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املصطلحاث احملليت يف تاريخ املغرب االسالمي وحضارته

االستار املساعذ الذكتور
علي صذام نصراهلل
جامعت البصرة-كليت الرتبيت للبناث
امللخص-:
٦ما َى مٗغو ٝؤن ل٩ل مىُ٣ت اؾالمُت ومنها بالص اإلاٛغب مهُلخاث
حٗبر ًٖ َىٍتها الخانت ؤو اإلادلُت ٨ٞ .ما ؤن َىاَ ٥ىٍت ٖامت اؾالمُت
ً
ٖغبُت جخمشل بالضًً الاؾالمي واللٛت الٗغبُت لٛت طل ٪الضًً ٞ ،هىا ٥ؤًًا
َىٍت زانت جخمشل بترار اإلاىُ٣ت ومً طل ٪اإلاهُلخاث اإلادلُت  ،التي ظاء
َظا البدض ُلِؿلِ الًىء ٖليها ،بىنٟها ؤخض ٖىانغ َظا الترار اإلاؿدىض
الى الغواؾب البكغٍت والخًاعٍت وم٨ىهاث البِئت الجٛغاُٞت .و٢ض ال حكمل
َظٍ اإلاهُلخاث التي جىاولها البدض ٧ل اإلاهُلخاث اإلادلُت اإلاٛغبُت  ،ول٨نها
م٘ طل ٪جًم مجمىٖت ال بإؽ بها  ،لم ً ً٨الهض ٝمً اًغاصَا َى مٗغٞت
ُ
ً
ؤنىلها ؾىاء ؤ٧اهذ ٖغبُت ؤم بغبغٍت ؤم ٚحرَا  ،هٓغا إلاا ً٨خىَ ٠ظا اإلاىيىٕ
مً نٗىبت ل٨ىهه ًضزل في نمُم ٖمل الباخض في مجا ٫اللٛت ،ب٣ضع ما ٧ان
ُ
الهضَ ٝى ط٦غ ألالٟاّ واإلاهُلخاث اإلادلُت ب ٌٛالىٓغ ًٖ ؤنىلها  ،بُٛت
جِؿحر ٖمل الباخض في جاعٍش اإلاٛغب الاؾالمي مً زال ٫مٗغٞت مٗاوي جل٪
اإلاهُلخاث وٞهمها  ،ومً زم مداولت ٞهم جاعٍش اإلاٛغب الاؾالمي وخًاعجه
مً زاللها  ،وَظا ما ًخإحى ًٖ َغٍ ٤ظٗلها في مخىاوً ٫ضًه في بدض ًلم
قخاتها ؤو ما ًخِؿغ منها .
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Local Terminology in the History of Morocco and
the Islamic Civilization

Asst. Prof. Ali Saddam Nasr Allah (PhD)
College of Education for Women- University of Basrah

Abstract:
As is well known, in addition to the general Arabic and
Islamic identity of Morocco, language also reflects the local
identity which is related to the region and its cultural heritage.
Understanding that local terminology helps us understand that
culture.This research lists the important terminology of
Morocco. It is not tracing the origin of these words, but rather
presenting them to the researchers in the field for whom these
terms are of the utmost importance. Knowledge of these words
forms the basis of understanding the Islamic and Arabic
culture of Morocco.
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املقذمت -:

اإلاهُلرَ :ى اؾم مٟٗى ٫مً انُلر ومهضعٍ الانُالح ،وَى ُ
الٗ ْغ ٝالخام ؤي

اجٟا ١ال٣ىم ٖلى وي٘ الصخئ  ،وُ٢ل َى بزغاط شخئ ما مً مٗىاٍ اللٛىي الى مٗجى آزغ
ُ
لبُان اإلاغاص مىه( .)1ول ً٨الازخال ٝبحن اإلاٗجى الانُالحي واللٛىي لم ً٢ ً٨اٖضة زابخت  ،اط
ؾىجض مً زال ٫البدض ان َىا٧ ٥لماث ٖغبُت مخ٣ٟت في مٗىاَا الانُالحي واللٛىي بال
اجها ٧اهذ قائٗت الاؾخٗما ٫في بالص اإلاٛغب ؤو ؤظؼاء منها ٞإنبدذ مهُلخاث مدلُت .
ُ
جى٣ؿم اإلاهُلخاث اإلادلُت اإلاٛغبُت الى مهُلخاث ٖامت وؤزغي زانت  ،وه٣هض
باإلاهُلخاث الٗامت جل ٪اإلاخضاولت في ٖمىم بالص اإلاٛغب  ،ؤما الخانت ٞخ٣خهغ ٖلى ظؼء
مٗحن منها َ ،ظا بال ان بٌٗ اإلاهُلخاث الٗامت ال ج٣خهغ ٖلى بالص اإلاٛغب  ِ٣ٞبل اجها
ً
حكمل بالص ألاهضلـ ؤًًا  ،وطل ٪بد٨م الهالث الىزُ٣ت بُنهما في ؤ٦ثر مً مجا ٫ومنها
اإلاجا ٫اللٛىي الخام باأللٟاّ واإلاهُلخاث اإلادلُت  .وؾىدىاوَ ٫ظٍ اإلاهُلخاث
ً
بدؿب اإلاجاالث اإلاخٗل٣ت بهاٖ ،لما ؤن بًٗها ٌكمل ؤ٦ثر مً مجا ، ٫مٗخمضًً اإلاىهج
اإلاىيىعي في جىاولها  ،ؤي اصعاط جل ٪اإلاهُلخاث بدؿب اإلاىيىٖاث اإلاخٗل٣ت بها  ،م٘
ٖضم بٟٚا ٫اإلاىهج اإلاعجمي ال٣ائم ٖلى جغجِب اإلاهُلخاث و ٤ٞخغو ٝاإلاعجم يمً ٧ل
مىيىٕ مً اإلاىيىٖاث اإلاىضعظت ٞيها وٖلى الىدى آلاحي-:

ا

أوال -املصطلحاث اجلغرافيت-:
 -1بدغ الؼ٢ا : ١وٍ٣هض به مًُ ٤ظبل َاع ،)2(١و٢ض ؾمي بظل ٪لًُ٣ه( ،)3طل ٪ؤن ٧لمت
الؼ٢ا ١حٗجي في اللٛت الٗغبُت الُغٍ ٤الًُ. )4(٤

ً
وَىا ٥مهُلر مٛغبي آزغ –ًبضو اهه ؤخضرٌٗ -جي مًُ ٤ؤًًا وَى مهُلر بىٚاػ(. )5

 -2الجى ٝوال٣بلت  :وَما مً اإلاهُلخاث اإلاٛغبُت – ألاهضلؿُت الضالت ٖلى الاججاَاث
الجٛغاُٞت ٞ ،الجى ٝحٗجي الكما ٫وٍ٣ابلها ال٣بلت بمٗجى الجىىب( ،)6وَظٍ ال٩لمت ألازحرة
هي مً اإلاهُلخاث الكامُت ألانل التي ُظلبذ الى بالص اإلاٛغب – عبما م٘ الٟاجدحن
ُ
اإلاؿلمحن -وَب٣ذ ٞيها  ،طل ٪ؤن ٢بلت ؤَل الكام ج ٘٣باججاٍ الجىىب( .)7ومما ًا٦ض ألانل
الكامي إلاهُلر ال٣بلت في بالص اإلاٛغب  ،ان ٢بلت اإلاٛغب ال ج ٘٣باججاٍ الجىىب واهما باججاٍ
الكغ ، ١ألامغ الظي ص ٘ٞؤخض الباخشحن الى جٟؿحر مهُلر ال٣بلت باججاٍ الكغ ، ١في خحن
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ٞؿغ مهُلر الجى ٝبضازل البالص( ،)8وَى جٟؿحر لٛىي ٦ما ًبضو  .ول ً٨مٗجى مهُلر
ال٣بلت اإلاخضاو ٫في بالص اإلاٛغب َى ما اقغها الُه ؤي اججاٍ الجىىب  ،و٢ض ؤ٦ض طل ٪ال٨شحر
مً اإلااعزحن والبلضاهُحن ومنهم ابً الخُُب الظي ؤوعص في ؤخض ٦خبه مهُلر ال٣بلت خحن
ْ
ؤقاع الى ان ُمل ٪اإلاىهىع ابً ؤبي ٖامغ(٢ )9ض بل ٜؤُ٢اع اإلاٛغب الى خضوص بالص ال٣بلت(،)11
وَٗجي بها البالص الىاٗ٢ت في ظىىب اإلاٛغب ٖلى مكاع ٝالصخغاء ال٨بري(.)11
ُ
 -3الخماصي َ :ى مهُلر مٛغبي ؤَلٖ ٤لى الصخغاء الدجغٍت اإلاىبؿُت(.)12
والخىمت َ :
الخ َمت َ
َ -4
الخ َمت بٟخذ الخاء وحكضًض اإلاُم اإلاٟخىخت ؤو الخامت هي ٖحن اإلااء
الخاعة( ،)13وَىا ٥مضن في بالص اإلاٛغب جدمل َظا الاؾم مشل َخ َمت ؤو خامت مُماَت( .)14ؤما

في ألاهضلـ ٣ٞض ؤقاع الخمحري الى َ
الخ َمخحن العجُبخحن –بدؿب ونٟه -الىاٗ٢خحن الى
الكغ ١والكما ٫مً مضًىت َبجاهت(.)15
ً
ج٣غٍبا للَ ٟٔ
الخ َمت ؤال وَى ل ٟٔالخىمت  ،الا اهه مسخل ٠اإلاٗجى،
وٍغص ل ٟٔآزغ مكابه
اط ًضٖ ٫لى الخاعة ؤو الخي في ُٖغ ٝؤَل اإلاٛغب(.)16
ً
ومً َظا ًدبحن لىا ؤن مهُلر َ
الخ َمت الىاعص ط٦غٍ ؤوال َى ٚحر مهُلر الخىمت وان
ً
حكابها في الل ٟٔج٣غٍبا  ،طل ٪ؤن الخمت –٦ما ؤقغها -هي ٖحن اإلااء ؤو اإلاضًىت التي جىظض
ً
ُ
ٞيها ٖحن ماء ٞدؿمى باؾمها ؤو جيؿب اليها  .ؤما الخىمت ٞخٗجي الخاعة مُل٣ا ؾىاء ؤ٧اهذ
ٞيها ٖحن ماء ؤم ال  .في خحن ؤن الخٟؿحر اللٛىي ل٩لمت الخىمت في مٗاظم اللٛت الٗغبُت ؤن
خىمت البدغ والغمل وال٣خا ٫وٚحرٍ هي مٗٓمه ؤو ؤقض مىي٘ ُٞه( ،)17والخىمت هي ؤ٦ثر
مىي٘ في البدغ ماء وؤٚمغٍ  ،و٦ظل ٪في الخىى( .)18وبهظا ًلخ٣ي مٗجى َ
الخىمت في مٗاظم

اللٛت الٗغبُت م٘ مٗجى َ
الخ َمت في اإلاهُلر اإلاٛغبي وألاهضلسخي مً خُض صاللتهما ٖلى اإلاُاٍ
بك٩ل ٖام  ،في خحن ًسخلٟان في ٦مُت اإلاُاٍ وهىُٖتها .
ٍ
()19
 -5ا َلغبٌ  :بٟخذ الباء وؾ٨ىجها َى ما خى ٫اإلاضًىت مً بُىث ومؿا ، ً٦وٍُل ٤اإلاٛاعبت

وألاهضلؿُىن َظا اإلاهُلر ٖلى الًاخُت ال٣غٍبت مً ؤؾىاع اإلاضن التي جًم في الٛالب
َ ُ
()21
صوع ؤصخاب الخغ ٝوٚحرَم مً ؤٞغاص الُب٣ت ال٩اصخت  ،ومً ؤقهغَا عبٌ ق٣ىضة
ً
ياخُت ٢غَبت( )21في ألاهضلـ( ،)22الظي ؤنبذ ٖلما ٗٞغ ٝبالغبٌ  ، ِ٣ٞالهضالٕ زىعة
ُ
ٖىُٟت ُٞه يض ألامحر ألامىي الخ٨م بً َكام( )23في ؾىت 817/ٌ212م  ،الظي ٢مٗها
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ً
ب٣ؿىة مٟغَت ٞاقتهغ ٖلى ؤزغ طل ٪بالخ٨م الغبطخي وؿبت الى الغبٌ اإلاظ٦ىع( .)24ؤما في
اإلاٛغب ٞهىا ٥عبٌ ػوٍلت وَى مً ؤعباى مضًىت اإلاهضًت(ٖ )25انمت الٟاَمُحن في بالص اإلاٛغب(.)26

 -6الغٍ : ٠حٗجي ٧لمت الغٍ ٠في مهغ ألاعاضخي الخهبت الضازلُت وال ؾُما اإلامخضة ٖلى
يٟتي جهغ الىُل  ،ؤما في اإلاٛغب وألاهضلـ ٞاجها حٗجي ألاعاضخي التي جد ٠بالبدغ ؤو اإلادُِ
ً
ُ
( عٍ ٠البدغ )  ،وجُل ٤جدضًضا في بالص اإلاٛغب ٖلى اإلاىُ٣ت الكمالُت مً اإلاٛغب
ألا٢صخى( )27اإلامخضة مً جُىان( )28الى جهغ ملىٍت( ،)29وَظٍ اإلاىُ٣ت ٖباعة ًٖ ؾلؿلت ظبا٫
لظا ُؾمُذ بجبا ٫الغٍ.)31(٠
 -7الكخاء :وهي مً ال٩لماث اإلاؿخٗملت في اإلاٛغب وألاهضلـ للضاللت ٖلى اإلاُغ(. )31
 -8الكغَ : ٝى مهُلر جًاعَسخي ؤهضلسخي-مٛغبي  ،ومً ؤمشلخه قغ ٝاقبُلُت()32الظي
ُؾمي بظل ٪العجٟاٖه ٖما خىله  ،وَى ما ًخ ٤ٟم٘ اإلاٗجى اللٛىي ل٩لمت الكغ ٝالتي حٗجي
ً
ً
ؤٖلى الصخيء  ،و٧ل وكؼ مً ألاعى ؤقغٖ ٝلى ما خىله  ،ؾىاء ا٧ان عمال ؤم ظبال(.)33
ً
 -9الٗضوة  :بًم الٗحن و٦ؿغَا حٗجي ظاهب الىاصي وخاٞخه  ،والٗضوة ؤًًا هي اإلا٩ان
اإلاغج .)34(ٟ٘الا اهه مً اإلاٗلىم بإن مٟهىم الٗضوة في بالص اإلاٛغب ٌٗجي اإلاٛغب ألا٢صخى
ً
جدضًضا( ،)35طل ٪ؤن َظا الجؼء مً بالص اإلاٛغب ً ٘٣في الجاهب الجىىبي مً مًُ ٤ظبل
َاع ١الظي ًٟهله ًٖ بالص ألاهضلـ التي ج ٘٣في الجاهب الكمالي  ،لظا ٞان اإلاٛغب
ألا٢صخى ًمشل الٗضوة الجىىبُت مً مًُ ٤ظبل َاع ١في خحن جمشل ألاهضلـ الٗضوة
ُ
ُ
الكمالُت( .)36وبهظا اإلاٟهىم ؤَل ٤مهُلر الٗضوة ٖلى ؤما ً٦ؤزغي في مىُ٣ت اإلاٛغب
ألا٢صخى لٗل مً ؤقهغَا ٖضوحي ال٣غوٍحن()37وألاهضلؿُحن اللخحن ج٨ىهان مضًىت
ً
ٞاؽ()38وٍٟهل بُنهما جهغ اإلاضًىت اإلاؿمى جهغ ٞاؽ ؤًًا( ،)39خُض جٖ ٘٣ضوة ال٣غوٍحن في
الجاهب الٛغبي مً جهغ ٞاؽ في خحن جٖ ٘٣ضوة ألاهضلؿُحن في الجاهب الكغقي مىه(.)41
 -11الٟدو  :ط٦غ ًا٢ىث الخمىي ؤن الٟدو في ألاهضلـ و٦ظل ٪في اإلاٛغب َى ٧ل
ً
ً
مىي٘ ٌُؿ ً٨ؾهال ٧ان ؤو ظبال قغٍُت ؤن ًُؼعٕ( ،)41وط٦غ ٖضة ؤمشلت ٖلى طلٟ٦ ٪دو
َلُُلت()42وٞدو اقبُلُت في ألاهضلـ  ،ؤما في بالص اإلاٛغب ٞظ٦غ ٞدو ألاظم وَى خهً
مىُ٘ مً هىاحي اٞغٍُ٣ت()43وٞدو ؾىعهجحن( )44بُغابلـ(.)45
وَظا اإلاٗجى الانُالحي ل٩لمت الٟدو في بالص اإلاٛغب وألاهضلـ َى ُٖىه ٢ض ط٦غٍ
ً
الٟحروػآباصي ٖىض جٟؿحرٍ ٧لمت الٟدو لٛىٍا ٦ ،ما ط٦غ ألامشلت هٟؿها التي ط٦غَا ًا٢ىث
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الخمىي ٖلى ألاما ً٦التي ٧ان ًُُلٖ ٤ليها ٞدو في بالص اإلاٛغب وألاهضلـ( .)46وَى بظل– ٪
ً
ؤي الٟحروػآباصي٨ً-ىن ٢ض زال ٠ابً مىٓىع الظي ٞؿغ ٧لمت الٟدو لٛت بإجها حٗجي ما
ُ
اؾخىي مً ألاعى(ٞ .)47األعى اإلاؿخىٍت وبن ٧اهذ نالخت للؼعاٖت والتي حؿمى باألعى
اإلاىبؿُت  ،جسخل ٠مً صون ق ًٖ ٪ألاعى الؿهلُت والجبلُت الهالخت للؼعاٖت  .ؤي ان
مٟهىم الٟدو لضي ًا٢ىث الخمىي والٟحروػآباصي َى اوؾ٘ مىه لضي ابً مىٓىع الظي
٢هغٍ ٖلى ألاعى الؿهلُت اإلاىبؿُت .
ُ
ُ
 -11اإلاهاعة  :ؤَل٣ذ َظٍ ال٩لمت ٖلى ٖضص مً ألاما ً٦في اإلاٛغب وألاهضلـ واؾباهُا
(  ، ) Almuzaraوحٗجي الًٟاء الٟؿُذ اإلاجاوع للمضن ال٨بري واإلاٗضوص مً مخجزَاتها
٣٦غَبت وٚغهاَت( )48ومغؾُت( )49وٞاؽ وجاػا( )51وٚحرَا( .)51ومً ؤقهغَا ُمهاعة ٢غَبت التي
وٗ٢ذ ٞيها اإلاٗغ٦ت اإلاٗغوٞت بمٗغ٦ت اإلاهاعة( .)52و٢ض ٧اهذ بضاًت اؾخٗماَ ٫ظا اإلاهُلر
في ألاهضلـ زم اهخ٣ل الى بالص اإلاٛغب وال ؾُما في اإلاضن اإلاكاع اليها ؤٖالٍ(.)53
 -12الىاصي  :وظمٗه وصًان وؤوصًت  ،وَى مهُلر ًُُل ٤في بالص اإلاٛغب وألاهضلـ ٖلى
ً
ألاجهاع  ،لٗم ٤مُاَها ًٖ ؾُذ ألاعى ًٞال ًٖ ؾغٖت ظغٍاجها ويُ٣ها( .)54ومً ؤقهغ
ُ
ؤوصًت اإلاٛغب  :واصي ملىٍت وواصي ؾبى( )55وواصي ؤم الغبُ٘( ، )56ؤما في ألاهضلـ ٞىظ٦غ
٦مشا ٫واصي آهت(.)57
 -13الىاؾُت  :وحٗجي بالص اإلاٛغب ألاوؾِ (الجؼائغ الخالُت) واليؿبت اليها واؾُي  ،وال
جؼا ٫ال٩لمت مٗغوٞت بهظا اإلاٗجى الى آلان( .)58و٢ض ُؾمي اإلاٛغب ألاوؾِ بهظا الاؾم لخىؾُه
ً
اإلاٛغبحن ألاصوى وألا٢صخى(.)59وجمخض خضوص َظا الا٢لُم مً مضًىت بجاًت( )61قغ٢ا ختى واصي
ً
ملىٍت وظبا ٫جاػا ٚغبا  ،و٢اٖضجه مضًىت جلمؿان(.)61

ا
ثانيا -املصطلحاث االقتصاديت واملاليت -:

ؤ -املصطلحاث الزراعيت :

ً
 -1البدحرة  :هي الغويت الُٗٓمت ؤو البؿخان ال٨بحر ُ ،ؾمُذ بظل ٪لٗٓمها حكبيها لها

بالبدحرة

()62

 .ومً ؤقهغ البدائغ في اإلاٛغب هي البدحرة التي خى ٫مضًىت مغا٦ل

()63

التي

وٗ٢ذ ٞيها اإلاٗغ٦ت اإلاٗغوٞت بمٗغ٦ت البدحرة في ؾىت 1129/ٌ524م بحن اإلاغابُحن
واإلاىخضًً واهتهذ باهخهاع اإلاغابُحن(.)64
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 -2البؿحن  :وحٗجي َ
الب ِؿال ؤو الباػالء في مهُلر اإلاٛاعبت(. )65

 -3بالص الجغٍض  :وحٗجي بالص الىسُل  ،وهي آزغ بالص اٞغٍُ٣ت ٖلى َغ ٝالصخغاء( .)66وَظا
ً
اإلاٗجى الانُالحي ًخ ٤ٟم٘ اإلاٗجى اللٛىي  ،اط حٗجي ٧لمت الجغٍض لٛت الؿٗ.)67(٠
ُ -4صالٖت  :وظمٗها ُصالٕ وٍ٣هض به الغقي في بالص اإلاٛغب( .)68و٢ض وعصث َظٍ ال٩لمت بهُٜ
ُ
َ
ؤزغي مسخلٟت بال اجها جدمل اإلاٗجى هٟؿه مشل :الضالح والضلُ٘ وال٨ىاع( .)69وٍبضو ان َظٍ
الهُ ٜألازحرة ل٩لمت صالٖت هي نُ ٜخضًشت  ،اط لم ًغص ط٦غَا في اإلاهاصع ال٣ضًمت .
 -5الغبُ٘ ٣ً :هض به ال٨أل في ٖامُت ؤَل اإلاٛغب(.)71
 -6قٗغاء  :وحٗجي الٛابت( ،)71ولها اإلاٗجى هٟؿه في مٗاظم اللٛت الٗغبُت  ،اط حٗجي ألاعى
طاث الصجغ ؤو ال٨شحرة الصجغ(.)72
ُ
 -7الٗغنت  :جُل ٤حؿمُت الٗغنت في الٗامُت اإلاٛغبُت ٖلى الخضً٣ت ؤو البؿخان اطا ٧اهذ
صازل ؾىع اإلاضًىت وجدخىي ٖلى بىاء  ،ؤما اطا ٧اهذ زاعظها وال بىاء ٞيها ُ
ُُٞلٖ ٤ليها
حؿمُت الجىت(.)73
ٖ -8حن الب٣غ ٣ًُ :هض بٗحن الب٣غ في بالص اإلاٛغب ٞا٦هت الاظام اإلاٗغوٞت  ،وَظٍ الدؿمُت
ً
ُ
جدغ ٝؤخُاها الى الٗب٣غ(ُ .)74وٍُل ٤ؤَل ألاهضلـ الدؿمُت طاتها ٖلى الاظام ول ً٨بهُٛت
الجم٘ ِٞؿمىهه ُٖىن الب٣غ(.)75
 -9ال٣ٟىؽ :وَٗجي به اإلاٛاعبت وألاهضلؿُىن ال٣شاء الُىٍل(. )76
ُ
٦ -11غمىػ  :جُلَ ٤ظٍ الدؿمُت في بالص اإلاٛغب ٖلى الخحن الكى٧ي  ،الظي ؤقتهغث ػعاٖخه
ً
ؤًًا في ؤخض ؤخُاء مضًىت الاؾ٨ىضعٍت اإلاهغٍت ُ
ٗٞغ ٝبخي ٦غمىػ ؤو ٦غمىػ الىهاعي(،)77
وَظا مً مٓاَغ الخإزحر الؼعاعي اإلاٛغبي في مضًىت ألاؾ٨ىضعٍت .
َ َ
 -11اإلاجكغ  :اإلاجكغ ؤو الجكغ ٌٗجي بها ٖىام اإلاٛغب ال٣غٍت الهٛحرة في الغٍ ٠التي جًم
ً َ َ
ُ
مجمىٖت ٢لُلت الٗضص مً بُىث الٟالخحن  ،وجل ٟٔؤخُاها الضقغ( .)78ؤما في مٗاظم اللٛت
لج َكغ حٗجي ب٣ل الغبُ٘ َ ،
الٗغبُت ٩ٞلمت ا َ
والجكغ الخغوط بالخُل و عٖيها ؤمام البُىث(.)79
 -12اإلاغوؽ  :ظم٘ مغؽ وحٗجي لضي ٖامت ؤَل اإلاٛغب مُامحر الخبىب وٚحرَا(.)81
ومً الىباجاث طاث الخىام الُبُت الٗالظُت هظ٦غ-:

ُ -13بى ِ٢كغم َ :ى الاؾم البربغي بمضًىت بجاًت وما والاَا مً ؤٖما ٫اٞغٍُ٣ت للىباث اإلاؿمى
في ألاهضلـ ؤبى همىث ُ ،
وٖهاعجه مجغبت لبُاى الٗحن(.)81
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 -14الخُم : ٤ؤو الخُمِ  ،حؿمُت مخضاولت في بالص ألاهضلـ واإلاٛغب ألا٢صخى للكى ٥اإلاؿمى
ٞغٞىصًالون  ،وَى هباث ًُٟض في ٖالط بٌٗ ألامغاى(.)82

 -15زبز اإلاكاًش  :حؿمُت مخضاولت باٞغٍُ٣ت للىباث اإلاٗغو ٝببسىع مغٍم الظي ٌُؿمُه ؤَل

الكام بالغ ، ٠٦وَى هباث طو وع ١ؤبٌُ وؾاَ ١ىلها ؤعبٗت ؤناب٘ ٖ ،ليها ػَغ قبُه
َ
بالىعص ألاخمغ  ،وله زانُت صوائُت ُمىُ٣ت(.)83
 -16شجغ اإلاغ٢ض  :هي حؿمُت مخضاولت لضي ٖامت ألاهضلـ واإلاٛغب للىباث اإلاٗغو ٝبجىػ
مازل وظىػ مازم وظىػ مازا وظىػعب  ،وَى هباث مسضع(.)84
 -17قى ٥الضاعظحن  :هي حؿمُت مخضاولت ٖىض ؤَل اإلاٛغب للىباث اإلاؿمى صًىا٢ىؽ  ،وَى
ً
مً ؤنىا ٝالكىُ ، ٥وَؿخٗمل ٖالظا لبٌٗ ألامغاى(.)85
ٖ -18حن الهضَض َ :ى ؤطان الٟإع البري الظي ٌُٗغ ٝباٞغٍُ٣ت بٗحن الهضَض  ،وَى هباث طو

ً٢بان ٦شحرة مً ؤنل واخض  ،وج٨ىن مجىٞت وخمغاء مً ألاؾٟل  ،ولهظا الىباث وع١
ص٢ا ، ١ؤوؾاٍ ْهىعَا هاجئت  ،لىجها ًمُل الى الؿىاص وج٨ىن ؤَغاٞها خاصة وهي ٖلى ق٩ل
ؤػواط  ،وٍدكٗب مً ألاٚهان ً٢بان نٛاع ٖليها ػَغ نٛاع الػوعصي  .وؤنل َظا الىباث
ً
اطا ؤؾخسضم يماصا ه ٟ٘في ٖالط بٌٗ ؤمغاى الٗحن(.)86
ٞ -19ىظضة  :هي حؿمُت مٗغوٞت في اإلاٛغب لىباث ب٣لت ألاوظإ  ،وَى مجغب في بػالت
ؤوظإ البًُ(.)87
 -21اللؿٗت َ :ظٍ الدؿمُت مخضاولت ٖىض الصجاعًٍ باٞغٍُ٣ت وال ؾُما مضًىت جىوـ لىباث
ً
ً
ؤوُ٢مىبضاؽ  ،و٦شحرا ما ًىبذ ٖىضَم بجبل ما٦ىم ُ ،وَؿمُه بٌٗ الىاؽ ؤًًا ؤزُىن
وُ٢الَاعٍىن  ،وَى هباث ٌُكبه وع ١الباطعوط  ،وؤٚهاهه َىلها هدى قبر ٖ ،ليها ػٚب
ً
وٚل ٠قبيهت بٛل ٠البىج مملىءة بؼعا ؤؾىص  ،وَظا البزع ًُٟض في بغء لضٚت ألاٞعى وؾائغ
طواث الؿمىم(.)88
ب -املصطلحاث الصناعيت واحلرف:
ُ
 -1آلالت  :ؤؾخٗملذ َظة ال٩لمت في اإلاٛغب مىظ ؤظُا ٫للضاللت ٖلى هىٕ مً الٛىاء
اإلاؿخٗمل باإلاضن واإلاصخىب بأالث اإلاىؾُ٣ى  ،لخمُحزٍ ًٖ ٚىاء مً هىٕ آزغ ًاصي صون
مغا٣ٞت آلاالث وؾمإ اإلاىؾُ٣ى  .وجمشل آلالت الُغب الخ٣لُضي اإلاٛغبي في ؤعقى صعظاجه ،
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طل ٪الُغب اإلاؿخٗمل في ال٣هىع الؿلُاهُت والخٟالث الٗائلُت ال٨بري في الخىايغ
اإلاٛغبُت الٗغٍ٣ت ٟ٦اؽ وجُىان وَىجت( )89والغباٍ()91وؾال( )91وٚحرَا(.)92
َ -2
البراح  :بٟخذ الباء وحكضًض الغاء اإلاٟخىخت ٌُ ،ؿخٗمل في الٗغبُت الضاعظت وألاماػَُٛت
لٛت البربغ بالل ٟٔهٟؿه واإلاٗجى ُ ،وٍ٣ابله في الٟهخى ل ( ٟٔاإلاىاصي )  .اطن ٞالبراح في
اإلاٟهىم الخًاعي َى اإلاىاصي الظي ًخىلى مهمت الاٖالم  ،مً زال ٫اَال ١الىضاء بإٖلى
نىجه في ألاما ً٦الٗامت ٧األؾىا ١واإلاىاؾم وؤمام اإلاؿاظض وؾاخاث اإلاضًىت وصعوبها  ،وفي
َ
مسخل ٠ال٣غي ،وطل ٪لالٖالن ٖما َظض مً ألاخضار الٗامت واإلادلُت  .و٧ان لهظا الاٖالن
ؤَمُت زانت ججٗله ٌؿغي بؿغٖت ُٞدىا٢له الىاؽ ُٞما بُنهم وٍبل ٜالكاَض الٛائب ،
ُوٍىي٘ م٣خطخى ٦المه مىي٘ الؿم٘ والُاٖت والخىُٟظ(. )93
البالط  :ألابالط هي ألاٟ٢اَ ، ٫
َ -3
والبالط َى ناوٗها(. )94
البالغي وبائٗها ُ ،
البالٌػي َ :ى ناو٘ ُ
ُ -4
والبالغي ظم٘ ُبلٛت وحٗجي هىٕ مً ألاخظًت
ً
الغظالُت اإلاٗغوٞت في بالص اإلاٛغب وألاهضلـ واإلاهىىٖت ٚالبا مً الجلض ألانٟغ  .وٍبضو ان

ؤنلها مً مضًىت ٞاؽ التي ٧اهذ جهضع َظا الىىٕ مً ألاخظًت الى مضن وبالص مسخلٟت منها
مهغ التي ٧ان ًُىاصي ٞيها ُ
البلٛت الٟاسخي( .)95وَىا ٥هىٕ آزغ مً ألاخظًت اإلايؿىبت الى ٞاؽ
ً
ؤًًا  ،الا اجها مً الىىٕ الغصيء وهي ألاخظًت اإلاؿماة ( الهغا٦ـ ) وحٗجي بلؿان ؤَل ٞاؽ
ألاخظًت الخكىت ؤو البالُت(.)96
َ -5
البُاث  :بٟخذ الباء وحكضًض الُاء اإلاٟخىخت  ،حٗجي لضي ٖامت اإلاٛغب وألاهضلـ الخاعؽ
اللُلي ،وما ػالذ َظٍ ال٩لمت مؿخٗملت ختى آلان(.)97
َ
 -6الد ْؿ ِٟحر  :حٗجي نىاٖت الدؿٟحر في اإلاٛغب ججلُض ال٨خب في اإلاكغ.)98(١وٍبضو ؤن ؾبب
الدؿمُت ٌٗىص الى ألازغ الظي ًتر٦ه مجلض ال٨خاب ٖلى الجلض  ،والٛاًت مً طل ٪جؼٍحن
َ ْ
الؿٟغ في اللٛت الٗغبُت َى ألازغ الظي ًب٣ى
ال٨خاب وججمُله( ، )99طل ٪ؤن مً مٗاوي ٧لمت

ٖلى ظلض الاوؿان ؤو ٚحرٍ(ُ .)111وَ َٗض ال٣غهحن الشامً والخاؾ٘ الهجغٍحن /الغاب٘ ٖكغ

والخامـ ٖكغ اإلاُالصًحن َما الٗهغ الظَبي ل ًٟالدؿٟحر (الخجلُض) في الٗالم الاؾالمي
ُ
ومىه بالص اإلاٛغب  ،بدُض ٧ان له صوع ٦بحر في جُىٍغ طل ٪الٖ ًٟىض ألاوعبُحن .و٢ض اجه٠
ً
ُ
ُ
اإلا َؿ ِٟغ (اإلا َج ِلض) اإلاٛغبي ببراٖخه في ػزغٞت ٚال ٝال٨خاب وجؼوٍ٣ه ،مٗخمضا في طلٖ ٪لى
()111
الؼزاع ٝالىباجُت والهىضؾُت والخُُت التي ق٩لذ لضًه اإلااصة ألاؾاؽ في جؼوٍ ٤ألاٚلٟت
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ً
ُ
 -7الجىان  :بٟخذ الجُم وحكضًض الىىن اإلاٟخىخت  ،وجل ٟٔؤخُاها الجىاًجي  ،حٗجي في ُٖغٝ
اإلاٛاعبت وألاهضلؿُحن البؿخاوي في ُٖغ ٝاإلاكاع٢ت  ،وَى الصخو اإلا٩ل ٠بترجِب الخضائ٤

ً
والاٖخىاء بها( .)112وَىا ٥قاٖغ ؤهضلسخي مكهىع ٌُٗغ ٝبابً الجىان وؿبت الى خغٞت والضٍ(.)113

الؼالًجي ُ :وٍ٣هض به ناو٘ َ
َ -8
الؼلُج اإلاٗغوٖ ٝىض اإلاكاع٢ت بالِ٣كاوي والٟؿُٟؿاء وٖىض
ُ
ألاوعبُحن باإلاىػاًُ .)114() Mozaique ) ٪ول٣ض ازخو اإلاٛغب ألا٢صخى وألاهضلـ بالًٟ
الهىضسخي ختى ؤنبذ ال ًٟالُاغي بهظٍ البالص لُبل ٜؤوظه في نىاٖت َ
الؼلُج التي ُػزغ ٝبها
بٌٗ ال٣هىع في ألاهضلـ واإلاٛغب ٣٦هغ الخمغاء بٛغهاَت و٢هغ البضٌ٘ بمغا٦ل وال٨شحر
مً اإلايكأث اإلاٗماعٍت في اإلاٛغب الىؾُِ واإلاٗانغ(٦ .)115ما ٧ان الخإزحر اإلاٛغبي ٖلى اإلاكغ١
ً
واضخا  ،وابغػ مشاٖ ٫لى طلَ ٪ى اعجباٍ ٧لمت الؼلُجي اإلاٛغبُت ب٩لمت ػلحزلي الٗامُت ،
ً
ً
واهدكاع طل ٪في مهغ بىظه زام ل٨ىجها ؤ٦ثر البلضان اإلاكغُ٢ت اعجباَا باإلاٛغب وحٗغيا

لخإزحراجه(.)116
بن لٟٓت ػلُج التي اؾخٗملذ في اإلاٛغب مىظ ال٣غن الخامـ الهجغي/الخاصي ٖكغ
ُ
اإلاُالصي ٖلى ؤ٢ل ج٣ضًغ ،هي لٟٓت ٖغبُت حكحر في ألانل الى الٟساع اإلاؼجج الظي جدى ٫الى
ً
الٟساع (اإلاؼلج) زم ُ٢ل ٖىه (صًا ٫ػلُج) وازخهغ ؤزحرا في لٟٓت (ػلُج)  .وان اهدكاع َظٍ
ً
الدؿمُت اإلاٛغبُت ألانل الى الكما ٫خُض اؾباهُا التي جىُ٣ها ) ، )Azulejosوقغ٢ا خُض
ماى ؤُ٦ض في
مهغ التي جىُ٣ها (ػٍلؼلي) ؤو (ػلحزلي) ًُ ،شبذ بما ال ً٣بل الك ٪بإن للمٛغب
ٍ
 ًٞنىاٖت الخؼ.)117(ٝ
َ َ
َ
َ
َ
الك َُاب َ :ق َُ َب في اإلاٛغب ََ ٦ي َ
ـ  ،والكُاب والكُاَبي َى ناو٘ الكُابت ؤي
-9
اإلا٨يؿت( . )118ومً مٗاوي ٧لمت الكُب في اللٛت الٗغبُت الؿٗ ٠ألازًغ  ،والكاَبت هي
التي حٗمل ُ
الخ ْ
هغ مً الكُب( .)119ومً زم ٞان مٗجى ٧لمت الكُب في اإلاهُلر اإلاٛغبي
َ َ
واللٛت الٗغبُت َى مٗجى مخ٣اعب  ،باؾخصىاء الخغٞت ٞالكُاب في اإلاهُلر اإلاٛغبي َى
ناو٘ اإلا٨يؿت  ،ؤما الكاَبت في اللٛت الٗغبُت ٞهي ناوٗت ُ
الخ ْ
هغ .
ُ
ُ
َ
 -11الَ ٣غا٢ىن َ :م ناوٗى ألا٢غا ١وبائٗىَا  ،وألا٢غا ١ظم٘ ْ ٢غ ، ١وحٗجي الخ . ٠وما
ػالذ َظٍ ال٩لمت مؿخٗملت ختى آلان في باصًت اإلاٛغب(.)111
َ
َ
ً
 -11الْ ٨ؿب ٌٗ :جي الْ ٨ؿب لٛت َلب الغػ ١وؤنله الجم٘( .)111وله َظٍ الضاللت الٗامت
لضي ٖامت اإلاٛغب ٦ ،ما له صاللت زانت جخمشل في ا٦دؿاب اإلااقُت مً ٚىم وب٣غ
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ً
ُ
وجمل٨ها(ٞ .)112اإلااقُت حؿمى ٦ؿِبت  ،ومال٨ها واإلاؿترػ ١منها ٌُؿمى ٦ؿابا( .)113اطن
ٞال٨ؿابىن َم الظًً ٌكخٛلىن بتربُت الخُىاهاث وبُٗها(.)114
 -12اإلادلي َ :ى اإلاٛجي في اإلاداٞل وألاؾىا.)115(١
ً
ً
ُْ
ُ
ُ
 -13اإلا ْؿ ِم٘  :حٗجي في الانُالح اإلاٛغبي اإلاي ِكض  ،وٚالبا ما ًُيكض اإلا ْؿ ِمٗىن ؤهاقُضا صًيُت
ً
وؤمضاخا هبىٍت(.)116
ُ
 -14اإلاًَاعب  :ظم٘ َم ْ
ً َغَبت  ،وهي اإلا٩ان الظي جًغب ُٞه قبا ٥نُض الؿم ٪مً البدغ
لضي ٖامت اإلاٛغب وألاهضلـ  ،و٦ظل ٪في الاؾباهُت ( .)117() Almadaraba
َ
 -15الىٟاعون  :ظم٘ هٟاع  ،وهي مً الخغ ٝاإلاٗغوٞت في مضًىت ٞاؽ وبالص ألاهضلـ  ،وٍخىلى
ناخبها اً٣اّ الىاؽ للسخىع في قهغ عمًان بىؾاَت البى ١واإلاؼماع(.)118
ج -املصطلحاث التجاريت :

 -1جغابُ٘  :ظم٘ جغبُٗت وهي ٖباعة ًٖ ؾى ١نٛحر طي ق٩ل مغب٘ ٌٗمل ُٞه بٌٗ ُ
الهىإ
وال ؾُما الخُاَحن  ،وال جؼاَ ٫ظٍ الترابُ٘ مىظىصة في مضًىت ٞاؽ الى آلان(.)119
ً
ً
ُ
َ -2
الغخبت  :حٗجي لٛت ما احؿ٘ مً ألاعى( ،)121ؤما في بالص اإلاٛغب ٞخُلٖ ٤لى الؿىٖ ١امت
ً
 ،وٖلى ؾى ١الٛال ٫زانت مً ٢مذ وقٗحر وطعة وٞى ٫وخمو وٖضؽ وٚحرَا(.)121
ً
 -3ؾى ١اإلاغُُ٦حنَ :ى مهُلر ٧ان مٗغوٞا في اإلاٛغب وألاهضلـ ،وَٗجي الؿى ١الظي ُجبإ
ً
ُٞه الشُاب اإلاؿخٗملت  ،وؤنل الل ٟٔبالالجُيُت ) ، )Mercatellumوما ًؼا ٫مٗغوٞا في
مضًىت ٞاؽ باؾم ؾى ١اإلاغُ٦ا.)122(٫

 -4ال٣اٖت  :ؤنبدذ ٧لمت ال٣اٖت طاث مٗجى مسهو في ُٖغ ٝاإلاٛاعبت في ال٣غون ألازحرة ،
ٞهي جضٖ ِ٣ٞ ٫لى الؿى ١التي ًُبإ ٞيها ؤهىإ ألاصام بالجملت ٧الؼٍذ والؿمً والٗؿل ،

ؤما في ُٖغ ٝالؿبدُحن ٩ٞاهذ حكمل ؾى ١بُ٘ الُٗىع(.)123

 -5الِ٣ؿاعٍت  :حٗجي في اإلاٟهىم الٗام ألاؾىا ١التي جًم خىاهِذ الخجاعة مداَت بجضاع
طي مضزل واخض( ، )124ؤما في مٟهىم اإلاٛاعبت ٞخٗجي ؾى ١بُ٘ الشُاب( .)125و٢ض صزلذ َظٍ
ال٩لمت الى اإلاٛغب م٘ الٗغب الٟاجدحن الظًً ًبضو اجهم ؤزظوَا بضوعَم مً الغوم  ،اط ان
٧لمت ِ٢ؿاعٍت ميؿىبت الى ُ٢هغ(.)126
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د -املصطلحاث املاليت :

 -1ؤلاقغاَ : ٝى مهُلر مالي مٛغبي ٌٗجي ؤلاقغاٖ ٝلى ظباًت ألامىا ٫لخؼٍىت الضولت ،
ُ
ومخىليها ٌُؿمى اإلاكغ ، ٝو٢ض خلذ مدلها في ال٣غون ألازحرة ٧لمت ؤمحن( .)127وصاع الاقغاٝ
َى بِذ اإلاا .)128(٫وٍ٩اص مهُلر الاقغا ٝاإلاٛغبي ً٣ترب مً مٟهىم الاقغا ٝفي اللٛت
الٗغبُت الظي مً مٗاهُه الخغم(ٞ ،)129الصخو الخغٍو َى الصخو اإلااَل لجباًت
ألامىا ٫والائخمان ٖليها .
َ َ
الب َر٦ت  :مهُلر مالي ٌٗجي الغاجب  ،و٢ض ٦ثر اؾخٗماله في الٗهغ اإلاىخضي (-541
-2
1269-1146/ٌ668م)  ،وٍغظ٘ الى الٗامل الضًجي ٞ ،اإلاهضي ابً جىمغث

()131

إلاا ؤؾـ

صٖىجه ٖلى جغُ٦ب مً اإلاظاَب الاؾالمُت  ،وحكبه بالغؾى ( ٫نلى هللا ٖلُه وآله وؾلم)
ً
َ
و٢لضٍ في ؤٗٞاله ووؿبه ُٖ ،ض ٖمله َظا م٣ضؾا٩ٞ ،اهذ الخغ٦ت في بضاًتها حٗخمض ٖلى بغ٦خه
الضًيُت  .وإلاا جدىلذ الخغ٦ت الى صولت في ٖهض زلُٟخه ٖبض اإلاامً بً ٖلي( ،)131ووعر َظا
َ
ً
م٘ ؤبىائه ُٞما وعزىٍ ًٖ ابً جىمغث بغ٦خه  ،الا اجها اجسظث في ٖهضَم ُبٗضا آزغ ٞ ،لم ح ُٗض
ً
ً
ً
ُٖاء للجِل ؤي عػ٢ا ؤو عاجبا  ،اجسظث
نض٢ت ٦ما ٧اهذ مً ٢بل  ،بل ؤنبدذ حٗجي
ً
ً
ُ
ؤخُاها نُٛت مىخٓمت  ،وؤخُاها ٧اهذ جىػٕ في مىاؾباث مُٗىت(٦ )132ما ؤقاع الى طل٪
ال٣ل٣كىضي ب٣ىله  (( :ولهم –اإلاىخضًً -م٘ طل ٪عاجب ًُٟغٖ ١ليهم في َى ٫الؿىت ٌؿمىهه
البر٧اث  ،بمشابت َ
الج َ
ىام ٪بمهغ ًُٟ ،غٖ ١ليهم ؤعب٘ مغاث في الؿىت  :في ُٖض الُٟغ جٟغ٢ت ،
وفي ُٖض ألايخى جٟغ٢ت  ،وفي عبُ٘ ألاو ٫جٟغ٢ت  ،وفي عظب جٟغ٢ت ًُ ،هِب ٧ل واخض منهم في
ً
طل ٪ؤعبٗىن صًىاعا مؿماة  ،ج٨ىن زلشمائت صعَم ٖخُ٣ت ))( .)133و٢ض اهٟغص هىٕ مً الجىض

بُٗاء زام ؾماٍ ٖبض الىاخض اإلاغا٦صخي بالجامُ٨ت( ،)134زو به الخلُٟت اإلاىخضي
ً
ً
ٌٗ٣ىب اإلاىهىع( )135الٛؼ ألاجغا ،)136(٥وؤزاع اؾدُاء اإلاىخضًً الظًً َٖ ُضوٍ امخُاػا اؾخصىائُا
ُ
ُ
 ،ألن ظامُ٨ت َاالء ٧اهذ جهغ ٝلهم ٧ل قهغ  ،في خحن بغ٦ت اإلاىخضًً ٧اهذ جهغ ٝؤعب٘
ُ
مغاث في الؿىت( .)137ول ً٨ابً ٖظاعي ٢ض ؾمى َظٍ الجامُ٨ت التي ٧اهذ جهغ ٝلالٚؼاػ
بالبر٦ت خحن ٢ا (( : ٫زم ٢ا ٫عضخي هللا ٖىه –ؤي اإلاىهىع اإلاىخضي في مغى وٞاجه : -وَاالء
ألاٚؼاػ ؤمغها لهم بهظٍ البر٦ت  .)138()) ...لِـ َظا ٞدؿب بل ان ابً ٖظاعي ٢ض بحن في
ً
اخضي عواًاجه ؤن البر٦ت ال حٗجي الغاجب  ِ٣ٞبل حٗجي ؤخُاها اإلا٩اٞإة والهضًت ٦ما ظاء طل٪
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()139

إلاا جم ػٞاٞها الى الخلُٟت اإلاىخضي ؤبي ٌٗ٣ىب

ًىؾٞ )141(٠ىنلذ الُه م٘ وؿائها وزضمها  ،ؤُٖى ٧ل واخضة منهً بغ٦ت ٦بحرة( .)141وٖلى
ؤًت خاٞ ،٫غبما ً٨ىن مهُلر الجىام ٪الظي ؤقاع ٖبض الىاخض اإلاغا٦صخي الى اهه ٧ان
ً
ًُهغ ٝللٛؼ ألاجغا ٥في صولت اإلاىخضًً َى مهُلر مكغقي ٧ان مٗغوٞا في مهغ ٦ما ؤ٦ض
طل ٪ال٣ل٣كىضي  ،والظي ٧ان ًمازل البر٧اث التي ٧ان ًهغٞها اإلاىخضون بهىعة عئِؿت
ً
للجىض زال ٫ؤعب٘ مغاث في الؿىت  ،الا اجهم ٧اهىا ال ًخُ٣ضون بظلٞ ، ٪إخُاها ًهغٞىن
ً
البر٧اث ٖلى ؾبُل اإلا٩اٞإة والهضًت ٦ما بحن طل ٪ابً ٖظاعي في اقاعجه الؿالٟت  ،وؤخُاها
٧اهىا ًهغٞىجها بك٩ل مؿخمغ في ٧ل قهغ لٟئاث ٚحر الجىض(. )142
َ
ً
 -3الخ٨ؿحر ٌٗ :جي اإلاسر  ،ومسر ألاعى لٛت َى ط ْع ُٖها ؤي ُ٢اؾها( .)143اط وعص ؤن الخلُٟت
اإلاىخضي ٖبض اإلاامً بً ٖلي ٢ض ؤمغ في ؾىت 1161/ٌ555م بخ٨ؿحر بالص اٞغٍُ٣ت واإلاٛغب ،
ً
ً
ُ
ٞمسخذ مً بغ٢ت( )144قغ٢ا الى هى )145(٫مً الؿىؽ ألا٢صخى ٚغبا بالٟغاسخ()146وألامُا٫
ً
ً
َىال وٖغيا  ،زم اؾ ِ٣مً الخ٨ؿحر الشلض في الجبا ٫والُٛاى وألاجهاع والؿبار والُغ، ١
ُ
ؤما الباقي ٣ٞض ٢ؿِ ٖلُه الخغاط  ،وؤلؼمذ ٧ل ٢بُلت ب٣ؿُها(.)147
 -4الجمىن  :بٟخذ الجُم وحكضًض اإلاُم اإلاًمىمت  ،هي يغٍبت ٧ان ؤَل سجلماؾت

()148

وؾائغ بالص ال٣بلت (الجىىب) ًاصوجها للمسؼن (الخ٨ىمت) اإلاغٍجي ٖلى الىسل والؼعٕ  ،و٧ان
ً
م٣ضاعَا ٦بحرا بدُض ًجخم٘ مً ظباًتها ؤخما ٫مً الظَب  ،بال ان الؿلُان ؤبا الخؿً
اإلاغٍجي

()149

ؤؾُ٣ها ٖنهم في ظملت ما ؤؾُ٣ه مً يغائب ٚحر قغُٖت ٧اهىا ًاصوجها إلاً

ؾب٣ه مً ؾالَحن الضولت اإلاغٍيُت  ،وا٢خهغوا ٖلى الؼ٧اة والٗكغ ٦باقي ؤَل البىاصي في
اإلاٛغب( .)151و٧لمت َ
الج ُمىن ال وظىص لها في اإلاٗاظم الٗغبُت  ،الا اجها ال ػالذ مؿخٗملت ختى
آلان في جاُٞاللذ وهي الدؿمُت الخضًشت للمىُ٣ت التي ٧اهذ جٞ ٘٣يها مضًىت سجلماؾت ،
وٍىُ٣ها ؤَل اإلاىُ٣ت بجُم مهغٍت ؤي ال٨مىن وظمٗها ٦مامحن وجهٛحرَا ال٨مُىت  ،وحٗجي
لضحهم الٟضان بمٗجى الؼعاٖت(.)151
َُ
الغجب  :وَى مً اإلاهُلخاث اإلاالُت التي قإ اؾخٗمالها في ؤوازغ الٗهغ اإلاغٍجي (-668
-5
1464-1269/ٌ869م) في مىُ٣ت اإلاٛغب ألا٢صخى و٦ظل ٪في ألاهضلـ  ،وحٗجي الغؾىم
اإلاٟغويت ٖلى اإلاؿاٞغًٍ في الُغ٢اث(.)152
 -6الهائغ  :حٗجي الى٣ٟت في لؿان ٖامت اإلاٛغب(. )153
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()154

 ،اط

 -7ناخب ألاقٛاَ : ٫ى بمشابت وػٍغ اإلاا ٫في صولت اإلاىخضًً باإلاٛغب وألاهضلـ
ً
٧ان ٌُكغٖ ٝلى اؾخسغاط ألامىا ٫وظمٗها ويبُها ونغٞهاًٞ ،ال ًٖ مؿاولُخه ًٖ
ألاٖما ٫اإلاالُت في الىالًاث  ،ومداؾبت الٗما ٫بإمغ مً الخلُٟت الظي ًُهضع ٢غاع حُِٗىه،
وٍخم ازخُاعٍ مً بحن ؤقُار اإلاىخضًً(.)155

ً
ُ
 -8ال٣باالث  :ومٟغصَا ال٣بالت وهي في ألانل الًغٍبت التي جض ٘ٞلبِذ اإلاا ، ٫وجدضًضا
ُ
الًغائب الؼائضة ٖما ً٣طخي به الكغٕ  .ؤما في اإلاٛغب وألاهضلـ ٣ٞض ؤؾخٗملذ للضاللت

ٖلى الًغائب التي ٧ان ًاصحها ؤصخاب الخغ ٝوبائٗى الؿل٘ الغئِؿت(.)156
 -9اإلاسؼن َ :ى مهُلر طو مٟهىم مالي واصاعي  ،ال ًؼا ٫ختى آلان ًُُل ٤في اإلاٛغب ألا٢صخى
بهٟت
بهٟت ٖامت وٖلى الاصاعة اإلاالُت ؤو بِذ اإلاا٫
ٖلى صوائغ الخ٨ىمت ؤو الخ٨ىمت هٟؿها
ٍ
ٍ
()157
زانت.
 -11الىائبت  :ؤو الىاًبت ٦ما ًىُ٣ها ٖىام اإلاٛغب  ،وحٗجي الجماٖت التي جاصي الًغائب ،
وما ػالذ ال٩لمت مؿخٗملت ختى آلان في ٖامُت اإلاٛغب(.)158

ا
ثالثا -املصطلحاث االداريت :

 -1ؤمحر اإلاؿلمحن َ :ى ل٣ب ملى٧ي ًإحي مً خُض الترجِب بٗض ل٣ب ؤمحر اإلاامىحن الخام
بمً ًدؿمى بالخالٞت  ،قإ اؾخٗماله في اإلاٛغب وألاهضلـ وال ؾُما مً ٢بل خ٩ام الضولت
اإلاغابُُت (1146-1156/ٌ541-448م)(.)159
 -2الدجابت  :هي وُْٟت اصاعٍت ٌُٗهض الى مخىليها جىُٓم م٣ابالث الخلُٟت -ؤو ٚحرٍ مً
ُ
ً
ً
الخ٩ام -م٘ الٗامت والخانت  ،خٟاْا ٖلى َُبخه وجىُٓما لٗغى ألامىع واإلاؿائل و٤ٞ
ؤَمُتها( .)161ؤما في اإلاٛغب وألاهضلـ ٞخٗجي عئاؾت الىػعاء(.)161
 -3الغ٢ام َ :ى مهُلر مٛغبي ٌٗجي ؾاعي البرًض لضي اإلاكاع٢ت

()162

ُ ،وٍغجر ؤخض

الباخشحن ؤهه ٌٗىص الى الخ٣بت اإلاغابُُت  ،الا ؤهه في الى٢ذ هٟؿه ًغي ؤن ٖمل الغ٢ام ٢ض
ً
ً
قهض جُىعا في ٖهغ اإلاىخضًً ٞإنبذ هٓاما ٌؿدىض الى ٢ىاٖض مًبىَت ٌؿحر ٖليها(. )163
ً
ً
وال ًؼا ٫ل ٟٔالغ٢ام مخضاوال في اإلاٛغب ختى الُىم ُ ،وٍ٣ا٦ ٫ىاًت ًٖ ؾغٖت خغ٦ت الٟغص
و٦ثرة جى٣له مً مىي٘ الى آزغ ،وَى اإلاٗجى هٟؿه ؤو الٟٗل الظي ٧ان ً٣ىم به ؾاعي البرًض
ً
ً
في الٗهغ الاؾالمي( . )164وًٞال ًٖ طلٞ ٪غبما ً٨ىن ل ٟٔالغ٢ام مإزىطا مً ٧لمت
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الغ٢و في اللٛت الٗغبُت التي حٗجي الاعجٟإ والاهسٟاى  ،وؤع٢و ال٣ىم في ؾحرَم اطا ٧اهىا
ً
ًغجٟٗىن وٍىسًٟىن( ، )165ألن الغ٢ام ٢ض ًًُُغ ؤخُاها الى الؿحر ٖلى اإلاغجٟٗاث
واإلاىسًٟاث ٖىض مؼاولخه لٗمله.
ً
 -4الؿاصة  :ومٟغصٍ الؿُض  ،وَى مهُلر مىخضي ٧ان خ٨غا ٖلى بجي ٖبض اإلاامً بً ٖلي
خ٩ام صولت اإلاىخضًً في اإلاٛغب وألاهضلـ في ال٣غهحن الؿاصؽ والؿاب٘ الهجغٍحن  ،وَى ٖلى
صعظخحن  :الؿُض والؿُض ألاٖلى  ،وألازحر َى الظي ًخىلى عئاؾت الؿاصة اط ٧اهذ َىاَُ ٥ئت
ُ
ُ
حؿمى َُئت الؿاصة  ،و٧ان لهم صاع اظخمإ زانت حٗغ ٝبضاع ال٣غابت و٧ان عئِؿهم ٌُؿمى
الؿُض ألاٖلى(ُ ،)166وَ َٗض ؤبى خٟو ٖمغ بً ٖبض اإلاامً (ث1181/ٌ575م) َى ؤبغػ مً
ُ
ل٣ب بالؿُض ألاٖلى في صولت اإلاىخضًً و٧ان له صوع ٦بحر في زالٞت ؤزُه ؤبي ٌٗ٣ىب ًىؾ٠
ُ
(1184-1162/ٌ581-558م) ٦ ،ما ٧ان ألؾغجه مً بٗضٍ صوع مخمحز و ٞاٖل(. )167
 -5الٓهحر  :الٓهحر في اللٛت الٗغبُت َى الٗىن( ،)168و٢ض وعص َظا الل ٟٔفي آًاث ٖضة مً
ً
َ
ٖلي ٞلً ؤ٦ىن ْهحرا
عب بما ؤوٗمذ
ال٣غآن ال٨غٍم منها ٢ىله حٗالى ٢ (( :اِ ٫
ُ
ً
بهُ ٜؤزغي
للمجغمحن))( ، )169و٢ىله حٗالى  (( :و٧ان ال٩اٞغ ٖلى عبه ْهحرا ))(٦ ، )171ما وعص
ٍ
مً ؤبغػَا الخٓ اَغ ٦ما في ٢ىله حٗالى  (( :وبن جٓاَغا ٖلُه ٞان هللا َى مىالٍ وظبرًل
ونالر اإلاامىحن واإلاالئ٨ت بٗض طلْ ٪هحر ))( .)171وفي الانُالح اإلاٛغبي حٗجي ٧لمت الٓهحر
اإلاغؾىم اإلال٩ي ؤو مغؾىم الخلُٟت والؿلُان( ، )172و٢ض ُؾمي بظل ٪إلاا ًد٣٣ه مً مٗاوهت
ُ
إلاً ًُ٨خب له  .و٧ان الخلٟاء وألامغاء اإلاىخضون َم ؤبغػ مً اؾخٗمل َظا اإلاهُلر اإلاترصص
بهُ ٜمسخلٟت في ال٣غآن ال٨غٍم ُ ،لِكحروا به الى ما ٧ان ًهضع ٖنهم مً ال٣غاعاث
ٍ
ألصخابهم وؤٖىاجهم ولٛحرَم مً ؤٞغاص الغُٖت ٖلى ؾبُل الاوٗام ٖليهم ؤو ٖلى ؾبُل
الاؾخٓهاع بال٨خاب في قاون الضولت ؤو الكاون الخانت  .و٧اهذ جل ٪ال٣غاعاث ؤو اإلاغاؾُم
ً
ُ
ً
اإلالُ٨ت حؿمى ٢بل ٖهغ اإلاىخضًً ن٩ا ؤو سجال  ،ختى اطا ما اهضلٗذ زىعة اإلاهضي ابً
جىمغث يض اإلاغابُحن  ،وزلٟه ٖبض اإلاامً بً ٖلي وؤبىائٍ ٖ ،ملىا ٖلى جىُٓم ؤظهؼة
ً
الضولت اإلاىخضًت و٣ٞا إلا٣خًُاث الكغَٗت  ،ومً طل ٪اَال٢هم ل ٟٔالٓهحر ٖلى ما ًهضع
ٖنهم مً ؤوامغ و٢غاعاث( .)173وال جؼا٧ ٫لمت الٓهحر مؿخٗملت الى آلان في ُ
الٗغ ٝاإلاٛغبي بمٗجى
اإلاغؾىم اإلال٩ي(.)174

ُ
 -6الٗغٍ : ٠وهي مً الدؿمُاث التي ؤَل٣ذ ٖلى ناخب الكغَت في اإلاٛغب(.)175
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٢ -7اضخي الجماٖت  :وَى مهُلر ؤهضلسخي ومٛغبي  ،اط ٧ان ٧ل مً ٢اضخي ٢غَبت و٢اضخي
مغا٦ل ًُضعى ب٣اضخي الجماٖت  ،وَظا الل٣ب ًىاػي ٢اضخي الً٣اة باإلاكغ .)176(١و٢اضخي
الجماٖت َى مً اإلاىانب الاصاعٍت اإلاهمت التي جم اؾخدضاثها في ألاهضلـ في ٖهغ الاماعة
ُ
ألامىٍت (928-755/ٌ316-138م)  ،وٍخم حُِٗىه بمكىعة ألامحر  .و٧ان ؤو ٫مً حؿىم مىهب
ً٢اء الجماٖت َى ًدحى بً ًؼٍض الخجُبي وطل ٪في مُل٘ ٖهض ألامحر ٖبض الغخمً
الضازل( .)177و٢ض ؤزظث صو ٫اإلاٛغب ومنها صولت اإلاغابُحن ال٨شحر مً الىٓم الً٣ائُت
ُ
ألامىٍت ومنها ً٢اء الجماٖت ُ ،وٍ٣هض بالجماٖت –ٖلى ما ًبضو -ظماٖت اإلاؿلمحن ؤو
ظماٖت الً٣اة ب٩ل مً الٗضوجحن ألاهضلؿُت واإلاٛغبُت(.)178
ً
 -8ال٣هبت  :ال٣هبت لٛت ظى ٝالخهً ًُبجى ُٞه بىاء ً٨ىن ؤوؾُه  .و٢هبت البالص
مضًىتها  ،و٢هبت ال٣غٍت وؾُها  ،و٢هبت ال٨ىعة مضًىتها الٗٓمى( .)179وفي الانُالح
ً
اإلاٛغبي حٗجي ال٣لٗت التي ٌؿ٨نها الؿلُان  ،و٢ض ؤقاع الى طل ٪ال٣ل٣كىضي ٢ائال :
(( وللؿلُان بها ٢لٗت ظلُلت ٌؿ٨نها ٌُٗ ،برون ٖنها بال٣هبت ٦ما َى مهُلر اإلاٛاعبت في
حؿمُت ال٣لٗت بال٣هبت ))( .)181و٢ض طَب ؤخض الباخشحن الى ان ال٣هبت هي انُالح قائ٘
ً
ً
ظضا لِـ في اإلاٛغب ٞدؿب بل في ألاهضلـ ؤًًا الى صعظت ؤن الاؾبان ال ػالىا ًىُ٣ىجها
( ال٩اػابا .)181() Alcazaba
ُ -9مسخو الخًغة  :وَى انُالح قائ٘ في اإلاٛغب وألاهضلـ ٌُٗبر ًٖ ألاعاضخي التي جمل٨ها
ً
ُ
الضولت  ،وؤخُاها ٌُؿمى باإلاؿخسلو  ،وَىا ٥صًىان زام بهظٍ ألاعاضخي ٌُؿمى بضًىان
ُ
ُ
ُ
اإلاؿخسلو( ، )182طل ٪ؤن مً مٗاوي اإلاؿخسلو في اللٛت الٗغبُت َى اإلاؿخسغط
ُ
واإلاسخو(.)183
 -11اإلاؼواع  :هي حؿمُت طاث ؤنل بغبغي اهٟغصث بها بالص اإلاٛغب ٧ ،ان ناخبها بمشابت
ناخب الخؿبت( )184في ٢بُلخه(٦ . )185ما ٧ان اؾم اإلاؼواع ًُُلٖ ٤لى ناخب وُْٟت
الدجابت في الٗهغ اإلاغٍجي(.)186

ا
رابعا -املصطلحاث االجتماعيت :

 -1ألاٞاع٢ت َ :م ب٣اًا ألا٢ىام ال٣ضًمت التي ؾ٨ىذ اإلاٛغب ٢بل الٟخذ الاؾالمي واؾخمغث
في الؿُٞ ً٨ه بٗض مجيء الاؾالم  ،خُض ٧ان ًُُلَ ٤ظا اللٖ ٟٔلى مؼٍج مً البربغ

123

1027

مجلت آداب البصرة /العدد79

ً
وألاظىاؽ التي خ٨مذ اٞغٍُ٣ت وؤظؼاء مً ؾاخل بالص اإلاٛغب  .و٢ض ج٩لمىا لٛت ؾاخلُت مً
لٛاث قىاَئ اإلاخىؾِ  ،و٧ان ٚالبُتهم ٌٗغٞىن الالجُيُت وؤلاٚغٍُ٣ت  ،و٧اهذ الضًاهت
اإلاؿُدُت مىدكغة بُنهم  .و٢ض حٗامل َاالء ألاٞاع٢ت م٘ الغومان والبحزهُُحن  ،زم حٗامل
الٗغب مٗهم و٦ؿبىَم الى الاؾالم وازخلُىا بهم وبالبربغ  .وبظل ٪ج٨ىن ؾ٩ان اٞغٍُ٣ت
الاؾالمُت(. )187

ُ
َ
 -2ألاهما : ١ؤو ألاهم٣ت ومٟغصَا الى َمَ ، ٤ى هىٕ مً الخٟا ٝالتي جلبـ في ال٣ضمحن ٧ ،ان
ً
ً
مؿخٗمال في بالص اإلاٛغب .وٍبضو ان َظا الل ٟٔمإزىطا مً الخىمُ ٤وَى الى٣ل
َ
والتزًحن(ٞ ،)188ى َم َ ٤الجلض حٗجي ه٣كه وػٍىه بال٨خابت(. )189
ُ
 -3آًذ ٌٗ :جي ل ٟٔآًذ في البربغٍت بىى ؤو ؤَل ؤو ؤوالص( .)191وبٗباعة ؤزغي ٞهى ٌٗجي الاهخماء
ً
الى شخو مٗحن ؤو مجمىٖت ؤشخامًٞ ،ال ًٖ الاهخماء الى م٩ان مٗحن ؤو شخئ مدضوص ؤو
ماؾؿت ما(. )191
ُ
َ -4
البىا٢ت  :وظمٗها البىائ ، ٤جُلَ ٤ظٍ ال٩لمت في بالص اإلاٛغب وألاهضلـ ٖلى قب٨ت بهُإة
صائغة  ،جًٗها اليؿاء ٖلى عئوؾها إلزٟاء قٗغَا  ،وهي مهىىٖت مً الخُل ومُغػة مً
الجهت ألامامُت بالخغٍغ ألازًغ وألانٟغ(.)192
َ
 -5الدكامحر ٧ :لمت مٛغبُت ؤماػَُٛت ؤنلها ؤقابحر ،وَى لباؽ صازلي للغظل ٌُؿمُه ؾ٩ان
الخىايغ ال٣مُو ُ ،وٍُلٖ ٤لُه ؾ٩ان البىاصي واإلاغجٟٗاث الجبلُت اؾم الدكامحر  .وَى
ٖباعة ًٖ ٢مُو َىٍل ًمخض مً الٗى ٤ختى ؤؾٟل الؿا٢حن َ ،ىله ال ًخٗضي َى٫
ُ
اإلاالبـ ألازغي التي ًخم اعجضائَا ٞى٢ه  .و٢ض ٧ان في ألانل مً نى ٝزكً زم ؤنبذ مً
نى ٝقٟا ٝزم مً  ًُ٢و٦خان(.)193
 -6الؼاوٍت  :هي حؿمُت ًُُل٣ها ؤَل اإلاٛغب ٖلى م٩ان ُم َٗض للٗباصة وبًىاء الىاعصًً
ُ
اإلادخاظحن وبَٗامهم  ،وحؿمى في اإلاكغ ١بالخىاه ٤والغبِ( . )194و٢ض ُٖغٞذ في بالص اإلاٛغب
مىظ ال٣غن الؿاصؽ الهجغي /الشاوي ٖكغ اإلاُالصي ُ ،
وؾمُذ في ؤو ٫ألامغ بـ (صاع ال٨غامت)
٧التي بىاَا الخلُٟت اإلاىهىع اإلاىخضي في ٖانمخه مغا٦ل.زم ظاء اإلاغٍيُىن ٞإَل٣ىا ٖلى
الؼواًا التي بىىَا في ٖهضَم اؾم(صاع الًُى.)195()ٝ
ُ -7
الٗباص  :هي حؿمُت ٧ان ًُُل٣ها اإلاٛاعبت ٖلى ٧ل مً الؼَاص واإلاخهىٞت(.)196
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 -8ال٣غوي  :وظمٗها ال٣غوٍىن  ،حٗجي َظٍ ال٩لمت في ُٖغ ٝاإلاٛاعبت الصخو ال٣حرواوي
الظي ًيخمي الى مضًىت ال٣حروان اإلاٗغوٞت( . )197وؾب ٤ؤن ؤقغها ؤن اخضي ٖضوحي مضًىت
ٞاؽ ٢ض ُؾمُذ بٗضوة ال٣غوٍحن ل٨ىجها ٢ض ُزههذ ُ
لؿ٨جى ال٣حرواهُحن ٖىض بىائها(.)198
٧ -9اهىن  :مهُلر مٛغبي ٌٗجي الضاع ؤو الٗائلت وال ؾُما اإلاخ٨ىهت مً زمؿت ؤٞغاص في
اإلاٗض ،)199(٫وهي ٧لمت طاث ؤنل بغبغي وحٗجي الضاع(.)211
ُ
 -11ال٨ىبىف ُ :وٍجم٘ ٖلى ٦ىابِل َ ،ى هىٕ مً الخماع الظي جلبؿه وؿاء اإلاٛغب وال
ً
ؾُما جلمؿان( )211وؾال(ًٞ )212ال ًٖ ألاهضلـ( .)213والغاجر ؤن ؤنله ٞاعسخي مٗغب ،
م٨ىن مً ُ ً٦بمٗجى ُص ُبغ  ،وبىف بمٗجى ُٚاء ُٞ ،هبذ اإلاٗجى ال٨لي َى ُٚاء ُ
الض ُبغ ،ؤو
ُ
البرطٖت التي جىي٘ جدذ ؾغط الٟغؽ  .زم احؿ٘ اؾخٗماله ٞهاع ًُُل ٤في بالص اإلاٛغب
وألاهضلـ ٖلى الُٛاء واللشام( .)214وٍىعى ابً َكام اللخمي ٖلى ٖغب ألاهضلـ اؾخٗما٫
اله٣إ(.)215
ل ٟٔال٨ىبىف وٍ٣ى ٫اهه لِـ مً ٦الم الٗغب والهىاب َى ِ
 -11اإلاؼوعة  :هي حؿمُت طاث ؤنل بغبغي وحٗجي الغئاؾت  ،ومخىليها اإلاؼواع وَى الغئِـ
ً
ُ
وٍ٣ابله الكُش في الٗغبُت  .وًٞال ًٖ عئاؾت ال٣بُلت ومكُستها ٞان ٧لمت اإلاؼواع جُل٤
ً
ؤًًا ٖلى الىلض الب٨غ وٖلى هُ٣ب الكغٞاء ٦ .ما ج٨دؿب ٧لمت اإلاؼوعة مٗىاَا مً ال٩لماث
ُ
التي جًا ٝاليها ٞ ،مؼوعة الُلبت حٗجي عئاؾت ؤو مكُست الُلبت ٦ .ما ًُُل ٤ل ٟٔاإلاؼواع
ٖلى عئِـ الكغَت .وال ػالذ ٧لمت اإلاؼواع مؿخٗملت في الٗامُت اإلاٛغبُت الى آلان (. )216
 -12اإلاكاع٢ت  :هي حؿمُت جهجحن للٟاَمُحن ٖىض ظمهىع ؤَل الؿىه باٞغٍُ٣ت( .)217و٢ض
ُ
ؤقخ٣ذ مً الدكغٍ ٤خُض ُؾمُذ صٖىة الٟاَمُحن في بالص اإلاٛغب بالدكغٍ ، ٤إلجباٖهم
ً
عظال مً ؤَل اإلاكغ )218(١وَى ؤبى ٖبض هللا الكُعي( )219الظي وكغ صٖىة الٟاَمُحن في بالص
اإلاٛغب وؤ٢ام صولتهم ٖلى ؤؾاؾها  ،لظا ٣ٞض ُؾمي ؤبى ٖبض هللا َظا مً ٢بل ؤَل اإلاٛغب ٚحر
الضازلحن في صٖىجه باإلاكغقي ُ
وؾمي ؤجباٖه باإلاكاع٢ت.
 -13الجزاَت  :الجزاَت لضي اإلاٛاعبت وألاهضلؿُحن هي الجزَت لضي اإلاكاع٢ت(. )211

ا
خامسا -املصطلحاث العلميت :

ُ
 -1البرهامج والٟهغؽ  :ؤَل٣ذ َاجان الدؿمُخان في بالص اإلاٛغب وألاهضلـ ٖلى ال٨خب التي
ُ
ًخدضر ٞيها مالٟىَا ًٖ قُىزهم وما ؤزظوا ٖنهم  ،في خحن ؤَلٖ ٤لى َظا الىىٕ مً
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ُ
َ
ً
ال٨خب في اإلاكغ ١حؿمُاث ؤزغي مشل ز َبذ ومعجم ومكُست( .)211ولَ ً٨ظا ال ٌُ َٗض ؤمغا
ُ
ً
ً
زابخا  ،اط ؤَل٣ذ حؿمُت الٟهغؽ في اإلاكغ ١ؤًًا ٖلى ٦خاب الٟهغؾذ البً الىضًم  ،وفي
ُ
بالص ألاهضلـ ؤَل٣ذ حؿمُت اإلاعجم ٖلى ٦خاب ابً ألاباع اإلاؿمى اإلاعجم في ؤصخاب
ال٣اضخي الهضفي(.)212
 -2الخًغ  :الخًغ في اللٛت الٗغبُت زال ٝالبضو  ،وَم اإلاُ٣مىن في اإلاضن وال٣غي  ،والبضو
ُ
ً
َ َ
اإلاُ٣مىن في الباصًت( .)213ؤما في الانُالح اإلاٛغبي ٣ٞض ؤَل٣ذ ٧لمت الخًغ واإلا ْدًغ ؤًًا
َ
في الهضع ألاو ٫لإلؾالم ببالص اإلاٛغب ٖلى اإلاضاعؽ ال٣غآهُت  ،واليؿبت الى الشاهُت َم ْدًغي .
وال ػالذ َظٍ ال٩لمت مؿخٗملت في الٗامُت اإلاٛغبُت الى آلان(.)214
 -3صولت  :حٗجي في الانُالح الٗلمي اإلاٛغبي ال٣ضًم  ،الضعؽ ؤو مجلؿه الٗلمي الغجِب(. )215
َ
الض ْولت ُ
والضولت  :الٗ٣بت في اإلاا ٫والخغب ٖلى الؿىاء ،
ؤما في اللٛت الٗغبُت ٞخٗجي ٧لمت
ً
َ
وُ٢ل ُ
الضولت بالًم في اإلاا ، ٫والضولت بالٟخذ في الخغب  ،وحٗجي الضولت ؤًًا الٟٗل
والاهخ٣ا ٫مً خا ٫الى خا .)216(٫و٦ما َى واضر ٞان َظا اإلاٗجى ألازحر ل٩لمت الضولت في
اللٛت الٗغبُت ًخمحز باالهخ٣ا ٫والخٛحر  ،في خحن ًخمحز الانُالح الٗلمي اإلاٛغبي ل٩لمت صولت
بالغجابت والشباث .
 -4الغ٢ائُ :٤وٍ٣هض بها في الانُالح اإلاٛغبي ؤقٗاع الؼَض(. )217
 -5الؼاًغظت َ :ى ٖباعة ًٖ ظضو ٫سخغي جىجُمي قإ اؾخٗماله في اإلاٛغب ألا٢صخى ،
ًُضعى بىؾاَخه مٗغٞت الُٛب ً
بىاء ٖلى ؤؾغاع الخغوُ٢ . ٝل ان الظي ابخضٖه َى ؤبى
الٗباؽ الؿبتي الهىفي( )218في ؤوازغ ال٣غن الؿاصؽ الهجغي بمغا٦ل(. )219
 -6الكغَٗت  :حٗجي ٧لمت الكغَٗت في اللٛت الٗغبُت ما َؾ ًَ هللا ٖؼ وظل مً الضًً وؤمغ به
مً نىم ونالة وحج وػ٧اة وؾائغ ؤٖما ٫البر( .)221ؤما في الانُالح اإلاٛغبي ٣ٞض ٧اهذ ٧لمت
ً
ُ
قغَٗت ج٣ىم ؤخُاها م٣ام ال٨خاب  ،وهي زُمت مضعؾُت ٖىض البضو  .ومً اإلادخمل اجها ٧اهذ
َ
مدل حٗلُم البضوي في م٣ابل ( اإلا ْؿ َُض ) مدل حٗلُم الخًغي  ،و٧اهذ جيخ٣ل باهخ٣ا ٫الخي
ً
مً م٩ان الى آزغ جبٗا لًغوعاث الاهخجإ ؤو صواعي جؼاخم ال٣بائل  ،و٧ان ًخٗلم ٞيها
ألاخضار مً الجيؿحن(. )221
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 -7الهاخب َ :ى مً ألالٟاّ اإلاٗغوٞت ٖىض اإلاٛاعبت وألاهضلؿُحن ُوٍُلٖ ٤لى الخلمُظ
بالُ٣اؽ الى قُسه  ،وَىا٦ ٥خاب مً جإلُ ٠ابً ألاباع اؾمه ( اإلاعجم في ؤصخاب ؤبي ٖلي
الهضفي ) ٦ .ما ًُُلٖ ٤ىضَم ل ٟٔالهاخب ٖلى اإلاغا ٤ٞفي خل٣ت الكُىر(.)222
 -8الُلبت  :ازخل ٠مضلى٧ ٫لمت الُلبت في اإلاٛغب ٖىه في اإلاكغ ، ١خُض ٧ان ًُغاص بالُلبت

في اإلاٛغب قُىر الٗلم واإلاٗغٞتٖ ،لى اٖخباع ؤن الٗالم ٧ان َالب ٖلم مضي الخُاة  ،ؤما
ُ
نٛاع الُلبت ٩ٞاهىا ٌُؿمىن
بالخٟاّ(.)223وَىا ٥مً ًغي ؤن َظا اللًُ ٟٔىُ ٤في
ُْ
اإلاهُلر اإلاٛغبي (الُل َبت) بًم الُاء وؾ٨ىن الالم ،وَٗجي اخضي َب٣اث اإلاىخضًً التي
حكمل الُلبت ؤو ال٣ٟهاء الظًً ًضعؾىن ٣ٞه اإلاهضي بً جىمغث ماؾـ الضٖىة اإلاىخضًت
في بالص اإلاٛغب ،وٍدٟٓىن ٦خبه وَٗلمىجها للىاؽ(. )224
ُ
ُ
 -9الٗغاُ٢ىن ؤو ال٨ىُٞىن  :هي حؿمُت ؤزغي ؤَل٣ذ ٖلى ٖلماء ألاخىا ٝفي بالص اإلاٛغب
مً ٢بل ؤبىاء بلضَم اإلاٛاعبت و٦ظل ٪مً ٢بل ماعدي التراظم والُب٣اث لٗلماء اٞغٍُ٣ت .
وٍبضو ؤن اَالَ ١ظٍ الدؿمُت ٖلى ٖلماء ألاخىا ٝفي اإلاٛغب ٌٗىص الى ؾببحن  :ألاوً ٫خمشل
بم٩ان ْهىع اإلاظَب الخىٟي واهدكاعٍ  ،والشاوي َى اقاعة ٖىهغٍت ل٨ىن مٗٓم مً اٖخى٤
اإلاظَب الخىٟي في اٞغٍُ٣ت ٧ان مً ؤنل ٖغاقي ؤو ٞاعسخي(. )225
 -11الُ٣ٟه  :مً اإلاٗغو ٝؤن ٧لمت ال٣ٟه في اللٛت الٗغبُت حٗجي الٗلم بالصخيء والٟهم له ،
بال ان اؾخٗمالها في اإلاكغ٢ ١ض ٚلب ٖلى ٖلم الضًً لؿُاصجه وقغٞه وًٞله ٖلى ؾائغ
ؤهىإ الٗلىم( . )226ؤما في اإلاٛغب وألاهضلـ ٞلم ج٧ ً٨لمت ُ٣ٞه حٗجي اإلاكخٛل بال٣ٟه
ً
ً
ٞدؿب ؾىاء ؤ٧ان ٖاإلاا باألخ٩ام الكغُٖت ؤم َالبا  ،واهما جىؾٗىا في اؾخٗمالها
بهٟت ٖامت( .)227ومً زم ٞان مٗجى ٧لمت الُ٣ٟه في
ٞإَل٣ىَا ٖلى الٗالم ؤو الغظل اإلاش٠٣
ٍ
اإلاٛغب وألاهضلـ ً٣ترب مً مٗىاَا اللٛىي الظي ٌٗجي الٗلم بالصخيء والٟهم له  .ولٗل ؤبغػ
ُ
مً ل٣ب بالُ٣ٟه و ٤ٞاإلاٟهىم اإلاٛغبي-ألاهضلسخي الٗام ؤو الىاؾ٘ َى الؿلُان الٛغهاَي
مدمض الشاوي الظي ُٖغ ٝبمدمض الُ٣ٟه(. )228
 -11ال٨ىاهِل ؤو ال٨ىاقاث :ظم٘ ٦ىاف و٦ىاقت ،وهي ٧لمت آعامُت ألانل حٗجي مجمىٖت
ً
ُ
مالخٓاث َبُت  ،ؤو هي بدض ؤو م٣الت في الُب والٗالظاث  ،وجُلَ ٤ظٍ الدؿمُت ؤًًا
ً
ٖلى ٚحر الُب  ،اط ًُ٣هض بال٨ىاف ؤخُاها مجمىٖت مىخسباث في ٖلم الىدى ٖباعة ًٖ
مظ٦غة ؤو مجمىٖت مالخٓاث ٌؿخٗملها الباخض زال ٫البدض
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ُ
ُ
ٞال٨ىاقت حٗجي مجمىٖت جضعط ٞيها ٢ىاٖض وٞىائض( .)231ؤو بٗباعة ؤزغي هي مجمىٖاث
ُ
ً
ٌُسجل ٞيها اإلاٗخىىن مسخاعاث مما ً٣غؤون ؤو ٌؿمٗىن ًٞ ،ال ٖما ًًُُٟىهه مً هخاظاتهم
ً
ومكاَضاتهم وما ًجغي مجغي طل ،٪وَظا الىىٕ مً الخُُ٣ض ٧ان قائٗا في ٖمىم بالص
اإلاٛغب  ،الى ظاهب اهدكاعٍ لضي اإلاكاع٢ت الظًً ٧اهىا –في الٛالبًُُ -ل٣ىن ٖلُه اؾم
(الخظ٦غة) ٦ ،خظ٦غة ابً خمضون (ث1166/ٌ562م) وجظ٦غة الهٟضي (ث1362/ٌ764م)
وٚحرَما ،ؤما في ألاهضلـ ٞلم ج ً٨ال٨ىاقت بهظا الٗىىان مٗغوٞت بك٩ل واضر .وال ٌُٗغٝ
ٖلى وظه الض٢ت جاعٍش ْهىع ال٨ىاقاث ببالص اإلاٛغب ،الا ان ؤ٢ضم ٦ىاقت مظ٦ىعة –ٖلى ما
ًبضو٧ -اهذ للجاصعي الٟاسخي ٖ :بض الغخمً بً مدمض بً ٖبض الغخمً اإلاضًىوي
(ث1415/ٌ818م)(. )231
 -12اللؿان الٛغبي ٌٗ :جي اللؿان البربغي ؤي اللٛت البربغٍت(.)232
 -13الىىاػ ٫ال٣ٟهُت  :الىىاػ ٫في اللٛت الٗغبُت هي ظم٘ الىاػلت وحٗجي الكضًضة التي ججز٫
بال٣ىم( .)233ؤما الىىاػ ٫ال٣ٟهُت في الانُالح اإلاٛغبي ٞخٗجي اإلاالٟاث التي جضون ؤظىبت
ال٣ٟهاء ًٖ ألاؾئلت اإلاىظهت اليهم في اإلاىيىٖاث ٧اٞت  ،ؾىاء في مؿائل الكٗائغ الضًيُت ،
ؤم في ً٢اًا ألاخىا ٫الصخهُت  ،ؤم في هىاػ ٫اإلاٗامالث والجىاًاث واإلاىاعٍض( )234والىىاػ٫
هي ؤقبه بالٟخاوي  ،الا اجها جسخو بالخضور والى٢ىٕ ٞ ،هي ؤص ١في الخٗبحر مً الٟخىي التي
جخًمً ؾاا ٫الىاؽ ًٖ ألاخ٩ام الكغُٖت ؾىاء خضزذ ؤم لم جدضر( .)235وم٘ طلٞ ٪ان
ً
ً
ُ
٦خب الىىاػ ٫جضعى ؤًًا ب٨خب الٟخاوي ًٞال ًٖ ٦خب ألاخ٩ام و٦خب اإلاؿائل(. )236

ا
سادسا -املصطلحاث العمرانيت :

ُ
ُ
ملخى
 -1ألاؾُىان ؤو ألاؾُىاهت  :وَٗجي في انُالح اإلاٛاعبت وألاهضلؿُحن مضزل مؿخُُل ٍ
للضاع  ،وٍىُ٣ه ؤَل اإلاٛغب ؾُىان ٖلى ٖاصتهم في خظَ ٝمؼاث ال ُ٘٣والىنل مً ؤو٫
ال٩لماث( .)237ؤما في الٗغبُت الٟهخى ُ
ُُٞلٖ ٤لُه الضَلحز وَى اإلامغ بحن باب الضاع
ووؾُها(.)238

ُ
 -2البيُ٣ت  :جُل ٤في الانُالح اإلاٛغبي ٖلى البِذ الهٛحر اإلاذجغ(. )239
 -3الض٧ان ؤو الض٧اهت  :حٗجي في لؿان اإلاٛاعبت بىاء مغجًُ ٟ٘جلـ ٖلُه( .)241و٦ظل ٪في اللٛت

الٗغبُت اط حٗجي الض٦ت اإلابيُت للجلىؽ ٖليها  ،وهي ٞاعؾُت مٗغبت حٗجي في ألانل
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 .و٢ض وعصث َظٍ ال٩لمت في حؿمُت ؤخض ٦خب ابً الخُُب اإلاٗغو ٝبـ

( ٦ىاؾت الض٧ان بٗض اهخ٣ا ٫الؿ٩ان ) .
 -4الؼه٣ت  :الؼه٣ت في اللٛت الٗغبُت هي الؿ٨ت الًُ٣ت( ،)242ولها اإلاٗجى هٟؿه في الانُالح
ً
اإلاٛغبي اط حٗجي ؤًًا الكاعٕ ؤو الؿ٨ت الًُ٣ت( . )243و٧لمت الؼه٣ت بهظا اإلاٗجى هي مً
ً
ال٩لماث اإلاخضاولت في مضًىت الاؾ٨ىضعٍت ؤًًا مخإزغة في طل ٪ببالص اإلاٛغب ،اط ًخجلى ألازغ
اإلاٛغبي َىا ٥في وظىص ما ٌُؿمى بـ ( ػه٣ت الؿخاث )(.)244
 -5الهابت  :حٗجي في اللهجت اإلاٛغبُت ؾُٟ٣ت بحن صاعًٍ ٖلى َغٍ ٤هاٞظ ؤو ٚحر هاٞظ ً ،مغ
مً جدتها الىاؽ  ،وهي جدغٍ ٠ل٩لمت الؿاباٍ(. )245

ُ
 -6الهىام٘  :ظم٘ نىمٗت وحٗجي اإلائظهت في اإلاٛغب  ،خُض ٧اهذ اإلاأطن ألاولى ٖباعة ًٖ
ؤبغاط نٛحرة ُٖغٞذ في اإلاٛغب باؾم الهىام٘( .)246و٢ض ؤقاع بٌٗ اإلااعزحن الى نىام٘
ً
مؿاظض ألاهضلـ مما ًضٖ ٫لى ؤن الدؿمُت ٧اهذ مٗغوٞت ؤو مخضاولت في ألاهضلـ ؤًًا(.)247

ا
سابعا -املصطلحاث العسكريت :

 -1الاصالت  :حٗجي في الانُالح الٗؿ٨غي اإلاٛغبي ال٣ضًم الخامُت الٗؿ٨غٍت ؤو الخهت مً
ُ
َ َ
الخ ْغ٦ت ) ؤو اإلاُ٣م
الجىض حؿهم بها مضًىت ؤو ٢غٍت ؤو ٢بُلت في ظِل الؿلُان الًاعب (
( اإلادلت )(.)248
 -2الخمُحز ٌٗ :جي في اللٛت الٗغبُت الٗؼ ٫والٟغػ والٟهل( ،)249ؤما ٖىض اإلاٛاعبت ُٗٞجي
ٖغى الجُىف ٖىض اإلاكاع٢ت( ،)251ؤي ؾحرَا و ٤ٞهٓام زام ٦ىىٕ مً ؤهىإ الاهًباٍ
الٗؿ٨غي(.)251
 -3الجىاصعة  :هي مً اإلاهُلخاث اإلادلُت اإلاٛغبُت في ٖهغ بجي مغًٍ  ،وحٗجي بهُٛت الجم٘
( الجىاصعة ) مجمىٖت الخغؽ الؿلُاوي بباب الؿلُان( ،)252ؤما بهُٛت اإلاٟغص ( الجاهضاع )
ٞخٗجي خاظب باب الؿلُان وزاصمه الخام والجالص(.)253
َ َ
الخ ْغ٦ت  :بٟخذ الخاء وؾ٨ىن الغاء وٞخذ ال٩ا ، ٝمهُلر ٖؿ٨غي مٛغبي ٌٗجي الجِل
-4
الًاعب ؤي اإلاخدغ ٥الظي ً٣ىم بالٛؼوة ؤو اإلاؿحرة الٗؿ٨غٍت(.)254
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 -5الخٟائغ  :ظم٘ خٟحر وَٗجي في اللٛت الٗغبُت ال٣بر( .)255ؤما لضي اإلاٛاعبت ٩ٞلمت خٟحر
ُ
حٗجي الخىض ،)256(١الظي ًُغاصٞه في اللٛت الٗغبُت ٧لمت الخٟغ وجُلٖ ٤لى اإلا٩ان الظي ُخٟغ
٦سىض ١ؤو بئر(.)257
ُ
 -6الغخا  :وججم٘ ٖلى ؤعاحي  ،وحٗجي في الانُالح الٗؿ٨غي اإلاٛغبي ال٣ضًم وخضة ٖؿ٨غٍت
جخ٨ىن مً ؤل ٠ظىضي(.)258

ََ
وؾت َر الصخيء ؤزٟاٍ( ،)259وما ٌُؿضٖ ٫لى ألابىاب والكبابُ٪
 -7الؿخاعاث  :ظم٘ ؾتر ،
ً
ً
حجبا للىٓغ .وًٞال ًٖ َظا اإلاٗجى ألانلي َ ،ىا ٥مٗجى آزغ للؿخاعاث في ُٖغ ٝاإلاٛاعبت ،
اط حٗجي لضحهم ؾىع ٢هحر ًُبجى ؤمام ألاؾىاع ال٨بحرة ٧ي ًدخمي به اإلاضاٗٞىن ًٖ اإلاضن

وٍهضون هجماث اإلاٛحرًً ٖلى ؤؾىاعَا ال٨بحرة ٞ ،هى لضحهم بمشابت الخدهِىاث ألامامُت(.)261

َ -8
الٗالم  :ظمٗه الٗالماث  ،وَٗجي بلٛت اإلاٛاعبت الٗلم ؤي الغاًت التي جغٗٞها الجُىف ٖىض

الخغوب(.)261
 -9ال٣هغ  :ان الخٟؿحر اللٛىي ل٩لمت ال٣هغ َى البىاء اإلاٗغو ،ٝوُ٢ل ٧ل بِذ مً حجغ،
ُ
ُؾمي بظل ٪ألن الخغم ج٣هغ به ؤي جدبـ ،واإلا٣هىعة هي الضاع الىاؾٗت
ُ
اإلادهىت(.)262ومً زم ٞان ما ط٦غ في َظا الخٗغٍ ٠اللٛىي ل٩لمت ال٣هغ مً هاخُت ماصة
ً
البىاء اإلاخمشلت في الدجغًٞ ،ال ًٖ الؿٗت والخهاهت ،ججٗل مً ٧لمت ال٣هغ طاث مٗجى
ً
ً
مدكابه لٛت وانُالخا.
اط ٌٗجي ال٣هغ في اإلاهُلر اإلاٛغبي -ألاهضلسخي ال٣لٗت الخغبُت  ،ومشاٖ ٫لى طل ٪مضًىتي
ال٣هغ ال٨بحر

()263

وال٣هغ الهٛحر

()264

في قما ٫اإلاٛغب ألا٢صخى

()265

 .وٍ٣ترب صوػي مً

َظا اإلاٗجى خحن ٌكحر الى ؤن ال٣هغ في بٞغٍُ٣ت َى ال٣غٍت اإلاؿىعة( ،)266ؤي طاث الهٟت
الخغبُت الضٞاُٖت اإلادؿمت بالخدهحن  .والى َظا اإلاٗجى ؤقاع الؿائذ خحن ٖغ ٝال٣هىع
بإجها الخهىن اإلا٣امت ٖلى ؤَغا ٝالجبا ٫التي جدخىي ٖلى الظزائغ واإلاان( . )267وال ًسخل٠
ً
٦شحرا ما طَب الُه ؤخض الباخشحن خحن ظٗل ٧لمت ال٣هغ مغاصٞت للغباٍ( )268الا ؤجها ؤ٦بر،
ً
واجها حٗجي ٖىض ط٦غَا في ال٨خب اإلاٛغبُت الغباٍ الظي ًُبجى ٖلى الؿاخل ؤو ٢غٍبا مىه ال٢امت
ً
ًٞال ًٖ ُ
الٗباص الظًً ً٣ؿمىن ؤو٢اتهم ما بحن مضاٗٞت الٗضو ومضاٗٞت الىٟـ،
الجىىص
ؤعاى ٌٗملىن ٖلى ػعاٖتها والاٞاصة منها ألٚغايهم الصخهُت وععي
وج٨ىن لهم
ٍ
صوابهم(.)269و٢ض وكإث الغباَاث وال٣هىع في اإلاٛغب ؤو ٫ألامغ في ال٣غن الشاوي الهجغي/
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الشامً اإلاُالصي ٖىض ؾاخل اٞغٍُ٣ت وطل ٪ل٣غبها مً زُغ الٛاعاث البحزهُُت اإلاٟاظئت مً
ظؼٍغة ن٣لُت في ظىىب اًُالُا(ُ ، )271وَ َٗض عباٍ اإلايؿخحر مً ؤ٢ضم عباَاث اٞغٍُ٣ت(، )271
ً
ُ
زم جىؾ٘ ألاٚالبت( )272في بىاء الغبِ الؿاخلُت التي ٧اهذ حٗغ ٝؤًًا بال٣هىع واإلاداعؽ،
ومً اٞغٍُ٣ت اهدكغث الغباَاث لدكمل الؿاخل اإلاٛغبي ٧له(. )273
 -11الُ٣ائ٘  :ظم٘ ُٗ٢ت وحٗجي الؿُٟىت الخغبُت(. )274
 -11اإلادلت  :اإلادلت في اللٛت الٗغبُت هي مجز ٫ال٣ىم( . )275ؤما في الانُالح الٗؿ٨غي
َ َ
الخ ْغ٦ت ؤي الجِل الًاعب
اإلاٛغبي ٞخٗجي الٗؿ٨غ ؤو اإلاٗؿ٨غ ؤو الجِل اإلاؿخ٣غ  ،وٖ٨ؿها
ً
ً
ً
( اإلاخدغ . )276()٥وجغص اإلادلت ؤخُاها بمٗجى الجِل ؾىاء ؤ٧ان مؿخ٣غا ؤم مخدغ٧ا(.)277
 -12اإلا٨دلت  :حٗجي في اللٛت ما ًُ٨خدل به ؤو وٖاء لىي٘ ال٨دل في الٗحن( .)278ؤما في
ُ
ً
الانُالح الٗؿ٨غي اإلاٛغبي ٣ٞض ؤؾخٗملذ في الٗهىع الىؾُى اؾما للمض ، ٘ٞاط ًُىي٘
ُٞه ٦دل الباعوص م٘ ٞخُل نٛحر لُىٟجغ وٍ٣ظ ٝال٣ظًٟت باججاٍ الهض . ٝوما ػالذ
ُ
البىضُ٢ت حٗغٖ ٝىض اإلاٛاعبت باإلا٨دلت ختى ًىمىا َظا(. )279

ُ
ا
ثامنا -مصطلحاث أخرى :

الخ ُبـ  :ظم٘ خبِـ ،ومً مٗاوي ا َ
 -1ألاخباؽ ؤو ُ
لخ ْبـ في اللٛت الامؿا٥

والازخهام( ،)281ؤما في اإلاهُلر اإلاٛغبي وألاهضلسخي ُٗٞجي الى ٠٢في اإلاكغ ، ١وَى ٧ل ما
ً
ً
ؤوٟ٢ه ناخبه لىظه هللا حٗالى في ُؾ ُبل الخحر وٟ٢ا مابضا ال ًُىعر وال ًُبإ وال ًُىَب  ،ؾىاء
ً
ً
ً
ؤ٧ان ػعٖا ؤم خُىاها ؤم صاعا  ،خُض ًُدبـ ؤنله ُوٍيخ ٟ٘بشمغٍ في ُؾ ُبل الخحر( . )281وبظا
ً
ً٨ىن مٗجى َ
الخ ْبـ في الانُالح اإلاٛغبي وألاهضلسخي مخُاب٣ا م٘ مٗىاٍ اللٛىي ال٣ائم ٖلى
ُ
امؿا ٥الصخئ ومى٘ الخهغ ٝبه الا ٖلى ألامىع اإلاسهو لها .
ان اٖخىاء اإلاٛاعبت وألاهضلؿُحن باألخباؽ  ،ؾىاء في صازل مجخمٗاتهم ؤم زاعظها ،قمل
هىٖحن ازىحن :ؤولهما الىىٕ اإلاٗغو ٝباألخباؽ الٗمىمُت وَى ما ًُدبـ ٖلى اإلااؾؿاث
الٗامت طاث الُاب٘ الضًجي ؤو الٗلمي ؤو الاظخماعي ،ؤما الىىٕ الشاوي ٞهى الخبـ اإلاٗ٣ب
اإلاٗبر ٖىه ٖىض ؤَل اإلاكغ ١بالى ٠٢ألاَلي ؤو الظعي ،الظي ًُهغ ٝعَٗه ٖلى ؤبىاء اإلادبـ
ٖلىا ؤم هؼلىا(.)282
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-2الدؿابُذ ؤو الدؿبُذ  :حٗجي في ٖامُت ؤَل اإلاٛغب ُ
الؿ ْب َدت في اإلاكغ ، )283(١وهي الخغػاث
ُ
التي ٌُٗض بها اإلا َؿبذ حؿبُده  ،وَى ل ٟٔمىلض(.)284
َ
َ
َ
َ -3ظ َبظ ٌ :ؿخٗمل اإلاٛاعبت ٧لمت َظ َبظ بمٗجى َظظ َب  ،ومٗىاَما واخض و٦الَما ٞهُذ(.)285
ٞالجبظ في اللٛت الٗغبُت بمٗجى الجظب  ،والجظب َى اإلاض(.)286
َ -4
الخال : ٫بٟخذ الخاء وحكضًض الالم اإلاٟخىخت  ،حٗجي في ٖغبُت اإلاٛغب ال٣ضًمت الؿاع.)287(١

ً
 -5الخىث  :الخىث لٛت َى الؿم ، ٪و٢ض ٚلب ٖلى ال٨بحر مىه(ُ .)288وٍُل ٤ؤَل اإلاٛغب
ل ٟٔالخىث ٖلى الؿم ، ٪وبائٗه ٌُؿمى الخىاث(.)289

َ -6خ َىم  :حٗجي لضي ٖامت ؤَل اإلاٛغب ؾغ ١وجهب وهدىَما( .)291وال ٖال٢ت لهظٍ ال٩لمت
ً
بالٗغبُت الٟهخى ٩ٞ ،لمت َ
الخ َىم لٛت حٗجي يُ ٤في مازغة الٗحن بدُض جبضو ٦إجها

مسُُت(.)291
َ َ
َْ
الضمىت في اللٛت ِ ،صمىت الضاع ؤزغَا  ،والض ْمىت آزاع الىاؽ وما ؾىصوا( .)292ؤما في
الضمىت ِ :
ِ -7
ُ
الانُالح اإلاٛغبي ٞالضمىت في ألانل هي هاخُت مً هىاحي مضًىت ال٣حروان  ،ؤوكئذ ٞيها
اإلاؿدكُٟاث للمهابحن باألمغاى اإلاٗضًت  ،زم بمغوع الى٢ذ ناعث اؾم ٖلم للمؿدكٟى ،
بدُض ؤنبدذ الضمىت حٗجي اإلاؿدكٟى هٟؿه  ،و٢ض جخاب٘ اوكاء جل ٪الضمً في ال٨شحر مً
مضن بٞغٍُ٣ت ٦خىوـ وؾىؾت( )293ونٟا٢ـ(.)294

َ
 -8الغواء  :ب٨ؿغ الغاء وظمٗها الاعوي ٖ ،باعة ًٖ خبل ٌُكض به اإلاخإ ٖلى الضابت  .وحٗجي
في ُ
الٗغ ٝاإلاٛغبي انُبل الضواب  ،وٍىُ٣ها الٗامت م٣هىعة ( الغوا )(.)295
 -9الُض اإلابُىلت  :حٗجي في الانُالح اإلاٛغبي الُض اإلاكلىلت(.)296
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اهلــوامـــش :

( )1البؿخاوي :مدُِ اإلادُِ ،م515؛ مُلىب :بدىر مهُلخُت ،م7؛ الٛىعي :معجم
اإلاهُلخاث الخضًصُت ،م9
( )2الاصعَسخي :اإلاٛغب وؤعى الؿىصان  ،م 79؛ مجهى :٫الاؾدبهاع ،م 126؛ ابً ناخب
الهالة :اإلاً باالمامت ،م 181، 91،131؛ الخمحري :نٟت ظؼٍغة ألاهضلـ ،م 83؛ ابً ٖظاعي:
البُان اإلاٛغب 6/1 ،؛ ابً ؤبي ػعٕ :ألاهِـ اإلاُغب ،م ،357و َامل ( )181؛ ابً مغػو:١
اإلاؿىض ،م149
ً
( )3ال٣ل٣كىضي :نبذ ألاٖصخى 158/5 ،؛ وٍىٓغ ؤًًا :ابً مىهىع٢ :بائل اإلاٛغب8/1 ،
( )4ابً مىٓىع :لؿان الٗغب ،ماصة ػ144-143/11 ،٤٢
( )5الىانغي:ؾال وعباٍ الٟخذ 177/1 ،؛الؿائذ:الخًاعة الاؾالمُت،م 57؛مىسخى:
اإلاىخضون،م274
( )6الب٨غي :اإلاٛغب ،م 25،24؛ ابً ناخب الهالة :اإلاً باالمامت ،م ،288وَامل ( )2؛
الضعظُجيَ :ب٣اث اإلاكائش 42/1 ،؛ الخمحري :نٟت ظؼٍغة ألاهضلـ ،م 15؛ ابً ؤبي ػعٕ :ألاهِـ
اإلاُغب ،م 61،46؛ ابً الخُُب :ؤٖما ٫ألاٖالم 138،137/3 ،؛ اللمدت البضعٍت ،م12
( )7مجهى :٫الخلل اإلاىقُت ،م ،83وَامل ()72
(ٖ )8بض الخلُم :صولت بجي نالر ،م113
( )9اإلاىهىع بً ؤبي ٖامغَ :ى الخاظب اإلاىهىع ؤبى ٖامغ مدمض بً ٖبض هللا بً مدمض بً ٖبض
هللا بً ٖامغ بً ؤبي ٖامغ بً الىلُض بً ًؼٍض بً ٖبض اإلال ٪اإلاٗاٞغي ،الظي حٛلب ٖلى خ٨م
ُ
ُ
ألامىٍحن في ألاهضلـ في ٖهض َكام اإلااٍض ،والظي ؤوكإ صولت صازل صولت الخالٞت ألامىٍت ،اط وعر
ؾلُاجه مً بٗض وٞاجه ولضاٍ ٖبض اإلال ٪اإلآٟغ وٖبض الغخمً قىجى ،٫و٧اهذ وٞاة اإلاىهىع في
ً
ؾىت  ٌ392بٗض ؤن اؾخمغ في الدجابت زمؿا وٖكغًٍ ؾىتً .ىٓغ :ابً ألاباع :الخلت الؿحراء،
277-268/1؛ مجهى :٫جاعٍش ألاهضلـ ،م236-216
( )11الاخاَت 115/2 ،
( )11الاخاَتَ ،115/2 ،امل ( )3؛ وَىا ٥مً الباخشحن مً ٌٗمم مهُلر بالص ال٣بلت ُٞجٗله
ً
ً
ٌكمل بالص الصخغاء ؤًًا ًٞ،ال ًٖ مىُ٣تي صعٖت وسجلماؾت الىاٗ٢خحن في ظىىب اإلاٛغب
ألا٢صخىً.ىٓغٖ :لىي :سجلماؾت وؤ٢لُمها ،م23
(ً )12دحى بً زلضون :بُٛت الغواص ، 83/2 ،وَامل ()3
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( )13مجهى:٫الاؾدبهاع ،م 157؛الخمحري:نٟت ظؼٍغة ألاهضلـ ،م 39،38؛الخجاوي:عخلت
الخجاوي ،م 11،135؛ ابً ال٣اضخي :ظظوة الا٢خباؽ ،م44
( )14خمت ؤو خامت مُماَت :هي مضًىت ٢ضًمت باٞغٍُ٣ت ،في ٦ىعة ٢ؿُُلُت مً بالص الجغٍض ،
بال٣غب مً مضًىت ٢ابـ  ،و٢ض ُؾمُذ بهظا الاؾم ألن بها خمت ُٖٓمت ومكهىعة  .مجهى:٫
الاؾدبهاع ،م 157؛ الخجاوي :عخلت الخجاوي ،م135
(ً )15ىٓغ :نٟت ظؼٍغة ألاهضلـ ،م 39،38؛ ومضًىت بجاهت  :هي مضًىت ؤهضلؿُت ٧ ،اهذ في
ُ
ال٣ضًم مً ؤقغ٢ ٝغي ؤ ْعف الُمً ً .ىٓغ :الخمحري :نٟت ظؼٍغة ألاهضلـ  ،م39-37
( )16ألاههاعي الؿبتي :ازخهاع ألازباع ،م ،43وَامل ( )78؛ ابً ػٍضان :الٗؼ والهىلت،
َ ،247/1امل ( )6؛ مدٟىّ :جغاظم اإلاالٟحن الخىوؿُحنَ ،197/5 ،امل ()1
( )17الٟحروػآباصي :ال٣امىؽ اإلادُِ ،م1198
( )18الٟغاَُضي :الٗحن 314/3 ،؛ ابً مىٓىع :لؿان الٗغب ،ماصة خىم162/12 ،
( )19الٟغاَُضي :الٗحن 36/7 ،؛ اإلاُغػي :اإلاٛغب في جغجِب اإلاٗغب،ماصة عبٌ 315/1 ،؛ ابً
مىٓىع :لؿان الٗغب ،ماصة عبٌ152/7 ،
( )21ق٣ىضة :جٖ ٘٣لى الًٟت الِؿغي لنهغ الىاصي ال٨بحر م٣ابل ٢هغ ٢غَبت ،ؤي بالغبٌ
الجىىبي للمضًىت ،و٧اهذ ٢بل الٟخذ الاؾالمي مضًىت ٖامغة مؿىعة ،زم زغبذ وؤنبدذ ٢غٍت ،وإلاا
احؿٗذ ٢غَبت بٗض الٟخذ الاؾالمي اخخىث ق٣ىضة ٞإنبدذ ؤخض ؤخُائها ،وهي الخي الجىىبي
ً
مسجضا ُ
وٖغ ٝبغبٌ ق٣ىضةً .ىٓغ :الخمحري:
الظي جىؾ٘ في الٗهغ الاؾالمي ًٞم زماهُت ٖكغ
نٟت ظؼٍغة ألاهضلـ ،م114؛ خخاملت :مىؾىٖت الضًاع ألاهضلؿُت555-549/1 ،
ُ
ُ
(٢ )21غَبت :هي ٢اٖضة ألاهضلـ وؤم مضائنها وٖانمت ألامىٍحن ،وهي ٖباعة ًٖ مضن زمؿت ًخلى
ً
بًٗها بًٗا ،جٖ ٘٣لى ؾٟذ ظبل الٗغوؽ ،ؾُ٣ذ بُض الىهاعي الاؾبان ؾىت ً .ٌ633ىٓغ:
الخمحري :نٟت ظؼٍغة ألاهضلـ ،م158-153
()22ألاههاعي الؿبتي:ازخهاع ألازباع ،مَ ،43امل ()86؛الخُُب :معجم اإلاهُلخاث
وألال٣اب الخاعٍسُت،م215
( )23الخ٨م بً َكامَ :ى ؤبى الٗام الخ٨م بً َكام بً ٖبض الغخمً الضازل بً مٗاوٍت بً
َكام بً ٖبض اإلال ٪بً مغوان ،جىلى الاماعة في ألاهضلـ بٗض وٞاة ؤبُه ؾىت  ،ٌ181وَى الظي
ؤو ٘٢بإَل الغبٌ ؾىت ٣ٞ ٌ212خلهم وَضم صًاعَم ومؿاظضَم ُ ،
ٞؿمي الخ٨م الغبطخي لظل،٪
ً
واؾخمغ ؤمحرا ٖلى ألاهضلـ ختى وٞاجه ؾىت ً .ٌ216ىٓغ :الخمُضي :ظظوة اإلا٣خبـ ،م16؛
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الًبي :بُٛت اإلالخمـ ،م19؛ ابً ٖظاعي :البُان اإلاٛغب81-68/2 ،؛ مجهى :٫جاعٍش ألاهضلـ،
م183-174
(ٖ )24بض الىاخض اإلاغا٦صخي :اإلاعجب ،م44
( )25اإلاهضًت :وهي اإلاضًىت التي ؤؾؿها الخلُٟت الٟاَمي ألاوٖ ٫بض هللا اإلاهضي مىظ ؾىت ٌ311
وؤ٦مل بىاءَا ؾىت  ٌ315وصزلها ؾىت  ،ٌ318وج ٘٣في الؿاخل الكغقي لخىوـ اإلاُل ٖلى البدغ
ً
اإلاخىؾِ ،وجبٗض ًٖ مضًىت ال٣حروان مؿاٞت ؾخحن مُال ،وهي ٖباعة ًٖ قبه ظؼٍغة جدُِ بها
اإلاُاٍ مً زالر ظهاث ما ٖضا الجهت الٛغبُت اإلاخهلت بالبر .و٧ان الهض ٝمً بىائها اجساطَا ٖانمت
ً
ً
ًخدهً بها الٟاَمُىن يض ؤٖضائهم في بالص اإلاٛغبًٞ ،ال ًٖ جىُٟظ مكاعَٗهم في الخىؾ٘ قغ٢ا
وفي البدغ اإلاخىؾًِ .ىٓغ :الب٨غي :اإلاٛغب ،م 31-29؛ وًٖ صوا ٘ٞبىاء اإلاضًىت ًىٓغ:خؿً
وقغٖ :ٝبُض هللا اإلاهضي ،م218-214؛ َ٣ىف :جاعٍش الٟاَمُحن ،م92-91
( )26الب٨غي :اإلاٛغب ،م29
( )27اإلاٛغب ألا٢صخىَ :ى ؤخض ألا٢ؿام الشالزت الغئِؿت لبالص اإلاٛغب ،وَكمل ألاعاضخي اإلادهىعة
ً
ً
بحن واصي ملىٍت قغ٢ا واإلادُِ ألاَلسخي ٚغبا .صبىػ :جاعٍش اإلاٛغب ال٨بحر245/3 ،
( )28جُىان :هي مضًىت ٢ضًمت ج ٘٣قما ٫اإلاٛغب ألا٢صخى٦ ،شحرة الُٗىن والٟىا٦ه والؼعَُٕ ،بت
الهىاء واإلااء .مجهى :٫الاؾدبهاع ،م137
( )29صوػي :ج٨ملت اإلاٗاظم الٗغبُت 266/5 ،؛ الٗباصي :صعاؾاث  ،مَ ،265امل ()3؛ وجهغ(
واصي) ملىٍت :وَى مً ألاجهاع ال٨بري في اإلاٛغب ألا٢صخىً ،ىدضع مً ٢مم الجبا ٫بحن ألاَلؿحن
ال٨بحر واإلاخىؾِ ،وٍهب في البدغ اإلاخىؾِ بحن مضًىتي وظضة وملُلت  ،وٍبلَ ٜىله خىالي ()511
٦م  ،وجدُِ به ٖضة ٢هىع صخغاوٍت و٢غي ػعاُٖت مهمت .مجهى :٫الاؾدبهاع ،م193؛
الهضً ٤بً الٗغبي٦ :خاب اإلاٛغب ،م275
( )31ابً الخُُب :ؤٖما ٫ألاٖالم َ ، 171/3 ،امل ()2
( )31الؼظالي :ؤمشا ٫الٗىام 341/2 ،؛ ألاَىاوي :ؤلٟاّ مٛغبُت ،م294
ُ
(ٖ )32ؼاوي :عؾائل مىخضًتَ ،123/1 ،امل ( )16؛ واقبُلُت :هي واخضة مً ٦برًاث اإلاضن
ً
الاؾالمُت في ألاهضلـ ،ج ٘٣الى الٛغب مً ٢غَبت بمؿاٞت زماهحن مُال ،وهي مضًىت ٢ضًمت ؤػلُت،
وؤنل حؿمُتها اقبالي وحٗجي اإلاضًىت اإلاىبؿُتُ ،وٍ٣ا ٫اجها مً بىاء ًىلُىؽ ُ٢هغ ،وهي مضًىت

٦بحرة ٖامغة طاث ؤؾىاع خهِىت وؤؾىاٖ ١امغة ،وؤَلها مُاؾحر ُظ َل ججاعتهم الؼٍذ الظي
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ً
ً
ًُهضعوهه الى اإلاكغ ١واإلاٛغب بغا وبدغا  ،و٢ض اؾخىلى ٖليها الاؾبان الىهاعي ؾىت ً . ٌ646ىٓغ:
الٗظعي :ههىم ًٖ ألاهضلـ ،م96-95؛ الخمحري :نٟت ظؼٍغة ألاهضلـ ،م22-18
( )33ابً مىٓىع :لؿان الٗغب ،ماصة قغ171/9 ،ٝ
(ً )34ىٓغ :ابً مىٓىع :لؿان الٗغب ،ماصة ٖضا41-41/15 ،
( )35ال٣ل٣كىضي :نبذ ألاٖصخى 152/5 ،؛ مدمىص اؾماُٖل :الٗال٢اث الؿُاؾُت ،م56
(ً )36ىٓغ :ابً ٖظاعي :البُان٢ -ؿم اإلاىخضًً ،م 99؛ ابً ؤبي ػعٕ :ألاهِـ اإلاُغب ،م216
(٣ًُ )37هض بال٣غوٍحن  :ال٣حرواهُحن ً ،ىٓغ :م17
( )38مضًىت ٞاؽ :وهي واخضة مً ؤقهغ مضن بالص اإلاٛغب ،ؤؾؿها ألاصاعؾت الخؿيُىن في اإلاٛغب
ألا٢صخى ل٩ي ج٨ىن ٖانمت لضولتهم وطل ٪في ٖهض اصعَـ الشاوي  .وهي ٖباعة ًٖ مضًيخحن مؿىعجحن
ُ
ًٟهل بُنهما جهغ ٌُؿمى جهغ ٞاؽ ،وحٗغ ٝؤخضاَما بٗضوة ألاهضلؿُحن وج ٘٣في الجاهب الكغقي مً
ً
َظا النهغ و٢ض ُؤؾؿذ ؾىت ُ ٌ192
وؾمُذ بظل ٪وؿبت الى ؾا٦ىيها مً عبًُت ألاهضلـ  ،ؤما
ُ
ألازغي ٣ٞض ُؤؾؿذ في ؾىت ُ ٌ193
وؾمُذ بٗضوة ال٣غوٍحن اط ؾ٨نها ٖغب ال٣حروان  ،وج ٘٣في
الجاهب الٛغبي ً .ىٓغ :الب٨غي :اإلاٛغب ،م 115وما بٗضَا؛ الخمحري :الغوى اإلاُٗاع ،م435-434

( )39مجهى :٫الاؾدبهاع ،م 181؛ الخمحري :الغوى اإلاُٗاع ،م 434؛ ابً ٖظاعي :البُان
اإلاٛغب 236/1 ،؛ ابً ؤبي ػعٕ :ألاهِـ اإلاُغب ،م 41؛ ابً ال٣اضخي :ظظوة الا٢خباؽ،
م38،32؛ ال٨خاوي :ػَغ آلاؽ219 ،218/1،
(ً )41ىٓغَ :امل ()37
( )41معجم البلضان415/6 ،
(َ )42لُُلت :مضًىت ؤػلُت ج ٘٣في وؾِ ألاهضلـ ٧ ،اهذ ٖانمت ال٣ىٍ الٛغبُحن  ،وبٗض الٟخذ
الاؾالمي لألهضلـ ؤنبدذ مً خىايغَا ال٨بري  ،و٢ض امخاػث بدهاهتها  ،بال ان طل ٪لم ًَ ُدل
صون ؾ٣ىَها بُض الىهاعي الاؾبان ؾىت ً . ٌ478ىٓغ :الخمحري :نٟت ظؼٍغة ألاهضلـ ،م135-131

ً
ُ
( )43اٞغٍُ٣ت :وحؿمى ؤًًا اإلاٛغب ألاصوى وَى مىُ٣ت ٦بحرة واؾٗت مً بالص اإلاٛغب  ،جبضؤ مً
ً
ً
ٚغب الاؾ٨ىضعٍت قغ٢ا وختى مضًىت بجاًت ٚغبا  ،وحكمل ألا٢الُم ألاعبٗت  :بغ٢تَ ،غابلـ ،جىوـ

وقغ ١الجؼائغ .قاٞعي  :اإلاٛغب ألاصوى ،م21
(ٞ )44دو ؾىعهجحنُ :وَؿمُه الب٨غي ٞدو ؾىبجحن  ،وٍظ٦غ اهه ٞدو مضًىت َغابلـ ،
وٍمخاػ بالخهب بدُض ان الخبت الىاخضة جىبذ مائت خبت .اإلاٛغب  ،م9
ً
( )45معجم البلضان 415/6 ،؛ وٍىٓغ ؤًًا:مجهى ،٫الاؾدبهاع ،م 171خُض ؤقاع الى ٞدىم
مضًىت ملُاهت ؛ الضعظُجي َ :ب٣اث اإلاكائش 29/1 ،و٢ض ؤقاع الى ٞدو ع٢اصة في اٞغٍُ٣ت .
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( )46ال٣امىؽ اإلادُِ ،م625
( )47لؿان الٗغب ،ماصة ٞدو64-63/7 ،

(ٚ )48غهاَت :مضًىت ؤهضلؿُت مدضزت مً مضن البحرة  ،ج ٘٣في ظىىب قغ ١ألاهضلـ وَك٣ها جهغ
ٌُؿمى َخ َض ُعٍ  ،و٢ض ٖمغث ٖلى خؿاب البحرة التي زلذ واهخ٣ل ؤَلها الى ٚغهاَت  ،اط ٢ام بخمضًنها

وجدهحن ؤؾىاعَا وبىاء ٢هبتها َخ ُبىؽ الهنهاجي ،زم ٦ملذ في ؤًام ابىه باصٌـ ً .ىٓغ :الخمحري:

نٟت ظؼٍغة ألاهضلـ ،م24-23
ُ
ً
ُ
ْ
(ُ )49م ْغ ِؾُت  :وهي ٢اٖضة ٦ىعة جضمحرُ ،بىِذ في ٖهض ألامحر ٖبض الغخمً بً الخ٨م  ،وؤجسظث صاعا
ً
للٗما ٫وم٣غا لل٣ىاص ،وجٖ ٘٣لى جهغ ٦بحر ٌؿ٣ي ظمُ٘ ؤعاييها  ،ولها ظام٘ ظلُل  ،وخماماث
وؤؾىاٖ ١امغة ،وهي عزُهت الٟىا٦ه بؿبب ٦ثرتهاً .ىٓغ :الخمحري :نٟت ظؼٍغة ألاهضلـ،
م183-181
( )51جاػا ؤو بالص جاػا :وهي آزغ بالص اإلاٛغب ألاوؾِ وؤو ٫بالص اإلاٛغب ألا٢صخىٖ ،باعة ًٖ ظبا٫
ُٖٓمت خهِىت ٦ ،شحرة الٟىا٦ه وال ؾُما الخحن وألاٖىاب ،وؤ٦ثر شجغَا الجىػ .و٢ض بجى اإلاىخضون
ُ
ٖلى ؾٟذ ؤخض ظبالها مضًىت ٦بحرة حؿمى عباٍ جاػا ٖلى الُغٍ ٤اإلااع بحن اإلاٛغب ألا٢صخى
وألاوؾًِ .ىٓغ :مجهى : ٫الاؾدبهاع ،م186
( )51ابً ؤبي ػعٕ :ألاهِـ اإلاُغب ،م ،41وَامل ( ،)33م 44؛ الٗباصي :نىع  ،م39-38
ُ
( )52مٗغ٦ت اإلاهاعة :وهي اإلاٗغ٦ت التي خضزذ بحن ٢ىاث ٖبض الغخمً الضازل و٢ىاث الىالي
ُ
ًىؾ ٠الٟهغي في مىي٘ ٢غٍب مً الٗانمت ٢غَبت ٌُؿمى باإلاهاعة  ،وطل ٪في ًىم الجمٗت
الٗاقغ مً قهغ طي الدجت ؾىت  .ٌ138و٢ض اهتهذ باهخهاع الضازل و٧اهذ مً اإلاٗاع ٥الٟانلت
ُ
في جاعٍش ألاهضلـ اط اجها ؤصث الى اهتهاء ٖهغ الىالة وبضاًت ٖهغ الاماعة ألامىٍتً .ىٓغ :مجهى: ٫
ؤزباع مجمىٖت ،م 83-81؛ ابً ٖظاعي :البُان اإلاٛغب 47-46/2 ،؛ وٍىٓغ ؤًًا :الضوعيٖ :بض
الغخمً الضازل  ،م 64-56؛ الؿامغائي وآزغون :جاعٍش الٗغب  ،م114-99
( )53اإلاىىوي :وع٢اث ًٖ خًاعة اإلاغٍيُحن ،م62
( )54ابً مىهىع٢ :بائل اإلاٛغب 9/1 ،؛ ػبِب :اإلاىؾىٖت الٗامت  ،م 57؛ الٟاسخي :الخٗغٍ٠
باإلاٛغب ،م14؛ ؤبى مهُٟى :ظىاهب  ،م57
( )55واصي ؾبى :وَى زاوي ؤجهاع اإلاٛغب ألا٢صخى ؤَمُت بٗض جهغ ؤم الغبُ٘  ،وٍيب٘ مً ألاَلـ
اإلاخىؾِ مً ظبل في بالص بجي واعٍتن في الاججاٍ الٛغبي والكمالي الٛغبي ،زم في اججاٍ الجىىب ختى
ًهب في اإلادُِ ألاَلسخي .وَى ًداطي مضًىت ٞاؽ مً الجهت الكغُ٢ت  ،وُٞه ًهب النهغ اإلااع
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بىؾُها اإلاؿمى واصي ٞاؽ ٖلى هدى زالزت ؤمُا ٫مً اإلاضًىت .الخمحري :الغوى اإلاُٗاع ،م 435؛
ابً ال٣اضخي :ظظوة الا٢خباؽ ،مَ ،28امل ()35
ُ
( )56واصي ؤم الغبُ٘ :وَى جهغ ُٖٓم ًيب٘ مً ظبا ٫ننهاظت (ألاَلـ اإلاخىؾِ) مً مىي٘ ٌُٗغٝ
ْ َ
بـ (واوؿُ ، )ًٟوٍهب في اإلادُِ ألاَلسخي ٖىض مضًىت آػمىعٖ .بض الىاخض اإلاغا٦صخي :اإلاعجب،
ً
م 451؛  ،وٍىٓغ ؤًًا :الٟاسخي :الخٗغٍ ٠باإلاٛغب ،م14
َُْ
ً
محرجلت الىاٗ٢ت ٖلى مؿاٞت ؤعبٗحن مُال الى
( )57واصي آهت :وَى جهغ ؤهضلسخي جٖ ٘٣لُه مضًىت
الكغ ١مً مضًىت باظت .الخمحري :نٟت ظؼٍغة ألاهضلـ ،م191
( )58الؼٍاوي :الترظماهت ال٨بري ،م148؛ ابً ػٍضان :الٗؼ والهىلت 419/1 ،؛ الؿماللي :ؤلاٖالم،
، 85/3وَامل ()1
( )59ابً مىهىع٢ :بائل اإلاٛغبَ ،139/1 ،امل ()27
( )61بجاًت :هي مضًىت ٦بحرة جٖ ٘٣لى ؾاخل اإلاٛغب ألاوؾِ ٦ ،شحرة الٟىا٦ه والشماع وظمُ٘
الخحراث٢ ،ام ببىائها بىى خماص الهنهاظُىن ً .ىٓغ :مجهى :٫الاؾدبهاع ،م131-128
(ٖ )61بض هللا :اليكاٍ الا٢خهاصي باإلاٛغب ألاوؾِ ،م 7؛ وجلمؿان :مضًىت ُٖٓمت ٢ضًمت ٞيها
ُ
آزاع ؤػلُت ٦شحرة جضٖ ٫لى اجها ٧اهذ صاع ممل٨ت ألمم ؾالٟت ،وهي ٢اٖضة اإلاٛغب ألاوؾِ .الب٨غي:
اإلاٛغب ،م 76وما بٗضَا؛ مجهى :٫الاؾدبهاع ،م177-176
( )62اإلاال٩ي :عٍاى الىٟىؽ  ،125/2وَامل ()22؛ مجهى :٫الاؾدبهاع ،م 181،187؛ ابً
ناخب الهالة :اإلاً باالمامت ،م ،344وَامل ( ، )1م ،372وَامل ( )4؛ ابً ألازحر :ال٩امل،
ً
 211/9؛ ال٣ل٣كىضي :نبذ ألاٖصخى 157،162/5 ،؛ وٍىٓغ ؤًًا :عابُت الضًً :بداًغ مغا٦ل ،
مٗلمت اإلاٛغب 1163/4 ،؛ الضاعوصي :خىٖ ٫غوبت البربغ ،م 93؛ الٗباصي :نىع ،م 149؛ ؤبى
مهُٟى :ظىاهب ،مَ ،57امل ()1

ً
( )63مغا٦ل :وهي مضًىت ج ٘٣في صازل اإلاٛغب ألا٢صخى ٖلى بٗض ازجي ٖكغ مُال قما ٫ؤٚماث،

و٢ض ؤؾؿها ؤمحر اإلاغابُحن ًىؾ ٠بً جاقٟحن في ؾىت  ٌ471وُ٢ل في ؾىت  ،ٌ459واجسظَا
ٖانمت لضولخه ،وؾغٖان ما ؤنبدذ واخضة مً ؤقهغ مضن اإلاٛغب ألا٢صخى ال بل مضن بالص
اإلاٛغب والٗالم الاؾالمي ،اط اػصاصث ؤَمُتها في ٖهغ اإلاىخضًً الظًً اجسظوَا ٖانمت لضولتهم
ً
ؤًًا وػاصوا مً ٖمغاجهاً .ىٓغ :الخمحري :الغوى اإلاُٗاع ،م541-541
(ً )64ىٓغ ًٖ َظٍ اإلاٗغ٦ت :البُظ :١ؤزباع اإلاهضي بً جىمغث ،م41-39؛ ابً الُ٣ان :هٓم
الجمان ،م 161-161؛ ٖبض الىاخض اإلاغا٦صخي :اإلاعجب ،م261
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( )65ال٣ل٣كىضي :نبذ ألاٖصخى112/5 ،
(ً )66ىٓغ :مجهى :٫الاؾدبهاع ،م151
( )67ابً مىٓىع :لؿان الٗغب ،ماصة ظغص118/3 ،

( )68الب٨غي :اإلاٛغب ،م 121؛ ابً ًٞل هللا الٗمغي :مؿال ٪ألابهاع 194/4 ،؛ ال٣ل٣كىضي:
نبذ ألاٖصخى 113،176/5 ،؛ صوػي :ج٨ملت اإلاٗاظم الٗغبُت395/4 ،
( )69بىٗبُض :الضالح ،مٗلمت اإلاٛغب4175/12 ،
( )71الؿماللي :ؤلاٖالمَ ،271/4 ،امل ()2
( )71ال٣اضخي الىٗمان :اٞخخاح الضٖىة ،م ،219وَامل ( )1؛ الب٨غي :اإلاٛغب ،م 54؛
مجهى :٫الاؾدبهاع ،م 137؛ الضعظُجيَ :ب٣اث اإلاكائش 398/2 ،؛ الخمحري :نٟت ظؼٍغة
ألاهضلـ ،م 26؛ ابً ٖظاعي :البُان٢-ؿم اإلاىخضًً ،م 456؛ ابً ؤبي ػعٕ :ألاهِـ اإلاُغب ،م38

( )72ابً مىٓىع :لؿان الٗغب ،ماصة قٗغ 412/4 ،؛ الٟحروػآباصي :ال٣امىؽ اإلادُِ ،م416
( )73الؿماللي :ؤلاٖالمَ ،141/8 ،امل ()2؛ الٟاسخي :ألالٟاّ اإلاٛغبُت الٗامُت ،م69
( )74مجهى :٫الاؾدبهاع ،م 212؛ابً ناخب الهالة :اإلاً باالمامت ،م ،87وَامل (،)4
م، 376وَامل ()1
()75ابً الٗىام٦:خاب الٟالخت ،م342؛ ابً البُُاع :الجام٘18/1 ،؛ألاَىاوي :ؤلٟاّ مٛغبُت ،م299

( )76الؼظالي :ؤمشا ٫الٗىام273/2 ،
( )77الٗباصي :الخإزحر اإلاخباص ٫بحن الاؾ٨ىضعٍت واإلاٛغب ،م63
( )78ابً الهٛحر :ؤزباع ألائمت الغؾخمُحن ،م ،46وَامل ( )48؛ ابً ًٞل هللا الٗمغي:
مؿال ٪ألابهاع 192/4 ،؛ ابً الخُُب :مُٗاع الازخُاع ،م ،155وَامل ( )76؛ مجهى :٫ػَغ
البؿخان ،م ، 118وَامل ( )2؛ الىوكغَسخي :اإلاُٗاع اإلاٗغب ،228/1 ،وَامل ( )1؛ ألاههاعي
ً
الؿبتي :ازخهاع ألازباع ،م ،44وَامل ( )91؛ وٍىٓغ ؤًًا :صوػي :ج٨ملت اإلاٗاظم الٗغبُت،
 357/4؛ ابً مىهىع٢ :بائل اإلاٛغبَ ،282/1 ،امل ( )68؛ الؿائذ :الخًاعة الاؾالمُت ،م85؛
خغ٧اث :الخُاة الا٢خهاصًت ،م129
( )79ابً مىٓىع :لؿان الٗغب ،ماصة ظكغ137/4 ،
( )81ابً ٖظاعي :البُان٢-ؿم اإلاىخضًً ،م ،23وَامل ()26
( )81ابً البُُاع :الجام٘174/1 ،
(ً )82ىٓغ :ابً البُُاع :الجام٘221/3 ،
(ً )83ىٓغ :ابً البُُاع :الجام٘116-115/1 ،
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(ً )84ىٓغ :ابً البُُاع :الجام٘241-241/1 ،
(ً )85ىٓغ :ابً البُُاع :الجام٘411-411/2 ،
(ً )86ىٓغ :ابً البُُاع :الجام٘23/1 ،
(ً )87ىٓغ :ابً البُُاع :الجام٘144/1 ،
(ً )88ىٓغ :ابً البُُاع :الجام٘93/1 ،

(َ )89ىجت :هي مضًىت سٛغٍت ٢ضًمت  ،ج ٘٣في الغ ً٦الكمالي الٛغبي مً اإلاٛغب ألا٢صخى ،خُض
جُل ٖلى الًٟت الجىىبُت مً مًُ ٤ظبل َاع ،١الظي ًغبِ بحن البدغ اإلاخىؾِ واإلادُِ
ألاَلسخيً .ىٓغ :الب٨غي :اإلاٛغب ،م115-114؛ مجهى :٫الاؾدبهاع ،م139-138؛ ابً الخُُب:
ؤٖما ٫الاٖالمَ ،213/3 ،امل ()1
ً
ُ
( )91الغباٍ :وحؿمى ؤًًا عباٍ الٟخذ  ،وهي مضًىت ؤوكإَا اإلاىخضون ٖلى الؿاخل الٛغبي مً
اإلاٛغب ألا٢صخى اإلاُل ٖلى اإلادُِ ألاَلسخيٖ ،لى الًٟت الِؿغي لنهغ ؤبي ع٢غا( ١جهغ ؾال) الظي
ً
ًهب في طل ٪اإلادُِ  ،وجدضًضا ٢غب مهبه ،وٍٟهل جهغ ؤبي ع٢غا ١بُنها وبحن مضًىت ؾال التي
جٖ ٘٣لى يٟخه الُمجى .للمؼٍض مً اإلاٗلىماث ًىٓغ :ؾالم :مضًىت الغباٍ في الخاعٍش الاؾالمي،م3
وما بٗضَا .
( )91ؾال :وهي اخضي اإلاضن اإلاكهىعة في مىُ٣ت اإلاٛغب ألا٢صخى  ،وجٖ ٘٣لى الًٟت الُمجى
الكمالُت مً جهغ (واصي) ؾال ٖىض مهبه في اإلادُِ ألاَلسخيً .ىٓغ :مجهى :٫الاؾدبهاع،
م 141-141؛ وللمؼٍض مً اإلاٗلىماث ًىٓغ :خؿحن :مضًىت ؾال في الٗهغ الاؾالمي
(ً)92ىٓغ:ػهُبر:آلالت ،مٗلمت اإلاٛغب 73-66/1 ،؛الٗانمي :ؤهىإ ألاصب الكٗبي باإلاٛغبَ-غب
آلالت،م344-336
( )93ؤٞا :البراح،مٗلمت اإلاٛغب 1151/4 ،؛ابً مىهىع :ؤٖالم اإلاٛغب الٗغبيَ،351/4،امل
( )369؛ الؿائذ :الخًاعة الاؾالمُت ،م441
( )94ابً ؤبي ػعٕ :ألاهِـ اإلاُغب ،م ،68وَامل ()49
( )95الىوكغَسخي :اإلاُٗاع اإلاٗغب 13/1 ،؛ ابً ػٍضان :الٗؼ والهىلت 414/1 ،؛ صوػي :اإلاعجم
اإلاٟهل ،مجلت اللؿان الٗغبي ،مج  ، 9ط ، 2م 11؛ ابً ٖبضهللا :اإلاىؾىٖت اإلاٛغبُت 254/4 ،؛
ابً مىهىع٢ :بائل اإلاٛغب 284/1 ،؛ ابغاَُم :اإلاعجم الٗغبي ،م77-76
( )96الىوكغَسخي :اإلاُٗاع اإلاٗغب ، 12/1 ،وَامل ()1
( )97ألاههاعي الؿبتي :ازخهاع ألازباع ،م ،34وَامل ( )62؛ ابً ػٍضان :الٗؼ والهىلت411/1 ،

(ً )98ىٓغ :الاقبُلي٦ :خاب الخِؿحر  ،م 1وما بٗضَا ؛ ابً ال٣اضخي :ظظوة الا٢خباؽ ،م169
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(ٖ )99ىاص ًٞ :الدؿٟحر ،م116
( )111ابً مىٓىع :لؿان الٗغب ،ماصة ؾٟغ368/4 ،
(ٖ )111ىاص ًٞ :الدؿٟحر ،م115

()112ال٨خاوي :ػَغ آلاؽ ،32/2،وَامل ( )4؛ابً مىهىع:ؤٖالم اإلاٛغب الٗغبيَ، 59/1 ،امل ()62

الجىانَ :ى ؤبى ٖبض هللا مدمض بً مدمض بً ؤخمض اإلاٗغو ٝبابً َ
( )113ابً َ
الجىان ألاههاعي،
ً
قاٖغ ؤهضلسخي مكهىع مً ؤَل ُم ْغؾُت ،له صًىان قٗغ مُبىٕ ًدمل اؾمه ًٞ ،ال ًٖ هبىٚه في
ٖلم الخضًض الىبىي و ًٞال٨خابت .وٞض ٖلى ؾبخت زم جىظه الى اٞغٍُ٣ت واؾخ٣غ ببجاًت  ،جىفي ؾىت
ً . ٌ651ىٓغ :الٛبرًجيٖ :ىىان الضعاًت ،م 351-349؛ ابً الخُُب :الاخاَت 359-348/2،؛
اإلا٣غي :هٟذ الُُب 444-415/7 ،؛ وٍىٓغ ؤًًا :خمض :ألاههاع  ،م215-214
( )114ألاههاعي الؿبتي :ازخهاع ألازباع ،م ،41وَامل ( )78؛ ال٨خاوي :ػَغ آلاؽ، 93/2 ،
وَامل ()4
( )115الكٟكاووي :الؼلُج ،مٗلمت اإلاٛغب 4711/14 ،
( )116ؤخمضٖ :ال٢اث الٟاَمُحن ،م212؛ اؾماُٖل :صعاؾاث ظضًضة ،م31
( )117اؾماُٖل :صعاؾاث ظضًضة ،م119-118
( )118ألاههاعي الؿبتي :ازخهاع ألازباع ،م ،46وَامل ( )99؛ ال٨خاوي :جدٟت ألاُ٦اؽ ( ،طًل
ػَغ آلاؽ)  ،432/2 ،وَامل ( )4؛ صوػي :ج٨ملت اإلاٗاظم الٗغبُت317/6 ،
( )119ابً مىٓىع :لؿان الٗغب ،ماصة قُب 496/1 ،؛ الٟحروػآباصي :ال٣امىؽ اإلادُِ ،م111

( )111ابً الُ٣ان :هٓم الجمان ،م ،268وَامل ()2؛ ابً ٖبض اإلال :٪الظًل والخ٨ملت،
ؽ،2١،8م 539؛ ابً ال٣اضخي :ظظوة الا٢خباؽ ،م ،72وَامل ( )91؛ ألاَىاوي :ؤلٟاّ
مٛغبُت ،م315
( )111ابً مىٓىع :لؿان الٗغب ،ماصة ٦ؿب716/1 ،
( )112مجهى :٫الاؾدبهاع ،م187
( )113ألاههاعي الؿبتي :ازخهاع ألازباع ،م ،44وَامل ()88
( )114ابً مىهىع٢ :بائل اإلاٛغب77/1 ،
( )115ابً ٖبض اإلال :٪الظًل والخ٨ملت ،ؽ،1١،8م291
( )116ابً مىهىع :ؤٖالم اإلاٛغب الٗغبي ،341/4 ،وَامل ()366
( )117ألاههاعي الؿبتي :ازخهاع ألازباع ،م ،51وَامل ()115
( )118ال٨خاوي :ػَغ آلاؽ ،117/2 ،وَامل ()2
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( )119ابً ؤبي ػعٕ :ألاهِـ اإلاُغب ،م ،48وَامل ()37
( )121ابً مىٓىع :لؿان الٗغب ،ماصة عخب414/1 ،

()121ألاههاعي الؿبتي :ؤزخهاع ألازباع ،م ،42وَامل ( )81؛ ٖماعة٢ :امىؽ اإلاهُلخاث
الا٢خهاصًت  ،م244
( )122ابً ناخب الهالة :اإلاً باالمامت ،م ،396وَامل ()4
( )123ألاههاعي الؿبتي :ازخهاع ألازباع ،م ،42وَامل ()82
( )124الؿائذ :الخًاعة الاؾالمُت ،م 421؛ ٖماعة٢ :امىؽ اإلاهُلخاث الا٢خهاصًت ،م472
()125ابً ال٣اضخي:ظظوة الا٢خباؽ ،م 51؛ألاههاعي الؿبتي:ازخهاع ألازباع ،م ،36وَامل ()66
()126ألاههاعي الؿبتي:ازخهاع ألازباع ،م،36وَامل ( )66؛الؿائذ:الخًاعة الاؾالمُت ،م421

( )127ألاههاعي الؿبتي :ازخهاع ألازباع ،م ،41وَامل ()79
( )128ابً مىهىع :ؤٖالم اإلاٛغب الٗغبيَ ،171/4 ،امل ()182
( )129ابً مىٓىع :لؿان الٗغب ،ماصة قغ172/9 ،ٝ

ُ
( )131اإلاهضي بً جىمغثَ :ى ؤبى ٖبض هللا مدمض بً ٖبض هللا بً ُج َ
ىم ْغث ،ؤزخل ٠في وؿبه اط ُ٢ل
اهه ًيخمي الى الغؾى( ٫نلى هللا ٖلُه وآله وؾلم) ًٖ َغٍ ٤الٟغٕ الخؿجي ،وَىا ٥عؤي آزغ ًُغظ٘
وؿبه الى البربغ ًٖ َغٍ٢ ٤بُلت َغٚت اإلاهمىصًت  ،وٍبضو اهه ألاعجر .وٖلى ؤًت خاٞ ،٫ان ابً
جىمغث َظا ٌُ َٗض الؼُٖم الغوحي للمىخضًً وماؾـ صٖىتهم بٗض ؤن اصعى الامامت وجل٣ب باإلاهضي،
ُ
ٞاؾخُإ بظل ٪وي٘ اللبىاث ألاولى للضولت اإلاىخضًت التي ؤ٦ملها مً بٗض وٞاجه ؾىت ٌ524
زلُٟخه ٖبض اإلاامً بً ٖليً .ىٓغ :البُظ :١ؤزباع اإلاهضي بً جىمغث ،م69-11؛ ٖبض الىاخض
اإلاغا٦صخي :اإلاعجب ،م 245وما بٗضَا؛ ابً زل٩ان :وُٞاث ألاُٖان55-45/5 ،؛ ابً زلضون :جاعٍش،
311-311/6؛ الؼع٦صخي :جاعٍش الضولخحن ،م8-3؛ الؿماللي :ؤلاٖالم76-58/4 ،
ُ
ً
(ٖ )131بض اإلاامً بً ٖليَ :ى ؤبى مدمض ٖبض اإلاامً بً ٖلي  ،ؤزخل ٠في وؿبه ؤًًا الا ان مً
الغاجر ؤهه بغبغي مً ٢بُلت ٦ىمُت الؼهاجُت .اؾخُإ ا٦ما ٫ظهىص ابً جىمغث بٗض وٞاجه ؾىت
 ٌ524في الً٣اء ٖلى الضولت اإلاغابُُت والاؾدُالء ٖلى ٖانمتها مغا٦ل ؾىت  ، ٌ541وجىخُض
ً
بالص اإلاٛغب جدذ ؾلُخه ًٞال ًٖ ألاهضلـ .وبظل ٪اؾخُإ جإؾِـ صولت اإلاىخضًً ال٨بري التي
ُ
خ٨متها ؤؾغجه مً بٗض وٞاجه ؾىت  ٌ558ختى ػوالها ٖلى ؤًضي اإلاغٍيُحن ؾىت ً .ٌ668ىٓغٖ :بض
الىاخض اإلاغا٦صخي :اإلاعجب ،م 265وما بٗضَا؛ ابً زل٩ان :وُٞاث ألاُٖان241-237/3 ،؛ ابً ؤبي
ػعٕ :ألاهِـ اإلاُغب ،م215-183؛ الؼع٦صخي :جاعٍش الضولخحن ،م24-7؛ الىانغي :الاؾخ٣ها،
 89/2وما بٗضَا؛ الؿماللي :ؤلاٖالم398 -391/8 ،
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ً
( )132الُىٍل :البر٦ت ،مٗلمت اإلاٛغب1184/4 ،؛ وٍىٓغ ؤًًا :ابً ناخب الهالة :اإلاً باالمامت،
ً
ً
م 271خُض ؤقاع الى انضاع الخلُٟت ًىؾ ٠بً ٖبض اإلاامً ؤمغا بخىػَ٘ بغ٦ت ٖامت ابتهاظا
بمىاؾبت ججضًض البُٗت له في ؾىت ٌ561؛ ابً ٖظاعي :البُان٢-ؿم اإلاىخضًً ،م 335خُض ؤقاع
الى البر٧اث بمٗجى الُٗاء ؤو الغاجب.
( )133نبذ ألاٖصخى141/5 ،
( )134اإلاعجب ،م289
(٣ٌٗ )135ىب اإلاىهىعَ :ى ؤبى ًىؾ٣ٌٗ ٠ىب بً ًىؾ ٠بً ٖبض اإلاامً بً ٖلي ،جىلى زالٞت
ً
اإلاىخضًً بٗض وٞاة والضٍ ؾىت  ،ٌ581و٢ض صامذ زالٞخه زمؿت ٖكغ ٖاما اهتهذ بىٞاجه ؾىت
ُ ،ٌ595وَ َٗض مً ؤًٞل الخلٟاء اإلاىخضًً إلاا جد ٤٣في ٖهضٍ مً اهجاػاث مسخلٟتً .ىٓغٖ :بض
الىاخض اإلاغا٦صخي :اإلاعجب ،م385-336؛ ابً زل٩ان :وُٞاث ألاُٖان15-3/7 ،؛ ابً ٖظاعي:
البُان٢-ؿم اإلاىخضًً ،م235-171؛ الؿماللي :ؤلاٖالم271-264/11 ،
ُ
( )136الٛؼ ألاجغا :٥وَم ظيـ مً التر ، ٥ج ٘٣بالصَم في ؤ٢صخى اإلاكغ٧ .١ان صزىلهم بالص
اإلاٛغب في باصئ ألامغ ٖلى ق٩ل ع ٤ُ٢بإٖضاص ٢لُلت .وفي ٖهغ اإلاىخضًً ٢امىا بٛؼو اإلاٛغب م٘
٢غا٢ىف ،الا ان اإلاىخضًً جم٨ىىا مً ازًاٖهم زم اصزلىَم بالجِل ٞإنبدىا ؤخض ٖىانغٍ.
ًىٓغ :الؼَغي٦ :خاب الجٛغاُٞت ،م161؛ ولالَالٕ ٖلى صوعَم في صولت اإلاىخضًً ًىٓغ :مىسخى:
اليكاٍ الا٢خهاصي ،م125-122؛ خضاص :ؾُاؾت الضولت اإلاىخضًت  ،م85-84
( )137الُىٍل :البر٦ت ،مٗلمت اإلاٛغب1184/4 ،
( )138البُان٢-ؿم اإلاىخضًً ،م232
( )139ابً مغصهِلَ :ى ؤبى ٖبض هللا مدمض بً ؾٗض بً مدمض بً ؾٗض الجظامي اإلال٣ب بابً
ً
مغصهِل ،اؾخ٣ل ًٖ اإلاىخضًً في قغ ١ألاهضلـ خُض ؤؾـ اماعجه َىا ٥مخسظا مً مضًىت
ً
ً
ُم ْغؾُت ٖانمت له .و٢ض زاى نغاٖا م٘ اإلاىخضًً اهخهى بىٞاجه ؾىت  ٌ567وصزى ٫ؤبىائه في
َاٖتهمً .ىٓغ :ابً زل٩ان :وُٞاث ألاُٖان 131/7 ،
( )141ؤبى ٌٗ٣ىب ًىؾَ :٠ى ؤبى ٌٗ٣ىب ًىؾ ٠بً ٖبض اإلاامً بً ٖلي زاوي زلٟاء اإلاىخضًً،
َ
جىلى بٗض وٞاة والضٍ ؾىت  ،ٌ558ولم ًَد َؿ َم بإمحر اإلاامىحن الا بٗض مغوع بً٘ ؾىىاث مً خ٨مه و
ُ
اجٟا ١ال٩لمت ٖلُه مً ظاهب ؤؾغجه  .خ ٤٣اإلاىخضون في ٖهضٍ بٌٗ الاهخهاعاث اإلاهمت وال ؾُما
في ألاهضلـ خُض جم الً٣اء ٖلى اماعة ابً مغصهِل في قغ ١البالص ؾىت ُٖ ، ٌ567غ ٝالخلُٟت
ً
ًىؾ ٠باَخماماجه الٗلمُت .و٢ض اؾخمغث زالٞخه ختى وٞاجه ؾىت  ٌ581مخإزغا بالجغاح التي
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ُ
ؤنِب بها ؤزىاء خهاعٍ إلاضًىت قىترًً في ٚغب ألاهضلـ ً .ىٓغ :ابً زل٩ان :وُٞاث
ألاُٖان138-131/7،؛ ابً ٖظاعي :البُان٢-ؿم اإلاىخضًً ،م 83وما بٗضَا؛ ابً ؤبي ػعٕ :ألاهِـ
اإلاُغب ،م215-215؛ الىانغي :الاؾخ٣ها141-131/2 ،
ً
( )141البُان٢-ؿم اإلاىخضًً ،م 135وٍىٓغ ؤًًا :م111،158
(ً )142ىٓغ :ابً ٖظاعي :البُان٢-ؿم اإلاىخضًً ،م91
( )143ابً مىٓىع :لؿان الٗغب ،ماصة مسر595/2 ،
ُ
( )144بغ٢ت :هي مضًىت ٦بحرة ؤػلُت ٢ضًمت ،جدخىي ٖلى آزاع ٦شحرة لألو ، ٫وج ٘٣قغ ١بالص اإلاٛغب
بال٣غب مً مهغ ،واؾمها في اللٛت الاٚغٍُ٣ت (بىُابلـ) ؤي زمـ مضنً .ىٓغ :مجهى:٫
الاؾدبهاع ،م143
( )145هى :٫وهي مً مضن الؿىؽ ألا٢صخى ،ولها جهغ ًهب في اإلادُِ ألاَلسخي ،وهي آزغ بالص
الؿىؽ وؤو ٫مضن الصخغاء الاٞغٍُ٣ت الٛغبُت .جبٗض ًٖ واصي الؿىؽ زالر مغاخل ومشلها ًٖ
مضًىت صعٖت وًٖ سجلماؾت زالر ٖكغة مغخلتً .ىٓغ :الب٨غي :اإلاٛغب ،م162-161؛ الخمحري:
الغوى اإلاُٗاع ،م 584؛ والؿىؽ ألا٢صخى  ٘٣ً :الى الجىىب مً الؿىؽ ألاصوى  ،وَكمل
ألاعاضخي الجىىبُت الٛغبُت مً مىُ٣ت اإلاٛغب ألا٢صخى اإلاُلت ٖلى اإلادُِ ألاَلسخيً .ىٓغ :ابً
زغصاطبت :اإلاؿال ٪واإلامال ،٪م89؛ الؼَغي٦ :خاب الجٛغاُٞت ،م118-117؛ مجهى:٫
الاؾدبهاع ،م213-211؛ الىىٍغي :جاعٍش اإلاٛغب الاؾالمي ،م192؛ وللمؼٍض مً اإلاٗلىماث ًىٓغ:
الكمغي :ا٢لُم الؿىؽ ألا٢صخى
( )146الٟغاسخ :ظم٘ ٞغسخ وَؿاوي زالزت ؤمُا ،٫واإلاُل ٌؿاوي خىالي ٦ 2م  ،ومً زم ً٨ىن
َى ٫الٟغسخ خىالي ٦ 6م َ .ىدـ :اإلا٩اًُل وألاوػان الاؾالمُت ،م95 ،94
( )147ابً ؤبي ػعٕ :ألاهِـ اإلاُغب ،م 199-198؛ ابً ؤبي صًىاع :اإلااوـ ،م139
( )148سجلماؾت :وهي مضًىت ج ٘٣ظىىب قغ ١اإلاٛغب ألا٢صخى ،ؤؾؿها ؤبى ال٣اؾم ؾم٨ى بً
واؾى ٫اإلا٨ىاسخي لخ٨ىن ٖانمت لضولخه التي ُٖغٞذ بضولت بجي مضعاع وطل ٪ؾىت  . ٌ141و٧اهذ
طاث ؤَمُت ا٢خهاصًت وال ؾُما في الجاهب الخجاعي ،اط ٧اهذ مً ؤَم اإلادُاث الخجاعٍت الىاٗ٢ت
ٖلى الُغٍ ٤الٛغبي الظي ًغبِ بحن قما ٫اإلاٛغب ألا٢صخى واٞغٍُ٣ا ظىىب الصخغاء اإلاٗغوٞت
بالؿىصان الٛغبيً .ىٓغ :الب٨غي :اإلاٛغب ،م 151-148؛ الٟغٍجي :صولت بجي مضعاع في سجلماؾت،
م74-51
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( )149ؤبى الخؿً اإلاغٍجيَ :ى ؤبى الخؿً ٖلي بً ٖشمان بً ٌٗ٣ىب بً ٖبض الخ ٤اإلال٣ب
باإلاىهىع باهلل  ،بىَ٘ بٗض ؤبُه في الخامـ والٗكغًٍ مً طي الٗ٣ضة ؾىت ُ . ٌ731وَ َٗض مً ؤٞسم
ؾالَحن بجي مغًٍ ،جم ً٨مً اؾترظإ ظبل َاع ١في ألاهضلـ ؾىت  ،ٌ732واؾخٟدل مل٨ه ومل٪
اإلاٛغب بإظمٗه بٗض ؤن اؾخىلى ٖلى جلمؿان ٖانمت بجي ػٍان وٖلى جىوـ ٖانمت الخٟهُحن،
وبجى ال٣هىع واإلاضاعؽ .الا ان ؤخىاله ٢ض جضَىعث بٗض طلُ ٪
ٞمجي بهؼٍمت ؤمام الىهاعي في
ألاهضلـ في مٗغ٦ت َغٍ ٠ؾىت  ، ٌ741زم زغط اإلاٛغبان ألاصوى وألاوؾِ مً ؾُُغجه ،وٖىض
ٖىصجه الى مغا٦ل ؾىت  ٌ751جهضي له ابىه ؤبى ٖىان ٞاعؽ ٞهؼمه واهتزٕ الؿلُت مً ًضٍ  ،ولم
ًلبض الؿلُان ؤبى الخؿً ؤن جىفي في الؿىت الخالُتً .ىٓغ :ابً مغػو :١اإلاؿىض  ،م123وما
بٗضَا؛ ابً ال٣اضخي :ظظوة الا٢خباؽ ،م462-461؛ الىانغي :الاؾخ٣ها 118 /3 ،ومابٗضَا ؛
الؿماللي :ؤلاٖالم175-171/9 ،
( )151ابً مغػو :١اإلاؿىض  ،م284-283
(ٖ )151لىيَ :
الج ُمىن ،مٗلمت اإلاٛغب3195-3194/9 ،
َُ
الغجب ،مٗلمت اإلاٛغب4275/13 ،
( )152الؿالمي:
( )153ابً ػٍضان :الٗؼ والهىلت ،177/1 ،وَامل ()2؛ الؿماللي :ؤلاٖالمَ ،141/8 ،امل ()1
(ٖ )154ماعة٢ :امىؽ اإلاهُلخاث الا٢خهاصًت ،م323
( )155مىسخى :اإلاىخضون ،م169
( )156ابً ناخب الهالة :اإلاً باالمامت ،مَ ،166امل ()3؛ ابً الُ٣ان :هٓم الجمان،
م 156؛ صوػي :ج٨ملت اإلاٗاظم الٗغبُت178/8 ،؛ خؿً :الخًاعة الاؾالمُت ،مَ ،211امل
()6؛ الخغٍغي :جاعٍش اإلاٛغب الاؾالمي ،م282؛ البىٖىاوي :ال٣بالت ،مٗلمت اإلاٛغب6592/19 ،
( )157البُظ :١ؤزباع اإلاهضي بً جىمغث ،م ،57وَامل ()122؛ ابً ناخب الهالة :اإلاً
باالمامت ،م142،139؛ ابً ػٍضان :الٗؼ والهىلت ،46/1 ،وَامل ( )1؛ الٗباصي :نىع ،م196؛
ماوـ :مٗالم ،م224؛ الؿائذ :الخًاعة الاؾالمُت ،م421؛ ؤبى مهُٟى :ظىاهب ،م86
( )158ابً ألاخمغ :بُىجاث ٞاؽ ،م ،25وَامل ()42
( )159ابً ؤبي ػعٕ :ألاهِـ اإلاُغب ،م 137خُض ؤقاع الى ان ًىؾ ٠بً جاقٟحن َى ؤو ٫مً
حؿمى بهظا الل٣ب مً ملى ٥اإلاٛغب؛ الخُُب :معجم اإلاهُلخاث وألال٣اب الخاعٍسُت ،م46؛
خغ٧اث :اإلاٛغب ٖبر الخاعٍش186/1 ،
( )161خؿً :الخًاعة الاؾالمُت ،م122
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( )161خؿً :الخًاعة الاؾالمُت ،م111

( )162ابً ناخب الهالة :اإلاً باالمامت ،م ،37وَامل ( ،)2م ،77وَامل ()1؛ ابً
الُ٣ان :هٓم الجمان ،م163 ،122؛ ابً ٖبض اإلال :٪الظًل والخ٨ملت ،ؽ،1١،5م361؛ ابً
ٖظاعي :البُان اإلاٛغب 29 ،27/4 ،؛ البُان٢-ؿم اإلاىخضًً ،م66؛ اإلا٣غٍؼي :اإلاٟ٣ى ،م396؛
ً
وٍىٓغ ؤًًا :صوػي :ج٨ملت اإلاٗاظم الٗغبُت187/5 ،؛ الؿماللي :ؤلاٖالم355/1 ،؛ الخاػي :الخاعٍش
الضبلىماسخي231/2 ،؛ الٗباصي :نىع ،م64؛ خؿً :الخًاعة الاؾالمُت ،م149؛ مىسخى:
اإلاىخضون ،م166
( )163البر٦ت :الغ٢ام ،مٗلمت اإلاٛغب4413/13 ،
( )164البر٦ت :الغ٢ام ،مٗلمت اإلاٛغب4412/13 ،
( )165ابً مىٓىع :لؿان الٗغب ،ماصة ع٢و43/7 ،
( )166اإلا٣غي :هٟذ الُُب 111/3 ،؛ مىسخى :اإلاىخضون ،م147-146
ُ
( )167للمؼٍض مً اإلاٗلىماث ًىٓغ :عجُل :ؤؾغة الؿُض ألاٖلى ؤبي خٟو ٖمغ بً ٖبض اإلاامً
( )168ابً مىٓىع :لؿان الٗغب ،ماصة ْهغ525/4 ،
( )169ؾىعة ال٣هو ،آلاًت 17
( )171ؾىعة الٟغ٢ان ،آلاًت 55
( )171ؾىعة الخدغٍم  ،آلاًت 4
( )172ابً ناخب الهالة :اإلاً باالمامت ،م341؛ ابً ٖظاعي :البُان٢-ؿم اإلاىخضًً ،م،15
454 ، 311 ،254؛ الٟاسخي :ألالٟاّ اإلاٛغبُت الٗامُت ،م66؛ الٗباصي :نىع ،مَ ،217امل ()2

( )173بى َالبْ :هحر ،مٗلمت اإلاٛغب5822-5821/17 ،
( )174ابً ناخب الهالة :اإلاً باالمامت ،م ،341وَامل ()2
( )175خؿً :الخًاعة الاؾالمُت ،م153
( )176الىباهي :جاعٍش ً٢اة ألاهضلـ ،م21؛ خؿً :الخًاعة الاؾالمُت ،م159؛ وفي ٖهغ بجي
مغًٍ ٧ان ٢اضخي ٞاؽ َى ٢اضخي الجماٖت ،ألن مضًىت ٞاؽ ٧اهذ ٖانمت الضولت  ،و٢اضخي
الجماٖت ٧ان م٣غٍ في الٗانمتً .ىٓغ :الخغٍغي :جاعٍش اإلاٛغب الاؾالمي ،م271
( )177الخٟاجي٢ :اضخي الجماٖت ،م ، 22،23،29وٖبض الغخمً الضازلَ :ى ؤبى اإلاُغٖ ٝبض
الغخمً بً مٗاوٍت بً َكام بً ٖبض اإلال ٪بً مغوان ،اؾخُإ في ؾىت  ٌ138اجهاء ٖهغ الىالة
ُ
في بالص ألاهضلـ وجإؾِـ اماعة ؤمىٍت مؿخ٣لت ًٖ الٗباؾُحن  ،اؾخمغ في خ٨مها ختى وٞاجه ؾىت
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ً .ٌ172ىٓغ :ابً ٖظاعي :البُان اإلاٛغب61-47/2 ،؛ وللمؼٍض مً اإلاٗلىماث ًىٓغ :الضوعيٖ :بض
الغخمً الضازل
( )178الىباهي :جاعٍش ً٢اة ألاهضلـ ،م21؛ خغ٧اث :اإلاٛغب ٖبر الخاعٍش211 ،199/1 ،
ً
( )179ابً مىٓىع :لؿان الٗغب ،ماصة ٢هب 677-676/1 ،؛ وٍىٓغ ؤًًاً :ا٢ىث الخمىي:
معجم البلضان54/7 ،
( )181نبذ ألاٖصخى113-112/5 ،
( )181اؾماُٖل :جاعٍش الٗماعة الاؾالمُت192/5 ،
( )182الؼع٦صخي :جاعٍش الضولخحن ،م ،37وَامل ()2؛ وٍىٓغ :صهضف :ألاهضلـ  ،م158
( )183ابً مىٓىع :لؿان الٗغب ،ماصة زلو28/7 ،
( )184الخؿبت :هي وُْٟت ج٣ىم ٖلى ألامغ باإلاٗغو ٝاطا ْهغ جغ٦ه والىهي ًٖ اإلاى٨غ اطا ْهغ
ٗٞله ،وهي ٖباعة ًٖ هٓام ع٢ابت ٖلى ألاؾىا ١ال بل ٖلى ؾحر الخُاة الا٢خهاصًت والاظخماُٖت
والش٣اُٞت بُغٍ٣ت ججٗلها يمً ٢ىاٖض الكغٕ الاؾالمي وهُا ١اإلاهلخت الٗامت للمجخمً٘ .ىٓغ:
اإلااوعصي :ألاخ٩ام الؿلُاهُت ،م339-315؛ ؤبى ٌٗلى :ألاخ٩ام الؿلُاهُت ،م318-284؛ الؿُ٣ي:
في آصاب الخؿبت ،م 72-3؛ ل٣با :٫الخؿبت اإلاظَبُت ،م21
( )185ابً ػٍضان :اجدا ٝؤٖالم الىاؽ ،132/1 ،وَامل ()1
( )186الخغٍغي :جاعٍش اإلاٛغب الاؾالمي ،م276
( )187ماوـ :مٗالم ،م32؛ وًٖ ألاٞاع٢ت ًىٓغ :ال٣اؾمي :مجخم٘ اإلاٛغب ألا٢صخى312-299/1 ،

( )188ال٣ل٣كىضي :نبذ ألاٖصخى213/5 ،؛ ابغاَُم :اإلاعجم الٗغبي ،م516
( )189ابً مىٓىع :لؿان الٗغب ،ماصة هم361/11 ،٤
( )191الٗباصي :نىع ،مَ ،151امل ()4
( )191خمام :اإلاهُلخاث ألاماػَُٛت ،م66
( )192ابغاَُم :اإلاعجم الٗغبي ،م81

ً
( )193بىؾالم :الدكامحر ،مٗلمت اإلاٛغب2375 /7 ،؛ وٍىٓغ ؤًًا :صوػي :اإلاعجم اإلاٟهل ،مجلت
اللؿان الٗغبي ،مج،9ط،2م64؛ الؿماللي :ؤلاٖالمَ ،276/4 ،امل ()1؛ ابً مىهىع٢ :بائل
اإلاٛغب283/1 ،
ً
( )194ابً مغػو :١اإلاؿىض  ،م413؛ وٍىٓغ ؤًًا :البىٖبضلي :الغباٍ والٟضاء ،م26؛ ال٨خاوي:
ألاصب الهىفي ،م45؛ ؤبى مهُٟى :ظىاهب ،مَ ،111امل ()4
( )195البىٖبضلي :الغباٍ والٟضاء ،م26
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( )196البُلي :الؼَاص واإلاخهىٞت ،م91

( )197ابً الهٛحر :ؤزباع ألائمت الغؾخمُحن ،م32؛ ال٣اضخي ُٖاى :جغجِب اإلاضاع436/4 ،٥؛
ً
ابً ؤبي ػعٕ :ألاهِـ اإلاُغب ،م 54؛ وٍىٓغ ؤًًا :ابً َكام اللخمي :اإلاضزل الى ج٣ىٍم اللؿان،
م ،321الا اهه صدخها ٞظ٦غ ؤن ال٣غوي هي وؿبت ٧ل مً ؾ ً٨ال٣غٍت  ،ؤما ال٣حروان ٞاليؿبت
اليها ٢حرواوي.
(ً )198ىٓغ :م ، 5وَامل ()38
( )199الخؿً الىػان :ون ٠اٞغٍُ٣ا 51/2 ،31/1 ،؛ الؿىسخي :ؾىؽ الٗاإلات ،مَ ،212امل
( )1؛ بىحكِل :مباخض في الخاعٍش الاظخماعي ،م58
( )211الضاعوصي :خىٖ ٫غوبت البربغ ،م56
(ً )211ا٢ىث الخمىي :معجم البلضان454/2 ،؛ صوػي :ج٨ملت اإلاٗاظم الٗغبُت148/9 ،
( )212خُض ط٦غ ابً ؤبي ػعٕ (ألاهِـ اإلاُغب ،م )191وجابٗه الىانغي (الاؾخ٣ها )99/2 ،ؤن
ً
والض مدمض بً َىص -الشائغ ٖلى اإلاىخضًً في ا٢لُم الؿىؽ ما بحن ؾىتي ٧ -ٌ541-541ان صالال
ًبُ٘ ال٨ىابِل.
( )213الؼظالي :ؤمشا ٫الٗىام454/2 ،؛ ابغاَُم :اإلاعجم الٗغبي ،م441
ً
( )214ابغاَُم :اإلاعجم الٗغبي ،م441-441؛ وٍىٓغ ؤًًا :صَمان :معجم ألالٟاّ
الخاعٍسُت،م131
( )215اإلاضزل الى ج٣ىٍم اللؿان ،م397
( )216البُظ :١اإلا٣خبـ ،م ،44وَامل ()72؛ ال٨خاوي :ؾلىة ألاهٟاؽ93/1 ،؛ صوػي :ج٨ملت
ً
اإلاٗاظم الٗغبُت385-384/5 ،؛ الؿماللي :ؤلاٖالمَ ،366/4 ،امل ( ، )1وٍىٓغ ؤًًا :ابً ٖظاعي:
البُان٢-ؿم اإلاىخضًً ،م 371خُض ط٦غ مؼواع الُلبت

ً
( )217اإلا٣غٍؼي :اإلاٟ٣ى ،م ،27وَامل ()7؛ وٍىٓغ ؤًًا :الخكجيً٢ :اة ٢غَبت  ،م-292

295؛ ال٣اضخي الىٗمان :اٞخخاح الضٖىة ،م52؛ الب٨غي :اإلاٛغب ،م96؛ ال٣اضخي ُٖاى :جغجِب
اإلاضاع235/6 ،٥؛ الىىٍغي :جاعٍش اإلاٛغب الاؾالمي ،م336؛ ٖماص الضًً :جاعٍش الخلٟاء الٟاَمُحن
باإلاٛغب ،م94
( )218ابً ٖظاعي :البُان اإلاٛغب152/1 ،
( )219ؤبى ٖبض هللا الكُعيَ :ى ؤبى ٖبض هللا الخؿحن بً ؤخمض بً مدمض بً ػ٦غٍا ،ازخل٠
اإلااعزىن في مىَىه ٞمنهم مً ٢ا ٫اهه ٖغاقي مً ال٨ىٞت ؤو مً البهغة ،ومنهم مً ٢ا ٫اهه مً
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ُ
ؤَل نىٗاء  ،وآزغون ٢الىا اهه مً ٞاعؽ .ل٣ب بإل٣اب ٖضة منها :الكُعي والضاعي واإلاددؿب
واإلاٗلم والهىٗاوي واإلاكغقي .وَى مً ٦باع صٖاة الٟاَمُحن وَٗىص له الًٟل في وكغ صٖىتهم
الاؾماُٖلُت في بالص اإلاٛغب وجإؾِـ الضولت الٟاَمُت ٖلى ؤه٣اى الضوٍالث ال٣ائمت َىا ٥بحن
ُ
ؤوازغ ؾىت  ٌ296وؤوائل ؾىت  ، ٌ297الا اهه ٢خل ٖلى ًض اإلاهضي ؤو ٫الخلٟاء الٟاَمُحن في ؾىت
ً . ٌ298ىٓغ :ال٣اضخي الىٗمان :اٞخخاح الضٖىة ،م 31وما بٗضَا؛ اإلا٣غٍؼي :اإلاٟ٣ى ال٨بحر،
م35-25؛ ٖماص الضًً :جاعٍش الخلٟاء الٟاَمُحن باإلاٛغب ،م 189-156 ،141-83 ،72؛
الخغبىَلي :ؤبى ٖبض هللا الكُعي ،م65-13
( )211الؼظالي :ؤمشا ٫الٗىام354/2 ،؛ ابً ٖظاعي :البُان٢-ؿم اإلاىخضًً ،م359؛ ابً مىهىع:
ؤٖالم اإلاٛغب الٗغبي ،99/1 ،وَامل ()122
( )211ابً ُُٖتٞ :هغؽ ابً ُُٖت ،م 39؛ الىعا٦لي :قُىر الٗلم ،م13؛ ألاَىاوي٦ :خب
بغامج الٗلماء في ألاهضلـ ،م93-91
ً
( )212ال٣اضخي الهضفيُ :وَٗغ ٝؤًًا بابً ؾ٨غة ،وَى خؿحن بً مدمض بً ٞحرٍ بً خُىن بً
ُ
ؾ٨غةَٗ ٌُ ،ض مً ؤئمت اإلادضزحن في ألاهضلـ  ،وَى مً ؤَل ؾغ٢ؿُت ،ؾ ً٨مغؾُت وؤؾخ٣طخي

ُ
ٞيها ،وعخل الى بلضان ومضن ٖضة صازل ألاهضلـ وزاعظها ،زخمذ خُاجه بالكهاصة في وٗ٢ت
َ ُْ
ق٣ى َضة ؾىت ً .ٌ514ىٓغ :ابً بك٨ىا :٫الهلت217-215/1 ،؛ ابً ألاباع :اإلاعجم في ؤصخاب
ال٣اضخي الهضفي ،م11-4
( )213ابً مىٓىع :لؿان الٗغب ،ماصة خًغ197/4 ،
( )214ابً الخُُب :ؤٖما ٫ألاٖالم116/3 ،؛ ابً مىهىع :ؤٖالم اإلاٛغب الٗغبيَ،55/2،امل ()51

()215الخيب٨تيٟ٦ :اًت اإلادخاط،139/1،وَامل ()265؛ الؿماللي :ؤلاٖالم،148/1،وَامل (،)1
 ،297/4وَامل ()1
( )216ابً مىٓىع :لؿان الٗغب ،ماصة صو252/11 ،٫
(ً )217دحى بً ٖمغ :ؤخ٩ام الؿى ،١م( ، 82م٣ضمت اإلاد)٤٣
( )218ؤبى الٗباؽ الؿبتيَ :ى ؤبى الٗباؽ ؤخمض بً ظٟٗغ الخؼعجي ،ولض بؿبخت ٖام ٌ524
ُ
ٞيؿب اليها ُ
وٖغ ٝبالؿبتي ،وهؼ ٫مغا٦ل ،و٧اهذ وٞاجه بها ؾىت  . ٌ611جخلمظ ٖلى ؤبي ٖبض هللا
ً
الٟساع ناخب ال٣اضخي ُٖاى  .ازخل ٠ؤَل مغا٦ل ُٞه ٞمنهم مً ًغاٍ ولُا  ،ومنهم مً ًغاٍ
ً
ُ٢با مً ألاُ٢اب  ،ومنهم مً ًُٟ٨غٍ ،ومنهم مً ًُبضٖهً .ىٓغ :ابً الؼٍاث الخاصلي :الدكى،ٝ
ُ
م477-452؛ ابً ٢ىٟظ :ؤوـ ال٣ٟحر ،م9-7؛ الؿماللي :ؤلاٖالم325-234/1 ،؛ ابً مىهىع:
ؤٖالم اإلاٛغب الٗغبي58-55/2 ،
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(ً )219ىٓغ :ابً زلضون :جاعٍش 668/1 ،ومابٗضَا؛ ػهاحي :معجم مهُلخاث الخاعٍش ،م-193
194؛ مخ٨ٟغ :الؼاًغظت ،مٗلمت اإلاٛغب4617/14 ،
( )221الٟغاَُضي :الٗحن253/1 ،؛ ابً مىٓىع :لؿان الٗغب ،ماصة قغٕ176/8 ،
ً
(ٖ )221ىَـ :صولت بجي خماص ،م 254-253؛ وٍىٓغ ؤًًا :صوػي :ج٨ملت اإلاٗاظم الٗغبُت،
ً
 294/6الظي ؤيا ٝمٗجى آزغ ل٩لمت الكغَٗت لضي اإلاٛاعبت اط ٢ا ٫اجها حٗجي ؤًًا ٢اٖت ً٣غؤ ٞيها
ال٣ٟهاء ال٣غآن ال٨غٍم وَٗٓىن الىاؽ.
( )222الخيب٨تيٟ٦ :اًت اإلادخاط ،141/1 ،وَامل ()272
(ً )223ىٓغ :اؾ٩ان :جاعٍش الخٗلُم باإلاٛغب ،م131-129؛ الٗباصي :نىع ،مَ ،217امل ()2؛
اإلاىىوي :خًاعة اإلاىخضًً ،م 217؛ ٦ىىن :الىبى ٙاإلاٛغبي138/1 ،
( )224ماوـ :مٗالم  ،م219
( )225خىاله :الخُاة الٗلمُت في اٞغٍُ٣ت313-312/1 ،؛ اإلاجضوب :الهغإ اإلاظَبي باٞغٍُ٣ت،
ً
م71؛ وٍىٓغ ؤًًا :الخكجيً٢ :اة ٢غَبت ،م255-242 ،236؛ ال٣اضخي ُٖاى :جغجِب
اإلاضاع129 ،118/5 ،٥
( )226ابً مىٓىع :لؿان الٗغب ،ماصة ٣ٞه522/13 ،
(ً )227ىٓغ :الٗباصي :صعاؾاث  ،م153-152؛ ٖبض الٗؼٍؼ :التربُت الاؾالمُت في اإلاٛغب ،م37؛
الؿىسخي :ؾىؽ الٗاإلات ،مَ ،27امل ()2
( )228ابً زلضون :جاعٍش221/4 ،؛ ابً ال٣اضخي :صعة الدجا24/2 ،٫؛ الٗباصي :صعاؾاث،
م228؛ ومدمض الشاوي الُ٣ٟهَ :ى مدمض بً مدمض بً ًىؾ ٠بً مدمض بً ؤخمض بً مدمض بً
ً
زمِـ بً ههغ ألاههاعي الخؼعجي ،زاوي ؾالَحن بجي ههغ اإلاٗغوٞحن ؤًًا ببجي ألاخمغ ،جىلى
بسال ٫منها :بغاٖت الخِ،
الخ٨م في ؾلُىت ٚغهاَت بٗض وٞاة والضٍ ؾىت  ،ٌ671و٢ض ؤعبى ٖلُه
ٍ
وخؿً الخى ،ُ٘٢واًشاع الٗلماء ،و٢غى الكٗغ ،واَخمامه ب٣غاءة ال٣غآن ال٨غٍم ومُالٗت ٦خب
ً
ً
الٗلم ،وٍبضو ان َظٍ الخال٧ ٫اهذ ؾببا في جلُ٣به بالُ٣ٟه ،وًٞال ًٖ طلٞ ٪ان الؿلُان مدمض
الشاوي ٌُ َٗض ممهض الضولت الىهغٍت وواي٘ ؤل٣اب زضمتها ُ
ومُ٣م عؾىم اإلالٞ ٪يها .و٢ض صامذ مضة
خ٨مه زالزحن ؾىت خُض جىفي ؾىت ً .ٌ711ىٓغ :ابً الخُُب :الاخاَت566-556/1 ،؛اللمدت
البضعٍت ،م85-75؛ ابً زلضون :جاعٍش221-221/4 ،
( )229صوػي :ج٨ملت اإلاٗاظم الٗغبُت153/9 ،
( )231البؿخاوي :مدُِ اإلادُِ ،م794
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( )231اإلاىىوي :ال٨ىاقاث اإلاٛغبُت ،م197-196

( )232البُظ :١ؤزباع اإلاهضي بً جىمغث ،م ،61وَامل ()132؛ اإلا٣خبـ ،م ،21وَامل ()14؛
ابً ناخب الهالة :اإلاً باالمامت ،م434؛ ابً الُ٣ان :هٓم الجمان ،م ،134وَامل ()5
( )233ابً مىٓىع :لؿان الٗغب ،ماصة هؼ659/11 ،٫
()234اإلاىىوي:اإلاهاصع الٗغبُت لخاعٍش اإلاٛغب32/1،؛َه:صعاؾاث في خًاعة ألاهضلـ
وجاعٍسها،م89
(٦ )235غبىٕ :هىاػ ٫الى٣ىص ،م16
( )236ال٣اضخي ُٖاى :مظاَب الخ٩ام ،م( 11م٣ضمت الخد)٤ُ٣
( )237الؼظالي :ؤمشا ٫الٗىام118/2 ،؛ ابً ٖظاعي :البُان٢-ؿم اإلاىخضًً ،م ،314وَامل
( )132؛ ابً مىهىع :ؤٖالم اإلاٛغب الٗغبيَ ،56/1 ،امل ()57
( )238ابً َكام اللخمي :اإلاضزل الى ج٣ىٍم اللؿان ،م84
( )239اإلاىىوي :وع٢اث ًٖ خًاعة اإلاغٍيُحن ،م ،191وَامل ()471
( )241ابً مىهىع :ؤٖالم اإلاٛغب الٗغبيَ ،384/1 ،امل ()449
( )241ابً مىٓىع :لؿان الٗغب ،ماصة ص157/13 ،ً٦
( )242ابً مىٓىع :لؿان الٗغب ،ماصة ػه146/11 ،٤
( )243ال٣اضخي ُٖاى :مظاَب الخ٩ام ،م171؛ ابً ٖبض اإلال :٪الظًل والخ٨ملت،
ؽ،1١،8م195؛ الىوكغَسخي :اإلاُٗاع اإلاٗغب445/8 ،؛ ال٨خاوي :ػَغ آلاؽ219/1 ،؛ الٗباصي:
الخإزحر اإلاخباص ٫بحن الاؾ٨ىضعٍت واإلاٛغب ،م63
( )244ؤخمضٖ :ال٢اث الٟاَمُحن ،م253
( )245الىوكغَسخي :اإلاُٗاع اإلاٗغب ،5/9 ،وَامل ()1؛ الٟاسخي :ألالٟاّ اإلاٛغبُت الٗامُت ،م69
ً
( )246اؾماُٖل :جاعٍش الٗماعة الاؾالمُت164/1 ،؛ وٍىٓغ ؤًًا :الب٨غي :اإلاٛغب ،م77؛ البُظ:١
ؤزباع اإلاهضي بً جىمغث ،م78؛ مجهى :٫الاؾدبهاع ،م144؛ ابً ٖظاعي :البُان٢-ؿم
اإلاىخضًً ،م258؛ ابً ؤبي ػعٕ :ألاهِـ اإلاُغب ،م61،229؛ ال٨خاوي :ػَغ آلاؽ213/1 ،؛ ابً
اإلاى٢ذ :الؿٗاصة ألابضًت ،م22
(ً )247ىٓغ :الٗظعي :ههىم ًٖ ألاهضلـ ،م96؛ ٖبض الىاخض اإلاغا٦صخي :اإلاعجب ،م 44؛
ومً الباخشحن ًىٓغ :ؾالم :الٗماعة الاؾالمُت  ،م126
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()248ألاههاعي الؿبتي:ازخهاع ألازباع،م،85وَامل()1؛ابً مىهىع :ؤٖالم اإلاٛغب الٗغبي،
َ،315/1امل()373
( )249ابً مىٓىع :لؿان الٗغب ،ماصة محز412/5 ،
ً
( )251مجهى :٫الخلل اإلاىقُت ،مَ ،131امل ()35؛ وٍىٓغ ؤًًا :ابً ناخب الهالة :اإلاً
باالمامت ،م348؛ ابً ٖظاعي :البُان٢-ؿم اإلاىخضًً ،م218 ،159 ،155
(ً )251ىٓغ :مىسخى :اإلاىخضون ،م258-256
( )252ابً زلضون :جاعٍش 311/1 ،؛ الخغٍغي :جاعٍش اإلاٛغب الاؾالمي ،م267
( )253صوػي :ج٨ملت اإلاٗاظم الٗغبُت128/2 ،
( )254البُظ :١ؤزباع اإلاهضي بً جىمغث ،م ،61وَامل ()132؛ ابً ناخب الهالة :اإلاً
باالمامت ،م349 ،151 ،127؛ ابً الُ٣ان :هٓم الجمان ،م239؛ ابً ٖظاعي :البُان٢-ؿم
اإلاىخضًً ،م95 ،79 ،62 ،45 ،16؛ ابً مغػو :١اإلاؿىض  ،م121؛ مجهى :٫ػَغ البؿخان،
َ َ
الخ ْغ٦ت ،مٗلمت اإلاٛغب،
21/2؛ ابً ػٍضان :الٗؼ والهىلتَ ،189/1 ،امل ( )1؛ الٟاسخي:
3378/11
( )255ابً مىٓىع :لؿان الٗغب ،ماصة خٟغ217/4 ،
( )256ابً ناخب الهالة :اإلاً باالمامت ،م415؛ ألاههاعي الؿبتي :ازخهاع ألازباع ،م،46
وَامل ( )98وؤقاع الى ان ٖىام اإلاٛغب ًىُ٣ىن َظٍ ال٩لمت مبربغة  :ؤخٟحر .
( )257ابً مىٓىع :لؿان الٗغب ،ماصة خٟغ216/4 ،
( )258ابً ػٍضان :الٗؼ والهىلت ،147/1 ،وَامل ()2؛ ابً مىهىع :ؤٖالم اإلاٛغب الٗغبي،
َ ،311/1امل ()351
( )259ابً مىٓىع :لؿان الٗغب ،ماصة ؾتر343/4 ،

ً
( )261ألاههاعي الؿبتي :ازخهاع ألازباع ،مَ ،45امل ( )94؛ وٍىٓغ ؤًًا :ابً ٖظاعي :البُان
اإلاٛغب 213/1 ،خُض ؤقاع الى ؾخاعة ؾبخت؛ البُان٢-ؿم اإلاىخضًً ،م 456ؤقاع الى ؾخاعة
خهً جحزٚذ بمىُ٣ت الؿىؽ ؛ الخجاوي :عخلت الخجاوي ،م 241ؤقاع الى الؿخاعة التي جدُِ
بؿىع َغابلـ
( )261ابً ناخب الهالة :اإلاً باالمامت ،م413؛ ابً الُ٣ان :هٓم الجمان ،م168؛ الضبا:ٙ
مٗالم الاًمان219/3 ،؛ ابً ٖظاعي :البُان٢-ؿم اإلاىخضًً ،م435؛ الٗباصي :نىع ،م196
( )262ابً مىٓىع :لؿان الٗغب ،ماصة ٢هغ111/5 ،
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ُ
( )263ال٣هغ ال٨بحر :وله حؿمُاث ؤزغي وهي ٢هغ ننهاظت و٢هغ ٦خامت و٢هغ ٖبض ال٨غٍم،
ؤؾؿه ٖبض ال٨غٍم بً ٖبض الغخمً بً العجىػ ال٨خامي في ٖهغ اإلاىخضًً ،وَى ٖباعة ًٖ مضًىت
مخىؾُت ج ٘٣بحن مضن الٗغائل وٞاؽ وجُىان ٦ما جبٗض ًٖ َىجت مؿاٞت ًىمحن  ،وهي مداَت
بالبؿاجحن ولها ؾىٖ ١امغة بالؿل٘ والهىاٖاثً .ىٓغ :الخمحري :الغوى اإلاُٗاع ،م476؛
الهضً ٤بً الٗغبي٦ :خاب اإلاٛغب ،م221-219
ُ
ً
ً
( )264ال٣هغ الهٛحرُ :وَؿمى ؤًًا ٢هغ مهمىصة و٢هغ اإلاجاػ ،ؤؾـ في ٖهغ اإلاىخضًً ؤًًا
في ٖهض الخلُٟت ٌٗ٣ىب اإلاىهىع ،وٍ ٘٣في ٢بُلت ؤهجغة بحن بلُىول وَىجت في م٣ابل ظؼٍغة َغٍ٠
ً
باالهضلـ  .و٧ان مغ٦ؼا الهُال ١الخمالث اإلاٛغبُت هدى ألاهضلـ في ٖهغي اإلاىخضًً واإلاغٍيُحن  ،الا
ُ
اهه زغب مً ٢بل البرحٛالُحن ٖىض اؾدُالئهم ٖلى الكىاَئ اإلاٛغبُت ؾىت  ،ٌ863ولم ًدب ٤مىه
الُىم ؾىي ؤَال ٫بؿُُت .الخمحري :الغوى اإلاُٗاع ،م476؛ الهضً ٤بً الٗغبي٦ :خاب
اإلاٛغب ،م221
( )265الٗباصي :نىع ،م21

ً
( )266ج٨ملت اإلاٗاظم الٗغبُت292/8 ،؛ وٍىٓغ ؤًًا :ابً مىهىع :ؤٖالم اإلاٛغب الٗغبي،72/2 ،
َامل ()72؛ اؾماُٖل :جاعٍش الٗماعة الاؾالمُت213/1 ،
( )267الخًاعة الاؾالمُت ،م85
ً
ُ
( )268الغباٍ لٛتَ :ى اإلا٩ان الظي جغبِ ُٞه الخُى ٫بكغٍ ؤن ال ً٣ل ٖضصَا ًٖ زمؿت،
ً
ؤًًا اإلاضاومت ٖلى ألامغ ،واإلاغابُت هي مالػمت سٛغ الٗضو  ،وهي في ألانل ؤن ًغبِ ٌ
٧ل مً
وحٗجي
ً
الٟغٍ٣حن زُله ،زم ؤنبذ لؼوم الشٛغ عباَا .ابً مىٓىع :لؿان الٗغب ،ماصة عبِ312/7 ،
( )269الُغٍ :٤الغباٍ في اٞغٍُ٣ت ،م18
( )271الٗباصي :صعاؾاث  ،م291
( )271و٢ض ؤؾؿه الىالي الٗباسخي َغزمت بً ؤٖحن في ؾىت ً ،ٌ181ىٓغ :الب٨غي :اإلاٛغب ،م36؛
ً ُ
٦ما ط٦غ الب٨غي ٢هىعا ؤزغي في اٞغٍُ٣ت ً ،ىٓغ :اإلاٛغب ،م84
ُ
( )272ألاٚالبتَ :م ؤؾغة مىالُت للٗباؾُحن جىدؿب الى ألاٚلب بً ؾالم بً ٖ٣ا ٫بً زٟاظت
الخمُمي ،اؾخُإ ؤخض ؤٞغاصَا وَى ابغاَُم بً ألاٚلب في ؾىت  ٌ184ؤن ٌؿخدهل مىا٣ٞت
ُ
َاعون الغقُض ٖلى جإؾِـ اماعة وعازُت في ؤؾغجه بمىُ٣ت اإلاٛغب ألاصوى  ،وُ٢ل ان َاعون َى مً
ٖغى ٖلُه طل ٪بكغٍ ؤن ج٨ىن َظٍ الاماعة جابٗت للٗباؾُحن وحٗمل ٖلى مجابهت ؤٖضائهم في بالص
ً
قغوٍ مالُت ،و٢ض اؾخمغث َظٍ الاماعة ختى ؾ٣ىَها
اإلاٛغب مً ألاصاعؾت والخىاعطًٞ ،ال ًٖ
ٍ
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ٖلى ؤًضي الٟاَمُحن في ؾىت ً .ٌ296ىٓغ :ماوـ :مٗالم  ،م114-95؛ وللمؼٍض مً اإلاٗلىماث
ًىٓغ:مدمىص اؾماُٖل :ألاٚالبت
(ً )273ىٓغ :الٗباصي :صعاؾاث  ،م291،293
()274البُظ:١ؤزباع اإلاهضي بً جىمغث ،م59 ، 54؛ابً ناخب الهالة :اإلاً باالمامت ،م، 113
147؛ ابً ٖظاعي:البُان٢-ؿم اإلاىخضًً،م433 ،143 ، 141 ، 46؛ الخمحري :نٟت ظؼٍغة
ألاهضلـ ،م68؛ ابً زلضون :جاعٍش324/6،؛ الٗباصي :صعاؾاث  ،م349 ،331
( )275ابً مىٓىع :لؿان الٗغب ،ماصة خلل165/11 ،
()276البُظ :١ؤزباع اإلاهضي بً جىمغث ،مَ،61امل ()131؛ ابً الُ٣ان :هٓم الجمان،
م239؛ ابً ٖظاعي :البُان اإلاٛغب51/2 ،؛ ابً ال٣اضخي :ظظوة الا٢خباؽ ،م 113؛ ابً مىهىع:
ؤٖالم اإلاٛغب الٗغبيَ ،312/1 ،امل ()368
(ً )277ىٓغ:ابً ٖظاعي :البُان٢-ؿم اإلاىخضًً ،م 454 ،453؛الؼع٦صخي:جاعٍش الضولخحن ،م91 ،61

( )278ابً مىٓىع :لؿان الٗغب ،ماصة ٦دل584/11 ،
( )279صَمان :معجم ألالٟاّ الخاعٍسُت ،م143
( )281ابً مىٓىع :لؿان الٗغب ،ماصة خبـ44/6 ،
(ً )281ىٓغ :اإلاُغػي :اإلاٛغب في جغجِب اإلاٗغب176/1 ،؛ ابً مىٓىع :لؿان الٗغب ،ماصة خبـ،
45/6؛ بغوٞيؿا :٫ؤصب ألاهضلـ وجاعٍسها ،م83
( )282الىعا٦لي :ألاخباؽ الٗلمُت ٖىض اإلاٛاعبت ،م2
( )283الؿماللي :ؤلاٖالمَ ،271/4 ،امل ()3
( )284ابً مىٓىع :لؿان الٗغب ،ماصة ؾبذ473/2 ،
( )285ابً ؤبي ػعٕ :ألاهِـ اإلاُغب ،م ،63وَامل ()47؛ الٟاسخي :ألالٟاّ اإلاٛغبُت الٗامُت ،م59

( )286اإلاُغػي :اإلاٛغب في جغجِب اإلاٗغب129/1 ،؛ ابً مىٓىع :لؿان الٗغب ،ماصة ظظب258/1 ،
( )287البُظ :١ؤزباع اإلاهضي بً جىمغث ،م ،12وَامل ()2
()288الٟغاَُضي :الٗحن282/3 ،؛ ابً مىٓىع :لؿان الٗغب ،ماصة خىث26/2،؛ الٟحروػآباصي:
ال٣امىؽ اإلادُِ ،م151
( )289الب٨غي :اإلاٛغب ،م58؛ مجهى :٫الاؾدبهاع ،م191 ،185؛ ابً الؼٍاث الخاصلي:
الدكى ،ٝم 413 ،244 ،161؛ مجهى٦ :٫خاب الُبُش  ،م76، 62، 61؛ ابً ٞغخىن :الضًباط
ً
اإلاظَب ،م 422؛ وٍىٓغ ؤًًا :الٟاسخي :ألالٟاّ اإلاٛغبُت الٗامُت ،م61؛ خؿً :الخًاعة
الاؾالمُت ،م345؛ عمًاوي :الخىث ،مٗلمت اإلاٛغب3628/11 ،
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( )291الؿماللي :ؤلاٖالمَ ،288/5 ،امل ()1
( )291ابً مىٓىع :لؿان الٗغب ،ماصة خىم18/7 ،

( )292ابً مىٓىع :لؿان الٗغب ،ماصة صمً157/13 ،
ً
( )293ؾىؾت :هي مضًىت ٢ضًمت البىاء جبٗض ًٖ ال٣حروان مؿاٞت ؾخت وزالزحن مُال ً ،دُِ بها
البدغ مً زالر ظهاث باؾخصىاء الٛغب ،ولها ؾىع صخغي مىُ٘ ،وبيُاجها ٧له بالصخغ اإلاد٨م ،وهي
ُ
طاث ؤؾىا٦ ١شحرة جبإ ٞيها ألامخٗت والشمغ واللخم والٟىا٦ه بإؾٗاع عزُهتً .ىٓغ :الب٨غي:
اإلاٛغب ،م36-34
( )294خىاله :الخُاة الٗلمُت في اٞغٍُ٣ت373/2 ،؛ وٍىٓغ :الضبا :ٙمٗالم الاًمان 342/2 ،خُض
َ ْ
الجظ َمى بالضمىت ؛ ونٟا٢ـ :هي مضًىت مؿىعة جٖ ٘٣لى الؿاخل الكغقي لخىوـ،
ؤقاع الى صاع
طاث ؤؾىا٦ ١شحرة ومؿاظض وظام٘ ،ولها خماماث وٞىاص ١و٢هىع وخهىن وعباَاث ٖلى البدغ.
وحكتهغ بؼعاٖت الؼٍخىن الظي ًُهضع ػٍخه الى بالص ٖضة منها مهغ وباقي ؤظؼاء اإلاٛغب ون٣لُت .
ًىٓغ :الب٨غي :اإلاٛغب ،م21-19
( )295الىوكغَسخي:اإلاُٗاع اإلاٗغب، 8/9 ،وَامل ( )1؛ابً ػٍضان :الٗؼ والهىلت،144/1 ،وَامل ()1

( )296ابً ابي ػعٕ :ألاهِـ اإلاُغب ،م ،24وَامل ()9؛ ابً ال٣اضخي :ظظوة الا٢خباؽ ،م،23
وَامل ()28

املصادر واملراجع -:
ال٣غآن ال٨غٍم
ً
ؤوال -اإلاهاصع-:
ابً ألاباع ،ؤبى ٖبض هللا مدمض بً ٖبض هللا بً ؤبي ب٨غ الً٣اعي (ث1259/ٌ658م)
 -1الخلت الؿحراء ،جد ٤ُ٣وحٗلُ :٤خؿحن ماوـ ،2ٍ ،صاع اإلاٗاع ،ٝال٣اَغة1985 ،م .
 -2اإلاعجم في ؤصخاب ال٣اضخي الهضفي ،جد :٤ُ٣ابغاَُم ألابُاعي ،1ٍ ،صاع ال٨خاب
اإلاهغي-ال٣اَغة ،صاع ال٨خاب اللبىاوي-بحروث1989/ٌ1411 ،م .
ابً ألازحر ،ؤبى الخؿً ٖلي بً ؤبي ال٨غم مدمض (ث1232/ٌ631م)
 -3ال٩امل في الخاعٍش ،جد :٤ُ٣ؤبي الٟضاء ٖبض هللا ال٣اضخي ،1ٍ ،صاع ال٨خب الٗلمُت،
بحروث1987/ٌ1417 ،م .
ابً ألاخمغ ،ؤبى الىلُض اؾماُٖل بً ًىؾ( ٠ث1414/ٌ817م)
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 -4بُىجاث ٞاؽ ال٨بري ،صاع اإلاىهىع للُباٖت والىعا٢ت ،الغباٍ1972 ،م .
الاصعَسخي ،ؤبى ٖبض هللا مدمض بً مدمض بً ٖبض هللا (ث1164/ٌ561م)
 -5اإلاٛغب وؤعى الؿىصان ومهغ وألاهضلـ ( مإزىط مً ٦خاب هؼَت اإلاكخا ١في ازترا١
آلاٞا ،)١مُبٗت بغٍل ،لُضن1864 ،م .
الاقبُلي ،ب٨غ بً ابغاَُم (ث1231/ٌ628م)
٦ -6خاب الخِؿحر في نىاٖت الدؿٟحر ،وكغٖ :بض هللا ٦ىىن؛ صخُٟت اإلاٗهض اإلاهغي
للضعاؾاث الاؾالمُت ،اإلاجلض  ،8-7مضعٍض1959 ،م .
ألاههاعي الؿبتي ،مدمض بً ال٣اؾم (ث بٗض 1421/ٌ825م)
 -7ازخهاع ألازباع ٖما ٧ان بشٛغ ؾبخت مً ؾجي آلازاع ،جدٖ :٤ُ٣بض الىَاب بً مىهىع،
ٍ ،2الغباٍ1983/ٌ1413 ،م.
ابً بك٨ىا ،٫ؤبى ال٣اؾم زل ٠بً ٖبض اإلال( ٪ث1182/ٌ578م)
 -8الهلت في جاعٍش ؤئمت ألاهضلـ وٖلمائهم ومدضزيهم و٣ٞهائهم وؤصبائهم ،جد ٤ُ٣وحٗلُ:٤
بكاع ٖىاص مٗغو ،1ٍ ،ٝصاع الٛغب الاؾالمي ،جىوـ2111 ،م .
الب٨غي ،ؤبى ٖبُض ٖبض هللا بً ٖبض الٗؼٍؼ (ث1194/ٌ487م)
-9اإلاٛغب في ط٦غ بالص اٞغٍُ٣ت واإلاٛغب( وَى ظؼء مً ٦خاب اإلاؿال ٪واإلامال ، )٪صاع ال٨خاب
الاؾالمي ،ال٣اَغة( ،ص.ث)
البُظ ،١ؤبى ب٨غ بً ٖلي الهنهاجي (ث1161/ٌ555م)
 -11ؤزباع اإلاهضي بً جىمغث وبضاًت صولت اإلاىخضًً ،صاع اإلاىهىع للُباٖت والىعا٢ت،
الغباٍ1971 ،م.
 -11اإلا٣خبـ مً ٦خاب ألاوؿاب في مٗغٞت ألاصخاب ،جدٖ :٤ُ٣بض الىَاب بً مىهىع ،صاع
اإلاىهىع للُباٖت والىعا٢ت ،الغباٍ1971 ،م .
ابً البُُاع ،يُاء الضًً ؤبى مدمض ٖبض هللا بً ؤخمض اإلاال٣ي (ث1248/ٌ646م)
-12الجام٘ إلاٟغصاث ألاصوٍت وألاٚظًت ،1ٍ ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،بحروث1992/ٌ1412 ،م .
الخجاوي ،ؤبى مدمض ٖبض هللا بً مدمض بً ؤخمض (ث1317/ٌ717م)
 -13عخلت الخجاوي ،ج٣ضًم :خؿً خؿجي ٖبض الىَاب ،الضاع الٗغبُت لل٨خاب ،لُبُا-جىوـ،
1981م.
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الخيب٨تي ،ؤخمض بابا (ث1626/ٌ1136م)

ٟ٦ -14اًت اإلادخاط إلاٗغٞت مً لِـ في الضًباط ،صعاؾت وجد :٤ُ٣مدمض مُُ٘ ،ميكىعاث
وػاعة ألاو٢ا ٝوالكاون الاؾالمُت ،اإلامل٨ت اإلاٛغبُت2111/ٌ1421 ،م .
الخؿً الىػان ،الخؿً بً مدمض الىػان الٟاسخي اإلاٗغو ٝبـ ((لُىن الاٞغٍ٣ي))
(ث1552/ٌ961م)
-15ون ٠اٞغٍُ٣ا ،جغظمه ًٖ الٟغوؿُت مدمض خجي ومدمض ألازًغ ،2ٍ ،صاع الٛغب
الاؾالمي ،بحروث1983 ،م.
الخمُضي ،ؤبى مدمض بً ؤبي ههغ ٞخىح بً ٖبض هللا (ث1195/ٌ488م)
 -16ظظوة اإلا٣خبـ في ط٦غ والة ألاهضلـ ،جد :٤ُ٣عوخُت ٖبض الغخمً الؿىٍٟي ،1ٍ ،صاع
ال٨خب الٗلمُت ،بحروث1997/ٌ1417 ،م .
الخمحري ،ؤبى ٖبض هللا مدمض بً ٖبض هللا بً ٖبض اإلاىٗم (ث1311/ٌ711م)
 -17الغوى اإلاُٗاع في زبر ألاُ٢اع ،جد :٤ُ٣اخؿان ٖباؽ ،2ٍ ،م٨خبت لبىان ،بحروث،
1984م.
 -18نٟت ظؼٍغة ألاهضلـ (مىخسبت مً ٦خاب الغوى اإلاُٗاع) ،وكغ وجصخُذ وحٗلُ:٤
ب.لُٟي بغوٞيؿا ،2ٍ ،٫صاع الجُل ،بحروث1988/ٌ1418 ،م.
ابً زغصاطبت ،ؤبى ال٣اؾم ٖبُض هللا بً ٖبض هللا (ث في خضوص 912/ٌ311م)
 -19اإلاؿال ٪واإلامال ،٪مُبٗت بغٍل ،لُضن1889 ،م  ،ؤٖاصث َبٗه باألوٞؿِذ م٨خبت
اإلاشجى ببٛضاص .
الخكجي ،ؤبى ٖبض هللا مدمض بً خاعر بً ؤؾض (ث971/ٌ361م)
ً٢ -21اة ٢غَبت وٖلماء اٞغٍُ٣تُٖ ،جي بيكغٍ وصدخه وعاظ٘ ؤنلهٖ :ؼث الُٗاع
الخؿُجي ،2ٍ ،م٨خبت الخاهجي ،ال٣اَغة1994/ٌ1415 ،م .
ابً الخُُب ،لؿان الضًً ؤبى ٖبض هللا مدمض بً ٖبض هللا الؿلماوي (ث1374/ٌ776م)
 -21الاخاَت في ؤزباع ٚغهاَت ،جد :٤ُ٣مدمض ٖبض هللا ٖىان ،2ٍ ،م٨خبت الخاهجي،
ال٣اَغة1973/ٌ1393 ،م .
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 -22جاعٍش اإلاٛغب الٗغبي في الٗهغ الىؾُِ( ،ال٣ؿم الشالض مً ٦خاب ؤٖما ٫ألاٖالم)،
جد ٤ُ٣وحٗلُ :٤ؤخمض مسخاع الٗباصي ومدمض ابغاَُم ال٨خاوي ،صاع ال٨خاب ،الضاع البًُاء،
1964م.
 -23اللمدت البضعٍت في الضولت الىهغٍت ،صعاؾت وجد :٤ُ٣مدمض مؿٗىص ظبران ،1ٍ ،صاع
اإلاضاع الاؾالمي ،بحروث2119 ،م .
 -24مُٗاع الازخُاع في ط٦غ اإلاٗاَض والضًاع ،جد ٤ُ٣وصعاؾت :مدمض ٦ما ٫قباهت ،م٨خبت
الش٣اٞت الضًيُت ،ال٣اَغة2112/ٌ1423 ،م .
ابً زلضونٖ ،بض الغخمً بً مدمض (ث1415/ٌ818م)
 -25جاعٍش ابً زلضون اإلاؿمى (الٗبر وصًىان اإلابخضؤ والخبر في جاعٍش الٗغب والبربغ ومً
ٖانغَم مً طوي الكإن ألا٦بر) ،يبِ اإلاتن ووي٘ الخىاشخي والٟهاعؽ :زلُل شخاصة،
عاظٗه :ؾهُل ػ٧اع ،صاع ال٨ٟغ ،بحروث2111/ٌ1421 ،م
ابً زل٩ان ،قمـ الضًً ؤبى الٗباؽ ؤخمض بً مدمض بً ؤبي ب٨غ (ث1282/ٌ681م)
 -26وُٞاث ألاُٖان وؤهباء ؤبىاء الؼمان ،جد :٤ُ٣اخؿان ٖباؽ ،صاع ناصع ،بحروث( ،ص.ث) .
الضبا ،ٙؤبى ػٍض ٖبض الغخمً بً مدمض ألاههاعي (ث1296/ٌ696م)
 -27مٗالم الاًمان في مٗغٞت ؤَل ال٣حروان ،ؤ٦مله وٖلٖ ٤لُه :ؤبى الًٟل ؤبى ال٣اؾم بً
ِٖسخى بً هاجي الخىىدي (ث1435/ٌ839م) ،جد ٤ُ٣وحٗلُ :٤مدمض مايىع ،اإلا٨خبت
الٗخُ ،٤جىوـ( ،ص.ث) .
الضعظُجي ،ؤبى الٗباؽ ؤخمض بً ؾُٗض (ث خىالي 1271/ٌ671م)
َ -28ب٣اث اإلاكائش باإلاٛغب ،جد :٤ُ٣ابغاَُم َالي ،مُبٗت البٗض٢ ،ؿىُُىت-الجؼائغ،
(ص.ث) .
ابً ؤبي صًىاع ،ؤبى ٖبض هللا مدمض بً ؤبي ال٣اؾم الغُٖجي ال٣حرواوي (ث1699/ٌ1111م)
 -29اإلااوـ في ؤزباع اٞغٍُ٣ت وجىوـ ،3ٍ ،صاع اإلاؿحرة ،بحروث1993 ،م .
الؼظالي ،ؤبى ًدحى ٖبُض هللا بً ؤخمض ال٣غَبي (ث1294/ٌ694م)
 -31ؤمشا ٫الٗىام في ألاهضلـ ،جد ٤ُ٣وقغح وم٣اعهت :مدمض بً قغٍٟت ،مُبٗت مدمض
الخامـٞ ،اؽ1975/ٌ1395 ،م .
ابً ؤبي ػعٕ ،ؤبى الخؿً ٖلي بً ٖبض هللا الٟاسخي (ث بٗض 1325/ٌ726م)
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 -31ألاهِـ اإلاُغب بغوى ال٣غَاؽ في ؤزباع ملى ٥اإلاٛغب وجاعٍش مضًىت ٞاؽ ،صاع
اإلاىهىع للُباٖت والىعا٢ت ،الغباٍ1972 ،م .
 -32الظزحرة الؿيُت في جاعٍش الضولت اإلاغٍيُت ،صاع اإلاىهىع للُباٖت والىعا٢ت ،الغباٍ،
1972م .

ً
الؼع٦صخي ،ؤبى ٖبض هللا مدمض بً ابغاَُم (٧ان خُا ؾىت 1488/ٌ894م)

 -33جاعٍش الضولخحن اإلاىخضًت والخٟهُت ،جد ٤ُ٣وحٗلُ :٤مدمض مايىع ، 2ٍ،اإلا٨خبت
الٗخُ٣ت ،جىوـ1966 ،م.
الؼَغي ،ؤبى ٖبض هللا مدمض بً ؤبي ب٨غ (ث1161/ٌ556م)
٦ -34خاب الجٛغاُٞت ،جد :٤ُ٣مدمىص مدمض ،م٨خبت الش٣اٞت الضًيُت ،بىع ؾُٗض( ،ص.ث) .
ابً الؼٍاث الخاصلي ،ؤبى ٌٗ٣ىب ًىؾ ٠بً ًدحى (ث1231/ٌ628م)
 -35الدكى ٝالى عظا ٫الخهى ٝوؤزباع ؤبي الٗباؽ الؿبتي ،جد :٤ُ٣ؤخمض الخى،2ٍ ،٤ُٞ
ميكىعاث ٧لُت آلاصاب والٗلىم الاوؿاهُت ،الغباٍ1997 ،م .
الؼٍاوي ،ؤبى ال٣اؾم (ث1833/ٌ1249م)

ً
ً
 -36الترظماهت ال٨بري في ؤزباع اإلاٗمىع بغا وبدغا ،جد ٤ُ٣وحٗلُٖ :٤بض ال٨غٍم الُٟاللي ،صاع
وكغ اإلاٗغٞت ،الغباٍ1991/ٌ1412 ،م .
الؿُ٣ي ،ؤبى ٖبض هللا مدمض بً ؤبي مدمض (مً ال٣غن الؿاصؽ الهجغي/الشاوي ٖكغ
اإلاُالصي)
 -37في آصاب الخؿبت ،جد :٤ُ٣لُٟي بغوٞيؿا ،٫باعَـ 1931 ،م.
ابً ناخب الهالةٖ ،بض اإلال( ٪ث1198/ٌ594م)
 -38اإلاً باالمامت ،جدٖ :٤ُ٣بض الهاصي الخاػي ،3ٍ ،صاع الٛغب الاؾالمي ،بحروث1987 ،م .
ابً الهٛحر (ال٣غن الشالض الهجغي/الخاؾ٘ اإلاُالصي)
 -39ؤزباع ألائمت الغؾخمُحن ،جد ٤ُ٣وحٗلُ :٤مدمض هانغ وابغاَُم بداػ ،صاع الٛغب
الاؾالمي ،بحروث( ،ص.ث) .

الًبي ،ؤخمض بً ًدحى بً ؤخمض بً ُٖمحرة (ث1212/ٌ599م)
ُ -41بُٛت اإلالخمـ في جاعٍش عظا ٫ؤَل ألاهضلـ ،جد :٤ُ٣عوخُت ٖبض الغخمً الؿىٍٟي،

ٍ ،1صاع ال٨خب الٗلمُت ،بحروث1997/ٌ1417 ،م .
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ابً ٖبض اإلال ،٪ؤبى ٖبض هللا مدمض بً مدمض بً ٖبض اإلال ٪ألاههاعي اإلاغا٦صخي
(ث1313/ٌ713م)
 -41الظًل والخ٨ملت ل٨خابي اإلاىنى ٫والهلت ،جد :٤ُ٣مدمض بً قغٍٟت واخؿان ٖباؽ،
مُبىٖاث ؤ٧اصًمُت اإلامل٨ت اإلاٛغبُت ،الغباٍ ،صاع الش٣اٞت ،بحروث1984 ،م .
ٖبض الىاخض اإلاغا٦صخيٖ ،بض الىاخض بً ٖلي (ث1249/ٌ647م)
 -42اإلاعجب في جلخُو ؤزباع اإلاٛغب ،جد :٤ُ٣مدمض ؾُٗض الٗغٍان ،ميكىعاث لجىت
اخُاء الترار الاؾالمي ،ال٣اَغة (ص.ث) .
ابً ٖظاعي ،ؤبى الٗباؽ ؤخمض اإلاغا٦صخي (ث بٗض 1312/ٌ712م)
 -43البُان اإلاٛغب في ؤزباع ألاهضلـ واإلاٛغب ،جد ٤ُ٣ومغاظٗت :ط.ؽ٦.ىالن و ب.لُٟي
بغوٞيؿا ،٫صاع الش٣اٞت ،بحروث ،الجؼء ألاو1983 ،3ٍ ،٫م ،الجؼء الشاوي1981 ،2ٍ ،م.
ال٣ؿم الخام باإلاىخضًً ،جد :٤ُ٣مدمض ابغاَُم ال٨خاوي وآزغون ،1ٍ ،صاع الٛغب
الاؾالمي ،بحروث1985/ٌ1416 ،م.
الٗظعي ،ؤخمض بً ٖمغ بً ؤوـ (ث1185/ٌ478م)
 -44ههىم ًٖ ألاهضلـ مً ٦خاب جغنُ٘ ألازباع وجىىَ٘ آلازاعوالبؿخان في ٚغائب البلضان
واإلاؿال ٪الى ظمُ٘ اإلامال ،٪جدٖ :٤ُ٣بض الٗؼٍؼ ألاَىاوي ،ميكىعاث مٗهض الضعاؾاث
الاؾالمُت ،مضعٍض1965 ،م.
ابً ُُٖت ،ؤبى مدمض ٖبض الخ ٤بً ُُٖت اإلاداعبي ألاهضلسخي (ث بحن -1146/ٌ546-541
1151م)
ٞ -45هغؽ ابً ُُٖت ،جد :٤ُ٣مدمض ؤبى ألاظٟان ومدمض الؼاهي ،2ٍ ،صاع الٛغب
الاؾالمي ،بحروث1983 ،م .
ٖماص الضًً ،الضاعي اصعَـ (ث1488/ٌ872م)
 -46جاعٍش الخلٟاء الٟاَمُحن باإلاٛغب (ال٣ؿم الخام مً ٦خاب ُٖىن ألازباع) ،جد:٤ُ٣
مدمض الُٗالوي ،1ٍ ،صاع الٛغب الاؾالمي ،بحروث1985 ،م .
ابً الٗىام ،ؤبى ػ٦غٍا ًدحى بً مدمض بً ؤخمض الاقبُلي (ث1184/ٌ581م)
٦ -47خاب الٟالخت ،مضعٍض 1812 ،م .
الٛبرًجي ،ؤبى الٗباؽ ؤخمض بً ؤخمض بً ٖبض هللا (ث1314/ٌ714م)
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ٖ -48ىىان الضعاًت ُٞمً ُٖغ ٝمً الٗلماء في اإلاائت الؿابٗت ببجاًت  ،جد ٤ُ٣وحٗلُ:٤
ٖاص ٫هىحهٌ ،2ٍ ،صاع آلاٞا ١الجضًضة ،بحروث1979 ،م .
الٟغاَُضي ،ؤبى ٖبض الغخمً الخلُل بً ؤخمض (ث791/ٌ175م)
٦ -49خاب الٗحن ،جد :٤ُ٣مهضي اإلاسؼومي وابغاَُم الؿامغائي( ،ص.م)( ،ص.ث) .
ابً ٞغخىن ،ابغاَُم بً هىع الضًً اإلاال٩ي (ث1396/ٌ799م)
 -51الضًباط اإلاظَب في مٗغٞت ؤُٖان ٖلماء اإلاظَب ،صعاؾت وجد :٤ُ٣مإمىن بً مدحي
الضًً الجىان ،1ٍ ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،بحروث1996/ٌ1417 ،م .
ابً ًٞل هللا الٗمغي ،قهاب الضًً ؤخمض بً ًدحى (ث1348/ٌ749م)
 -51مؿال ٪ألابهاع في ممال ٪ألامهاع( ،الؿٟغ الغاب٘ :ممال ٪الُمً والٛغب الاؾالمي
و٢بائل الٗغب) ،جد :٤ُ٣خمؼة ؤخمض ٖباؽ ،1ٍ ،اإلاجم٘ الش٣افي ،ؤبى ْبي2112 ،م .
الٟحروػآباصي ،مجض الضًً مدمض بً ٌٗ٣ىب (ث1414/ٌ817م)
 -52ال٣امىؽ اإلادُِ ،عاظٗه واٖخجى به :ؤوـ مدمض الكامي وػ٦غٍا ظابغ ؤخمض ،صاع
الخضًض ،ال٣اَغة2118/ٌ1429 ،م
ابً ال٣اضخي ،ؤخمض بً مدمض بً ؤبي الٗاُٞت اإلا٨ىاسخي (ث1616/ٌ1125م)
 -53ظظوة الا٢خباؽ في ط٦غ مً خل مً ألاٖالم مضًىت ٞاؽ ،صاع اإلاىهىع للُباٖت
والىعا٢ت ،الغباٍ1973 ،م.
 -54صعة الدجا ٫في ؤؾماء الغظا ،٫جد :٤ُ٣مدمض ألاخمضي ؤبى الىىع ،1ٍ ،اإلا٨خبت
الٗخُ٣ت-جىوـ ،صاع الترار-ال٣اَغة1971/ٌ1391 ،م .
ال٣اضخي ُٖاىُٖ ،اى بً مىسخى بً ُٖاى الؿبتي (ث1149/ٌ544م)
 -55جغجِب اإلاضاع ٥وج٣غٍب اإلاؿال ٪إلاٗغٞت ؤٖالم مظَب مال ،٪جد :٤ُ٣مدمض بً جاوٍذ
الُىجي ،2ٍ ،وكغ وػاعة ألاو٢ا ٝوالكاون الاؾالمُت ،اإلامل٨ت اإلاٛغبُت1983/ٌ1413 ،م .
 -56مظاَب الخ٩ام في هىاػ ٫ألاخ٩ام ،ظمٗه ولضٍ مدمض ،ج٣ضًم وجد ٤ُ٣وحٗلُ :٤مدمض
بً قغٍٟت ،2ٍ ،صاع الٛغب الاؾالمي ،بحروث1997 ،م .
ال٣اضخي الىٗمان ،ؤبى خىُٟت الىٗمان بً مدمض بً مىهىع الخمُمي اإلاٛغبي
(ث973/ٌ363م)
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 -57اٞخخاح الضٖىة ،جدٞ :٤ُ٣غخاث الضقغاوي ،2ٍ ،الكغ٦ت الخىوؿُت للخىػَ٘ ،جىوـ،
صًىان اإلاُبىٖاث الجؼائغٍت ،الجؼائغ1986 ،م .
ابً الُ٣ان ،ؤبى مدمض خؿً بً ٖلي بً مدمض بً ٖبض اإلال ٪ال٨خامي (ث 1231/ٌ628م)
 -58هٓم الجمان لترجِب ما ؾل ٠مً ؤزباع الؼمان ،صعاؾت وج٣ضًم وجد :٤ُ٣مدمىص ٖلي
م٩ي ،صاع الٛغب الاؾالمي ،بحروث( ،ص.ث) .
ال٣ل٣كىضي ،قهاب الضًً ؤبى الٗباؽ ؤخمض بً ٖلي (ث1418/ٌ821م)
 -59نبذ ألاٖصخى في نىاٖت الاوكا ،اإلاُبٗت ألامحرًت ،ال٣اَغة1915/ٌ1333 ،م .
ابً ٢ىٟظ ،ؤبى الٗباؽ ؤخمض بً الخؿً بً ٖلي ال٣ؿىُُجي (ث1417/ٌ811م)
ُ
 -61ؤوـ ال٣ٟحر وٖؼ الخ٣حر ،اٖخجى بيكغٍ وجصخُده :مدمض الٟاسخي و ؤصولٞ ٠ىع،
ميكىعاث اإلاغ٦ؼ الجامعي للبدض الٗلمي ،الغباٍ1965 ،م .
اإلاال٩ي ،ؤبى ب٨غ ٖبض هللا بً مدمض (ث بٗض 1167/ٌ461م)
 -61عٍاى الىٟىؽ في َب٣اث ٖلماء ال٣حروان واٞغٍُ٣ت وػَاصَم ووؿا٦هم وؾحر مً
ؤزباعَم وًٞائلهم وؤوناٞهم ،جد :٤ُ٣بكحر الب٨ىف ،مغاظٗت :مدمض الٗغوسخي اإلاُىي،
ٍ ،2صاع الٛغب الاؾالمي ،بحروث1994/ٌ1414 ،م .
اإلااوعصي ،ؤبى الخؿً ٖلي بً مدمض بً خبِب (ث1158/ٌ451م)
 -62ألاخ٩ام الؿلُاهُت والىالًاث الضًيُت ،جد :٤ُ٣ؤخمض مباع ٥البٛضاصي ،1ٍ ،م٨خبت
صاع ابً ٢خِبت ،ال٨ىٍذ1989/ٌ1419 ،م .
ابً مغػو ،١ؤبى ٖبض هللا مدمض بً ؤخمض بً مدمض الخلمؿاوي (ث1379/ٌ781م)
 -63اإلاؿىض الصخُذ الخؿً في مأزغ ومداؾً مىالها ؤبي الخؿً ،صعاؾت وجد :٤ُ٣ماعٍا
زِؿىؽ بُٛحرا ،ج٣ضًم :مدمض بى ُٖاص ،الكغ٦ت الىَىُت لليكغ والخىػَ٘ ،الجؼائغ،
1981/ٌ1411م .
اإلاُغػي ،ؤبى الٟخذ هانغ الضًً بً ٖبض الؿُض ؤبي اإلا٩اعم (ث1213/ٌ611م)
ُ
 -64اإلاٛغب في جغجِب اإلاٗغب ،جد :٤ُ٣مدمىص ٞازىعي وٖبض الخمُض مسخاع ،1ٍ ،م٨خبت
ُ
ؤؾامت بً ػٍض ،خلب1979/ٌ1399 ،م .
اإلا٣غي ،ؤخمض بً مدمض الخلمؿاوي (ث1631/ٌ1141م)
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 -65هٟذ الُُب مً ٚهً ألاهضلـ الغَُب ،جد :٤ُ٣اخؿان ٖباؽ ،صاع ناصع ،بحروث،
1988/ٌ1418م.
اإلا٣غٍؼي ،ج٣ي الضًً ؤخمض بً ٖلي (ث1441/ٌ845م)
 -66اإلاٟ٣ى ال٨بحر (جغاظم مٛغبُت ومكغُ٢ت مً الٟترة الٗبُضًت) ،ازخُاع وجد :٤ُ٣مدمض
الُٗالوي ،1ٍ ،صاع الٛغب الاؾالمي ،بحروث1987/ٌ1417 ،م .
ابً مىٓىع ،ظما ٫الضًً ؤبى الًٟل مدمض بً م٨غم (ث1311/ٌ711م)
 -67لؿان الٗغب ،صاع ناصع ،بحروث( ،ص.ث) .
مال ٠ؤهضلسخي مجهى ( ٫مً ال٣غن الغاب٘ الهجغي/الٗاقغ اإلاُالصي)
ُ
 -68ؤزباع مجمىٖت في ٞخذ ألاهضلـ وط٦غ ؤمغائها عخمهم هللا والخغوب الىاٗ٢ت بها بُنهم،
جد :٤ُ٣ابغاَُم ألابُاعي ،2ٍ ،صاع ال٨خاب اإلاهغي-ال٣اَغة ،صاع ال٨خاب اللبىاوي-بحروث،
1989/ٌ1411م .
مال ٠مغا٦صخي مجهى( ٫مً ال٣غن الؿاؽ الهجغي/الشاوي ٖكغ اإلاُالصي)
 -69الاؾدبهاع في عجائب ألامهاع ،وكغ وحٗلُ :٤ؾٗض ػٚلىٖ ٫بض الخمُض ،صاع الكاون
الش٣اُٞت الٗامت ،بٛضاص( ،ص.ث)
مال ٠مجهى( ٫مً ال٣غن الؿاب٘ الهجغي /الشالض ٖكغ اإلاُالصي)
٦ -71خاب الُبُش في اإلاٛغب وألاهضلـ في ٖهغ اإلاىخضًً ،ج٣ضًم :ؤمبروػٍى ؤوٍثي محراهضا،
ميكىعاث صخُٟت مٗهض الضعاؾاث الاؾالمُت ،اإلاجلضان الخاؾ٘ والٗاقغ ،مضعٍض1962-1961 ،م.

مال ٠ؤهضلسخي مجهى( ٫مً ال٣غن الشامً الهجغي/الغاب٘ ٖكغ اإلاُالصي)
 -71الخلل اإلاىقُت في ط٦غ ألازباع اإلاغا٦كُت ،جد :٤ُ٣ؾهُل ػ٧اع وٖبض ال٣اصع ػمامت ،صاع
الغقاص الخضًشت ،الضاع البًُاء( ،ص.ث) .
مال ٠مجهى ( ٫مً ال٣غن الشامً الهجغي/الغاب٘ ٖكغ اإلاُالصي)
 -72ػَغ البؿخان في صولت بجي ػٍان ،جد ٤ُ٣وج٣ضًم :بى ػٍاوي الضعاجي ،ماؾؿت بى ػٍاوي
لليكغ والخىػَ٘ ،الجؼائغ2113 ،م .
مال ٠مجهى( ٫ث بٗض 1489/ٌ895م)
-73جاعٍش

ألاهضلـ،صعاؾت

وجد:٤ُ٣

ٖبض

الٗلمُت،بحروث2117/ٌ1428،م.
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الىباهي ،ؤبى الخؿً ٖلي بً ٖبض هللا اإلاال٣ي (ث بٗض 1391/ٌ793م)

 -74جاعٍش ً٢اة ألاهضلـ اإلاؿمى (اإلاغ٢بت الٗلُا ُٞمً ٌؿخد ٤الً٣اء والٟخُا) ،جد:٤ُ٣
لجىت اخُاء الترار الٗغبي ،5ٍ ،صاع آلاٞا ١الجضًضة ،بحروث1983/ٌ1413 ،م .
الىىٍغي ،قهاب الضًً ؤخمض بً ٖبض الىَاب (ث1332/ٌ732م)
 -75جاعٍش اإلاٛغب الاؾالمي في الٗهغ الىؾُِ (الجؼء الشاوي والٗكغون مً ٦خاب جهاًت
ألاعب في ٞىىن ألاصب) ،جد ٤ُ٣وحٗلُ :٤مهُٟى ؤبى يُ ٠ؤخمض ،صاع اليكغ اإلاٛغبُت ،الضاع
البًُاء1985 ،م.
ابً َكام اللخمي ،ؤبى ٖبض هللا مدمض بً ؤخمض (ث1181/ٌ577م)
 -76اإلاضزل الى ج٣ىٍم اللؿان ،جد :٤ُ٣خاجم نالر الًامً ،1ٍ ،صاع البكائغ الاؾالمُت،
بحروث2113/ٌ1424 ،م .
الىوكغَسخي ،ؤبى الٗباؽ ؤخمض بً ًدحى (ث1518/ٌ914م)
 -77اإلاُٗاع اإلاٗغب والجام٘ اإلاٛغب ًٖ ٞخاوي ؤَل اٞغٍُ٣ت وألاهضلـ واإلاٛغب ،زغظه
ظماٖت مً ال٣ٟهاء باقغا ٝمدمض خجي،وكغ وػاعة ألاو٢ا ٝوالكاون الاؾالمُت ،اإلامل٨ت
اإلاٛغبُت1981/ٌ1411 ،م.
ًا٢ىث الخمىي ،قهاب الضًً ؤبى ٖبض هللا ًا٢ىث بً ٖبض هللا (ث1228/ٌ626م)
 -78معجم البلضان ،ج٣ضًم :مدمض ٖبض الغخمً اإلاغٖكلي ،1ٍ ،صاع اخُاء الترار الٗغبي،
بحروث2118/ٌ1429 ،م .
ًدحى بً زلضون ،ؤبى ػ٦غٍاء ًدحى بً ؤبي ب٨غ مدمض بً زلضون (ث1378/ٌ781م)
 -79بُٛت الغواص في ط٦غ اإلالى ٥مً بجي ٖبض الىاص ،الجؼء الشاوي ،ج٣ضًم وجد ٤ُ٣وحٗلُ :٤بى
ػٍاوي الضعاجي ،صاع ألامل  ،الجؼائغ2117 ،م .
ًدحى بً ٖمغ (ث911/ٌ289م)
٦ -81خاب ؤخ٩ام الؿى ،١جد :٤ُ٣مدمىص ٖلي م٩ي ،ميكىعاث صخُٟت اإلاٗهض اإلاهغي
للضعاؾاث الاؾالمُت ،مج  ،4الٗضص  ،2-1مضعٍض1956/ٌ1375 ،م .
ؤبى ٌٗلى ،مدمض بً الخؿحن الٟغاء (ث1165/ٌ458م)
-81ألاخ٩ام الؿلُاهُت،جصخُذ وحٗلُ:٤مدمض خامض ال٣ٟي،صاع ال٨خب الٗلمُت،بحروث،
2111/ٌ1421م.
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ا
ثانيا -املراجع-:
ابغاَُم ،عظب ٖبض الجىاص

 -1اإلاعجم الٗغبي ألؾماء اإلاالبـ في يىء اإلاٗاظم والىهىم اإلاىز٣ت مً الجاَلُت ختى
الٗهغ الخضًض ،ج٣ضًم :مدمىص ٞهمي حجاػي ،عاظ٘ اإلااصة اإلاٛغبُتٖ :بض الهاصي الخاػي،
ٍ ،1صاع آلاٞا ١الٗغبُت ،ال٣اَغة2112/ٌ1423 ،م .
ؤخمض ،خؿً زًحري
ٖ -2ال٢اث الٟاَمُحن في مهغ بضو ٫اإلاٛغب (1171-973/ٌ567-362م) ،1ٍ ،م٨خبت
مضبىلي ،ال٣اَغة( ،ص.ث) .
اؾ٩ان ،الخؿحن
 -3جاعٍش الخٗلُم باإلاٛغب زال ٫الٗهغ الىؾُِ (15-7/ٌ9-1م) ،ميكىعاث اإلاٗهض اإلال٩ي
للش٣اٞت ألاماػَُٛت ،الغباٍ2114 ،م .
اؾماُٖلٖ ،شمان ٖشمان
 -4جاعٍش الٗماعة الاؾالمُت والٟىىن الخُبُُ٣ت باإلاٛغب ألا٢صخى ،1ٍ ،مُبٗت الخٗاعٝ
الجضًضة ،الغباٍ1992 ،م .
 -5صعاؾاث ظضًضة في الٟىىن الاؾالمُت والى٣ىف الٗغبُت باإلاٛغب ألا٢صخى ،صاع الش٣اٞت،
بحروث( ،ص.ث).
بغوٞيؿا ،٫لُٟي
 -6ؤصب ألاهضلـ وجاعٍسها (ؾلؿلت مدايغاث ٖامت) ،جغظمها الى الٗغبُت :مدمض ٖبض
الهاصي قٗحرة ،وعاظٗهاٖ :بض الخمُض الٗباصي ،اإلاُبٗت ألامحرًت ،ال٣اَغة1951 ،م .
البؿخاوي ،بُغؽ
 -7مدُِ اإلادُِ (٢امىؽ مُى ٫للٛت الٗغبُت) ،م٨خبت لبىان ،بحروث1987 ،م .
بىحكِل ،ابغاَُم ال٣اصعي
-8مباخض في الخاعٍش الاظخماعي للمٛغب وألاهضلـ زالٖ ٫هغ اإلاغابُحن،صاع الُلُٗت،
بحروث( ،ص.ث)
البُلي ،مدمض بغ٧اث
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 -9الؼَاص واإلاخهىٞت في بالص اإلاٛغب وألاهضلـ ختى ال٣غن الخامـ الهجغي ،صاع النهًت
الٗغبُت ،ال٣اَغة1993 ،م .
الخاػيٖ ،بض الهاصي
 -11الخاعٍش الضبلىماسخي للمٛغب مً ؤ٢ضم الٗهىع الى الُىم ،مُاب٘ ًٞالت -اإلادمضًت،
اإلاٛغب1986 ،م .
الجمُٗت اإلاٛغبُت للخإلُ ٠والترظمت واليكغ
 -11مٗلمت اإلاٛغب ،وكغ مُاب٘ ؾال ،الغباٍ1989/ٌ1411 ،م2114/ٌ1435-م .
خخاملت ،مدمض ٖبضة
 -12مىؾىٖت الضًاع ألاهضلؿُتٖ ،1ٍ ،مان-ألاعصن1999/ٌ1421 ،م .
خغ٧اث ،ابغاَُم
 -13اإلاٛغب ٖبر الخاعٍش ،صاع الغقاص الخضًشت ،الضاع البًُاء2111/ٌ1421 ،م .
الخغٍغي ،مدمض ِٖسخى
 -14جاعٍش اإلاٛغب الاؾالمي وألاهضلـ في الٗهغ اإلاغٍجي (1213/ٌ611م1465/ٌ869-م)،
ٍ ،2صاع ال٣لم ،ال٨ىٍذ1987/ٌ1418 ،م .
خؿً ،خؿً ابغاَُم وقغَ ،ٝه اخمض
ٖ -15بُض هللا اإلاهضي امام الكُٗت الاؾماُٖلُت وماؾـ الضولت الٟاَمُت في بالص اإلاٛغب،
م٨خبت النهًت اإلاهغٍت ،ال٣اَغة1947/ٌ1366 ،م .
خؿً ،خؿً ٖلي
 -16الخًاعة الاؾالمُت في اإلاٛغب وألاهضلـ ٖهغ اإلاغابُحن واإلاىخضًً ،1ٍ ،م٨خبت
الخاهجي ،ال٣اَغة1981 ،م .
خؿحن ،خمضي ٖبض اإلاىٗم مدمض
 -17مضًىت ؾال في الٗهغ الاؾالمي-صعاؾت في الخاعٍش الؿُاسخي والخًاعي ،ماؾؿت قباب
الجامٗت ،الاؾ٨ىضعٍت1993 ،م.
خمام ،مدمض
 -18اإلاهُلخاث ألاماػَُٛت في جاعٍش اإلاٛغب وخًاعجه ،ميكىعاث اإلاٗهض اإلال٩ي للش٣اٞت
ألاماػَُٛت ،الغباٍ2114 ،م .
166

1027

مجلت آداب البصرة /العدد79
خىالهً ،ىؾ ٠بً ؤخمض

 -19الخُاة الٗلمُت في اٞغٍُ٣ت ((اإلاٛغب ألاصوى)) مىظ اجمام الٟخذ وختى مىخه ٠ال٣غن
الخامـ الهجغي ( ،1ٍ ،)ٌ451-91ظامٗت ؤم ال٣غي.ٌ1419 ،
الخغبىَليٖ ،لي خؿجي
 -21ؤبى ٖبض هللا الكُعي ماؾـ الضولت الٟاَمُت ،اإلاُبٗت الٟىُت الخضًشت ،ال٣اَغة،
1972م .
الخُُب ،مهُٟى ٖبض ال٨غٍم
 -21معجم اإلاهُلخاث وألال٣اب الخاعٍسُت ،1ٍ ،ماؾؿت الغؾالت ،بحروث،
1996/ٌ1416م .
الضاعوصي ،ؾُٗض بً ٖبض هللا
 -22خىٖ ٫غوبت البربغ-مضزل الى ٖغوبت ألاماػَُٛحن مً زال ٫اللؿان ،1ٍ ،ميكىعاث
٨ٞغ ،الغباٍ2112 ،م .
صبىػ ،مدمض ٖلي
 -23جاعٍش اإلاٛغب ال٨بحر ،1ٍ ،صاع اخُاء ال٨خب الٗغبُت ،ال٣اَغة1962/ٌ1382 ،م .
صهضفٖ ،همذ ٖبض اللُُ٠
 -24ألاهضلـ في جهاًت اإلاغابُحن ومؿتهل اإلاىخضًًٖ-هغ الُىائ ٠الشاوي (-511
1151-1116/ٌ546م) ،1ٍ ،صاع الٛغب الاؾالمي ،بحروث1988/ٌ1418 ،م .
صَمان ،مدمض ؤخمض
 -25معجم ألالٟاّ الخاعٍسُت في الٗهغ اإلاملى٧ي ،1ٍ ،صاع ال٨ٟغ ،صمك،٤
1991/ٌ1411م .
الضوعي ،ابغاَُم ًاؽ زًحر
ٖ -26بض الغخمً الضازل في ألاهضلـ وؾُاؾخه الضازلُت والخاعظُت ،صاع الغقُض لليكغ،
بٛضاص1982 ،م.
صوػي ،عٍنهاعث
-27ج٨ملت اإلاٗاظم الٗغبُت،ه٣له الى الٗغبُت وٖلٖ ٤لُه :مدمض ؾلُم الىُٗمي ،صاع الغقُض،
بٛضاص1981 ،م
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 -28اإلاعجم اإلاٟهل بإؾماء اإلاالبـ ٖىض الٗغب ،ميكىعاث مجلت اللؿان الٗغبي ،مج،8
ط،3مج،9ط ،2مج،11ط ،3الغباٍ( ،ص.ث) .
ػبِب ،هجُب
 -29اإلاىؾىٖت الٗامت لخاعٍش اإلاٛغب وألاهضلـ ،ج٣ضًم :ؤخمض بً ؾىصة ،1ٍ ،صاع ألامحر
للش٣اٞت والٗلىم ،بحروث1995/ٌ1415 ،م .
ػهاحي ،ؤهىع مدمىص
 -31معجم مهُلخاث الخاعٍش والخًاعة الاؾالمُت ،1ٍ ،صاع ػَغان لليكغٖ ،مان-
ألاعصن2111،م.
ابً ػٍضانٖ ،بض الغخمً بً مدمض
 -31اجدا ٝؤٖالم الىاؽ بجما ٫ؤزباع خايغة م٨ىاؽ ،جدٖ :٤ُ٣لي ٖمغ ،1ٍ ،م٨خبت
الش٣اٞت الضًيُت ،ال٣اَغة2118/ٌ1429 ،م .
ؾالم ،سخغ الؿُض ٖبض الٗؼٍؼ
 -32مضًىت الغباٍ في الخاعٍش الاؾالمي-مىظ اوكائها ختى جهاًت ٖهغ بجي مغًٍ ،ماؾؿت
قباب الجامٗت ،الاؾ٨ىضعٍت1996 ،م .
الؿامغائي ،زلُل ابغاَُم وآزغون
 -33جاعٍش الٗغب وخًاعتهم في آلاهضلـ ،1ٍ ،صاع ال٨خاب الجضًض اإلاخدضة ،بحروث2111 ،م
الؿائذ ،الخؿً
 -34الخًاعة الاؾالمُت في اإلاٛغب ،2ٍ ،صاع الش٣اٞت ،الضاع البًُاء1986/ٌ1416 ،م .
الؿماللي ،الٗباؽ بً ابغاَُم
 -35ؤلاٖالم بمً خل مغا٦ل وؤٚماث مً ألاٖالم ،عاظٗه ٖبض الىَاب بً مىهىع،2ٍ ،
اإلاُبٗت اإلالُ٨ت ،الغباٍ1993/ٌ1413 ،م .
الؿىسخي ،مدمض اإلاسخاع
 -36ؾىؽ الٗاإلات ،مُبٗت ًٞالت ،اإلاٛغب1961/ٌ1381 ،م .
الهاوي ،الهاوي مدمض
 -37الضولت اإلاغٍيُت ،1ٍ ،الضاع الٗاإلاُت لل٨خب واليكغ ،الجحزة2111 ،م .
الهضً ٤بً الٗغبي
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٦ -38خاب اإلاٛغب ،3ٍ ،صاع الٛغب الاؾالمي ،بحروث ،صاع الش٣اٞت  ،الغباٍ،
1984/ٌ1414م.
َ٣ىف ،مدمض ؾهُل
-39جاعٍش الٟاَمُحن في قمالي اٞغٍُ٣ت ومهغ وبالص الكام،2ٍ،صاع الىٟائـ ،بحروث،
2117/ٌ1428م
َهٖ ،بض الىاخض طهىن
 -41صعاؾاث في خًاعة ألاهضلـ وجاعٍسها ،1ٍ ،صاع اإلاضاع الاؾالمي ،بحروث2114 ،م .
الٗباصي ،ؤخمض مسخاع
 -41صعاؾاث في جاعٍش اإلاٛغب وألاهضلـ ،1ٍ ،مُبٗت اإلاهغي ،الاؾ٨ىضعٍت1968 ،م .
 -42نىع مً خُاة الخغب والجهاص في ألاهضلـ ،1ٍ ،ميكإة اإلاٗاع ،ٝالاؾ٨ىضعٍت2111،م.
ابً ٖبض هللاٖ ،بض الٗؼٍؼ
 -43اإلاىؾىٖت اإلاٛغبُت لألٖالم البكغٍت والخًاعٍت ،مُبىٖاث وػاعة ألاو٢ا ٝوالكاون
الاؾالمُت ،اإلامل٨ت اإلاٛغبُت1981/ٌ1411 ،م .
ٖبض الخلُم ،عظب مدمض
 -44صولت بجي نالر في جامؿىا باإلاٛغب ألا٢صخى (1163-743/ٌ455-125م) ،صاع الش٣اٞت،
الٟجالت( ،ص.ث) .
ٖبض الٗؼٍؼ ،مدمض ٖاص٫
 -45التربُت الاؾالمُت في اإلاٛغب-انىلها اإلاكغُ٢ت وجإزحراتها ألاهضلؿُت ،الهُئت اإلاهغٍت
الٗامت لل٨خاب ،ال٣اَغة1987 ،م
ٖؼاوي ،ؤخمض
 -46عؾائل مىخضًت (مجمىٖت ظضًضة) ،1ٍ ،ميكىعاث ٧لُت آلاصاب والٗلىم الاوؿاهُت،
ال٣ىُُغة1995/ٌ1416 ،م .
ٖماعة ،مدمض
٢ -47امىؽ اإلاهُلخاث الا٢خهاصًت في الخًاعة الاؾالمُت ،1ٍ ،صاع الكغو ،١بحروث-
ال٣اَغة1993/ٌ1413 ،م .
ٖىَـٖ ،بض الخلُم
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 -48صولت بجي خماص نٟدت عائٗت مً الخاعٍش الجؼائغي ،2ٍ ،صاع الصخىة،
ال٣اَغة1991/ٌ1411،م .
الٛىعي ،ؾُض ٖبض اإلااظض
 -49معجم اإلاهُلخاث الخضًصُت ،1ٍ ،صاع ابً ٦شحر ،صمك -٤بحروث2117/ٌ1428 ،م .
الٟاسخي ،مدمض
 -51الخٗغٍ ٠باإلاٛغب (وَى م٣ضمت لخاعٍش ألاصب الٗغبي في اإلاٛغب ألا٢صخى) ،مُبٗت لجىت
البُان الٗغبي ،ال٣اَغة1961 ،م .
ال٣اؾميَ ،اقم الٗلىي
 -51مجخم٘ اإلاٛغب ألا٢صخى ختى مىخه ٠ال٣غن الغاب٘ الهجغي/مىخه ٠ال٣غن الٗاقغ
اإلاُالصي ،ميكىعاث وػاعة ألاو٢ا ٝوالكاون الاؾالمُت ،اإلامل٨ت اإلاٛغبُت1995/ٌ1415 ،م .
ال٨خاوي ،ؤبى ٖبض هللا مدمض بً ظٟٗغ بً اصعَـ
 -52ؾلىة ألاهٟاؽ ومداصزت ألاُ٦اؽ بمً ؤ٢بر مً الٗلماء والهلخاء بٟاؽ ،جدٖ :٤ُ٣بض
هللا ال٩امل ال٨خاوي وآزغًٍ  ،1ٍ ،صاع الش٣اٞت ،الضاع البًُاء2114/ٌ1425 ،م .
ال٨خاويٖ ،بض ال٨بحر بً َاقم
 -53ػَغ آلاؽ في بُىجاث ؤَل ٞاؽ (وٍلُه جدٟت ألاُ٦اؽ ومٟا٦هت الجالؽ ُٞما ٟٚل ٖىه
ناخب ػَغ آلاؽ في بُىجاث ؤَل ٞاؽ ،إلادمض بً ٖبض ال٨بحر بً َاقم ال٨خاوي) ،جد:٤ُ٣
ٖلي بً اإلاىخهغ ال٨خاوي ،1ٍ ،مُبٗت الىجاح الجضًضة ،الضاع البًُاء2112/ٌ1422 ،م .
ال٨خاوي ،هىع الهضي
 -54ألاصب الهىفي في اإلاٛغب وألاهضلـ في ٖهض اإلاىخضًً ،1ٍ ،صاع ال٨خب الٗلمُت،
بحروث2118/ٌ1429 ،م .
٦ىىنٖ ،بض هللا
 -55الىبى ٙاإلاٛغبي في ألاصب الٗغبي ،2ٍ ،صاع ال٨خاب اللبىاوي ،بحروث1961 ،م .
ل٣با ،٫مىسخى
 -56الخؿبت اإلاظَبُت في بالص اإلاٛغب الٗغبي (وكإتها وجُىعَا) ،1ٍ ،الكغ٦ت الىَىُت
لليكغ والخىػَ٘ ،الجؼائغ1971 ،م
اإلاجضوبٖ ،بض الٗؼٍؼ
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 -57الهغإ اإلاظَبي باٞغٍُ٣ت الى ُ٢ام الضولت الؼٍغٍت ،1ٍ ،صاع سخىىن-جىوـ ،صاع ابً
خؼم-بحروث2118/ٌ1429 ،م
مدٟىّ ،مدمض
 -58جغاظم اإلاالٟحن الخىوؿُحن ،2ٍ ،صاع الٛغب الاؾالمي ،بحروث1994 ،م .
مدمىص اؾماُٖل
 -59ألاٚالبت ( )ٌ296-184ؾُاؾتهم الخاعظُت ،مُبٗت الُ٨الوي ،ال٣اَغة1972 ،م .
ؤبى مهُٟى٦ ،ما٫
 -61ظىاهب مً خًاعة اإلاٛغب الاؾالمي مً زال ٫هىاػ ٫الىوكغَسخي ،ماؾؿت قباب
الجامٗت ،الاؾ٨ىضعٍت1997 ،م .
مُلىب ،ؤخمض
 -61بدىر مهُلخُت ،ميكىعاث اإلاجم٘ الٗلمي الٗغاقي ،بٛضاص2116/ٌ1427 ،م .
ابً مىهىعٖ ،بض الىَاب
 -62ؤٖالم اإلاٛغب الٗغبي ،اإلاُبٗت اإلالُ٨ت  ،الغباٍ1979/ٌ1399 ،م .
٢ -63بائل اإلاٛغب ،اإلاُبٗت اإلالُ٨ت ،الغباٍ1968/ٌ1388 ،م .
اإلاىىوي ،مدمض
 -64خًاعة اإلاىخضًً ،1ٍ ،صاع جىب٣ا ٫لليكغ ،الضاع البًُاء1989 ،م .
 -65اإلاهاصع الٗغبُت لخاعٍش اإلاٛغب مً الٟخذ الاؾالمي الى جهاًت الٗهغ الخضًض ،ميكىعاث
٧لُت آلاصاب والٗلىم الاوؿاهُت ،الغباٍ1983/ٌ1414 ،م .
 -66وع٢اث ًٖ خًاعة اإلاغٍيُحن،3ٍ ،ميكىعاث ٧لُت آلاصاب والٗلىم الاوؿاهُت،الغباٍ،
2111/ٌ1421م
مىسخىٖ ،ؼ الضًً ٖمغ
 -67اإلاىخضون في الٛغب الاؾالمي-جىُٓماتهم وهٓمهم ،1ٍ ،صاع الٛغب الاؾالمي ،بحروث،
1991/ٌ1411م .
 -68اليكاٍ الا٢خهاصي في اإلاٛغب الاؾالمي زال ٫ال٣غن الؿاصؽ الهجغي ،2ٍ ،صاع
الٛغب الاؾالمي ،بحروث2113/ٌ1424 ،م .
ابً اإلاى٢ذ ،مدمض بً مدمض بً ٖبض هللا اإلاغا٦صخي
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 -69الؿٗاصة ألابضًت في الخٗغٍ ٠بمكاَحر الخًغة اإلاغا٦كُت ،مغاظٗت وحٗلُ :٤ؤخمض
مخ٨ٟغ ،3ٍ ،ماؾؿت آٞا ،١مغا٦ل2111/ٌ1432 ،م .
ماوـ ،خؿحن
 -71مٗالم جاعٍش اإلاٛغب وألاهضلـ ،صاع الغقاص  ،ال٣اَغة2114 ،م .
الىانغي ،ؤخمض بً زالض
 -71الاؾخ٣ها ألزباع صو ٫اإلاٛغب ألا٢صخى ،جد ٤ُ٣وحٗلُ :٤ظٟٗغ ومدمض الىانغي ،صاع
ال٨خب ،الضاع البًُاء1954 ،م .
الىانغي ،ظٟٗغ بً ؤخمض
 -72ؾال وعباٍ الٟخذ-ؤؾُىلهما و٢غنىتهما الجهاصًت ،جد :٤ُ٣ؤخمض بً ظٟٗغ الىانغي،
مُبىٖاث ؤ٧اصًمُت اإلامل٨ت اإلاٛغبُت ،الغباٍ2116/ٌ1427 ،م .
َىدـٞ ،التر
 -73اإلا٩اًُل وألاوػان الاؾالمُت وما ٌٗاصلها في الىٓام اإلاتري ،جغظمه ًٖ ألاإلااهُت ٧امل
الٗؿلي ،ميكىعاث الجامٗت ألاعصهُتٖ ،مان. 1971 ،
الىعا٦لي ،خؿً
 -74قُىر الٗلم و٦خب الضعؽ في ؾبخت ؤوازغ ال٣غن الؿاب٘ الهجغي ،1ٍ ،ميكىعاث
ظمُٗت البٗض الاؾالمي ،جُىان1984/ٌ1414 ،م.
ا
ثالثا-الرسائل اجلامعيت-:
خضاص ،مؼوػٍت
 -1ؾُاؾت الضولت اإلاىخضًت مً زال ٫الغؾائل الضًىاهُت (1269-1121/ٌ668-515م)،
عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة٧ ،لُت الٗلىم الاوؿاهُت والاظخماُٖت  ،ظامٗت الخاط لخًغ-
باجىت ،الجؼائغ2113-2112/ٌ1434-1433 ،م .
خمض ،هىع ٧اْم
 -2ألاههاع وصوعَم الؿُاسخي والاصاعي وال٨ٟغي في بالص ألاهضلـ ختى جهاًت ٖهغ اإلاىخضًً
(1237-711/ٌ635-92م) ،عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة٧ ،لُت التربُت للبىاث ،ظامٗت
البهغة2115/ٌ1436 ،م .
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الخٟاجي٧ ،اْم ٖبض هخِل

٢ -3اضخي الجماٖت في ٢غَبت زالٖ ٫هغ الاماعة (928-755/ٌ316-138م) ،عؾالت
ماظؿخحر ٚحر ميكىعة٧ ،لُت التربُت ،ظامٗت البهغة2111 ،م .
قاٞعي ،إلاُاء ؤخمض
 -4اإلاٛغب ألاصوى في ٖهض والة بجي الٗباؽ ختى ُ٢ام ألاٚالبت مً ؾىت  ٌ132الى ؾىت
811-751/ٌ184م ،عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة٧ ،لُت الكغَٗت والضعاؾاث الاؾالمُت،
ظامٗت ؤم ال٣غي. ٌ1411 ،
الكمغيٖ ،بض الخؿً ٧اْم ٖىاص
 -5ا٢لُم الؿىؽ ألا٢صخى وصوعٍ في الخُاة الؿُاؾُت وال٨ٟغٍت في ٖهض صولت اإلاىخضًً،
عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة٧ ،لُت التربُت ،ظامٗت بابل2117/ٌ1428 ،م .
الُغٍ ،٤زالض مؿاٖض خمىص
 -6الغباٍ في اٞغٍُ٣ت (918-761/ٌ296-144م) ،عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة٧ ،لُت
الضعاؾاث الٗلُا ،ظامٗت اإلال ٪ؾٗىص. ٌ1429-1428 ،
ٖبض هللا ،خاعر ٖلي
 -7اليكاٍ الا٢خهاصي باإلاٛغب ألاوؾِ مً ال٣غن الشالض الهجغي الى مىخه ٠ال٣غن
الخامـ الهجغي ،عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة٧ ،لُت التربُت ،ظامٗت بابل2112/ٌ1433 ،م
عجُل ،ؾخاع ظلُل
ُ
 -8ؤؾغة الؿُض ألاٖلى ؤبي خٟو ٖمغ بً ٖبض اإلاامً وصوعَا في صولت اإلاىخضًً  ،عؾالت
ماظؿخحر ٚحر ميكىعة٧ ،لُت التربُت للبىاث ،ظامٗت البهغة2115/ٌ1437 ،م .
الٟغٍجيٖ ،لي نضام ههغ هللا
 -9صولت بجي مضعاع في سجلماؾت (977-757/ٌ367-141م) صعاؾت في ؤخىالها الؿُاؾُت،
عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة٧ ،لُت التربُت ،ظامٗت البهغة2111 ،م .
٦غبىٕ ،مؿٗىص

ً
ً
 -11هىاػ ٫الى٣ىص واإلا٩اًُل واإلاىاػًٍ في ٦خاب اإلاُٗاع للىوكغَسخي-ظمٗا وصعاؾت وجدلُال،
عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة٧ ،لُت الٗلىم الاظخماُٖت والاوؿاهُت والاؾالمُت ،ظامٗت
الخاط لخًغ-باجىت ،الجؼائغ2113-2112/ٌ1435-1434 ،م .
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ا
رابعا-البحوث والذورياث-:
ألاَىاويٖ ،بض الٗؼٍؼ

 -1الٟاّ مٛغبُت مً ٦خاب ابً َكام اللخمي في لخً الٗامت ،مجلت مٗهض اإلاسُىَاث
الٗغبُت ،مج ،3ط ،1ال٣اَغة1957/ٌ1376 ،م .
٦ -2خب بغامج الٗلماء في ألاهضلـ ،مجلت مٗهض اإلاسُىَاث الٗغبُت ،مج،1ط ،1ال٣اَغة،
1955/ٌ1437م.
البىٖبضلي ،اإلاهضي
 -3الغباٍ والٟضاء في وَغان وال٣بائل ال٨بري ،مجلت ألانالت ،الٗضص ( ، )13الؿىت الشالشت،
الجؼائغ1973/ٌ1393 ،م.
خغ٧اث ،ابغاَُم
 -4الخُاة الا٢خهاصًت في الٗهغ اإلاغٍجي ،مجلت ٧لُت آلاصاب والٗلىم الاوؿاهُت بالغباٍ،
ظامٗت مدمض الخامـ  ،الٗضصان (1978 ، )4- 3م.
ؾالم ،الؿُض ٖبض الٗؼٍؼ
 -5الٗماعة الاؾالمُت في ألاهضلـ وجُىعَا ،مجلت ٖالم ال٨ٟغ ،مج  ،8الٗضص ألاو، ٫
ال٨ىٍذ1977،م.
الٗانمي ،مال٨ت
 -6ؤهىإ ألاصب الكٗبي باإلاٛغبَ-غب آلالت ،مجلت اإلاىاَل ،الٗضص ( ،)34الؿىت (،)13
الغباٍ1986 ،م .
الٗباصي ،ؤخمض مسخاع
 -7الخإزحر اإلاخباص ٫بحن الاؾ٨ىضعٍت واإلاٛغب ،مجلت اإلاٗهض اإلاهغي للضعاؾاث الاؾالمُت،
مج ،27مضعٍض1995 ،م .
ٖىاص ،وظضان ٞغٍ٤
 ًٞ-8الدؿٟحر (الخجلُض) في بالص اإلاٛغب زال ٫الٗهىص الاؾالمُت ،مجلت الترار الٗلمي
الٗغبي،الٗضص ( ،)4بٛضاص2111 ،م.
الٟاسخي ،مدمض
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 -9ألالٟاّ اإلاٛغبُت الٗامُت التي لها ؤنل في الٟهُذ ،مجلت اإلاىاَل ،الٗضص ( ،)16الؿىت
الؿاصؾت ،الغباٍ1979 ،م .
مدمىص اؾماُٖل
ُ
 -11الٗال٢اث الؿُاؾُت بحن ألاصاعؾت وؤمىَي ألاهضلـ ،مجلت الٗلىم الاوؿاهُت (ال٨غاؾاث
الخىوؿُت) ،مج ( ، )43الٗضص ( ، ) 156-155جىوـ1989 ،م .
اإلاىىوي ،مدمض
 -11ال٨ىاقاث اإلاٛغبُت وصوعَا في ال٨ك ًٖ ٠الضٞائً الخاعٍسُت ،مجلت اإلاىاَل ،الٗضص
( ،)2الؿىت الشاهُت ،الغباٍ1975 ،م .
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