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امللخص-:
جباًيذ أويإ الٗلماء املهاحغًٍ الى بالص املهجغ مهغ وبالص الكامٞ ،البٌٗ
٧ان ٢ض خٓي بترخُب وها ٫م٩اهه مغمى٢ت في مؤؾؿاث الضولت ختى باث ممً
ًؤزظ باعاءٍ وٞخىاٍ لِـ مً الخانت ٣ٞ ِ٣ٞض اؾخدؿً الٗامت الٗضًض مً
الٗلماء الٗغاُ٢حن ممً َاحغوا الى مهغ وبالص الكام .في خحن هجض أن مً
الٗلماء مً ٖاف ٖلى خاٞت التهمِل وإلاه٩اع ٖلى الغٚم مً م٩اهتهم الٗلمُت
ؾىاء ٧اهذ في بلضَم الام عٚم ما جمخٗىا به وجمحزوا به مً م٣ضعة وٟ٦اءة لم
جل٣ي الغٖاًت الالػمت ٗٞاقىا خُاة الخغمان والٗىػ وال٣ٟغ بل ٖاوى بٌٗ منهم
خُاة الدكغص .
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SITUATIONS OF IRAQI SCHOLARS IN THE
DIASPORA COUNTRIES
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Abstract:
The conditions of the migrant scholars to the countries
of the Diaspora, Egypt and the Levant, are both diverse
and varied. Some had been welcomed and won a
prominent place in the institutions of those countries
because of this the public was encouraged by many Iraqi
scholars who immigrated to Egypt and the Levant, and
their opinions and fatwas was welcomed from the
private sectors as well. While we find that there are
scientists who lived on the brink of marginalization and
denial, despite your scientific standing, whether it was in
their home country, and what they enjoyed and
distinguished them, their ability and competence did not
receive the necessary crisis, where they lived a life of
deprivation, destitution and poverty, and some of them
even experienced a life of displacement.
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املبحث االول :أوضاع املهاجرين املعاشية واالجتناعية

ًم٨ىىا جىيُذ أويإ الٗلماء املهاحغًٍ املٗاقُت وخالتهم الاحخماُٖت ٖبر ما امضجىا به
املهاصع مً مٗلىماث خىَ ٫ؤالء الٗلماء وأن ٧اهذ َظٍ املٗلىماث هؼعٍ ومكدخت بأم٩ان
الباخث ج٣ضًغ بٌٗ الخاالث املٗاقُت والاحخماُٖت لهؤالء الٗلماء املهاحغًٍ ما ملؿىاٍ
في أْهاع الاَخمام والغٖاًت مً ٢بل الؿالَحن ؾىاء الاًىبُحن او املمالُ ٪لٗضص مً
الٗلماء ٞاالَاع الٗام لهاجحن الضولخحن (الاًىبُت واململىُ٦ت) اُٖى لهؤالء املهاحغًٍ
والىاٞضًً م٩اهت ؾامُت في أٚلب الاخُان ما حٗلهم ْاَغة ٖلمُت ٢ائمت ٖلى ٖؼػث
الاػصَاع وجُىع للخغ٦ت ال٨ٟغٍت والٗلمُت وَظا ما محزَم ًٖ أَل الؿ٩ان ألانلُحن.
الا أن َظا ال ًمى٘ مً مٗاهاة الٗضًض مً الٗلماء ممً ٖاقىا الٛغبت والبٗض ًٖ صًاع
ألاخبه وألاَل منها مٗاهاتهم في جىٞحر ؾبل الخُاة ال٨غٍمت التي ؾٗىا في جدهُلها ٖىض
هجغتهم وفي الخضًث ًٖ الجٛغافي املٗغوً ٝا٢ىث الخمىي (ث 8228/ٌ626م)( )8الٗغاقي
ً
ً
امليكأ ٞهى حاء َٟال نٛحرا الى مضًىت بٛضاص ٞتربى بحن يىاخيها وٖغَ ًٖ ٝظا املؤعر
٦ثرة جى٣له ختى ايُغ الى الخسٟي في مضًىت خلب بٗض أن حٗغى لٗضص مً املًاً٣اث مً
٢بل ال٣ٟهاء( )2لظا جى٣ل ًا٢ىث الخمىي ما بحن املىنل وزغاؾان وأعبل الا أهه في الازحر
ٖاص الى مضًىت خلب وب٣ي ٞيها الى وٞاجه .أما ٧ ٠ُ٦اهذ اخىاله في خلب ٣ٞض ط٦غ بأهه ٧ان
()3

٢ض ٖاوى مً الٗىػ والٟا٢ه
ً
حاء َٟال مً صًاع الغوم ٧اٞت مٗامالجه الخجاعٍت( )4اي اهه ٢ض ً٨ىن ٖمل بالخجاعة

ٖلى الغٚم مما ٧ان ٢ض مىده الخاحغ الظي بُ٘ له ٖىضما

واؾخدها ٫الامىا٦ ،٫ما اهه ٧ان ٢ض خهل ٖلى عػ٢ه ًٖ َغٍ ٤حٗلُم الخِٞ ،هاع
ً
ًيسخ ال٨خب وبُٗها ما ٞخذ له بابا آزغ في الخد ،٤ُ٣والخٗغ ٝالى املؤلٟاث ومُالٗت
ال٨ثحر منهاٞ .اه٨ك ٠له باب الٗلم بهىعة أوؾ٘ لخض أن ؾُضٍ ومٗخ٣ه ناع ٌؿخسضمه
بغاجب ٖىضٍ وأقغ٦ه في ججاعجه لالؾخٟاصة مً مىاَبهٞ ،هاعث له ثغوة ،وٖىض وٞاة ؾُضٍ
ُ
ٖمل في الخجاعٍ وجدضًضا في ججاعة ال٨خب( )5وٖىضما زغج ملماعؾت الخجاعة وٖاص ٞىحض
()6

مىالٍ ٢ض ماثٞ ،أزظ مً جغ٦خه ما ًم٨ىه مً الاججاع

وَىا وؿخٟهم اط ٧ان ًا٢ىث

الخمىي ٖلى ٢ضع مً الٛنى واهه ناخب امىا ٫ال بأؽ بها٨ً ٠ُ٨ٞ .ىن أهخهى به الامغ الى
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أن ٌٗاوي الٗىػ وال٣ٟغوالٓاَغ ان ًا٢ىث الخمىي ٢ض اؾخ٣غ في زىاعػم ٞم٨ث ٞيها الى
أن ٚاع ٖليها حى٨حز زان ؾىه (8289/ٌ686م)(ٞ .)7أنهؼم ًا٢ىث الى املىنل ال ًدمل
ً
()8
قِئا مً ماله ،ثم ؾاع الى خلب وأ٢ام في ْاَغَا الى أن ماث ؾىه (8228/ٌ626م)
و٧ان لٗالم الىدى الىاؾُي ال٣اؾم الُ٨ا ٫املخىفي ؾىت (8228/ٌ626م)( )9زهىمه
م٘ هداة خلب ٧اصث جؤثغ في حٛحر وا ٘٢خاله هدى الاؾىء ٨ٞما مٗغو ًٖ ٝبً الُ٨ا ٫اهه
ً
هدىي وأًًا ً٣ى ٫الكٗغ وقٗغٍ احىص مً الىداة( )81ختى اثنى ٖلُه فى خلب مً الٗلماء
ً
()88
والٗامه بأهه ((هدىٍ عجُبا فى بغاءجهٌ ،ؿ ِ٣مىه ما ًدترػ مىه الاَٟا ٫واملبخضئىن))
حٗغى َظا الٗالم الىدىي الى ه٣ض مً ٢بل أخض هداة خلب ٣ٞض عوي اهه٢(( :هض مغة في
مجلـ الؿلُان املل ٪الٓاَغً...يكض ٢هُضة ُٖضًه و٧ان قهغ عمًان ،وجظا٦غ خايغوا
املجلـ لٟٓت الُٗض ،وما انلها ٣ٞاَ ٫ى :أنلها ((ٖىص)) ،ومً ٖاص ٌٗىص ،جدغ ٥خغٝ
ً
الٗلت واه٨ؿغ ما ٢بلهٞ ،اه٣لبذ ًاء))(ٞ )82غص ٖلُه أخض هداة خلب ٢ائال( :لى ٧ان أنلها
ً
((ٖىص)) لصخذ ولم حٗل ُ٢اؾا ٖلى ((ٖىج)) واهما انلها ((ٖىص)) ؾ ً٨خغ ٝالٗلت
()83

واه٨ؿغ ما ٢بله٣ٞ ،لبذ ًاء))

ٞسالٟه ابً الُ٨اٖ ٫لى َظا ال٣ى ٫ولم ًخ ٤ٟمٗه

واٖخبرَا اَاهه له ٞأزظ في امل٩ابغة واملٛالبت ختى اهٟهل املجلـ ٖلى أهه لم ًُٞ ٘٣ه ٢ى٫
أخضَما مً ألازغ ،وهؼ ٫الى الجام٘ في ب٨غة جل ٪اللُلت ،وحٗاوصوا املؿألت مً حضًض ختى
()84

جضاٗٞا في وؾِ الجام٘ ،وٞغ ١بُنهما الٗىام

اي أن ابً الُ٨ا ٫لم ًتر ٥مسالٟت

وها٢ضٍ في َظٍ املؿألت ٣ٞض ها٢ل وصا ٘ٞوٖغى املؿألت أمام الٗامت و٢ض ً٨ىن ٢ض خاو٫
أْهاع يٗ ٠عأي زهمه وٖلى ٚالب الًٓ أهه وٗ٢ذ بُنهما مكاصة ٦المُت خاصة وعبما
ج٨ىن املكاصة ال٨المُت َظٍ ٢ض أصث الى الدكاب ٪بُنهما والا ٞما مٗنى ٢ى( :٫وٞغ ١بُنهما
(. )85

الٗىام)

ً
َظا و٢ض عوي الُٟ٣ي ًٖ ابً الُ٨ا٢ ٫ائال(( :و٧ان ٦ثحر الاعجاب بىٟؿهً ،غي أهه لم
ً
ً
ً
ٌٗغ ٝخ٣هٞ ،ال ًؼا ٫قاُ٦ا مىاوَا مخٗ٣با ٖلى الً٣اء وال٣ضع ،و٧ان م٘ َظا مظمىم
()86

الُغٍ٣ت في الاؾتهخاع في قغب الخمغ ،واجساط ٖلىج

لِؿىا بدؿان الخلً ،٤ىدص ى

مداش ى عصًئت مً مدا ٫الٟؿى ،١وٍسالِ حماٖت ٖلى طل ،٪حٗىط باهلل مً الىٓغ
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اليهم))
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ً
ثم ًظ٦غ ٖىه أًًا(( :وفي أزغ امغٍ ؾاٞغ الى الجهت الكمالُت ًغوم جهضعا،

واعجؼ ١مً بِذ ٢لُج اعؾالن ٞلم ً٣ضع له طل ،٪وٖاص الى خلب لِٗكه الظي ٧ان ٢ضًما
ٞلم ًدهل لهٞ ،ؿألنى الىٓغ في خاله م٘ ًٖ ما ٧ان ًبلٛني ٖىهٞ ،هغٞخه في باب الخان
ً
الؿلُاوي ًغجؼٞ ،١لم ًؼ٢ ٫اوٗا به الى أن ماث ٢غٍبا مً ؾىه زمـ وٖكغًٍ وؾخمائت،
()88

و٢ض ٧ان له ش يء٦ ،ما ُ٢ل وَبه لٛالمحن له وٗىط باهلل مً الىٓغ اليهما))
()89

أما الكاٖغ الخلي عاجح بً اؾماُٖل أبى الىٞاء
ً
بالصَم ومضح ملى٦ها وهاصمهم و٧ان ٞايال حُض الىٓم ٖظب الالٟاّ خؿً املٗاوي ٣ٞض
()21

جىفي بضمك ٤ؾىه (8229 /ٌ627م)

الظي َاحغ الى الكام وحا ٫في

ٖلى الغٚم مً امل٩اهت التي ٧ان ٢ض خٓى به َظا

الكاٖغ لضي الؿالَحن وعحا ٫الضولت ،أال أهه لم ٌؿلم مً الى٣ض الالطٕ مً ٢بل بٌٗ
املٛغبحن واملبًٛحن له ٞخٗغى الى الهجاء مغة مً ٢بل الكاٖغ بضع الضًً ال٨ىاوي
الٗؿ٣الوي الكاٖغ الهجاء املخىفي ؾىه (8236/ٌ635م)(٣ٞ )28ا ٫في عاجح الخلي قٗغ حاء ُٞه:

ً
ً٣ىلىن لي ما با ٫خٔ ها٢ها

لضي عاجح عب الٟهاَت( )22والجهل
٣ٞلذ لهم اوي ؾمي ابً ملجم
()23

وطل ٪اؾم ال ً٣ى ٫به خلي

وُ٢ل بأن َظا الكٗغ ُٞه صلُل ٖلى حكُ٘ عاجح وٖمىم أَل الخلت( )24ولم جخى٠٢
مٗاهاث َظا الكاٖغ ٖلى الهجاء مً ٢بل الكٗغاء له٣ٞ ،ض ؾاءث ٖال٢اجه م٘ أمغاء خلب
ً
زهىنا بٗض وٞاة املل ٪الٓاَغ ؾىه (8281/ٌ683م)ٞ ،أيُغٍ طل ٪الى أن ٌؿاٞغ الى
مضًىت أزغي( )25أ٦ثر أمً له وٍبضو أن ؾٟغٍ ٧ان لخىٞه مً أن ًىا ٫مىه بٌٗ عحاالث
الضولت الظًً ٢ض أيمغوا له الؿىء بؿبب ٢غبه مً الؿلُان الٓاَغ الظي ٧ان ً٨ثر مً
مىاصمخه ختى جل٣ب عاجح حغاء َظا الخ٣غب والخمحز في م٩اهخه مً الؿلُان بـ (قاٖغ املل٪
الٓاَغ)( )26إطا ٧ان و ٘٢الخهىمه بِىه وبحن بٌٗ امغاء خلب َى جًُٟل الؿلُان له
وَظا ٌٗني أهه ٧ان طا جأثحر ٖلى بٌٗ ٢غاعاث الؿلُان أو ٢ض ً٨ىن الؿلُان هٟؿه
ٌؿدكحرٍ في بٌٗ أمىع صولخه ،لظا خمل ٖلُه َؤالء الامغاء وأْهغوا له الٗضاء بٗض وٞاة
املل ٪الٓاَغ.
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()27

و٦ظل ٪ال٩اجب الخلي هجم الضًً بً بُغٍ ٤املخىفي ؾىت (8244/ٌ642م)
()28

ٖغٖ ٝىه أهه ٧ان ٧اجب ال٨خب بالضًاع املهغٍت

()29

أًام الضولت ال٩املُت

الظي

الا أن هجم

الضًً حٗغى الى مدىت ايُغجه الى جغ ٥صًاع الهجغة والٗىصة الى مىَىه ٣ٞض ًٞل املىث
ً
في صًاعٍ ٖلى أن ًمىث بُٗضا ٖنها.
ً
أما مدىت َظا الٗالم الكاٖغ هي اهه ٢ض ازخلذ خاله()31وعوي ٖىه الهٟضي ٢ائال:
((و٧ان به حغب اه ُ٘٣بؿببه في صاعٍ))( )38والبض أن خُاة ابً بُغٍ ٤لم ج ً٨بالؿهلت في
خل ُٞه ٞؿاءث خالخه ومً ٚحر ق ٪أن ما ٌ
بالص املهجغ وطل ٪لى٢ىٕ البالء الظي ٌ
خل به
ا٣ٞضٍ ٨ٞغٍ وعأًه ٞاملغى البض أن ً٨ىن ٢ض حؿلِ ٖلى ٖ٣لها و٨ٞغٍ الظي َى مىب٘
بهحرجه في أقاٖت وحه الخ ٤في ٖمله و٢ىله.
ٌ
وٍبضو أن ابً بُغٍ٧ ٤ان ٢ض ل٣ٟذ له ُتهمت الدكُ٘ وأهه ٌٌؿب الصخابه ٣ٞض عوي بأهه
ً
ٌ
ملا ٧ان بدماٍ أوكض ُٞه قٗغا حاء ُٞه:
إن ابً بُغٍ ٤املٗلىن والضٍ
مظبظب بحن جىُ٨ض وحٗظًب
ٌؿب ٧ل مً أبي ب٨غ وقُٗخه
()32

ولِـ ًبضأ الا بابً أًىب

ً
ٞلما بل ٜطل ٪ناخب خماٍ أبٗضٍ وأمغ بئزغاحه وهٟاٍ( )33وأًًا مما ػاص في ؾىء خاله

أهه بٗض زغوحه مً الكام وٖىصجه الى بٛضاص ٞان هاْغ صاع الىٓغ والجِل ببٛضاص ٧ان ٢ض
ً
بنى له صاعا ٞلما ٞغ ٙمً بىائها نى٘ صٖىة وصٖا اليها أ٧ابغ أَل بٛضاص و٧ان مً حملت مً
خًغ َظٍ الضٖىة هجم الضًً ابً بُغٍُ٣ٞ ٤لٞ(( :لما أ٧لىا وزغحىا مً ٖىضٍ صزل ابً
بُغٍ ٤الى الىػٍغ ههحر الضًً أخمض بً مدمض بً أخمض بً ٖلي( )34الىا٢ض ٞؿأله الىػٍغ
أًً ٦ىذ ٣ٞا ٫في ولُمه ابً البجلي(٣ٞ )35ا ٫الىػٍغ ُ٢ل لي أن صاعٍ ملُده ٣ٞا ٫وٗم و٢ض
هٓمذ ٞيها بُتن و٢ا ٫وما َما))(ٞ )36أوكض :صاع الؿغاج حمُلت
ٞيها جهاوٍغ بم٨ىُه
جد٩ي ٦خاب ٧لُله
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()37

ٞمتى أػاَا وهي صٞت

وُ٢ل أهه ٖىضما ٞغ ٙابً بُغٍ ٤مً أوكاص البِخحن الكٗغٍحن الا و٢ض صزل الؿغاج ابً
البجلي ٣ٞا ٫له ((الىػٍغ ًا ؾغاج ما ؾمٗذ ما هٓمه َظا الٟايل ال٩امل في صاع٢ ٥ا٫
ٞالخٟذ الىػٍغ الى ابً بُغٍ ٤و٢ا ٫له أوكضَما ٞاوكضٍ ٣ٞا ٫ابً البجلي وأها الؿاٖت
٢ض هٓمذ بِخحن ُٞه))(ٞ )38أوكض :لِـ بالٟايل ل٨ىه
في زؿت املدخض ٧الٟايل
ولِـ بال٩امل الهه
ٖحن ٖلى الضًىان لل٩امل
لظا ٧اهذ ٖى٢بخه الىػٍغ البً بُغٍ ٤بأن ((ً ُ٘٣حاعي ابً بُغٍ ٤وٍلؼم بِخه ٞأ٢ام في
()39

مكهض مىس ى بً حٟٗغ الى أن ماث))

وَظا ٌٗني أن أبً بُغٍ٧ ٤اهذ ٢ض هالخه مدىخان الاولى في بالص املهجغ والثاهُت في
مىَىه ببٛضاص ٖىضما اتهم بما أتهم ختى ٖ ُ٘٢ىه عاجبه والبض أهه ٧ان ٌِٗل البؤؽ
والك٣اء والٗىػ.
بال٣اى بغَان الضًً الؿىجاعي مدىت ٣ٞض جم ٖؼله وخبؿه ويغبه وب٣ى
وخلذ
ٍ
ً
ً
()48
مٗؼوال ٣ٞحرا لِـ بُضٍ ؾىي املضعؾت املٗؼٍت( )41الى أن ماث ؾىه (8287/ٌ686م)
و٧ان بغَان الضًً ٢اض ي الً٣اة ولي ً٢اء مهغ في الضولت الهالخُت ُٞما ُ٢ل و٧ان
أزىٍ بضع الضًً ٢اض ي ٖلى ال٣اَغة وب٣ي ٖلى طل ٪الى أًام الٓاَغ ٗٞمل الهاخب بهاء
()42

الضًً وٖؼله

وحٗغى الى ما حٗغى له مً يغب وإَاهه ومٗاهاث الٗىػ وال٣ٟغ

والخاحت الى أن واٞخه املىُه.
و٢ض أمغ املل ٪املىهىع ٢الوون بٗؼ ٫الهاخب بغَان الضًً الؿىجاوي ًٖ الىػاعة
()43

بالضًاع املهغٍت وأمغٍ بلؼوم مضعؾت أزُه ٢اض ي الً٣اة بضع الضًً الؿىجاعي
ً
٢ض أُٖض الى الىػاعة وب٣ي مضة ختى ؾعي ٖلُه أًًا وجم آطاٍ ثم ولي الً٣اء في مضًىت
ً
ُ (. )44
ال٣اَغة والىحه ال٣بلي ٞب٣ي ٖكغًٍ ًىما وماث ،وٍ٣ا( :٫أهه ؾم)
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بً ٖبض الٓاَغ(( :ملا حهؼ إلُه الخ٣لُض مً الخ ٠ُٟب٪

ػا ٫الخال ٝوانُلح الخهمان ًا صولت امللُ ٪الؿُٗض ٧لما ٢الذ الىػاعة بالبرَان ٢ا٫
()46

البرَان بالخ٣لُض))
()47

بيذ الاٖؼ

وألامغ املثحر في مدىت ال٣اض ي بغَان الضًً الؿىجاعي َى أن ابً

٢اض ى الً٣اة ٧ان ٢ض ابخإ صاع بغَان الضًً في خُاجه وبٗض وٞاجه واصعى
(. )48

الىعثت وُٟ٢تها

ولم ً ً٨خٔ ابً بغَان الضًً ِٖس ى بً الخًغ بً الخؿً بً ٖلي قمـ الضًً
اخؿً مً خٔ والضٍ ٣ٞض ولي قمـ الضًً الىػاعة في أو ٫الضولت املىهىعٍت ،ثم ٖؼ،٫
()51

()49

ثم صعؽ بمضعؾت ػًٍ الىداة

ثم ولى الىٓغ في ألاخباؽ وزاه٣اٍ ؾُٗض الؿٗضاء

مضة ،و٢بٌ ٖلُه ،وامخدً مدىه قضًضة ،ثم أزغج وأ٢ام في مجزله باملضعؾت املٗؼٍت الى
أن جىفي ؾىه (/ٌ679

()58

) وله هُ ٠وأعبٗىن ؾىه

ًٓهغ أن ما حٗغى له ال٣اض ي بغَان الضًً م٘ ولضٍ قمـ الضًً ٧ان بٟٗل ٖمل
ٌ
امل٣غبحن مً الؿلُت ٗٞملُت الا٢هاء والتهمِل حاءث بأمغ ؾلُاوي لظا
مىضؽ مً ٢بل
املٗاهاة ج٨ىن بهظٍ الخالت اقض وا٢س ى مً الخغمان والًغب والخٗظًب ختى حغصا مً
امىالهما وباجا ٌٗاهُان ال٣ٟغ والٗىػ ،وٍب٣ى الؿؤا ٫املُغوح َىا ما ٧اهذ التهم املىحهه
ل٣اض ى الً٣اة وولضٍ قمـ الضًً وما الظهب الظي ا٢ترٞا ختى ج٨ىن مٗاهاتهما بهظا
الك٩ل املهحن ٞبرَان الضًً الؿىجاعي ٧ان ٢ض ولي الً٣اء ثم ٖؼ ٫ثم اُٖض مغة أزغي
ً
وٖؼ ٫وجىلى الىػاعة وجم أًًا جىدُخه ًٖ َظا املىهب و٧ان مهحر ابىه هٟـ مهحرٍ،
وٍبضو أن امغ الخُٗحن والٗؼً ٫غح٘ الى امغ ؾلُاوي وَظا ٌٗني زًىٕ الىالة والؿالَحن
إلَىائهم ومهالخهم التي ٧اهذ في ٦ثحر مً الاخُان ًترجب ٖليها أهؼا ٫مثل َظٍ الٗ٣ىباث
يض الىا٢ضًً لؿُاؾتهم التي ال جؤٍض مؿاعَم .أما الٗالم ؾُ ٠الضًً أبى الٗباؽ بً
()52

حٟٗغ البٛضاصي الؿامغي املٗغو ٝبىا ٠٢الؿامغٍت

ٞبٗض هجغجه مً بٛضاص الى

صمكٖ ٤ىض ؾ٣ىٍ بٛضاص بُض املٛى٢ ،٫ضم الى صمك ٤وها ٫خًىٍ ٖىض املل ٪الىانغ
ختى ناعث ٖىضٍ م٩اهه حُضٍ لضي الؿلُان لِؿذ ٖاصًت ،ألهه ونٟها ب٣ىله(( :وناعث
ٌ
ٌ
م٩اههٞ ،دؿضٍ اعباب الضولتٞ ،كغٖىا ًى٣بىن ٖلُه )53())...الا أن الؿامغي
له ٖىضٍ أٖلى
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لم ً ٠٣م٨خى ٝألاًضي ٣ٞض ٖمل أعحىػة وط٦غ ٞيها حمُ٘ مً ٧اصوا له و٢ضمها الى املل٪
الىانغٞ ،ما ٧ان مً املل ٪الا أن ناصع حمُ٘ أمىا ٫مً ُ٢ل ٞيهم اعحىػة الؿامغي ختى
مً ٦ثرة ما جم مهاصعجه مً أمىاُ٢ ٫ل بأن(( :خهل للىانغ بؿببها مآُٖ ٫م))( )54ومً
ٌ
حغاء َظا ػاص الخ٣ض ٖلى أبي الٗباؽ بً حٟٗغ الؿامغي ختى ٢ام الهاخب( )55بهاء الضًً
بً خىا بمهاصعة أمىاله ٞأزظ مىه ثالثحن أل ٠صًىاع في ٖهض صولت الٓاَغ( )56ولم ًخى٠٢
ً
ألامغ ٖىض َظا ٣ٞض جم مهاصعٍ امىاله أًًا مً ٢بل الشجاعي( )57في ٖهض صولت
املىهىع( )58وازظ مىه مائتي ال ٠صعَم ،لظا ٧اهذ الضًىن ٢ض جغا٦مذ ٖلى أبي الٗباؽ بً
()59

حٟٗغ الؿامغي ختى ُ٢ل ًٖ صًىهه(( :وب٣ي ٖلُه صًىن ٦ثحرة))

وم٘ َظا الىي٘

املٗاش ي الهٗب واملخأػم الظي ٖاوى منها َظا الٗالم الٗغاقي لم جخٛحر َباٖه الهه ب٣ي ٖلى
هٟـ َبٗه ((ٞال ٚحر ملبىؾه وال جغَ ٥ؼله ومجىهه وَضاًا الى هىاب الؿلُىت وأُٖان
الضولت وإًثاعٍ لل٣ٟغاء))(. )61
ختى عوي ًٖ ما ب٣ي له مً امال ٥وأمىا ٫بٗضما ٧ان ًمل ٪ال٨ثحر منهاٞ ،ئن ما ب٣ي له
٢اٖه ٧ان ٢ض حٗلها زاه٣اة وجغبه ووٖ ٠٢ليها مؼعٖت وب٣اًا مً أمال٦ه(ٖ )68غ ًٖ ٝابي
الٗباؽ بً حٟٗغ ٢ى ٫الكٗغ ومً قٗغٍ الظي ونُٞ ٠ه قى٢ه وخىُه الى وَىه حاء ُٞه:

أجغي ومٌُ الباع ١الخٟا١
ولٗل أهٟاؽ اليؿُم إطا ؾغي

٢ائضي الى أَل الخمى الٗغا١
ًد٩ى لىٖت مٛغم مكخا١

أخبابىا ما آن ٟٞغا٨٢م
ً
ومما ما ٢اله أًًا:

أن ًخنهى مدب٨م بخال١

ًا هلل ًا عٍذ الكما ٫جدملي

مني ؾالم الىاله املكخا١

واطا مغعث ٖلى الضًاع ٞبلغي

أَل ال٨بب ب٩ل ما أها ال١

()62

وألابُاث الكٗغٍت أٖالٍ جىضح مضي لىٖت َظا الٗالم الكاٖغ في ٞغا٢ه وبٗضٍ ًٖ صًاعٍ
في الٗغا ١التي قبهها بالباع ١وَى ماء السخاب ً٨ىن ُٞه البر ١بالُٛم ٞهى جمنى أن ً٣ىصٍ
()63

َظا البر ١الى
ً
ٞغا٢هم وأًًا ٧ان ًأمل بأن ًيخهي َظا الٟغا ١املخٗب بل٣اء ًىهي ٖظابه .

صًاع ألاَل والخمى في الٗغا٦ ١ما اعاص أن ًهل اليهم قى٢ه ولىٖت
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املبحث الثاني :الصشاعاث املزهبيت وامشاض العلماء واثشها عليهم
إن الهغاٖاث املظَبُت والخالٞاث الٗ٣ائضًت لبٌٗ مً الٗلماء املهاحغًٍ مً الٗغا١
لم جيخه بهجغتهم وجغ٦هم صًاعَم التي عبما ٖاعيذ ههجهم ال٣ائم ٖلى ٨ٞغة املٗاعيت
ال٨ٟغٍت الٗ٣ائضًت بحن املظاَب وأصخاب الىدل ،وهدُجه الحؿإ الخالٞاث ومٗاعيت
الٟغ ١الضًيُت ٧ان البض مً و٢ىٕ الهجغة .الا أن املهحر الظي زغحىا ٞاعًٍ مىهٖ ،اقه
البٌٗ منهم في بالص املهجغ الن ٖضص مً عحاالث الٗلم حٗغيىا للظ ٫واملهاهت بؿبب
ُٖ٣ضتهم التي أطٖىىا لها ونغخىا بها في بالص الٛغبه٩ٞ ،اهذ ٖ٣ىبت املسالٟحن للؿلُت
بالغأي واملٗخ٣ض َى اهتهاج ؾُاؾت ٢هغٍت حٗؿُٟت اججاَهم ْهغث هخائجهم ٖلى الهُٗض
الاحخماعي واملٗاش ي؛ وطل ٪الن الخال ٝال٨ٟغي الؿُاس ي ما لبث ان ًأزظ مىحى ٖ٣ائضي
ً
بحن الٗلماء اهٟؿهم ،و٧ان َظا الاه٣ؿام في الغأي ؾببا في الخال ٝالكضًض ،وَى ما أعاصجه
ً
الؿلُت الخا٦مت مً للخسلو مً املٗاعيت الظًً ٌك٩لىن ب٨ٟغَم زُغا ٖلى مل٨هم
ً
وفي الى٢ذ هٟؿه ًٓهغون للٗامت أنهم أخغم الىاؽ صٞاٖا ًٖ الضًً ٞالًٛىَاث
ً
ً
الؿُاؾُت لها جأثحرا مباقغا ٖلى املؿخىي املٗاش ي والاحخماعي لغُٖت بهىعة ٖامت ولٟئت
الٗلماء بىحه زام ٞالٗلماء بداحه الى الاؾخ٣غاع املٗاش ي والاحخماعي وتهُئت الٓغوٝ
املالئمت لهم ملخابٗت ؾحر خُاتهم وُٖائهم الٗلمي والخٟغ ٙملخابٗت اليكاٍ ال٨ٟغي لهم
ً
وَظا ال ًىٞغٍ ؾىي وي٘ مٗاش ي وأحخماعي مؿخ٣غا وَظا ال ًخىٞغ الا بىي٘ ؾُاس ي أ٦ثر
ً
اؾخ٣غاعا ٌؿب٣ه ،ومثل َظا ًىُبٖ ٤لى ما مغ بىا في الٟهل الثاوي مً مبدث خى٫
الهجغة ألؾباب ٨ٞغٍت وٖ٣ائضًت والظي ٧ان ٢ض جًمً ما ٧ان ًخٗغى له الٗالم مً
يٛىَاث ؾُاؾُت مً أحل الخأثحر ٖلُه في ؾبُل حٛحر مٗخ٣ضٍ وَظٍ الًٛىَاث البض أن
ًصخبها وي٘ احخماعي ومٗاش ي م٣ل ٤للٗالم وَظا ما ملؿىا في حٗغى الٗالم الٗغاقي
ؾلُمان بً ٖبض ال٣ىي الُىافي البٛضاصي املخىفي ؾىه (8386/ٌ786م)(ٞ )64بٗض هجغجه
الى الكام والتي ؾ٨نها مضة مً الؼمً أعجدل الى مهغ وأ٢ام بها وأقخٛل َىا ٥في ٖضة مً
الٟىىن( )65التي ٧ان ٢ض بغٕ ٞيهاٞ ،هى ٖالم ٞايل قضًض الظ٧اء والخ ٟٔواؾ٘ املٗغٞت
ً
ً
ً
وٖغٖ ٝىه أًًا أهه ٧ان م٣خهضا في ملبؿه وأخىاله جاع٧ا الضهُا( ،)66وم٘ َظا ٧ان ًتهم
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بالغ ٌٞوؾبب َظٍ التهمت التي أله٣ذ به اهه ٧ان ٢ض ٢ا٢ ٫هُضة هاٞ ٫يها مً بٌٗ
()67

الصخابه

ختى وٗ٢ذ له مكاصة ٦المُت م٘ أخض ٖلماء الخىابلت في مجلـ لهم ٞضاع

٦الم ٚلُٔ بُنهما ومً حغاء َظا حٗغى َظا الٗالم الى الًغب واملهاهت ٣ٞض جم يغبه مً
٢بل البٌٗ مً ال٣ٟهاء مً املظَب الخىبلي ٞكهضوا ٖلُه بالغ ٌٞختى أزغحىا بسُه
اهه ٧ان ٢ض هجاٍ الكُسان( )68ولىا أن هخهىع م٣ضاع الاطال ٫الظي حٗغى له الُىافي في
ً
ً
مجخما ٚغبُا ًٖ مجخمٗه ومضي الًغع الىٟس ي والاحخماعي الظي ألخ ٤به حغاء َظا
الخٗؿ ٠والخٗهب في جىُٟظ الٗ٣ىبت التي ٧اهذ أقض وَأة ٖلُه إط بضث َغوخاجه ٚغٍبت
مً ٢بل ال٣ٟهاء مً املظَب الخىبلي ألنها َغوخاث ٖضة مسالٟت ألنل الضًًٞ ،املجخم٘
ً
الكامي أو املهغي ًغ ٌٞمثل َظٍ الُغوخاث واملٗخ٣ض الظي ٌٗضٍ مخُغٞا ٖلى املجخم٘،
ً
ً
لظا ًم ً٨أن هضع ٥أن الُىافي باث مىبىطا مً الكامُحن واملهغٍحن لظا هجضٍ ًٟغ َاعبا
()69

الى مضًىت ٢ىم وًٍٟل الجزوٖ ٫ىض بٌٗ الىهاعي

ٞأي خا ٫ونل الُه الُىافي

ختى أهه أثغ الخىاعي ٖىض الىهاعي صون أخض أزغ مً الُىائ ٠واملظاَب الاؾالمُت التي
٧اهذ مٗغوٞت وَظا اط ًض ٫اهما ًضلىا ٖلى أن حمُ٘ الُىائ٧ ٠اهذ ٢ض هبظجه و٦غَذ
أ٢امخه ٖىضَا لظا لجأ الى ٢ىم بُٗضًً ٧ل البٗض ًٖ صًىه ومٗخ٣ضٍ.
و٢ض خاو ٫ؾلُمان بً ٖبض ال٣ىي أن ًبٗض تهمت الغ ٌٞوالدكُ٘ ٖىه ٞأزظ ًهى٠
الخهاهُ ٠في طل٦ ،٪ما أ٢بل ٖلى ٢غاءة الخضًث و٢ام بأزخهاع بٌٗ الكغوح( )71التي
جسو قغوح ٖلماء الكاُٗٞت الا أن الُىافي عٚم ٖلمُخه ومٗغٞخه الىاؾٗت وأَالٖه الا
ً
أهه جم جًُٟٗه مً ٢بل الٗضًض مً املؤعزحن مثل ابً عحب الظي ط٦غٍ ٢ائال(( :لم ًً٨
ً
ً
ً
له ًض في الخضًث وفي ٦المه جسبُِ ٦ثحر و٧ان قُُٗا مىدغٞا ًٖ الؿىت ونى٦ ٠خابا
(. )78

ؾماٍ الٗظاب الىانب ٖلى اعواح الىىانب))

ثم ًغح٘ وٍؤ٦ض لىا عًٞه وحكُٗه وحٗهبه ٖلى الصخابه اطا حٗغى ؾلُمان بً ٖبض
ال٣ىي الى الىبظ والخًُٖٗ ٠ىض أٚلب أَل الكام ومهغ ختى أهه أ٦غٍ ٖلى جغ ٥مٗخ٣ضٍ
ً
ً
ً
ً
الن املجخم٘ ًيبظ أمثاله ٞأوصٕ بالسجً بٗض أن أنبذ مهجىعا مترو٧ا مىبىطا مجخمُٗا،
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ٞأيُغ َظا الٗالم ختى ٌؿخُُ٘ مً مىانلذ مؿحرجه الٗلمُت أن ًخبرأ مً مظَب
الغ )72(ٌٞختى أحبر أن ً٣ىٖ ٫لى هٟؿه بأهه خىبلي في بِذ قٗغ ٢اله:
()73

خىبلي عاٞض ي ْاَغي
أقٗغي َظا أخض ال٨بر
ً
ً
ختى أعض ى بِذ الكٗغ َظا ٖىه بًٗا مً املؤعزحن ٣ٞا ٫الظَبي ٖىه(( :لم ً ً٨صًىا
ً
()74
ؾا٦ىا ٢اوٗا وٍ٣اٖ ٫ىه أهه جاب ًٖ الغ))ٌٞ
ومً حغاء َظا أٞغج ٖىه وزغج مً سجىه الا أهه هٟي مً الكام لظا ٖغج ٖلى
صمُاٍ(ٞ )75أ٢ام بها مضة مً الؼمً ثم جىحه الى الهُٗض( )76وَظا ٌٗني أن الُىافي باث
ً
ً
مخى٣ال ما بحن املضن ولم ًىٗم باالؾخ٣غاع الاحخماعي واملٗاش ي ٞأنبذ َىاٞا الهه ٧ان ٢ض
الخ ٤به ٖاص تهمت الدكُ٘ ٞم٣ذ مً أٚلب ال٣ٟهاء والىاؽ والا ٞمٗنى جغ٦ه الكام
ً
وجى٣له ما بحن املضن ختى أهه لم ًغح٘ الى الكام الا بٗض زغوحه للدج ٞجزٞ ٫يها مًُغا
وجىفي َىا ٥في بلض الخلُل

()77

أما ال٩اجب والخاحغ املىنلي البٛضاصي ٖبض املؤمً بً ٖبض الىَاب املٗغو ٝبأبً
ً
املجحر( )78املخىفي ؾىه (8346/ٌ742م)( )79أتهم أًًا بالغ ٌٞفي بالص املهجغ واهه عاٞض ي
املظَب( )81وجم جهُٟخه ٖلى أؾاؽ َظٍ التهمت ووحهذ له ٖ٣ىبت ناعمت٣ٞ ،ض أهؼ ٫به
أ٢س ى الٗظاب واملهاهت ٣ٞض سجً وؾمغ بمؿامحر ونٟذ بأنها ٧اهذ قيُٗت و٢اؾُت ولم
ًخى ٠٢ألامغ ٖىض َظا ٣ٞض جم اطالله بك٩ل مهحن الهه َُ ٠به ملضة ؾخت أًام(ٖ )88لى
ً
الغٚم مً م٩اهخه التي ٧ان ٢ض هالها مً حٗاَ ٠الجماَحر مٗه الا أن َظا لم ً ٠٣خائال
صون أن ججز ٫به أقض الٗ٣ىبت م٘ أتهامه بمداوله ٢خل اليكىهاّ( )82وم٘ َظا ٞأن تهمخه
الكغوٕ بال٣خل ٧اهذ حجه في ٚالب الًٓ مً أحل جهُٟه ٖبض املؤمً ،وما ًجب أن
هلٟذ الاهدباٍ الُه خىَ ٫ظا الٗالم ال٩اجب َى حٗاَ ٠الىاؽ مٗه ٣ٞض عوي بأنهم ٧اهىا:
((ًؤاؾىهه وٍُلبىن مىه الهبر ٖلى ما خل به مً بالء))( )83ختى اطا َلبىا مىه َظا عص
ٖليهم بكٗغ ً٣ىُٞ ٫ه:
ًب٩ي ٖلُىا وال هب٩ي ٖلى أخض

ً
لىدً أٚلٔ ا٦باصا مً الابل

()84
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وٖاوى الٗالم ٖلي بً ابغاَُم بً ٖلي بً ٌٗ٣ىب الىاؾُي البٛضاصي ثم الضمك٣ي
املٗغو ٝبابً الٟغوة املخىفي ؾىه (8354 /ٌ751م)(٧ )85ان ٢ض حٛحر في أزغ ٖمغٍ وانِب
بالؿىصاء الا أهه ب٣ي م٘ طلً ٪ىٓم الكٗغ الٗظب وُ٢ل بأهه٧(( :ان ًضعي أهه ؾغ ١له مً
بٛضاص مً ال٨خب ب٣ضع الٟي مجلضة وان حماٖت مً الخجاع باٖىَا بضمكٞ ٤لم ًجض مً
ٌكهض له وال مً ًىهغٍ ٞأػصاص جأمله لظل ٪وجم ً٨ازخالَه )86())...وم٘ َظا ٧له هغي أن بً
ٌٗ٣ىب الىاؾُي َظا ٧ان ٖلى عٚم مما هؼ ٫به مً حٛحر وازخالٍ ال ً٣بل الهض٢ت مً
ً
ً
أخض ٩ٞان(( :ال ً٣بل مً أخض قِئا بل مً اُٖاٍ قِئا ملا ًغي مً ؾىء خاله ً٣ى ٫له
ً
اهذ ممً ؾغ٦ ١خبي )87())...و٢ض عوي لىا الهٟضي ٢ائال(( :و٦ىذ اٖغى ٖلُه الضعاَم
والح ٖلُه ٞال ًؼٍض ٖلى ازظ صعَم واخض))( )88وهٓم في جل ٪الخالت ٢هُضة الى هائب الكام
ٌك٨ى ٞيها خاله وما آله الُه أمغٍ و ٠ُ٦جم ؾغ٢ذ مجلضاجه حاء ٞيها:
ً
ًٖ ٢خل ٢ىم للٓىَغ جغو٢ىا
ًا هائب الؿلُان ال جٚ ٪اٞال
ما َم ججاع بل لهىم ٧لهم
وأعا ٥ال ججضي الُ ٪ق٩اًت

ٞأمغ بهم أن ً٣خلىا أو ٌكى٣ىا
()89

الا ٦أه ٪خائِ ال ًىُ٤

و٧ان ال٨خبي ٢ض ط٦غٍ بابً الثروة الىأٖ(٢ )91اٖ ٫ىه٢(( :ضم الى صمك ٤مغاث وؤٖ
ً
بالجام٘ ألامىي ثم خهل له زلِ ؾىصاوي ٞخٛحر خاله))( )98واهه أتهم ججاعا بأنهم ؾغ٢ىا
٦خبه وباٖىَا وَظا ٦ما ًظ٦غ ال٨خبي ٖىه٧(( :له مً مسُلت الؿىصاء ٞؿاءث خاله وأيغث
()92

به والخد ٤بٗ٣الء املجاهحن))

ً
ً
و٧ان ًخسظ ٧اعة ًدملها جدذ ابُه ال ًٟاع٢ها لُال وال نهاعا بدُث إهه ٧ان اطا صزل
ً
ً
الخمام أو الُهاعة ً٨ىن حالؿا وهي جدذ ابُه و٧لما وحض زُُا أو خبال قضَا به ٞال
جؼا ٫في همى وَى خاملها و٧ان ً٣ى(( :٫لى ص ٘ٞلي ٞيها مل ٪مهغ ما أبٗتها وٍ٣ى ٫هي أقهغ
إلى مً زاجمت الخحر وهللا لى زحرث بحن صزى ٫الجىت بال ٧اعحي أو صزى ٫الىاع و٧اعحى معي
ازترث صزى ٫الىاع ٖلى صزى ٫الجىت))( )93وُ٢ل بأن ٧اعجه ٢ض ٞخدذ بٗض وٞاجه ٞما وحض
(. )94

ٞيها ؾىي (حؼاػ بسُه و٦غاٌـ وُٖٓماث وقٗغ حٛؼ ٫وٚحرٍ)
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أما الٗالم هجم الضًً ٖبض الٗؼٍؼ بً ٖبض ال٣اصع بً ابي الضع الغبعي البٛضاصي املخىفي
ؾىه (ٞ )95()8347/ٌ748أهه ٖاف مدىت احخماُٖت وصخُت اهتهذ بمىجه ٣ٞض ٧ان َظا
الٗالم َاحغ الى بالص الكام وؾم٘ َىا ٥مً ٖضص ٦بحر مً ٖلمائها( )96ثم أعجدل الى مضًىت
ً
ٌ
وٖحن في مكُسه ؾُٗض الؿٗضاء( )97ألا أنهم ٢ضمىا ٖلُه ٖاملا ٚحرٍ م٘
ال٣اَغة ٞضزلها
ً
اهه ٧ان ا٦ثر أَلُه وأ٦بر ؾىا مً ٚحرٍ(ٞ )98ؿاءٍ طل ٪واثغ به ٦ثحرا في هٟؿه ،ختى ُ٢ل إهه
ماث بٗض ان جغصث صخخه

(. )99

ٞأنِب َظا الٗالم باملغى وجغصث صخخه حغاء ما حٗغى له مً مٗاهاة التهمِل
والاؾخسٟا ٝبٗلمه وم٩اهخه والبض أن هجم الضًً ٖاوى ال٨بذ وال٣هغ بؿبب الاؾاءة التي
ً
هالخه ٖلى الغٚم مما ط٦غ بأهه ٧ان أ٦ثر أَلُه وأ٦بر ؾىا مً ٚحرٍ مً أن ًخىلى مىهب
ً
ٌ
مكُسه ؾُٗض الؿٗضاء والخًُٟل َىا ٢ض ً٨ىن ؾببا في الخٗهب ٦ىن هجم الضًً ال
ٌٗض مً اَل البالص ألانلُحن ٩ٞاهذ جىدُخه ب٣هض او مً صون ٢هضٞ ،ئن ما ًيبغي
الى٢ىٖ ٝىضٍ َى مضي الاؾاءة التي حىاَا َظا الٗالم مً َظا الخهغ ٝوالاجخا ٝبد٤
ً
ٖلمُخه ٣ٞض اؾهمذ َظٍ الاؾاءة في أن ً٨ىن مهحرٍ مؤملا بهظا الك٩ل.
()811

وأنِب الٗالم هجم الضًً الضَلي املخىفي ؾىه (8348/ٌ749م)
()812

()818

بالُاٖىن

وجىفي َىا ٥بؿبب َظا املغى الٟخا ،٥وعوي ٖىه الهٟضي

بٗض هجغجه الى الكام
ً
٢ائال(( :وله ٖمل حُض وَمت ٖالُه لِـ لىا الُىم في الكام مثله في التراحم واؾماء
الغحا ٫وجى٣ل الخال ٝفي الىُٞاث وٚحرَا ٞهى خا ٔٞالكام بٗض الظَبي وله جىالُ٦ ٠خب
ٖليها الخ٣غٍٔ أها وٚحري هٓما وهثرا )813())...ومً أقهغ جهاهُٟت ((جٟخذ ألا٦باص في واٗ٢ت
ً
ً
بٛضاص))( )814وط٦غٍ الؿُىَي أًًا(( :وٖمل في الخضًث ٖمال حُض لِـ الُىم في الكام
(. )815

مثله في الٟغائٌ))

ً
اطا ما خل بالكام مً َىاٖحن ٧اهذ ٢ض خهضث ٖضصا مً ٦باع ٖلماء الٗغا١

املهاحغًٍ َىاٞ ٥الٗالم هجم الضًً الضَلي الظي أنابه الُاٖىن وماث ُٞه وَى أخض
الٗلماء املكهىعًٍ ٦ما أقحر الى طل٧ ٪ل مً الهٟضي والؿُىَي ،اي أن مىجه ٧اهذ
زؿاعة ألَل الٗلم بهىعة ٖامه وألَل الكام والٗغا ١بهىعة زانت وٍٓهغ أن جغصي
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الىي٘ الؿُاس ي في أوازغ الضولت اململىُ٦ه ٧ان مً بحن أؾباب اوكاء الُىاٖحن التي أصث
الى جؼاص مٗاهاة الىاؽ إط أن جٟص ى الامغاى والُىاٖحن لهى صلُل ٖلى جغصي الىا ٘٢الهحي
ً
ً
والاحخماُٖت لبالص وأن الؿلُت ٧اهذ ميكٛلت لهغاٖاتها مثل َظا الىي٘ ًتر ٥أثغا ؾِئا
ٖلى مجمل الاخىا ٫الٗامت في الضولت التي ج٨ىن ٢ض ٖاهذ مً الاَما.٫
ً
ومً الٗلماء الظًً حٗغيىا لالجخا ٝالظي ٧ان ؾببا في و٢ىٕ الٗالم بحن مسالب
املغى الظي ا٣ٞضٍ م٣ضعجه ٖلى مىانلت الُٗاء املٗغفي .وَظا بدض طاجه ٌٗض ً
بالء وقضة
ً
ٖلى الٗالم هٟؿه ألهه ًهبذ خُنها مترو٧ا ويُٗ ٠الغواًت والخضًث بٗضما ٧ان ٌٗض مً
الٗلماء وؾاصاث الٗلم ،وَظا ما ٖاوى مىه الٗالم الٗغاقي قغ ٝالضًً أخمض بً ٖبض
(. )816

الغخمً بً مدمض بً ٖؿ٨غ البٛضاصي

ً
ً
املخىفي ؾىه (8357/ٌ795م)( ،)817وٖغ ًٖ ٝابً ٖؿ٨غ بأهه ٧ان ٖاملا ٞايال ٢ضم الى
()818

مٗٓمه ووالٍ

صمكٞ ٤ىلي ً٢اء املالُ٨ت َىا ٥ثم أعجدل الى ال٣اَغة في صولت ًبلٜ
ً
()819
ً٢اء الٗؿ٨غ وهٓغ في الخؼاهت الخانه و٢ض ولي أًًا ً٢اء صمُاٍ مضة مً الؼمً
ومً زال ٫ما اهُِ به مً مىانب ٞهظا ًضلىا ٖلى ما ٧ان ٖلُه َظا الٗالم مً م٩اهت
خاػَا بًٟل ما أمخل ٪مً ٖلم و٨ٞغ وم٣ضعة ٖلى إصاعة مىانب ٖلُا في الضولت الا أن
َظا ألامغ لم ًضم البً ٖؿ٨غ البٛضاصي ٣ٞض اهتزٖذ مىه وُْٟخه الىٓغ في الخؼاهت مً
ً
٢بل مددؿب ال٣اَغة ٞخالم مً طل٦ ٪ثحرا ((ولؼم بِخه و ٠٦بهغٍ ٩ٞان حماٖت مً ججاع
بٛضاص ً٣ىمىن بأمغٍ الى أن ماث))( )881وحغصث مىه َظٍ الىُْٟت النها ٧ان مً اجبإ ًلبٛا
الظي اتهم اهه ؾ ٪ٟال٨ثحر مً صماء الامغاء ٗٞىضما ٖؼ ٫و٢خل ألامحر ًلبٛا ٖؼ ٫مٗه
حمُ٘ مً ٧ان مً أههاعٍ الظًً ُٖنهم وجم َغصَم مً أٖمالهم ،وأما الكاٖغ ٖؼ الضًً
()888

الٗغاقي املٗغو ٝبأبي أخمض الكاٖغ املخىفى في مضًىت خلب ؾىه ( 8411 /ٌ813م)

٧ان ًيؿب َظا الكاٖغ الى الدكُ٘ و٢لت الضًً وُ٢ل بأن ٢لت الضًً ٢ض وؿبذ الُه الهه
٧ان ًدكُ٘( )882وٖغٖ ًٖ ٝؼ الضًً َظا بأهه ٧ان مً أَل الاصب و٧ان ًىٓم الكٗغ الجُض
ً (. )883
الا أهه ون ٠ب ـ (و٧ان زامال)
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()884

وعوي ٖىه بأهه٧(( :ان ًجلـ م٘ الٗضو٫
()886( )885

))

الىحرب

للكهاصة بم٨خب صازل باب

وله مؤل ٠ؾماٍ (الضع الىِٟـ مً احىاؽ الخجؿِـ) وله قٗغ ٢اله

في خىِىه الى وَىه ومدبىبخت
أوله:
لىال الهال ٫الظي مً خُ٨م ؾٟا
ما ٦ىذ اهىي الى مٛىا٦م ؾٟغا
وال حغي ٞى ١زظي مضمعي صععا
ختى ٦أن حٟىوي ؾاُ٢ذ صععا
ًا أَل بٛضاص لي في خُ٨م ٢مغ
بم٣لُخه لٗ٣لي في الهىي ٢مغا
القى ال٣اض ي ج٣ي الضًً ًحي البٛضاصي مدىه أحخماُٖت أصث في ألازحر بأن ًخم ٖؼله
ًٖ مىهبه في الً٣اء( )887ولؼم صاعٍ ختى ماث ٞيها ؾىه (8431/ٌ833م)( .)888بٗضما ٧ان
()889

٢ض ولي الىٓغ في البُماعؾخان املىهىعي

وخهل له ال٣بى ٫مً الؿلُت والٗامت في

٧ل مً صمك ٤ومهغ ،ختى بغٕ في ٞىىن ٖضًضة و٧اهذ له مهىٟاث مهمت في الُب
وٚحرَا( )821الا أن ما ألم به َى أهه ٧ان في أوازغ ٖمغٍ ٌٗاوي ث٣ل الؿم٘( )828الظي أ٣ٞضٍ
م٩اهخه الٗلمُه وٍبضو أن ج٣ي الضًً ٧ان ٢ض جسلى ٖىه في أوازغ ٖمغٍ ،لظا أثغ َظا الٗالم
الاٖخ٩ا ٝوجسلى ًٖ اَمُخه ٗ٦الم مٗغو ٝله مهىٟاث ٖضًضة والتي أَمها اهه ٧ان ٖغٝ
ٖىه بكغح صخُذ البساعي ًٖ أبُه ختى أهه ٦خب ٖضة وسخ مهمت مىه ٗٞغ ٝبهظٍ
(. )822

الًُٟلت
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اخلامتة

بٗض ما جم ٖغيه خى ٫اَم أويإ الٗلماء املهاحغًٍ في بالص املهجغ ًم ً٨ان جدمل َظٍ
ألاويإ ووؿخسلو الى ما ا ٫الُه خا ٫البٌٗ مً الٗلماء املهاحغًٍ الى مهغ وبالص
الكام.
أوال :لم ًَدٔ حمُ٘ الٗلماء املهاحغًٍ بىٟـ امل٩اهت والخ٣ضًغ والترخُب ،الهه البٌٗ
منهم هالخه ال٨ثحر مً الاػماث والاهخ٩اؾاث .
ثانياًٖ :اوى ٖضص مً الٗلماء الٗغاُ٢حن التهمِل والاه٩اع لٗلمُتهم لِـ مً ٢بل الٗامت
 ِ٣ٞبل ٧ان َظا الاجخا ٝبدَ ٤ؤوالء الٗلماء مً ٢بل ٖلماء اَل البلض ألانلُحن
وَالبت.

ً
ثالثاً :لم ًَدٔ الٗلماء الٗغاُ٢حن باالَخمام الهحي زهىنا بٗضما ًى٨ب الٗالم وٍبخلى

اَخمام حاء مً ٢بل الضولت بأي ٖالم أنِب باملغى وٗ٢ض
باملغىٞ ،لم جغص أي إقاعة الى
ِ
ٖىض أصاء واحبه بل ٧ان إلاَما ٫وجىاس ي الَمُخه الٗلمُت ٞدٓي به اٚلب الٗلماء
الٗغاُ٢حن الظًً اٗ٢ضَم املغى وعجؼوا ًٖ مىانلذ ُٖائهم الٗلمي .
ً
ابٗاً :
ً
اخترام ل٨ٟغ الٗالم الٗغاقي وُٖ٣ضجه  ،أي ان الخٗهب ال٨ٟغي
ًَ ً٨ىا٥
ع
والٗ٣ائضي ٧ان ٢ض َا ٫ال٨ثحر مً الٗلماء الٗغاُ٢حن في بالص املهجغ ٩ٞان مهحرَم السجً
و٢خل البٌٗ منهم .
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اهلوامش-:
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 -6الٗؼاوي ،الخٗغٍ ٠باملؤعزحن ،م .82
 -7الؼع٦لي ،الاٖالم ،ج  ،88م .838
ً -8ا٢ىث الخمىي ،معجم البلضان ،ج  ،8م .6
 -9الُٟ٣ي ،اهباٍ الغواة ،ج  ،3م 38؛ ابً زل٩ان ،وُٞاث الاُٖان ،ج  ،7م .48
 -81الُٟ٣حن ،اهباٍ الغواة،ج،3م38
 -88الُٟ٣ي ،اهباٍ الغواة ،ج  ،3م .38
 -82الُٟ٣ي ،املهضع هٟؿه ،ج  ،3م .38
 -83الُٟ٣ي ،اهباٍ الغواة ،ج  ،3م .38
 -84الُٟ٣ي ،املهضع هٟؿه ،ج  ،3م .38
 -85الُٟ٣ي ،املهضع هٟؿه ،ج  ،3م .38
ٖ -86لىج ،الٗلج مً مٗلىحاء العجم ،الجم٘ ٖلىج وأٖالج ،وَم مً ٟ٦اع العجم وٚحرَم.
ًىٓغ :الٟغاَُضي ،الٗحن ،ج  ،8م 228؛ الجىاَغي ،الصخاح ،ج  ،331 ،2ابً الاثحر ،النهاًت
في ٚغٍب الخضًث ،ج  ،3م .286
 -87اهباٍ الغواة ،ج  ،3م .38
 -88الُٟ٣ي ،اهباٍ الغواة ،ج  ،2م .38
 -89ابً الٗضًم ،بُٛت الُلب ،ج  ،8م 3539؛ ابً زل٩ان ،وُٞاث الاُٖان ،ج  ،4م 7؛
الهٟضي ،الىافي بالىُٞاث ،ج  ،88م 838؛ الُاٞعي ،مغآة الجىان ،ج  ،4م 23؛ الؼع٦لي،
الاٖالم ،ج  ،3م.81

465

2222

مجلت آداب البصرة /العدد 92

 -21ابً الٗضًم ،بُٛت الُلب ،ج  ،8م 3539؛ ال٨خبيٞ ،ىاث الىُٞاث ،ج  ،8م 395؛ ابً
زل٩ان ،وُٞاث الاُٖان ،ج  ،4م 7؛ الؼع٦لي ،الاٖالم ،ج  ،3م .81
َ -28ى ٖبض الغخمً بً ابي ال٣اؾم بً ٚىائم بً ًىؾ ٠ابً املسج ٠الكاٖغ ولض ؾىه
ً
ً
٧ ،ٌ583ان أصًبا ْغٍٟا جىفي ٞجاءًٍ .ىٓغ :الهٟضي ،الىافي بالىُٞاث ،ج  ،88م 831؛
ال٨خبيٞ ،ىاث الىُٞاث ،ج ،8م .62
 -22الٟهاَتٞ ،ه الٟاء والهاء ٧لمت واخضة جضٖ ٫لى العي وما أقبهه مً طل ٪الغحل الٟه وَى
الٗيى واملغأة ٞهت ومهضعٍ الٟهاَتً .ىٓغ :ابً ٞاعؽ ،معجم م٣اًِـ اللٛت ،ج  ،4م .435
 -23الهٟضي ،الىافي بالىُٞاث ،ج  ،88م 831؛ ألامحن ،أُٖان الكُٗت ،ج  ،6م .437
 -24ألامحن ،املهضع هٟؿه ،ج  ،6م .437
 -25الؼع٦لي ،الاٖالم ،ج  ،3م .81
 -26ألامحن ،أُٖان الكُٗت ،ج  ،6م 437؛ الؼع٦لي ،الاٖالم ،ج  ،3م .81
 -27الهٟضي ،الىافي بالىُٞاث ،ج  ،22م .898
 -28الهٟضي ،املهضع هٟؿه ،ج  ،22م .898
 -29الهٟضي ،املهضع هٟؿه ،ج  ،22م .898
 -31الهٟضي ،املهضع هٟؿه ،ج  ،22م .898
 -38الهٟضي ،املهضع هٟؿه ،ج .898 ،22
 -32الهٟضي ،املهضع هٟؿه ،ج  ،22م .898
 -33الهٟضي ،الىافي بالىُٞاث ،ج  ،22م .898
 -34الىػٍغ ههحر الضًً أخمض بً مدمض ابً الىػٍغ ال٨بحر ههحر ابى الاػَغ بً الىا٢ض البٛضاصي.
٧ان ابىٍ مً ٦باع الخجاع ،ولض ؾىه  ،ٌ578واقخٛل و٢غا بالٗغبُت وٖاوى ال٨خابت ،وج٣لب في
ً
ً
ً
املىانب وجى٣لذ به الاخىا ٫و٧ان مً عحاالث الضولت والٗالم عاًا وخغٞا واصبا و٦خابت وخؿً
ؾحرًٍ .ىٓغ :الظَبي ،جاعٍش الاؾالم ،ج  ،46م  88و ج  ،47م .881
 -35ابً البجليَ ،ى ٖمغ ؾغاج الضًً ابى الخؿً ابً مدمض بً ًحي بً َلخه بً خمؼة البجلي
هاْغ الُغب والجِل في بٛضاص في ٖهض املؿدىهغ باهللً .ىٓغ :الهٟضي ،الىافي بالىُٞاث ،ج
 ،22م .892
 -36الهٟضي ،املهضع هٟؿه ،ج  ،22م .892
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 -37الهٟضي ،املهضع هٟؿه ،ج  ،22م .892
 -38الهٟضي ،الىافي بالىُٞاث ،ج  ،22م .892
 -39الهٟضي ،املهضع هٟؿه ،ج  ،22م .892
 -41الهٟضي ،الىافي بالىُٞاث ،ج  ،83م .217
 -48الهٟضي ،املهضع هٟؿه ،ج  ،83م .217
 -42الظَبي ،جاعٍش الاؾالم ،ج  ،51م .48

 -43ابً ٦ثحر ،البضاًت والنهاًت ،ج  ،83م 278؛ ابً حٛغي بغصي ،ج  ،7م .239
 -44الهٟضي ،الىافي بالىُٞاث ،ج  ،83م .42
 -45مديي الضًً ،بً ٖبض الٓاَغَ ،ى ال٣اض ي الظي أو ٫مً جىلى صًىان الاوكاء أًام الٓاَغ
بُبرؽ واملىهىع ٢الوون والاقغ ٝزلُل٧ ،اجب ممخاػ وٖالمت حٛغافي ،وؾُاس ي باعٕ جىفي ؾىه
ً .ٌ665ىٓغ :ال٣ل٣كىضي ،نبذ الاٖص ى ،ج  ،8م 9؛ الُٗني٣ٖ ،ض الجمان ،ج  ،8م 398؛
املغٖص ي ،قغح اخ٣ا ١الخ ،٤ج  ،33م .726
 -46الهٟضي ،الىافي بالىُٞاث ،ج  ،89م .211
 -47ابً بيذ الاٖؼٖ ،بض الىَاب بً زل ٠بً بضع الٗالمي ٢اض ى الً٣اة جاج الضًً أبى مدمض
ابً بيذ الاٖؼ ولض ؾىه أعب٘ ٖكغ وؾذ مائت وجىفي ؾىت زمـ وؾخحن وؾذ مائه صعؽ
بالهالخُت وبمضعؾت الكاٞعي وج٣ضم في الضولت و٧اهذ له الخغمت الىاٞغة ٖىض الٓاَغ بُبرؽ
و٧ان طا طًَ ثا٢ب وخؿً نائبً .ىٓغ :الهٟضي ،الىافي بالىُٞاث ،ج  ،89م .218
-48الهٟضي ،املهضع هٟؿه ،ج  ،89م .218
 -49زاه٣اٍ ؾُٗض الؿٗضاء ،وهي التي بىاَا نالح الضًً بً أًىب في مهغ و٧اهذ صاع ٦بحر و٣ٞا
لخاصم املهغٍحن ؾُٗض الؿٗضاء ٞىٖ ٠٢ليها نالح الضًً الاًىبيً .ىٓغ :الهٟضي ،الىافي
بالىُٞاث ،ج  ،7م217؛ عخله ابً بُىَه ،م .816
 -51مضعؾت ػًٍ الىداة ،وهي التي بىاَا نالح الضًً الاًىبي في مهغً .ىٓغ :الهٟضي ،الىافي
بالىُٞاث ،ج  ،7م .217
 -58الظَبي ،جاعٍش الاؾالم ،ج  ،56م .889
 -52ال٨خبيٞ ،ىاث الىُٞاث ،ج  ،8م 873؛ الُٗني٣ٖ ،ض الجمان ،ج  ،3م .369
 -53ال٨خبيٞ ،ىاث الىُٞاث ،ج  ،8م 673؛ الُٗني ،املهضع هٟؿه ،ج  ،3م .369
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 -54ابً ٦ثحر ،البضاًت والنهاًت ،ج  ،83م 485؛ الُٗني٣ٖ ،ض الجمان ،ج  ،3م .369
 -55الهاخب بهاء الضًً بً خىاَ ،ى ٖلي بً مدمض بً ؾلُم الهاخب الىػٍغ ال٨بحر بهاء الضًً
ً
ً
بً خىا املهغي َى أخض عحا ٫الضَغ خؼما وٖؼما وعأًا وصَاء وزبرة وجهغٞا واؾخىػعة الٓاَغ
وٞىض ى الُه ألامىع ولم ًٖ ً٨لى ًضٍ ًض و٢ام بأٖباء املل٨ه جىفي ؾىه ً .ٌ677ىٓغ :الهٟضي،
الىافي بالىُٞاث ،ج ،22م 28؛ ال٨خبيٞ ،ىاث الىُٞاث ،ج  ،2م 838؛ الُٗني٣ٖ ،ض الجمان،
ج  ،8م .843
 -56ال٨خبيٞ ،ىاث الىُٞاث ،ج  ،8م 873؛ ابً ٦ثحر ،البضاًت والنهاًت ،ج  ،83م 48؛ الُٗني،
ٖ٣ض الجمان ،ج  ،3م .369
 -57الشجاعيَ ،ى الامحر ٖلم الضًً الشجاعي و٧ان ٢ض وػعٍ الؿلُان الاقغ ٝو٧اهذ حمُ٘ امىع
اململ٨ه بُضٍ مىىَتً.ىٓغ :الهٟضي ،الىافي بالىُٞاث ،ج  ،3م 896و ج  ،4م .65
 -58ال٨خبيٞ ،ىاث الىُٞاث ،ج  ،8م 873؛ ابً ٦ثحر ،البضاًت والنهاًت ،ج  ،83م 485؛
الُٗني٣ٖ ،ض الجمان ،ج  ،3م .369
٦ -59خبيٞ ،ىاث الىُٞاث ،ج ألاو، ٫م. 873
 -61الُٗني ،املهضع هٟؿه ،ج  ،3م .369
 -68الُٗني٣ٖ ،ض الجمان،ج ،3م. 369
 -62الهٟضي ،الىافي بالىُٞاث ،ج  ،83م  24-83و ج  ،89م .211
 -63الٟغاَُضي ،الٗحن ،ج  ،4م .315
 -64ابً حجغ ،الضعع ال٩امىت ،ج  ،2م .98
 -65ابً حجغ ،املهضع هٟؿه ،ج  ،2م .98
 -66ابً حجغ ،املهضع هٟؿه ،ج  ،2م .98
 -67ابً حجغ ،املهضع هٟؿه ،ج  ،2م 98؛ ابً الٗماص ،قظعاث الظَب ،ج  ،6م .36
 -68ابً حجغ ،الضعع املىت ،ج  ،2م .98
 -69ابً حجغ ،الضعع ال٩امىت ،ج  ،2م .98
 -71ابً حجغ ،املهضع هٟؿه ،ج  ،2م .98
 -78الضمك٣ي ،الظًل ٖلى َب٣اث الخىابلت ،ج  ،4م 367؛ ابً حجغ ،الضعع ال٩امىت ،ج ، 2
م 92؛ ابً الٗماص ،قظعاث الظَب ،ج ج  ،6م .39
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 -72الضمك٣ي ،الظًل ٖلى َب٣اث الخىابلت ،ج  ،4م 367؛ ابً حجغ ،الضعع ال٩امىت ،ج ،2
م .92
 -73ابً الٗماص ،قظعاث الظَب ،ج  ،6م .36
 -74ابً حجغ ،الضعع ال٩امىت ،ج  ،2م .92
 -75ابً حجغ ،الضعع ال٩امىت ،ج  ،2م 92؛ ابً الٗماص ،قظعاث الظَب ،ج  ،6م .39
 -76ابً حجغ ،الضعع ال٩امىت ،ج  ،2م .92
 -77ابً حجغ ،املهضع هٟؿه ،ج  ،2م .92
 -78ابً حجغ ،الضعع ال٩امىت ،ج  ،2م .255
 -79ابً حجغ ،املهضع هٟؿه ،ج  ،2م .226
 -81ابً حجغ ،املهضع هٟؿه ،ج  ،2م .226
 -88الهٟضي ،الىافي بالىُٞاث ،ج  ،83م .288
 -82الهٟضي ،الىافي بالىُٞاث ،ج  ،83م .288
 -83ابً حجغ ،الضعع ال٩امىت ،ج  ،2م .255
 -84ابً حجغ ،املهضع هٟؿه ،ج  ،2م .255
 -85ابً حجغ ،الضعع ال٩امىت ،ج  ،3م .8
 -86ال٨خبيٞ ،ىاث الىُٞاث ،ج  ،2م .72
 -87ابً حجغ ،املهضع هٟؿه ،ج  ،3م .8
 -88ابً حجغ ،املهضع هٟؿه ،ج  ،3م .8
 -89ابً حجغ ،املهضع هٟؿه ،ج  ،3م .8
 -91الهٟضي ،الىافي بالىُٞاث ،ج  ،21م 86؛ ال٨خبيٞ ،ىاث الىُٞاث ،ج  ،2م .72
 -98الهٟضي ،املهضع هٟؿه ،ج  ،21م 86؛ ال٨خبي ،املهضع هٟؿه ،ج  ،2م .72
 -92ال٨خبي ،املهضع هٟؿه ،ج  ،2م .72
 -93الهٟضي ،الىافي بالىُٞاث ،ج  ،21م .86
 -94ال٨خبيٞ ،ىاث الىُٞاث ،ج  ،2م .72
 -95امل٩ي ،لخٔ ألالخاّ ،م .885
-96ابً حجغ ،الضعع ال٩امىت ،ج  ،3م .873
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 -97ابً حجغ ،الضعع ال٩امىه ،ج ،3م. 873
 -98ابً حجغ ،املهضع هٟؿه ،ج  ،3م .873
 -99ابً حجغ ،املهضع هٟؿه ،ج  ،3م .873
 -811الهٟضي ،الىافي بالىُٞاث ،ج  ،85م .846
 -818الهٟضي ،املهضع هٟؿه ،ج  ،85م .846
 -812الهٟضي ،املهضع هٟؿه ،ج  ،85م .846
 -813الهٟضي ،املهضع هٟؿه ،ج  ،85م .846
 -814طًل َب٣اث الخٟاّ ،م .356
 -815الهٟضي ،الىافي بالىُٞاث ،ج ،85م .846
 -816الؼع٦لي ،الاٖالم ،ج  ،3م .329

 -817ابً الٗماص ،قظعاث الظَب ،ج  ،6م 271؛ الؼع٦لي ،الاٖالم ،ج  ،3م .329
ً -818لبَ :ٜى الامحر ؾُ ٠الضًً ًلب٧ ٜان مً اجبإ بلُٛا ال٨بحر الىانغي ٞيؿب ٦يؿبه وأو٫
ما أقتهغ امغ اهه ٧ان م٣ضما في او ٫صولت الهالح خاجي ابً الاقغ ٝفي هُابت خلب وفي والًخه
َظٍ وٗ٢ذ له و٢ائ٘ م٘ التر٦مان واه٨ؿغ في خلب واؾخمغ في أمغجه في خلب وبنى حامٗا ٧ان او٫
مسجضا بجىاع صاع الٗض ٫جىفي ؾىه ً .ٌ793ىٓغ :الهٟضي ،الىافي بالىُٞاث ،ج  ،83م 239؛
ابً حجغ ،الضعع ال٩امىت ،ج  ،4م .442-448-441
 -819ابً الٗماص ،قظعاث الظَب ،ج  ،6م .271
 -881ابً الٗماص ،قظعاث الظَب ،ج  ،6م .271
 -888الامحن ،أُٖان الكُٗت ،ج  ،5م 264؛ الُهغاوي ،الظعَٗت ،ج  ،8م  86و ج  ،88م
.89
 -882ابً الٗماص ،قظعاث الظَب ،ج  ،7م .27
 -883ابً الٗماص ،قظعاث الظَب ،ج  ،7م 27؛ ألامحن ،أُٖان الكُٗت ،ج  ،5م .264
 -884الٗضو ،٫وهي ه ٌُ٣الجىع ،والٗضو ٫الٗض ٫والٗضو ٫بالٟٗل الى الخ ،٤واطا ٖضٖ ٫ىه
وزل ٠بحن الىًُ٣حنُ٣ٞ ،ل ه ٌُ٣الٓلم والاهها ٝوَى اُٖاء الخٖ ٤لى الخمامً .ىٓغ :ابي
الهال ٫الٗؿ٨غي ،الٟغو ١اللٛىٍت ،م 872؛ ابً ٞاعؽ ،معجم م٣اًِـ اللٛت ،ج  ،5م .86
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 -885باب الىحرب ،مً اخُاء خلب و٧ان ٢ض خضص َظا الباب أًام املل ٪الٗؼٍؼ والىحرب عي ٢غٍت
ج ٘٣قغقي خلبً .ىٓغ :ابً زل٩ان ،وُٞاث الاُٖان ،ج  ،6م 889؛ ابً الٗضًم ،بُٛت الُلب،
ج  ،9م .452
 -886ابً الٗماص ،قظعاث الظَب ،ج  ،7م 271؛ الامحن ،أُٖان الكُٗت ،ج  ،5م .264
 -887ابً حٛغي بغصي ،الىجىم الؼاَغة ،ج  ،85م 869؛ خاجي زلُٟت٦ ،ك ٠الٓىىن ،ج ،8
م 546؛ ابً الٗماص ،قظعاث الظَب ،ج  ،7م 216؛ اؾماُٖل باقاَ ،ضًت الٗاعٞحن ،ج ،2
م .526
 -888ابً حٛغي بغصي ،الىجىم الؼاَغة ،م 869؛ خاجي زلُٟت٦ ،ك ٠الٓىىن ،ج  ،8م
546؛ ابً الٗماص ،قظعاث الظَب ،ج  ،7م .216
 -889ابً حٛغي بغصي ،الىجىم الؼاَغة ،ج  ،85م 869؛ ابً الٗماص ،قظعاث الظَب ،ج  ،7م
.216
 -821ابً الٗماص ،املهضع هٟؿه ،ج  ،7م .216
 -828ابً حٛغي بغصي ،الىجىم الؼاَغة ،ج  ،85م .869
 -822ابً حٛغي بغصي ،املهضع هٟؿه ،ج  ،85م 869؛ ابً الٗماص ،قظعاث الظَب ،ج  ،7م
216؛ اؾماُٖل باقاَ ،ضًت الٗاعٞحن ،ج ،2م .527
Al-Zarkali, Al-Alam, vol. 8, p. 131.
)) Ruby of Hamwi, Glossary of Countries, Part 1, p. 6.
)) Al-Zarkali, Information, vol. 8, p. 131; Al-Azzawi, Introducing
Historians, p. 12.
)) Ruby of Hamwi, Glossary of Countries, Part 1, p. 6.
) Yaqout al-Hamwi, the same source, part 1, p. 6; Al-Zarkali, AlAlam, vol. 8, p. 131; Al-Azzawi, Introduction to the Historians, p. 12.
Al-Azzawi, Introducing Historians, p. 12.
Al-Zarkali, Al-Alam, vol. 18, p. 131.
)) Ruby of Hamwi, Glossary of Countries, Part 1, p. 6.
Al-Qafti, The Narrators of the Narrators, Vol. 3, p. 31; Ibn
Khalkan, and Fiat Al-Aayan, vol. 7, p. 41.
Al-Qaftan, The Narrators' Narration, Vol. 3, p. 31
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Al-Qafti, The Narrators' Attention, vol. 3, p. 31.
Al-Qafti, ibid., 3, p. 31.
Al-Qafti, The Narrators' Attention, vol. 3, p. 31.
Al-Qafti, ibid., 3, p. 31.
Al-Qafti, ibid., 3, p. 31.
)) Alluj, Alaj is among the people who are in possession of Al-Ajam,
the combination is Alaj and Alaj, and they are from the infidels of
the Persians and others. Looking: Al-Farahidi, Al-Ain, vol. 1, p. 228;
Al-Jawahiri, Al-Sahahah, c. 2, 330, Ibn Al-Atheer, end in Gharib AlHadith, vol. 3, p. 286.
The attention of the narrators, vol. 3, p. 31.
Al-Qafti, The Narrators' Attention, Part 2, p. 31.
)) Ibn Al-Adim, with a view to requesting, c. 8, p. 3539; Ibn
Khaldan, and Fiat al-Ayyan, c. 4, p. 7; Al-Safadi, Al-Wafi Bal-Fiat,
c. 18, p. 131; Al-Yafi ', Mirror of Al-Jinan, c. 4, p. 23; Al-Zarkali,
Information, Part 3, p. 10.
)) Ibn al-Adim, with a view to requesting, c. 8, p. 3539; al-Ketbi, the
death of the dead, part 1, p. 395;
)) He is Abd al-Rahman ibn Abi al-Qasim ibn Ghanim ibn Yusef
ibn al-Masjaf al-Sha`ir, born in the year 583 AH, he was an adorable
writer who died and came to his death. Seen: Al-Safadi, Al-Wafi AlMortal, vol. 18, p. 130; Al-Ketbi, Fatwa Al-Mortal, Vol. 1, p. 62.
) Fajhah, so Faaa and Faaa are one word that denotes
consciousness, and what is similar to that from a man. It is
awareness, and a woman is a mouth, and its source is a mouthful.
See: Ibn Faris, Lexicon of Language Standards, Vol. 4, p. 435.
)) Al-Safadi, Al-Wafi Al-Fiati, vol. 18, p. 130; Al-Amin, Shia
notables, vol. 6, p. 437.
Al-Amin, same source, vol. 6, p. 437.
)) Al-Zarkali, Information, Part 3, p. 10.
Al-Amin, Shia notables, vol. 6, p. 437; Al-Zarkali, Al-Ilam, vol. 3, p.
10.
)) Al-Safadi, Al-Wafi Al-Fiat, Part 22, p. 191.
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Al-Safadi, ibid., 22, p. 191.
Al-Safadi, ibid., 22, p. 191.
Al-Safadi, ibid., 22, p. 191.
Al-Safadi, ibid., C 22, 191.
Al-Safadi, ibid., 22, p. 191.
)) Al-Safadi, Al-Wafi Al-Fiat, Part 22, p. 191.
)(Minister Nusseiruddin Ahmed bin Muhammad Ibn Al-Wazir AlKabir Naseer Abu Al-Azhar bin Al-Naqd Al-Baghdadi. His father
was one of the great merchants, he was born in the year 571 AH, he
worked and read in Arabic and suffered from writing, fluctuated in
positions and transferred the conditions in him and was among the
statesmen of the state and the world a banner, a letter, literature,
writing and good conduct. See: Al-Dhahabi, History of Islam, vol.
46, pp. 11 and c. 47, p. 110.
)) Ibn al-Bajali, is Omar Serag al-Din Abu al-Hasan Ibn
Muhammad bin Yahya bin Talha bin Hamza al-Bajli, headmaster of
rapture and the army in Baghdad in the era of Al-Mustansir Billah.
Looking: Al-Safadi, Al-Wafi Al-Fiati, vol. 22, p. 192.
Al-Safadi, ibid., 22, p. 192.
Al-Safadi, ibid., 22, p. 192.
Al-Safadi, Al-Wafi Al-Fiat, Part 22, p. 192.
Al-Safadi, ibid., 22, p. 192.
Al-Safadi, Al-Wafi Al-Fiati, vol. 13, p. 207.
Al-Safadi, same source, vol. 13, p. 207.
Al-Dhahabi, History of Islam, part 50, p. 41.
)) Ibn Katheer, The Beginning and the End, vol. 13, p. 271; Ibn
Tigri Bardi, vol. 7, p. 239.
)) Al-Safadi, Al-Wafi Al-Fiati, vol. 13, p. 42.
)) Muhyiddin, bin Abdul-Zahir, is the judge who first took over the
Court of Construction during the days of Zahir Baybars, Mansour
Qalawun and Al-Ashraf Khalil, an excellent writer and geographer,
and a brilliant politician who died in 665 AH. See: Al-Qalqashandi,
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Sobh Al-Aashi, Part 1, p. 9; Al-Ainy, Aqd Al-Juman, Part 1, p. 398;
Al-Marashi, Sharh Al-Haqq Al-Haqq, Part 33, p. 726.
)) Al-Safadi, Al-Wafi Al-Fiati, vol. 19, p. 200.
)) Ibn Bint Al-Ezz, Abd al-Wahhab bin Khalaf bin Badr al-Alami,
judge Judge Taj al-Din Abu Muhammad Ibn Bint Al-Ezz was born
fourteen and six hundred and died in the year sixty-five and six
hundred years he studied in Al-Salhiya and in the Shafi’i School and
progressed in the state and had abundant sanctity at Al-Zahir
Baybars. Mindful and good sound. Looking: Al-Safadi, Al-Wafi AlFiati, vol. 19, p. 201.
Al-Safadi, ibid., 19, p. 201.
)) Said Al-Saada strangled it, which was built by Salah Al-Din Bin
Ayoub in Egypt and it was a large house according to the Egyptian
servant Saeed Al-Saada and Salah Al-Din Al-Ayyoubi stood on it.
See: Al-Safadi, Al-Wafi Al-Baloufiyat, vol. 7, p. 207; Ibn Battuta’s
journey, p. 106.
Zain Al-Nahha School, which was built by Salah Al-Din Al-Ayoubi
in Egypt. See: Al-Safadi, Al-Wafi Al-Fiati, vol. 7, p. 207.
Al-Dhahabi, History of Islam, Part 56, p. 119.
Al-Ketbi, Missing Deaths, Part 1, p. 173; Al-Ainy, Al-Joman
Contract, Part 3, p. 369.
Al-Ketbi, Missing Deaths, Part 1, p. 673; Al-Ainy, same source, Part
3, p. 369.
)) Ibn Katheer, The Beginning and the End, vol. 13, p. 415; al-Aini,
Aqd al-Juman, vol. 3, p. 369.
)) The companion Bahaa Al-Din bin Hanna, is Ali bin Muhammad
bin Salim Al-Saheb the great minister Bahaa Al-Din bin Hanna AlMasry is one of the men of the eternal firmness and determination
and opinion and cunning and experience and acted and the apparent
disturbance and chaos to him matters did not have on his hand and
the burdens of the Queen died in the year 677 AH. Seen: Al-Safadi,
Al-Wafi Al-Baloufiyat, vol. 22, p. 21; Al-Ketbi, Missing Deaths, Vol.
2, p. 131; Al-Aini, Aqd Al-Juman, Vol. 1, p. 143.
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Al-Kutbi, Fawwat Al-Mortaya, Part 1, p. 173; Ibn Katheer,
Beginning and End, Part 13, p. 41; Al-Ainy, Aqd Al-Juman, Part 3,
p. 369.
Al-Shuja’i, was Prince Alam al-Din al-Shuja’i, who had been visited
by Sultan al-Ashraf and all matters of the kingdom were in his
hands.
)) Al-Kutbi, Fawwat Al-Fiat, Part 1, p. 173; Ibn Katheer, Beginning
and End, Part 13, p. 415; Al-Aini, Aqd Al-Juman, Part 3, p. 369.
) My Books, Missing Deaths, First C, p. 173.
Al-Ainy, ibid., 3, p. 369.
Al-Ainy, Al-Joman Contract, vol. 3, p. 369.
)) Al-Safadi, Al-Wafi Al-Fiati, vol. 13, pp. 13-24 and 19, p. 200.
Al-Farahidi, Al-Ain, Vol. 4, p. 305.
)) Ibn Hajar, Al-Durar Al-Latina, vol. 2, p. 91.
) Ibn Hajar, the same source, Part 2, p. 91.
) Ibn Hajar, the same source, Part 2, p. 91.
) Ibn Hajar, the same source, Part 2, p. 91; Ibn Al-Emad, Nuggets of
Gold, Part 6, p. 36.
Ibn Hajar, Al-Durar al-Manna, vol. 2, p. 91.
)) Ibn Hajar, Al-Durar Al-Latina, vol. 2, p. 91.
) Ibn Hajar, the same source, Part 2, p. 91.
)) Damascene, the tail on the layers of the Hanbali, part 4, p. 367;
Ibn Hajar, Al-Durar al-Kamina, part 2, p. 92; Ibn al-Emad, nuggets
of gold, c 6, p 39.
)) The Damascene, the tail on the layers of the Hanbali, part 4, p.
367; Ibn Hajar, Al-Durar al-Kamina, part 2, p. 92.
Ibn al-Imad, Gold Nuggets, Vol. 6, p. 36.
)) Ibn Hajar, Al-Durrar Al-Kamuna, vol. 2, p. 92.
)) Ibn Hajar, Al-Durrar Al-Kamuna, vol. 2, p. 92; Ibn al-Emad,
Nuggets of Gold, Vol. 6, p. 39.
)) Ibn Hajar, Al-Durrar Al-Kamuna, vol. 2, p. 92.
) Ibn Hajar, the same source, Part 2, p. 92.
)) Ibn Hajar, Al-Durrar Al-Kamenah, vol. 2, p. 255.
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Ibn Hajar, same source, Part 2, p. 226.
Ibn Hajar, same source, Part 2, p. 226.
)) Al-Safadi, Al-Wafi Al-Fiati, vol. 13, p. 288.
)) Al-Safadi, Al-Wafi Al-Fiati, vol. 13, p. 288.
)) Ibn Hajar, Al-Durrar Al-Kamenah, vol. 2, p. 255.
)) Ibn Hajar, the same source, Part 2, p. 255.
)) Ibn Hajar, Al-Durrar Al-Kamuna, vol. 3, p. 8.
Al-Kitbi, Missing Deaths, vol. 2, p. 72.
Ibn Hajar, ibid., 3, p. 8.
Ibn Hajar, ibid., 3, p. 8.
Ibn Hajar, ibid., 3, p. 8.
)) Al-Safadi, Al-Wafi Al-Mortal, vol. 20, p. 16; Al-Ketbi, Missing
Deaths, Vol. 2, p. 72.
Al-Safadi, ibid., 20, p. 16; Al-Ketbi, ibid., 2, p. 72.
Al-Ketbi, ibid., 2, p. 72.
)) Al-Safadi, Al-Wafi Al-Fiati, vol. 20, p. 16.
Al-Kitbi, Missing Deaths, vol. 2, p. 72.
)) Al-Makki, Note the Notes, p. 115.
)) Ibn Hajar, Al-Durar Al-Kamuna, vol. 3, p. 173.
)) Ibn Hajar, Al-Durrar Al-Latina, vol. 3, p. 173.
Ibn Hajar, same source, vol. 3, p. 173.
Ibn Hajar, same source, vol. 3, p. 173.
)) Al-Safadi, Al-Wafi Al-Fiat, Part 15, p. 146.
Al-Safadi, ibid., 15, p. 146.
Al-Safadi, ibid., 15, p. 146.
Al-Safadi, ibid., 15, p. 146.
)) Tail of layers of preservation, p. 356.
)) Al-Safadi, Al-Wafi Al-Fiat, Part 15, p. 146.
)) Al-Zarkali, Information, Part 3, p. 329.
)) Ibn Al-Imad, Nuggets of Gold, Vol. 6, p. 270; Al-Zarkali, AlAlam, Vol. 3, p. 329.
Yalqeb: He is Prince Seif El-Din Yalqeb. He was a great follower of
the great Nazarene, so he attributed his lineage and the first thing he
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became famous about was that he was present in the first state of the
good Haji Ibn Al-Ashraf in the Aleppo Prosecution. He built a
mosque that was the first mosque near Dar Al-Adl, he died in 793
AH. Looking: Al-Safadi, Al-Wafi Al-Baloufiyat, vol. 13, p. 239; Ibn
Hajar, Al-Durar Al-Latamn, Vol. 4, pp. 440-441-442.
Ibn al-Imad, Gold Nuggets, Vol. 6, p. 270.
Ibn al-Imad, Gold Nuggets, Vol. 6, p. 270.
)) Al-Ameen, Shia notables, vol. 5, p. 264; Al-Tahrani, Al-Dhara’a,
Vol. 8, pp. 86 and Vol. 18, p. 89.
Ibn al-Imad, Gold Nuggets, Vol. 7, p. 27.
)) Ibn al-Imad, Gold Nuggets, part 7, p. 27; Al-Amin, Shia notables,
vol. 5, p. 264.
) Adultery, which is the opposite of injustice, justice and justice, and
the right to return to truth, and if it is changed from it and left
behind between the two extremes, then it was said that the opposite
of injustice and fairness is to give the right to complete Looking:
Abu al-Hilal al-Askari, Language Differences, p. 172; Ibn Faris,
Lexicon of Language Standards, vol. 5, p. 86.
)) Bab al-Nairab, from the Aleppo neighborhoods, and this section
was identified during the days of the dear King and al-Nairab on a
village east of Aleppo. Looking: Ibn Khalkan, The Deaths of
Notables, vol. 6, p. 119; Ibn al-Adim, with a view to requesting, vol.
9, p. 452.
)) Ibn al-Imad, Gold Fragments, part 7, p. 270; Al-Amin, notables
of the Shiites, part 5, p. 264.
)) Ibn Taghry Bardi, Al-Nujoom Al-Zahira, vol. 15, p. 169; Haji
Khalifa, Kashf al-Dhanun, part 1, p. 546; ibn al-Emad, nuggets of
gold, p. 7, p. 206; Ismail Pasha, Hadiyat al-Arifin, p. 2, p. 526 .
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