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امللخص-:
ًدىاوٌ البدض اإلاىؾىم (مدىت بلي بً مسلض ،ث َ276ـ889/م ضىعة
مً ضىع الطغام في الاهضلـ ) خاصزت مهمت وان لها ازاعَا واوهياؾاتها
نلى الخُاة الهلمُت َىان ،وكض شيلذ هلؿت جدىٌ هبحرة في صعاؾت نلم
ُ
الخضًض وما ًغجبـ به مً نلىم ؤزغي  .هما ان الضعاؾت حؿلـ الػىء
نلى ؾبُهت بهؼ الهالكاث التي نغفذ في الاوؾاؽ الهلمُت بحن زلت مً
ً
الفلهاء الظًً مشلىا الىسبت الهلمُت والضًيُت في البالص وهي اًػا جبحن
ً
ظاهبا مً ظىاهب الهالكت بحن الخاهم والفلُه والتي واهذ جخجاطبها
مازغاث هشحرة  ،لىنها في النهاًت خافكذ نلى ضفت الخىاػن والانخضاٌ مً
هال الؿغفحن للخفاف نلى الىكام والاؾخلغاع .
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The Intellectual Struggle in Andalusia
The Plight of Baqi bin Mukhaled
(d. 276 AH / 889 AD)
Asst. Prof. Anasam Ghadhban Aboud (PhD)
Faculty of Arts / University of Basra
Abstract:

This paper deals with an interesting incident
and its impact on the scientific life there،, as it
formed a large shift in the study of ‘Hadith’ and
adjacent disciplines. The study also sheds light
on the nature of some relationships known in
scientific circles among a group of scholars who
represented the scientific and religious elites in
the country. It also shows an aspect of the
relationship between the ruler and the jurist. The
paper also argues that at the end balance was
restored and both parties maintained moderation
to keep order and stability.

272

8102

مجلت آداب البصرة /العدد28

املقذمح -:
ُ
حهض خاصزت ( مدىت بلي بً مسلض )( )1مً ؤَم الخىاصر التي وكهذ ؤبان نطغ
ً
ؤلاماعة وجدضًضا ألامحر مدمض بً نبض الغخمً ( َ273-238ـ886-852 /م) جلً التي
جدضر ننها اإلااعزىن وؤصخاب الؿحر ألَمُتها طلً ؤنها اعجبؿذ بصخطُت وان لها
ّ
زللها في ألاوؾاؽ الضًيُت والهلمُت  .هما ؤن الخاصزت نبرث نً ؾُاؾت واضخت
ُ
اهخهجها الفلهاء اإلاالىُىن في ألاهضلـ للخفاف نلى كضؾُت اإلاظَب اإلااليي بانخباعٍ
مً ؤَم الشىابذ الضًيُت في اإلاجخمو ألاهضلسخي التي خافل نليها الخيام وعظاٌ الضًً
نلى خض ؾىاء (. )2
ً
وجبها لظلً فةن َظٍ الخاصزت بيل خُصُاتها جلضم ضىعة نما صاع في جلً الفترة مً
ضغام ألافياع الظي جمسؼ نً صزىٌ عئي مهغفُت ومىاهج نلمُت مشغكُت ظضًضة
ً
بلى ألاهضلـ خاوٌ ؤصخابها جدضًض وججضًض ما وان كضًما للؿحر في عواب الشلافت
اإلاشغكُت التي شيلذ ألاؾاؽ واإلاىبو للمىكىمت الشلافُت والهلمُت في ألاهضلـ  ،فيان
ً
نلم الخضًض واخضا مً ؤَم فغوم اإلاهاعف الضًيُت الظي جإزغ بخلً الخُاعاث التي
ً
ً
ً
ً
اججهذ اججاَا ظضًغا في صعاؾخه ؾىضا ومخىا .وبصزاٌ مىؾىناث خضًشت ظضًضة
جسخلف نما وان ًخضاوله ألاهضلؿُىن مً كبل .

ً
وكض اكخػذ ؾبُهت الضعاؾت جلؿُمها بلى زمؿت مداوع ؤوال  :ألاهضلـ والاهفخاح
ً
ً
الهلمي نلى اإلاشغق  ،زاهُا  :الخللُض والجمىص الفىغي نىض الفلهاء اإلاالىُت  ،زالشا :
ً
بلي بً مسلض واإلاضعؾت الشافهُت في ألاهضلـ  ،عابها  :مالفاث بلي بً مسلض وما
ً
ؤصزله مً هخب اإلاشاعكت  ،زامؿا  :مدىت بلي ومداولت انضامه .
انخمضث الضعاؾت نلى ظملت مً اإلاطاصع واإلاغاظو ألاهضلؿُت واإلاشغكُت وانخمضث
اإلاىهج الخدلُلي لخل اشيالُاث البدض والىضىٌ بلى الىخائج .
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األوذلس واالوفتاح العلمً على املشرق -:

مىظ نطغ ألامحر نبض الغخمً الشاوي (َ238-206ـ 852-821 /م) شهضث ألاهضلـ
ً
ً
ً
ً
ً
اػصَاعا اظخمانُا واكخطاصًا واؾها بؿبب اؾخلغاع ألاوغام الؿُاؾُت فيها وؿبُا ،
وؾُاؾت ألامحر الخاعظُت التي وان لها آزاعَا الؿُبت في الاهفخاح نلى اإلاشغق  ،اط جغن
ألامحر نبض الغخمً ؾُاؾت الهؼلت وفخذ ؤبىاب ألاهضلـ للىافضًً والخجاع
اإلاشاعكت()3ففي نهضٍ ((اخخفلذ صولت بجي ؤمُت باألهضلـ ونكمذ ألاللاب وشُضث
اللطىع وظلبذ اليها اإلاُاٍ وظلبذ بلُه مً اإلاشغق ...الظزحرة الغفُهت ...وفي ؤًامه
اجسظ الؿغاػ الظي وان خضًض الغفاق وؾغفه ؤَل آلافاق)4()) ...وكض نغفذ ؤًامه نىض
ألاهضلؿُحن (( بإًام الهغوؽ . )5()...
نغف ألامحر نبض الغخمً الشاوي بإهه شخطُت وان لها اَخماماتها الهلمُت ( )6اط طهغ
ً
اإلااعزىن ظاهبا مً مالمذ شخطِخه الهلمُت التي التزمذ (( بهغام ؤَل الهلم وؤَل
ّ
ألاصب والشهغ في صولخه وبؾهافهم بمؿالبهم ولها  )7()....وٍغوي ؤهه وان ًدفل اللغآن
بالغواًاث الؿبو هما ًدفل ؤهثر مً زالزت آالف خضًض نً الىبي (ضلى هللا نلُه
وآله وؾلم) ،هما وان له صعاًت بهلم الفلً والفلؿفت  .وَى ؤوٌ مً غغب الؿىت
ً
بلغؾبت مً بجي ؤمُت واجسظ لها صاعا للػغب وهلش اؾمه نليها  ،ووان ألاهضلؿُىن
كبل طلً ًخهاملىن بما ًجلب اليهم مً صعاَم وصهاهحر اإلاشغق ،وكض شهضث البالص في
ً
ً
ً
نهضٍ اػصَاعا اكخطاصًا واؾها وػاصث واعصاث الخؼٍىت فيها بما ًغص اليها مً ؤمىاٌ
الجباًاث والخغاط وغحرَا (. )8
ّ
وٍبضو ؤن طلً الخؿىع والاػصَاع الاكخطاصي عافله اػصَاع في ظمُو هىاحي خُاة
الشهب ألاهضلسخي واوهىـ بشيل واضر نلى الجىاهب الفىغٍت والخػاعٍت بؿبب
ػٍاصة صزل الفغص بط اججه ألاهضلؿُىن للهىاًت بالجىاهب الفىغٍت والشلافُت والغخلت
في ؾلب الهلم  ،وكض خفلذ هخب التراظم ألاهضلؿُتبإؾماء الهضًض مً الهلماء
ألاهضلؿُحن الظًً عخلىا الى اإلاشغق وواهىا مً ؤإلاو عظاٌ الهلم فيها ومنهم  :نِسخى بً
صًىاع ( ،)9وؾهُض بً خؿان الطائغ ()10وخاعر بً ابي ؾهُض ( )11وخاجم بً ؾلُمان
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بً ؤبي ًىؾف ( ، )12ومدمض بً نِسخى بً نبض الىاخض بً هجُذ اإلاهافغي اإلاهغوف
()13

باالنصخى

وغحرَم هشحرون .

واهذ الغخلت في ؾلب الهلم مً كىىاث الاجطاٌ التي ؤغىذ الخػاعة ألاهضلؿُت
ْ
ً
وؤزغث مهؿُاتها الفىغٍت طلً ان اإلاشغق بلي صائما اإلانهل الثر الظي اؾخلى مىه
ً
ألاهضلؿُىن نلىمهم في مجاالث شتى ( . )14والغخلت في هشحر مً ألاخُان جدمل غغغا
ً
ً
ً
نلمُا وصًيُا في آن واخض وَى الدج وػٍاعة ألاماهً اإلالضؾت في بالص اإلاشغق فػال نً
للاء الهلماء والخخلمظ نليهم وكض جؿىٌ الغخلت لهلىص (.)15
وؤزمغث الغخالث الهلمُت لؤلهضلؿُحن فهاص الىشحر منهم بهلم واؾو ومهاعف غؼٍغة
ً
فػال نً خملهم أللىان مً الخطاهُف  ،وغغوب مً الخألُف الىفِؿت ألَل
اإلاشغق في مسخلف خلىٌ اإلاهغفت وفي ملضمت َاالء الهلماء بلي بً مسلض الظي ناص
الى ألاهضلـ بىخب نضًضة في ؤلىان مسخلفت مً ؤبىاب الهلم والفله والخاعٍش
والتراظم )16( ،والتي وان لها جإزحر نكُم في ّ
مض الخغهت الهلمُت ألاهضلؿُت ًفُؼ مما
فخدخه جلً اإلاطىفاث مً آفاق واؾهت للبدض الهلمي لؤلهضلؿُحن فإكبلىا نلى
صعاؾت جلً الىخب والىكغ فيها وؤلافاصة مً اإلاىاهج الهلمُت في البدض والخإلُف والتي
ؾبلهم اليها اإلاشاعكت  ،ولهل ابغػ ما هخج نً الغخالث الهلمُت في نطغ ؤلاماعة ما
جدلم نلى ؤًضي الهلماء ألاهضلؿُحن الغاخلحن الى اإلاشغق مً جإزحر كىي في مُضان
الهلىم الضًيُت وبساضت نلم الخضًض الظي ؤزظ ألاهضلؿُىن ًيخهجىن في صعاؾخه
مىاهج اإلادضزحن اإلاشاعكت التي ؤولذ نلم الضعاًت( )17في الخضًض ؤَمُت اهبر مً عواًخه
وكض هخج طلً مً قهىع فغوم نلمُت خاولذ الخشبذ مً صخت ألاخاصًض واهدشاف
ؾلُمها مً ؾلُمها (.)18

ً
ولم جلخطغ الغخلت في ؾلب الهلم نلى الهلىم الضًيُت فدؿب بل ؤنها شملذ ؤًػا

ألاصب واللغت والهلىم الهللُت التي ؤزظَا ألاهضلؿُىن نً اإلاشاعكت  .وكض مشل نطغ
ّ
ؤلاماعة مغخلت الاكخباؽ والىلل والتي مالبصذ ان زفذ ّخضتها بهض فترة مً الؼمً
لخإزظ ألاهضلـ ؾغٍلها هدى اؾخلالٌ شخطُتها الهلمُت (. )19
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وان للهالكاث الهلمُت التي ؤزظث جدؿو مو اإلاشغق ؤزغَا الىاؾو في صزىٌ الىشحر
ُ ْ
مً الىخب الى ألاهضلـ واهدشاعَا وجضاولها بحن ؾلبت الهلم وجؿلهىا الغواًاث نلى
مضي اَخمام ألاهضلؿُحن باكخىاء الىخب وامخالن اإلاىخباث ( )20بط ًغوي اإلالغي نً ابً
ً
ؾهُض في وضف مضًىت كغؾبت (( وهي ؤهثر بالص ألاهضلـ هخبا وؤشض الىاؽ انخىـ ًاء
بسؼائً الىخب  ،ضاصع طلً نىضَم مً آالث الخهُحن والغٍاؾت ختى ان الغئِـ منهم
الظي ال جىىن نىضٍ مهغفت ًدخفل في ان جىىن في بِخه زؼاهه هخب وٍيخسب فيها لِـ
الا  ،ألن ًلاٌ  :فالن نىضٍ زؼاهه هخب والىخاب الفالوي لِـ َى نىض ؤخض غحرٍ
()21

بالغغم مً ؤن الىظ

والىخاب الظي َى بسـ فالن كض خطله وقفغ به )).....
ً
الظي بحن ؤًضًىا ٌهض مخإزغا باليؿبت للفترة التي هخدضر ننها الا اهه ًاهض ما وان
ّ
لؤلهضلؿُحن مً شغف في اكخىاء الىخب والهىاًت بها وٍبضو بهه ؤمغ جىاعزخه البُىجاث
ألاهضلؿُت وبساضت جلً التي اشتهغث بالهلم والخضًً .
اما اإلاىخباث الهامت ومىخباث اإلاؿاظض ( )22واللطىع فلض نغفذ بغىاَا بالىشحر مً
ُ
ْ
()23
الىخب التي ظلب ُمهكمها مً اإلاشغق ووسخذ وجضاولها ألاهضلؿُىن بشغف هبحر
ولهل مىخبت بجي مغوان الشهحرة التي ُنغفذ بفسامتها وهفاؾت مافيها مً هخب هي مً
ؤبغػ جلً اإلاىخباث(.)24
وان كض وغو هىاتها ألامحر نبض الغخمً ألاوؾـ (َ 238-206ـ852-821 /م) .بط
((واهذ له َمت في هخب الهلىم وألاصب  ،وبهض زلخه نباؽ بً هاصر الشلفي ( )25الى
بغضاص باألمىاٌ فإشتري له منها ول غغٍب )26()...وَهض ألامحر نبض الغخمً ألاوؾـ ؤوٌ
مً اصزل هخب الؼٍجاث  ،وهخب الفلؿفت واإلاىؾُلى والخىمت والؿب والىجىم الى
ً
ألاهضلـ( . )27وكض بلغذ َظٍ اإلاىخبت طعوة ؤبهتها ؤًام الخىم اإلاؿدىطغ (َ350-300ـ /
961 -912م) اط وان نضص الفهاعؽ التي خىث ؤؾماء الىخب ؤعبو وؤعبهىن فهغؾت في
ول فهغؾت زمؿىن وعكت (.)28

ً
اما ألامحر مدمض بً نبض الغخمً (َ273-238ـ 886-852 /م) فلم ًىً اكل شغفا
ً
ً
ً
بالهلىم وال ؤكل اَخماما بها مً ؤبُه اط وان (( مدبا للهلىم مازغا ألَل الخضًض
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ً
ً
ناعفا خؿً الؿحرة  )29())...وكض ؤشاص ابً ألاباع ببالغخه وعكت اصبه وهلل له شهغا
ً
ًضٌ نلى بظاصجه وشانغٍخه ( )30ووان خغٍطا نلى ان ًىىن وػعاءٍ وعظاٌ صولخه مً
()31

اإلاشلفحن وعظاٌ الفىغ في نطغٍ  ،لظا وان مً بحن ؤولئً وػٍغٍ جمام مً نامغ
ً
ً
الظي وان ناإلاا وؤصًبا ؤلف ؤعظىػة شهحرة في طهغ افخخاح ألاهضلـ وحؿمُت والتها
والخلفاء فيها ووضف خغوبها مً وكذ صزىٌ ؾاعق بً ػٍاص مفخخدها الى آزغ ؤًام
ً
ً
ألامحر مدمض بً نبض الغخمً( )32وولُض بً نبض الغخمً بً غاهم ( )33وان واجبا ؤصًبا
ً
ً
ً
مغؾال بلُغا  ،هما وان ابىاٍ نبض الغخمً ومدمض مً ؤَل ألاصب والبالغت ؤًػا وولي
ألازحر لؤلمحر مدمض زؿـ اإلاضًىت والىػاعة والىخابت واعجفو كضعة في صولت بجي مغوان
في ألاهضلـ(. )34
وجدضر ضانض ألاهضلسخي نً اإلاضة التي خىم فيها ألامحر مدمض فظهغ ؤنها اإلاضة التي
ً
جدغن فيها هشحر مً ألاهضلؿُحن لؿلب الهلم وكض اػصَغث فيها الهلىم وشهضث اكباال
ً
واؾها مً ألاهضلؿُحن،وعخل منهم هشحر الى اإلاشغق وان َاالء اللاصمىن ًدملىن
ً
مههم الى ظاهب الخضًض والفله نلىما ازغي اهدشغث بحن اإلاشاعكت وبالظاث في
الهغاق مشل نلم الىجىم والخؿاب والؿب والىدى واللغت والهغوع ومهاوي الشهغ
وألازباع والجضٌ ووان مً بحن مً اشتهغ في نطغٍ مً الهلماء ابى نبُضة مؿلم بً
ً
اخمض البليسخي اإلاهغوف بطاخب اللبلت()36ووان ناإلاا بدغواث الىىاهب واخيامها
ووان مو طلً ضاخب فله وخضًض وله عخلت الى اإلاشغق  ،هظلً ًدحى بً ًدحى
ً
اإلاهغوف بابً الؿمُىت ( )37وان بطحرا بالخؿاب والىجىم والؿب والخضًض وألازباع ،
ً
ووان مهتزلُاوله عخلت الى اإلاشغق  ،ومدمض بً بؾمانُل اإلاهغوف بالخىُم ( )38وان
ً
ً
ناإلاا بالخؿاب واإلاىؿم ووان الى ظاهب طلً هدىٍا ( )39وجضلىا ؤزباع ؤولئً الهلماء ان
بهؼ ألاهضلؿُحن ممً عخل الى اإلاشغق ناص الى بالصٍ وَى ًدمل مهه الى ظاهب
الهلىم الضًيُت ازخطاضاث ؤزغي في الهلىم الؿبُهُت والفلؿفُت وألاصبُت وَى ؤمغ
ًضٌ نلى حغحر هكغة بهؼ عظاٌ الضًً الى بهؼ الهلىم التي واهذ حهض مدغمت
نىضَم واهفخاح الظَىُت ألاهضلؿُت وجدغعَا مً كُض الجمىص والخللُض  .لىً َظا
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ً
ً
ؾبها لم ًىً ملبىال نىض ظمُو الفلهاء وبساضت ؤولئً الظًً واهىا ٌهضون الىسبت
ً
وٍمشلىن اإلاىكف الغؾمي في اإلااؾؿت الضًيُت  .وفػال نما ؤصزله ألاهضلؿُىن مً
نلىم ومهاعف مشغكُت وان للهلماء اإلاشاعكت الىافضًً الى ألاهضلـ صوع في بصزاٌ
الىشحر مً الهلىم واإلاطاصع اإلاشغكُت التي ؤزغث في جلً النهػت الهلمُت وؤمضتها باإلاؼٍض
مً الاهفخاح والخجضًض (.)40
ومو طلً بلُذ بهؼ الهلىم مملىجت نىض الهامت مً ألاهضلؿُىن وبساضت
ّ
ّ
الفلؿفت والخىجُم وما ًمذ اليها بطلت (( فةهه ولما كُل فالن ًلغا الفلؿفت او
ٌشخغل بالخىجُم ؤؾللذ نلُه الهامت اؾم ػهضًم وكُضث نلُه ؤهفاؾه فان ػٌ في
شبهت  ،عظمىٍ بالدجاعة او خغكىٍ كبل ان ًطل ؤمغٍ الى الؿلؿان او ًلخله الؿلؿان
ً
(41
جلغبا لللىب الهامت )....
الطغام الفىغي بحن اإلاظاَب والخُاعاث في ألاهضلـ في نهض ألامحر مدمض بً نبض
الغخمً (َ273-238ـ 886-852 /م) .
ًكهغ مً زالٌ ما جلضم ان نهض ألامحرمدمض بً نبض الغخمً بً الخىم وابىه
مدمض وان كض شهض صزىٌ جُاعاث فىغٍت ظضًضة خملها ؤولئً الؿلبت الهائضون مً
عخالتهم الهلمُت الى اإلاشغق  ،وكض شجهتهم ؤظىاء الخغٍت والاهفخاح نلى وشغ
مهخلضاتهم وآعائهم صون الاهترار لغػب ؾبلت الفلهاء اإلادافكحن الظًً خاولىا
ً
ً
صائما الخضمً اهدشاع جلً الخُاعاث الفىغٍت التي انخبرث في هكغَم زؿغا يهضص هلاء
الهلُضة الضًيُت التي وان مدىعَا اإلاظَب اإلااليي  ،وجؿلهىا بهؼ الىطىص نلى
اإلاىاكف اإلادشضصة للفلهاء اإلاالىُحن مً بهؼ عظاٌ الضًً الظًً وضفىا باالهدغاف
نً الهلُضة النخىاكهم مظاَب ؤزغي غحر اإلاظَب اإلااليي واإلاظَب الشافيي
ً
ً
ً
ً
والكاَغي او جبىيهم مظَبا نلائضًا واالنتزاٌ  .وكض ؾبب َظا الامغ كللا هبحرا لضي
الفلهاء اإلاالىُحن (. )42
وان مً بحن ؤوائل الظًً عخلىا بلى اإلاشغق وانخىلىا مظَب الشافيي كاؾم بً
مدمض بً ؾُاع

()43

الظي عخل الى اإلاشغق وؾمو مً ؤكؿاب الشافهُت َىان (( ووان
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ًظَب مظَب الدجت والىكغ وجغن الخللُض وٍمُل الى مظَب الشافيي  )44()...وؤلف
ً
هخابا في الغص نلى ًدحى بً مؼًٍ ( )45ونبض هللا بً زالض ()46والهخبي( )47وواهىا مً هباع
عظاٌ اإلاالىُت في ألاهضلـ ،وكض والٍ ألامحر مدمض زؿت الىزائم  ،وان انخىاكه إلاظَب
ً
الشافيي ؾببا في خىم الفلهاء اإلاالىُحن نلُه وجضبحرَم لخلهه نً زؿت ضاخب
ّ
الىزائم بط عفهىا الى ألامحر مدمض اهه ال ًدؿً هخابت الىزائم وان َىان مً ًىخبها له،
ً
فما وان مً ألامحر بال ان نلض مجلؿا ازخبر فُه كضعة كاؾم بً ؾُاع نلى هخابت
ً
الىزائم وكض ازبذ كاؾم بغانخه فيها  ،ومو طلً وان كاؾم ًخدفل هشحرا مً مسالفت
الفلهاء في كغؾبت ( )48وٍخجىب الاضؿضام بهم  ،ووان اطا اؾخفتي ؤفتى بغؤي مالً نلى
الغغم مً اهه لم ًىً ًخللضٍ ووان ًلىٌ (( :لى هخبذ في الغخلت ألاولى الصزلذ نلم
اإلاشغق باألهضلـ .)49())...
وممً عخل الى اإلاشغق وانخىم اإلاظَب الشافيي خؿً بً ؾهض بً اصعَـ
()50

الىخامي

وان ًظَب الى الىكغ وجغن الخللُض وٍمُل الى كىٌ مدمض بً اصعَـ

الشافيي  .ووان مً اإلاشاوعًٍ ؤًام ألامحر نبض هللا بً مدمض ( َ300-285ـ -888 /
912م) واجطل له طلً الى ؤًام زلُفخه نبض الغخمً الىاضغ(َ350-300ـ -912/
ُ
961م) فلما عؤي الفخُا في ألاخيام الجىىن الا نلى مظَب ؤلامام مالً جغن شهىص
مجلؿها ولؼم بِخه ( . )51وٍبضو لىا مً زالٌ الخؿـ التي جللضَا َاالء الهلماء الى
ً
ً
ؤي مضي وان ألامحرمدمض – وزلُفخه اًػا – مدؿامدا ججاٍ اإلاظاَب ألازغي اط لم
ًىً الازخالف في الهلُضة ًمىهه مً اؾخسضام مً ًمخلىىن الىفاءة في ؤلاصاعة ختى
وان ازخلفذ نلُضتهم .
اما باليؿبت لالنتزاٌ حشحر هخب التراظم الى وظىص شخطُاث نغفذ باججاَاتها
الانتزالُت ،الا ان ؤكضم بشاعة

لىظىص اإلاهتزلت في ألاهضلـ جغص نىض ابً

الفغضخي()52والتي حهىص الى ؤًام ألامحر مدمض في بشاعجه الى الفلُه اللغؾبي نبض الانلى
بً وَب ()53الظي عخل الى اإلاشغق وؾالو هخب اإلاهتزلت وهكغ في هالم اإلاخيلمحن ووان
ًيؿب الى اللضع وٍظَب الى ان ألاعواح جمىث  .بالغغم مً حشضص الفلهاء اإلاالىُحن الا
279

8102

مجلت آداب البصرة /العدد28

ً
ب ّهه ُ
كضم لُىىن مشاوعا في ألاخيام بؿبب الخالفاث الخاصة التي واهذ بحن ًدحى بً
ًدحى

()54

وؾهُض بً خؿان

()55

مً ظهت ونبض اإلالً بً خبِب

()56

مً ظهت

ؤزغي( .)57اما الصخطُت الانتزالُت ألازغي التي ناضغث نهض ألامحر مدمض وما وان
فُه مً ضغام فىغي فهى زلُل بً نبض اإلالً ( )58الظي عخل الى اإلاشغق وازظ نً
اإلاهتزلت مظَبهم ووان ٌهلً باالؾخؿانت وٍلىٌ باللضع وال ًدؿتر بلىله ختى ان الفلُه
ً
ً
مدمض بً وغاح الظي وان ضضًلا وملغبا له هجغٍ إلاا جبحن له ؤمغٍ  ،وكض هاقغٍ بلي
بً مسلض وؾغصٍ مً مجلؿه  .هما ان هباع فلهاء كغؾبت ؤمغوا بةخغاق هخبه بهض
وفاجه ( )59وان مً جالمُظ زلُل ً ،دحى بً ًدحى اإلاهغوف بابً الؿمُىت – الظي
ً
ً
مجاصال لخطىمه ُ
وكضم لُىىن مشاعوا في نلض الشغوؽ (. )60
ؾلف طهغٍ – ووان
باليؿبت للمظَب الكاَغي فلض صزل ألاهضلـ مىظ وكذ مبىغ وفي ؤًام ألامحر مدمض
بً نبض الغخمً نً ؾغٍم ؤخض الفلهاء اللغؾبُحن وَى نبض هللا بً َالٌ( )61الظي
عخل الى اإلاشغق وللي صاوص بً نلي بً زلف الاضفهاوي( )62وازظ نىه مظَبه واصزل
()63

ول هخبه الى ألاهضلـ.

التقلٍذ واجلمىد الفكري عىذ الفقهاء املالكٍح -:
البض لىا كبل الخضًض نً جفاضل مدىت الفلُه بلي بً مسلض ان هخدضر نً
مؿإلت مهمت ؾاصث ألاوؾاؽ الهلمُت في ألاهضلـ الا وهي مؿالت الخللُض والجمىص
الفىغي في اإلاضعؾت اإلاالىُت في ألاهضلـ في الفترة التي قهغ فيها بلي بً مسلض وبهؼ
الهلماء آلازغًٍ مً ؤبىاء ظُله ممً زغظىا نً هؿاق الخللُض وخاولىا بصزاٌ مىهج
ً
ظضًض في صعاؾت الهلىم الضًيُتوجدضًضا نلى صعاؾتنلم الخضًض  .ولهظا حهغع َاالء
الفلهاء الى سخـ الفلهاء اإلاالىُت اإلادافكحن ممً واهىا ًغفػىن الؿحر في َظا
()64

الاججاٍ .

جؿلهىا الىطىص التي جخدضر نً الخُاة الهلمُت للفلهاء ألاهضلؿُحن نً خاٌ
نلم الخضًض فيها كبل بلي بً مسلض ومدمض مً وغاح ( )65فلم ٌُهغف الخضًض كبلها
ههلم مؿخلل له ؤؾؿه وكىانضٍ ومىهجُخه التي ًدىيها نلم الخضًض عواًت وصعاًت
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ً
الخضًض ووان اإلاهغوف مىه غالبا الًخهضي مىؾإ مالً بً اوـ ( )66نلى الغغم مً ان
نلم الخضًض صزل ألاهضلـ في اللغن الشاوي الهجغي مو الفاجدحن ألاوائل وبساضت
ّ
ؤَل الشام ونلى عؤؾهم اإلادضر مهاوٍت بً ضالر الخػغمي ()67الا بن ؤَل ألاهضلـ
ل م جىً لهم في جلً اإلاغخلت نىاًت بهلم الخضًض  ،فػُهىٍ وهي بخضي اإلاؿائل التي
نابها نليهم ؤَل اإلاشغق والمىَم نلى جفغٍؿهم في ظمو ماجفغص به مهاوٍت بً ضالر
ً
الظي صزل ألاهضلـ كاصما اليها مً خمظ ()68ووان هباع اإلادضزحن باإلاشغق ًخمىىن
صزىٌ ألاهضلـ لاللخلاء به وألازظ نىه مباشغة ألهه اهفغص بالغواًت نً ابي الؼاَغٍت
خضًغ بً هغٍب ( )69نً ظبحر بً هفحر()70نً ابي الضعصاء ()71نً عؾىٌ هللا (ضلى هللا
()72

نلُه وآله وؾلم) ووان خضًشه بالهغاق انؼ ما ًؿلب .

وختى نلم الفله او ما وان ٌهغف نىض ألاهضلؿُحن بهلم اإلاؿائل فةنهم مً اشض
اإلادافكحن نلى الالتزام بغؤي ؤلامام مالً فُه او جلمُظٍ ابً اللاؾم ()73فهم الٌهضلىن
نىه لغحرٍ()74وكض اهخلضَم بهؼ الهلماء اإلاجضصًً مً ألاهضلؿُحن ؤهفؿهم مً ؤمشاٌ
ابً نبض البر ( )75الظي ناب نلى ؤبىاء وؾىه بإنهم مً اإلاللضة الظًً جغهىا الاظتهاص بل
انهم زالفىا في بهؼ ألاخُان بهؼ ؤضىٌ مظَب مالً هفؿه لجهلهم بهلم ألاضىٌ
اط كاٌ  (( :ونىض مً ؾلً ؾبُلىا ؤَل اإلاغغب فةنهم ال ًلُمىن نلت وال ٌهغفىن
ً
لللىٌ وظها وخؿب اخضَم ان ًلىٌ  :فيها عواًت لفالن وعواًت لفالن  ...ختى ضاع
ً
اخضَم اطا للي مسالفا ممً ًلىٌ بلىٌ ابي خىُفت او الشافيي او صاوص ًً نلي او
ً
غحرَم مً الفلهاء  ،وزالفه في ؤضل كىله بلي مخدحرا ولم ًىً نىضٍ ؤهثر مً خياًت
كىٌ ضاخبه . ))...
هما اهخلض ؤلامام الشاؾبي ( )76اإلاللضة مً الهلماء الظًً قلىا بؿبب اجبام الغظاٌ
اط ًلىٌ في بُان خاٌ اإلاللضة (( إلاظَب بمام ًؼنمىن ان بمامهم َى الشغَهت  ،بدُض
ًإهفىن ان جيؿب الى اخض مً الهلماء فػُلت صون بمامهم ختى اطا ظاءَم مً بلغ
صعظت الاظتهاص وجيلم في اإلاؿائل ولم ًغجبـ الى بمامهم  ،عمىٍ بالىىحر وفىكىا الُه
ؾهام الىلض ونضوٍ مً الخاعظحن نً الجاصة .))...
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ً
وٍىعص ابً الفغضخي ( )77هطا ًىضر ظهل ألاهضلؿُحن بهلم الخضًض اط ًلىٌ في
ً
ً
ً
مهغع جغظمخه لخالض بً ؾهض ()78الظي وان بماما في الخضًض خافكا له بطحرا بهلله
ومو طلً فان ًدحى اللاضخي ( )79خحن ؾلب مىه ان ًُلُم نلم زالض بً ؾهض كاٌ :
(( وان ؤنىع بحن نمُان ٌ .هجي اهه وان امشل ؤَل وكخه  ،اط لم ًىً نىض ؤهثر عظالىا
اإلا خلضمحن جلضم في مهغفت نلم الخضًض  . ))...وخحن وهىص الى ؾحرة ؤولئً الغظاٌ
ً
اإلاخلضمحن – نلى خض حهبحر اللاضخي ًدحى – هضعن بلى ؤي مضي وان َظا الىظ صكُلا
جىشف هخب التراظم ألاهضلؿُت نً ؤؾماء نضص مً نلماء ألاهضلـ اإلاخلضمحن ممً
واهىا ًمشلىن الىسبت بحن ؤكغانهم وهالىا مياهت مغمىكت في ألاوؾاؽ الهلمُت او شغلىا
مىاضب بصاعٍت مهمت طاث ؾابو صًجي في نطغ ؤلاماعة ،ونلى الغغم مما خاػٍ َاالء مً
ملام عفُو  ،الا ان اغلبهم لم ًىً له خل مً نلم الخضًض وان ؤهثر مً ًغوٍه منهم
ال ًدؿً الىكغ في نلله وؾغكه وؤؾاهُضٍ وكض انخمض عظاٌ الهلم في ألاهضلـ هخاب
اإلاىؾإ إلاالً بً اوـ في الفله والخضًض وؾلمىا بيل ماظاء به واكخطغوا نلُه صون
الىكغ في غحرٍ (.)80
وان مهكم ؤولئً الهلماء ممً ناضغ بلي بً مسلض فيان مً ظُله او الجُل الظي
ؾبله.ومً َاالء  :كغنىؽ بً الهباؽ ()81اإلاخىفى ؾىت (َ220ـ 834/م) الظي وان
ً
مً جالمُظ مالً  ،ووان ناإلاا باإلاؿائل نلى مظَب مالً ولم ًىً له نلم
بالخضًض()82ومدمض بً زالض بً مغجيُل( )83اإلاخىفى ؾىت (َ224ـ 838 /م) وان الغالب
نلُه الفله ولم ًىً له نلم بالخضًض وولي مىطب الشغؾت والطالة لؤلمحر نبض
الغخمً بً الخىم (َ238-206ـ 852-821/م)( ، )84ونبض اإلالً بً الخؿً اإلاهغوف
ً
بؼوهان()85اإلاخىفى ؾىت (َ232ـ 846/م) ووان ُمفخُا في ؤًام ألامحر َشام بً نبض
الغخمً (َ180-172ـ 796-788 /م) وؤًام نبض الغخمً بً الخىم (َ206-180ـ-796/
()86

821م)  ،وان ألاغلب نلُه الفله ولم ًىً مً ؤَل الخضًض .
ّاما ًدحى بً ًدحى اللُثي اإلاخىفى ؾىت (َ234ـ 848/م) والظي اهتهذ له عئاؾت الفله
اإلااليي في ألاهضلـ ولم ًدل اخض مً ؤَل الهلم فيها بما خكي به َى مً الخكىة
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ونكم اللضع وظاللت الظهغ وكض ؾمو مىه مشاًش ألاهضلـ في وكخه  .بال اهه ومو ول
َظا اللضع مً الهلم واإلاياهت لم ًىً له نلم بالخضًض بط نهاٍ ابً اللاؾم نً خفل
الخضًض الن ؤهثرألاخاصًض في هكغٍ ونلى خض ػنمه لِـ نليها الهمل

()87

ونبض اإلالً

بً خبِب الؿلمي اإلاخىفى ؾىت (َ238ـ 852/م) والظي ًىضف بإهه نالم ألاهضلـ
ً
ووان فليها نلى مظَب اإلاضهُحن وله مالفاث جىىنذ فىىنها في الفله والخاعٍش والشهغ
وألاوؿاب  ،ووان مً اإلافخحن في وكخه  ،الا اهه لم ًىً له نلم بالخضًض  ،وان ال ٌهغف
صخُدت مً ؾلُمه وطهغ اهه وان ًدؿاَل وٍدمل نلى ؾبُل ؤلاظاػة ؤهثر عواًخه (.)88
ونبض الانلى بً وَب ( )89اإلاخىفى في ؾىت (َ281ـ 894 /م) الظي عخل الى اإلاشغق
وصعؽ نلى هباع نلمائه في اإلاضًىت ومطغ وناص الى ألاهضلـ لُىىن اخض ؤنػاء مجلـ
الشىعي والافخاء مو ًدحى بً ًدحى ونبض اإلالً بً خبِب وغحرَم  .لم ًىً لهبض
الانلى مهغفت بالخضًض(( ووان ضاخب مؿائل وفله وجطغف في لغت وهدى
()91

وجغؾل)90())...وؤضبغ بً زلُل اإلاخىفى ؾىت (َ273ـ 886 /م)
ً
ُ
كغؾبت صاعث نلُه الفخُا باألهضلـ زمؿحن ناما وان مً اإلاخهطبحن لغؤي مالً
ً
وؤصخابه والبً اللاؾم بُنهم ختى اهه افخهل خضًشا وكف الىاؽ نلى هظبه فُه  ،ولم

مً هباع فلهاء

ًىً له نلم بالخضًض وال مهغفت بؿغكه بل وان ًبانضٍ وٍؿهً نلى ؤصخابه ،وان
ً
كلُل الهلم بالغظاٌ اهما وان ضاخب مؿائل ووزائم ()92ومنهم ؤًػا ًخي بً ببغاَُم
بً مؼًٍ اإلاخىفى ؾىت (َ259ـ 872 /م)

()93

والظي وان مً هباع فلهاء نطغٍ وَى

()94
ائه فلهاء
الظي ؤلف هخاب اإلاؿخلطُت وان مً الفلهاء اإلاشاوعًٍ في وكخه مو هكغ ِ

كغؾبت  ،الا اهه لم ًىً نىضٍ نلم بالخضًض( .)95ومدمض بً نمغ بً لبابه اإلاخىفى
ً
ً
(َ314ـ 926 /م) ووان بماما في الفله ملضما نلى ؤَل ػماهه في خفل الغؤي والبطغ
ً
ً
بالفخُا ووان خافكا ألزباع ألاهضلـ ملُئا بها وله خل مً الىدى والخبر والشهغ هما
ً
نحن مشاوعا ؤًام ألامحر نبض هللا  ،بالغغم مً َظٍ اإلاياهت الهلمُت الىبحرة الا اهه لم
ًىً له نلم بالخضًض وال مهغفت بصخيء مىه ووان غحر غابـ لغواًخه ً .دضر باإلاهاوي
وال ًغاعي اللفل . )97(.
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ًمىىىا ان هدبحن مً زالٌ ما جلضم هُف وان خاٌ نلم الخضًض في ألاهضلـ وإلااطا
خاعب فلهاء كغؾبت ؤي مداولت إلصزاٌ نلم الخضًض ومىاهج الىلض التي نغفذ في
بالص اإلاشغق  ،واهذ جلً اإلاداوالث حؿحر في اججاٍ فغع خطاع فىغي ًدضص همـ
الشلافت الضًيُت في ألاوؾاؽ الهلمُت  ،وٍغؾم مهالم مىكىمتها  .ولم ًىً َظا ًىؿبم
ً
ً
نلى نلم الخضًض وخؿب ولىً نلم الفله ؤًػا قل مغَىها بمىهج مضعؾت ؤَل
الخضًض الظي وان ًخلُض بالىطىص وال ًدُض ننها (.)98
تقً ته خملذ واملذرسح الشافعٍح يف األوذلس -:

ً
جظَب بهؼ الغواًاث ؤن بلي بً مسلض لم ًىً ًللض ؤخضا مً الهلماء او ألائمت
()99

وان مظَبه الىكغ والاظتهاص

،بط عوي اخمض بً بلي()100بن اباٍ وان ًخللض

ً
(( الخضًض والىكغ ال ًللض ؤخضا مً ؤَل الهلم  ،ما ًكهغ له الخم في غحرٍ  ))...لىىىا
في ملابل َظٍ الغواًاث هجض بشاعاث مهمت جىضر ان بلي بً مسلض في عخلخه الى
اإلاشغق وان كض الخلى ؤلامام اخمض بً خىبل وازظ نىه
()102

مىه

()101

ووان طا زاضت

هما اهابا ٌهلى نضٍ في الؿبلت ألاولى فُمً عوي نً ؤلامام اخمض بً خىبل في

هخابه ؾبلاث الخىابلت.

مً ظاهب آزغ فإهىا هجض في زىاًا الؿحرة الهلمُت لبلي اشاعاث الى اَخمامه بيشغ
اإلاظَب الشافيي في ألاهضلـ .هما ؤلف نبض هللا بً نبض الغخمً الىاضغ( )103ووان
ً
مً هباع عظاالث الشافهُت في نطغٍ هخابا في مىاكب بلي اؾماٍ (اإلاؿىخت في فػائل
بلي بً مسلض( ))104مما ًضٌ نلى اخخفاء ؤجبام الشافهُت به ونضٍ مً هباع ؤكؿابها .
وللض وان مهكم الؿلبت الظًً ازظوا نً بلي ًخللضون اإلاظَب الشافيي  .هما ان
ؤخض ألاؾباب التي ؤصث الى اتهامه مً كبل فلهاء كغؾبت وؾهيهم في كخله َى بصزاٌ
هخاب الغؾالت للشافيي

()105

فىُف ًمىىىا ان هدضص اإلاظَب الظي وان ًخللضٍ بلي

بً مسلض مو وظىص َظٍ الاشاعاث اإلاخىاكػت ؟

ً
مً زالٌ الجمو بحن الغواًاث ًمىً اللىٌ بإن بلي بً مسلض وان مجتهضا بغؤًه
ً
وال ًللض ؤخضا مً الهلماء  .وللض ازظ نً هباع نلماء نطغٍ مً اإلاشاعكت هإخمض بً
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خىبل وؤصخاب مدمض بً اصعَـ الشافيي وَى في ؤزظٍ نً َاالء ًيخلي مً آلاعاء ما
ًغاٍ الاضىب في هكغٍ صون ان ًلتزم جللُض مظَب مهحن  .وهىهه الخلى اخمض بً خىبل
وازظ نىه فهظا ال ٌهجي اهه وان نلى مظَبه ؾُما وان َىان مً ٌهض اخمض بً خىبل
ً
ً
ً
مدضزا ولِـ فليها ( . )106ونلى الغغم مً ان بلي بً مسلض لم ًىً ًللض ؤخضا مً
الفلهاء الا اهه وان الًخهضي مظَب مالً وال ًسالف ؤصخابه فُه في الفخىي اطا
اؾخفتي (( وكض ًمىً ان ًىىن َظا مىه في خحن الشىعي ونىض ملاؾو ألاخيام اط وان
بلي ٌهلم ان ألاخيام ججغي نلى مظَب مالً  )107( ))...في الاهضلـ .
وان بلي بً مسلض مً اصزل هخب الشافيي الى ألاهضلـ وبحن نهاًت اللغن الشالض
الهجغي  /الخاؾو اإلاُالصي والىطف ألاوٌ مً اللغن الغابو الهجغي  /الهاشغ اإلاُالصي
وان للشافهُت وػن مهخبر في ؤوؾاؽ اإلاشلفحن الا ؤنهم لم ًخمىىىا مً جشبُذ مظَبهم
او الخلىٌ مدل اإلاالىُت

()108

ومو َظا فلض خفلذ اإلاضعؾت الشافهُت في ألاهضلـ

بمً جخلمظ نلى بلي وازظ نىه ووان مهكم جالمُظٍ كض جللض اإلاظَب الشافيي ووان
ً
مضافهانىه  ،فان لم ًىً هظلً وان مً ؤَل الىكغ والدجت والهلم بالخضًض
والخفىق والشهغة بمهغفخه .

ً
ومً جالمُظٍ َاعون بً هطغ ()109اللغؾبي ًىجى ابا الخُاع صخب بلي هدىا مً

ؤعبهت نشغ ؾىت وؤهثر الغواًت نىه وان كض ماٌ الى هخب الشافيي فهجي بها وخفكها
()111

وجفله فيها ووان مً ؤَل الىكغ والدجت ( )110وهمغ بً َاعون بً عفانت كغؾبي
ً
ؾمو مً بلي ووان فليها بداغغةظُان( ،)112وان له خل مً الخضًض( .)113ومدمض

بً نبض هللا بً مدمض بً كاؾم ( )114كغؾبي ؾمو مً بلي مؿىضٍ وجفؿحرٍ ومطىف
ً
ابً ابي شبُه( . )115ومدمض ()116بً ؤضبغ بً مدمض مً ؤَل كغؾبت وان ناإلاا
ً
ً
ً
ً
بالخضًض خافكا للغؤي بطحرا بالىدى والغغٍب بلُغا مخفىىا في غغوب مً
()118

الهلىم)117(.واؾلم بً نبض الهؼٍؼ بً َاشم ابا الجهض
ً
وصخبه ؾىٍال عخل الى اإلاشغق ؾىت (َ260ـ 873/م) فللي بهؼ ؤصخاب
اللغؾبي ؾمو مً بلي

الشافيي(.)119ونشمان بً ؾهُض الىىاوي ()120مً ؤَل ظُان وؾىً كغؾبت ؾمو مً
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ً
ً
ً
بلي ووان مً عئؾاء ؤصخابه ظامها للىخب مهخيُا بالهلم مىاقغا نلى مظَب
الشافيي ()121وؤًىب بً ؾلُمان بً خىُم بً بلياٌش بً الُان اللىؾي ( )122وَهىص
في ؤضىله الى الُان ظضٍ اللىؾي  ،مً ؤَل كغؾبت وكض ؾمو مً بلي وصخبت وعخل
ً
ً
الى اإلاشغق وصزل الهغاق واصزل هشحرا مً هخب الهغاكُحن  ،ووان مائال في مظَبه الى
ً
الدجت  ،لهجا بالىكغ وال ًغي الخللُض ( ، )123وبىغ بً عصاص ( )124مً جالمُظ بلي
ً
اإلالغبحن مىه وان مً ؤَل الخضًض وبطحرا بالفله(.)125و ًدحى بً مدمض بً نبض
عبه()126مً ؤَل كغؾبت عوي نً بلي بً مسلض  ،وؤهثر نىه ووان مً هباع ؤصخابه
ً
مهخيُا بالخضًض والغؤي()127ونشمان بً وهُل ()128اللغؾبي ؾمو مً بلي ووان مً
ً
زلاةؤصخابه والغالب نلُه الىكغ في نلم الشافيي ووان خافكا له (َ )129ظٍ
مجمىنت مً جالمُظ بلي ممً ازظوا نىه وَىان هشحرون غحرَم ()130ومً ؾحرتهم
الهلمُت ًمىىىا ان هضعن ؤي جإزحر ؤخضزه َاالء ْاط وان مهكمهم ّ
ممً ٌُشاع لهم
بالبىان وكض ُنغف َاالء بدػىعَم الهلمي اإلاخمحز .وانهم نملىا نلى وشغ هخبه

والىخب التي اصزلها مً اإلاشغق .

ّ
ًبضوان نلماء كغؾبت واهىا ًسشىن مً وظىص بلي بً مسلض ألؾباب منها اهه بضؤ

بالتروٍج لىهج نلمي ًسالف ما واهىا نلُه واهه عبما ًىجر في جإؾِـ مضعؾت فىغٍت
ً
ً
ً
ً
جخسظ ههجا نلمُا ظضًضا ًيبظ الخللُض وٍخسظ الدجت والىكغ ؤؾاؾا لخدطُل الهلىم
واؾخيباؽ ألاخيام مً زالٌ بصزاٌ هخب الهغاكُحن وعبما ؤصي طلً الى الخإزحر نلى
وظىص وكىة اإلاظَب اإلااليي باألهضلـ  .الظي ٌهخمض الخللُض وٍخسظ مً آعاء ؤلامام
ً
مالً بً اوـ وألاخاصًض التي هللها في اإلاىؾإ ؤؾاؾا له صون غحرٍ  .ان وظىص مضعؾت
ههظٍ واهذ مً ابغػ ألاؾباب التي صفهذ الفلهاء اإلاالىُحن الى الىكىف بىظه بلي بً
مسلض والخػُِم نلُه .
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مؤلفاخ تقً ته خملذ وما ادخله مه كتة املشارقح -:

اهفغص بلي بً مسلض بةصزاٌ مجمىنت مً مالفاث اإلاشاعكت همالفاث مدمض بً اصعَـ
الشافيي  ،وؤَمها هخاب الغؾالت

()131

وهخابي الخاعٍش والؿبلاث لخلُفت بً زُاؽ

()132

وهخاب ؾحرة نمغ بً نمغ بً نبض الهؼٍؼ للضعوقي( )133ومطىف ابً ابي شِبت (.)134

ً
جغن بلي بً مسلض آزاعا نضًضة بط هخب (( اإلاطىفاث الىباع واإلاىشىع الىشحر وبالغ في
ً
الجمو والغواًت  ...وؤلف هخبا خؿىت جضٌ نلى اخخفاله واؾخىشاعٍ  ، )135()) ...فإما
مالفاجه التي طهغتها اإلاطاصع بهُنها  ،فهي هخابه في الخفؿحر ()136الظي طانذ شهغجه

ختى نىض اإلاشاعكت كاٌ نىه الؿُىؾي ( (()137لِـ ألخض مشل مؿىضٍ وال جفؿحرٍ )) ...
وهظلً مؿىض عؾىٌ هللا (ضلى هللا نلُه وآله وؾلم) ؤوعص فُه ؤخاصًض عوٍذ
نىه( )138عجبه نلى ؤؾماء الصخابت فغوي نً ؤلف وزالزمائت ضاخب وهُف زم عجب
خضًض ول ضاخب نلى ؤؾماء الفله وؤبىاب ألاخيام فهى مطىف ومؿىض في آن
واخضً ،لىٌ ابً خؼم ( (()139وال انلم َظٍ الغجبت ألخض كبله  ))...وَظا ٌهجي اهه ؤوٌ
ً
مً ضىف وفلا لهظا اإلاىهج فجمو بحن اإلاؿىض واإلاطىف  ،ومنها مطىفت في فخاوي
الصخابت والخابهحن ومً صونهم (.)140وهخاب ما عوي في الخىع والىىزغ الظي طًله
الخافل ابً بشىىاٌ( )141وكغؤٍ نلى جالمُظٍ في كغؾبت ؾىت (َ574ـ 1178 /م) ()142وكبل
ان هسخم خضًصىا نما عواٍ بلي بً مسلض مً مالفاث اإلاشاعكت وهخاظه الهلمي في
ً
الخإلُف  ،البض ان هلف كلُال مو هخاب الشافيي  ،ومطىف ابً ابي شِبت اللظان وان
بلي بً مسلض او مً ؤصزلهما الى ألاهضلـ  ،فياها الىبلت التي عمي بها بالبضنت  ،زم
ؤلالخاص والؼهضكت  ،ولىا ان هدؿاءٌ ما الظي خىاٍ َظان الىخابان لُدضزا جلً الطجت
بحن فلهاء كغؾبت ختى صنا ؤولئً الفلهاء لؿفً صم بلي ألظلهما
الىخاب ألاوٌ َى هخاب الغؾالت إلادمض بً اصعَـ الشافيي اإلاخىفى وٍطىف َظا
الىخاب في باب نلم ؤضىٌ الفله مً بحن ؤبىاب اإلاهاعف الضًيُت  ،وَهض الشافيي ؤوٌ
مً ؤلف في َظا الفً وفخذ الؿغٍم إلاً ظاء بهضٍ فالفذ فُه هخب الخطغ لها ،
ومىغىم الىخاب ًضوع بهض ملضمخه نً الخضًض خىٌ البُان واإلالطىص به البُان
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الضًجي الظي ًبحن هللا للىاؽ فُه ما افترغه نليهم مً الفغائؼ  ،ومانهاَم نىه مً
هىاهي  ،وهظلً ما ظاءث به الؿىت الشغٍفت في طلً  ،هما جدضر في عؾالخه نً
الىاسخ واإلايؿىر  ،وكاٌ  :ان اللغآن كض وسخه اللغآن وال جيسخه الؿىت الا ؤهه
الؿىت جبحن وسخ اللغان هما جبحن اللغآن  .والؿىت جيسخها الؿىت واؾدشهض نلى
وسخ اللغآن باآلًاث الىاعصة فُه  .ومً ؤبىاب الغؾالت باب الهلم وؤفاع في عؾالخه
ونلم زاضت وبحن ؤوظه
نلم نامت ٍ
في شغح مفهىم الهلم وصاللخه وطهغ فُه ؤهىام ٍ ،
الازخالف بُنهما  .زم جدضر بهض طلً نً ؤلاظمام زم نً اللُاؽ وَى ًلجإ في عؾالخه
()143

الى ألاؾلىب الخىاعي وَى ؤؾلىب ًبهض نلى الدشىٍم واإلاخابهت .

َظٍ هي ؤبغػ اإلاىغىناث التي وضخها هخاب الغؾالت لئلمام الشافيي  .والشً ان
جضاوٌ هخاب فله إلاظَب آزغ ؾىي اإلاظَب اإلااليي في ألاهضلـ وان مشاع سخـ فلهاء
كغؾبت الظًً خاولىا فغع اإلاظَب اإلااليي بلىة في ألاوؾاؽ ألاهضلؿُت  ،ولىً عواًت
ً
الخشجي ()144جسطظ مىغىنا بهُىه عفػه الفلهاء وانترغىا نلُه بلىة مً بحن
مىغىناث هخاب الغؾالت َ ،ى وظىص هاسخ وميؿىر في خضًض عؾىٌ هللا (ضلى هللا
نلُه وآله وؾلم) وٍاهض طلً ؛ الخىاع الظي صاع بحن ضاخب الشغؾت مدمض بً
خاعر( )145ومدمض بً نبض الؿالم الخشجي ( –)146ؤخض ؤهطاع بلي بً مسلض والظي
ً
انخلل نلى َامش كػِخه –بط ؾإله ضاخب الشغؾت كائال  (( :ؤهذ اللائل ان في
ً
ً
خضًض عؾىٌ هللا (ضلى هللا نلُه وآله وؾلم) هاسخا وميؿىزا )) فلاٌ له الخشجي :
(( او ٌؿهً ظهل مشل َظا ًا ابا نبض هللا نلى اهً ضاخب ضالة اللىم ومفخيهم ،
وهم وفي هخاب هللا ظل ونؼ هاسخ وميؿىر .)147()) ...
الغواًت ؤنالٍ حشحر الى اؾدىياع الىاسخ واإلايؿىر في خضًض عؾىٌ هللا (ضلى هللا
نلُه وآله وؾلم) مً كبل فلهاء كغؾبت والانتراع خىٌ طلً ؤهثر مً الانتراع نلى
الىاسخ واإلايؿىر في اللغآن – الظي ؤشاع الُه الشافيي في هخابه – مو ان ؤضل
اإلاؿالت مىىؽ باللغآن وان ألاخاصًض اهما جدبو ؤخيامه الن الغؾىٌ الىغٍم (ضلى هللا
نلُه وآله وؾلم) ًبحن ظل ؤخيامه مً اللغان والؿااٌ َىا َى  :إلااطا ًغهؼ الفلهاء
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نلى اؾدىياع الىاسخ واإلايؿىر خضًض الىبي (ضلى هللا نلُه وآله وؾلم) ؟ لهل
الانتراع نلى طلً هابو مً ان َظا ألامغ وان ًمـ بهؼ ألاخاصًض الىاعصة في هخاب
اإلاىؾإ والظي خغص الفلهاء نلى ان ًبلى اصر الىخب بهض هخاب هللا نؼ وظل .
الىخاب الشاوي الظي وان مشاع الجضٌ والاؾخهجان في كغؾبت َى هخاب اإلاطىف البً
ابي شِبت اإلاخىفى (849/235م)  ،في الخضًض وآلازاع وَهض مالفه اخض ؤوائل ظاميي
ؾىت عؾىٌ هللا (ضلى هللا نلُه وآله وؾلم) ظمو فُه الخضًض وآلازاع  ،خضًض عؾىٌ
هللا (ضلى هللا نلُه وآلهىؾلم) وؤفهاله وآزاعٍ ولها وآزاع ؤصخابه والخابهحن وكض
ً
ظمهه مً ول مً ؾمو او نغف خضًشا او ؤزغ صون ؤي مداهمت او شغوؽ  ،ولم ًترن
الا ألاخاصًض اإلاىغىنت الكاَغة الىظب  .ؤزظ نىه الخضًض ظمانت هثر ومنهم شُذي
ؤَل الخضًض البساعي ومؿلم والهضًض مً ؤصخاب الؿجن والبغىي اإلاخىفى ؾىت
(َ244ـ 859/م ) وابً ماظت اإلاخىفى ؾىت ( َ 273ـ ) وابً صاوص اإلاخىفى ؾىت ( 275
َـ889 /م )وؾىاَم  .وجمشل مغخلت قهىع اإلاطىفاث اإلاغخلت التي ؾبلذ قهىع الجمو
والخإلُف بحن ألاخاصًض والبدض نً الغواة وجدغٍغ صخُذ الخضًض وحهضًل الغواة او
ججغٍدهم ووان ؤوٌ مً قهغ في َظا الباب البساعي ووان صخُده اوٌ الصخاح وجبهه
مؿلم بً الدجاط الظي ؤلف هخابه اإلاهغوف بصخُذ مؿلم فؿمي هخابيهما
بالصخُدحن  ،وواهذ هخب الخضًض كبلهما مطىفاث ًسخلـ فيها الصخُذ بالػهُف
باإلاترون واإلاجهىٌ وال ًمىً الجؼم فيها بصخت الخضًض الا بهض البدض والخمدُظ
خىٌ اإلاتن والغواة  .وبساضت ان الهطغ وان نطغ ؤصخاب ألاَىاء والاججاَاث
اإلاخطاعنت  .وكض جفغنذ نلىم نضًضة بهض طلً وله في زضمت جمدُظ ألاخاصًض
والبدض في صختها  ،ومنها نلم الغظاٌ  ،ونلم مهغفت الخضًض  ،ونلم ألاوؿاب
والشغوح والخهلُلاث والخىاشخي وغحرَا  ،وَىظا قهغث اإلاؿاهُض والؿجن واإلاىؾأث
()148

بهض اإلاطىفاث.

ؤَم ماًمحز اإلاطىفاث نً اإلاؿاهُض والؿجن ان اإلاطىفاث جىلل ألاخاصًض اإلاغفىنت
الى عؾىٌ هللا (ضلى هللا نلُه وآله وؾلم) بشغؽ نضالت عاويها ألازحر وجىلل آزاع
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الغؾىٌ (ضلى هللا نلُه وآله وؾلم) هما عواَا الصخابت والخابهحن نً الصخابت
وجابيي الخابهحن نً الخابهحن  ،جىلل اإلاغؾل واإلاىلؿو واإلاهلىٌ واإلاهػل وجىلل الغؤي
ً
ونىؿه  ،وكىٌ مً كاٌ بإمغ ومً كاٌ بغحرٍ وكىٌ مً ؤظاػ َظا او طلً مها  ،وطلً
ً
ً
ً
صون ؤن ًخسظ ضاخب اإلاطىف في مطىفه مىكفا ماٍضا إلاظَب او مهاعغا إلاظَب
ً
آزغ  ،وكض ًسطظ اإلاطىف هخابا آزغ ًبؿـ فُه اظتهاصاجه او ٌهخمض فُه ألاؾاهُض
ً
ً
مغظها ألخاصًشه  ،هما فهل ابً ابي شِبت فهى كض وغو مؿىضا نلى ؾغٍلت ؤلامام
ً
اخمض بً خىبل هما وغو الؿجن في الفله  ،وجبها إلاا جلضم فةن ابً ابي شِبت في
هخابه هلل مسخلف ألاكىاٌ في اإلاىغىم الىاخض  ،وظمو فيها ول ما ؾمو مً ؤخاصًض
وآزاع وول ماعواٍ مشاًسه الشلت نىضٍ ونلى شغؾت والشغؽ نىضٍ نضٌ مً خضزه او
ً
ؤزبرٍ او ُ
اهباٍ وكض ًظهغ الخضًض ؤخُاها صون ان ًظهغ ان وان كض ؾمهه او كغؤٍ نلى
ً
شُسه فُترن ؤوٌ الخضًض بغحر خضزىا او ؤزبرها  ،او ؤهباها ًىعص ابً ابي شِبت اإلاغؾل
واإلاىلؿو واإلاهػل واإلاهلىٌ  ،ألهه ًإزظ ول طلً نً جابيي الخابهحن وولهم في اإلاطىف
ً
()149
نىضٍ نضوٌ الًجغح واخضا منهم وال ًدىم له او نلُه اهما َى هاكل لِـ الا .

وان البض مً الخىغُذ الؿالف وان ؾاٌ الخضًض فُه لىبحن ألاؾباب التي صنذ
فلهاء كغؾبت الى اتهام هخاب اإلاطىف البً ابي شِبت ومداعبخه اط لم جىً مشل َظٍ
اإلاالفاث مخضاولت بحن ألاهضلؿُحن ولم ًفهمىا ؾبُهت مىاهج مالفيها  ،وَم الظًً
وكفىا ؤهفؿهم نلى هخاب اإلاىؾإ إلاالً بً اوـ وآعاء جالمُظٍ التي واهذ اإلاغظو ألاوٌ
وألاؾاؽ للفلهاء ألاهضلؿُحن صون الىكغ الى غحرَا ولى مً باب هلضَا  ،وكض انترع
بلي هفؿه نلى سخىىن( –)150عبما وان طلً كبل ان ًخسلظ مً نلضٍ الاوغالق
ً
ً
الفىغي ججاٍ اإلاظاَب الؿيُت ألازغي – ألهه عؤي نىضٍ هخبا البي خىُفت كائال له:
ً
هُف خل لً ان جىكغ في هخب ابي خىُفت فإظابه سخىىن كائال ً (( :ابلي هُف وان
ً
ًدل لىا ان هسؿئه ولم هىكغ الى مظَبه وما ًلىٌ ؟ )) ( )151ولهظا فلِـ غغٍبا ان
هغي فلهاء كغؾبت ٌؿدشىهىن ما ظاء في هخاب ابً ابي شِبت وَؿدىىغوهه إلاا ظاء فُه
مً (هخب الازخالف وغغائب الخضًض.)152()..
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ً
ً
ًمشل اإلاىكف الجماعي لفلهاء كغؾبت مً بلي بً مسلض مكهغا جاعٍسُا ًخهلم بخاعٍش

الهللُاث الضًجي  ،بط خاوٌ ؤولئً الفلهاء فغع َُمىه فىغٍت وزلافُت ًدضص اؾاعَا
اإلادافكىن واإلاخهطبىن منهم إلاظَب مالً بً اوـ  ،نىضما ؤصعهىا ان جُاعاث فىغٍت
ً
ومشغكُت كض ججخاط ألاوؾاؽ الهلمُت وجدضر حغُحرا في اإلاىكىمت الفىغٍت والشلافُت
في ألاهضلـ  .وان عص بهؼ ألاخاصًض ونضم اللبىٌ بصختها – بدؿب مىهج نلم
الخضًض الظي اصزله بلي بً مسلض وؤمشاله مً الغاخلحن الى اإلاشغق -مً ألامىع التي
ؤزاعث مساوف الفلهاء وبساضت جلً التي وعصث في هخاب اإلاىؾإ والتي ظغي الهمل بها.
ولهظا فلض اتهم بلي بتهمت ضاعمت الا وهي البضنت والؼهضكت في الضًً وواهذ َظٍ
التهمت وافُت للخىم نلُه باإلنضام َى ومً ًىاضغٍ وٍلف بجاهبه مً ؤصخاب
()153

الخضًض الظًً اهفخدىا نلى زلافت ونلىم اإلاشاعكت وؤزظوا منهم

()154

حهض خاصزت مداهمت بلي بً مسلض مً ؤشهغ اللػاًا التي هللها اإلااعزىن

وؤفاغىا في الخضًض ننها ألَمُت الخضر واشتهاع شخطُاث الجزام ولهلها اوٌ كػُت
ًتهم فيها اخض الفلهاء اإلاهغوفحن ممً َم في وػن بلي بالبضنت وبإن (( نىضٍ
مىاهحر))...

()155

وكض اشتهغث َظٍ الخاصزت ختى وضلذ ؤزباعَا الى اإلاشغق ونضَا

اإلاشاعكت مً اإلاشالب التي ِنُب بها فلهاء ألاهضلـ بط عوي الخشجي نً مدمض بً
كاؾم( )156اهه كاٌ  (( :إلاا عخلذ في ؾلب الهلم كطضث الى شُش مً الشُىر  ،كاٌ
فطاح نلي وػظغوي وكاٌ  :اهذ مً ؤَل بلض ( عامىا كخل عواة ؤخاصًض عؾىٌ
هللا(ضلى هللا نلُه وآله وؾلم) كاٌ  :كلذ  :اوي اخض اإلالىم نليهم واإلاؿلىبحن فيهم ،
()157

اها ابً كاؾم مدمض  ،كاٌ  :فإصهاوي وكغبجي وخضزجي .

لم حشحر اإلاطاصع الى جاعٍش وكىم الخاصزت الا ؤهىا وؿخؿُو جدضًض جاعٍسها ولى بشيل
جلغٍبي فلض وان الفلُه نبض هللا بً زالض اخض ابغػ الضانحن إلاداهمت بلي وَى ؤكضم
ً
الفلهاء الظًً كامىا غضٍ وفاجا اط واهذ وفاجه ؾىت (َ256ـ869/م) َظا ٌهجي ان
الخاصزت واهذ في خضوص َظا الخاعٍش او كبله اط ٌشحر ابً نظاعي ()158ان الخاصزت واهذ
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(( في ضضع صولت ألامحر مدمض ))...الظي جىلى في خضوص (َ273-238ـ886-852/م) وبهض
عظىم بلي مً عخلخه مً الهغاق  ،البض ان ًىىن طلً بهض عظىنه مً عخلخه ألاولى
()159

التي ؾالذ نشغ ؾىىاث.

جىىن مجلـ شىعي الفلهاء الظي اتهم بلي بً مسلض مً مجمىنت مً الفلهاء َم
نبض هللا بً زالض بً مغجيُل الظي وان عؤؽ اإلاالىُت في ألاهضلـ وكض ُنغف نبض هللا
بخهطُه الشضًض إلاظَبه واهه وان طا مياهت عفُهت نىض الؿلؿان وال ًغي الخلُت وال
ًبالي ماصاع نلُه  .وان اشض الىاؽ نلى بلي  ،ومدمض بً الخاعر بً ؾهُض اخض
اإلاشاوعًٍ ؤًام ألامحر مدمض باإلغافت الى والًت الؿىق والشغؾت الطغغي  ،وان ابً
ً
ً
خاعر نلى الغغم مً مؿاهضجه إلاىكف فلهاء كغؾبت  ،اكل جؼمخا وؤهثر لُىا ججاٍ
بلي( ،)160مدمض بً ًىؾف بً مؿغوح ( )161الظي جىلى زؿت الطالة في كغؾبت ووان
عئِـ اإلافخحن ؤًام ألامحر مدمض ( )162واضبغ بً زلُل الظي وان مً هباع فلهاء كغؾبت
ً
ً
وصاعث نلُه الفخُا زمؿحن ناما (( وان مهاصًا لآلزاع ولِـ له مهغفت بالخضًض
شضًض الخهطب لغؤي مالً وؤصخابه وَى اللائل  :ألن ًىىن في جابىحي عؤؽ زجزًغ
ؤخب بلي مً ان ًىىن فُه مؿىض ابً ابي شِبت  )163())...وان ًدغع ؾلبت الهلم نلى
نضم الؿمام مً بلي ختى ان كاؾم بً اضبغ

()164

وان ًضنىا نلُه وٍلىٌ َ :ى

الظي وان ًدؼ ابي نلى هيهي مً الازخالف الي  ،وبلغ مً مهاعغخه لبلي وزالفه له
ً
ً
اهه افخهل خضًشا مىظوبا ال ؤضل له في جغن عفو الُضًً في الطالة بهض ؤلاخغام ووكف
الىاؽ نلى هظبت فُه  ،اط وان كلُل الهلم بالخضًض كلُل اإلاهغفت بإؾماء الغظاٌ
ً
ولهظا وغو ؾىضا ال ًخىكف فُه الغواة فإهدشف زؿاٍ ( ، )165ونمغو بً نبض هللا بً
لُض اللبهت

()166

كاضخي الجمانت في وكخه ووان مً اإلالغبحن مً ألامحر مدمض ومً

ضىائهه( )167ومدمض بً وغاح وان مً هباع فلهاء كغؾبت بالغغم مً اهه وان نلى
ِ
ً
ً
ً
مظَب بلي بً مسلض في عواًت الخضًض اط وان (( ناإلاا بالخضًض بطحرا بؿغكه مخيلما
نلى نلله  )168())...وكض عص الىشحر مً ألاخاصًض وانخبرَا مىغىنت وَظا ما وان ًإزظ
نلُه مً ؾبلت عظاٌ الضًً  ،وَى ممً ؾمو هخاب اإلاؿىض مً ابً ابي شِبت ( )169في
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عخلخه الى اإلاشغق  ،وان البً وغاح نالكت ؾُبت مو بلي كبل خاصزت اتهامه ختى اهه
وان ًدغغه نلى اإلاطخي في مهاعغخه فلهاء كغؾبت فلض عوي نً بلي بً مسلض اهه
اكؿم ان ال ًدػغ ظىاػة ابً وغاح ان َى ماث إلاا وان في هفؿه مىه اط كاٌ (( :
وهُف ؤخػغ ظىاػة عظل باث ميي ؾىٌ اللُل ٌصجهجي وٍلىٌ  :اعجفض في ألامغ  ،فًُ
()170

ؤعظى قهىعٍ زم ًطبذ غضوة  .فِشهض نلي ))...

لىً عواًت ؤزغي جاهض ان ابً

وغاح حهغع لػغىؽ مً كبل فلهاء كغؾبت الظًً اظبروٍ نلى الشهاصة غض بلي اط
عفؼ ان ٌشهض نلُه في بضاًت ألامغ لىً نبض هللا بً زالض وؤصخابه َضصوٍ بإنهم
ؾُضزلىهه مو بلي في َظٍ اللػُت ان لم ٌشهض نلُه  ،ووان ابً وغاح ًضاعيهم
وٍخلي غػبهم  ،في اإلالابل فةن َىان مً الفلهاء مً عفؼ اصاهت بلي بً مسلض
والضزىٌ في ؤمغٍ مو فلهاء كغؾبت  ،اط وكف الفلُه نبض الانلى بً وَب الى ظاهب
بلي وصافو نىه وؤهىغ نلى الفلهاء ما واهىا ًضبغوهه له  ،وان ابً وَب مً هباع
الفلهاء اإلافخحن وبالغغم مً اهه وان ًسخلف مو بلي في جىظهاجه الهلمُت لىىه مو
طلً عفؼ جإًُض الفلهاء في بصاهت بلي (. )171
كضمذ الشىىي الى مدمض بً خاعر مً كبل الفلهاء غض بلي وجػمىذ فدىاَا
اتهامه بإن نىضٍ مىاهحر وٍلطض بها ما اصزله بلي مً (( الهلىم الىاؾهت والغواًاث
()172

الهالُت والازخالفاث الفلهُت ))...

التي واهذ ظضًضة باليؿبت لفلهاء كغؾبت

ؤصخاب الغؤي والخللُض  ،ولهظا فلض خاوٌ الفلهاء ظمو الشهاصاث التي جشبذ
ابخضانه وضضع ؤمغ باللبؼ نلُه لىىه اؾخؿام الهغب ولم ٌهثر نلُه  ،في الىكذ
هفؿه  ،وكبؼ نلى مدمض بً نبض الؿالم الخشجي – الظي وان مً ؤهطاع بلي –
وؤوصم السجً  ،اما بلي فلض الخجإ الى الىػٍغ َاشم بً نبض الهؼٍؼ ( )173الظي وان
ً
ً
ازىٍ اؾلم بً نبض الهؼٍؼ جلمُظا لبلي وصخبه ؾىٍال وازخبإ نىض نائلخه نشغًٍ
ً
ًىما  ،في َظٍ ألازىاء واهذ الضنىة كض وضلذ الى اللاضخي الظي ؾمو شهاصاث
الشهىص وزبذ نىضٍ البِىت  ،واهذ ؤبغػ التهم التي وظهذ لبلي َى بصزاله لىخاب
()174

الغؾالت للشافيي وهخاب مطىف ابً ابي شِبت .
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اؾخؿام الىػٍغ َاشم بً نبض الهؼٍؼ ان ًىلظ بلي مً جأمغ الفلهاء خحن جىؾـ
نىض ألامحر مدمض وؤزبرٍ ان فلهاء كغؾبت ًضبغون لؿفً صمه واتهامه بالبضنت ،
ُ
وخحن وكف ألامحر نلى جفاضُل اللػُت ؾلب الاؾالم نلى الىخب التي ؤصًً بها بلي ،
ً
فلما جبحن له ما فيها امخهؼ مً مىكف اإلاضنحن ختى اهه اؾخغغب كائال  :نلى مافي
َظا الىخاب ًغٍض اللىم كخل بلي بً مسلض؟ )175(.وان بلي بً مسلض كض ؾلب الى ألامحر
في عؾالت ؤوضلها الُه نً ؾغٍم الىػٍغ َاشم بً نبض الهؼٍؼ ان ًجمهه بالفلهاء
اإلاخدالفحن نلُه لُىاقغَم بما نىضٍ مً حجج وٍشبذ بغاءجه (( فإمغ ألامحر بخامحن بلي
واخػاعٍ مو الؿالبحن له فخىاقغوا بحن ًضًه فإصلى بلي بذججه وقهغ نلى زطىمه
واؾدبان ألامحر مدمض خؿضَم لخلطحرَم نً مضاٍ .)176())...
ً
وان نلى ألامحر مدمض ان ًخسظ بظغاءا ًىلظ فُه بلي مً اللخل لىىه في الىكذ
هفؿه  ،ال ٌسخئ الى الفلهاء وٍغص شهاصاتهم وَؿلـ ملالتهم وٍيؿب اليهم كىٌ الؼوع
والخججي وكض اؾدشاع ألامحر وػٍغٍ َاشم وازبرٍ بدغاظت مىكفه وضهىبخه  ،فإشاع
ً
نلُه الىػٍغ بهؼٌ اللاضخي نمغو بً نبض هللا كائال له  (( :فةهً ان نؼلخه ؾىً
اللىم واهىؿغ خضَم وضهب نليهم اؾخئىاف الخبر نىض الىالي بهضٍ  )177( ))...فهؼٌ
ألامحر اللاضخي لهظا الؿبب وؤكفلذ اللػُت ولم ًىكغ فيها زاهُت  ،زم اطن ألامحر لبلي
بيشغ نلمه وان الًىترر للىٌ الفلهاء  ،بل اهه ؤمغ ان ًيسخ مطىف ابً ابي شِبت
ً
وغمه الى زؼاهت هخبه  ،كائال َ :ظا هخاب ال حؿخغجي زؼاهدىا نىه فاهكغ في وسخت لىا،
واهذ نهاًت َظٍ الخاصزت بضاًت الهدشاع نلم الخضًض ((فطاعث ألاهضلـ صاع خضًض
()179

وبؾىاص  ،بهض ان وان الغالب نليها كبل طلً خفل عؤي مالً وؤصخابه ))...
ُ
فلض ؤجُدذ الفغضت ألفغاص آزغًٍ مً ؤهطاع مضعؾت الخضًض ان ًيشغوا نلمهم
وٍدضزىا بدغٍت ومً صون عكابت او زىف مً غػب الفلهاء وكىة ؾؿىتهم.
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اخلاتــمح -:

الشً بن نطغ الاماعة شيل مغخلت الخإؾِـ في الشلافت الاهضلؿُت  ،ووان له الازغ
الىاضر في ضُاغت الافياع والغئي التي جياملذ فُما بهض وعؾمذ ضىعة الشلافت
الاهضلؿُت بإلىانها وجفاضُلها ّ
الثرة  .ومً زالٌ َظٍ الضعاؾت ًمىً الىضىٌ بلى
الىخائج آلاجُت -:
ً
اوال  -وان للغخالث الهلمُت وعخلت الدج بلى الضًاع اإلالضؾت ؤزغَا الىاضر في بزغاء
اإلاهاعف في بالص ألاهضلـ .
ُ
زاهُا -لم ًازغ الاهفطاٌ الؿُاسخي بحن ألاهضلـ واإلاشغق نلى الجىاهب الهلمُت
ً
والشلافُت بحن اإلاشاعكت وألاهضلؿُحن بل ؤهه وان خافؼا للمىافؿت وبساضت مً كبل
ألاهضلؿُحن إلزباث كضعاتهم الهلمُت  ،وظاء طلً مً زالٌ الاكخباؽ والخؿىٍغ
للمهاعف التي ؤزظوَا نً اإلاشاعكت .
ُ
زالشا -واظهذ بهؼ الخُاعاث الشلافُت والهلمُت اإلاشغكُت مهاعغت هبحرة مً عظاٌ
اإلااؾؿت الضًيُت التي مشلذ اإلاىكف الغؾمي للفلهاء اإلاالىُحن .
ً
عابها -وان لبهؼ الصخطُاث الهلمُت مشل بلي بً مسلض ؤزغَا الىاضر في بصزاٌ
بهؼ اإلاىاهج الهلمُت ومداولت وشغَا بحن الؿلبت ألاهضلؿُحن  .ولهظا فلض واظه
مهاعغت شضًضة مً كبل الفلهاء اإلادافكحن وحهغع لػغىؽ ومساؾغ هبحرة وضلذ
بلى خض بتهامه بالبضنت والؼهضكت .
ً
زامؿا -وان للؿلؿت الؿُاؾُت مخمشلت باألمحر مدمض بً نبضالغخمً جإزحرَا في الخض
مً الطغام صازل اإلااؾؿت الضًيُت نلى الغغم مً نضم عغبخه في مسالفت الفلهاء
لخغضه نلى الابلاء نلى الهالكت اإلاخىاػهت بحن اإلااؾؿخحن الضًيُت والؿُاؾُت .
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هىامش الثحج -:

 -1بلي بً مسلض  ،مً ؤَل كغؾبت ًىجى  :ابا نبض الغخمً ؾمو بً مدمض بً نِسخى
الانصخى ومً ًدحى بً ًدحى وعخل الى اإلاشغق  ،فللي ظمانت مً ؤئمت اإلادضزحن  ،وهباع
اإلاؿىضًً منهم  :ابغاَُم بً مدمض الشافيي  ،وابى اإلاطهب الؼَغي  ،وابغاَُم بً اإلاىظع
الخؼامي وٍدحى بً نبض هللا بً بىحر وغحرَم  .وؾمو بافغٍلُت مً سخىىن وغحرٍ  .وعوي
نً ؤلامام اخمض بً خىبل  ،وابى بىغ نبض هللا بً مدمض بً ابي شِبت بط واهذ له عخلخان
بلى اإلاشغق اكام في اخضاَما نشغة ؤًام وفي ألازغي زمـ ونشغًٍ ًىم  .عوي نً بلي
ظمانت منهم اؾلم بً نبض الهؼٍؼ  ،ومدمض بً اللاؾم بً مدمض  ،والخؿً بً ؾهُض بً
اصعَـ الىخامي مً ؤَل اإلاغغب ونلي بً نبض اللاصع بً ابي شِبت الاهضلسخي  ،ونبض هللا بً
ً
ً
ًىوـ اإلاغاصي ووان مسخطا به مىثرا نىه  ،ونىه اهدشغث هخبت الىباع – واهذ والصجه ؾىت
َ201ـ 816 /م ووفاجه ؾىت َ276ـ  889 /م .
ًىكغ  :الخشجي  ،ؤزباع الفلهاء  ،ص 37وما بهضَا ؛ ابىالفغضخي  ،جاعٍش  169/1 ،وما
بهضَا ؛ ابً خُان اإلالخبـ  ،جدلُم ميي  ،ص 183؛ ابً خُان  ،اإلالخبـ  ،جدلُم ميي ،
ص 183؛ الخمُضي  ،ظظوة اإلالخبـ  ،ص 156وما بهضَا ؛ ابً بشىىاٌ الطلت 195/1 ،
وما بهضَا ؛ الػبي  ،بغُت اإلالخمـ  301/1 ،وما بهضَا ؛ ابً ؾهُض ،اإلاغغب  23/1 ،؛ ابً
نظاعي ،البُان  110-109/2؛ابً مسلض  ،مؿىض بلي  ،ص33وما بهضَا ؛ مدمض  ،جاعٍش
الضنىة ؤلاؾالمُت  ،ص 414وما بهضَا ؛ البشغي  ،الخُاة الهلمُت  ،ص. 43
 -2اإلاغاهصخي  ،اإلاعجب  ،ص 48؛ مجهىٌ  ،جاعٍش الاهضلـ . 190-183 ،
 -3البىغ  ،اليشاؽ الاكخطاصي  ،ص 233-232؛ خالق  ،الهالكاث الخػاعٍت  ،ص22؛
ؾالم  ،جاعٍش  ،ص. 229

ً
 -4ابً الخؿُب  ،انماٌ الانالم  ،صً ، 20ىكغ اًػا  :الطىفي  ،جاعٍش الهغب  ،ص.171
 -5مجهىٌ  ،جاعٍش الاهضلـ  ،ص.185
 -6ابً خُان  ،اإلالخبـ  ،جدلُم ميي  ،ص222؛ ماوـ  ،مهالم  ،ص.322
 -7ابً اللىؾُت  ،جاعٍش  ،ص75؛ مجهىٌ  ،ازباع مجمىنت  ،ص122؛ابً الاباع  ،الخلت
الؿحراء .113/1 ،
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 -8مجهىٌ  ،جاعٍش الاهضلـ  ،ص186؛ البىغ  ،اليشاؽ الاكخطاصي  ،ص298-297؛
الؿاَغي  ،صعاؾاث  ،ص 59وما بهضَا ؛ الخمُضاوي  ،الاخىاٌ الاظخمانُت الاكخطاصًت ،
ص 327وما بهضَا .
 -9نِسخى بً صًىاع بً واكض الغافلي  ،ابا نبض هللا  ،اضله مً ؾلُؿلت وؾىً كغؾبت ،
نالم وفلُه في نلم اإلاؿائل  ،وان افله مً ًدحى بً ًدحى  ،اتهم ًىم الهُج فهغب
واؾخسفى وامىه ألامحر الخىم بً َشام فغظو  ،وجىفي ؾىت َ212ـ 827 /م ً .ىكغ  :ابً
الفغضخي  ،جاعٍش 557-556/2 ،؛ الخمُضي  ،ظظوة اإلالخبـ ،ص.265
ً
ً
 -10ؾهُض بً خؿان الطائغ ً ،ىجى ابا نشمان  ،وان فليها في اإلاؿائل مشاوعا مو ًدحى
بً ًدحى وؾبلخه ،وان الاغلب نلُه خفل عاي اشهب وفلهه عواًخه نً مالً جىفي ؾىت
850/236م ً .ىكغ  :الخشجي  ،ؤزباع الفلهاء  ،ص 241-238؛ نُاع  ،جغجِب اإلاضاعن ،
.377 -376/1
 -11خاعر بً ابي ؾهُض  :مىلى ألامحر نبض الغخمً بً مهاوٍت عخل فؿمو مً ابً اللاؾم
وابً هىاهت وغحرَما مً اإلاضهُحن واإلاطغٍحن وان ًفتي آزغ ؤًاماألمحر الخىم واوٌ ؤًاماألمحر
نبض الغخمً وولي الشغؾت الطغغي  .جىفي ؾىت (َ221ـ 835 /م) او (َ222ـ836/م) ً .ىكغ
 :ابً الفغضخي  ،جاعٍش 194/1 ،؛ نُاع  ،جغجِب اإلاضاعن .377/1،
ً
 -12خاجم بً ؾلُمان بً ابي ًىؾف  :فليها في اإلاؿائل والغؤي عخل فؿمو مً ابً هىاهت
ووان طا ػَض وفػل ووعم  .جىفي في ؤًاماألمحر نبض الغخمً بً الخىم ً .ىكغ  :الخشجي ،
ؤزباع الفلهاء  ،ص61؛ الخمُضي  ،ظظوة اإلالخبـ 176 ،؛ نُاع  ،جغجِب اإلاضاعن ،
.377/1
 -13مدمض بً نِسخى اإلاهغوف باألنصخى ً :ىجى ابا نبض هللا  .كغؾبي عخل في الهام الظي
ماث فُه مالً فؿمو مً ؾفُان بً نُِىه ووهُو بً ًدحى بً ؾهُض وغحرَم ووان الغالب
نلُه الخضًض والازغ  .جىفي ؾىت (َ222ـ 836 /م) ًىكغ  :الخشجي  ،ؤزباع الفلهاء  ،ص-80
 82؛ نُاع  ،جغجِب اإلاضاعن .378/1
 -14همغ  ،الجامهاث ؤلاؾالمُت  ،ص 143ومابهضَا .
 -15نُاع  ،جغجِب اإلاضاعن  376/1،وما بهضَا؛ البشغي  ،الخُاة الهلمُت  ،ص.94-91
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 -16ابً الفغضخي  ،جاعٍش 171/1،؛الخمُضي  ،ظظوة اإلالخبـ 156 ،؛ابً بشىىاٌ ،
.196/1
ً
 -17نلم الضعاًت ُ :نغف اضؿالخا باهه نلم ًبدض فُه نً متن الخضًض وؾىضٍ وؾغكه مً
صخُدها وؾلُمها ونلُلها وما ًدخاط الُه لُخهغف اإلالبىٌ مىه واإلاغصوص ً .ىكغ  :غفاعي ،
صعاؾاث  ،ص.9
 -18ابً نؿُت  ،فهغؽ  ،ص87 ،79 ،72، 71؛ نُاع

 ،الغىُت  ،ص46 41 ،31 ،30؛

ابً زحر  ،فهغؽ  ،ص 94؛ مهمغ  ،ابً وغاح ،ص 30وما بهضَا ؛همغ  ،الجامهاث
ؤلاؾالمُت  ،ص 119- 118؛ الخمُضاوي  ،الاخىاٌ الاظخمانُت  257-254 ،؛ الهمض  ،هخب
الفهاعؽ  ،ص.13
 -19البشغي  ،الخُاة الهلمُت 96-92 ،؛ الهىش  ،التربُت والخهلُم  ،ص.58-56
 -20الهمض  ،هخب البرامج  ،ص54-52؛ خماصة الىخب واإلاىخباث ،ص 350وما بهضَا ؛
الهىش  ،التربُت والخهلُم  ،ص.56-55
 -21اإلالغي ،هفذ الؿُب .462-461/1 ،
 -22همغ  ،الجامهاث ؤلاؾالمُت .154-153 ،
 -23بهُىن  ،الخىاضل الشلافي  ،ص 13وما بهضَا .
 -24البشغي  ،الخُاة الهلمُت  ،ص.121-119
 -25نباؽ بً هاصر الشلفي  :الشانغ مً ؤَل الجؼٍغة ًىجى ابا الهالء مً ؤَل الهلم
باللغت والهغبُت ووان ظؼٌ الشهغ ٌؿلً في اشهاعٍ مؿالً الهغب اللضًمت  ،وان له خل
مً الفله والغواًت ولىىه نغف بالشهغ وغلب نلُه  .اؾخلػاٍ ألامحر الخىم بً َاشم نلى
شظوهت والجؼٍغة  .جىفي ؾىت َ 230ـ844 /م ً .ىكغ :ابً الفغضخي  ،جاعٍش  505-504/2،؛
الباجي  ،الخهضًل والخجغٍذ  62/1 ،؛ اإلالغي  ،هفذ الؿُب .224/3 ،
ً
 -26مجهىٌ  ،جاعٍش الاهضلـ  ،ص.187 ،184وٍىكغ اًػا :ابً ؾهُض  ،اإلاغغب .18/1 ،
 -27ابً ؾهُض  ،اإلاغغب . 18/1 ،
 -28ابً خؼم  ،ظمهغة اوؿاب الهغب  ،ص.100
 -29ابً خؼم  ،عؾائل 192/1 ،؛ وٍىكغ  :الخمُضي  ،ظظوة اإلالخبـ ،ص. 17
 -30ابً الاباع  ،الخلت الؿحراء .119/1 ،
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 -31جم ام بً نامغ بً اخمض بً غالب بً جمام بً نللمت مىلى نبض الغخمً ابً ام الخىم
الشلفي  ،ولي جمام بً نامغ زؿت الىػاعة لالمحر مدمض بً نبض الغخمً وولضًه ألامحرًً
ً
ً
اإلاىظع ونبض هللا فاهخكمذ وػاعجه لشالزت مً الخلفاء  .ونمغ ؾىٍال  .وكض بلغ نمغٍ ؾخا
وحؿهحن ؾىت  ،واهذ وفاجه ؾىت (َ283ـ 852/م) ً .ىكغ  :ابً خؼم  ،عؾائل ( هلـ
الهغوؽ ) 70/1 ،ابً آلاباع  ،الخلت الؿحراء .144 -143/1،
 -32ابً آلاباع  ،الخلت الؿحراء .144 /1 ،
 -33ولُض بً نبض الغخمً بً نبض الخمُض بً غاهم ولي لالمحر مدمض بً نبض الغخمً
زؿتي الىػاعة واإلاضًىت وكاص ظِش الطائفت البىه نبض الغخمً بً مدمض وكض نغف بالهلل
ً
ً
والفػل وخؿً الؿحرة  .ووان ضضًلا للىػٍغ َاشم بً نبض الهؼٍؼ ملغبا مىه  .جىفي ؾىت
(َ272ـ 885 /م) ً .ىكغ  :ابً اللىؾُت  ،جاعٍش  ،ص98؛ ابً آلاباع  ،الخلت الؿحراء 374/2 ،
؛ اإلالغي  ،هفذ الؿُب .372/3 ،
 -34ابً آلاباع  ،الخلت الؿحراء 374 /2 ،؛ الخلف  ،هكم . 920/2 ،
 -35ؾبلاث الامم  ،ص.87-84
 -36مؿلم بً اخمض بً ابي نبُضة الشلفي اللُثي  ،مً ؤَل كغؾبت عخل الى اإلاشغق ؾىت
(َ259ـ 872/م) وللي ظمانت مً ؤَل الخضًض والفله ُ ،نغف بطضق الخضًض  ،وان
ً
ً
مىلها بالدشغٍم في كبلخه مفخىها بظلً فلظلً وان ًلاٌ له  :ضاخب اللبلت  .وجىفي ؾىت
(َ295ـ 907 /م) ً .ىكغ  :ابً الفغضخي  ،جاعٍش 820-819/2 ،؛الخمُضي  ،ظظوة اإلالخبـ ،
ص 318؛ الظَبي  ،جاعٍش الاؾالم .310/22
ً -37دحى بً ًدحى اإلاهغوف بابً الؿمُىت مً ؤَل كغؾبت ًىجى ابا بىغ  ،عخل الى اإلاشغق
فماٌ الى هخب الدجت ومظاَب اإلاخيلمحن ووان ٌهلً باالؾخؿانت ازظ طلً نً زلُل بً
نبض اإلالً وعوي نىه هخاب الخفؿحر اإلايؿىب الى الخؿً  .جىفي ؾىت (َ310ـ 922/م) ًىكغ
 :ابً الفغضخي  ،جاعٍش  913/2 ،؛ ابً ابي اضِبهت  ،نُىن الاهباء  ،ص. 482
 -38مدمض بً اؾمانُل الخىُم  :لم اظض له جغظمت ؾىي ما طهغ ضانض الاهضلسخي ،
واشاع له ابً الفغضخي في مهغع خضًشه نً نبض هللا بً مؿغة  ،جىفي ؾىت (َ331ـ 922/م)
ً .ىكغ  :ابً الفغضخي  ،جاعٍش  ،ابً ضانض الاهضلسخي  ،ؾبلاث الامم .87 ،
 -39ابً ضانض الاهضلسخي  ،ؾبلاث الامم .87 ،
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 -40اإلالغي  ،هفذ الؿُب  .135-134/3 ،اإلاشهضاوي  ،ازغ الجاخل  ،ص.70-68
ً
 -41اإلالغي  ،هفذ الؿُب ً .221-220/1 ،ىكغ ؤًػا  :غغمُجي  ،اإلاضاعؽ الطىفُت  ،ص71
وما بهضَا .
 -42نباؽ  ،جاعٍش الاصب .34-17/ 1 ،
 -43كاؾم بً مدمض بً كاؾم بً مدمض بً ؾُاع مىلى َشام بً نبض اإلالً مً ؤَل
كغؾبت واهذ له عخلخان في ؾلب الهلم الغخلت الاولى اكام بها ازىتى نشغة ؾىت والغخلت
الشاهُت اكام فيها ؾخت انىام  .وان الخفله اغلب نلُه مً الغواًت والازظ نً الغظاٌ جىفي
ؾىت (َ278ـ 891/م) ً .ىكغ  :الخشجي  ،ؤزباع الفلهاء  ،ص231-227؛ الخمُضي ،ظظوة
اإلالخبـ  ،ص 296؛ الظَبي  ،ؾحر .254/15 ،
 -44ابً الفغضخي  ،جاعٍش .599-598/2 ،
ً -45دحى بً ابغاَُم بً مؼًٍ  ،اهضلسخي فلُه مشهىع ،ؾمو ظمانت مً اصخاب مالً
واصخاب اصخابه وجفله نليهم  ،وله هخاب في شغح اإلاىؾإ  .جىفي ؾىت (َ260ـ 873/م) .
ًىكغ  :الخمُضي  ،ظظوة اإلالخبـ  ،ص337؛ الػبي  ،بغُت اإلالخمـ 669/2 ،؛ نُاع ،
جغجِب اإلاضاعن  441/1 ،؛ اإلالغي  ،هفذ الؿُب .148-147/4 ،
 -46نبض هللا بً مدمض بً زالض بً مغجيُل  ،مً ؤَل كغؾبت ًىجى ابا مدمض عاؽ اإلاالىُت
ً
ً
ً
في الاهضلـ في ؤًامه واللائم بها والظاب ننها  ،وان عظال شضًضا ضلُبا والًبالُماصاع نلُه .
ً
ووان مً اهثر الفلهاء خىلا نلى ؤَل الخضًض ولهظا وان اشض الىاؽ نلى بلي بً مسلض .
جىفي ؾىت (َ256ـ 869 /م) ًىكغ  :الخشجي  ،ؤزباع الفلهاء  ،ص159؛ ابً الفغضخي  ،جاعٍش
369/1 ،؛ نُاع  ،جغجِب اإلاضاعن .443- 442/1 ،
 -47مدمض بً اخمض بً نبض الهؼٍؼ بً ابي نخبه ً ،ىجى ابا نبض هللا  ،كغؾبي ؾمو
باالهضلـ مً ًدحى بً ًدحى اللُثي وؾهُض بً خؿان وغحرَما وعخل فؿمو مً سخىىن
ً
ً
ً
بً ؾهُض واضبغ بً الفغط وهكغائهما وان خافكا للمؿائل ظامها لها ناإلاا بالىىاػٌ وَى
الظي ظمو اإلاؿخسغظت (الهخبُت ) واهثر فيها مً الغواًاث اإلاؿغوخت واإلاؿائل الغغٍبت
الشاطة واإلاىظوبت  .جىفي ؾىت (َ254ـ 867 /م) ً .ىكغ  :الخشجي  ،جاعٍش الفلهاء  ،ص-84
85؛ ابً الفغضخي  ،ؤزباع 636-634/2 ،؛ نُاع  ،جغجِب اإلاضاعن  449/1 ،؛ اإلااليي ،
مطاصع الفله  ،ص. 147
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 -48كغؾبت  :كانضة الاهضلـ وام مضائنها ومؿخلغ زالفت الامىٍحن بها  ،وؾىلها مً غغبيها
الى مشغكيها زالزت امُاٌ ونغغها مً باب اللىؿغة الى باب اليهىص مُل واخض وهي في ؾفذ
ظبل مؿل نليها ٌؿمى ظبل الهغوؽ ومضًىتها الىؾؿى هي التي فيها باب اللىؿغة ً .ىكغ
الخمحري  ،الغوع اإلاهؿاع  ،ص.456
 -49الخشجي  ،ؤزباع الفلهاء  ،ص.229-228
 -50خؿً بً ؾهض بً اصعَـ بً عػًٍ بً هؿُلت الىخامي  ،مً ؤَل كغؾبت ؾمو مً بلي
ً
ً
ً
بً مسلض هشحرا  ،له عخله للي فيها نضصا مً نلماء اإلاشغق وؾمو الىاؽ مىه هشحرا وعخل
زاهُت الى اإلاشغق بهض ما ؤؾً  ،جىفي ؾىت (َ332ـ 943 /م) ووان مىلضٍ ؾىت (َ248ـ /
862م) ً .ىكغ  :الخشجي  ،ؤزباع الفلهاء  ،ص55-54؛ ابً الفغضخي  ،جاعٍش .201/1 ،
 -51ابً الفغضخي  ،جاعٍش .201/1 ،
 -52ابً الفغضخي  ،جاعٍش .476-474/1 ،
 -53نبض الانلى بً وَب ً ،ىجى ابا وَب  ،كغؾبي مً ؤَل فدظ البلىؽ عوي نً اضبغ
ً
بً الفغط وٍدحى بً ًدحى اللُثي  ،ؾمو مىه مدمض بً وغاح كضًما  ،ومدمض بً نمغ بً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
لبابه وصخبه ؾىٍال  ،وان عظال ناكال  ،خافكا للغاي  ،مشاعوا في نلم الىدى واللغت مخضًىا
ً
ػاَضا  ،جىفي ؾىت (َ261ـ 874م) ً .ىكغ  :ابً الفغضخي  ،جاعٍش  476-474/1 ،؛ الخمُضي ،
ظظوة اإلالخبـ ً .257 ،ظهغ الخشجي ان نمغ بً لبابه ؾاٌ نً اهخداٌ نبض الانلى بً
وَب لللضع فإهىغ طلً ً .ىكغ  :الخشجي  ،ؤزباع الفلهاء  ،ص.200
ً -54دحى بً ًدحى اللُثي :اضله مً البربغ عخل الى اإلاشغق وللي مالً بً اوـ وؾفُان بً
نُِىه  ،واللُض بً ؾهض ونبض الغخمً بً اللاؾم ونبض هللا بً وَب وجفله باإلاطغٍحن مً
اوابغ اصخاب مالً  .ؾماٍ مالً ناكل الاهضلـ  .جىفي ؾىت (َ233ـ 847 /م) وكُل ؾىت (
َ234ـ 848 /م) ً .ىكغ  :ابً الفغضخي  ،جاعٍش 900- 898/2 ،؛ الخمُضي  ،ظظوة اإلالخبـ ،
ص347-345؛ نُاع  ،جغجِب اإلاضاعن  310/1 ،؛ الظَبي  ،جاعٍش الاؾالم .414/1،
 -55ؾهُض بً خؿان ً ،ىجى ابا نشمان  ،مً ؤَل كغؾبت  .وان له عخلت للي فيها سخىىن
بً ؾهُض  ،واشهب بً نبض الهؼٍؼ وغحرَم مً اصخاب مالً  .جىفي ؾىت ( َ236ـ /
850م) ً .ىكغ  :الخشجي ،ؤزباع الفلهاء  ،ص 238؛ ابً الفغضخي  ،جاعٍش  294-293/1 ،؛
الخمُضي  .ظظوة اإلالخبـ .202 ،
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 -56نبض اإلالً بً خبِب بً ؾلُمان بً َاعون ابى مغوان الاهضلسخي اللغؾبي ولض في خُاة
مالً وازظ نً الغاػي بً كِـ وػٍاص بً نبضالغخمً (شبؿىن)وضهطهه بً ؾالم وله
عخله الى اإلاشغق  .جىفي ؾىت (َ238ـ 852/م) ًىكغ  :ابً الفغضخي  ،جاعٍش  459/12،؛
نُاع  ،جغجِب اإلاضاعن  381/1 ،وما بهضَا .
 -57ابً الفغضخي  ،جاعٍش .476-474/1 ،
 -58زلُل بً نبض اإلالً بً ولُب اإلاهغوف بسلُل الفػلت  ،مً ؤَل كغؾبت  ،عخل الى
اإلاشغق وعوي بها هخاب الخفؿحر اإلايؿىب الى الخؿً بً ابي الخؿً  ،وله مالفاث في
الانتزاٌ ً .ىكغ  :ابً الفغضخي  ،جاعٍش  254-253/1 ،؛ اإلالغي  ،هفذ الؿُب.176/3 ،
 -59ابً الفغضخي  ،جاعٍش .254-253/1،
 -60ابً الفغضخي ،جاعٍش  913/1 ،؛ ابً ضانض الاهضلسخي  ،ؾبلاث الامم  ،ص78؛
بغوفيؿاٌ  ،جاعٍش اؾباهُا  ،مج.421/1 ، 2
 -61نبض هللا بً مدمض بً اللاؾم بً َالٌ  :لم اظض له جغظمت ؾىي ماطهغٍ نىه ابً
ً
ً
الفغضخي  :وان نلم صاوص الاغلب نلُه  ،وهكغ في نلم مالً هكغا خؿىا غحر اهه وان ًمُل الى
نلم صاوص والدجت  ،وللي اإلاؼوي وخضر نىه  .جىفي ؾىت (َ272ـ 885 /م) ً .ىكغ  :ابً
الفغضخي  ،جاعٍش 378/1 ،؛ مدمىص  ،اإلاضعؾت الكاَغٍت  ،ص.32
 -62صاوص بً نلي بً زلف الاضفهاوي  :ابى ؾلُمان امام ؤَل الكاَغ  .اضبهاوي الاضل
ؾىً بغضاص  ،ووان مً ؤَل كاشان بلضة نىض اضبهان ؾمو ؾلُمان بً خغب ونمغو بً
ً
مغػوكىاللهىبي  .مظَبه ًضعي الجمىص نلى الىلل  ،وٍسالف هشحرا مً الاخاصًض  .وٍلخفذ
الى مفهىم الاخاصًض الى ضىعة لفػه  .واهذ والصجه ؾىت (َ200ـ 815 /م) ووفاجه ؾىت
(َ297ـ 909 /م) ً .ىكغ  :الؿمهاوي  ،الاوؿاب  99/4 ،؛ ابً الجىػي  ،اإلاىكم 235/12 ،؛
ابً زليان  ،وفُاث الانُان 255/2 ،؛ الظَبي  ،جاعٍش الاؾالم 90/20 ،؛ ابً هشحر  ،البضاًت
والنهاًت .56/11 ،
 -63ابً الفغضخي  ،جاعٍش 379-378/1 ،؛ نبض الهاصي  ،اإلاظَب الكاَغي  ،ص. 192
 -64اًغفىا  ،نلماء الاهضلـ  1184/2 ،وما بهضَا .
 -65مدمض بً وغاح  :مدمض بً وغاح بً بؼَو مىلى نبض الغخمً بً مهاوٍت  ،مً ؤَل
ً
ً
ً
كغؾبت ً ،ىجى ابا نبض هللا  .له عخلخان الى اإلاشغق  .وان ناإلاا بالخضًض بطحرا بؿغكه مخيلما
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ً
نلى نلله  ،هشحر الخياًت نً الهباص  .وان ًازظ نلُه هثرة عصٍ لالخاصًض اط وان هشحرا ما
ًلىٌ َ :ظا لِـ مً هالم الىبي  .وان ابً وغاح ال ًإزظ عواًخه الا نً الشلت واصزل
ً
ً
الاهضلـ نلما نكُما وؾمو مىه مً ؤَلها بشغ هشحر  .واهذ وفاجه ؾىت (َ287ـ 899 /م) .
ًىكغ  :الخشجي  ،ؤزباع الفلهاء  ،مً 95-86؛ ابً الفغضخي  ،جاعٍش 653-650 /2 ،؛
الخمُضي  ،ظظوة اإلالخبـ  ،ص.84-83
 -66مهمغ  ،مدمض بً وغاح  ،ص 30؛ بغوفيؿاٌ  ،الخػاعة الهغبُت  ،ص.155
 -67مهاوٍت بً ضالر بً نشمان بً ؾهُض بً ؾهض الخػغمي  ،الخمصخي ً ،ىجى  :ابا نبض
ً
الغخمً  ،وابا نمغو  .وان فليها عواًت نً الشامُحن  ،اؾخلػاٍ نبض الغخمً الضازل .
وان مً ظلت ؤَل الهلم وعواة الخضًض  ،شاعن مالً بً اوـ في بهؼ عظاله  .جىفي ؾىت
(َ158ـ 774/م) ً .ىكغ  :الخشجي  ،كػاة كغؾبت  60-50 ،؛ ابً الفغضخي  ،جاعٍش -838/2 ،
841؛ اإلاؼي  ،تهظًب الىماٌ  187/28 ،وما بهضَا ؛ الىباهي  ،اإلاغكبت الهلُا  ،ص.64-63
ناٌ
 -68خمظ  :بلض مشهىع كضًم هبحر مؿىع وفي ؾغفه اللبلي كلهت خطِىت نلى جل ٍ
هبحرة وهي بحن صمشم وخلب في هطف الؿغٍم ً .ىكغ ً :اكىث الخمىي  ،معجم البلضان ،
.302/2
 -69ابي الؼاَغٍت خضًغ بً هغٍب الخػغمي الخمصخي وَى شامي زله  :ؾمو نبض هللا بً
ٌؿغ وابا امامه الباَلي وخضر نً خظًفت وابي الضعصاء ونبض هللا بً نمغو بً الهاص
وغحرَم  .عوي نىه الاخىص بً خىُم ومهاوٍت بً ضالر وغحرَم  .ماث في اماعة نبض اإلالً
بً مغوان ً .ىكغ  :ابً خاجم  ،الجغح والخهضًل  295/3 ،؛ ابً خُان  ،مشاَحر  ،ص 184؛
ابً نؿاهغ  ،جاعٍش .243/12 ،
 -70ظبحر بً هفحر  :الخػغمي ظاَلي اؾالمي ً ،ىجى ابا نبض الغخمً اصعن الجاَلُت ولم ًغ
الىبي (ضلى هللا نلُه وآله وؾلم) اؾلم في زالفت ابي بىغ  ،وَى مهضوص في هباع جابيي ؤَل
الشام وألبُه هفحر صخبت وعواًت ً .ىكغ  :البساعي  ،الخاعٍش الىبحر 223/2 ،؛ ابً نبض البر ،
الاؾدُهاب .234/1 ،
 -71ابي الضعصاء  :واؾمه نىٍمغ بً ػٍض بً كِـ بً نائشت بً امُت بً مالً بً نامغ بً
ً
نضي بً ههب بً الخؼعط بً الخاعر بً الخؼعط  .وابى الضعصاء آزغ ؤَل صاعٍ اؾالما .
وؤزىٍ َى نبض هللا بً عواخه  .وان ابى الضعصاء مً نلُت اصخاب عؾىٌ هللا (ضلى هللا
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نلُه وآلهىؾلم) وكض خضر نىه اخاصًض هشحرة وشهض مهه مشاَض هشحرة  .زغط ابى الضعصاء
الى الشام فجزٌ بها الى ان ماث ً .ىكغ ابً ؾهض  ،الؿبلاث .391/7 ،
 -72الهغوؽ  ،اإلاضعؾت اإلاالىُت  ،ص.335
 -73ابً اللاؾم  :نلم الضًاع اإلاطغٍت ومفخيها ابى نبض هللا الهخلي مىالَم اإلاطغي ،
ضاخب مالًً .ىكغ :نُاع  ،جغجِب اإلاضاعن 258-250/1،؛ الظَبي  ،ؾحر . 120/9 ،
 -74ابً فغخىن  ،جبطغة الخيام . 56 -1،55 ،
 -75ظامو بُان الهلم .137/2 ،
 -76الانخطام .507/2 ،
 -77جاعٍش .239/1 ،

ً
ً
 -78زالض بً ؾهض  :مً ؤَل كغؾبت ً ،ىجى ابا اللاؾم  ،وان اماما في الخضًض خافكا له،
ً
ً
ً
بطحرا بهلله  ،ناإلاا بؿغكه  .ملضما نلى ؤَل وكخه  .عوي نً مدمض بً نمغ بً لبابه ،
واخمض بً زالض ومدمض بً كاؾم وغحرَم ً .ىكغ  :ابً الفغضخي  ،جاعٍش  239/1وما بهضَا؛
الخمُضي  ،ظظوة اإلالخبـ .181-180 ،
 -79مدمض بً اخمض بً ًدحى اللاضخي  :فلُه وضفه ابً الفغضخي بإهه وان مً شُىزه .
ًىكغ  :ابً الفغضخي  ،جاعٍش .236/1 ،
 -80الطمضي  ،فله الىىاػٌ  ،ص 53ومابهضَا .
 -81كغنىؽ بً الهباؽ  :مً ؤَل كغؾبت ًىجى ابا الفػل ،و ًلاٌ ابى مدمض ،للي مالً
وابً ظغٍج ً .ىكغ  :الخشجي  ،ؤزباع الفلهاء  ،ص235-234؛ الخمُضي  ،ظظوة اإلالخبـ ،
ص.300
 -82ابً الفغضخي  ،جاعٍش .621/2 ،

ً
ً
 -83مدمض بً زالض الاشج  ،اإلاهغوف بابً مغجيُل وان والضٍ نبضا مملىوا لالمحر نبض
الغخمً الاوٌ فإنخله  .واهذ إلادمض عخله في ؾلب الهلم للي بها ابً اللاؾم واشهب وابً
هافو وابً وَب ً .ىكغ  :الخشجي  ،ؤزباع الفلهاء  ،ص79-78؛ الخمُضي  ،ظظوة اإلالخبـ ،
ص. 48-47

 -84ابً الفغضخي  ،جاعٍش . 633-632/1 ،
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 -85نبض اإلالً بً الخؿً ػوهان ظضٍ ابى عافو مىلى عؾىٌ هللا (ضلى هللا نلُه وآله
وؾلم)ً :ىجى ابا الخؿً وَى مً ؤَل بِذ نغف ؤَله بدفل اللغآن  .عخل فللي ابً وَب
وابً اللاؾم وغحرَم  .وكض وان َى وٍدحى بً ًدحى وؾهُض بً خؿان في ؾبلت واخضة
ونليهم ٌهخمض واليهم ًغظو في الفخُا ً .ىكغ  :الخشجي  ،ؤزباع الفلهاء  ،ص  182-181؛
الخمُضي  ،ظظوة اإلالخبـ  ،ص250
 -86ابً الفغضخي  ،جاعٍش .458/1 ،
 -87ابً الفغضخي  ،جاعٍش 900-898/2 ،؛ نُاع  ،جغجِب اإلاضاعن .314-310/1 ،
 -88الخشجي  ،ؤزباع الفلهاء  ،ص 185؛ ابً الفغضخي  ،جاعٍش .460/1 ،
 -89نبض الانلى بً وَب ً :ىجى ابا وَب مً ؤَل كغؾبت  .مً مىالي كغَش مدضر اهضلسخي
عوي نً اضبغ بً الفغط وٍدحى بً ًدحى اللُثي ً .ىكغ  :الخمُضي  ،ظظوة اإلالخبـ ،
ص257؛ نُاع  ،جغجِب اإلاضاعن  447 -445 /1 ،؛ الظَبي  ،جاعٍش الاؾالم 210/21 ،
 -90الخشجي  ،ؤزباع الفلهاء  ،ص 195؛ ابً الفغضخي  ،جاعٍش .475/1 ،
ً
 -91اضبغ بً زلُل  :مً ؤَل كغؾبت ًىجى ابا اللاؾم خافكا للغاي نلى مظَب مالً .
عوي نً الغاػي بً كِـ وٍدحى بً مػغ وٍدحى بً ًدحى اللُثي ً .ىكغ  :الخمُضي  .ظظوة
اإلالخبـ  ،ص 153؛ نُاع  ،جغجِب اإلاضاعن . 448 /1 ،
 -92الخشجي  ،ازباع الفلهاء  ،ص 28-24؛ ابً الفغضخي  ،جاعٍش . 150/1 ،
ً -93دحى بً ابغاَُم بً مؼًٍ  :اضله مً ؾلُؿلت واهخلل الى كغؾبت – عوي نً نِسخى بً
صًىاع ومدمض بً نِسخى الانصخى وٍدحى بً ًدحى وغحرَم عخل الى اإلاشغق وصزل الهغاق
وؾمو مً اللهىبي ً .ىكغ  :الخمُضي  ،ظظوة اإلالخبـ  ،ص337؛ نُاع  ،جغجِب اإلاضاعن ،
.442-441/1
 -94اإلاؿخلطُت  :الىخاب الظي الفه ابً مؼًٍ واؾخلصخى فُه نلل اإلاىؾإ  ،وكض زؿائٍ
فُه مدمض بً اللاؾم وعص نلُه ً .ىكغ  :الخشجي  ،ازباع الفلهاء  ،ص 228؛ ابً الفغضخي
 ،جاعٍش  901 /2 ،؛ اإلالغي  ،هفذ الؿُب .178/3 ،
 -95ابً الفغضخي  ،جاعٍش .901/2 ،
 -96مدمض بً نمغ بً لبابه  ،وان مً الائمت في الفله  .عوي نً مالً بً نلي اللىشخي
الؼاَض  ،ومدمض بً اخمض الهخبي وغحرَم  .طهغٍ ابً خؼم في عؾالخه نً فػائل ؤَل
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ً
الاهضلـ  ،مفػال اًاٍ نلى نلماء اإلاشغق ؤمشاٌ مدمض بً نبض هللا بً الخىم ومدمض بً
سخىىن ومدمض بً نبضوؽ ً .ىكغ  :ابً خؼم  ،عؾائل ( عؾالت في فػل الاهضلـ ) /1 ،
187؛ الخمُضي  ،ظظوة اإلالخبـ  ،ص67؛ الىباهي  ،اإلاغكبت الهلُا  ،ص.247
 -97ابً الفغضخي  ،جاعٍش .680/2 ،
 -98اللؿام  ،جاعٍش الدشغَو  ،ص 291ومابهضَا .
ً
 -99الخشجي  ،ؤزباع الفلهاء  ،ص .42وٍىكغ اًػا  :الخمُضي  ،ظظوة اإلالخبـ  ،ص.157
 -100اخمض بً بلي بً مسلض  :مً ؤَل كغؾبت ً ،ىجى ابا نبض هللا ووان كاضخي كغؾبت لم
ً
ٌؿمو مً غحر ابُه  .وان ػاَضا جىفي ؾىت (َ344ـ 955 /م) ً .ىكغ  :ابً الفغضخي  ،جاعٍش ،
80/1؛ الىباهي  ،اإلاغكبت الهلُا ،ص.89-86
 -101الخشجي  ،ؤزباع الفلهاء  ،ص. 38-37
 -102الخمُضي  ،ظظوة اإلالخبـ  ،ص.157

ً
ً
 -103نبض هللا بً نبض الغخمً الىاضغ  :وان شانغا فليها نلى مظَب الشافيي  ،اجطل
بابُه نىه اهه ًىىغ نلُه ؾىء ؾحرجه وظىعٍ  ،فلخله لظلً ً .ىكغ  :ابً خؼم  ،ظمهغة
اوؿاب الهغب  ،ص.102

 -104ابً آلاباع  ،الخلت الؿحراء .206/1 ،
 -105الخشجي  ،ازباع الفلهاء  ،ص.45
 -106ابى ػَغة  ،جاعٍش اإلاظاَب  ،ص 481، 453؛ مدمىص  ،اإلاضعؾت الكاَغٍت  ،ص.32
 -107الخشجي  ،ؤزباع الفلهاء  ،ص.37
 -108فُحرو  ،الؼهضكت والبضم .1246-1245/2 ،
َ -109اعون بً هطغ ًىجى ابا الخُاع  .مً ؤَل كغؾبت  .وان مً اإلاخهجضًً باللغآن .
ً
وخافكا لىخاب الشافيي  .جىفي ؾىت (َ302ـ 914 -م) الخشجي  ،ازباع الفلهاء  ،ص-255
256؛ الخمُضي  ،ظظوة اإلالخبـ  ،ص. 329
 -110ابً الفغضخي  ،جاعٍش .885/2 ،
 -111همغ بً َاعون بً عفانه  :مىلى كِـ وان مً ؤَل الخضًض ووان كض اؾخىفضٍ نبض
الغخمً الىاضغ واصزله نلى هفؿه جىفي ؾىت (َ311ـ ً . )923/ىكغ  :الخشجي  ،ؤزباع
الفلهاء  ،ص 153؛ الخمُضي  ،ظظوة اإلالخبـ  ،ص.354-323
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ً
 -112ظُان  :مضًىت باالهضلـ بُنها وبحن بُاؾه نشغون مُال وهي هشحرة الخطب عزُطت
ً
ناٌ ظضا وكطبتها مً اللطاب اإلاىضىفت بالخطاهت ً .ىكغ
الاؾهاع  .وظُان في ؾفذ ظبل ٍ
 :الخمحري  ،الغوع اإلاهؿاع  ،ص.183
 -113ابً الفغضخي  ،جاعٍش .869/2 ،
 -114مدمض بً نبض هللا بً كاؾم  .وان مً ؤَل الهىاًت والؼَض ؾمو مً بلي ومً نمه
كاؾم بً مدمض وان ظل ؾمانه كض وسخه بُضٍ  .جىفي ؾىت (َ312ـ 924 /م)  .الخشجي ،
ؤزباع الفلهاء  ،ص121-120؛ الخمُضي  ،ظظوة اإلالخبـ ،ص.56
 -115ابً الفغضخي  ،جاعٍش .677/1 ،
 -116مدمض بً اضبغ بً مدمض  :لم اظض له جغظمت الا ماطهغٍ ابً الفغضخي واهذ ؾىت
(َ306ـ 918/م)  .ابً الفغضخي  ،جاعٍش .670/2 .
 -117ابً الفغضخي  ،جاعٍش .670/2 ،
 -118اؾلم بً نبض الهؼٍؼ  :ولي كػاء الجمانت بلغؾبت وَى ازى الىػٍغ َاشم بً نبض
ً
الهؼٍؼ .هشحرا ما وان الىاضغ لضًً هللا ٌؿخسلف اؾلم في ؾؿذ اللطغ  ،اطا زغط في ؾبُل
الغؼو زلت مىه بهلمه وصًىه وخؼمه ً .ىكغ  :الخشجي  ،كػاة كغؾبت  ،ص 212ومابهضَا ؛
الىباهي اإلاغكبت الهلُا  ،ص.86
 -119ابً الفغضخي  ،جاعٍش .167/1 ،

ً
 -120نشمان بً ؾهُض الىىاوي  :لم اظض له حهغٍفا الا ماطهغٍ ابً الفغضخي واهذ وفاجه
ً
كغٍبا مً (َ320ـ 391 /م) ًىكغ  :ابً الفغضخي  ،جاعٍش 514-513/2 ،
 -121ابً الفغضخي  ،جاعٍش .514-513/2 ،

ً
 -122اًىب بً ؾلُمان بً خىم بً بلياٌش  :لم اظض له حهغٍفا الا ماطهغٍ ابً الفغضخي
واهذ وفاجه ؾىت (َ326ـ 937/م) ً .ىكغ  :ابً الفغضخي  ،جاعٍش .163/1 ،
 -123ابً الفغضخي  ،جاعٍش .163/1 ،

ً
 -124بىغ بً عصاص  :لم اظضله جغظمت الا ماطهغٍ ابً الفغضخي  .ولم ًظهغ جاعٍسا لىفاجه .
ًىكغ  :ابً الفغضخي  ،جاعٍش .174-173/،،
 -125ابً الفغضخي  ،جاعٍش .174-173/1
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ً -126دحى ًً مدمض بً نبض عبه  :لم اظض له جغظمت الا ماطهغٍ ابً الفغضخي ولم ًظهغ
ً
جاعٍسا لىفاجه ً .ىكغ ابً الفغضخي  ،جاعٍش .912/2 ،
 -127ابً الفغضخي  ،جاعٍش .912/2 ،
ً
 -128نشمان بً وهُل  :لم اظض له جغظمت الا ماطهغٍ ابً الفغضخي ولم ًظهغ جاعٍسا
لىفاجه ً .ىكغ ابً الفغضخي  ،جاعٍش . 514-513/1 ،
 -129ابً الفغضخي  ،جاعٍش .514-513/1 ،
 -130الخشجي  ،ازباع الفلهاء  ،ص232 ، 55-54؛ ابً الفغضخي  ،جاعٍش -611/202،2 /1،
.613
 -131الخشجي  ،ازباع الفلهاء  ،ص 45؛ ابً الىضًم  ،الفهغؾذ  ،ص.353
 -132ابً الىضًم  ،الفهغؾذ  ،ص 382؛ ابً الفغضخي  ،جاعٍش 171/1 ،؛ ابً زحر
الاشبُلي ،فهغؾت ابً زحر .230-225 ،
 -133ابً الفغضخي  ،جاعٍش 171/1،؛ ابً زحر الاشبُلي  ،فهغؾه ابً زحر .173 ،
 -134ابً الىضًم  ،الفهغؾذ  ،ص378؛ ابً زحر الاشبُلي  ،فهغؾت ابً زحر .132 ،
ً
 -135الخمُضي  ،ظظوة اإلالخبـ 156 ،؛ ًىكغ اًػا  :ابً ماهىال  ،اهماٌ الىماٌ ،
345/1؛ ابً بشىىاٌ  ،الطلت .196/1 ،
 -136ابً الفغضخي ،جاعٍش 171/1؛ ابً خؼم  ،عؾالت في فػل الاهضلـ 178/1 ،
ً
 -137الؿُىؾي  ،ؾبلاث اإلافؿغًٍ  ،ص 30؛ ًىكغ اًػا  :الؼعكاوي  ،مىاَل الهغفان ،
.204/2
 -138ابً الفغضخي  ،جاعٍش .171/1 ،

ً
 -139ابً خؼم  ،عؾائل  .178/1 ،وٍىكغ اًػا  :ابً الجىػي  ،اإلاىخكم.274/1،
 -140الخمُضي  ،ظظوة اإلالخبـ 156 ،؛ ابً بشىىاٌ  ،الطلت .196/1 ،
 -141ابً بشىىاٌ  ،ظؼء بلي  ،ص. 110
 -142ابً مسلض  ،ماعوي في الخىع  ،ملضمت اإلادلم  ،ص 60-59؛ ابً زحر الاشبُلي ،
فهغؾت ابً زحر  ،ص.300
 -143ابغاَُم  ،ؤلامام الشافيي  ،ص119-118-115؛ الشىهت  ،اؾالم بال مظاَب ،
ص.456
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 -144الخشجي  ،ازباع الفلهاء  ،ص.45

 -145مدمض بً الخاعر بً ابي ؾهُض  ،مً ؤَل كغؾبت ً ،ىجى ابا نبض هللا عوي نً ابُه
ً
ً
هشحرا ونً ًدحى بً ًدحى اللُثي  ،ونبض اإلالً بً خبِب وعخل الى اإلاشغق  .وان فلهه كلُال
جىلى مىطب الشغؾت الطغغي لالمحر نبض الغخمً بً الخىم واكغٍ ألامحر مدمض بهض ان
جىلى نلى مىطبه ووالٍ الؿىق فلم ًؼٌ نليها الى ان ماث ؾىت (َ260ـ 873/م) ً .ىكغ  :ابً
الفغضخي  ،جاعٍش .637/2 ،
 -146مدمض بً نبض الؿالم بً سهلبت بً ػٍض بً الخؿً بً ولب بً ابي سهلبه الخشجي .
مً ؤَل كغؾبت ًىجى  :ابا نبض هللا  .له عخله الى اإلاشغق للي فيها زلت مً اصخاب الخضًض
ً
ً
فإزظ ننهم  .واصزل الاهضلـ هشحرا مً خضًض الائمت وهشحرا مً اللغت والشهغ الجاَلي ،
عواًت  .لم ًىً نىض الخشجي هبحر نلم بالفله  .اهما وان الغالب نلُه خفل اللغت وعواًت
ً
الخضًض  .ووان زلت مإمىها  .جىفي ؾىت ( َ286ـ 898 /م) ً .ىكغ  :ابً الفغضخي  ،جاعٍش ،
 650-648/2؛ الخمُضي  .ظظوة اإلالخبـ  ،ص.63-61
 -147الخشجي  ،ازباع الفلهاء  ،ص.45
 -148ابً ابي شِبت  ،اإلاطىف  ،ملضمت اإلادلم.7-6/1
 -149ابً ابي شِبت  ،اإلاطىف  ،ملضمت اإلادلم  8-7 /1؛ الهمغي ؛ بدىر ّ ،ص.102
 -150ابى ؾهُض نبض الؿالم بً ؾهُض بً خبِب بً خؿان بً َالٌ بً عبُهت الخىىدي
اإلاللب سخىىن الفلُه اإلااليي كغؤ نلى ابً اللاؾم وابً وَب واشهب زم اهتهذ الغٍاؾت في
الهلم باإلاغغب الُه  ،وان اضله مً الشام مً مضًىت خمظ كضم به ؤبىٍ مو ظىض ؤَل
خمظ وولي اللػاء باللحروان ونلى كىله اإلاهىٌ باإلاغغب وضىف هخاب اإلاضوهت في مظَب
ؤلامام مالً ً .ىكغ  :ابً زليان  ،وفُاث الانُان 182-181/3 ،؛ الضمحري ،خُاة الخُىان
.24/2،
 -151الخشجي  ،ازباع الفلهاء  ،ص.48
 -152ابً الفغضخي  ،جاعٍش .170/1 ،
 -153ابً نظاعي  ،البُان اإلاغغب .110-109/2 ،
 -154الخشجي  ،ازباع الفلهاء  ،ص37ومابهضَا ؛ ابً الفغضخي  ،جاعٍش 169/1 ،
ومابهضَا ابً خُان  ،اإلالخبـ  ،جدلُم ميي  ،ص 183؛ الخمُضي  ،ظظوة اإلالخبـ ،
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156ومابهضَا ؛ ابً بشىىاٌ  ،الطلت 195/1 ،ومابهضَا ؛ الػبي ّ ،بغُت اإلالخمـ 301/1 ،
ومابهضَا ؛ ابً ؾهُض  ،اإلاغغب 23/1 ،؛ ابً نظاعي  ،البُان اإلاغغب .110-109/2 ،
 -155الخشجي  ،ؤزباع الفلهاء  ،ص.44
 -156مدمض بً كاؾم بً مدمض بً كاؾم بً ؾُاع ً ،ىجى ابا نبض هللا ؾمو مً ابُه
ومً بلي بً مسلض ومدمض بً وغاح والخشجي وغحرَم وعخل الى اإلاشغق ؾمو بمطغ
ً
ً
وصزل الهغاق وؾمو بالبطغة والىىفت وبغضاص وان مخلضما في نلم الىزائم وعاؾا فيها ،
ً
ً
ً
مشاوعا ؤًام نبض الغخمً الىاضغ وؾمو الىاؽ مىه هشحرا  ،وان زلت ضضوكا  .جىفي ؾىت
(َ328ـ 939 /م) ً .ىكغ  :ابً الفغضخي  ،جاعٍش 698-697/2 ،؛ الخمُضي  ،ظظوة اإلالخبـ
،ص.77
 -157الخشجي  ،ؤزباع الفلهاء  ،ص.159
 -158ابً نظاعي  ،البُان اإلاغغب .109/2 ،
 -159الخشجي  ،ؤزباع الفلهاء  ،ص.37
 -160الخشجي  ،ؤزباع الفلهاء  ،ص102؛ ابً الفغضخي  ،جاعٍش 637/2،؛ نُاع  ،جغجِب
اإلاضاعن .454/1 ،
 -161مدمض بً ًىؾف بً مؿغوح ً :ىجى ابا نبض هللا مً ؤَل كغؾبت عوي باالهضلـ نً
غاػ بً كِـ ونِسخى بً صًىاع وعخل فؿمو سخىىن باللحروان وعخل بلى مطغ  ،وصزل
مىت  ،والٍ ألامحر مدمض الطالة وواهذ الفخُا صائغة نلُه في ؤًامه مو اضبغ بً زلُل ونبض
الانلى بً وَب  ،جىفي ؾىت (َ271ـ 884/م) ً .ىكغ  :ابً الفغضخي  ،جاعٍش 640-639/2 ،؛
الخمُضي  ،ظظوة اإلالخبـ  ،ص.86
 -162ابً الفغضخي  ،جاعٍش 640/2 ،؛ نُاع  ،جغجِب اإلاضاعن .447/2 ،
ً
 -163ابً الفغضخي  ،جاعٍش  152-150/1 ،وٍىكغ اًػا  :نُاع  ،جغجِب اإلاضاعن .449/1 ،
 -164كاؾم بً اضبغ ً :ىجى ابا مدمض وَهغف بالبُاوي ؾمو بلغؾبت مً بلي بً مسلض
وابي نبض هللا الخشجي ومدمض بً وغاح وعخل الى اإلاشغق واهطغف كاؾم الى الاهضلـ
ً
ُ
بهلم هشحر وماٌ الىاؽ الُه في جاعٍش اخمض بً ػَحر  ،وهخب ابً كخِبت  ،ضىف هخابا في
اخيام اللغان وله هخاب في فػائل كغَش وهخاب في الىاسخ واإلايؿىر وغحرَا  .جىفي ؾىت
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(َ340ـ 951 /م) ًىكغ  :ابً الفغضخي  ،جاعٍش 614-611/2،؛ الخمُضي  ،ظظوة اإلالخبـ ،
ص.298-297
-165الخشجي  ،ؤزباع الفلهاء 27-26 ،24 ،؛ ابً الفغضخي  ،جاعٍش .151-150 ،
-166نمغو بً نبض هللا بً لُض اللبهت  :مىلى ابىت نبض الغخمً بً مهاوٍت وَى اوٌ مً ولي
كػاء الجمانت مً اإلاىالي  ،فشم طلً نلى الهغب وجيلمىا فُه  ،ووان نمغو بً نبض هللا ضيُهه
ً
لالمحر مدمض كبل ان ًلي الخالفت وان ناعفا بفػله ونلله واصبه فلضمه لللػاء ؾىت (َ250ـ /
864م) زم نؼله نلى ازغ كػُت بلي بً مسلض  .ووالٍ اللػاء للمغة الشاهُت ؾىت (َ260ـ 873/م)
وختى نام (َ263ـ 876 /م)  .جىفي ؾىت (َ273ـ 886 /م) ًىكغ  :الخشجي  ،كػاة كغؾبت ،
ص 170-146؛ ابً الفغضخي  ،جاعٍش .539/2 ،
-167ابً الفغضخي  ،جاعٍش .539/2 ،
-168ابً الفغضخي  ،جاعٍش .652/2 ،
-169الخشجي  ،ؤزباع الفلهاء  ،ص.93
-170الخشجي  ،ؤزباع الفلهاء  ،ص.47
-171الخشجي  ،ؤزباع الفلهاء  ،ص. 198 ،95 ،44
-172ابً نظاعي  ،البُان اإلاغغب .110-109/2 ،

ُ
وهبحرٍ ووالء ؾلفهما
َ-173اشم بً نبض الهؼٍؼ  :ابى زالض ازى اللاضخي اؾلم بً نبض الهؼٍؼ
ً
لهشمان بً نفان وان َاشم زاضا باألمحر مدمض ًازغٍ بالىػاعة وٍغشخه لللُاصة والاماعة ووالٍ
ُ
هىبه ألامحر اإلاىظع بً مدمض الشهغ مً
هىعة ظُان وَى اخض عظاالث اإلاىالي اإلاغواهُتباالهضلـ
زالفخه بهض ان والٍ الدجابت ألشُاء خلضَا نلُه في زالفت ابُه مدمض ً .ىكغ  :ابً الاباع ،الخلت ،
142-137/1؛ اإلالغي  ،هفذ الؿُب .333/4 ،
 -174الخشجي  ،ؤزباع الفلهاء  ،ص46-45 ،31؛ ابً الفغضخي  ،جاعٍش .167/1 ،
 -175الخشجي  ،ؤزباع الفلهاء  ،ص.45
 -176ابً نظاعي  ،البُان اإلاغغب .110-109/2 ،
 -177الخشجي  ،كػاة كغؾبت  ،ص.154-153
 -178ابً ؾهُض  ،اإلاغغب .23/1 ،
 -179ابً الفغضخي  ،جاعٍش .171/1 ،
 -180ابً الفغضخي  ،جاعٍش .652/2 ،
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قائمح املصادر واملراجع
قائمح املصادر

ابً ألاباع ،ابى نبض هللا مدمض بً نبض هللا بً ؤبي بىغ اللػاعي  ،ث (َ658ـ1260/م)
 -1الخلت الؿحراء  ،جدلُم  ،خؿحن ماوـ  ،الؿبهت الشاهُت  ،صاع اإلاهاعف  ،اللاَغة ،
1985/ٌ1405
ابً ألازحر  ،نؼ الضًً نلي بً ابي الىغم  ،ث( 1232/ٌ630م ).
 -2اليامل في الخاعٍش  ،صاع ضاصع  ،بحروث 1965 /ٌ1385 ،م .
ؤلاصعَسخي  ،ؤبى نبض هللا مدمض بً مدمض بً نبض هللا بً ؤصعَـ  ،ث(1164 /ٌ560م)
 -3هؼَت اإلاشخاق في ازتراق آلافاق  ،الؿبهت ألاولى  ،نالم الىخب  ،بحروث / ٌ1409 ،
1989م
ابً ابي اضِبهت  ،اخمض بً كاؾم بً زلف  ،ث (َ668ـ1270 /م )
 -4نُىن الاهباء في ؾبلاث الاؾباء  ،جدلُم  ،هؼاع عغا  ،صاع مىخبت الخُاة  ،بحروث  ،ص.ث
الباجي  ،ابى الىلُض ؾلُمان بً زلف  ،ث( َ474ـ1081 /م )
 -5الخهضًل والخجغٍذ  ،جدلُم  ،اخمض البزاع  ،وػاعة ألاوكاف والشاون ؤلاؾالمُت  ،مغاهش
 ،ص.ث .
 -6فطىٌ ألاخيام وبُان ما مطخى نلُه الهمل نىض الفلهاء والخيام  ،جدلُم  ،مدمض ؤبى
ألاظفان  ،الؿبهت ألاولى  ،صاع ؤبً خؼم  ،بحروث 2002 /ٌ1422 ،م .
البساعي  ،ابى نبض هللا مدمض بً بؾمانُل بً ببغاَُم الجهفي  ،ث( 869 / ٌ256م)
 -7الخاعٍش الىبحر  ،جغهُا  ،صًاع بىغ  ،ص.ث .
ابً بؿام  ،ابى الخؿً نلي  ،ث (1147/ٌ542م )
 -8الظزحرة في مداؾً ؤَل الجؼٍغة  ،جدلُم  ،بخؿان نباؽ  ،صاع الشلافت  ،بحروث ،
1979
ابً بشىىاٌ ،زلف بً نبض اإلالً بً مؿهىص ،ث (َ578ـ1083/م)
 -9ظؼء بلي بً مسلض مً اخاصًض الخىع  ،ص.ؽ  ،ص.م ،ص.ث .
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-10الطلت  ،جدلُم ابغاَُم الابُاعي  ،الؿبهت الاولى  ،صاع الىخاب اإلاطغي  ،صاع الىخاب
اللبىاوي  ،اللاَغة  ،لبىان . 1998 ،
البىغي  ،ابى نبُض هللا نبض هللا بً نبض الهؼٍؼ بً مدمض  ،ث (1094/ٌ 487م)
 -11اإلاؿالً واإلامالً  ،جدلُم  ،ظماٌ ؾلبه  ،الؿبهت ألاولى  ،صاع الىخب الهلمُت  ،لبىان
 ،بحروث 2003 /ٌ1424 ،م
ابً الجىػي  ،ؤبى الفغط نبض الغخمً بً نلي بً مدمض  ،ث( 1200 /ٌ597م )
 -12اإلاىخكم في جاعٍش اإلالىن وألامم  ،جدلُم  ،نبض اللاصع نؿا ومطؿفى نبض اللاصع نؿا
 ،الؿبهت ألاولى  ،صاع الىخب الهلمُت  ،بحروث 1992 /ٌ1421 ،م .
ابً ابى خاجم  ،ابى مدمض نبض الغخمً  ،ث (َ347ـ958/م ) .
 -13الجغح والخهضًل  ،الؿبهت الاولى  ،مؿبهت مجلـ صائغة اإلاهاعف الهشماهُت  ،صاع اخُاء
الترار الهغبي  ،بحروث 1952 ،مَ1271 /ـ .
ابً خبان،ابى خاجم بً اخمض الخمُمي البؿتي  ،ث ( َ354ـ965/م) .
 -14مشاَحر نلماء الامطاع و انالم فلهاء الاكؿاع  ،جدلُم  ،مغػوق نلي ابغاَُم  ،الؿبهت
الاولى صاع الىفاء  ،اإلاىطىعة 1991 ،مَ1411/ـ .
ابً حجغ  ،شهاب الضًً اخمض بً نلي  ،ث( َ852ـ1448 /م)
 -15ؤلاضابت في جمُحز الصخابت  ،جدلُم  ،ناصٌ اخمض نبض الىاخض  ،نلي مدمض نىع ،
الؿبهت ألاولى  ،صاع الىخب الهلمُت  ،بحروث َ1415 ،ـ1955 /م .
-16تهظًب التهظًب  ،الؿبهت ألاولى  ،صاع الفىغ  ،بحروث َ1404 ،ـ 1984 /م .
 -17لؿان اإلاحزان  ،الؿبهت الشاهُت  ،ماؾؿت الانلمي  ،بحروث َ1390 ،ـ1971 /م .
ابً خؼم  ،ابى مدمض نلي بً خؼم ألاهضلسخي  (،ثَ456ـ1036 /م)
 -18ظمهغة اوؿاب الهغب  ،الؿبهت الشالشت  ،صاع الىخب الهلمُت  ،بحروث 2003. ، 1424 ،
 -19عؾائل ابً خؼم  ،جدلُم  ،اخؿان نباؽ  ،الؿبهت الشاهُت  ،اإلااؾؿت الهغبُت
للضعاؾاث واليشغ َ1427 ،ـ2007 /م .
الخمُضي  ،ابي مدمض بً ابي هطغ فخىح بً نبض هللا  (،ث َ488ـ1095 /م)
 -20ظظوة اإلالخبـ في طهغ والة الاهضلـ  ،جدلُم  ،عوخُت نبض الغخمً الؿىٍفي  ،الؿبهت
ألاولى  ،صاع الىخب الهلمُت 1997 /ٌ1417 ،م .
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الخمحري ،مدمض بً نبض اإلاىهم ث( َ 710ـ 1310/م ).

 -21الغوع اإلاهؿاع في زبر ألاكؿاع  ،جدلُم  ،بخؿان نباؽ  ،الؿبهت الشاهُت  ،لبىان ،
بحروث َ1404 ،ـ. 1984/
ابً خُان  ،ؤبى مغوان خُان بً زلف  ،ث (َ469ـ 1076 /م)
 -22اإلالخبـ مً ؤهباء ؤَل ألاهضلـ  ،جدلُم  ،مدمىص نلي ميي  ،اللاَغة /ٌ1415 ،
1994م
الخشجي  ،ؤبى نبض هللا مدمض بً خاعر  ،ث( َ361ـ 971 /م )
 -23كػاة كغؾبت  ،وغو خىاشُه  ،ؾالم مطؿفى البضعي  ،الؿبهت ألاولى  ،صاع الىخب
الهلمُت  ،بحروث 1999 / ٌ1420 ،م .
ابً الخؿُب  ،لؿان الضًً ابى نبض هللا مدمض الخلمؿاوي  ،ث (1374 / ٌ776م)
 -24ؤنماٌ ألانالم فُمً بىَو كبل الاخخالم مً ملىن ؤلاؾالم ،اإلاؿمى ب ـ (بخاعٍش اؾباهُا
الاؾالمُت ) ،جدلُم  ،لُفي بغوفيؿاٌ  ،الؿبهت الشاهُت  ،صاع اإلاىشىف  ،بحروث . 1956 ،
الخؿُب  ،اخمض خؿً اإلاهغوف بابً كىفظ  ،ث (َ809ـ 1406 /م )
 -25الىفُاث  ،جدلُم  ،ناصٌ هىيهؼ  ،الؿبهت الشاهُت  ،صاع ألاكامت الجضًضة  ،بحروث ،
1978 /ٌ1397م
ابً زلضون  ،نبض الغخمً  ،ث( َ808ـ1405 /م )
 -26اإلابخضؤ والخبر في اًام الهغب والعجم والبربغ ومً ناضغَم مً طوي الؿلؿان الاهبر ،
صاع ؤخُاء الترار الهغبي  ،بحروث  ،ص.ث .
ابً زليان  ،شمـ الضًً ؤبى الهباؽ اخمض بً مدمض  ،ث(َ 681ـ1282 /م)
 -27وفُاث ألانُان  ،وبهباء ؤبىاء الؼمان  ،جدلُم  ،اخؿان نباؽ  ،صاع الشلافت  ،لبىان ،
ص.ث .
ابً زُاؽ  ،زلُفت الهطفغي  ،ث (َ240ـ854 /م ).
 -28جاعٍش زلُفت بً زُاؽ  ،جدلُم  ،ؾهُل ػواع  ،صاع الفىغ  ،بحروث َ1414 ،ـ. 1993/
ابً زحر  ،ابى بىغ مدمض  ،ث (َ575ـ 1179 -م)
 -29فهغؾت ابً زحر  ،جدلُم  ،ابغاَُم الابُاعي  ،الؿبهت الاولى  ،صاع الىخاب اإلاطغي  ،صاع
الىخاب اللبىاوي َ1980 ،ـ . 1410/
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الضمحري  ،هماٌ الضًً  ،ث (َ808ـ1405/م)

 -30خُاة الخُىان الىبري  ،الؿبهت الشالشت  ،صاع الىخب الهلمُت  ،بحروث َ1424 ،ـ
2003/م ،
الظَبي  ،ؤبى نبض هللا شمـ الضًً  (،ث 1347 /ٌ748م)
 -31جاعٍش ؤلاؾالم ووفُاث اإلاشاَحر وألانالم  ،جدلُم  ،نمغ نبض الؿالم جضمغي  ،الؿبهت
الشاهُت  ،صاع الىخاب الهغبي  ،بحروث َ1409 ،ـ. 1998 /
 -32ؾحر انالم الىبالء  ،جدلُم  ،خؿحن ألاؾض  ،الؿبهت الخاؾهت  ،ماؾؿت الغؾالت ،
بحروث َ1413 ،ـ 1993 /م .
الؿبيي  ،جاط الضًً ابي هطغ نبض الىَاب بً نلي  ،ث(1369/ٌ 771م)
 -33ؾبلاث الشافهُت الىبري  ،الؿبهت ألاولى  ،صاع اخُاء الىخب الهغبُت  ،ص.ث .
ابً ؾهض  ،مدمض بً ؾهض  ،ث 844 /ٌ(230م )
 -34الؿبلاث الىبري  ،صاع ضاصع  ،بحروث  ،ص.ث  .ابً ؾمان  ،ؤبي اللاؾم مدمض بً ابي
الهالء  (،الىطف الشاوي مً اللغن الشامً الهجغي  /الغابو نشغ اإلاُالصي )
 -35الؼَغاث اإلاىشىعة في هىذ ألازباع اإلاإزىعة  ،جدلُم  ،مدمىص نلي ميي  ،الؿبهت ألاولى ،
مىخبت الشلافت الضًيُت  ،اللاَغة 2004 /ٌ1424 ،م .
الؿمهاوي  ،ؤبى ؾهض نبض الىغٍم بً مدمض  ،ث 1166 / ٌ562م
 -36ألاوؿاب  ،جلضًم وحهلُم  ،نبض هللا نمغ الباعوصي  ،الؿبهت ألاولى  ،صاع الجىان ،
بحروث َ1408 ،ـ1988/م .
ابً ؾهل  ،ؤبى ألاضبغ نِسخى بً ؾهل بً نبض هللا ؤألؾضي  ،ث(َ486ـ 1093/م)
 -37ألاخيام الىبري اإلاؿمى ( ؤلانالم بىىاػٌ ؤلاخيام)  ،جدلُم  ،هىعة مدمض نبض الهؼٍؼ
الخىٍجغي  ،الؿبهت الاولى 1995 /ٌ1415 ،م
 ابً ؾهُض  ،نلي بً مىسخى بً مدمض ث (1236/ٌ685م)-38اإلاغغب في خلى اإلاغغب  ،ث ( َ685ـ 1286 /م)  ،وغو خىاشُه  ،زلُل اإلاىطىع ،
الؿبهت الاولى  ،صاع الىخب الهلمُت بحروث 1987 ،م.1407/
الشاؾبي  ،ابي اسخاق ابغاَُم بً مىسخى بً مدمض اللخمي َ790( ،ـ1387/م)
 -39الانخطام  ،غبؿه وصدخه  ،اخمض نبض الباقي  ،صاع الىخب الهلمُت  ،بحروث  ،ص.ث .
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ابً ضانض ألاهضلسخي  ،ؤبى اللاؾم بً اخمض  (،ث 1069 /ٌ462م)

 -40ؾبلاث ألامم  ،جدلُم  ،خؿحن ماوـ  ،صاع اإلاهاعف  ،اللاَغة 1998 /ٌ1418 ،م .
الطفضي  ،ضالح الضًً زلُل بً ؤًبً  ،ث( 1362 /ٌ764م)
 -41الىافي بالىفُاث  ،جدلُم  ،اخمض الاعهائوؽ  ،صاع اخُاء الترار  ،بحروث َ1420 ،ـ /
2000م .
الػبي  ،اخمض بً ًدحى بً اخمض بً نمحرة  ،ث (َ599ـ  1203 /م )
 -42بغُت اإلالخمـ في جاعٍش عظاٌ ؤَل ألاهضلـ  ،جدلُم  ،ابغاَُم الابُاعي  ،صاع الىخاب
اإلاطغي  ،اللاَغة  ،صاع الىخاب اللبىاوي  ،بحروث . 1989 / ٌ 1410 ،
الؿبري  ،ؤبى ظهفغ مدمض بً ظغٍغ ،ث( َ 310ـ 922 /م )
 -43جاعٍش الغؾل واإلالىن  ،مغاظهت وجصخُذ  ،هسبت مً الهلماء  ،الؿبهت الغابهت ،
ماؾؿت ألانلمي  ،بحروث َ1403 ،ـ 1983 /م .
ابً نبض البر ،ابى نمغ ًىؾف بً نبضهللا( ،ثَ463ـ1707 /م)
 -44الاؾدُهاب في مهغفت الاصخاب  ،جدلُم مدمض البجاوي  ،الؿبهت الاولى  ،صاع الجُل ،
بحروث َ1412،ـ1992/م .
 -45ـ ـ ،ظامو بُان الهلم وفػله  ،صاع الىخب الهلمُت ،بحروث َ1398 ،ـ1977/م .
ابً نبضون  ،مدمض بً اخمض الخجُبي  ،ث( َ520ـ 1126 /م)
 -46زالر عؾائل في آصاب الخؿبت واإلاددؿب  ،جدلُم  ،لُفي بغوفيؿاٌ  ،مؿبهت اإلاههض
الهلمي الفغوسخي لآلزاع الشغكُت  ،اللاَغة َ1374 ،ـ 1955 /م .
ً
ابً نظاعي  ،ابى الهباؽ اخمض بً مدمض اإلاغاهصخي  ،وان خُا ؾىت (1312 / ٌ712م)
 -47البُان اإلاغغب في ؤزباع ألاهضلـ واإلاغغب  ،الجؼء الشاوي  ،جدلُم  ،ط.ؽ هىالن ولُفي
بغوفيؿاٌ  ،صاع الشلافت  ،بحروث َ1400 ،ـ1980 /م .
ابً الهغبي  ،ؤبى بىغ  ،ث( 1148 / ٌ543م)
 -48الهىاضم واللىاضم  ،جدلُم  ،نماع الؿالبي  ،مىخبت صاع الترار  ،اللاَغة  ،ص.ث .
ابً نؿاهغ  ،ابى اللاؾم نلي بً الخؿً  ،ث (َ 571ـ 1175 /م)
 -49جاعٍش مضًىت صمشم  ،جدلُم  ،نلي شحري  ،صاع الفىغ  ،بحروث 1995 / ٌ1415 ،م .
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ابً نؿُت ،ابى مدمض نبض الخم اإلاداعبي الاهضلسخي ،ث خىالي ( مىخطف اللغن الؿاصؽ
الهجغي )
 -50فهغؽ ابً نؿُت  ،جدلُم مدمض ابى الاظفان  ،مدمض الؼاهي  ،الؿبهت الشاهُت  ،صاع
الغغب الاؾالمي  ،بحروث 1983 ،م َ1403 /ـ .
نُاع  ،ابى الفػل بً مىسخى  ،ث(َ544ـ 1149 /م)
 -51جغجِب اإلاضاعن وجلغٍب اإلاؿالً إلاهغفت بنالم مظَب مالً  ،غبؿه وصدخه  ،مدمض
ؾالم َاشم  ،الؿبهت ألاولى  ،صاع الىخب الهلمُت  ،بحروث . 1998 / ٌ1418 ،
 -52الغىُت فهغؾذ شُىر اللاضخي نُاع  ،جدلُم  ،ماَغ ػَحر ظغاع  ،الؿبهت الاولى ،
1982م َ1402 /ـ ،
 -53مظاَب الخيام في هىاػٌ ألاخيام  ،جدلُم  ،مدمض بً شغَهت  ،الؿبهت الشاهُت  ،صاع
الغغب ؤلاؾالمي  ،بحروث َ1417 ،ـ1997 /م .
الهُجي ،ابى مدمض مدمىص بً اخمض ،ث( َ855ـ1451 /م)
 -54نمضة اللاعي  ،صاع بخُاء الترار الهغبي  ،بحروث  ،ص.ث .
ابً غالب  ،مدمض بً ؤًىب بً غالب الغغهاؾي ،ث ( 1175/ٌ571م)
 -55فغخت ألاهفـ في جاعٍش ألاهضلـ  ،جدلُم  ،لؿفي نبض البضٌو  ،مجلت مههض
اإلاسؿىؾاث  ،اإلاجلض ألاوٌ الجؼء الشاوي  ،هىفمبر 1955 / ٌ1374 ،م .
ؤبى الفغط ألاضفهاوي  ،نلي بً الخؿحن بً مدمض  ،ث( 966 / ٌ356م )
 -56ملاجل الؿالبحن  ،كضم له  ،واقم اإلاكفغ  ،الؿبهت الشاهُت  ،ماؾؿت صاع الىخاب  ،كم
1965 /ٌ1385 ،م .
ابً فغخىن ،بغَان الضًً ؤبى الىفاء ببغاَُم  ،ث( 1397 /ٌ779م)
 -57جبطغة الخيام في ؤضىٌ ألاكػُت ومىاهج ألاخيام  ،نلم نلُه  ،ظماٌ اإلاغنشلي ،
الؿبهت ألاولى  ،صاع الىخب الهلمُت  ،بحروث َ1416 ،ـ 1995 /م .
ابً الفغضخي  ،نبض هللا بً مدمض بً ًىؾف بً هطغ الاػصي  ،ث( َ403ـ 1012 /م)
 -58جاعٍش نلماء ألاهضلـ  ،جدلُم  ،ببغاَُم ألابُاعي  ،صاع الىخاب اإلاطغي  ،اللاَغة  ،صاع
الىخاب اللبىاوي  ،بحروث 1989 / ٌ1410 ،م .
ابً كخِبت  ،ؤبي مدمض نبض هللا  ،ث (889 / ٌ276م )
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 -59اإلاهاعف  ،جدلُم  ،زغوث نياشت  ،الؿبهت الشاهُت  ،صاع اإلاهاعف  ،اللاَغة /ٌ1388 ،
1969م
 -60ؤلامامت والؿُاؾت  ،جدلُم  ،ؾه مدمض الؼٍجي  ،ماؾؿت الخلبي  ،ص.ث .
ابً اللىؾُت  ،ابى بىغ مدمض بً نمغ  ،ث (َ367ـ )977 /م
 -61جاعٍش افخخاح ألاهضلـ  ،جدلُم ابغاَُم ؤلابُاعي  ،الؿبهت الشاهُت  ،صاع الىخاب اإلاطغي
 ،صاع الىخاب اللبىاوي  ،اللاَغة  ،لبىان . 1989 ،
ابً هشحر  ،اؾمانُل  ،ث(َ774ـ1372/م)
 -62البضاًت والنهاًت  ،جدلُم  ،نلي شحري  ،الؿبهت ألاولى  ،صاع بخُاء الترار الهغبي ،
بحروث  1988/ ٌ1408 ،م .
اإلاغاهصخي  ،نبض الىاخض  ،ث ( َ647ـ /
 -63اإلاعجب في جلخُظ ازباع اإلاغغب  ،جدلُم ،مدمض ؾهُض الهغٍان ،لجىت اخُاء الترار
الاؾالمي  ،الجمهىعٍت الهغبُت اإلاخدضة  ،ص .ث .
اإلاؼي  ،ظماٌ الضًً ابي الدجاط ًىؾف  ،ث (َ742ـ 1341 /م )
 -64تهظًب الىماٌ في اؾماء الغظاٌ  ،جدلُم  ،بشاع نىاص مهغوف  ،الؿبهت الغابهت ،
بحروث َ1406 ،ـ 1985 /م .
اإلاؿهىصي  ،ابى الخؿً نلي بً الخؿحن بً نلي ،ث(َ346ـ957 /م )
 -65مغوط الظَب ومهاصن الجىَغ  ،جضكُم وغبـ  ،اؾهض صاغغ  ،الؿبهت الشاهُت  ،كم ،
َ1404ـ. 1984 /
اإلالغي  ،اخمض بً مدمض اإلالغي الخلمؿاوي  ،ث( َ1041ـ1631 /م)
 -66هفذ الؿُب مً غطً ألاهضلـ الغؾُب  ،حهلُم  ،مغٍم كاؾم ؾىٍل وٍىؾف نلي
ؾىٍل  ،الؿبهت ألاولى  ،بحروث . 1995 /ٌ1415 ،
ابً مهحن الضوعي ً ،دُخى  ،ث( 847 / ٌ233م )
 -67جاعٍش ًدحى بً مهحن  ،جدلُم  ،نبض هللا اخمض خؿً  ،صاع الللم للؿبانت واليشغ
والخىػَو  ،بحروث  ،ص.ث .
مجهىٌ ث (اللغن الغابو الهجغي  /الهاشغ اإلاُالصي )
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 -68ؤزباع مجمىنت  ،جدلُم  ،ببغاَُم ألابُاعي  ،صاع الىخاب اإلاطغي  ،اللاَغة  ،صاع
الىخاب اللبىاوي  ،بحروث . 1989 /ٌ1410 ،
ً
مجهىٌ  ،وان خُا نام (َ717ـ1307 /م )
 -69جاعٍش ألاهضلـ  ،جدلُم  ،نبض اللاصع بىباًت  ،الؿبهت ألاولى  ،صاع الىخب الهلمُت ،
بحروث 2007 /ٌ1428 ،م .
الىباهي  ،ؤبى الخؿً  ،ث (1389 / ٌ792م )
 -70اإلاغكبت الهلُا فُمً ٌؿخدم اللػاء والفخُا اإلاؿمى جاعٍش كػاة ألاهضلـ  ،غبؿه ،
مغٍم كاؾم ؾىٍل  ،الؿبهت ألاولى  ،صاع الىخب الهلمُت بحروث َ1415 ،ـ1995 /م .
ابً الىضًم  ،ابى الفغط مدمض بً ابي ٌهلىب  ،ث ( َ380ـ 990 /م)
 -71الفهغؾذ ،جدلُمً ،ىؾف نلي ؾىٍل ،الؿبهت الشاهُت  ،صاع الىخب الهلمُت  ،بحروث
َ1422،ـ2002/م .
ابً ماهىال ثَ475(،ـ1082 /م)
 -72اهماٌ الىماٌ . ،ص.ؽ  ،صاع اخُاء الترار الهغبي  ،ص.ث
ابً مسلض  ،بلي  ،ث ( َ276ـ889 /م)
بلي بً مسلض وملضمت مؿىضٍ  ،صعاؾت وجدلُم  ،اهغم غُاء الهمغي ،الؿبهت الاولى ،
1948م 1404/
 -73ـ ــ ،ماعوي في الخىع والىىزغ  ،جدلُم  ،نبلض اللاصع مدمض نؿا ضىفي  ،الؿبهت
الاولى  ،مىخبت الهلىم والخىم  ،اإلاضًىت اإلاىىعة َ1413 ،ـ1992 /م .
ًاكىث الخمىي  ،نبض هللا  ،ث( َ626ـ 1228 /م )
 -74معجم البلضان  ،صاع بخُاء الترار الهغبي  ،بحروث َ1399 ،ـ1979 /م

قائمح املراجع
ابغاَُم  ،بىغ مدمض
 -1الامام الشافيي خُاجه ...فلهه  ،الؿبهت الاولى  ،مغهؼ الغاًت لليشغ والانالم  ،اللاَغة ،
َ1427ـ 2007/م .
بغوفيؿاٌ  ،لُفي
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 -2الخػاعة الهغبُت في اؾباهُا  ،جغظمت ،الؿاَغ اخمض ميي  ،الؿبهت الشالشت  ،صاع اإلاهاعف
 ،اللاَغة 1994 ،مَ1414 /ـ
 -3ـ ـ  ،جاعٍش اؾباهُا الاؾالمُت مً الفخذ الى ؾلىؽ الخالفت اللغؾبُت  ،جغظمت  ،نلي نبض
الغئوف البمبي ،وازغون ،اإلاجلـ الانلى للشلافت 2002 ،م َ1422 /ـ .
البىغ  ،زالض نبض الىغٍم بً خمىص
 -4اليشاؽ الاكخطاصي في الاهضلـ في نطغ الاماعة (َ 316-138ـ928-755 /م )  ،مىخبت
اإلالً نبض الهؼٍؼ الهامت ،الؿهىصًت 1993 ،مَ1414/ـ .
الجُضي  ،نمغ
 -5مباخض في اإلاظَب اإلااليي باإلاغغب  ،الؿبهت ألاولى َ1413 ،ـ 1993 /م .
الخمُضاوي  ،ضباح زابـ نؼٍؼ ؾهُض
-6الاخىاٌ الاظخمانُت والاكخطاصًت النُان الاهضلـ في نهضي الاماعة والخالفت (َ422-137ـ
1030 -755/م ) ،الؿبهت الاولى  ،صاع ومىخبت نضهان  ،بغضاص  ،ص.ث .
خالق  ،خؿً
 -7الهالكاث الخػاعٍت بحن الشغق والغغب في الهطىع الىؾؿى في الهطىع الىؾؿى ،
الؿبهت الشاهُت  ،صاع النهػت الهغبُت  ،بحروث 1912،م 1433 /م .
الخلف  ،ؾالم بً نبض هللا
 -8هكم خىم ألامىٍحن وعؾىمهم  ،الؿبهت ألاولى  ،الجامهت ؤلاؾالمُت  ،اإلاضًىت اإلاىىعة ،
2003 /ٌ1424م
ابى ػَغة ،مدمض
 -9جاعٍش اإلاظاَب الاؾالمُت في الؿُاؾت والهلائض وجاعٍش اإلاظاَب الفلهُت  ،صاع الفىغ
الهغبي  ،ص.ث .
ؾالم  ،نبضالهؼٍؼ
-10اإلاؿلمحن وازاعَم في الاهضلـ مً الفخذ الهغبي ختى ؾلىؽ الخالفت بلغؾبت  ،صاع
النهػت الهغبُت  ،بحروث ص.ث.
الشىهت  ،مطؿفى
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 -11اؾالم بال مظاَب  ،الؿبهت الخاصًت نشغ  ،الضاع اإلاطغٍت اللبىاهُت  ،اللاَغة ،
َ1416ـ 1996 /م .
الطمضي  ،مطؿفى
ً
ً
 -12فله الىىاػٌ نىض اإلاالىُت جاعٍسا ومىهجا  ،الؿبهت الاولى  ،مىخبت الغشض  ،الغٍاع ،
َ1428ـ2007/م
الطىفي  ،زالض
 -13جاعٍش الهغب في الاهضلـ نطغ الاماعة  ،الؿبهت الشاهُت  ،ميشىعاث مؿبهت كاعٍىوـ،
ص.ث
الؿاَغي  ،اخمض
 -14صعاؾاث ومباخض في جاعٍش الاهضلـ نطغي الخالفت والؿىائف  ،الؿبهت الاولى
َ1413،ـ1993/م
نباؽ  ،اخؿان
 -15جاعٍش الاصب الاهضلسخي نطغ ؾُاصة كغؾبت  ،الؿبهت الشاهُت  ،صاع الشلافت  ،بحروث
َ1388،ـ 1969 /م.
بً نؼوػ  ،نبض اللاصع
 -16مطاصع الفله اإلااليي الاولى في ؾىع الخاؾِـ َ 310 -93ـ ،بدض غمً هخاب  :انماٌ
اإلالخلى الىؾجي الشالض  ،للمظَب اإلااليي (اإلاظَب اإلااليي في ؾىع الخاؾِـ انالمه
وزطائطه ومضوهاجه )،صاع الشلافت والًت نحن الضفلى َ1428 ،ـ2007/م .
الهمض َ،اوي ضبخي
 -17هخب البرامج والفهاعؽ الاهضلؿُت  ،الؿبهت الاولى  ،الجامهت الاعصهُت . 1993 ،
الهمغي  ،اهغم غُاء
 -18بدىر في جاعٍش الؿىت اإلاشغفت  ،الؿبهت الشالشت  ،ماؾؿت الغؾالت  ،بحروث َ1395 ،ـ
1975/م .
نىان  ،مدمض نبض هللا
 -19صولت ؤلاؾالم في ألاهضلـ  ،الؿبهت الغابهت  ،مىخبت الخاهجي  ،اللاَغة /ٌ1417 ،
1997م .
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غغمُجي  ،نبض الؿالم

 -20اإلاضاعؽ الطىفُت اإلاغغبُت والاهضلؿُت في اللغن الؿاصؽ الهجغي  ،الؿبهت الاولى ،
صاع الغشاص الخضًشت  ،الضاع البُػاء َ1420 ،ـ 2000 /م.
غفاعي  ،نلي اهبر
 -21صعاؾاث في نلم الضعاًت  ،الؿبهت الاولى  ،ظامهت الامام الطاصق  ،تهغان .13690 ،
اللؿام  ،مىام
 -22جاعٍش الدشغَو ؤلاؾالمي  ،الؿبهت الخامؿت  ،مىخبت وَبت  ،اللاَغة /ٌ1421 ،
2001م .
مدمىص  ،اخمض بىحر
 -23اإلاضعؾت الكاَغٍت باإلاشغق واإلاشغق  ،الؿبهت الاولى  ،صاع كخِبت  ،بحروث ،
1990مَ1411/ـ .
مهمغ  ،هىعي
 -24مدمض بً وغاح ماؾـ مضعؾت الخضًض باألهضلـ  ،الؿبهت ألاولى  ،مىخبت اإلاهاعف ،
الغباؽ 1983 /ٌ1403 ،م .
ماوـ ،خؿحن
 -25فجغ ألاهضلـ (صعاؾت في جاعٍش الاهضلـ مً الفخذ الاؾالمي الى كُام الضولت الامىٍت
755-710/138-92م ) ،الؿبهت الشالشت  ،صاع الغشاص  ،اللاَغة 1985 /ٌ1426 ،م .
 26ـ ـ ـ ،مهالم جاعٍش اإلاغغب والاهضلـ ،الؿبهت الخامؿت  ،صاع الغشاص اللاَغة 2000 ،م
1421/م .
وهىيي  ،نبض اإلاجُض
 -27جاعٍش الضولت ألامىٍت في ألاهضلـ  ،صاع النهػت الهغبُت  ،بحروث  ،ص.ث .
الهغوؽ  ،مطؿفى
 -28اإلاضعؾت اإلاالىُت الاهضلؿُت الى نهاًت اللغن الشالض نشغ الهجغي وشإة وزطائظ،
مؿبهت فػالت َ1418 ،ـ1997/م
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األطارٌح والرسائل اجلامعٍح
الباَلي  ،ؤوؿام غػبان

-1اإلافازغاث في بالص ألاهضلـ مً الفخذ الهغبي ؤلاؾالمي وختى ؾلىؽ غغهاؾت ( ٌ897 -92
1492-710 /م )  ،اؾغوخت صهخىعاٍ غحر ميشىعة  ،ولُت آلاصاب  ،ظامهت البطغة ،
2009 /ٌ1430م
البشغي  ،ؾهض نبضهللا ضالر
 -2الخُاة الهلمُت في نطغ الخالفت في الاهضلـ (َ422 -316ـ1030-928/م) مههض البدىر
الهلمُت واخُاء الترار الاؾالمي  ،مىت اإلاىغمت 1997 ،م – َ1417ـ
الهىش  ،ابغاَُم نلي
 -3التربُت والخهلُم في الاهضلـ  ،عؾالت ماظؿخحر غحر ميشىعة  ،ولُت الفله  ،الجامهت
الاعصهُت 1982 ،م َ1402/ـ
الهىفي  ،ؾلمي بً ؾلُمان بً مؿُفغ الخؿُجي
 -4الخؿبت في ألاهضلـ  ،عؾالت صهخىعاٍ غحر ميشىعة ظامهت ؤلامام مدمض بً ؾهىص
ؤلاؾالمُت  ،ولُت الضنىة  ،اإلاضًىت اإلاىىعة 2000 /ٌ1421 ،م .
مدمض  ،ضالر اصعَـ
 -5جاعٍش الضنىة الاؾالمُت في الاهضلـ  ،عؾالت ماظؿخحر غحر ميشىعة  ،ظامهت الامام
مدمض بً ؾهىص  ،ولُت الضنىة والانالم  ،اإلاملىت الهغبُت الؿهىصًت َ1414 ،ـ
مىطىعٍت  ،ناشىع
 -6الدؿامذ الضًجي في قل الضولت ألامىٍت باألهضلـ  ،عؾالت ماظؿخحر غحر ميشىعة  ،ظامهت
الخاط لخػغ  ،ولُت آلاصاب والهلىم ؤلاوؿاهُت  ،الجؼائغ باجىت 2007 / ٌ1428 ،م .
اإلاىمجي  ،زالض مطؿفى
 -7الفلهاء وزىعة ؤَل الغبؼ في ألاهضلـ 821 -796 / ٌ206 -180م  ،اؾغوخت صهخىعاٍ
غحر ميشىعة  ،الجامهت ألاعصهُت  ،ولُت الضعاؾاث الهلُا 1995 /ٌ1461 ،م .
همغ  ،امحن مدمض امحن

323

8102

مجلت آداب البصرة /العدد28

 -8الجامهاث الاؾالمُت في الاهضلـ وازغَا نلى النهػت الاوعبُت  ،عؾالت ماظؿخحر غحر
ميشىعة  ،ولُت الضعاؾاث الهلُا  ،الجامهت الاعصهُت  2001 ،م – َ1421ـ .
ًىؾف  ،مدؿً ؾهمت
 -9البِئت الفىغٍت للمظاَب الفلهُت الخمؿت ختى 1258 /ٌ656م  ،عؾالت
ماظؿخحرغحرميشىعة،ولُتآلاصاب،ظامهتالبطغة2014 /ٌ1435 ،م .
الثحىث والذورٌاخ
اًغفى ،صومىًُ
 -1نلماء الاهضلـ  ،بدض غمً هخاب  :الخػاعة الهغبُت في الاهضلـ  ،جدغٍغ  ،ؾلمى
الخػغاء الجُىسخي  ،الؿبهت الشاهُت  ،مغهؼ صعاؾاث الىخضة الهغبُت  ،بحروث 1999،م
َ1419/ـ .
بهُىن  ،ؾهى
 -2الخىاضل الشلافي بحن الاهضلـ واإلاشغق  ،ولُت الاصاب والفىىن  ،ماجمغ فُال صًفُا الضولي
الغابو نشغ
خماصٍ  ،مدمض ماَغ
 -3الىخب واإلاىخباث في الاهضلـ ،مجلت ولُت الهلىم الاظخمانُت – ظامهت الامام مدمض بً
ؾهىص  ،الهضص  ، 6الؿهىصًت 1402/ 1982 ،م
نبض الهاصي  ،نبض الباقي الؿُض
 -4اإلاظَب الكاَغي ووشاجه وجؿىعٍ باإلاغغب والاهضلـ ،ختى نهاًت اإلاىخضًً  ،خىلُت
ؾُمىاع الخاعٍش الاؾالمي والىؾُـ  ،الهضص، 2مطغ 2012 ،م َ1433/ـ .
فُحرو ،ماعٍا اًؼابُل
 -5الؼهضكت والبضم في الاهضلـ  ،بدض غمً هخاب  :الخػاعة الهغبُت في الاهضلـ  ،جدغٍغ  ،ؾلمى
الخػغاء الجُىسخي  ،الؿبهت الشاهُت  ،مغهؼ صعاؾاث الىخضة الهغبُت  ،بحروث 1999،م َ1419/ـ .
اإلاشهضاوي  ،مدمض مىلىص زلف
 -6ازغ الجاخل في الشلافت الاهضلؿُت  ،مجلت ولُت الاصاب  ،الهضص ، 60بغضاص 2002 ،م /
1422م .
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