)خرج التشرينان والكانونان وشباط بال مطر إال مطرة واحد" الجوزي"
سنة وفي وغرقت العباسية، ودخل الماء شوارع بغداد فسقطت القنطرة العتيقة والجديدة، م ٜٓٗ/

رد كبار، وجمعو الثالجون وكبسوه، م من شير شباط  جاء مطر عظيم سيل وبٖٜٗىــ/ٕٖٖ
وتساقطت الدور، وبرد اليواء في آذار، ووقع جميد كثير فاحترق أكثر الزرع ، ولم يجمد الماء 

م أفرد ابن الجوزي عنوانًا بارزا سماه ٜٛ٘ىــ /ٖٚٗثم دخمت سنة . (ٜٛ)في شتوة ىذه السنة
صيفية والثمار ببغداد، وتعدى "ظيور جراد" وظير في آخر نيسان وأيار جراد أتمف الغالت ال

م  ووقع حريق كثير في ٜٜ٘ىـــ/ٖٛٗثم دخمت سنة  (ٜٓ)مضر وكان شيئا عظيما ذلك إلى ديار
م حدث في ٜٛٚىــ /ٖٚٙوفي سنة  (ٜٔ)باب الطاق غرق بضعة عشر زورقا من الحجاج

ر باب الجانب الشرقي من بغداد بثق غرق الدور والشوارع، وانفجر بثق من الخندق غرق مقاب
وقطيعة أم جعفر، وخرج سكان الدور الشارعة عمى دجمة منيا، وغار الماء من آبارىا  التبن

 فيو ( ٕٜ)الماءوبالليعيا، وأنقم الناس نفوسيم خوًفا من غرق البمد كمو، ثم نقص 
في الجانب الغربي من بغداد غرقت مقابر قريش ومقبرة أحمد بن حنبل، م٘ٔٓٔىـ/ٙٓٗسنة

، وغرقت مقابر قريش ومقبرة أحمد بن حنبل (ٖٜ)ابيك المارستان العضديودخل الماء من شب
 اليواء بريح الغالت ونتن األشياء الغريقة، تغيرو ( ٜٗ)العضديودخل الماء من شبابيك المارستان 

ومن العجائب أن أسافل دجمة وواسط كانت تغرق من دون ىذه الزيادة، فما تجاوز ىذا األمر 
أن السمك يكثر بيذا الماء، فصار كالمعدوم، وزرع الناس البطيخ  بغداد كان الناس يظنون 

سنة الماء  ونقص( ٜ٘)األنفوالقثاء حتى كان الناس إذا مروا بالقراح أمسكوا عمى 
ومنع المطر  ،(ٜٙ)م وعصفت ريح فقصفت ببغداد زائدا عمى عشرين ألف نخمة"ٙٔٓٔىــ/ٚٓٗ
وفي نفس السنة من شوال  (ٜٚ)لسواد إال القميلم فوقفت العمارة فمم يزرع في إٙٓٔىــ/ٚٔٗسنة
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لى يوم الثالثاء لعشر بقين من ذي الحجة عمى الدوام جمد الماء طول ىذه المدة ثخينا حتى  وا 
في حافات دجمة واألنيار الواسعة، والسواقي ومجاري الماء كانت تجمد طوال وعرضا، وقاسى 

والحركة، وتأخرت الزيادة في دجمة  الناس من شدة البرد، وامتنع كثير منيم من التصرف
 ،( ٜٜ)م فوقفت العمارة، فمم يزرع في السواد إال القميلٕٙٓٔىــ/ٚٔٗوامتنع المطر (ٜٛ)والفرات
م وبسبب تأخرت األمطار أصيب أكثر الناس نزالت وغمت األسعار ٖٔٓٔىــ/ٕٕٗسنةوفي 

لم يصموا حجاج خراسان إلى حتى بيع كل ثالثين رمانة حموة بدينار ولم يذىب الناس إلى يحج و 
م ٛ٘ٓٔىــ /ٓ٘ٗوحدث في سنة  .( ٓٓٔ)العراق من ىذه السنة وانقطاع الطرق وزيادة االضطراب

المياه وزاد  .( ٔٓٔ)وبعد ىذه الزلزلة بشير وجرت محن عظيمة تيدمت دور كثيرة بسبب   وعانة
اء وخرق "مشيد م إلى أن غرقت المقابر وصعدت التوابيت عمى المٗٚٓٔىــ/ ٙٙٗسنة في 

وتعرضت مقبرة الخيزران وتيدم الحريم من باب النوبي إلى أكثر المأمونية، وباب  (ٕٓٔ)النذور"
وفي  (ٖٓٔ)األزج وخرابة ظفر ودرب الشاكرية، ودرب المطبخ، ودرب حالوة، والمسعودة، والشمعية

اب بدر وىمك م وقع في جمادى األولى حريق عظيم في الريحانيين ومنظرة بٗٔٔٔىــ/ٛٓ٘سنة 
م وقعت أمطار عظيمة ودامت واتصمت بجميع ٙٔٔٔىــ/ٓٔ٘سنة  ،أما في( ٗٓٔ)فيو عقار جميل

ودخمت  .(٘ٓٔ)العراق، وأىمكت ما عمى رءوس النخل وفي الشجر من األرطاب واألعناب والفواكو
انيدم م  بتواتر األمطار ودام الرعد والبرق ثالثة أيام وكادت الدور تغرق و ٕٙٔٔىــ/ٕٓ٘سنة 

م  في شوال وقع ببغداد مطر كان فيو برد مثل البيض ٛ٘ٔٔىــ /ٖ٘٘وفي سنة ،(ٙٓٔ)بعضيا
وأكبر عمى صور مختمفة وفيو برد مضرس ودام ساعة وكسر أشياء كثيرة وفييا غرق رجل بنتا 

 .(ٚٓٔ)لو صغيرة فأخذ وحبس

ي رمضان دجمة فمياه م بزيادة ٗٚٔٔىــ/ٜٙ٘سنة سجمت في ومن أخطر الحوادث التي 
زيادة كثيرة ثم تفاقم األمر في سابع رمضان وجاء مطر كثير في ليمة الجمعة ثامن رمضان 

نقص الماء  ،(ٛٓٔ)ووقع برد ما رأوا مثمو فيدم الدور وقتل جماعة من الناس وجممة من المواشي
 .(ٜٓٔ)نحو ذراعين فسكن الناس وغال السعر

بعض الثقات أنيم وزنوا بردة فكان فييا وقول ابن الجوزي في حوادث تمك السنة "حدثني 
سبعة أرطال قال وكانت عامتو كالنارنج يكسر األغصان وساخت الدور ثم زاد الماء في يوم 
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األحد عاشر رمضان فزاد عمى كل زيادة تقدمت منذ بنيت بذراع وكسر وخرج الناس وضربوا 
وا بالوعاظ إلى نير ومنيم من عبر وتقدم بالعوام يخرج( ٓٔٔ)الخيم عمى تالل الصحراء

فخرجنا وقد انفتح موضع فوق نير القورج بقرية يقال ليا الزور تقية وجاء الماء من  (ٔٔٔ)"القورج"
قبمو فتداركو الناس فسدوه وبات عمييم الجند ودخل نزيز الماء من الحيطان فمأل المدرسة 

ثم وصل نزيز  يع الشاطئاتوجم ( ٖٔٔ)أبي النجيب" ومدرسة" (ٕٔٔ)مدرسة "التتشية"ال"النظامية" و 
الماء إلى رباط أبي سعد الصوفي فيدمت فيو مواضع والى درب السمسمة ومن ىذه المواضع ما 
وقع جميعو ومنو ما تضعضع وكثر نزيز الماء في دار الخالفة وامتألت السراديب فكان الخميفة 

ى الجامع، وانيدمت المستضيء بأمر هللا يخرج من باب الفردوس إلى ناحية الديوان فيمضي إل
دور كثيرة حتى أنو نفذ إلى المواضع البعيدة فوقعت آدر في المأمونية ودخل الماء إلى 
المارستان وعال فيو ورمى عدة شبابيك من شبابيكو الحديد، فكانت السفن تدخل من الشبابيك 

قرى إلى أرض المارستان ولم يبق فيو من يقوم بمصمحتو إال المشرف عمى الحوائج وىمكت 
يوم الخميس حادي ٗٚٔٔىــ/ٜٙ٘سنة حوادث في كثيرة ومزارع ال تحصى، ومن نفس السنة ب

عشرين رمضان بعد الظير برد كبار ودام زمانا كسر أشياء كثيرة وتوالت األمطار في رمضان 
والرعود والبروق وفي يوم الجمعة ثاني عشرين رمضان جعل مسجد التوثة جامعا وأذن في 

فأقيمت فيو الجمعة يومئذ ثم عاد الماء في يوم السبت ثالث عشرين رمضان  صالة الجمعة فيو
إلى الزيادة األولى عمى غفمة ثم زاد عمييا وجاء يومئذ مطر عظيم وانفتح نير القورج  والفتحة 
التي في أصل دار السمطان وغمب الماء فامتألت الصحراء وضرب إلى باب السور وضربوا 

ة كتل الزبابية وتل الجعفرية وتعد الناس ينتظرون دخول الماء إلى البمد الخيم عمى التالل العالي
وعم الماء محمة الخيزرانية وعسكر أىل أبي حنيفة فجاءىم الماء من خمف القرية  وجامع 

وجاء الماء فأىمك  (ٗٔٔ)الميدي فوقعت فيو أذرع ونبع الماء من دار الخميفة المستضيء بأمر هللا
لكثير ثم جاء إلى الجانب الغربي من نير عيسى والصراة وأسكر أىل دار من القرى والمزارع ا

القز وأىل العتابيين  وباب البصرة والكرخ وباتوا مدة عمى التالل يحفظون المحال وقد انبسط 
الماء فراسخ ومر خمف المحال فقمب في الخندق والصراة ونير عيسى ورمى قطعة من قنطرة 

ىذا الماء عمى ىذه الصفة ودجيل قد ىمكت مزارعو  باب البصرة، ومن العجائب أن
ىدم فييا دور كثيرة ومأل السراديب وانتقل جماعة من م ٗٚٔٔىـــ /ٜٙ٘سنة .وفي (٘ٔٔ)بالعطش
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الخدم إلى دور في الحريم وامتألت الصحاري وعبر خمق كثير إلى الكرخ وتقطر السور وانفتحت 
وىدم فييا دور كثيرة ومأل السراديب وانتقل  مواضعمٗٚٔٔىـــ /ٜٙ٘سنة وفي  (ٙٔٔ)فيو فتحات

وفي  (ٚٔٔ)جماعة من الخدم إلى دور في الحريم وامتألت الصحاري وعبر خمق كثير إلى الكرخ
م وقد وقعت حيطان وتيدمت مواضع عمى أقوام مات منيم وكانت الريح ٛٚٔٔىـ /ٖٚ٘سنة 

ترابا فصعد أعنان السماء تقوى ساعة وتخف ساعة إلى وقت الضحى ثم اشتدت ومألت الدنيا 
فتبين السماء منو مصفرة إلى وقت العصر وزادت دجمة في عاشر شوال زيادة عشرين ذراعا 

 .(ٛٔٔ)عمى المعتاد

ال يمكن حصر األضرار الناتجة عن الكوارث بمعزل عن األضرار المادية األثار البشرية :
ا عنوانا خاص بيا، ويبدو ابن الجوزي والبرية وألىميتيا وتأثيرىا المباشر عمى حياة الناس أفردن

ومن الحوادث سنة  سجل عدة حوادث من األضرار التي سجمت في بغداد جراء الكوارث
ويقصد بذلك أسعار المحاصيل  (ٜٔٔ)م تأخرت األمطار في ىذه السنة وزاد السعرٜٓٔىــ/ٜٕٚ

خمق كثير تحت كثرت األمطار فتساقطت منازل الناس ومات  مٖٜٗىــ/ٕٖٖوفي سنة الغذائية 
وأغمقت عدة حمامات  وما زالت قيمة العقار ببغداد تنقص وزاد األمر بسبب الغالءاليدم 

وتعطمت أسواق ومساجد، حتى صار من يسكن الدور بأجرة لمن يحفظيا أي حارس عمييا 
 (ٕٓٔ)وكثرت الكبسات بالميل من المصوص بالسالح والشمع وتحارس الناس بالميل بالبوقات

وزاد األمر بسبب الغالء وبمغ الخبز األسمر ك أسعار المحاصيل الغذائية ويقصد بذل
بدرىم والتمر رطالن بدرىم وأغمقت عدة حمامات بقيمة  (ٕٕٔ)ثالثة "أرطال" (ٕٔٔ)"الخشكار"

وتعطمت أسواق ومساجد، حتى صار من يسكن الدور بأجرة لمن يحفظيا أي يكون حارس من 
وتعدت  (ٕٗٔ)لم يذىب إلى الحج أحد من أىل بغداد السمبية ومن األثار (ٖٕٔ)المصوص بالسالح

إلى تعطيل السفر ومناسك الحج والممارسات االجتماعية األخرى،  األمطار والفيضانات أزمة
ومن أثار  وىذا بحد ذاتو تعطيل لحركة الناس وتجارتيا مع المدن والحواضر اإلسالمية األخرى،

خربت بعض الدور وسجمت حوادث أخرى و من الناس  يرم قتل كثٜٛ٘ىــ /ٖٚٗالزلزال في سنة 
، (ٕ٘ٔ)مثل ظيور الجراد في آخر نيسان وأيار وسبب الجراد تمف الغالت الصيفية والثمار ببغداد

م بأمر من ٕٖٓٔىــ/ٖٕٗوخرج الناس لالستسقاء بسبب تأخر المطر في شتاء شير محرم سنة 
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وبسبب تأخر المطر وكثر الموت  م(٘ٚٓٔـــٖٔٓٔىــ/ٚٙٗـــٕٕٗدار الخميفة القائم بأمر هللا )
( ٕٚٔ)الثمارم تمفت وىمك المواشي وتمف جميور ٕٖٓٔىـ/ٖٕٗوفي سنة  ،(ٕٙٔ)في تمك السنة

م عقب وقوع الرعد في الصحراء ضرب غالم يرعى فرسا وميرا فماتوا ٗٗٓٔىــ/ٖٙٗوفي سنة 
في سنة ، و (ٕٛٔ)فاقوا بعد عتمةفي الوقت ولحقت ثالثة أنفس كانوا عمى بعد منيا مثل الغشي فأ

، ومن (ٜٕٔ)م وفي ىذا الوقت غمت األسعار ووقع الموت في اإلنسان والحيوانٗٚٓٔىــ /ٙٙٗ
م خروج ٗٚٓٔىــ/ ٙٙٗاألثار التي تركتيا الكوارث بسبب الزيادة المفرطة  لنير دجمة سنة 

و فداس بعضيم ىذه المواضع ال يمتفت أحد عمى أحد ووقع في وعبر الناس عميالناس من 
بعضا فوقع عميو جماعة موتى، وكان رجل عمى كتفو ولدان صغيران فما زال يخوض بيما حتى 

م ٘ٛٓٔىــ /ٛٚٗوفي سنة  .(ٖٓٔ)أعيا فرمى بيما ونجا بنفسو وىمك من الناس والبيائم عدد كثير
بوا وقد ىمك خمق كثير من الناس والبيائم ودخل المصوص الحمامات فأخذوا ثياب الناس وني

 .(ٖٔٔ)األسواق وغرقت سفن وسقط رأس منارة باب األزج

أفردنا عنوانًا خاصًا باألمراض التي تسببيا  األمراض التي تسببيا الكوارث وزيادة األمطار:
ويمكن تسمط الضوء عمى ما ىو ميم في حياتنا اليومية وربطا بالواقع وكذلك المستقبل  الكوارث

شخيص الحاالت المرضية التي تصاحب ىذا الكوارث فأني اجد من األجدر في األىمية ت
واألمطار ألنيا مستمرة عمى مر السنين وال تنقطع، وحرصنا عمى معرفة تمك األمراض ليتسنى 
لنا مستقال تدارك األمر واخذ الحيطة والحذر من أجل سالمة الناس وما حصل بغداد حصل في 

م  ٖٜٔىــ /ٖٓٓسنة  سجل في أحداثمدن وحواضر إسالمية أخرى. ومن خالل كتاب المنتظم 
حاالت كثرت األمراض والعمل والعفن في سكان بغداد وكمبت الكالب والذئاب في البادية وكانت 

م وقع ٖٙٓٔىــ /٘٘ٗسنة  وفي ،(ٕٖٔ)تطمب الناس والدواب والبيائم فإذا عضت إنسانا أىمكتو
دجمة وكثرة األمطار مما تسبب  ويفسر ىذا بسبب زيادة مياه نير .(ٖٖٔ)موتان بالجدري والفجأة

وما إن دخمت رطوبة وتترك أثار العفن والمياه الراكدة التي تسبب انتشار الحشرات واألمراض. 
"بدأ  م ضرب الطاعون بغداد مرة ثانية، وىنا أفرد ابن الجوزي عنواناً ٘ٛٓٔىــ/ٛٚٗسنة 

في شغمو أخذتو رعدة فخر الطاعون ببغداد ونواحييا" وكان عامة أمراضيم الصفراء بين الرجل 
،وكان األطباء يصفون مع ىذه األمراض أكل  (ٖٗٔ)لوجيو، ثم عرض ليم شناج وبرسام وصداع
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المحم لحفع القوة، فإنيم ما كانت تزيدىم الحمية إال قوة مرض، وكانوا يسمونيا مخوية وتقول 
واستمر ذلك إلى آخر األطباء ما رأينا مثل ىذه األمراض ال تالئميا المبردات وال المسخنات، 

رمضان فمات منو نحو عشرين ألف ببغداد، وكان المرض يكون  خمسة أيام وستة ثم يأتي 
لعدم غاسل  الموت، وكان الناس يوصون في حال صحتيم، وكان الميت يمبث يوما ويومين

 .(ٖ٘ٔ)وحامل وحافر، وكان الحفارون يحفرون عامة ليمتيم بالروحانية ليفي ذلك بمن يقبر نيارا
عبيد هللا ، القاضي ذكر، كما  ويعود بسب زيادة األمطار والرطوبة وتأثيرىا عمى الصحة العامة

أيام طاعون بغداد أن دربا من دروب التوثة مات جميع أىمو فسد باب ( ٖٙٔ)بن طمحة الدامغاني
الدرب، وىمك عامة أىل باب البصرة، وأىل حربي، وعم ىذا الطاعون خراسان، والشام، 

از، وتعقبو موت الفجأة، ثم أخذ الناس الجدري في أطفاليم، ثم تعقبو موت الوحوش في والحج
البرية، ثم تاله موت الدواب والمواشي، ثم قحط الناس، وعزت األلبان والمحوم، ثم أصاب الناس 

رق المقتدى بأمر هللا الفقراء باألدوية والمال، ففوأمد  (ٖٚٔ)بعد ذلك الخوانيق، واألورام، والطحال
ىــ ٕ٘٘وفي سنة ، ( ٖٛٔ)ما ال يحصى، وتقدم إلى أطباء المارستان بمراعاة جميع المرضى

م ضربت بالناس أمراض شديدة ألجل ما مر بيم من الشدائد وكثر المطر والرعد والبرق ٚ٘ٔٔ/
وبرد الزمان كأنو الشتاء والناس في شير أيار، وانتشر الموت في الصغار بالجدري، وفي الكبار 

ببغداد بدخول شير أيمول فأصاب الناس م ٗٚٔٔىـــ /ٜٙ٘سنة وفي سنة  (ٜٖٔ)مراض الحادةباأل
نما كان العادة أن يصيب بعض الناس ، (ٓٗٔ)نزالت وسعال فقل أن ترى أحدا إال وبو ذلك وا 

بات الناس عمى اليأس يضجون بالبكاء والدعاء ثم نقص الماء نحو ذراعين فسكن الناس وغال و 
 ، (ٔٗٔ)األيام فبيع الشوك كل باقة بحبة والخبز الخشكار كل خمسة أرطال بقيراطالسعر في تمك 

ومن العجائب في ىذه السنة أن ىذا الماء عمى ىذه الصفة ودجيل قد ىمكت مزارعو بالعطش 
ووقع الموتان في الغنم ووقع الموت في الغنم وكان ما يؤتى بو سميما يكون مطعونا حتى بيع 

الناس من أكميا ثم غمت الفواكو وكذلك الكمثرى والخوخ حتى غال الطين الحمل بقيراط ومرض 
.ضربت بالناس أمراض (ٕٗٔ)الذي يؤخذ من المقالع وبمغ اآلجر كل ألف بثالثة دنانير ونصف

يدة ألجل ما مر بيم من الشدائد وكثر المطر والرعد والبرق وبرد الزمان كأنو الشتاء والناس شد
في شير أيار، وانتشر الموت في الصغار بالجدري، وفي الكبار باألمراض الحادة، وغمت 

.ضربت (ٖٗٔ)األسعار، وبيعت الدجاجة بنصف دانق، والتبن خمسة أرطال بحبة وتعذر المحم
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شديدة ألجل ما مر بيم من الشدائد وكثر المطر والرعد والبرق وبرد الزمان كأنو بالناس أمراض 
الشتاء والناس في شير أيار، وانتشر الموت في الصغار بالجدري، وفي الكبار باألمراض 
الحادة، وغمت األسعار، وبيعت الدجاجة بنصف دانق، والتبن خمسة أرطال بحبة وتعذر 

د والبرق وبرد الزمان كأنو الشتاء والناس في شير أيار، وانتشر وكثر المطر والرع (ٗٗٔ)المحم
الموت في الصغار والكبار باألمراض الحادة، وغمت األسعار، وبيعت الدجاجة بنصف دانق، 

 .(٘ٗٔ)والتبن خمسة أرطال بحبة وتعذر المحم

 بغدادالمبحث الرابع : الجيود المبذولة في إدارة األزمات وتخفيف األثار الناجمة عمى 

يتبن لنا من خالل دراسة كتاب المنتظم أن ىناك أزمات تعصف بالبالد وىي كثر ونحن 
ال نتطرق عن األزمات السياسية لسمطة الخالفة وال التدخل الخارجي في شؤون إدارة الدولة 
ولكن نجد من خالل ىذا البحث أنو ىناك مشاكل أكبر من ذلك وال يمكن لسمطة الخالفة 

تام إال ىناك جيود فردية بين أىل بغداد وميم الميسورين وممن لدييم مصالح معالجتيا بشكل 
األزمات التي تعصف أثار اقتصادية وأعمال بر وتقوى يقدمون المساعدات من أجل تخفيف 

ببغداد وأىميا وخاصة الكوارث الطبيعية من الحوادث والزالزل والغرق والفيضانات وكذلك 
قت إلى أخر، ونبين أىم الشخصيات التي ورد ذكرىا عند أبن األمراض التي تضرب الناس من و 

الجوزي في تقديم المساعدة والتعاون مع سمطة الخالفة  ويبدو ىناك من عمل أكبر من تمك 
لعبت المساعدة الناس دورًا  (ٙٗٔ)المشاريع وىي بناء المشافي التي كانت تسمى "البيمارستان"

م اتخذ الوزير "عمي بن ٖٜٔىـ/ ٕٖٓي سنةميما في ونذكر منياما دون من أحداث ف
ىـ/ ٖٙٓوفي أول يوم من محرم سنة .(ٛٗٔ)المارستان بالحربية وأنفق عميو من مالو( ٚٗٔ)عيسى"
م فتح سنان بن ثابت الطبيب مارستان السيدة "أم الخميفة المقتدر" عمى نير دجمة، وجمس ٜٛٔ

.وأشار سنان عمى الخميفة (ٜٗٔ)دينار فيو ورتب المتطببين وكانت النفقة عميو كل شير ستمائة
م" باتخاذ مارستان فاتخذه بباب الشام فواله سنان وسمي ٕٖٜـــٜٕٜىـ/ٕٖٓ-ٖٚٔالمقتدر باهلل " 

.إلى أن تقمد سنان بن ثابت الطبيب (ٓ٘ٔ)المقتدري، وكانت النفقة عميو في كل شير مائتي دينار
 الجانبين وقيل كان ببغداد أربع أمر جميع المارستان بمدينة السالم، وكانت خمسة من

م اتخذ أبو الحسن ٖٕٜىــ/ ٖٔٔوفي سنة .(ٔ٘ٔ)مارستانات سوى مارستان عمي بن عيسى الوزير
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ابن الفرات مارستانا في درب المفضل وأنفق عميو من مالو في كل شير مائتي دينار 
 ىو:من الخالفة العباسية أعمااًل واشتير فترة القرون الثالثة األخيرة وأىميا وأكثر  .(ٕ٘ٔ)جاريا

كان بجكم قد عمل و ، (ٖ٘ٔ)بجكم التركي"إذ كانت فكرة التأسيس تعود إلى " المارستان العضدي:
األف دينار"  ٓٓٓٛوقرر أن يحمل إلى خزانتو من ماليا في كل سنة مبمغ " مارستان فشرع فيو

وأصر عمى العمل بو م، فمم يكممو ٕٜٛىــ/ٕٖٚوذلك في سنة  وابتدأ بعمل المارستان ببغداد
وكانت أموالو كبيرة  فكان يدفنيا في داره  (٘٘ٔ)وجمب إليو ما يصمح لكل فن (ٗ٘ٔ)"عضد الدولة"

وفي الصحاري، وكان يأخذ رجاال في صناديق فيقفميا عمييم، ويأخذ صناديق فييا مال ويقود 
إلى الصناديق، فال ىو بيم إلى الصحراء، ثم يفتح عمييم فيعاونونو في دفن المال، ثم يعيدىم 

وفتح المارستان العضدي في السنة نفسيا الذي أنشأه عضد  (ٙ٘ٔ)موضع حمميم يدرون أي
الدولة في الجانب الغربي من مدينة السالم، ورتب فيو األطباء والمعالجون والخزان والبوابون، 

ورد ذكره كانت  ، وممن(ٚ٘ٔ)والناظرون ونقمت إليو األدوية، واألشربة والفرش واآلالت والوكالء
حمد بن منصور بن م ىو ٓٗٔٔىـ/ٖٗ٘ميمة اإلشراف عمى أعمال المارستان ىو: في سنة 
شرف عمى المارستان ابن أوممن . (ٛ٘ٔ)المؤمل أبو المعالي الغزال مشرف المارستان العضدي

وكان  (ٜ٘ٔ)م"ٚٗٔٔىـــ/ٕٗ٘الزيتوني أبو جعفر،عبد السيد بن عمي بن دمحم بن الطيب "ت
ستان منصب القاضي وتقمده القاضي أبي تمام ،عمي بن الحسين بن دمحم بن عمي الزينبي لممار 

أبو القاسم األكمل بن أبي طالب نور اليدى بن أبي الحسن نظام الحضرتين ابن نقيب 
ولد سنة خمس وأربعين ومائتين، وسمع أحمد بن بديل الكوفي،  م(ٛٗٔٔىـ/ٖٗ٘)ت (ٓٙٔ)النقباء

فراني، وحميد بن الربيع، وعمر بن شبة. روى عنو الطبراني وغيره، وكان والحسن بن دمحم الزع
 .صدوقا فاضال ، عفيفا في واليتو، كثير المعروف وقراءة القرآن والصالة والصيام

ومن األطباء المشيورين ويتبن لنا من خالل كتاب المنتظم ظيور مشاكل وقت األزمات 
ثردي" وكان ساعورا لمبيمارستان ومتقدما في أيام الخميفة ببغداد تصدروا إلدارة  "بن ىبة هللا بن أ

م قام الوزير ٛٔٓٔىـ/ ٚٓٗم"وفي سنة ٓٙٔٔــــٖٙٔٔىـ /٘٘٘ـــــ  ٖٓ٘ (ٔٙٔ)المقتفي ألمر هللا
بعمارة المارستان ورافق ذلك من أعمال  (ٕٙٔ)أبو غالب دمحم بن عمى بن خمف الممقب فخر الممك
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البثوق وعمل الجسر ببغداد في محمة الفخرية وأنفق عمييا  وسد أخرى لمحفاظ عمى بغداد منيا
الحاجب، أبا  م شباشيٚٔٓٔىـــ/ٛٓٗسنة وفي ن .وممن تولى إدارة المارستا( ٖٙٔ)أمواال كثيرة

وفتح المارستان الذي  (ٗٙٔ)طاىر المشطب مولى شرف الدولة أبي الفوارس بن عضد الدولة
دينة السالم ورتب فيو األطباء المعالجون والخزان أنشأه عضد الدولة في الجانب الغربي من م

عادة ما تظير و .(٘ٙٔ)والبوابون والوكالء والناظرون ونقمت إليو األدوية واألشربة والفرش واآلالت
وما الطيبة لمناس الذين لدييم أعمال بر وتقوى اإلنسانية األزمات ما تظير بعض المواقف في 

أخرت األمطار أصيب أكثر الناس نزالت في رءوسيم م وبسبب تٖٔٓٔىــ/ٕٕٗسنةفي نممسو، 
 .(ٙٙٔ)وصدورىم ومعيا حمى وسعال فكثر طباخو ماء الشعير حتى طبخو أصحاب األرز بالمبن

تبن لنا أن ىناك وظيفة كانت تسمى"قاضي المارستان" ولم يفصح عنيا ابن  قاضي المارستان:
ممن تقمدوا ىذه الشخصيات بعض الجوزي بوضح وماىي ميام القاضي ولكن حصمنا عمى 

أبو بكر دمحم بن عبد الرتبة دون ذكر اسم المارستان وأعمالو وممن ورد ذكره في مصادر أخرى:
 ٖ٘٘ـــ  ٕٗٗ)بابن قاضي المارستان ويعرف الباقي بن دمحم األنصاري الكعبي قاضي المارستان

تو الروم فبقي في م( عالم بالفرائض والحساب لو في ذلك تصانيف وأسر  ٔٗٔٔــــٓ٘ٓٔىـ /
الفقو والحديث والحساب في من العموم  أنواععالم مشارك في وىو  (ٚٙٔ)األسر سنة ونصفا

 .(ٛٙٔ)اليندسة والحساب أصولفي  إقميدسمن آثاره شرح و  والجبر والمقابمة واليندسة والفرائض

الخميفة م من صفر مرض ٘ٚٓٔىــ/ٚٙٗمرض الطاعون في سنة الميمة حوادث الومن 
مرضا شديدا، وانتفخ حمقو وامتنع من م( ٘ٚٓٔــــٖٔٓٔىــ/ ٚٙٗــ ٕٕٗائم بأمر هللا )الق

. وانزعج الناس في البمد ونقموا أمواليم إلى الجانب الغربي فمما وقعت العافية سكن (ٜٙٔ)الفصد
م أثر عمى ٘ٛٓٔىــ/ ٛٚٗلطاعون مرة ثانية بغداد ونواحييا سنة  وعندما ضربا ،(ٓٚٔ)الناس

ناس أصيبوا باألمراض المتعددة وتقول األطباء ما رأينا مثل ىذه األمراض ال تالئميا عامة ال
 (ٔٚٔ)المبردات وال المسخنات، واستمر ذلك إلى آخر رمضان فمات منو نحو عشرين ألف ببغداد



                                                                     

 ٕٛٗ (ٕٕٓٓ كانون األول) نيالعدد التاسع والعشر  

 عبدالعزيز خضر عباس الجاسمأ. م. د. 

وشوىد في محمة المحول كثرة الموتى ورأى طفمة عمى باب البيت تنادي ىل من مسمم يؤجر في 
أبي وأمي وأخوتي ىمكوا في ىذا البيت قال فنزلت فإذا بيا في صدر أميا فيأخذني فإن 

 .(ٕٚٔ)ميتة

ـــ ٘ٚٓٔىـ/ٚٛٗـــٚٙٗوفي ىذه األزمة الكبيرة كان دور الخميفة المقتدي بأمر هللا ) ــ
ىــ/ ٛٚٗوىي من اإلجراءات الفردية التي قام بيا الخميفة في أخر من خالفتو سنة  م( ٜٗٓٔ
فقراء باألدوية والمال ففرق ما ال يحصى وتقدم إلى أطباء المارستان بمراعاة م قام بمد ال٘ٛٓٔ

ووىب لمناس ضيعة تسمى األجمة فامتألت بالقبور وفرغت قرى من أىميا  ،( ٖٚٔ)جميع المرضى
الحاجب، يكنى أبا طاىر المشطب مولى شرف الدولة أبي  .وبرز شباشي(ٗٚٔ)ومنيا المحول

بالسعيد ذي العضدين ولقب بالمناصح  (٘ٚٔ)قبو بياء الدولة أبو نصرالفوارس بن عضد الدولة، ل
وكان السعيد كثير الصدقة فائض المعروف حتى أن أىل بغداد إذا رأوا من لبس قميصا جديدا 
قالوا رحم هللا السعيد، ألنو كان يكسو اليتامى والضعفاء، وىو الذي بنى قنطرة الخندق والياسرية 

وأعمال كثيرة حتى ساق الماء منيا إلى مقابر قريش ولو  ا عمى المارستانوالزياتين ووقف جبايتي
م ودفن في مقبرة اإلمام أحمد بن ٚٔٓٔىــ /ٛٓٗتوفي  سنة  (ٙٚٔ)آبار كثيرة بطريق مكة

 .(ٚٚٔ)حنبل

م انقطع ٛٚٔٔىــ/ ٖٚ٘ومن الجيود الفردية التي قام بيا أرباب المناصب في سنة 
مطر شديد فكانت غدران وامتألت الصحارى بسبب الاصمة السفر مو  حجاج بيت هللا الحرام عن

اج  جمع غفير من حجورد . وفي نفس السنة (ٛٚٔ)والشوارع بو ولم يأت بنير معمى إال اليسير
نو أفي الحج فأذن لو فعمل تركا جميال وقيل ( ٜٚٔ)خراسان فاستأذن "الوزير ابن رئيس الرؤساء"

ة لممنقطعين وأخرج معو األدوية ومن يطب المرضى اشترى ستمائة جمل وأقام منيا مائ
 .(ٓٛٔ)واستصحب جماعة من أىل الخير والعمم
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ما ذكر ابن الجوزي من حوادث ميمة خارج بغداد يمكن أن تكون ليا عالقة معيا كونيا مقرا و 
ىــ/ ٜٛٗلمخالفة ومحطة تجارية ميمة تربط بين المدن والحواضر اإلسالمية، وما ذكر في سنة 

بطوفان يكون في الناس يقارب طوفان نوح وكثر الحديث فيو م بأن المنجمون حكموا ٜٙٓٔ
مما جعل الناس ، و  (ٔٛٔ)م(ٛٔٔٔــــ ٜٗٓٔىـــ/ ٕٔ٘ــــٚٛٗفتقدم الخميفة المستظير باَّلَل )

والمواضع التي  يتخذون التدابير الالزمة من الحد من األضرار الناجمة "فتقدم بأحكام المسنيات
ا االنفجار وكان الناس ينتظرون الغرق فوصل الخبر بأن حجاج بيت هللا الحرام يخشى مني

فأتاىم سيل عظيم، فنجا منيم من تعمق  وصموا في وادي المناقب في الجزيرة العربية بعد نخمة 
زاد و  (ٕٛٔ)"برؤوس الجبال واذىب الماء الرحال والرجال فخمع عمى ذلك المنجم وأجرى لو جراية

ة إلى سور دار القز وكان الناس ينزلون في السفن من شارع دار الرقيق  ومن الماء من دجم
الحربية ومن الحربية ومن درب الشعير وامتألت مقبرة باب الشام ووقع المشيد الذي عمى باب 
النصرية ووصل الماء من الصراة إلى باب الكرخ وكان الناس قد وطئوا التالل العالية وىمكت 

 تحصى وخرجت يوم الجمعة خامس عشرين رمضان إلى خارج السور فإذا قرى كثيرة ومزارع ال
قد نصب لخطيب جامع السمطان منبر في سوق الدواب يصمى بالناس ىناك المتالء جامع 
السمطان بالماء وجاء يوم الخميس حادي عشرين رمضان بعد الظير برد كبار ودام زمانا كسر 

لرعود والبروق وفي يوم الجمعة ثاني عشرين رمضان أشياء كثيرة وتوالت األمطار في رمضان وا
ثم عاد الماء في يوم السبت ثالث عشرين رمضان إلى الزيادة األولى ،جعل مسجد التوثة جامعا 

ثم زاد عمييا وجاء يومئذ مطر عظيم وانفتح القورج  والفتحة التي في أصل دار ،عمى غفمة 
باب السور وضربوا الخيم عمى التالل  السمطان وغمب الماء فامتألت الصحراء وضرب إلى

العالية كتل الزبابية وتل الجعفرية وتعد الناس ينتظرون دخول الماء إلى البمد وعم الماء السبتي 
والخيزرانية وعسكر أىل أبي حنيفة فجاءىم الماء من خمف القرية وجامع الميدي فوقعت فيو 

مواضع وىدم  (ٖٛٔ)م(ٖٔٓٔـــٜٜٔىــ/ٕٕٗــــٖٔٛأذرع ونبع الماء من دار الخميفة القادر باهلل )
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فييا دور كثيرة ومأل السراديب وانتقل جماعة من الخدم إلى دور في الحريم وامتألت الصحاري 
وعبر خمق كثير إلى الكرخ وتقطر السور وانفتحت فيو فتحات وكان الناس يعالجون الفتحة فإذا 

ل إلى هللا سبحانو وتعالى وغال الخبر وفقد سدوىا انفتحت أخرى وكثر الضجيج والدعاء واالبتيا
القورج ويجتيدون في سده وأقاموا القنا وفي أسافمو الحديد  الشوك وأخذ أصحاب السمطان يقاوون 

في الماء ونقموا حطبا زائدا عن الحد والماء يغمبيم عمى جميع ذلك  إلى أن سده سكار حاذق 
وأقام الماء خمف السور نحوا من شير  اسكر جانب السور لئال يتمقطرل في سابع شوال أو 

ونصب عمى الخندق الذي خمف السور جسر يعبر الناس عميو من القرى إلى بغداد،  وجاءت 
في ىذه األيام أكالك من الموصل فتاىت في الماء حتى بيع ما عمييا ببعقوبا بثمن طفيف 

عندنا األمطار أربعة  وأخبر أىميا بما تيدم من المنازل باألمطار في الموصل وقالوا اتصمت
أشير فيدمت نحو ألفي دار وكانوا ييدمون الدار إذا خيف وقوعيا فيدموا أكثر مما ىدم المطر 
وكانت الدار تقع عمى ساكنييا فييمك الكل ثم زادت الفرات زيادة كثيرة وفاضت عمى سكر عندىا 

ء إلى الجانب الغربي من يقال لو سكر قنين وجاء الماء فأىمك من القرى والمزارع الكثير ثم جا
نير عيسى والصراة وأسكر أىل دار القز وأىل العتابيين  وباب البصرة والكرخ وباتوا مدة عمى 
التالل يحفظون المحال وقد انبسط الماء فراسخ ومر خمف المحال فقمب في الخندق والصراة 

عمى ىذه الصفة ونير عيسى ورمى قطعة من قنطرة باب البصرة، ومن العجائب أن ىذا الماء 
ودجيل قد ىمكت مزارعو بالعطش ووقع الموتان في الغنم وكان ما يؤتى بو سميما يكون مطعونا 
حتى بيع الحمل بقيراط ومرض الناس من أكميا ثم غمت الفواكو فبيع كل من التفاح بنصف 

بثالثة  دانق وكذلك الكمثرى والخوخ حتى غال الطين الذي يؤخذ من المقالع وبمغ اآلجر كل ألف 
 .( ٗٛٔ)أدنانير ونصف
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 الخاتمة
بعد جيد من البحث والعناء في كتاب "المنتظم في تاريخ األمم والمموك" ونعتقد أن 
االستنتاجات التي ظيرت جديرة باالىتمام مع التوصيات لكونيا تالمس الواقع وما تمر بو من 

 نا".مشاكل وكوارث وأمراض وخاصة ىذا الوباء العالمي بما يسمى "كرو 

المجزية في األزمات لجميع المساعدة  لم تكن سمطة الخالفة عمى القدر العالي من تقديم أواًل:
والتي تفي وتغطي حاجة ، من قبل الخمفاء الستة الذينأفراد الرعية وخاصة العاصمة بغداد 

واقتصر عمى تقديم  ،لحق بالناس من جراء تمك األزمات نالذي ينضرر متالناس وتعويض ال
ات التي تكاد تقتصر عمى المقربين من سمطة الخالفة عند األزمات تتحد الناس فيما بينيا اليب

لتقديم الخير والعمل اإلنساني وىذا ما نجده في حاالت الكوارث واألزمات بغض النظر عن 
الدين والمعتقد لذلك نجد أصحاب الخير واإلنسانية ىم في صادرة المشيد وىذا ما وجدناه في 

 .نابحثثنايا 

تبين لنا أن حفر األنيار الصغيرة والقنوات الكثيرة والتي انتشرت في العصر العباسي لم  ثانيًا:
تكن مدروسة مقارنة في ارتفاع مناسيب المياه في نير دجمة خاصة ونير الفرات وانيار أخرى 
ر مثل نير عيسي بن عمي ونير الصراة وعالوة عمى ذلك ارتفاع وزيادة المياه بسبب األمطا

الغزيرة إذ تعود بالنفع العام لمناس ولكن كانت لذوي النفوذ والسمطة وأرباب المناصب، مما تسبب 
خسائر مادية لمممتمكات العامة والخاصة  لم تتخذ الجيات ذات العالقة التدابير الالزمة من 

نشاء قنوات خاصة لتفريغ المياه وحسب انسيابية المياه في نيري  اجل لحد من أضرار األزمة وا 
دجمة والفرات عالوة عمى األنيار الصغيرة تكون عامل نقل لممياه الزائدة في بغداد لتكون في 

 مأمن من الفيضانات القادمة.

أن ما قدمة صاحب المارستان العضدي من مساعدات ترتقي  بمستواه إلى إدارة دولة  أي  ثالثًا:
خالل تقديم المواد الغذائية ومستمزمات  سمطة الخالفة أنداك في إدارة األزمات في يومنا ىذا من

طبية واخذوا بالحسبان المرضى المسنين والمقعدين أجمسوىم عمى أسرة من الخشب لتطوف بيم 
، خوفا من الغرق ووضعوا األغذية عمى أسوار المارستان لتكون قربيو وفي متناول المرضى

لناس وقت األزمات وكذلك المرضي لعبت المشافي "المارستان" الخاصة دورًا كبيرًا في مساعدة ا
وىذه جيود الذين اغمبيم من غير المسممين إضافة إلى أطباء الخمفاء والوزراء وأرباب المناصب 

 فردية ال تتعدى المقربين فقط.
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 التوصيات 
يمكن االستفادة من تجارب الشعوب التي مرت بأزمات وقممت من حجم الدمار واألضرار 

 ما بال شعوبنا ال تتخذ من تجارب أجدادىا الفائدة في إدارة األزماتالناتجة عن تمك الكوارث ف

ويمكن أن نمخص تجرية المشافي في بغداد وخاصة تجربة  وىي تجارب واقعية وسيمة،

المارستان العضدي أكثر وضوحًا كونو تعرض إلى نكبات كبيرة عمى مر التاريخ كما دونيا ابن 

 الجوزي في كتابة المنتظم وىي: 

عمى السادة القائمين عمى المشافي مراعاة الفيضانات وزيادة المياه وجعل المرضى األكثر  : أوالً 

ضررا في الطابق األرضي ويكون راقدًا عمى سرير من الخشب كما حصل في المارستان 

العضدي ليطوف المريض وقت الفيضان ومعو األدوية واألشربة الخاصة بو ويمكن نقمو بسيول 

الكوارث واألمطار واألعاصير ألنيا تسبب ضرر كبير وكذل األمراض التي من مكان إلى أخر 

تضرب العالم مثل مرض العصري كرونا والذي ضرب اغمب دول العالم وأصبحت بعض الدول 

عاجزة أمام ىذا الوباء العممي وال يمكن لمقطاع الطبي ان يعمل شيء حتى اصبح تدخل القوات 

 اس.األمنية في فرض حضر عمى حركة الن

ال يمكن تجاىل خبرة األطباء الذين عمموا في مكافحة تمك األمراض ال سيما التي تنتشر  ثانيا :

بعد الفيضانات واألمطار مما جعميم يعممون طبخات كبيرة من المواد الغذائية واألعشاب 

 حفاظا عمى الصحة العامة .بمساعدة الناس الميسورين الحال وتوزيعيا عمى عامة الناس 
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تدريس مادة تاريخ الطب في العصور اإلسالمية لطمبة الجامعات وخاصة المجموعة : ثالثاً 

والستفادة من تجارب األجداد والموروث الذي حفع في أميات الكتب دون التحقيق الطبية 

 والتمحيص والتدقيق فيو إال ما ندر .

الضرر وكذلك لتخفف من حجم  األزمات إدارةالعمل التطوعي وتدريب الشباب عمى  رابعًا:

في القطاع العام والقطاع الخاص كونيا مسؤولية تقع عمى عاتق  التعاون مع مؤسسات الدولة

 .الجميع

الدعوة إلى مشاركة أبناء القوات المسمحة التي تساعد في إدارة األزمات من صنف  خامسا :

دارة تمك في إالطبابة الصحية وصنف الطيران والدفاع المدني في استخدام سيارات الحريق 

 األزمات .

تطبيق و  الخاصة بأزمة األمراض مع األزمات األخرى، عمى الحكومات رصد األموال سادسًا:

فعاليات وتجارب افتراضية بين فترة وأخرى لمسيطرة عمى تمك الكوارث إضافة إلى ذلك التييئة 

ك بالشرية بين والطرق الغير تقميدية في دفن الموتى من جراء ىذه الكوارث واألمراض التي تفت

 فترة وأخرى .
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 اليوامش
م( ٕٓٓٔىـ/ ٜٚ٘ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن ،جمال الدين بن عمي بن دمحم الجوزي )ت (ٔ)

، دار الكتب ٔالمنتظم في تاريخ األمم والمموك، تح، دمحم عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، ط
،أبو طاىر ، أبو زكريا يحيى بن إبراىيم بن أحمد بن دمحم أبو األزدي ،ٖٔ/ ٔ ،مٕٜٜٔالعممية، بيروت،

م( منازل األئمة األربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، تح، ٚٓٔٔىـ/ٓ٘٘بكر بن السمماسي )ت
أبو بكر معين  ،ابن نقطو،ٜٔ،صمٕٕٓٓ، مكتبة الممك فيد الوطنية،ٔمحمود بن عبدالرحمن قدح، ط

، ( إكمال اإلكمالمٕٖٕٔ/ىـٜٕٙالحنبمي البغدادي )ت ن أبي بكر بن شجاعدمحم بن عبد الغني ب الدين
،سبط ابن ٖٗٛ/ٕم،ٜٜٛٔ،مكة المكرمة ،جامعة أم القرى ، ٔ، طعبد القيوم عبد ريب النبيتح، 

مرآة الزمان في م( ٕٙ٘ٔ/ٗ٘ٙتشمس الدين أبو المظفر يوسف بن قزأوغمي بن عبد هللا )الجوزي، 
 ،مٖٕٔٓ ،الرسالة العالمية، دمشق دار، ٔط وأخرون،بركات،  دمحم، تح، تواريخ األعيان

 البرمكي أبو العباس شمس الدين أحمد بن دمحم بن إبراىيم بن أبي بكرابن خميكان،  ،ٖٕ،صمقدمةال
دار صادر  ،إحسان عباس ، تح،( وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمانمٕٕٛٔ/ىـٔٛٙتاإلربمي )

مس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أحمد بن عثمان بن شالذىبي،  ،ٓٗٔ/ ٖم،ٜٓٓٔ،بيروت
المقدسي، ، ٘٘ٗ/ ٘ٔ،مٕٙٓٓ،القاىرة ،ثالحدي ، دارالنبالء م( سير أعالمٖٚٗٔىـ/ٛٗٚ)تقايماز

( التاريخ المعتبر مٕٕ٘ٔ/ىـٕٜٛتمجير الدين العميمي عبد الرحمن بن دمحم بن عبد الرحمن الحنبمي )
 عبدالعزيز الجاسم،، ٖٓ/ ٖ م،ٕٔٔٓ، دار النوادر، سوريا، ٔ، طلجنة مختصة ر، تح،في أنباء من غب
دار الكتب العممية، بغداد،  ،ٔط ،الحياة العممية في بغداد في القرن السادس اليجري خضر عباس، 

 .ٜٗٔــٗٗٔم،صٖٕٔٓ
 .ٖٔ/ ٔ المنتظم، ابن الجوزي، (ٕ(
 (ٗٔ/ ٔالمنتظم في تاريخ المموك واألمم ) (ٖ)
ابن رجب، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن السالمي ٖٔ،/ ٔ ظم،المنت ابن الجوزي، (ٗ)

 م(ذيل طبقات الحنابمة، تح، عبد الرحمن بن سميمان العثيمين،ٖٜٖٔىـ/ٜ٘ٚ)تالحنبمي  البغدادي
، دار الكتب العممية، ٔتذكرة الحفاظ، ط ،لمذىبي ٕٙٗ/ ٕ،م ٕ٘ٓٓالعبيكان، الرياض،  مكتبة،ٔط

 .ٕٖٚ/ ٕٔ،سير أعالم النبالءلذىبي، ،إٜ/ ٗ،مٜٜٛٔبيروت،
 .ٕٓ/ٔابن الجوزي،المنتظم، (٘(
 . ٓٗٔ/ٖوفيات األعيان ،  ابن خميكان، (ٙ)
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دارتيات    بغداد في أثير الكوارث الطبيعية واألمطار وا 

م(  مرآة ٖٚٙٔىـ/ ٛٙٚأبو دمحم عفيف الدين عبد هللا بن أسعد بن عمي بن سميمان )تاليافعي،  (ٚ)
، دار الكتب ٔخميل المنصور، طالجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان، مراجعة، 

 .ٕٖ/ ٖالمقدسي، التاريخ المعتبر ،.ٕٖٚ/ ٖ،مٜٚٚٔالعممية، بيروت،
 ،دار الكتب العممية ،أبو ىاجر دمحم السعيد بن بسيوني زغمول، تح،العبر في خبر من غبر الذىبي، (ٛ(

عبد ،أبو الفالح  ابن العماد،،ٖٓٚ/ٖاليافعي، مرآة الجنان وعبرة اليقظان ،، ٜٔٔ/ٖ، بال، ت،بيروت
،  ( شذرات الذىب في أخبار من ذىبم ٛٚٙٔ/ ىـٜٛٓٔ تالحي بن أحمد بن دمحم العكري الحنبمي)

، ٔ، طبيروت ،دمشق  ،دار ابن كثير ، عبد القادر األرناؤوط ، محمود األرناؤوط
الِيجراني  الحضرمي، أبو دمحم الطيب بن عبد هللا بن أحمد بن عمي بامخرمة،،ٖٛ٘/ٙم،ٜٙٛٔ

م( قالدة النحر في وفيات أعيان الدىر، تح، بو جمعة مكري، خالد ٓٗ٘ٔىـ/ ٜٚٗالشافعي)ت
 .ٖٚٚ/ٗم،ٕٛٓٓ، دار المنياج، جدة،ٔزواري،ط

 . ٕٛٙ/ٗ،قالدة النحر(الحضرمي، ٜ)
م في محمة المأمونية ٓٙٔٔىـ/ٙ٘٘أبي القاسم عمر بن ثابت ابن الشمحل سنة  ىوتعود إل (ٓٔ)

 .ٚٛية ص ،الجاسم ،الحياة العمم
الجاسم، الحياة  م وضمت جميع العموم،ٗٚٔٔىـ/ٓٚ٘ابن الجوزي سنة  م وفتحتسميت باس (ٔٔ(

 .ٔٛـــ ٓٛالعممية،ص
، دار الغرب ٔتاريخ اإلسالم ووفيات المشاىير واألعالم، تح، بشارعواد،ط الذىبي، (ٕٔ)

 .٘ٗٔص، لجاسم، الحياة العممية، آٚٗ/ٕٔ،مٖٕٓٓاإلسالمي
،ابن رجب، ذيل طبقات ٓٗٔ/ٖابن خميكان، وفيات األعيان،، ٚٔ/ٔ، المنتظم، ابن الجوزي  (ٖٔ)

 .ٖٚٚ/ٗ،الحضرمي،قالدة النحر،ٚٗ/ٔ، ابن العماد ، شذرات الذىب،ٜٓٗ/ٕالحنابمة 
 ٙٗٔانظر: الجاسم، الحياة العممية ،ص  ، ، لممزيدٜٙ/ ٕٕ ،سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان  (ٗٔ)
 .ٜٗٔــ
 .ٙ/ٔتظم،ابن الجوزي،المن (٘ٔ)
 .ٜ٘/ٗالذىبي، تذكرة الحفاظ، (ٙٔ)
 .ٜ٘/ٗالذىبي، تذكرة الحفاظ، (ٚٔ)
ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري، البداية والنياية  (ٛٔ)

 .ٓٔٚ/ٙٔ،م ٜٚٚٔ، دار ىجر،ٔم( تح، عبد هللا بن عبد المحسن التركي، طٕٖٚٔىـ/ٗٚٚ)ت



                                                                     

 ٕٙ٘ (ٕٕٓٓ كانون األول) نيالعدد التاسع والعشر  

 عبدالعزيز خضر عباس الجاسمأ. م. د. 

 ٕٓٓ،األردن ،صفاء دار ،ٔط ، الكوارث الطبيعية والحد من آثارىا، عمي خـمـف حـسينالدليمي،  (ٜٔ)
 .٘ٔص ،م
 .ٕٓ،الكوارث الطبيعيةلدليمي، ا (ٕٓ)
 .ٕ٘،الكوارث الطبيعيةالدليمي،  (ٕٔ)
 .ٜٛ،الكوارث الطبيعيةالدليمي،  (ٕٕ)
 .ٓٔٔ،الكوارث الطبيعية الدليمي،  (ٖٕ)
 .ٙــٔسورة الواقعة، آية  (ٕٗ)
 .ٜٚ،وألنعام، آياسورة  (ٕ٘)
 .ٕٚٗ/ ٖٔابن الجوزي، المنتظم،  (ٕٙ)
 .ٕٓٔ/ ٗٔابن الجوزي، المنتظم،  (ٕٚ(
 .ٜٔ/  ٘ٔابن الجوزي، المنتظم،  (ٕٛ)
 .ٕٕٚ/  ٘ٔابن الجوزي، المنتظم،  (ٜٕ)
 .ٖٔ/  ٚٔبن الجوزي،المنتظم،ا (ٖٓ)
 .ٕٔ،آيوسورة الرعد (ٖٔ)
 .ٖٔسورة الرعد، أيو  (ٕٖ)
 .ٜٛٔ/  ٖٔلمنتظم، ابن الجوزي، ا (ٖٖ)
 . ٕٓٔ/  ٗٔابن الجوزي، المنتظم،  (ٖٗ)
 .ٕٛٓ/  ٖٔابن الجوزي، المنتظم،  (ٖ٘)
 .ٕٜٕ/  ٘ٔابن الجوزي، المنتظم،  (ٖٙ)
 .ٕٙٓ/ ٛٔابن الجوزي،المنتظم، (ٖٚ)
 .ٔ،آيو،سورة الزلزلة (ٖٛ)
 .ٕٔ/ ٖٔبن الجوزي، المنتظم،  (ٜٖ)
 .ٗٔٔ/ ٗٔابن الجوزي، المنتظم،  (ٓٗ)
 .ٖٓ/ ٙٔابن الجوزي، المنتظم، ( ٔٗ)
 .ٜٕٗ/ ٚٔالمنتظم،  ابن الجوزي، (ٕٗ)
 .ٕٕر،آيو،سورة الحج (ٖٗ)



                                                                      

 ٕٚ٘ (ٕٕٓٓ كانون األول ن )يوالعشر  التاسعالعدد  

دارتيات    بغداد في أثير الكوارث الطبيعية واألمطار وا 

األنبار، تسمية  مٕٙٔٓ، دار العموم العربية، بيروت، ٔاألنبار حاضرة بني العباس، ط ،لجاسما (ٗٗ)
 .٘ٗــٖٗص
 .ٕٖٛ/ ٖٔابن الجوزي،المنتظم، (٘ٗ)
م( ٜٕٕٔىـ/ٕٙٙ ياقوت بن عبد هللا الرومي الحموي )ت اقوت، شياب الدين أبو عبد هللا (ٙٗ)

 .ٖٚٓ/ٖ،مٜٜ٘ٔ، دار صادر، بيروت، ٖمعجمالبمدان،ط
كانت ترفأ إلييا سفن الموصل والبصرة، والمحمة التي  محمة ببغداد فوق مدينة المنصور، قالوا: (ٚٗ)

راب كثير والحريم وسوق ببغداد اليوم، وتعرف بباب الشعير، ىي بعيدة من دجمة، بينيا وبين دجمة خ
 .ٖٛٓ/ٔ،معجم البمدانياقوت ، المارستان،

 .ٜٜٖ/ ٖ ،معجم البمدان ياقوت، (ٛٗ)
 .ٖٗ/ ٗٔابن الجوزي، المنتظم،  (ٜٗ)
 .ٕٕٙ/ ٘ٔابن الجوزي،المنتظم، (ٓ٘)
 .ٕٕٚ/  ٘ٔبن الجوزي، المنتظم،  (ٔ٘)
 .ٕٜٕ/  ٘ٔالمنتظم،  ،ابن الجوزي  (ٕ٘)
 .ٖٜٕ/ ٙٔ، ابن الجوزي، المنتظم (ٖ٘)
 م(مختارٕٛٙٔىـ/ٙٙٙالرازي، زين الدين أبو عبد هللا دمحم بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي )ت(ٗ٘)

 .ٖٜٕ، ص، مٜٜٜٔصيدا،  النموذجية، بيروت، ، الدار٘الصحاح، تح، يوسف الشيخ دمحم، ط
 .ٜٕٔ/ٚٔابن الجوزي،المنتظم، (٘٘)
 .ٜٙٔ/ ٚٔبن الجوزي،المنتظم،ا (ٙ٘)
 .ٕٖٕ/ ٚٔلجوزي، المنتظم، ابن ا (ٚ٘)
 .ٛٔٔ/ ٛٔابن الجوزي،المنتظم، (ٛ٘)
 .ٕٙٔ/  ٛٔابن الجوزي،المنتظم، (ٜ٘(
 .ٕٙٓ/ ٛٔبن الجوزي،المنتظم،ا (ٓٙ(
 .ٜٖٕ/ ٛٔابن الجوزي،المنتظم، (ٔٙ (
 .ٕٓٗ/ ٛٔ، المنتظم ابن الجوزي،)  ٕٙ)
 .ٕٗٛ/ ٖ،البمدان معجم منسوب إلى يحيى بن خالد البرمكي أيام الرشيد ،ياقوت،  (ٖٙ)
 .ٕٓٗ/ٛٔالمنتظم،  ابن الجوزي، (ٗٙ)
 .ٕٕ٘/ ٛٔ، المنتظم بن الجوزي، (٘ٙ(



                                                                     

 ٕٛ٘ (ٕٕٓٓ كانون األول) نيالعدد التاسع والعشر  

 عبدالعزيز خضر عباس الجاسمأ. م. د. 

 .ٖٖٔ/ ٖٔ، ابن الجوزي، المنتظم (ٙٙ)
محمة كانت ببغداد وكانت بين الصراتين بين يدي قصر المنصور قرب المحمة المعروفة اليوم  (ٚٙ)

، معجم البمدانياقوت،  بن عبد هللا بن العباس، بباب البصرة، وىي منسوبة إلى العباس بن دمحم بن عمي
ٗ/ٚ٘. 
 .ٚ/ٗٔابن الجوزي،المنتظم، (ٛٙ)
 .ٖٚ/ٜبن الجوزي،المنتظم،ا (ٜٙ)
 .ٕٙٔ/٘ٔابن الجوزي،المنتظم، (ٓٚ)
 .ٖٗ/ ٗٔابن الجوزي، المنتظم،  (ٔٚ)
 .ٖٕ٘/ ٗٔبن الجوزي، المنتظم،ا (ٕٚ)
 .ٕٗ٘/ ٗٔ، ابن الجوزي، المنتظم (ٖٚ)
 .ٕٔٗ/ ٙٔ، لجوزي، المنتظمابن ا (ٗٚ)
 .ٖٛٚ/ ٕٔابن الجوزي، المنتظم،  (٘ٚ)
 .ٓ٘/ ٖٔبن الجوزي، المنتظم،ا (ٙٚ)
عتيق البنيان حفيمو ثم  الكرخ، وىي مدينة مسورة ثم محمة باب البصرة، وبيا جامع المنصور(ٚٚ)

وىي مدينة  الشارع، فيذه األربع أكبر المحالت وبين الشارع ومحمة باب البصرة سوق المارستان،
 .ٕٕٖ/٘معجم البدان، صغيرة، فييا المارستان الشيير ببغداد ياقوت،

 .ٜٛٔ/ ٖٔابن الجوزي، المنتظم،(ٛٚ)
معجم  الكرخ ، ياقوت،وىي محمة كبيرة ببغداد في شرقي وغيره  جمع قاّلء لّمذي يقمي السمك (ٜٚ)

 .ٕٕٖ/٘،البمدان
 (ٜٜٔ/ ٖٔالمنتظم في تاريخ المموك واألمم ) (ٓٛ)
 .ٕٖٛ/ٖٔابن الجوزي،المنتظم، (ٔٛ)
 الصراة نير يأخذ مياىو من نير عيسى ونير الفرات وينتيي جريانو إلى بغداد ، الجاسم، األنبار، (ٕٛ)

 .ٚٓٔص
 .ٚٓٔصالجاسم، األنبار،ىو الطريق الذي يسر بو القادمون من بغداد إلى األنبار، (ٖٛ) 
 .ٖٓٗ/ ٖٔ ،ابن الجوزي، المنتظم (ٗٛ)
 .ٙ/ٗٔلجوزي،المنتظم،ابن ا (٘ٛ)
 .ٖٗ/ ٗٔبن الجوزي،المنتظم،ا (ٙٛ)



                                                                      

 ٜٕ٘ (ٕٕٓٓ كانون األول ن )يوالعشر  التاسعالعدد  

دارتيات    بغداد في أثير الكوارث الطبيعية واألمطار وا 

 .ٗٔٔ/ ٗٔابن الجوزي، المنتظم،  (ٚٛ(
 .ٛٔٔ/  ٗٔ، ،المنتظم ابن الجوزي  (ٛٛ) 
 .ٕٗ٘/ ٗٔابن الجوزي،المنتظم، (ٜٛ) 
 .ٙ٘ٔ/ٙٔالمنتظم،  ابن الجوزي، (ٜٓ(
 .ٚ٘ٔ/ٙٔالمنتظم،  ابن الجوزي، (ٜٔ) 
 .ٚ٘ٔ/ٙٔالمنتظم،  ابن الجوزي، (ٕٜ) 
 .ٕٗٔ/ٙٔالمنتظم،  ابن الجوزي، (ٖٜ) 
 .ٙٚٔ/ ٘ٔابن الجوزي، المنتظم، (ٜٗ) 
 .ٙٚٔ/ ٘ٔابن الجوزي، المنتظم، (ٜ٘(
 .ٙٚٔ/ ٘ٔابن الجوزي، المنتظم، (ٜٙ(
 .ٕٕٓ/ ٘ٔابن الجوزي،المنتظم، (ٜٚ(
 .ٖٓ/ ٙٔابن الجوزي، المنتظم،  (ٜٛ(
الحسين بن عمي بن أبي طالب، رضي هللا عنيم، قبر عبيد هللا بن دمحم ابن عمر بن عمي بن  (ٜٜ(

 .ٖ٘ٓ/ ٗ،معجم البمدانياقوت، 
 .ٙ٘ٔ/ ٙٔابن الجوزي،المنتظم، (ٓٓٔ(
 .ٓٗٔ/ ٚٔابن الجوزي، المنتظم،  (ٔٓٔ(
 .ٜٙٔ/ ٚٔبن الجوزي،المنتظم،ا (ٕٓٔ)
 .ٕٖٕ/ٚٔابن الجوزي، المنتظم، (ٖٓٔ(
 .ٕٙٔ/  ٛٔابن الجوزي،المنتظم، (ٗٓٔ(
 .ٕٗٓ/ ٛٔ، وزي، المنتظمابن الج (٘ٓٔ)
 .ٕ٘ٓ/ٛٔالمنتظم،  ابن الجوزي، (ٙٓٔ(
 .ٕٗٓ/ ٛٔابن الجوزي، المنتظم، (ٚٓٔ(
ىو نير بين القاطول وبغداد، منو يكون غرق بغداد  القورج:و  ،ٕٗٓ/ ٛٔابن الجوزي، المنتظم، (ٛٓٔ(

 . ٕٔٗ/ٗ، معجم البمدان، ياقوت،  كل وقت تغرق 



                                                                     

 ٕٓٙ (ٕٕٓٓ كانون األول) نيالعدد التاسع والعشر  

 عبدالعزيز خضر عباس الجاسمأ. م. د. 

 احد وزراء السالجقة وتقع بمشرعة درب دينار الجاسم ، هللا التتشي،تعود إلى خمارتكين بن عبد (ٜٓٔ(
 .ٗٓٔالحياة العممية ص

 .ٜٙـ ٜ٘وىي مدرسة السيروردي الصوفي، الجاسم ،الحياة العممية، ص (ٓٔٔ(
 .ٕٙٓ/  ٛٔابن الجوزي، المنتظم،  (ٔٔٔ(
 .ٕٚٓ/ٛٔابن الجوزي،المنتظم، (ٕٔٔ(
 .ٕٚٓ/ٛٔابن الجوزي، المنتظم،  (ٖٔٔ(
 .ٕٚٓ/ٛٔابن الجوزي،المنتظم، (ٗٔٔ(

 .ٕٓٗ/ ٛٔابن الجوزي،المنتظم، (٘ٔٔ( 
 .ٖٜ/ٖٔابن الجوزي،المنتظم، (ٙٔٔ(
 .ٖٗ/  ٗٔابن الجوزي، المنتظم،  (ٚٔٔ(
األفريقي  ياألنصاري الرويفع دمحم بن مكرم بن عمى مال الدين أبو الفضل، ابن منظور، (ٛٔٔ(

 .ٕٓ٘/ٕ،مٖٜٜٔ، بيروت، ٖ، ط( لسان العرب، دار صادرمٖٔٔٔىـ/ٔٔٚ)ت
ىـ/ ٕٗٗابن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق )ت  ( الرطل : وحدة يكال أي القياس بو ،ٜٔٔ) 

 .ٖٔص ،م ٕٕٓٓ، دار إحياء التراث العربي، ٔم( إصالح المنطق، تح، دمحم ،طٛ٘ٛ
 .ٖٗ/  ٗٔابن الجوزي، المنتظم،  (ٕٓٔ(
 .ٖ٘/  ٗٔابن الجوزي، المنتظم،  (ٕٔٔ) 
 .ٗٔٔ/ ٗٔابن الجوزي، المنتظم،  (ٕٕٔ(
 .ٕٕٕ/٘ٔابن الجوزي،المنتظم، (ٖٕٔ)

 .ٕٕٙ/٘ٔابن الجوزي، المنتظم،  (ٕٗٔ( 
 .ٕٜٕ/٘ٔالمنتظم، ،ابن الجوزي  (ٕ٘ٔ)
 .ٜٖٔ/ٙٔابن الجوزي،المنتظم، (ٕٙٔ) 
 . ٙ٘ٔ/ٙٔالمنتظم،  ابن الجوزي، (ٕٚٔ(
 .ٕٔٗ/ٙٔابن الجوزي،المنتظم، (ٕٛٔ )
 .ٖٖٔ/ٖٔلجوزي،المنتظم،بن ا ا(ٜٕٔ) 



                                                                      

 ٕٔٙ (ٕٕٓٓ كانون األول ن )يوالعشر  التاسعالعدد  

دارتيات    بغداد في أثير الكوارث الطبيعية واألمطار وا 

 .ٖٛ/ ٙٔابن الجوزي، المنتظم،  (ٖٓٔ( 
 .ٕٓٗ/ٙٔابن الجوزي،المنتظم، (ٖٔٔ(

 .ٕٓٗ/ٙٔالمنتظم،  ابن الجوزي، (ٕٖٔ( 
الذىبي ، تاريخ  ،ىـ  ٕٓ٘عبيد هللا بن دمحم بن طمحة الدامغاني القاضي توفي سنة   (ٖٖٔ(

 .ٖٚ/ٔٔاإلسالم،
 .ٕٓٗ/ٙٔالمنتظم، ابن الجوزي،  (ٖٗٔ(
 .ٕٓٗ/ٙٔالمنتظم، ابن الجوزي،  (ٖ٘ٔ(
 .ٛٔٔ/ٛٔ، المنتظم ابن الجوزي، (ٖٙٔ(
 .ٖٕٓ/ٛٔابن الجوزي، المنتظم، (ٖٚٔ(
 .ٕ٘ٓ/ٛٔابن الجوزي،المنتظم، (ٖٛٔ(
 .ٕٚٓ/ٛٔابن الجوزي،المنتظم، (ٜٖٔ(
 .ٛٔٔ/ٛٔابن الجوزي،المنتظم، (ٓٗٔ(
 .ٛٔٔ/ٛٔابن الجوزي،المنتظم، (ٔٗٔ)
 .ٛٔٔ/ٛٔ،المنتظم،ابن الجوزي  (ٕٗٔ(
كممة فارسية مركبة من كممتين بيمار بمعنى مريض أو عميل أو مصاب وستان بمعنى مكان أو  (ٖٗٔ(

تاريخ  ى،حمد عيسأ: دار فيي إذا دار المرضى ثم اختصرت في االستعمال فصارت مارستان
 .ٗص ،مٜٔٛٔ،لبنان ،بيروت، ٕ، طدار الرائد العربي، اإلسالم البيمارستانات في

ابن عمي بن عيسى بن داود بن الجراح أبو الحسن وزير المقتدر باَّلَل والقاىر باَّلَل ىو :  (ٗٗٔ(
 .   ٙ٘/ٗٔالجوزي، المنتظم، 

 .ٔ٘ٔ/ٖٔالمنتظم،ابن الجوزي، (٘ٗٔ(
 .ٚٓٛ/ٗٔابن كثير، البداية والنياية.، ٛٚٔ/ٖٔالمنتظم، الجوزي، ابن (ٙٗٔ(
 .ٛٚٔ/ٖٔالمنتظم،  ابن الجوزي، (ٚٗٔ(
 .  ٕٗٗ،ٙٔ، مرآة الزماناليافعي،  (ٛٗٔ)
 .ٕٕٓ/ٖٔالمنتظم،  ابن الجوزي، (ٜٗٔ)
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 ابن الجوزي،، كان أمير الجيش، وكان يمقب أمير األمراء قبل ممك بني بويو، وكان عاقال  (ٓ٘ٔ) 
 . ٓٔـ ٜ/ٗٔالمنتظم،

ابن ىـ( ٙ٘ٗــ ٕٖٗولد ) فنا خسرو بن الحسن بن بويو عضد الدولة أبو شجاع (ٔ٘ٔ(
 .٘ٚٔ/ ٜٔجوزي،المنتظم،ال
 .ٚٛٔص ، تاريخ البيمارستانات.أحمد عيسى، ٕٜٕ/ٗٔالمنتظم،  ابن الجوزي، (ٕ٘ٔ(
 .ٓٔ/ٗٔالمنتظم،  ابن الجوزي، (ٖ٘ٔ(
 .ٜٕٛ/ ٗٔابن الجوزي،المنتظم، (ٗ٘ٔ)
 .ٕٖٗ/ٕٓ،مرآة الزمانسبط ابن الجوزي،  (٘٘ٔ)
 .  ٜ٘/ٛٔالمنتظم،  ابن الجوزي، (ٙ٘ٔ)
 .ٛٙ/ٛٔالمنتظم،  زي،ابن الجو  (ٚ٘ٔ) 
 . ٚٔ،صتاريخ البيمارستاناتأحمد عيسى،  (ٛ٘ٔ(
 .ٖٕٔ/٘ٔالمنتظم،  ابن الجوزي، (ٜ٘ٔ)
 .ٕٗٔ/٘ٔالمنتظم،  ابن الجوزي، (ٓٙٔ) 
 .ٕٙٔ/ ٘ٔابن الجوزي، المنتظم، (ٔٙٔ) 
 .ٜٕٛ/ٗٔالمنتظم،  ابن الجوزي، (ٕٙٔ) 
 .ٕٕٓ/ ٘ٔابن الجوزي،المنتظم، (ٖٙٔ) 
خير الدين بن محمود بن دمحم بن عمي بن فارس  ،لزركمي،إٙٔ/ ٓٔ،اريخ اإلسالم ت، الذىبي(ٗٙٔ) 

أبو  ،العسقالني ،ٖٛٔ/ ٙ ،مٕٕٓٓ، ٘، طدار العمم لمماليين، األعالم، (مٜٙٚٔ/ىـٜٖٙٔتالدمشقي)
 ،( تبصير المنتبو بتحرير المشتبومٛٗٗٔ/ىـٕ٘ٛالفضل أحمد بن عمي بن دمحم بن أحمد بن حجر)ت

، دار إحياء معجم المؤلفين،عمر رضا و،كحال،ٜ٘ٔ/ٔ،المكتبة العممية، بيروت ،ي النجاردمحم عم ،تح
 .ٕٗٔ/ ٓٔالتراث العربي، بيروت،

 (ٕٗٔـــٖٕٔ/ ٓٔ، معجم المؤلفين )ةكحال (٘ٙٔ) 
 .ٔٙٔ/ ٙٔابن الجوزي، المنتظم، (ٙٙٔ) 
 .ٔٙٔ/ ٙٔ ،ابن الجوزي، المنتظم (ٚٙٔ) 
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دارتيات    بغداد في أثير الكوارث الطبيعية واألمطار وا 

 .ٕٓٗ /ٙٔابن الجوزي، المنتظم، (ٛٙٔ( 
 .ٕٓٗ/ ٙٔابن الجوزي، المنتظم، (ٜٙٔ)
 .ٕٓٗ/ ٙٔابن الجوزي، المنتظم، (ٓٚٔ)

 .ٕٓٗ/ ٙٔ المنتظم، ابن الجوزي، (ٔٚٔ (
 .ٕٙٔ/ ٙٔ المنتظم،ابن الجوزي،  (ٕٚٔ) 
 .ٕٚٔ/ ٙٔ المنتظم،ابن الجوزي،  (ٖٚٔ) 
 .ٕٚٔ/٘ٔابن الجوزي،المنتظم، (ٗٚٔ) 
 .ٕٓٗ،ٛٔالمنتظم، ابن الجوزي، (٘ٚٔ) 

ابن ىبة هللا بن المظفر بن عمي بن الحسين بن أحمد بن دمحم بن عمر بن الحسن بن عبيد بن  (ٙٚٔ( 
ىــ( ٗٚ٘ــٗٔ٘)ساء وزير القائم بأمر هللا ولدؤ عمرو بن خالد بن الرفيل، أبو الفرج الوزير، ابن رئيس الر 

 .ٖٕ٘/ ٕٔسبط ابن الجوزي، مرآة الزمان ،
 .ٕٓٗ/ٛٔالمنتظم،ابن الجوزي،  (ٚٚٔ( 
 . ٕٖـٖٔ/  ٚٔابن الجوزي،المنتظم، (ٛٚٔ) 
 . ٕٖـٖٔ/  ٚٔابن الجوزي،المنتظم، (ٜٚٔ) 

 .ٕٙٓ/ٛٔابن الجوزي،المنتظم، (ٓٛٔ( 
 .ٕٚٓ/ٛٔابن الجوزي،المنتظم، (ٔٛٔ(
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                     

 ٕٗٙ (ٕٕٓٓ كانون األول) نيالعدد التاسع والعشر  

 عبدالعزيز خضر عباس الجاسمأ. م. د. 

 ائمة المصادرــق
 القرآن الكريم .ـ ٔ

 م.ٜٔٛٔ، بيروت، لبنان، ٕ، طار الرائد العربيد، أحمد عيسى، تاريخ البيمارستانات في اإلسالمـ ٕ

 لسمماسيا أبو طاىر ، أبو زكريا يحيى بن إبراىيم بن أحمد بن دمحم أبو بكر بن األزدي،ـ ٖ
 دعب م(منازل األئمة األربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، تح، محمود بنٚٓٔٔىـ/ٓ٘٘)ت

 .مٕٕٓٓ، مكتبة الممك فيد الوطنية،ٔقدح، ط الرحمن

م( ٕٓٓٔىـ/ ٜٚ٘أبو الفرج عبد الرحمن ،جمال الدين بن عمي بن دمحم الجوزي )ت الجوزي،ابن ـ ٗ
، دار الكتب ٔالمنتظم في تاريخ األمم والمموك، تح، دمحم عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، ط

 م.ٕٜٜٔالعممية، بيروت،

 م(ٓٗ٘ٔىـ/ ٜٚٗاني)تالحضرمي، أبو دمحم الطيب بن عبد هللا بن أحمد بن عمي بامخرمة، الِيجر ـ ٘

، دار المنياج، ٔقالدة النحر في وفيات أعيان الدىر، تح، بو جمعة مكري، خالد زواري،ط
 م.ٕٛٓٓجدة،

ابن خميكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن دمحم بن إبراىيم بن أبي بكر البرمكي ـ ٙ
، عباس، دار صادرم( وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، تح، إحسان ٕٕٛٔىـ/ٔٛٙاإلربمي)ت
 م.ٜٓٓٔبيروت،

، دار صفاء، عمان ٔالدليمي، خـمـف حـسين عمي، الكوارث الطبيعية والحد من آثارىا،ط ـ ٚ
 م.ٕٓٓاألردن،

 م(ٖٚٗٔىـ/ٛٗٚالذىبي، شمس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أحمد بن عثمان بن قايماز)ت

 .مٜ٘ٛٔسسة الرسالة، ، مؤ ٖعالم النبالء، تح، شعيب األرناؤوط وأخرون،طر أ سي*ـ ٛ

 م.ٜٜٛٔ، ، دار الكتب العممية، بيروتٔتذكرة الحفاظ، ط*ـ ٜ

 م.ٖٕٓٓ، دار الغرب  اإلسالمئتاريخ اإلسالم ووفيات المشاىير واألعالم، تح، بشارعواد،ط*ـ ٓٔ



                                                                      

 ٕ٘ٙ (ٕٕٓٓ كانون األول ن )يوالعشر  التاسعالعدد  

دارتيات    بغداد في أثير الكوارث الطبيعية واألمطار وا 

 .العبر في خبر من غبر، تح، أبو ىاجر دمحم السعيد بن بسيوني ، دار الكتب العممية ،بيروت*ـ ٔٔ

رجب، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السالمي، البغدادي، الدمشقي  ابنـ ٕٔ
 العبيكان،ٔ ط ذيل طبقات الحنابمة، تح، عبد الرحمن بن سميمان العثيمين، م(ٖٜٖٔىـ/ٜ٘ٚالحنبمي)ت 

 .مٕ٘ٓٓ الرياض،

  م( مختارٕٛٙٔىـ/ٙٙٙنفي )تالرازي، زين الدين أبو عبد هللا دمحم بن أبي بكر بن عبد القادر الحـ ٖٔ
 م.ٜٜٜٔ، الدار النموذجية، بيروت، صيدا، ٘لصحاح، تح، يوسف الشيخ دمحم، طا

، األعالم، (مٜٙٚٔ/ىـٜٖٙٔتخير الدين بن محمود بن دمحم بن عمي بن فارس الدمشقي) ،لزركمياـ ٗٔ
 .م ٕٕٓٓ،٘، طدار العمم لمماليين

م( مرآة الزمان في ٕٙ٘ٔ/ٗ٘ٙيوسف بن قزأوغمي )تالجوزي، شمس الدين أبو المظفر  سبط ابنـ ٘ٔ
 م. ٖٕٔٓالرسالة العالمية، دمشق،  ، دارٔاألعيان، تح، دمحم بركات، وأخرون،ط تواريخ

ـ، م( إصالح المنطق، تح، دمحمٛ٘ٛىـ/ ٕٗٗالسكيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق )ت ابن ـ ٙٔ
 م. ٕٕٓٓ،دار إحياء التراث العربي، ٔط

م( تبصير ٛٗٗٔىـ/ٕ٘ٛبو الفضل أحمد بن عمي بن دمحم بن أحمد بن حجر )ت أ العسقالني،ـ ٙٔ
 .المكتبة العممية، بيروت تح، دمحم عمي النجار، المنتبو بتحرير المشتبو،

م ( ٛٚٙٔىـ/ ٜٛٓٔابن العماد، أبو الفالح ،عبد الحي بن أحمد بن دمحم العكري الحنبمي )ت ـ ٚٔ
، ٔاألرناؤوط ، دار ابن كثير، دمشق بيروت، طوعبدالقادر د شذرات الذىب في أخبار من ذىب ، محمو 

 م.ٜٙٛٔ

 أبو الفداء، عماد الدين إسماعيل بن عمي بن محمود بن دمحم ابن عمر بن شاىنشاه بن أيوبـ ٛٔ
 ،  المطبعة الحسينية ،مصر.ٔم( المختصر في أخبار البشر،طٕٖٖٔىـ/ٕٖٚ)ت

 م(ٕٖٚٔىـ/ٗٚٚكثير القرشي البصري ثم الدمشقي)ت ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن ـٜٔ
 م.ٜٚٚٔ ،  دار ىجر ،ٔط ، تح، عبد هللا بن عبد المحسن التركي، البداية والنياية
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الجاسم، عبدالعزيز  ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بال،ت.معجم المؤلفين،عمر رضا  ة،كحالـ ٕٓ
 .خضر عباس

 م.ٖٕٔٓ، دار الكتب العممية، بغداد، ٔلقرن السادس اليجري، طالحياة العممية في بغداد في ا*ـ ٕٔ

 م.ٕٙٔٓ، دار العموم العربية، بيروت، ٔاألنبار حاضرة بني العباس، ط*ـ ٕٕ

م( ٕٕ٘ٔىـ/ٕٜٛمجير الدين العميمي عبد الرحمن بن دمحم بن عبد الرحمن الحنبمي )ت المقدسي،ـ ٖٕ
 م.ٕٔٔٓ، دار النوادر، سوريا، ٔمختصة، طالتاريخ المعتبر في أنباء من غبر، تح، لجنة 

ابن منظور، أبو الفضل ،دمحم بن مكرم بن عمى، مال الدين األنصاري الرويفعى األفريقي  ـٕٗ
 .مٖٜٜٔ، بيروت، ٖم  ( لسان العرب، دار صادر، طٖٔٔٔىـ/ٔٔٚ)ت

أبو بكر معين الدين دمحم بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع  ابن نقطو،ـ ٕ٘
، جامعة أم القرى، ٔم( إكمال اإلكمال، تح، عبد القيوم عبد ريب النبي، طٕٖٕٔىـ/ٜٕٙي)تالبغداد

 .مٜٜٛٔمكة المكرمة،

م(مرآة ٖٚٙٔىـ/ ٛٙٚاليافعي، أبو دمحم عفيف الدين عبد هللا بن أسعد بن عمي بن سميمان  )ت ـ ٕٙ
، دار الكتب ٔل المنصور، طالجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان، مراجعة، خمي

 م.ٜٚٚٔالعممية، بيروت،

 م( معجم البمدان،ٜٕٕٔىـ/ٕٙٙياقوت، أبو عبد هللا، شياب الدين بن عبد هللا الرومي الحموي )ت ـ ٕٚ
 م. ٜٜ٘ٔ، دار صادر، بيروت،  ٖط

 
 


