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 المقدمة
ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ  ِبْسِم ّللاهِ الرَّ

الحمد هلل، رب العالمين والصالة والسالم على نبيه  الرهر م ، محمهد انمهين    
النههاير ن ومههن ايبههده وسدرهه  ونههار علههى نسلهه   لههى  هه م الههد ن  وعلههى الهه  النيبههين

 وبعد.
ألهميةةالبحث ةةتلبحخةةو ما لقلمةةول افمةة لمةةضلب رةةو لقميبلةةي ل  مةةولحةة ل  ةة  ل

بثخةةي ل،جةةونلبحءةةالنلبمق لمةضلهةةابلبحرخةو لبحةةا للبحثةوثييضلع يهةولبحوةةينلمةضل  ةة ل
شةي  ل ة لع ىلمءميعالمخنيعةالمةضلبحث ةيالقبحف ب ةو ل ة لبحخةو مملبم ةنم لبحمن

بحمءن لبحع ميالبحم كمال،لقبحا لجع ن لبجم لهاهلبحث ةيال ة لاخةو لقبثةفلهةيل
كير لمةو ل  يهلمنة لممةضلبعةر ه لمةضلا ثةالبحخةو ممل،لقم  ة ل ربناة لقهةاهلبحث ةيال
منهولمولبعفدا لحيثف ل،لقمنهةوللمةولبعفداة لموحمشةو االمة لبثةفلبم ةواا ل ة ل  ة ل

ماخ ةةةللبحخاصصةةةو لبحخو مايةةةالمةةةضللبحخاصةةةالقبحخةةة ل ةةةيبلااةةةفيلح ثةةةوثييضل ةةة 
بحل ثةةةال،كةةة لمةةةضلبحمع يمةةةو لقبحمصةةةود ل ةةة لبحمءةةةو لبحةةةا ل ةةةيث يي ل،عنةةة لاي هةةةول
خنصةةالعمةة لقجهةةفلايمةة لقم ةةخمر،لامةةول ةةخافيلح اةةربنلمةةضلم  ةة لبحاةةربن لل ةة ل
بحخو مملمع يمو لماخ  العضلثاة لمخثوننةالمةضلبحخةو مملبم ةنم ل، وةنلعةضلب ل

للبحمءةةةةةةوم لمنهةةةةةةولبح يو ةةةةةة لقبم خصةةةةةةود لهةةةةةةاهلبحث ةةةةةةيالانيعةةةةةة ل ةةةةةةيضلماخ ةةةةةة
قبمجخمةةوع لقريرهةةولل،كمةةولل ةةفيلبحرخةةو ل ةةيرلحةةثعيلبحمةةب خيضل ةةفل كةةي لبحةةثعيل
مةةةنه لمةةةضلبحمعةةةرق يضل ةةة لهةةةابلبحمءةةةو لقل شةةةو لحةةة لموح نةةةو ل،قمةةةنه لمةةةضلهةةةيلريةةةرل
معةةةرقبلبقلمل عر ةةة لريةةةرلبحثوثةةةتلبحم ةةةخمرل ةةة لبحث ةةةتلبقلصةةةوث لبحخاصةةةال

اأن لب ل كي لبحرخو لمءةالييضل  ةي لاة لجةالنلمءميعةالقحرير لبحث يالبحمنشي  لب ل
مةةضلبحث ةةةيال،لموهةةةف نولبملخفمةةةالبحاةةةو ةلبحرةةةرم لقبلةةةو البحمع يمةةةو لحةةة لقح مكخثةةةال

لبحخو مايالشىلناارل.
ل

بحمبح اللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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 الملخص
ي(لاخومةة لبح ةةردلمعةةفلبحشةةف ل994هةةةل 384خ لبحمخةةي ىل ةةنال بحةةللبحاولةة لبحخنةةيل

ق ةفلعةرضلهةاهلبحم ةضل،لاعةوحىلمنهةولق ءوهلهللا،لمعفلعف لم ضلاعرضلحهو،لبقبخرلب وم 
موةةةي ونلحهةةةولمعوةةةونلمةةةضل،ل وةةةننلعةةةضلبخثةةةو لبعخمةةةفهولمةةةضلبحمصةةةود ،ل ةةة لاخومةةة لبعةةةنه

 ة لاخةو لبح ةردلمعةفللق ة لم ينةولبحمي ةييل بحمنمةجلبمجخمو يةا،لقم ةميعوا ،لمشوهفبا 
 وةننلعةضل،ل..لد ب الاو مايال(لبحةا لانوقحنةولهية لعرلةونلح يواة .بحشف لح اول لبحخنيخ 

ثة لانوقحنةولهية لمةضلبحءيب ة لبمجخمو يةالبحخة لعرلةهول،لبحخعرمفلمكخومة لبح ةردلمعةفلبحشةف 
،لبحاولةة لبحخنةةيخ ل ةة لاخومةة لبحمةةااي ل ةة ل ةةيوللياةةرهلحاصصةة لبحخةة ل صةةهول ةة لبحرخةةو 

عنةةفمولاةةو ل ةة ل،ل لاييةةرلمةةضلمع يمةةو لبحرخةةو لاو ةة لعةةضلمشةةوهفب لق ةةمو لحةة كةةي لب
قبح ةة لو لعوةةفل،لقمعوصةةرا لحرمةةربنلبح ةةيمهييضلعومةةا،لقمةةضلمعةةفهول ةة لم ةةفبد،لبحثصةةر 

ل.بحفقحالبح يمه لمصي  لخوصا
بملب ة لبشةخم لع ةىل،لع ىلبحرر لمةضلبحرخةو لاةو ل صةونلح ةيبدالقق ةوي لقمعو ةو 

مةةة ل ةةةة لبحعةةةربللا ةةةابشلم ةةةةكنونلقم يشةةةالمةةةةضلاةةةر لبح ةةةةي لقصةةةللد يةةةعلحل يعةةةةالبحمءخ
 وةةننلعةةةضل،لقماخ  ةةالثينةةونلبخةةر،لمخعو شةةالثينةةةونل،لقمنمةة لقاثاةةو لبجخمو يةةالمخنيعةةا

ل.جخمو يالاوحمصود ب لقبمعخاوم بحخ لاو  لابثرلع ىلبح يو لبملبح يو و 
ل
لل
ل
ل
ل
ل



9 

 المبحث االول
 القاضي البن خي وعصره

 انم  ونسب   -1
م  ضل ةضلع ة ل ةضلم مةفل ةضلل ة لبح هة لدبقدل ةضلب ةربيي ل ةضلامةي لهيلب يع  لبح

،ل(1 امولارج لح لبر  لبحمب خيضل  لبحمصود لبحخو مايالقاخ لبحخربج ،لبحخنيخ لبحاول 
ب م لاومننلقمكخ ة ل ةاار الب ةيلع ة لبحم  ةضل ةضلي(ل1037هةل 429  قملناارلبحيعوح  ل

 ة لبحع ةرل خ ةميخ ل لابح  ةضللي(1347هةة 874  قمن ةردلبحةاه  ل،ل(1 بحاول لبحخنيخ ...ا
قهةيلمةول رج ة لل(3 ،ل ينمةولنةاارل ة لمكةو لاخةرلب ة لبحم  ةضلامةولااةفي،ل(2 ل ضلع ة ...ا

قحع لموليارهلبحاه  لمضلب  لبح  ضل،لما وللبر  لبحمب خيضلع ىلب  لبحم  ضل ضلع  
لب ةةة لعةةةربقمةةةضلبحءةةةفنرلموحةةةاارل،لقحةةةي لبحم  ةةةضل ةةةفل ةةةا ل ةةةهيبنلبثنةةةونلبحن ةةةملبقلبحناةةة 

..ل. يةةةاارلمعوةةةه لب ةةة  لا،لموحاولةة لحخعو ةةة لمعةةةيلب ةةةربدلب ةةةرا لع ةةىلمنصةةة لبحاوةةةون
بمةولبحخنةيخ ل،ل(4 القبحاوي لماوم لمعةفلممواة ،لقبحنوي لعن ل  لثيوا ،لبح ر لبحم نفلألص  

ق ةةفل،لبحخةة لبخخ ةةللبحن ةةو ي لموح ةةفنتلعنهةةو،ل(5  هةةيللصةة  لبحةةا ل عةةيدلبحةةىل ثويةة لانةةي 
قمهمةةولل(6 ،لقبحةةىللثةةفلم ياهةةولبم ةةفميض،ل ةةث لبحةةىل  ي ةةال  وةةوعا ةةوللمعةةيلبحمةةب خيضل 

لبحىلبصي لعر يالبصي ا.لل كضلمضللمرل و  لقب ن  لنرجعي ل  ل   ه 
 م لده ونشأت  -2

ع ةةىلمةةوللجمةة لع يةة لبحمب خةةي لبحةةانضلاخ ةةيبل،لقحةةفلبحم  ةةضل ةةضلع ةة ل ةة لبحثصةةر 
قعةضلصةثوهلقعن خة ل(8 ،لقمخ فالهيلعضليارمو لا يحخ ل يهولاي  لعةو ل هةول(7 ،لعن 

لملل  ةةي لبحةةربنل ةة لانمةة لمةة لب يةة لقاع يمةة لحةة لهياةةي   ،لقبجع هةةولرينةةونل،لالانةة لقب ةةولصةة  ق
 خر مة ل،لقب ةولم وةرا ،ل..لبحىلب  . فخ ،لل  لبقلبكير،لقاو  ل ن لا ابشلب   ل نيض

 اةو لل،ح َّلاف لبمولبح  ضلنخر  لهكاب؟،ل  ي  ل يهو.ل او لبحرج ل  و يف ،لمش نلهي ل بن
بَ لبح ي الماصةجلل–قللثل ل،ل مولصن لقهيللحيغ؟ل او لح  لقب ولب م لقلثَص لموجر ل

حءه ةةة ل خ اةةةعللخر  قب مةةةولهةةة لعةةةود ل ةةةينلا ةةة علبحصةةة  لبق لمةةةون،لمةةة ل ةةةنمالبحءو ثةةةا
لقب للخا ل خرا ،ل صو لاثعون...،لمر لع ي ،ل و لا رش...،لق موع لشيئَول  خا  ،لبمح وظ
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قبجعةةة ل،ل ةةة ل ةةةو ن ق ل بن،لق ةةةو ...،ل..ل خأم ةةة ،.ويلح ةةةو  لق ب لعنةةة ب ةةةخا..،. ةةة لبق ل شةةةيه
قماشةضل،ل مةول ب لب ة لنر ةعل ة لمةرق ،ل   ل  خِيلحة ،لح و كل  ل اللث اك.ل  ع  ليحك

قمةةةأمر  لب لب ةةةي لبحةةةربنل،لقمناةةة لح ةةةو  لمةةةضلميلةةة لبحةةةىلميلةةة ل ةةة ل مةةة ،ل ةةة لبخةةةر ل
..لقبقصةةةىلمع مةةة ل،.اثخةةةىل  ةةة ل بننلصةةة ي ،ل ةةة ل مةةةو لايمةةة ،لاييةةةر لد عو ..،.هيةةة 

حعة لا ةةكلبحاصةالا ةيضلمةف ل  ةعلقبحةفهلمةة ل،ل(9 ..ثخىليه ة لعنة لبح  ي ةاا،.مةلحالبم ل ةاحك
لقجهفهلبحا ل اح ل  لاع يم لقص رهلع ي .

 مةةنه لمةةضلنةةاارلب هةةول،لبمةةول ةةنالقمداةة ل ينا ةة لبحمب خةةي لبحةةىل  ةةميضل ةة ليارهةةو
قمناة ل،ل(11 ي(940هةةل 329قمةنه لمةضلنةاارب هول ةنا ،ل(10 ي(938هةة ل327كو  ل نال 

،ل(12 لبحةةاه  لمةةويارهلقحةةفهلعةةضلب يةة ل يحةة ل ا...لميحةةف ل ةةنالا ةة لعشةةرمضلقثنثمويةةا...ا
ب لمةةولياةةرهلقحةةفهلعنةة لب ةة ل ةةو  لميحةةفهل ةةناللي(1200هةةةل 597   ينمةةولن رجةة لب ةةضلبحءةةي  ل
م ةة  لبا ةةوللبحمةةب خيضلب ةة لعةةو ل ةةثعونل،لقهةةيلمةةول رج ةة ل(13 ،ل ةةث لقعشةةرمضلقثنثمويةةا

ق لجموعه لع ىل نالق واة ل مكننةولااةفنرلبحخ ةوق ل ة لبح ةنيضلبحةا لل(14 ،لعومونلقخم يضل
 اةفلقحةفلبحم  ةضل ة ل ية ل اة ل،لقمهمول كةضلمنهمةو.ب ا  لع ي لبحمب خي ل  ل نالقمداة 

كو ةة ل(15  يخ ةةعلبحمب خةةي لب ل فبنخةة ل ةة لبح ةةمو ،ل نشةةألم ثةةونلح ةةف طلمنةةالا يحخةة ،لقع ةة 
حعة ل،،ل اةفلاةو لاييةرلبح  ةللقبحمةابكر ،ل(16 ي(449هةل 333 ب ل نا،لقعمرهل ث ل نيض

الثةفثن لل اارب  لثفنالعضلب ي ل و  ،ليحكل ومعونلمضلبح يئالبحع ميالبحخ لاو ل  ي ل يهو
،ل(17 ..لا.قعِ ةعلم  ظة ،لقحة للكخثة لعنة ل ة لبح ةو ،لمضلح ظ لقث ظة ،لب  ل  لبحمابكر 

اةو ل مخ ةكلدب بنل  ةكني ل هةوللفهقمخ فالبحخنيخ لعضلثيوا لم لقبحفهل خرهلاع يم لقب لقبح
قب ةةول،ل ةةنالخمةة لقثنثةةيض(18 ق ةةفلبخةةردلحةة لمنةة لداةةو ل اةةو  الانةة لموحثصةةر ل ةة لبحمكخةة 

قبلةث لمةول ءةر ...لقاةو لمكخ ة ل ة ل ية لبخرجة لمةضل،لب ه لقبث للمولل ةم ،لمخرعر 
،لقبحصةةة يو ،لق ةةةيضلمةةةو لدب هلداو ةةةونلممخةةةفبنل رنةةة لقمع مةةة ،لدب هلبحةةةىل ةةةكا...قجع ل ينةةة 

ل(.19 لق  لب خصو  ل  لبح ي ...ا،ل لار  لبحنهو لع ىلبحفاو  ء 

ل

ل

ل
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 انرت  -3
 والده -أ

 يةةةفلب للشةةةهره لاةةةو لب يةةة ل،لعةةةربلبحعفنةةةفلمةةةضلب ةةةربدلب ةةةر لبحخنةةةيخ ل ةةةن  لبم ةةة 
قم ءمة لبحمب خةي لممةضل،لبحاول لب  لبحاو  لع  ل ضلم مفل ضلب  لبح ه لدبقدلبحخنةيخ 

ل(22 ،لحرن ل عخ رل    لمصرمونل،ل(21 لوكيامو (ل20 لي(891هة 278مأ  لقحفل نال ،لكخ يبعن 
،ل ثةة لبحةةىلم ةةفبد(ل23 ي(932هةةةل 320كي ةة لعةةو ل هةةولقان اةة لع ةةىلشةةييخهولق ةة ل ةةنا 

لي(.ل767هةل 150  ل(24 ،لقا ا لع ىلب ر لشييخهولا ابشلقمنه لب  لثني البحنعمو 
ل وةونلبمهةيب ،لق و لعن لبحةاه  ل ال ةم ل ة لثةفقدلبحينثمئةا ققحة ن

قاةو ل،ل(25 
ق ةةو لعنة ل ة لميلةة ل،ل(26 ل بقمةةالحرشةعو قعو  ونلمةوحرنيلقبحنءةيي...ا،ليايةونلبحعةوح مةضلب

قم  ةةةةةللمةةةةةضلبحن ةةةةةيلقبح  ةةةةةالشةةةةةيئونل،لاةةةةةو ل   ةةةةةللح لةةةةةويينيضل ةةةةةخمئال صةةةةةيف لاخةةةةةرلب ةةةةة  ا
قحعة لممةولنباةفليحةكل ةي لبحم  ةضلبحخنةيخ لمو ا ة ل،ل(28 قح لدنةيب لشةعر،ل(27 عظيمون...ا

ثة ل ةفل لمعمة لماصةي ا ل،لعرلق ةن لدق لبحعشةرمضال ا  لبحشةلمضل ي لقبحفهلعضل    
ل بحخ لبقحهو

 (29) ".اي مده رنلب من جاز المدهْ          وال البنايي لم اطع َنْسُي الُنسى
،ل(31 ،ل رقب ةالبحشةعرعضلبحشةعربن(ل30 قماارلبحخنيخ لبم ضلب لقبحفهلبخالبمجةو ب 

خنةةيخ ل ةةو لم نةة  لالثق نظنةة لقهةةيلمونباةةفهلبحاليةة لبحث ةةفبد ل مةةضلب لقبحةةفلبحم  ةةضلبح
 ةي لموكنة لبث ظة لح يرهمةول،ل(33 قبحث خر ل،ل(32 مضلشعرلب  لاموي،لقث ظ لمعفه،لب  

 ايحةي  لمةضل،ل و ل قاةو لب ة لقشةييخنولموحشةوي.مويخ ل صيف ،لمضلبحم  فثيضلمضلبحشعربن
لحعةة ليحةةكلنةةفحنول.(34 لال... هةةيلثمةةو   ،لقحةة ل اةة لبحشةةعر،لث ةةللح لةةويينيضلب  عةةيضل صةةيف 

بحىلب لقبحفهلاوة  لمةوحع  لقبخةاه لحةي لمةضلع مةونلم ةفبدلبحةانضلا اة لع ةىلبنةفنه ل ة لمةضل
لع مونلبحشويلب وون.

 الاةةةةةةةةةةةةةةةةو لعوحمةةةةةةةةةةةةةةةةونلمأصةةةةةةةةةةةةةةةةي لي(1232هةةةةةةةةةةةةةةةة 630   ةةةةةةةةةةةةةةةو لب ةةةةةةةةةةةةةةةةضلبمثيةةةةةةةةةةةةةةةةر
،لقحعةةة لمةةةو عال ل ةةةي لب ةةةضلبمثيةةةرل يحةةة لقبحةةةفهلمةةةوحخنءي ل،(37 ...لا(36 قبحنءةةةيي(35 بحمعخالحةةةا
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ي(لقبحةةا لجع ةة لهةةيمضلاةةو لعوحمةةونلمةةوحنءييل1266 لهةةة664مةةويارهلب ةةضلاةةوققطلبحمخةةي ى 
ل(38 ل.مضلريرلبحشيعالمضلبحم  ميض

ي(لمايحةةةةة  الاةةةةةو لب ةةةةةيلبحاو ةةةةة ...لمصةةةةةيربنلمع ةةةةة ل1364هةةةةةةل 764نن ةةةةردلبحصةةةةة ف  
قمخ علم ل،ل(40 لقماو لب  لاو ل اييلمعشر لع يي...ا،لبحمنء (39 ل رللع ىلبحر وي .بحنءيي

 لوييينضل ةثعمويال صةيف لماليعةال ةي لمةو   للريرهلمضلبحمب خيضلمضلب  لاو ل   للح
ل(41 ح يره لمضلبحم فثيض...قم  لل  لبحن يلقبح  الشيئولاييربن.

بحاالبعةة ل ةة لمنو ةة لل(42 قمةةرق لبحخنةةيخ لبم ةةضل صةةالث ةةللقبحةةفهلحاصةةيف لدع ةة 
لب ةة ...لننشةةفلنيمةةونللا ةةو  بهةة لبحةةيمضل لبيليبشلخمةة لعشةةر ل ةةنا،ل ةةمع   معةةيل،لق ةةن ن

...لقهةة ل  ةةيل ةةةخمويال،.بحخةة ل  اةةرل يهةةةول ةةوحيمضلقمعةةفدلمنةةةو  ه ل صةةيف لدع ةة لبحليم ةةةا
لثخةةةةىل،ل أشةةةةهي لث ظهةةةةولحمةةةةول يهةةةةولمةةةةضلم ةةةةوخر...،ل يةةةة   ا ةةةة  ل و ةةةةيف لاارجهةةةةولبحةةةة ن

لع يةة .،ل ةةفب عن ،لبث ظهةةو بقل،ل ةةخ  للخم ةةيضل يخةةونل،ل اةةو ل كةةأ  لمةةكلاأخةةاهو،ل أح  ةة  
.ل أخرجهةةو.ثةة لارمةة لموحرخو ،لمويةا ق ةةفلاةةو لانمةة ل،ل ةةَ مهولبحة نلقل،ل..؟ ا ةة ل بد عهةولبحةة ن

 ر ةةم لمةةضلدب هل ا ةةي ل يهةةولقحةة لباشةةور لنةةيم لقحي خةة للاو ةة ل ةةفخ  لثءةةر نل،للثةةرل ةة نل
 ارجة ل،لقباانخهةو،لان ل فل رر لمضلجميعهةو،ل  لبح  رل  مولاو ،لمشىنريرلث ظهو

بحي لرفق لع ىل  م ل ء   ل يضلنف  .ل او  ...لاة لث ظة لمةضلبحاصةيف ل؟ل ا ة ل  ةفل
 أخرجةةة لبحةةةف خرلمةةةضل.ق ةةةو لحةةة ل هواهو،ل  وةةة لق ةةةف لا ةةة ل ةةةفلاا خ ةةة  ل،لأ ةةةرهوث ظخهةةةولم

لكيةةرلمةةضلمئةةال يةة .لبحةةىلب لموةةي ل ةة ل،لقل ةةولب شةةف ل،لق خ ةة لق ظةةرلهيةة ،ل أخةةاه،لك مةة 
َ جلمنهولعف لبق بللق ةو ل ب شةفلمةضلهوهنةو  صة جل،ل أ شةف لماةفب لمئةال ية لل خةر ل،ل صن

 أ شفا لمضلمئال ي لمنهةولبحةىل،لضلهوهنوملق و  ب شف  ،لبحىلب ل و ن لاخرهولممئال ي 
 ومن لبحي لق ن ن ل ل  لقعين لق و  لموهللل و ن ل،ل هوح لمول اهلمضلث ضلث ظ ،لاخرهو

ل(ل43ال .مخ ربثفبنل هابلب  لبخوبلع يكلمضلبحعيض

بحم  ةةضلبحخنةةيخ لع ةةىلماةةفب لث ةةلللمةةضلبحةةنالبحمخاةةفيلنخوةةجلعةةف لبمةةي لاأكيةةف
قارماخةة ل ةة ل،لبحءةةفلمةة لب نةة لمب خنةةولقعن ةةا،ل ةة ليحةةكقبحةةفهلمةةضلبحشةةعرلق ةةرعال فنهخةة ل

للا فيظ ل يضلبح يضلقبحاشي القاأثيرهلع ي لق ا ليحكلبحخوثيرلح  يفه.
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قث ةضل،لقممخفث لبحيعوح  لمايح لاو  لامضلب يةو لبهة لبحع ة لقبمد لقب ةربدلبحرةري
حةةةي مرلب(44 ..لقاةةةو لبحمه  ةةة ،...لاةةةو لنخا ةةةفل وةةةونلبحثصةةةر لقبمهةةةيب لموةةة ل ةةةنيض.بحشةةةِي 

قموةةةةةةةةيفلب ةةةةةةةةةضل،ل(45 قريةةةةةةةةرهلمةةةةةةةةضلق  بنلبحعةةةةةةةةربلل مي ةةةةةةةةي لبحيةةةةةةةة لقمخعصةةةةةةةة ي لحةةةةةةةة ...ا
قق ةةةفلع ةةةىل ةةةيفلبحفقحةةةال ةةةضل،لل ةةة ل اكةةةو ل ةةةف مونلح ةةةي مرلبحمه  ةةة لي(1373هةةةة 774  كييةةةر
قمويفلمعوةه  لب ة لاكةو ل ة لبح اة لقبح ةربييل،ل(47 ل وكرم لقبث ضلبحي ...ا(ل46 ثمفب 

قاةو ل،ل(48 قاو ل ة لبحهيئةال ةفق ...ا،لعلقبحهنف اقبشخهرلموحرنيلقبحمنل،لقبحشرقطلرو ا
قمل(ل49 ،لمايحة لب ةة ل ثمةة  لهللا،ل عظمةة  لدبيمةونلقمةةاارهل ة لاخثةة ل ة لبكيةةرلمةضلميلةة لقحةفه

حعةة ليحةةكلل(50 ،لثةة ل ثةة لعنهةةولبحةةىل وةةونلقب ةة ،لاا ةةفل وةةونلبحرةةر ل  يانةةولب ل ةةاارلب ةة 
ل.ضلقب ي لجفلبحم  ضن يضلمف لمو ه  لمضلبحع ييلقمولخاهلمضلبحمعر العضلبم فمي

 يةةاارلبحاليةة ل،ل(51 ي(953هةةةل 342اةةي  لموحثصةةر ل ةةنا لقمخ ةةعلبحمب خةةي لب ةة 
 و ل ثفثن لب  لمةو لجةف لموحثصةر ل ة لنةييل،لبحث فبد ل لابخ ر ولب ضلبحم  ضلبحخنيخ 

قد ةةضلمةةضل،لبحينثةةونلح ةةث لَخَ ةةي لمةةضلشةةهرل  يةة لبمق ل ةةناللثنخةةيضلقب  عةةيضلقثةةنالمئةةا
ل.ل(52 رمْ لح  ...ا  لار البشخ ل،لبح ف
 ولده  -ب

،لاةةو لبدنثةةونل،لهةةيب  لبحاو ةة لع ةة ل ةةضلبحم  ةةضل ةةضلع ةة لقعةةربلمةةوحخنيخ لب وةةونل
 بخةةةالعةةةضلع مةةةونلاييةةةرق لمةةةنه ل ةةةعيفلي(1166هةةةةل 562  ل ةةةو لعنةةة لبح ةةةمعو  ،ل ولةةةننل
ق ةةو  ل،لالقياةةرهلب ةةيلمكةةرلبثمةةفل ةةضلثو ةة لبحاليةة لقلخ اةةونلاييةةربنلمةةضلاثاةةخه ،ل(53 بحةةر ب 

،لخ ل اي لقحف لموحثصر ل  لبحنصللمضلش ثو ل نال ثعيضلقثنثموياق مع،لكخ  لعن 
 اةفل،لقحة لاةال لما يحةالبحةىلاخةرلعمةره،لعنفلبح كةويل ة لثفبثخةال(54 قاو  لق    لشهودا 

..ب ة لاو ة لحة ل...ل ق لحنةولعن ،.كو لمخ  ظونل ة لبحشةهود لم خواةونلصةفق ونل ة لبح ةفنت
ق معخ ل اي ل،ل لبحث فبد  لاكخ  لعن  و لبحالي،ل(55 ل..ا.عضلبحخنيخ لبجو  لص ي ا

 .(56 ..ا،.قحف لموحثصر 
ةةةةةةةةةةةةةر ل (ل57 قمخ ةةةةةةةةةةةةةعلمةةةةةةةةةةةةةضلاخةةةةةةةةةةةةة لعنةةةةةةةةةةةةة لب ةةةةةةةةةةةةة لصةةةةةةةةةةةةة َ لبمةةةةةةةةةةةةةولبحعةةةةةةةةةةةةةننلبحمعق

قاةو ل ةيضلبحمعةر ل،لقاةو لنةرق لبحشةعر،لقلخالعنة لاييةربنل،ل(58 ي(1009هة 449بحمخي ى 
لقم ةفقلب ،لمبب  ةال(60 ،لي(1108هةة 502 لبحمخةي ى(ل59 ق يضلبحالي لب ي ارمولبحخ رمةال ل
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 وةننلعمةولاةو ل  صة  ل،لا كلبحص ثالمكن لقحةفلبحخنةيخ لمةضلبخةالبحع ة لعةضلبحخ رمةال ل
لمضلص  خ لح معر .

قبعموحهةةةول،ل(61 ع ةةة ل ةةةضلبحم  ةةةضلبحاوةةةونلاأ يةةة لعةةةف ل ةةةيبث لمنهةةةولبحمةةةفبيضلاا ةةةف
قم ءمةةة لبحمب خةةةي لع ةةةىلب لب ةةة ل،لقريةةةرليحةةةكل(64 ق رم ةةةيض(ل63 قبح ةةةردب ل(62 قدق  ءةةةو ل

ل(65 لي(.1055ل لهة744بحاو  لع  لاي  ل نال 
لشي خ  -4

مةةةو يضل،لا اةةةىلبحم  ةةةضلبحخنةةةيخ لبحع ةةة لمنةةةالصةةة رهلع ةةةىلنةةةفلبحعفنةةةفلمةةةضلبحشةةةيي 
قبحةةةا ل ةةةو ل،لقاةةةو لبق لشةةةييخ لبحةةةانضل ةةةم لمةةةنه ،لقبح ةةةمو لقبخةةةالبمجةةةو ب ل(66 بحاةةةربن 

 ةنالخمة لقثنثةيضل،لبحماةر نلبحث ةفبد لموحثصةر ،ل(67 ..بمثري.عن  لاثفثن لب يلبح ثوط
مةضلميلة لمةضلاخومة لب ة ل ةم لثوةي بنلمةضلب ة للق ةو ل ة لبكيةر،ل(68 ل...ا و ،لقث يمويا

،لب ةةةم ،لقب ةةةولثولةةةر،ل يةةةاارلب ةةة  ال  ةةةر نلع ةةةىلب ةةة لمكةةةرلبحصةةةيح ،ل(69 مكةةةرلبحصةةةيح 
قمباةفل ة لميلة لاخر ايحة  البخ ر ة ل،ل(70 ..لا،. ةنالخمة لقثنثةيضلقث يمويةا،لموحثصر 

ق ةةةةو لعنةةةة لب ةةةةضلل،(71 ب ةةةةم ...القب ةةةةو،لب ةةةةيلمكر...بحصةةةةيح لموحثصةةةةر ل ةةةةنا... ربن نلع يةةةة 
قماارهيلب  لبخالب وةونلعةضلب ةيع  البح  ةيضل ةضل،ل(72 قاو ل موع لص ي ونلالبحءي   ا

،ل(74  ةةربن لع يةة لموحثصةةر ل ةةنال ةةث لقثنثةةيضلقث يمويةةا...ا،ل(73 م مةةفل ةةضلعيمةةو لبح  ةةي ل
لل(75 ق و لب  لحاىالبموعمرلم مفل ضلع فلبحيبثفلبحمعرقبلم نيلثع  

ق ةةةةو ل،ل(76 ..ا،.قلجةةةةو لحةةةة لجميةةةة لمو صةةةةجلعنةةةةف لمةةةةضل قب واةةةة ،ل..،.ق وحالبهةةةةف،ل
ق ةو لحة ل كةضلعنةفلقبهة ل ةضل  يةىل،لبحاه   ال م لمضلقبه لبحمو   لصوث ل صةر...

بحةةا لاةةو ل،لي(957هةةة ل346  بحثصةةر ل(78 قمةةضلب ةةضلدب ةةا،ل(77 لريةةرلهةةابلبح ةةفنت...ا
فلهللال ةضلبثمةفل ةضلق و لعن ل  لاخومة  القثةفثن لع ة(79 ،لناارهل  لمبح وا لب  لبخالعن 

لمعةةيلبحءنةةف...لال ةةو  ،لبحماةةر نلبحثصةةر ل،لدب ةةا .لقم هةة لمةةضلثفنيةة لب ةة ل(80  ةةمع لل ن
ق  فبدل وننلعمةولاةو ل،ل وىلبح نيب لبمقحىلمضلعمرهلموألخالعضلبحشيي ل  لبحثصر 

امةولبشةو لبحخنةيخ ل ة لمعةرضلثفنية لبحةىلبثةفلبحشةيي لبحةا ل،ل أخاهلعضلب ي لمةضلبحع ة 
،ل اارهلمايح  اقعوف ل قبنةخه ل  (تلقبحا ل ا لعن ل صالبحن  لدب يو لبخالعن لبح فن

حعةةةة ليحةةةةكل،ل(82 ...ا(81 ..لبحربمهرمةةةةال ل.بشةةةةيونل قبهةةةةولبصةةةة و لبح ةةةةفنتلمنهةةةةولموثةةةةفثنيوه
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يل(لعنةفمولاةو لبحخنةيخ لمخةةيح لبحاوةونل ة لا ةةكل1282هةةةل 681مةويارهلب ةضلخ رةو   ل
.قم ةفقلمةضليحةكل(84 ق بمهرمةال(ل83 دلقلنةالقب ة لاةو لنخا ةفلبحاوةونلمع ةكرلمكةري،لبحمنواع

ل(85 لانا  ل يضلبحعفنفلمضلبحنيبث لقبحقيويلممهمالبحاوونلع ىلبكم لقج .
 حياتهههههههههههههههههههه 

،لقانا ل يضلم فبدلقريرهولمضلبحمف ل  لبحعصرلبح ثو  عو لبحم  ضلبحخنيخ ل
هةةة لل،ي(لقعوصةةةرلخم ةةةالمةةةضلخ  ةةةويه 994هةةةةل 384ل–يل938هةةةةل ل327 ح  خةةةر لمةةةو يض

هةةة(ل خةةر ل333-329بحا ي ةةالبح ةةود لعشةةرلقهةةيلبحمخاةة لبلب ةةربيي ل ةةضلبحا ي ةةالبحماخةةف ل 
قمةضلمعةفهلبحا ي ةالبحم ةخر  ل،لا   لب ةضل بيةعلع ةىلبمةر لبحءةي لبحمعرق ةالمةأمر لبممةربن

قبحا ي ةةةالبحيوحةةةتلعشةةةربحملي لبل ةةةضلبحماخةةةف ل،لقبحةةةا لاو ةةة لخن خةةة لب  عةةةالبشةةةهر،لمةةةوهلل
ثة لبحا ي ةالبحاةوم لعشةرلقهةيل،لهةة(382-364ا ي البحلةوي لبل قبح،لهةل(334-363 

ل(86 هة(لبحا لب خه لثيو لبحخنيخ ل  لعهفه.384-382بحاود لموهللل 
قب خمرلموحف طلقبألخةال،ل  لبحثصر من مونلحيبحفهلق ه لمضلع م للبحم  ضلاو ل

،لعةةةيضقحن يرةةة لقماةةةوبلع يةةة لمةةةضلبحلعةةةضلبحع مةةةونلقعةةةضلقبحةةةفهلبحةةةا لاةةةو لنرشةةةفهلقمع مةةة 
بخ رهلقبحفهلمأ لم ا رل،ل ياار ب  لحمولث للبم يو لبح خمويالمضل صيف لدع  لبحاالبع 

 هةةيلنخ ةةفالعةةضلثيواةة لمعةةفل،لقم ةةفقلب ةة لحةة لنن صةة لعنةة لبملمعةةفلاةةي  نلل(87 ،لبثةةفبنل ةةاحك
 أ  لان لباا ةفلبحاوةونلقبحي ةيبل،لق و لقبحفهلهياي  ا...ل  ل نال  لقخم يضلقث يمويا

قب ةةةةول ةةةة لدب  ل،لقبعمةةةةو ليحةةةةك،ل ةةةةه هولقج  هةةةةو،لق ةةةةيلل بمهرمةةةةال،ل..،.م ةةةةيللبمهةةةةيب 
قهةةيلمةةو  ه لمةةضلانمةة لمةةضل ةةكن لموحةةفب ل،ل(88 لقلمةةر ل ةة للةةيعخ لم ةةخقي .ا،لمةةوألهيب 

ل.بحخ لخصصهولقبحفهلح 
حع هةةةولم ةةة  ل ر ةةة لمةةةضل،لبحاولةةة لبحخنةةةيخ ل ةةة لثيواةةة لمعةةةفدلريةةةرل  يةةة لمةةةضلبحم ةةةضلمةةةر

ي(لقبحخةةة ل959هةةةة ل359 نةةةالبحخةةة لح اةةة لمةةة ل ةةةنا ةةةاارلبقحهةةةولبحم ،لبح ةةةنايضلقبحةةةي  بن
لصربل يهولعضل

قصةةةةةةيد  للةةةةةةيعخ لمةةةةةةضل  ةةةةةة لبحةةةةةةي مرب ضل،لبحةةةةةةا لاةةةةةةو لبق لاا يةةةةةةفه،لبحاوةةةةةةونل
 أصةعف لبحةىل،لقبخرجهولعةضلنةف ،ل..،. اارل الب  لبخالليعخ لمومهيب ل،(89   و ءض
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بحاوةونلق فلشم لم لبعةفبنههلقاعصة يبلح ةي مرلبحةا لصةر  لعةضل،ل(90 ..لا.م فبدلمخظ مونل
ل و شفلبحخنيخ ل صيف لمل عهول 

ل

 لئن أشمت االعداء صرفي ومحنبي
 وبسهههههنة   وترحهههههال  و هههههب    مقهههههام  

 

 فمههها صهههرف ا ف هههلي وال ارتحههه  الملهههدُ  
 (91)كهههعا عهههادة الهههدنيا وأخالًسههها الِنر هههْد 

 
ي(لبلةةلرا لبحةةىلبح ءةةينل975هةةةل 365 اعةةرضلبحاولةة لبحةةىلم نةةالبخةةر ل ةةنا

 ة ل ة لا ةكلبحم نةالهياةي  لالب ة لانة ل ةفلحءةأ لبحةىلقمخ فالعةضل  ،ل(92 بحىلبحثلي ا
قبعخصةم لمأميرهةولمعةيضلبحفقحةالب ة لبح  ةيضلعمةرب ل،لهو  ةونلمةضل رثةالح اخنة ،لبحثلي ا

خةةوي يضل،ل..ل أح يةة لهنةةوشلجموعةةالمةةضلمعةةو   لموحثصةةر لققب ةة .(93  ةةضلشةةوهيضلبح ةة م 
قحءةةأقبلبحةةىل،لمةةربنلبحةةا لاةةو ل ةة ليحةةكلبحي ةة لق لل،(94  ةةفلهر ةةيبلمةةضلب ةةضلمقيةةا،لع ةةىل  ي ةةه 

 نخشةوكىللثيبحنةولق خمنةىلبح ةردلممةول  ةضلهية لمةضلل..،. رنول ءخم ل  لبحم ةءف،لبحثلي ا
ثخىل نردلهللالاعوحىل،لبملل  عالبشهر،ل...قمخوم ل يح  ا...ل مولموىل،بحايبلقبحشف ...ا

لل.(95 ..ا.   لبح مفلقبحشكر،ل..لق دن ولبحىلعيبيف ولعنفه.قعضلايير،لعن 
ي(لمربحاولةةة لمم نةةةالبخةةةر لروةةة لع يةةة ل يهةةةولعوةةةفل981هةةةة 371ق ةةة ل ةةةنا 

 ةثيلعوةفلبحفقحةالع ةىلبحاولة لبحم  ةضلل و لعنهولب ضلبحي د ل ا،ل(96 بحفقحالبح يمه 
قيارهةولبحخنةيخ ل ة ل،ل(97 ..لا. ضلع  لبحخنيخ لبح ن  لقاةو ل ل ةعلح ةو  ل ة لبحشةو ع 

 اةةو  لالح اخنةة ل،لم نخةة   عةةالنخيجةة لحة ل ةة ل(98 كخومة لعنةةفمولب  ةة لحةة لب ة لبح ةةردلبح ث ةةون
ل.(99 ل..ا...بحروا لبحشوعر...ل  اخهو.م نٌالر يظالمضلبح  لو ل أ   لح 

 ت لي  لمنصب الق اء
 اةةفلياةةرل ةة لاخومةة لثةةفنيونل،لاةةيحىلبحاولةة لبحم  ةةضلبحخنةةيخ لبحاوةةونلمعةةف ل ةةيب 

م ةةيلل(101 دب لبحوةةر ل ةة (100 عةةضلبثةةفلبحاوةةو ل ةةو لعنةة  لاكةةو ل ا  نةة لع ةةىلبِح يةةو 
ممةةولل(102 ل..ا.قاةةو لخةةو  لبحم ةةءفلبحءةةوم ل هةةو،لقب  عةةيضلقث يمويةةال ةةنال ةةخال ةة لبمهةةيب 

-333 نا ثيتل وىلبحمف ل يض،ل   ه لمضلانم لب لايحيخ لاو  لقعمرهلعشرق لعومونل
قحعةة لمويه نةةولبحيةة لهيمونباةةفهلمايح  ب ةة لحمةةول،لي(هةةةل ةة لبحع ةة لقبحةةف ط944-957 346
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قحمةةولع ةةة ل،لي(978هةةةل 368  ليقو  ةةضل ةةةل(103 كةةو لمةةومهيب لشةةهفلعنةةةفل ولةةيهولبثمةةف
 ةو لقمةضل.  ة ل  ع ،لال   نة لب ةكل ةفلشةهف لعنةفل ةضل ةيقو ل و لح  ،لبحي مرلبحمه   لم 

ةيو ؟ل  ة  بمل،ل ضل يقو لثخىلاشهفلعنفه قب  ...لب ضلب ة لبحاو ة لبحخنةيخ لب ةخويلب ةضل ق
ل  لبحشهود لعنفه لنيمئالعشرمضل نا.،لجمومنل،لم لبح فبثا،لب ق  و ل لقج للقاو  ل ن ق

،ل خا يةةفشلعمةةننل،ل ولةة لبحاوةةو ،ل(104 بحةةىلب ةة لبح ةةوي لألااةةفي،لب لاءةةىنلبحةةىلبح وةةر 
ق ة ي  لبحية لبم لمة ل،ل  ة لمو ةو ليبشلبيبلب عة ل ةيف ولبحةي مرلمة ،لاا  لب  لهي لشهيدبنل

ايةفلبرخنمهةول،ل لب ظرقبلبحةىلياوية نف    ي لبحشهود لب ر .ل و كلق و لحمضلاو ل يضل
،لق ةو لمةضلبح ةيطلبحةىلم ةفبد،ل فعي لحة ل...ح ل بخردلمع لبحىلم فبدث ل و ل،ل رصا

لبحةةىلم ةةفبد بحةةىلب ل  ةةف  ل،ل خاةةفيلبحةةىلب ةة لبح ةةوي ل ةة لبمةةر لممةةولدعةةوه،لهةةة349قق د  
لل.(105 ل..ا.عمننل

بق لمواا ةةفلبحاوةةونللقمخ ةةعلب ةةضلخ رةةو لمةة لصةةوث لبحمنةةخظ ل ةة لب لبحخنةةيخ ل ا
 ةةةةةة ل ةةةةةةنالا ةةةةةة لل(106 وحاصةةةةةةرلق  ةةةةةةي بمةةةةةةضل  ةةةةةة لب ةةةةةة لبح ةةةةةةوي لعخثةةةةةةال ةةةةةةضلع يةةةةةةفلهللالم

قحع لخيرلدحي لع ىلمكو خ لق معخ لقعفح لمعفلايحي لبحاوونلمضل   ل،ل(107 ..ا.قب  عيض
بح ةةوي لمةةويارهلب ةةضلبحءةةي  لعنةة ل ةةويننل البخ ر ةةولبحخنةةيخ لعةةضلب يةة ل ةةو للبحاوةةو  ولةة ل
ل..ل اي لاو ل   ف ولهمفب ل ج لم خي  أث لبحاول ل  ي ل يح ل  أ لعن ل . معخ  الا ق

ح ل ربنلقجهربنل رب   ل  لثوي لبحمء  لحيا  ل يح لقلمرلمأخالخلة  ل ة لاخة لحي وةرل
هيقي لبحشهود ل يهول ء  لبحاول لقثورلبحرجة لمة لبحشةهيدل  مةولب بدلب ومةالبحشةهود لحة ل
 ا  ة لبحاولة ل  ةئ ...عضل ة  ليحةكل اةو لب رشةللحة لب ة  لمةَربنل  ة ل  ةعن ل  ةي ل يحة ل

 لنفخ لبحَ ل  لا لنييل أعفلخليبا لمضلثيتلاا لعينة لع ية ل و لاو،ل اي لح لقايف
مضلدب  لبحىلمء   ل  مولدعيا لبحيييلح شهود لجونل عفد لخلوهلمضليحةكلبحمكةو ل ةويبل

ل.(108 لاله ل بد لخليايضلبقلثنال ع م لب  لمخصن ل   لب    
بمق لهابلح اوةونل اةو ل الثة لصةر  للاا يفهقماارلهيعضل    لب  لصربلعضل

لبحةةي ب  لم مةةفل ةةضلبح ثةةوط،لضلا ةةكلبحيم ةةال ةة ل ةةنالا ةة لقخم ةةيضلقث يمويةةاعةة ،لحمةةولقحةة ن
ل.(109 ..لا.قلشاصن لبحىلم فبد،لق ثيلليعخ ،لقصر ن ،ل اصف  
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..لثكىلعضل    لب  ل  ل نالثنالق خيضلقثنثمويالاةو ل.الق و ل و ي لب  ل 
ثوةر لب ةولمء ة لق و ل ة لميلة لاخةرلمةضلاخومة  لا،ل(110 مخيح لبحاوونل يب  ...لا

لبكخةة لحةة لع ةةىل،ل ولةة لبحاوةةو لا ةةابش(ل111 ب ةة لبح ثةةوطلب ةةضلب ةة لبحشةةيب   قانةة لثينئةةات
،ل(112 بح كةةةةةة لقبحي ةةةةةةيبلممفننةةةةةةةالبح ةةةةةةنيلموةةةةةةةو ونلبحةةةةةةىلموكنةةةةةة للخ  ةةةةةةة لع يةةةةةة ل خررمةةةةةةة 

قياةةرل ةة لميلةة لاخةةرمضلاخومةة لب ةة ل،ل(115 ق صةةرب ضله يةةر ل(114 قخو يءةةو ،ل(113 قد ي ةةون
قيارل،ل(118 قعالبحفقحال ضل يم ل(117 ب ويلبحملي لبل  (116 كو لنخا فلبحاوونلمع كرمكري

 يةةاارلب ةة لبخةةالبح ةةفنتل،ل(120 مءالمةةر لب ةةضلعمةةر،ل(119 لامعةةفليحةةكلب ةة لاةةو لع ةةىلبحاوةةون
ثننولموحميصة ،ل(121 عضلبحيمف   ة لمء ة ل،لقماارهل  لميل لبخرمضلاخوم لمايح ل الثةفن
نيمئال ة لجم ةالقهيل ا  ن ل،ل..لبم صو  لبحمعرقبلموحيمف .قهيل  م ،لعوفلبحفقحا

قاةةو لعوةةفل،لق ةةنن  لبكيةةرمضلا ةةعيضل ةةنا،لمةةضلبعمةةوح لع ةةىلبحاوةةونلمءالمةةر لب ةةضلعمةةر
قبثوةةر  ل،لهيةة لثةةفنا،لقعمةة لحةة لمء  ةةونلم وةةرا ،لبحفقحةةالب ةةخفعوهلمنهةةولحع ةةيلب ةةنوده

.ل(122 ..ا،.ق ةةةةةمعنولمعةةةةة ،لثخةةةةةىل ةةةةةِم لمنةةةةة ،لقجموعةةةةةالماصيصةةةةةيضلمةةةةةضللهةةةةة لبحع ةةةةة 
قم ةةفقلح ظةةوهرلح  يةةو لب ل،لوةةفلبحفقحةةالبح ةةيمه قمو  خشةة  لب ةة لاةةو لمار ةةونلمةةضلمء ةة لع

 يةفل،لحع م لقمشةخ وح لموح ةفنتلقمنصةث ل ة لبحاوةون،ليحكلبحخارم لمضلبح  لو لبح يمه 
ب  لنرج لبحىلب لبحاول لهيمضل عىلموحالقبدل يضلب نالبح  لو لقبحا ي البح ثو  لع ىل

خلة لبحاولة لب ةيع  لقبحةا ل،ل..اةالقدلبحلةوي لبل  نة لعوةفلبحفقحةا.مويارهلبحةاه   لا
ل.ل(123 ل..ا.بحم  ضل ضلع  لبحخنيخ 

 وفات 
، يل(994هةةة 384بجمةة لبحمب خةةي لممةةضلارجمةةيبلحةة لب لق واةة لاو ةة ل ةة ل ةةنال 

عوةةفلبحفقحةةالمةةضلم ةةود  لمنالحةة لقاو ةة ل ثةةيضلمنعةة ، معةةفاخرلم نةةالبمةةخ ضل هةةولبحاولةة 
  هولم ةكيم لقم  قِصة لا ةكلبحم نةالق ة،ل  ثونل  لروث لع ي لب خه لممةي لعوةفلبحفقحةا

..ل. ياار لب  لحمولق دلالعوفلبحفقحالبحىلم فبدل  كةىلحة لب لبحلةوي لمخءةو  لعةضلب نخة 
 ياةةة لع يةةة ليحةةةكل اةةةو لح خنةةةيخ لاةةةاه لبحةةةىلدب لبحا ي ةةةالقااةةةي لحةةة لعةةةضلقبحةةةف لبحصةةة  ل

 ةةةةأا علب للب هو...م ثةةةةو لميم ةةةةولع يهو. عةةةةودلبحخنةةةةيخ لبحةةةةىلدب هلحي ةةةةث لبيثةةةةالدب بحان ةةةةا
..ل أ  ةالبحةىلعوةفلبحفقحةال عر نة لعةا هل  ة ل ا  ة لقب  ةال.نةفلعةيدهلبحةىلدب هبحخنيخ ل حةعلع
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بحي لمضل  خع  لموجر ل رل لر مو  ...لقعودلبحي ل او  ب ة لنخع ة لقحةي لمع ية لقشةوهفا ل
لمو  ل    ل رب ة   للع ىلصي   اابلقبحنوطل  شي  لقمعيدق  . أرخوظلغيوونلمءفدبنلثرشن

..قب ةةخمرلبح ةةا ل.قماةةأي لألثةفل ةة لبحةةفخي لبحيةةكلبم  رمةأ ل بحةةاليلمنالحةةكلقمااةةردلعنةة ل
.حعةة ليحةةكلبحمنةة لاةةو ل ةةن ليقلثةةفنضلح اولةة ل(124 الع يةة لبحةةىلثةةيضلق ةةو لعوةةفلبحفقحةةا

قمةةضل،لبحةا ل  ةةضلمصةفدهلقهةةيلاخةو لبح ةردلمعةةفلبحشةف لاخومة مةضلجهةالباءةة ل  ةيلاةةأحيفل
يخةة لحيكةةي لقم ةةاليل ،لجهةةالبخةةر لاو ةة لثوحةةال هةةرلقاخةة لح اولةة لب ل منةة لعةةضلبحاةةرقد

ل. ءن لحخ فقلاأ هول فب البحنهو الح يوا 
لآثاره ومصنفات  العلمية

ةةفل ةة لجمعهةةولقعةة لبحن ةة ل هةةو ل رةةو ،لاةةرشلبحخنةةيخ لبحعفنةةفلمةةضلبحمبح ةةو لبحخةة لَجهن
مةةةضلعةةةف لبجةةةالبنل صةةة نوللمكةةةي لقهياخةةةو لا يةةةرل،لكخةةةو لبح ةةةردلمعةةةفلبحشةةةف لميلةةةي لم ينةةةو

ل(125 ل.مضلدنيب لب ي لقح لدنيب لشعرل ي لعن لب  لبك ر،لبح فنتلعن 
قهياخةو للةا لارةي ل،لقبخثو لبحمابكر لب ر هو(126 ،لبمولاخو ل شيب لبحم ولر 

قعةةفيلبحخرةةرب لقب ل كةةي لحةةة للبح يبيةةفمةةضلعةةفدلريةةرل  يةة لمةةضلبحمء ةةفب لب بدلمةةة لبحمبحةةلل
،ل او  الان لباءن لمءهف لب لبث  ل يهولشيئون فلاخ ل   ة ،ل  ثا لبثفلبحىلمي لاأحي  

بملب  ل ة ل،لبملبحشعر أ  لريرلدبخ ل  لهابلبممر،لح ويف ل  لبثثوا ل يب نلقانث لع ىلب
،لبمق ل  مةةولاخ ةة لشةةيئونلبع ةةة لب ةة لميجةةيدل ةةة لبحةةف وارلعايةة لشةةة نلنيجثةة لقمةةفعيلبحيةةة 

لع يةة  ب ةة لبجخمةة ل،لقياةةرلب ل ةة  لاأحي ةة لح رخةةو ل،(127 ل..ا.قألجةة ل ويةةف لا  ثةة لقا ةةيق
ل،لقشوهفقبلبحعءوي لقبح ربي ل،ملعر يبلبخثو لبحفق  ف مونلم لمشو  قاو يبلني دق لا ل ضق
خشة ل،لقمةو لبكيربقحئةكلبحشةيي ،لبح ةنيضل  مةولاثوعةف ،لهي  ظةي ليحةك،لمضلا ةكلبح نةي ل

مةةضل،لماخ لةةونلممةةول ةةمعخ لا  ةةونل،لب ل وةةي لا ةةوق د لموكخ خةة لممةةولاةةو ل ةة لث ظةة ل ةةوح ونل
 ل يهةولبخثةو بنلاصة جلب لنةابكرلم،لقمللصن  لب يبعونلمراثةا،لبخثو لب للجع  لب يبمونلم ي ا

قاةةو لبيبلق ةةلل و يةة ل،ل..،.مكة لقبثةةفلمنهةةولعةف لمعةةو  لقبكيرهةةولمةةولحةيلشةة   ل   ةة لهية 
ةة  لق شةةوا   ل لحاةةربن لجميعةة لب ايوث  ،لع ةةىلخ ةةرمضلبق لاةة لمةةو لَعِ ةة قلب لمي ةة لمو يةة ...ل اةة ق

 و  ةةة لقيارب ةةة لب ةةةخ رللمةةةف لا يةةةر ل ةةة لاأحي ةةة ل،ل(128 قلةةةوللهيةةة لاي ةةةع لقب ث ةةةوا  ...ا
 او  لمشيربنلبحىلب ل فب الهاهلبح رر لبحخ لثيخ لع ىلاأحي  لاو  لعنفمول،لبحعشرق لعومونل
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،لمعةةةةفلري خةةةة لعنهةةةةول ةةةةةنيض،ل ةةةةنال ةةةةخيضلقثنثمويةةةةا،لالمفننةةةةالبح ةةةةنيلثوةةةةرلممءةةةةوح 
،لقحايةةة لماو ةةةولمةةةضل ظةةةربنلبقحئةةةكلبمشةةةيو ،لق مابكرباةةة لاه ةةةال ولةةةر ،ل..لعةةةومر . يجةةةفاهو

 هياخةةةو لصةةة يرل،لبمةةةولاخةةةو لبحم ةةةخءودلمةةةضل عةةةن لبمجةةةيبد،ل(129 لقجةةةر لبحمةةةابكر ...ا
ب خةةفلهلموحث ةةم الثةة لم كو ةةو لعةةضلبميمةةالبماهةةو لقخ  ةةونل نةة لبميةةالقبحةةا لب خهةةىل نرةة ل

لحع نول احكلق  نولع ىلبه لمبح و لبحخنيخ لبحخ ليارهولبحمب خي .(130 ،لماخ  ا
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 المبحث الثاني
 كباب الفرج بعد الشدة 

 رباب وأيميب  البعر ف بال -اوال  
بثخي لا لجالنلمضلبحرخو ل(131 ،لاري لبحرخو لميلي لبحث تلمضلخم البجالبن

ثةةة لا مةةةال،لاوةةةمضلبحءةةةالنلبمق لمنةةة لا مةةةالبحم اةةةع،لع ةةةىلمو اةةةو  لبم  عمويةةةالصةةة  ا
لقا ةوق ،لاا م لع ىلبجالبنلبحرخو لبحام ةا،لث لب يب لبحرخو لبم  عالعشر ومونل،لبحمب  

،ل ةةوحءالنلبمق لبثخةةةي لع ةةةىلبم ةةيب لبم  عةةةالبمقحةةةى،لعةةفدلبم ةةةيب ل ةةة لاةة لجةةةالنلمنهةةةو
ثةة لعةةرضل ةة لبحثةةو ل(132 ،لب خةةفلهولبحمبحةةللم  ةةو لمةةضلبحاةةرا لبحرةةرم لثةة ل ةةي  لبم شةةرب 

قمنخهيةةةةةةةةونلماصةةةةةةةةالبحن ةةةةةةةة ل(ل133 ،لبمق ل صةةةةةةةةالبم  يةةةةةةةةونلم خةةةةةةةةفبنلمةةةةةةةةضل صةةةةةةةةالاديل  (
(ل135 ،ل(ثةة لن يهةةولبح ةةفنتلعةةضلبحشةةفبيفبحخ لجةةر لع ةةىل  ينةةولم مةةف  ل(134 ،  (دب يةةو 

قم خفللبحثو لبحيو  لقمخوةمضلموجةونل ة لبرثةو مضل،ل(136 ،لقمنخه لهابلبحثو لم ي  لبح ي 
-136 (137 قمنهةة لهةةابلبحثةةو لممةةةولثةةفال ةةيضلبحا ي ةةالبحمنصةةي لبح ثو ةةة ،لياةةرلبح ةةرد

لحي خةةفللبحثةةو ،ليل(765هةةةل 148  (138 لقبممةةويلبحصةةودل  (ل،ي(774-753هةةةل ل158

لمةضل لةعل ةو بحيوحتلموح فنتلعمضلم ِشَرلم ةرل ،لق ءةولمةضلم نةالماةي لدعةونلبقلب خهةو ،لدت
قاومضلبحثو لبحربمة لقبمخيةرل ة لهةابل،ل(139 ،لقمنه لهابلبحثو ل فعونلح ش ونلمضلبحع  
قمنخهةة ل،لاخا  هةةول صةةالعةةضلم ةةيشلبح ةةرط،لبحءةةالنلع ةةىلبثودنةةتلعةةضلبحعصةةرلبح ثو ةة 

 لةوهلعةضلي(لقل823-813هةةل 218-198 (140 هابلبحثو لم فنتلعضلبحا ي البحمةأمي ل
لل(142 ق احكلننخه لبحءالنلبمق لمضلبحرخو .ل،ل ضلب ربيي لبحميص  ل(141 ب  ع

،لخصةةالبحءةةالنلبحيةةو  لحن ةةيب لبحاةةوم لقمون يهةةولبحةةىلمنخصةةللبحثةةو لبح ةةوم 
،لاوةةةمضلبحثةةةو لبحاةةةوم لبح ةةةفنتلعةةةضلبحر ةةةي ل  (،لبحةةةا ل كخمةةة ل ةةة لبحءةةةالنلبحيوحةةةت

نن لمةةةنه ،لقلا ةةةعلب ةةةربه ،ل(143 قايةةةفلبصةةةف لع ةةةيه لعةةةضل  ي ةةةالهةةةيب  ل ،لق ندلع ةةةيه لمةةةورن
-661هةةل 60-41 (145 بحىلب لننخه لهابلبحثو لموح ةفنتلعمةضلب ِ ةرلب ةويلمعوقمةا(144 

قمنخهةة لهةةابل،لي(705-664هةةةل 86-65 (146 ب ةةويلبحا ي اع ةةفلبحم ةةكلقبان ةة ،لي(679
-279 (148 حي خفللبح ودطلموح ةفنتلعمةولعةرضلح ا ي ةالبح ثو ة لبحمعخوةف(147 ،لبحثو 
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قمنخهة لهةابلبحثةو لموح ةفنتلعةضلد طل(149 ،ل(ل  لب ومة لح ع ةيميضي901-892هةل 289
قاومضلبحثو لبح ةوم لقبمخير ة لهةابلبحءالنبح ةفنتلعةضلم مةفل ةضل مةفل(150 ،ل  لبمنيو 

حيكخمةة ل(152 ،لقايةةفللةةر لميننعوحيةةونل ةة لبحن  ةة ،لي(940هةةةل 329بحمخةةي ى ل(151 بحع ةةي ل
-705هةةةةةل 96-86حم كل  ةةةةضلع ةةةفب(153 لهةةةابلبحءةةةالنلموح ةةةةفنتلعةةةضلبخثو بحا ي ةةةةالبحيحيةةةف

هةةةةل125-105 ةةةضلع ةةةفلبحم ةةةكل (154 لقايةةةفل  ةةةخا  لخ ةةةرلمةةةي لبحا ي اهشةةةوي،لي(714
ل(155 ي(ل  لبح رمف.723-742 

،لق صةةللبحثةةو لبحيةةومض،لبكمةةومنلح ثةةو لبح ةةوم ،لاوةةمضلبحءةةالنلبحيوحةةتلمةةضلبحرخةةو 
قمنخهةةة لهةةةابلبحثةةةو لموح ةةةفنتلعةةةضلبحشةةةوعرل(156 ،لبحةةةا لن ةةةفللموثةةةفنتلعةةةضلبثةةةفلبحم نةةةيض

قم خةةفللبحثةةو لبحيةةومضل(158 ،ل نءواةة لمةةضلبح ةرللل(157 قايةةفلنهنةةفلبح ةةخجل ةضلخو ةةو لر لبحث خة
قان يخةةةةة للي(786-785هةةةةةةل 170-169 (ل159 ح رخةةةةةو لموح ةةةةةفنتلعةةةةةضلبحا ي ةةةةةالبحهةةةةةود 

ل(161 ل.حينخه لهابلبحءالنمضلبحرخو ،لعضلبحي ب  ل(160 بحر ي 
بحثةةةو لقمون يةة لمةةةضلبم ةةيب لثخةةىل،ل ءةةونلمكمةةننلح ثةةةو لبحيةةومضلبمةةولبحءةةالنلبحربمةةة 

ل(162 ،لق ةفلاوةمضلهةابلبحءةالنلعةرضل  ةو لبصة و لبم  ةو ل ث ةفبد،لبمخيرلمضلبحرخو 
بمةولبحثةو ل(164 ،لق خ  لحءمي لبم ر لل(163 حينخه لهابلبحءالنلموح فنتلعضل  وق لبح ءود

قمنخهةة لموح ةةفنتلعةةضل ءةةو ل،لبحخو ةة لمةةضلهةةابلبحءةةالنل اصةةالح  ةةفنتلعةةضلبح ييب ةةو 
ثو لبحعوشرلقهية لبح ةفنتلعةضلبممةربضلقمةضلبشةخفلقجونلبح(165 ،لبم فلقب خربطلمم يا 

قخصةال(166 ،لقمنخهة لموح ةفنتلعةضلمةرميلح ةعخ لعاةر ل خعةو ى،ل ننهلممةرضل وحة 
بحمشةةهي مضلل(167 ق ةةواع لبحلرمةةعلمةةضلبح يةةو مض،لبحثةةو لبحعوشةةرلح  ةةفنتلعةةضلبح صةةي 

قمنخهةة لهةةابلبحثةةو لقم يةة لبحثةةو لبحةةا لن خةةفللموح ةةفنتلعةةضلمةةةبد ل(168 ،ل ث ةةفبدلقفةةر ه 
-813هةةةةةةةةل 218-198 (170 قبحمةةةةةةةأمي ل،لي(813-808هةةةةةةةةل 198-193 (169 مةةةةةةةيضبم

قموم ةةةوهلب ةةةويلب ةةةخخو هلمةةةضل(172 قمنخهةةة لموح ةةةفنتلعةةةضلبح وةةة ل ةةةضلبحر يةةة (ل171 ،لي(823
(ل174 ،لقمأا لبحثو لبحيوحتلعشرلقهي لبح فنتلعضلاريلبحا  ونلبح ثو ييض(ل173 ،لبحمأمي ل

لل(176 ل. لبحءالنبحربم ق احكلننخه(ل175 قمنخه لموح فنتلعضلبحشوعرلجمي ل يينا
ق ةفلخصةالح ثةو لبحربمة لعشةرلمةضل،لقموا لبحءالنلبحاوم لقبمخيرلمضلبحرخةو 

قلةةةمنهول(177 ،لقبمخثةةةو ،لقبمميةةةو ،لقهيةةة لا ةةةفالبحمةةةب  لعةةةضلبمشةةةعو ،لب ةةةيب لبحرخةةةو 
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،لقب يامةةةةةوي،ل(178 اةةةةةأ  لبحعخوييةةةةةا،لقخ  ةةةةةون،لقلمةةةةةربن،لبشةةةةةعو لقل ةةةةةيب لحشةةةةةعربنلمعةةةةةرق يض
لل(180 لره لمضلبحشعربنلبحمعرق يض.قري،ل(179 قاشوج ،لقبحث خر ل

 ي خةةةةةفلهولبحمبحةةةةةللمايحةةةةة  الهةةةةةابلاخةةةةةرلاخةةةةةو لبح ةةةةةردلمعةةةةةفل،لبمةةةةةولخوامةةةةةالبحرخةةةةةو 
قهةةةاهلبشةةةخم  لع ةةةىل هةةةرطلم ةةةمونل(182 ،لثةةة لبح هةةةو طلبحعومةةةالح رخةةةو ل،(181 بحشةةةف ...ا
 وةةةننلعةةةضل(185 ،لقاخةةةرلاةةةو ما (184 ق هر ةةةيضلاخةةةرمضلبثةةةفهمولج رب ةةة ل(183 بمشةةةاو 

  .ق احكل كي ل فلب خهىلعرلنولحميليعو لبحرخو (186 ل.ربج  هرطلم مونلبحرخ لقبحم
 افلعةربلعنة لب ة لاةو ل،لبمولبهميالبحرخو ل خأا لمضلصفللبثفبث لق ير لمبح  
،لقمةةضلثةة لبشةةخ وح لموحاوةةون،لصةةفق ونلاي ةة لمةةضلبحشةةهيدلبحماةةر يضلمةةضلبحاوةةو لبق لثيواةة 

وي خةة لا ةةكلبحصةة و لايةةفلملق ةةفلايب ثةة لع،لقبحعةةف لقبممو ةةا،لقمةةضلبهةة لشةةرقا لبحصةةفل
 وةةننلعةةضل ر ةة لمةةضلبهةة لم ةةفث لعصةةرهلقبمخةةالمةةضلع مهةة لقثنةةونه لع يةة ل،لقعر ةةيبل هةةو

ل.لقبعخرب ه لم عالع م لق ميلبخن  
قمةةةضلبحءةةةفنرلموحةةةاارلب لاخةةةو لبحخنةةةيخ لاميةةةاللمأ ةةة لشةةةم لميلةةةيعو لعفنةةةف لل

قبحعهةةفنضلبممةةي لقبح ثو ةة لقاوةةمضل،لقثةةيبدالعةةضلعصةةرلبحر ةةوحا،لكاصةةالبم  يةةون
مةود لرنيةال ة لبحخةو مملبح يو ة لقبمجخمةوع لقبحياةو  لقبحةفنن لاةي لبحمةب  لشةوهفل يةو ل

قحعة لمومكنة لمةضليحةكل،لعوصرلبحرييرلمةضلبمثةفبالم كة ل ر ة لمةضلبحةي  بنلقبح ةنايض
ق ةةاحكل مكننةةولبحاةةي لعنةة لب ةة ل،لقياويةة لقع مةة لقث ةةضلبخن ةة ،لبحاةةر لمكو ةةالقبحةةفهلبحفننيةةا

ل. مأ  ي ل نلمي يعالاو مايا
 منسل  وم ارده في الرباب  -ثانيا  
 منسل -1

قبد يةالح ةكل،لب خفللبحخنيخ لاخوم لموحرييرلمةضلبم ةو لبحارا يةالق يبيةفلا ةكلبم ةو 
بملب ة لاا ة لاخومواة ل،لامول نثللع ىلب  ي  ل ر لب  لنخ فالعضلع ةرلقشةف ،لبحرر 

ايضلقبحع مةةةةونلمعةةةةيلبح لةةةةويللقالةةةةرللبحةةةةىلثيةةةةو لبحعفنةةةةفلمةةةةضلبحا  ةةةةونلقبممةةةةربنلقبح ةةةةن
قبحاوةةو لقبحشةةعربنلقبم يةةو لبحمعةةرق يضلا ةةابشلع ةةىلبحةةرر لمةةضلب لاخومةة ل عةةفلمةةضلبحرخةة ل
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هةةل963  حع ليحكلموجع لبحمب  ل ف لبحفنضلبح ثو ة ،لبمد يالقم عفللمضلاخ لبحخربج 
 (187 لب ل وع ل  لاخوم للمضلبحمب خيضلبحانضلاخ يبل  لشيبهفلع  لبح يو .لي(1564 

حعة ليحةكل،ل لحاصةالبح ةردلقبحشةف لبحرييةرلمةضلبم يةو لقبمشةعو لقبم وشةيفاا   لاخومواة
،ل ايد ةةةةةولبحةةةةةىلب ةةةةة لبخةةةةةالبحرييةةةةةرعضلشةةةةةيي لبمد لبحةةةةةانضلصةةةةة  ه لقاةةةةةأثر لاخومواةةةةة ل هةةةةة 

بكيةرل،ل ر لاي  لعمة ل ة لبحيفةويللبحفننيةا،لق وحمصود لبحخ لبا  لع يهول  لبحميلي 
 ثالبحعوم يضل هو.مضلبحخف م لبقبحيفويللبمدب مالبحخ لا ا لميي

،لباء لبحمبحلل  لاخوم لهابل  يلباءوهل فل كي لماخ  ونلعضلريرهلمةضلبحمةب خيض
ثةة ل،ل اةةفلباثةة لب ةة ي ونلب  لمةةضلخنحةة لحنثةةفبالحرةةضلعةةضلارمةةعلب خةةفبنهلماصةةالعةةضلبح ةةرد

  يلاخثعنولاخوم لمضلبح فب ةالح ةيبل ءةفلب ة لب خةفللموم  يةونل،لنخوم لهي لبحخ     لحنثفبا
بقم نال مخ ني ل هةولقم خةفللمةو  لبم  يةونل،لقحرضلع ىلشك لشف ل مرق ل هو،لق صصه 

ثة لنخ ةفالعةضلبممةيميضل مةضلمعوقمةالقبح ءةودل،لقمنخه لماوا لبحن ييضلم مةف  (،لادي
ث لنخ فال،لث ل فلنخرج لحثعيلمضلبحشاصيو لث  لمونربهلمنو ثونل،لقع فلبحم كلقهشوي

 ة للقصةيمنلبحةىلبح خةر لبحخة ل وةوهولبحمةب  لعضلمعةيلبثةفبالبح ثو ةييضلقاةريلخ  ةونه 
ق ةةةةاحكل كةةةةي ل ةةةةفل بعةةةةىلبحخ   ةةةة لبحالمنةةةة ل،لقخ  ةةةةويه ،لقمعوصةةةةرا لح نةةةة ل يمةةةة ،ل مةةةةنه 

قب ةةخعم لبم ةة ي ل،لبقلحةة لنةةب  لع ةةىلبح يحيةةو ،ل يةةفلب ةة لحةة ل  ةةخعم لبح ةةنيض،لحنثةةفبا
للبحيص  لبم شوي .

اخومةة لممةةولياةةرهللمنهءةة لق  ةةخف لع ةةىلماوصةةفهل ةة لاةةوحيفلقحع نةةول ةةاحكل  ةةخ ه 
،لبحخنةةيخ ل ةة لمافمةةالاخومةة ل الققجةةفان لمخةةىلبعليةة لاخةةو  لهةةابلثاةة لمةةضلبم خاصةةون

هلمةةضلبم ةةخي ون ..لع ةةىلبحخا ةة ل ةةيضلشةةفق ل.حلةةي لموموةةىلمةةضلبحالمةةو ل..،.ق   ةة لمةة لثةةفق
 و خصةر لع ةىلاخة لبث ةةضل،ل..،...لقبخثةو ليحةكلاييةر لبحماةفب ،...ق ردلقاةر ،.ق خةون

مةةضلبمخثةةو  قلم ةةجلموقجةةف ل ةة ل ني هةةولمةةضل،ل..لمةةضلبمثةةو .قلصةةجلمةةو   ن ل،مو قمةة ل 
،ل(188 لبمكيةةةو ...القب ةةةاوطلبح شةةةيقارش،لبمشةةةعو .قجع  ل صةةةف لبم ءةةةو لقبمخخصةةةو 

،ل وةةةنعضلبكيةةةو هلمةةةضلبحرقب ةةةا،لعنةةةفلياةةةرهل قب واةةة لح  ةةةنفقمةةةضلمنهءةةة لب وةةةونلب ةةةخعموح ل
ل هة ل  مةول كةي لبح ة ،لبم خفم ل رقب و لا لبح ي لع ةيه لبح ةني  ل ة ليحةكلايةر لمةومرن

لل(189 مضلم ض.
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 م ارده - 2
لب خاىلبحاول لبحخنيخ لمود لاخوم لمضلعف لميب دلاو لب ر هول ل
 المشايدة  -أ

قاوةمن لا ةكل،لكو  لمشوهفبا لحنثفبالبقحةىلقبهة لمصةود هلبحخة لبعخمةفلع يهةو
ل ةة لاةةو ل كخةة ،ل  ةة ل كةةضل اةةي ل ا ةة لبقلثةةفثن ل ةةن ،لبحمشةةوهفب لموشةةوهفهلهةةيل ن  ةة 

 عنفمولا فالعضلمظ مالثفث لح ل و  الشوهف ...لبمولبح ردل،لبقان لثولربنل،لشوهف 
لبحي ب  ،لم مفل ضل  و ءض مانبلموكةو ل،لقبحظ  لحه ،لبفهرمضلبحشرع ىلبحنوط،لحموقح ن

قلخرجهةولمةضلنةف ...لال،ل..،. أ ة لبخةاللةيعخ لمةومهيب ،لقان لبثفلمضلف م ،ل اف هي 
وهفبا لقبحظ  لبحا لاو ل ا لع ةىلبحعومةالمةضل  ة لب يةو لحع ليحكلن يضلبثف لمش،ل(190 

قبحخة ل،لبحفقحالمضلبحي  بنلقبحا  ونلقبحانضلنخعرلي لح مصود ب لبحخ لاو  ل ويف لا ةابش
لح ل كضل    لمنهولبثفلقاعرضلحهولبحا  ونلب   ه لبثيو ون.

 المشافسة  -ب
حثصةر لقم ودثواة لكو  لحاونبا لم لبحشيي لبثنونل ثنا لحل  لبحع  ل يضلم فبدلقب

،لقا منةةة ،ل رةةةو ل  ةةةخافيلبخ ر ةةة ،لمعهةةة لمةةةضلبحمةةةيب دلبحخةةة للخةةةالعنهةةةولمع يمةةةو لاخومةةة 
 و   ةةمع ل،لبحماةةر نلبحثصةةر ل،لاايحةة  لالثةةفثن لع ةةفهللال ةةضلبثمةةفل ةةضلدب ةةا،لقثةةفثن 
،لق يحةةةةةةة  لالثةةةةةةةفثنولب ةةةةةةةيلبح ثةةةةةةةوطلم مةةةةةةةفل ةةةةةةةضلبثمةةةةةةةفلبحمعةةةةةةةرقبلمةةةةةةةومثري،ل(191 لب ...ا

 وةننلعمةولبخةاهلعةضلقبحةفهلبحاولة ل،ل(192 لال... ةو  ،لثصةر بحث فبد لموحلبحمار نبحايوط
ق يح ل،ل(193 ل..ا. و  ،لب  ل ثم لهللالاعوحى،ل...مايح  لالخ ر  لبحاول لب يلبحاو  لع  
..ل...لنخصةةةةةربلمةةةةة ...كو لب ةةةةةيهلمةةةةةضلاخقةةةةةو ،. الثةةةةةفثن ل خةةةةةىلمةةةةةضلبحرخقةةةةةو لبحث ةةةةةفبنيض

ن ةيضلم ودثواة لبحخة لدق هةوللحعة ليحةك،ل(194 ا... ةو ل ،لنل  لع كرلمعاللبحفقحةابثفبممرب
 قجهونلحيج لقمولخاهلعضلبحشيي .

 النق   -ج 
،لحع لمضلب ر لميب دهلبحخ لبعخمفلع يهولبحخنيخ لهيلبحنا لعضلاخومو لبحمب خيض

 اارلبحخنيخ ل  لمافمالاخوم لب  لبا  لع ىلثنثال،لقخوصالممضلاخ يبعضلبحشف لقبح رد
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ب يبح  ةةةةةةةةضلع ةةةةةةةة ل ةةةةةةةةضلم مةةةةةةةةفلبقحهو كخةةةةةةةةو لصةةةةةةةةن  ل،لااةةةةةةةةخال ةةةةةةةة لبحميلةةةةةةةةي لكخةةةةةةة 
ثو يهمو كخةو ل،ل ةموهلاكخةو لبح ةردلمعةفلبحشةف لقبحوةياالا،لي(839 هةة225  (195 بحمفبين 

 ةةةموه لاكخةةةو ل،لي(ل897هةةةةل 281  (196 بح ةة لب ةةة لمكرع ةةةفهللالبحمعةةةرقبلمةةةأ ضلب ةة لبحةةةفق يو
قثوحيهةةةول لاخةةةو لبح ةةة لبحاولةةة لب ةةيلبح  ةةةيضلعمةةةرل ةةةضلم مةةةفل ةةةضلل،(197 بح ةةردلمعفبحشةةةف لا

 ةة لاخومةة ل،لاايحةة  الياةةرلبحاولةة لب ةةيلبح  ةةيض،لي(939 لهةةة328  (198  د ني ةةللبم
ق ةةو ل ةة لبمخةةرلمنهمةةول بيبلبعوةة كل،ل...كخةةو لبح ةةردلمعةةفلبحشةةف لبح يخةةيضلبحمخصةة يضل اةة 

قب هةولاو ة ل ة ثونلحخوحي ة لحهةابل،لق احكل كي ل فلبعخمفلع ةىلهةاهلبحرخة ،ل(199 ..لا،.بممر
مولاو لننا  لعنهولموهيلبملحرمو البحع ميةالبحخة للقب  ل بدلع يهولريرب  ليارلب ،لبحرخو 

 ء لب لنخصلل هولبحمب خي لقهيلمو  خف لمضل يح ل لال رو لهابلمضلب ثو ل شوا ل
،لحخةةأحيفلاخةةو ل  خةةي لمةةضلهةةابلبح ةةضلع ةةىلبكيرممةةولجمعةة لبحاةةييلقبْشةةرن لقلكشةةللقبقلةةج

 ةةةأ ه ل،لأحيفقبعةةةف لعةةةضلاةةةرماخه ل ةةة لبحءمةةة لقبحخةةة،ل ةةة لبحخصةةةنيف،لقب لبخةةةوحللمةةةاه ه 
لمضل ومعيهوق  مو،ل  ايبلمولقدعيهلاخ ه لجم القبثف  بقلقب ا ل  مالمةضل،لصود  لم  ن

 رلنةةة لب لب ةةةي لبمخثةةةو لقبجع هةةةولب يبمةةةونلحيةةةالدبدلمةةةضل اةةةللع ةةةىلبحرخةةة ل،لبحنولةةةرمضل يهةةةو
قبلةة لمةةو  لبحرخةة لبحينثةةال ةة لميبلةةع لمةةضلب ةةيب ل،لمكخةةو  لمةةضل ينهةةولبعءومةةونل،لبم  عةةا

،لبصةةي لقبقحةةى،لقب لاراةة لقاعف ةة ،لبملموبعخاةةفلب ةة لم ءةة لب لنةةفخ لهيةة ،لهةةابلبحرخةةو 
قب ل،لبحيةةعلقلثةةر ل،لقحةة لنةةاارهلبحاةةيي،لممةةولهةةيلدبخةة ل ةة لبحمعنةةى،لقبحخشةةور ل ةةاارلريةةره

،لقبشةةةخيو ونل ةةة لبحرقب ةةةا،لاأد ةةةالحنمو ةةةا،لبعةةةالقلمولخرجةةة لمةةةضلبحرخةةة لبحينثةةةالبحةةةىلمبح يهةةةو
 وننلعضلا كلبحميب دل،ل(200 يهونلع ىلميل لبم ود القان ،لقا يينونلحمولبا لم لمضلبحالمود 

بخةةةالعةةةضلمصةةةود لبخةةةر ليارهةةةولمايحةةة  لالقمةةةول،لبحخةةة لبعخمةةةفلع يهةةةولبحخنةةةيخ لمةةةضلبحرخةةة 
ع ةىلبخةخنبل،لق  يةرلب ةو يف،لمو و يف،ل و  ل فلقجفا ل  لعف لاخ ،لبعء لهابلبحا ر

بحةةا ل،ل...(201 ..قب ةةولبياةةرلبصةة هولعنةةف ل قجةةف ل ةة لاخةةو لم مةةفل ةةضلجرمةةر،.بألح وظ
حعةة ليحةةكلن ةةيضلب ل،ل(202 ل..لا.ثةةفثن ل((كخةةو لبردب لبح ميةةف لقبمخةةنللبحنفي ةال   ةموهل

امولاو ل  لبكيرلميبل ل،لكو لبثفلمصود هلبحخ ل ا لعنهولي(922هة 310بحل ر ل  
بحناةة لعةةةضلمبح ةةو لبحمةةةب خيضل صةةر لعةةةضلب ةةةمويه لاايحةة  لاقجةةةف لماةة لبحاولةةة لب ةةة ل

ق يحة ل القجةف ل ة لمعةيلبحرخة لعةضل،ل(204 لبم ثةو  ...ا(ل203 لجع رلبثمةفل ةضلبح ه ةي 
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امةةول اةة لبحرييةةرلعةةضلمبح ةةو لشةةييخ لاكخةةو لبمق بلل،ل(206 ل..ا. ةةو ،ل(205 لب ةةضلخردبيمةةا
 وةةةننلعةةةضلبحرخةةة لقبحمصةةةود لبحخةةة لصةةةر ل،لقريةةةرهل(207 ي(946هةةةةل 335ح صةةةيح ل  ل

ق اة لقبكخ ةىللبحخنيخ لموحنا لعنهولقعضلب مونلمبح يهولهنوشلمصةود لب ةخعم هولبحخنةيخ 
حع هةةولاو ةة لمةةضلبحشةةهر لا ةةابشلم يةةتلحةة ل،ل ةةاارلب ةةمونلبصةة و هولبقلب ةةمونلبحرخةة ل اةة 

هنوشلمصود لح ل صر لعةضلمعوةهولقل اة لعنهةولاايحة  لالقجةف لامولب ل،لنرااللع يهو
قصةة ي لل(208 لقبحخةة لب ةةخعم هولبكيةةرلمةةضلميلةة لمةةضلاخومةة .،لال ةة لمعةةيلبحرخةة ل ب ...

لبخثةةةةو هل ةةةة لاخو مةةةة لبعخمةةةةفل هةةةةولع ةةةةىلبحناةةةة لمةةةةضلمصةةةةود عفنف لمنهةةةةولمةةةةضلبحاةةةةي لب لجةةةة ن
قمنهةةولمةةضلحةة لنةةااره لقبكخ ةةىلمومشةةو  لبحةةىلا ةةكل،ليارب ةةمونهولقب ةةمونلقمبح يهةةولصةةربثا

ل.قمبح يهولبحرخ 
 المكاتبات -د

،لبعخمةةفلمبخنةةولبحم  ةةضلبحخنةةيخ لع ةةىلمعةةيلبحمكواثةةو لبحخةة لاو ةة لار ةة لبحيةة 
 اةو ل ة ل،لمعخمودع يهولامصف لمضلمصةود هقب،لقبحخ ل ويل نا هو،لقبحىلقبحفهلمضلبحشيي 

.لحع نةةول ةةاحكل(209 ل..ا... و  .ثةةفثنو،ل... ةةو  لاخةة لبحةة نل،لبخ ر ةة لب ةة لبثةةف ل صصةة ل ا
ل.بقجال ولمصود هلبحخ لب خاىلمنهولميبلي لاخوم 
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 المبحث الثالث
 المالمح االجبماعية في كباب 

يخ لبح ةةة لمعةةةفلقب لبحاولةةة لبحخنةةة،لممةةةولب لعنةةةيب لبحرخةةةو لهةةةيلبح ةةةردلمعةةةفلبحشةةةف 
 ةو لبر ة لبحم ةضلبحخة لمَريارهةول ة لبحرخةو لمةوه لبملصةي لعةضل،لقبثنةونلم نخة ،لم ن 

اةةو لنهةةفبلمةةضليارهةةولاأكيةةفلب لبحصةة رلهةةيللبح يةةو لبمجخمو يةةالقثاهةةولحنةةول ةة لاخومةة لهةةاب
حةابل ءةةفلب لمنمةجلبحمءخمة لبم ةنم لاو ة لقبلة العنةةفل،لقب ة لم ةفلب ،لم خةو لبح ةرد

قمةةةضلخنحةةة لقصةةة َولح يةةةي لبحا  ةةةونلقبممربنقبحةةةيم ل،لحرخةةةو لبيل ءةةةفلهيةةة  ةةةربن لم خيمةةةو لب
قا يعةةةةةةالبمثخ ةةةةةةوم لموحمنو ةةةةةةثو لبحفننيةةةةةةال،ل وةةةةةةنلعةةةةةةضلبمشةةةةةةو  لح منمةةةةةة ،لقبحعومةةةةةةا

بياو ليارهةول،لامولاو لح  ءي لياربلمميالبن  لبحرخو ،لقبمجخمو يال  لبحعصرلبح ثو  
 وةِنعضل،لقبحعومةال ة ليحةكلبحمءخمة لمع ربلعضلبحمظوح لبحخ لاةو لنخعةرضلحهةولبحاوصةا

بشةةو ا لح لثاةةو لبمجخمو يةةال ةة لبحعصةةرلبح ثو ةة لمةةضلخةةن لعرلةة لصةةي بلعةةضليحةةكل
ل.قيحكلمو نشيرلبحي لمش لمضلبم ءو ل  لهابلبحمث ت،لبحمءخم 
 البي ت

،لاعفلبح يي لبحخ ل  كنهولبحنوطلمضلبه لبح وجو لبحيبج لاي رهولحم يشةالبحنةوط
ل اةةره ل ةةفلاعكةة لكةة لبح وحةةالبمجخمو يةةالحموحريهةةولق ةةوكنيهولقبحخةة قثوحةةالا ةةكلبح يةةي لاع

ا ةةةةفالب ةةةةيع  لبحخنةةةةيخ لعةةةةضلبهةةةة لبحةةةةفق ل ةةةة لبحعصةةةةرلبقمةةةةف ل  ةةةة لاثاةةةةخه لبقرنةةةةوه ،ل
 اةةفلقصةةللمي عهةةولق ةةعخهولقعةةفدلبح ءةةرب ل يهةةولالبحخةة لل(210 بح ثو ةة لقهةة لدب لمةةب  

،لنةةيبيه لقباعةةومه اخومةة لقعقموحةة لقثر ةة لقر مو ةة لمةة لدقب هةة لقمو اخوةة لملاشةةخم لع ةةى
حمةولل(211  نالحهةولب ةضل بيةع،لماربنلح  كويلبحمخ ة ليض،لقبصث  لهاهلبحفب لمعفلماخ لمب  

ل(213 ق الحهةولمةضلمعفهمو...بح رمةف ،ل...(212 ق الحهومضلمعفهلمءك ،ل...بصثجلبميربنلحنمربن
حمةول  صة لبميةربنلل(215 امةول الحهةولاةي ق ل،ل(214 حمولب خيحىلع ىلم ةفبد...ل ة لعهةفلبحمخاة 

قب ةويل هةولمعةاللبحفقحةالبح ةيمه ل،ل...بح مةفب  لقب ويل هولمضلمعفهل يفلبحفقحا،لمربن...حن
ل(216 ل..ا.بصةةث  لماةةةربنلحنمةةربنلمةةةضلبقمده،ل...قحمةةةولاراهةةو،لحمةةولب ةةخيحىلع ةةةىلم ةةفبد...

ةةةة لمي عهةةةةولع ةةةةىل هةةةةرلدج ةةةةال حع ةةةة ل ةةةةاحكلن ةةةةيضلبهميةةةةالا ةةةةكلبحةةةةفب ل نرةةةةرقب ل ةةةةربهل   صق
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قا ةةفالبحم  ةةضلبحخنةةيخ ل ةة لمكةةو ل،ل اهةةولحةةفب لبحان ةةاقبمخةةفبدهوع ىلبحشةةوافلقمءوقل
قهةةيلممرقهيبحةةا ل صةة ل،لاخةةرلعةةضلبحةةفق لبحخةة لشةةوهفهول ةة لم ةةفبدلق ةةو  لب ل هةةولده يةةال

م ةة لميلةة لبحءةيب لبحةةىلدبخةة ل،ل..،.اقم ةةمىلبم ل ث ةةفبدل بحمءةو ،لمةو لبحةةفب ل ي ةلهو
ةيفقل،لبحفب ...لننث  لحن  ةو لب لنخةأ عل ة لده يةالهلم ة لقجة لبحةفب  قمي ةلل،لمنةال لبحوق

لقمصةللبحخنةيخ ،ل..لقمنخهةىلثةفلبحم ةخأي لا،.قميلة لبحمع ة ،لثخىلنةبي لحة لبحصفنع
 الاشةخم لع ةىللهياةي لب هةو،لقبممةربن،لقبحاةود ،لا ةكلبحةفهوحياللح يةي لبم يةو لمةضلبحةي  بن

،ل(217 ..ال.ق يهةةةولميبلةةةة لح ء ةةةيطلقبحلعةةةةوي،ل ر ةةة لبحاةةةةفيلق...لقبح ةةةربط...،لثءرعةةةفق 
ج  لبحىلب ل،لقيارهول  لميل لاخرلمضلاخوم ل او  ال  مولجونلبحىلبحثو ،لقريرليحك

،لقمةةةةو ثيه،لو ن ؟لقصةةةة عيه..لق ةةةةوحيبلحةةةة ...لمةةةةوخ رشل ةةةة،.  ةةةةومان ل ةةةة لبحةةةةفخي ،ل ةةةةخج
امةةولاريةةةرل ةة لميةةة لدق لم ةةفبدلمنةةةالبحاةةةفيل،ل(218 ل..ا.ق...لج ةةة ل ةة لبحةةةفه يال،لقمةةو ثه 
فالعضلخ رلبحا ي البحمعخوةفل ةو ل ل افليارلبحخنيخ لمي ليحكلعنفمولا ،ل(219 بحرق  ا

،لال ويبلاو لبحم ر لجون  لخوديلمضلخفيلدب ...لمنفق لحهابل أ م لبحي لمضل ق  الح 
حعةةة ليحةةةكل صةةةي لجيب ةةة لعفنةةةف لمةةةضلل(220 ل..ا.قمل ةةةخجلحةةة ،ل  عةةةال يهةةةولخ ةةةرليحةةةكلبحيةةةيي

ثاةال يياو لبم يو لبحخ لااخ للعضل يي لبحعومةالبحخة لروحثةونلمةواري ل يةي لم ةيلالح ل
لل.(222 بقل فلماخءوق لبحلومايض،ل(221 قبحخ لماالمفلع ىلرر القبثف ،لبح اير 

صةين لع ةىل،ل...معةف،ل..لبح يوونلموحثصةر . صللبحاول لدب ع يفلهللال ضل مودلا
.حع ليحكلن يضلبهميال(223 ال...ق و ل ،لقا ثونل،لقاثشونل،لقصين ل  لده يالهولب فبنل،ل...مو هو

ليال.ا كلبم ق البحم مو لموحفهوح
 ةضلشةير بدلعةضل يخة ل يحة ل الاةو لحةفب  لل(224 قمنا لب يع  لثفنتلبحي مرلجع ةر

قمنهولعفق لب يب لم عربل،لق  و ونل و ابنل،لقشو عونل،لبحىلب  عالعشرل كا،لب  عالعشرلمومونل
حعة ليحةكلن ةيضلبهخمةويلل(225 قبكيرهولع ية لبم ةيب لبح فنةفلا،لجيرب هولب هوا و لبحىلدب  ل

ق جو لبحفقحالملرماال نونل يياه لقاير لرر هولقبا و لق وثواهةولقايةر لبم يو لقبمرنيونل
ب يب هةةةولق يب ةةةاهولققجةةةيدلبحةةةفه ياللبحم وةةة لمةةةضلمةةةو لبحةةةفب لبحةةةىل ةةةوثخالبحي ةةةليالقعةةةفدل
ثءربا لققجةيدلبحرق  ةالبحخة لايلة لع يهةولمعةيلبحخ ةللبقلبحرخة لبقارةي لب ة  لشةر ال

قمةضلبحءةفنرلموحةاارلب لبحخنةيخ لبشةو لل. بقل و ا لا ير لمل البحىلبثةفلبم  ةالبقلبحةف قل
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بحىلارماال نةونلا ةكلبح يةي لبمةولارةي لمخنصةاونلبثةفهولحنخةرلبقلاثعةفلمم ةو و لث ة ل
ل(226 ل.االي لا كلبحف ق لقبم  ا

 المالبس 
انيعةةةةة لبحمنمةةةةة ل ةةةةةيضلعصةةةةةرلقاخةةةةةرلامةةةةةولبخخ  ةةةةة ل ةةةةةيضلمفننةةةةةالقبخةةةةةر لاثعةةةةةونل

عةةضلمنمةة لبحاوةةو لعةةضلمنمةة لل منمةة لبحا  ةةونلااخ ةةل،لحنشةةاو لبحةةانضلن ث ةةي هو
 منهةوللبشةكوحهوقب لاشةو ه ل ة ل،لا ةكلبحمنمة لامةولانيعة لم ةميو ،لريره لمضلبحعوما

ا ةكلبحان ة ل ة لبشةكوحهولقبحيب هةوللقبحخة لبخخ  ة ل(227 مو  ل لبحرلطلاوحعمةوي لقبحان ة 
ل-248 لقثءةةةةةة لبكمومهةةةةةةول يةةةةةةاارلبحم ةةةةةةعيد  لب لبحا ي ةةةةةةالبح ثو ةةةةةة لبحم ةةةةةةخعيضلمةةةةةةوهلل

 ءعةة ل،لقحةة ل كةةضل  عهةةفليحةةك،ليل(لا...بثةةفالحةةث لبمكمةةويلبحيب ةةعا866-862هةةة 252
،ل(229 لقصة رلبحان ة لقاو ة ل   ة  لاةيبمن.،ل(228 ..ال.عرلهولثنثالبشثو لبقل  يليحةك

امةةةولبخخ  ةةة لمنمةةة لبحن ةةةونلعةةةضل،لمنهةةةولمةةةو  ل لبجةةةالبنلمةةةضلبح ةةةف لقبخةةةر لح  ةةةف لا ةةة 
،لب لا ةةكلبحمنمة لاميةاللصةةوث هوقم ةفقل،لقحرةة لم ةث لق خة لبحاةةو لمة ،لمنمة لبحرجةو 

 يااربحاولةةة لبحخنةةةيخ ل ةةة لبثةةةف ل صصةةة لب لبثةةةفه ل ةةةب لعمةةةولاةةةو لن ث ةةة لحمعر ةةةال
 اةفل،ل(232 ل..ا.(231 بيلمةضلبهة لبم  يةا(230 ..هة لهةيلمةضلبهة لبحةف ب م .مايح ل لالشاص 

 ةة ل،ل ينمةةولبحةي  بنلن ث ةةي لبحةف ب م ل(233 ،لكةو لبحاوةةو لقبحع مونقبحالثةونلنراةةفق لبم  يةا
بحخةة لل(235  وةةننلعةةضلبأل ٌ  ل(234 ،ل هةة لخوصةةا لبحةةا لنراةةف لبحعمةةو لقبحءنةةفلب مةةونلبحي ةة

 يةةاارلبحخنةةيخ لب لهنةةوشلشةةرم البجخمو يةةالمعينةةالل(236 ،لكةةو لنراةةفنهولبحعومةةالقبحاوصةةا
موحمئال للبيلاو يبلنئخال ق ل،لعر  لموح يو مضلبقبحشلو لاميال لعضلمقيالبحنوطل  لحثو ه 

بمولبحءثال ه لحثوطل كي لبمولمةضلبحالةضلبقلمةضلل(237 لقمخش ي لموم ب .،ل  لبق واه 
لل(238 ل  لبح ءي .لبح ءنونبحصيبلقهاهلن ث هول
 اةةفبخخ   ل ةة لبشةةكوحهولم ةة  ل،لشةةأ هولشةةأ لمنمةة لبحرجةةو لبحن ةةونبمةةولمنمةة ل

منهةولمةولل(239 ،لامولبخخ   لمضلثيتلبيقب هضلقبقلوعهضلبحن  يالقبحموحيا،لكير لبحناي 
،ل(242 قبحماةةةو  ل(241 بح رب ةةة ل(240  ةةةيضلبحعصةةةوي لحخةةة لانيعةةة قب،لبخخصةةة ل خ ليةةةالبحةةةرلط

ل(243 ،لقبحخةةة لبهخمةةة لبكيةةةرل  ةةةونلبحا  ةةةونلقبم يةةةو ل خالمينهةةةولمةةةوحءيبهرلقار  يهةةةولموحةةةاه 
قمنهولمضلاميال لم خرلبح ف ل،لوحامالقبح ربقم قمنهولمضلبخخص لم خرلبجالبنلبح ف لا
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عموح لا ثةوطلح ةرلطل اة لبحةا لحة ل اخصةرلب ةخ،ل وَنلعضلبحامةو ،ل(244 ك  لاوحءن ي ل
قثخمةولب ل،لاةوحءيب  لقريرهةولمةضلب ةيب لبح ثةوطلقبحث ةالبم ةفبيل(245 ،لقب مولحخ ليالبح ف 

قلا هةولاميةال لموحيب هةول،لهاهلبحمنم لمنهولموهيل خيالبحيمضلقمنهولموهيلروح لبحيمض
 ةفبدلحمولبدخ  لبح رطلبحىلم،لبح رب القخيياهولبحمايثالخوصالمنم لبحءيب  لقبحم نيو 

 اارلبحخنيخ ل  لبثف ل صص لب ل،ل  لعصرل ن لبح ثوطلمضلمظوهرلبم هالقبحخرب
قمناةة لبحخنةةيخ ل،لبثةفه لب خاةةرلقحةة ل ءةفلمةةونخاي لمةة ل أحءواةة لبح وجةالبحةةىل يةة لمانعةالبمةة 

قمل،ل...ق اية ل ةن،ل أصةو خن لثوجةالشةفنف ،لموا فالم ليحكلبح ن ل يح  الانة ل ث ةفبد
..لقل ةةولجةةوح ل،.قملمةةوللشةةخر لمةة ل ةةي لنةةيم ،لوعنةةف لاعةةويقم،ل... ةة لمنالحةة لمول يعةة 

لبحة نل،.ع ىلمو لدب  ل  عرلة لع ية لبحماةويل،ل خ ةفثنو،ل..لبيلبجخو ل  لصفنعلح ل ء  ن
  ةةة للجةةةفل ةةةفبنلمةةةضلبدخوحةةة لمنالحةةة ل،ل..لقامنيةةة لب ةةة لخر ةةة ،.ق عةةةف،ل..ل أجةةةو ن ،.عنةةةف 
لبحةةىللمةة ل عر خهةةولبحا ةةةرل ةةأعلخن لمانعخهةةو،ل أدخ خةة  ل ق ةة لمةةةأمرشل،ل وحةة لمعهةةوقل،لق مةة  
ل هةةةةةولخ ةةةةةالبَل،لهثعخهةةةةةول ينثةةةةةالد بهةةةةة ،لبحيةةةةةيي قجئةةةةة ل،لق م و ةةةةةوَل،لق اةةةةةنَل،لق ةةةةةمكوَل،لقبشةةةةةخرم  
قم فقلممةولااةفيلب لا ةكلبحمنمة ليب ل يمةالموحيةالعوحيةالا ةوق لمةول ةفل  ةفل،ل(246 ..ا.م 

لل.م لبحمرنل ي لنيم 
 االحبفاالت 

قلاةةو لحرةة لمةةضل،لح ثو ةة انيعةة لبحمنو ةةثو لبحفننيةةالقبمجخمو يةةال ةة لبحعصةةرلب
ا ةكلبحمظةوهرلعنةفلبحاوصةاللبخخ  ة لقبحخة ،لارماةالخوصةالحنثخ ةو ل هةولهاهلبحمنو ثو 

مةةضلبكيةةرلبمثخ ةةةوم للبحةةالقبدلعنةةةفلبحنةةوطلمنةةالبحاةةةفيلث ةةن لقاو ةةة ،لمنهةةولعةةضلبحعومةةا
بقلمدخةةةو لبح هءةةةال،لثيةةةتلاظهةةةرل ةةة لمعوةةةهولمظةةةوهرلبحخةةةربلقبح ةةةا لح خثةةةوه ،لشةةةييعونل

قاخميةة لا ةةكلبحمظةةوهرلم  ةةن لبحا  ةةونلقبح ةةنايضلقبممةةربنل،لخةةالقجيضقبح ةةرق لع ةةىلبحم
قبحةةي  بنلقب يةةو لبحفقحةةالمةةضلاثةةو ل جةةو لبحاصةةرلقبح وشةةيالقبحخءةةو لقبمرنيةةونلمةةضلبحعومةةال
،لقهاهلبحمظوهرل فلاري لمنهءونلنخااهلبحعومالاا يفبنلحخصةر و لبقحئةكلبم يةو لقب ةي ل هة 

البفهةةةرلبحراةةةي لم  يةةةالبحةةةاه ...ل  مةةةول اةةة ل يةةةاارلبحم ةةةعيد  ب لابحمعخةةةاللبق لخ ي ةةة
قمصللبحخنةيخ لماةفب لبم هةال،ل(247 لبحمعخاللم  يالبحاه لباثع لبحنوطل  ل ع ليحك...ا

 او  اصةةربلبحمخياةة ل ةة لث  ةةالخخةةو لقحةةفهللقبح ةةا لبحةةا لثصةة ل ةة لث  ةةالخخةةو لبحمعخةةال



32 

ةَ ل ة ليحةكلبحيةييلبحمةالقمضلبحةا لخةخض،لبحمعخالل  لقثمو يضلبحللبحللد هة  ،لبحمعخةاللقَثصن
حع ليحةكل ايد ةول،ل(248 ل ي لبحصيورو لقبحايبا لقبحءيبهر...ا،ل يفلقثمو ي لبحللدننو 

بحةةةىلم ةةةواالبح يةةةو لبمجخمو يةةةالعنةةةفلبحعومةةةالقبحمثوح ةةةال هةةةولعنةةةفلبحاوصةةةالقبهةةة لبحفقحةةةال
ةةةالمضلقبحمخن ةةةانضلقبهةةة لبممةةةيب لقايةةةفلاةةةو لنثةةةوحغل خرةةةرم  بحةةةا ل اةةةييلمعم يةةةالبحاخةةةو ل،لبحم 

ث ةةةة لبح وحةةةةالبمجخمو يةةةةالم ةةةةر لبحل ةةةة ل،ل لقبحةةةةاه لقبحءيبهرقريرهةةةةومأعلويةةةة لبممةةةةيب
ل.بحماخي ل
لالسل ن 
ا ةةةيضلحنةةةولبثةةةيب لبح ةةةءي لموكو ةةة لع يةةةة لبثةةةيب لبحعومةةةالقبحاوصةةةالمةةةضلبحنةةةةوطلل

 افلبخخ   لبقلةو لبح ةءي لمةضل مةو لبحةىلاخةرل،لقاعرله لبح خنري لقبم هو لقبح ءض
نا لبحخنيخ لبقلو لبحنوطل مضل ن للميالقم،لقث  لشف لبحا ي البقلبح  لو لبقلبحيبح 

قحة ل كةضل ة لثث ة ل،ل  ل ءي لبح ءودلب  لاكو لثث لبحن ونلقبحرجةو ل ة لمكةو لقبثةف
قاةةو ل،لق  مةةولاةةو لبحرجةة ل  ةةخخرل يةةفهلمةةضلبحشةةم ل يرميةة لبح ةةرطلموح ءةةو  ،ل خرقملةة 

..بيبل.قاةةةو لبحم ةةةءي ي ل،ل..قملعمي لبحشةةةعيربحا يطلموحرمةةةود،.بكيةةةره لماةةةر قيضلموح ن ةةة 
قماارب وةةةةونلمو اةةةة لبحيةةةة لعةةةةضلب ةةةةربيي ل،ل(249 لقبيب عةةةةفقبل عةةةةفقبلمعةةةةون...ا،ل ةةةةوميبل ةةةةوميبلمعةةةةونل

بدخ ةة ل،لحمةةول ةةءضل ةة ل ةةءضلبح ءةةودل ةةو  الحمةةولثث ةة لبح ث ةةالبحمشةةهي  (ل250 بحخيمةة 
م ءةةفلبحرجةة لبمميلةة لمء  ةة ل،لقمكةةو للةةيع،لل الحةة لع ةةىلب ةةوطلمايةةفلقبثةةف،لبح ةةءض

قممةةول ا ةة لبحاولةة لبحخنةةيخ لمةةضل،ل(251 ليةة ل صةة ي ...اقه،لقهيةة لنخ ياةةي ل،لقهيةة ل ةةأك ي ل
-320 (252 ثفنتلقبحفهلعضلصوث لبحءةي لبحةا لبصةو خ لفنمةال مةضلبحا ي ةالبحاةوهر

ققصةةللبثةةيب لبح ةةءضلبحخةة لحةة لاخ يراييةةربنعضل مةةضل نةة لبميةةال،لي(933-932هةةةل 321
لع  ... ،لح اةوهر  لب ةويلق ب اة ل،ل ر لاي لبح   البحالمنيال يضلبحعصرمضلهياي  ال ثين

ةفدلع ينةو،لقبج  ةنولع ةىلبحخةرب ،ل  ث نول ة لثءةر للةياا،لقع ىلب     ارجنةوللقاةو ،لقش 
..ل ن ينةولمةضل،.قب لةر لب ةول ة لثوةر لب ة ،لهيلوحة لب ة لممةو لبحمصةود  ،ل  لا لنةيي

ل(253 .يحكلبمربنلشفنفبنلص ثونا
 صةةةةلل ولةةةةينولبحخنةةةةيخ لبشةةةةكو لبح ةةةةءي ل مةةةةضلبحا ي ةةةةالبحماخةةةةف ل انعةةةةضلبثةةةةفل

 ل ة لمء ة لبحةي مرلقمةواعرضلحة لمةضلبي لقاعةان ل مةضلق ب  لب ةضلبح ةرب لبحيو يةالبحرخو
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بحخةةة لارةةةي لع ةةةىلشةةةك لثءةةةرب للةةةياالبمةةةولمخنصةةةاالبقلمخثوعةةةف ل،لهةةةةل(304-306 
ل،ل ةةة لثةةةرلشةةةفنفل رشةةة  لثخةةةىلصةةةر ل ةةة لبحشةةةم ،ل وينن كنةةة ل ةةة لدب للةةةياا ق  ةةة ن

قب  ةةةةة لمةةةةةو لبح ءةةةةةر ل...ثةةةةة ل يةةةةةف  لمايةةةةةفلثاي ،ل...قبر ةةةةةعلبم ةةةةةيب ،لبح صةةةةةيرمضلا خةةةةة 
،ل..قثث ةه .قب صرب...لقعيم  لموعوم لم لبحنوطلمضلبحمصود  لق...لق ثيلبحويو 

لل(254 ..لقب ومخه ل  لبحشميط...لا،.قبحثو ه لبحءثو لبحصيب،لقااييفه 
امةةةول  هةةة لبقلةةةو لبحعومةةةال،لبمقلةةةو لبح ةةةيئالح  ةةةءي لا ةةةابشل   هةةة قمةةةضلبحةةةنال

ل.خ لح ل    لمنهولبثفل مضل ن ل يم قبحاوصالمضلاعرله لح  ءضلقبحمصود ب لبح
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  المصادراتل
 يةةفلب نةةوليار وهةةولهنةةول،لبثةةفل لبحمنمةةجلبح يو ةةيالحةةاحكلبحعصةةرلبحمصةةود ب اعةةفل

ةة ل هةةولبحا  ةةونل،لكةة ل  ةةيضلبثو هةةولبمجخمو يةةالع ةةىلبحنةةوط  اةةفلاةةو لح يةةو لبحخةةربلبحخةة ل عق
،ل ل جةةو لدقحةةخه بيلعمةةفلمعةةيلبحا  ةةونلبحةةىلمصةةود  لبمةةيب لاثةةو،لاةةأثيرل ةةفلع ةةىلبحفقحةةا

هةةةل247-233 وحا ي ةةالبحمخياةة ل ،ل غثةةانل ةة لب خةةالب لبمةةيبحه ،لكوح ءةةو لقبحعمةةو لقبحاةةيبد
عمةةفلبحةةىلا ةةكلبحمصةةود ب لح وجخةة لبحةةىلبممةةيب لح نةةونل صةةي هلقح يواةة ل،لي(846-861 

قبكيقةةةرلمةةةضلب خةةةالب لل(255 ،ل صةةةود لبمةةةيب لشاصةةةيو لا يةةةر ل ةةة لبحفقحةةةا،لبحاوصةةةالبحمخر ةةةا
حمةةضلخ  ةة لقمصةةف ل  عةةي لع يةة ل،لبصةةث  لبحمصةةود ب ل ةةنال ةةيئالبمةةيب لمةةيف يه لثخةةى

قا لخو و ل،ل(256 ققص  لا كلبحمصود ب لبحىلق  بي لمضلا لبح رب ،ل  لبق و لبح وجا
،لبحخة لشةوع ليحةكلبحعهةفل(257 ،لامولعمَفلبمربنل نة ل يمة لبحةىلا ةكلبحمصةود ب ،لقريره 

ةة  ق  ةرضلحهةة ل،ل  للةيوعه قبحخة لحة ل  ة  لمنهةةولق  بيهة لب وةألبحةةانضللةعللشةأ ه لق  
ل(258 ،لقب  صرل  لب  رلمعينا،لقبصثجلمنص لبحي ب  للشث لممنص لق بث ،ل  للثو  

  مةةةةةولاةةةةةيحىلبحا ي ةةةةةال،لق ب لبحرييةةةةةرلمةةةةةضل  ةةةةةيمهو،ل خنشةةةةة لهيثةةةةةالبحان ةةةةةالا ةةةةةكلبح خةةةةةر 
ل  ةةةةييل،لاةةةةو لعمةةةةرهلثنثةةةةالعشةةةةرلعومةةةةولي(932-907هةةةةةل 320-295 (259 بحماخةةةةف   دن

 يةةفلب ةة لاةةرشلبممةةرلممةة لاعةةال ل،لقبكيةةرلمةةضلبحا ةة لقبحصةةن لبحان ةةالبحةةىلموكو ةة لع يةة 
قحع لممونفح لع ىلقجةيدلا ةكلل(261 ،لريرل وهيلمو ثونلبحان ا(260 ،لقايح لمضلاشون

بحمصةةود ب ل مةةضلبحا ي ةةالبحماخةةف لقا كةة لقبحفاةة لمماوحيةةفلبممةةي لمو ا ةة لبحخنةةيخ لبحاولةة ل
قموثةفالحة لمة لبحا ي ةاللعضلبحا ل مع لبمخيرلمةضلب ية (262 موثفث لم لب ضلبحءصو 

بصةث  ل،لق ةءن ،لقلخةالمنة لا ةكلبممةيب لبحعظيمةا،لبحماخف لمايح لاحمول ر ن لبحماخةف 
،ل ا ة ل مةوحا ر،ل اةو ل بحثشةر ل،لباو  لخودي،لقا   لموكن لمضلبح رد،لنيمونل  لبح ث 
نرمفلبخربجة لبحةىل،لنرمفل  لمعيلبحلرلل  لدب لبحان ا،ل ام لمع ،ل و ل  ل فل ا ا 

قمصةةةلل،ل(263 ل..ا.م هةةةولهةةة لبحخةةة لشةةة ع لحةةة ،ل لبح ةةةيف لحخرةةةي لهةةة لبحخةةة لا ل انةةة دب
ل هةةولمعةةفلب ل  خةة لب نهةةولهياةةي ل الب لَشةة   بحم  ةةضلبحخنةةيخ ل ةة لبحنشةةيب لموثةة ن
بيلل(264 

قلخةا لمةضلبمةيب لبحةف يول،لبحا ي البحماخف لبحخ لاو  لموألم لانعم لممولحة لنخنعمة لبثةف
ف لَ ثيلبحاوهرع يهول عا هولصنيبلبحعاب لثخةىل ية ل  مول خ لبحماخ،لممولب خ وضلخ ره
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ا...،ل لوح هولمومميب ،ل...ب  لع اهو  اوح لح ل وهابل حةيلاو ة لمعنةول،لقثخىلع اهولم نر ن
ي ةةةةةةكلثخةةةةةةىلاعةةةةةةو  ن ل هةةةةةةاهلبمةةةةةةيب لمةةةةةةوجر ل ةةةةةة لبمر ةةةةةةولمةةةةةةضلبحا ةةةةةة لمةةةةةةونبد لبحةةةةةةىلج 

ح نةةةةوطلبثنةةةةونلقمناةةةة لبحخنةةةةيخ لموا ةةةةفالمةةةة لبثةةةةفلبح ةةةةءنونلقمو  ةةةةفال،ل(265 ابحعاي ةةةةا...
..قب ومخه ل ةةةةة ل،.قااييةةةةةفه لقبحثو ةةةةةه لبحءثةةةةةو لبحصةةةةةيب،لبحمصةةةةةود ب لمايحةةةةة ل الثث ةةةةةه 

ل.(266 قب ربده ل  لبح  يطا،لبحشميط
لع  لا كلبح خر لقمر لمأ مةو لخو اةال وجمةاللبح ثو ياجم البحاي لب لبحان ال

 لبم لوعةو ل خيءةالب هةوشلبم ضلمكيةرل،لق ةينلبحميب ة لبحال ب يةا،لعضل  البحميب دلبحموحيا
قا ةةودلبحخءةةو  لم ةة  لبحيةةي ب لقبح ةةخضلقبحصةةربعو ل ةةيضلب ةةربدلبح يةة لبح ثو ةة ل،لبحع ةةكرما

 وةةننلعةةضلاالبنةةفل  اةةو لبحةة نطلقبحا ي ةةالقب ةةرا لب   ةةه لممةةولبد ل،لب   ةةه لع ةةىلبح ةة لا
قم  يانةةةةةولب ل،لبحةةةةةىلا ةةةةةكلبحمصةةةةةود ب لبحخةةةةة لحةةةةة ل  ةةةةة  لمنهةةةةةولبثةةةةةفلثخةةةةةىلبحاولةةةةة ل   ةةةةة 

ي(لقصةةربل يهةةول959هةةة ل359 قبحم نةةالبحخةة لح اخةة ل ةةناللبحخنةةيخ  اارمومر ةة لبحم  ةةضل
ل،قمصةةةود  للةةةيعخ لمةةةضل  ةةة لبحةةةي مرلب ةةةضل  ةةةو ءضلاا يةةةفهبحةةةا لاةةةو لبق ل،لعةةةضلبحاوةةةون

قع ةىلثةةفل يحة ل يحةةكل،ل..لا،.قبخرجهةةولعةضلنةةف ،ل..،. الب ةة لبخةاللةةيعخ لمةوألهيب  ةاار
ل(267 ل. لعضلبحاوونممولدعىلموعفبي لبحىلبحشمواالم لقبحخعص لح ي مرلبحا لصر 

 العيار ن والشنار 
بثةةف لشةةربيجلبحمءخمةة لبحخةة لفهةةر ل ةة لبحاةةر لبحيةةو  لبحهءةةر ل خةةر لبحصةةرب ل ةةيضل

،لقبخةةالنخصةةوعفل ةة ل خةةرب لبحوةةعللبح يو ةة ،لبممةةيضلقبحمةةأمي لقبمخةةفلبثةةره لهيمةةولمعةةف
 خيءةةةالح ةةةينلبمثةةةيب لبم خصةةةود القا ةةة  ل جةةةو لبح كةةة لقبحمخن ةةةانضلقبح يلةةةىلبح يو ةةةيال

ق ةةةةةةةةةةفلاثوننةةةةةةةةةة لب بنلبحمب خةةةةةةةةةةي لقبهةةةةةةةةةة لبمد ل ةةةةةةةةةة ل(268 ،لبحخ ةةةةةةةةةة  لبمجن ةةةةةةةةةة لم ةةةةةةةةةة  
قمنه لمضلب جعه لبحىلبح خي لق  ة ل،لا  يرمويياهبمنل منه لمضل   ه لبحىلبح صيصيا

بح ينو هيبحرج لبحاا لبحرييربحخلةيببلل و ضلمنظي  نر لب ،لبحيه لبدقب لبحثليحالقبحشءوعا
 ة لثةةيضلجع هةة لبح ةةييا لل،(270 ىلب ةة لبحمن  ةة  ينمةةول   ةةرهلبح ربهيةف لع ةة(ل269 ،لقبح راةا

ل(271 . مي ي لبح صي 
قجةةيدلميةة لهةةاهلبحشةةرم البمجخمو يةةال ةة لم ةةفبدلقمناةة للبحخنةةيخ قمةةاارلبحم  ةةضل

،لموثفث لم لمعيلبحخءو لبحث فبدنيضلعضلبثةفلهةبمنلبحمشةهي مضلبحمعةرقبلالب ةضلثمةف 
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 ةفل ر ة لمنة ل،ل(273 شير بدلقاو لبحي مرلب ض،ل(272 ..لا.كو ل ال لبحلرمعل رمثونلمضلم فبد
 يةةاارل،لقلصةةثجلمميومةةالبحءنةةفلقاةةو ل علةة لممةةول  ةةر  لح ةةي مرلمميجةة لقصةةيم ل  ةةميا

قاةةةو لب ةةةضلشةةةير بدللةةةمن لبح صيصةةةيال،لصةةةوث لبحنءةةةييلبحالبهةةةر لب ةةة الاةةةو لحصةةةونل وارةةةونل
ق ةةفل اةة ل،ل(274 ل..ا. ث ةةفبد...قاو ل كةةث ل يةةي لبحنةةوطلموحمشةةع لقبحشةةم لقمأخةةالبممةةيب 

المثفلبحخءو لبحث فبدنيضلم لب ضلثمف لهابلقثةفنتلبمخيةرعضلبحةي مر ضلمب خنولمولثف
قب اةةو لبح ةةييلع ةةىلبح ةة لو لقق مةةرهلمايحةة  ا...هللال يننةةولق ةةيضلهةةابلبح ةة لو لبحةةا ل،لشةةير بد

قح ةةنولهيمةول  ع ة ل رارةة ل،لقبثيجنةةولبحةىلهةابلبح عة ،ل أ ةة لب ةا لب  ب نةو،لبثيجنةولبحةىلهةاب
قب  لاع ة لب لب ةضلشةير بدل ث ةفبدل  صةود لبحنةوطلقم اةره ل،ل لمرَببعظ لممولنرارث لبح  لو

 ةةنل اةةردلمةةضلثث ةة لبملقهةةيملنهخةةف لبحةةىلشةة نلريةةرل،لثخةةىلب ةة ل أخةةالبحمي ةةرلبحمكيةةر
قمباةةةةةفل.(.275 ..لا.قبحةةةةةفن  لمةةةةةوألهيب ،لبح رمةةةةةف ل يب ةةةةة لقبحثصةةةةةر ل  عةةةةة قاةةةةةاحكل،لبحصةةةةةف ا

ضلثمف للمن  لب ضلشير بدلبح ييا لقجيدليحكلبح يو لقشهرا لال  لب ويلبحمخا لاو لب 
 رةةةو ل،لحمةةولا  ةة لع ةةىلم ةةفبدلبح صيصةةيال هةةولمام ةةالقعشةةرمضلبحةةللدننةةو ل ةة لبحشةةهر

ل.(276 ل..ا...لقمأخالبمميب ،. كث ل يي لبحنوط
حعةةةة ليحةةةةكلبح ةةةةفنتل ةةةةيضلبح يةةةةو لقبحخةةةةوجرلنيلةةةةجلبح يو ةةةةالبحخةةةة لباثعهةةةةولق  بنلل

لبح نايضلبح يمهييضل  لم فبدلققب  لقبحثصر لقبمهيب .
مباةةةةفلبحخنةةةةيخ لبحاولةةةة لقجةةةةيدلهةةةةبمنلبح صةةةةي لق لةةةةو لبحلةةةةرللا ةةةةكلبح خةةةةر لقل

 ةة لعهةةفلبحا ي ةةالل(277 قاصةةوعفلثةةراخه لقمناةة لموثفثةة لمةة لبثةةفلر مةةو لبحةةي مرل ةةضلما ةةا
،ل..،.(278 موحر ةةاي(لبحةا ل ةةو ل لاحمةولقصةة لبحمخاة لبل944-940هةةة 333-329بحمخاة  

،لقل لبحينةول خيةو لخ ةربن،ل...وعاقمع لجم،لاوا ن لب لبخردلبحي ،لقمع لب ضلما  لق مره
..،ل صر ول  يلمئخ لماواة ،ل  مةولاةو لبحيةييلبحربمة ل ة لم ةير و،لق  ةضل.نبدق ولبحىلبحر ا

..،ل الحنول  خرمجل،ل ويبلم يبدلعظي لمضلمعيفلمل ع  لموهي،ل   ل ةال ل ر ثة  لبحةىل.  لبح ر
نةةولق ةةرن لبحاةةييلمنةةول ءمعنةةوللصةة و نولق جوح،لل لمةةوَ لحنةةو،ل ةةويبلهةةيل  ةةيلمويةةالمليةةا،...

للثةةفل قل ةةوخيلجمةةوحه ل،...لقااةةفيل يةةي لحهةة ل،ل اةةو لحنةةول،ل ةةولمعشةةرلبحم ةةو رمضلمل  ةة ضن
..،لقبخةةاقلجموعةةال،لقبخةةاق و،ل.مةةنر ل ةةي ونل،قملنرمةة لم ةةه ،ل مةةضل عةة ليحةةكل هةةيلماخةةي 

ل.ل(279 ..ال.قجمي لمولاو لمعنو،ل و خ ميه،لقاراي ولملرثيضل  لبحشم 
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نلبح صةةي لق ةةةواع لبحلرمةةعلهةةةيلبحمةةو للقلبحمخةةةو لقم ةةفقلقبلةةة ونلرةةرضلهةةةبم
قحعةة لمةةول ع ةةيهل ةة لا ةةكلبحاو  ةةالحايةةرلدحيةة لع ةةىلقجةةيده ل،ل يةةفلب لمةةول قبه ليحةةكلبح ةةنيل
خةةوديلبحةةي مرلمةةضلب ةة لب خةةف ل   ةة لم ي ةة لثيةةتلعةةرضلع ةةىل يي ةةه لخةةوا لعايةةعلم ةةال

،لقب ةةولخةةوديلقيحةةكلمايحةة لحريي ةةه ل ال ةةفل لنةة لعظةةي لمةةولبخااةة لمنةة لك يةةرلم خةةفبنل   ةة 
ق فلخرج لألمرلا يةرلمةضلخفمخة ل،لق ةفل ةال لممةوللخااة لمنة ،ل،لبحا ي اللاو لهللالماوي 

..لع ةةىلل لاةةبمنن ل   ةة ل،ل...،لب ةةف  لبحيةةك. مةةول يحةةكل ةة لبمةةرلبخةةرللعظةة لممةةولبخااةة 
قاردلع  لمضلثيو  لمول  خر  ل،قاردلع  لمضلدقب  لدبمالقا اين لمون،لقا ير  لثخىل

..لع ةةىلبحي ةةونل  عةة ل. اةو لمةةولهةةيل؟ل ا ة لاعلينةة لبمو ةةكلقعهةيدشلثصة ل ةة لمةةأمن ،ل
، ةةةو  رد لمةةة لقجع ةةة لنةةةف لماو  ةةة لح شةةةم ل،لقل مخةةة  لبحاةةةوا ل،لقب مةةة ل  صةةة  ل ةةة لشةةةعو ل
لمي  ل،لق و ل ب خرهلق  لح لخ ره،ل ا  لهةابل بحشم ،ل رودل الللمصره،لق ل لموح لنرن

..،لقمعةةةةربل.خفبقحةةةة لبحا  ةةةةونخةةةةوا لبحان ةةةةال،لق صةةةة لهةةةةابل ةةةةو ي للثمةةةةرل،لقهةةةةيلبحةةةةا لن
،لقمل اةةةييللمةةةرلبحا  ةةةونلبملمةةة ل،لق ةةةفلاةةةو لما ةةةينبنل ث ةةةفبدل،ل ةةةأمر  لبحا ي ةةةالل لموحء ةةة 

ويالبحللدننو ل،لقحة ل اةف قبل..،لقب لثَص لعنفشلثخىلامخن لمضل يع لبملمم.لثم  لبحي 
ي لبحاةوا لقبحرب لل لاأخاهل،لقان البحىل وثيالبحشوي،لقاا ة لثصةل،لألعليشلب وهوع يك

 ةة لنةةفشل،ل ةةو  لبيبلثوةةر لم وةةر لبحا ي ةةا،لقعر خةة لخ ةةرهلجوناةةكل  ةة   لموحررويةة ل،ل
..ل،لقلخةةةال. أخةةةا ل..،ل اةةةو  بيبلخةةةالمةةةضلثيومةةةكلمةةةولارمةةةفل،.ثخةةةىلنرجةةة لمنةةةكلمةةةو لثمةةةض

..،لقل  ةالمعة لمةضللصة وم لبحةىلل لل   نة ل...،لقح لنال ل  يرلمع ...،لقل ا ن .بحاوا 
عضلح ةو لبثةفلبحعةوم يضلميل لاخرلمضلبحرخو ل  فثنولبحخنيخ لق  ل،ل(280 بحر ال وحمونا

بحةةةىلل(281 ع ةةةىلبم هةةةو لعةةةضلبثةةةفلبح صةةةي لهياةةةي لبمخيةةةر الخرجةةة لمةةةضل هةةةرل ةةةوم 
    نةة لب ل جةةننل الةة لبحلرمةةةعل،ل..،ب مةةفلبعمةةو ل ةةا لبح ةةرب .ميلةة ل ةة لاةةربلبح رما

ل جةةةةننلاةةةةف لررب ةةةةخ لع ةةةةحيثةةةةفه،لقثةةةةا  لمنةةةة ،ل  مةةةةولخرجةةةة لمةةةةضلبحارمةةةةال ىلشةةةةفا ل لنةةةة  
 اةةةردلع ينةةةولبح ةةةالمخ المةةةونل،لال ةةة لبح رمةةةا خرب انةةةولثخةةةىلب خهينةةةولبحةةةىل ةةةاو ،ل..،.ق ءفاةةة 

،لق ةود لبحةىلبح ةا...لحيوةر  ،ل لرَ ل هياة لاةو  نلاو ة لع ةىلفهةره،لمخ   ونل صو ل نو
،ل..ث للةر لم ةي  ل جة لبحرجة ل أ عةفه ل،. عقل لبح ةالبحوةر ا،للر لمعصوهلنفلبح ا

لحياخ نةة ،ل ةة ثةة لقشةة   لموح ةةيفلثخةةىل خ قمللمخنعةة ل،ل ا ةة لحةة  لمةةولثو  خةةك،لقثمةةَ لع ةة ن



38 

  مةة لثيةةو  ل،ل... أ ةةخرخ  ،ل ةةر لشةة نلااخ نةة ل؟ او  ب ةةخرخل،لع يةةكلمةةضلبخةةالثيةةو  
لل.(282 ال...قب صرب

حع نةةةول ةةةاحكل مكننةةةولبحاةةةي لل ل لةةةو لبحلةةةرللقبح صةةةي لمةةةول ةةةيضلم ةةةفبدلقبحثصةةةر ل
بحلرمةعلحيثةفهل،قمةنه لمةضل ءخمة لمة للققب  لقبمهيب لمنه لمضلا ءأه لبح وجالب ل ال 

بخةةرمضلمكةةي يضلمءميعةةالمةةضلبح صةةي ل  ةةر ي لقمنه ةةي لمةةضلبحخءةةو لقبحعومةةال ةة لا ةةكل
قمةةضلبحم  ةة لح نظةةرلب لهةةبمنلبح يةةو مضلاةةو يبلماخصةةيضلملةةرللبحايب ةة لقبحلةةرلل،لبحلةةرلل

 ة لقم فقلممولاافيلشف لبحفقحةال،لبحخ لاثعفلعضلبمموكضلبحمالدثمالموحنوطلاوحار لقبحمف 
م و ةةثالهةةبمنلحع هةةولحر ةة لبحعومةةالبحةةىلجةةو  ه ل خيءةةالبمقلةةو لبم خصةةود البحمخرد ةةال

قمةةةضلجو ةةة لاخةةةرلبح ةةةيلر لع ةةةيه لقمشةةةو اخه لح  يةةةو مضل،لا ةةةابشلامةةةول ةةةفمنولمةةةضلجو ةةة 
قحعة لمةو عال ليحةكل،لبمميب لقبحمخو لبحخ ل  خ ييق لع يهولمضلبحم و رمضلق و مخه ل هةو

ب لل...امولب لبحماف  ل شةيرلبحةىليحةكلمايحة  ا،لبحي مرلموا فالم لب ضلثمف لبح يو عض
ل(283 بح يو مضلبيبلا رايبل ث فبدله ريب...لا.

قاخةو لبح ةردل،لمصةي  لعومةالمعفلا لموااةفيل ءةفلب لمصةن و لبحاولة لبحخنةيخ 
حنةولصةي  لقبلةة اللمعةفلبحشةف لخوصةالم وجةةالبحةىلبحمالمةفلمةةضلبحف ب ةالقبحث ةتلاي ة ل اةةفي

نيةةةةالقبم خصةةةةود القبحياوهيةةةةالقبمجخمو يةةةةالح مءخمةةةة لبم ةةةةنم ل ةةةة لح  يةةةةو لبح يو ةةةةيالقبحفن
ل.بحعصرلبح ثو  

ل
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 االنبنباجات
 
بشخم لاخةو لبح ةردلمعةفلبحشةف لع ةىلبحرييةرلمةضلبحشةيبهفلبحخو مايةالبحخة لايثةعلب مةوطل -1

 اةفلاو ة لبحصةي لبحخة لقثاهةولشةوهفبل،لبح يو لبمجخمو يالعومةالق ة لعصةرهلخوصةا
لا  لف لبحخ   لبح يمه .ل لبح يو يالقبمجخمو يالقبحياوهياثيونلع ىلبح يو

عةةرضلبحاولةة لبحخنةةيخ ل ةة لاخومةة لبح ةةردلمعةةفلبحشةةف لح  وحةةالبمجخمو يةةال ةة لبحعةةربلل -2
 .قارللبحم يشا،لا  لف لبح ك لبح يمه لمشيربنلبحىلاثاو لبحمءخم لل ابش

مةةة لبحمءخكةةةو لبحاولةةة لبحخنةةةيخ ل ةةة لاخومةةة ل بصةةةفبنلحل يعةةةالبحعن ةةةو ل ةةةيضلشةةةربيجل -3
 وةننعضلثيةو لاثاةالبحعومةالبحخة لاو ة لاعةو  لمةضل،لبحمخر الم لبح نايضلقبممربن

 .فرقبلم يشيال وهر 
بشخم لبحرخو لع ىلبحرييرلمضلبمشو ب لبحىلبحءيب  لبح وةو مال ة لبحفقحةالبحعر يةال -4

 .بم نميالب ابش
حشةةةلو لبحةةةفق لقبمثةةةرلبحةةةا لاو ةة لابد ةةة ل ئةةةالبلبحرخةةو ل صةةفلبحاولةةة لبحخنةةةيخ ل ةةة  -5

 قبح يو مضل  لبحمءخم ل  ثونقب ءومون.
،لبشةةو لبحاولةة لبحخنةةيخ لبحةةىلبحرييةةرلمةةضلبحمصةةود ب لبحخةة لاو ةة لاةةخ للةةفلبحاوةةو  -6

قبحخة ل،لقحة لا ة  لبحاةر لقبم مةوبلمةضلهةاهلبحمصةود ب ،لقاثو ل جو لبحفقحالقبحخءو 
 قثاهولحنولبحخنيخ لمو  ي لبحاصالح عظالقبحع ر .

بمل،لقمةةو ق لحةة ل ةة لثيواةة ،لنيثةةعلمشةةوهفب لبحاولةة ع ةةىلبحةةرر لمةةضلاةةي لبحرخةةو ل -7
ب ةة لبشةةخم لع ةةىلقصةةللد يةةعلمةةضلخةةن لعةةرضلبحي ةةوي لحم ةةخي لبحم يشةةالقاةةر ل

 .قبحرييرلمضلبحممو  و لبمجخمو يالقبم خصود ا،لبحمنم لقبثمو هو
 
ل
ل
ل
ل
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 المصادر
                                                 

تال:  ، م(تاريخ مدينة السالمم1070هـ /463ابو بكر احمد بن علي بن ثابت)ت ، الخطيب البغدادي (1)
، ابالن الوالو ي ؛ 550ص، 13ج، م2001، بيالروت، مميدار الغالرب اسسال، بشار عواد معروف

تال:  ، المنالتمم يالي تالاريخ الملالوال واسمالم، م(1200هالـ /597ابو الفرج عبالد الالرحمن بالن علالي )ت
، 14ج، م1992، بيالروت، دار الكتالب العلميالة، محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القالادر عطالا

هالالـ 626ا الرومالالي البغالالدادي )تابالالي عبالالدا شالالداب الالالدين بالالن عبالالد ، يالالاتوت الحمالالوي؛ 373ص
تال:  احسالان عبالاا)دار ، ارشاد اسريالب الالى معريالة اسديالب المعالروف بمعوالم اسدبالا ، م(1228/

ابالالو العبالالاا شالالما الالالدين ، ابالالن خلكالالان ؛ 2280ص، 5ج، م(1993، بيالالروت، الغالالرب اسسالالممي
، احسالان عبالااتال:  ، وييات اسعيان وانبالا  ابنالا  ال مالان، م(1282هـ /681احمد بن ابي بكر)ت

 ابالي الفالمع عبالد الحالي بالن احمالد، . ابن العمالاد الحنبلالي159ص، 4ج ، د.ت، بيروت، دار صادر
تال:  عبالد القالادر اسرنالا وط ، شذرات الذهب يي اخبار من ذهالب، م(1678هـ/1089الدمشقي )ت

 .446ص، 4ج ، م 1991، بيروت، دار ابن كثير، ومحمود اسرنا وط
يتيمالة الالدهر يالي محاسالن اهال  ، م(1037هالـ /429الملال النيسالابوري)ت ابي منصور عبد، الثعالبي(1)

 .405ص، 2ج، م1983، بيروت، دار الكتب العلمية، ت: وشرع  محمد مفيد تميحة، العصر
تال:  ، العبر يي خبر من غبالر، م(1347هـ/748شما الدين محمد بن احمد بن عثمان )ت، الذهبي(2)

 .163ص، 2ج، م1985، بيروت، دار الكتب العلمية، ابوهاور محمد السعيد بن بسيوني  غلو 
تالال:  ، سالالي ر العالالمم النالالبم ، م(1347هالالـ/748شالالما الالالدين محمالالد بالالن احمالالد بالالن عثمالالان )ت، الالالذهبي(3)

 . 500ص، 15ج، م1983، بيروت، م سسة الرسالة، شعيب اسرنا وط وابراهيم ال يبق
، م(1373هالالـ /775ابالالي سالالالم)تمحالالي الالالدين عبالالد القالالادر بالالن محمالالد بالالن ، ابالالن ابالالي الويالالا القرشالالي(4)

، دار هوالالر للطباعالالة والنشالالر، ت: عبالالد الفتالالاع محمالالد الحلالالو، الوالالواهر المةالالية يالالي طبقالالات الحنفيالالة
 يالالالن الالالالدين تاسالالالم بالالالن تطلوبغالالالا بالالالن عبالالالد ا ، ابالالالن تطلوبغالالالا؛ 422ص ، 3ج، م1993، القالالالاهر 

دار ، تالال:  محمالالد خيالالر رمةالالان يوسالالف، تالالاج التالالراوم يالالي طبقالالات الحنفيالالة، م(1474هالالـ /879)ت
 .300ص، م 1992، بيروت، القلم

حي من اليمن اختلف النسابين يي اص  الكلمالة مالندم مالن ذكالر اندالم بنواسالد الالذين يروالا نسالبدم الالى  (5)
، ومندم مالن ذكراندالا تبا ال  تحالفالت واوتمعالت يتنوخالت ومالندم مالن ذكالر اندالم مالن بنالي يدالم، تةاعة

عال  الالدين ابالو ، ابالن اسثيالر؛ 94ص، 3ج، انمر  السالمعاني.ومندم من اطلق على الةالواعمة تنالو 
، اللبالاب يالي تدالذيب اسنسالاب، م(1232هالـ/630الحسن علي بن محمد بن عبالد الواحالد الوال ري )ت

معوالالم تبا الال  العالالرب القديمالالة ، عمالالر رةالالا، كحالالالة؛  225ص، 1ج، م1980، بيالالروت، دار صالالادر
 . 133ص، 1ج، م1997، بيروت، م سسة الرسالة، 8ط، والحديثة

، 3ج، وييالالات اسعيالالان، ابالالن خلكالالان ؛ 550ص، 13ج، تالالاريخ مدينالالة السالالمم، غالالداديالخطيالالب الب( 6)
النوالالوم ، م(1496هالالـ /874ومالالا  الالالدين يوسالالف)ت  ابالالو المحاسالالن، ابالالن تغالالري بالالردي؛ 366ص

 .310ص، 3ج، م1992، بيروت، دار الكتب العلمية، ال اهر  يي ملوال مصرو القاهر 
شالما ، الالذهبي؛ 162ص، 4ج، وييات اسعيان، كانابن خل؛ 2280ص، 5ج، معوم اسدبا ، ياتوت(7)

، تالاريخ اسسالمم ووييالات المشالاهير واسعالمم، م(1347هالـ/748الدين محمد بن احمد بن عثمان )ت
ابالالالن العمالالالاد  ؛ 88ص، 27ج، م1988، بيالالالروت، دار الناشالالالر العربالالالي، ت: عمرعبدالسالالالمم تالالالدمري

شالذرات الالذهب يالي اخبالار ، م(1678ـ/ه1089الدمشقي )ت ابي الفمع عبد الحي بن احمد، الحنبلي
، 4ج ، م 1991، بيالروت، دار ابالن كثيالر، ت:  عبد القادر اسرنا وط ومحمود اسرنا وط، من ذهب

 .446ص
 .328ص، 1ج، م1978، بيروت، دار صادر، ت:  عبود الشالوي، الفرج بعد الشد ، كتابه (8)
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، 6ج، م1995، بيالروت، دارصالادر، 2ط ،ت: عبودالشالالوي، نشوارالمحاةر واخبارالمذاكر ، كتابه(9)

 .1993ص، 4ج، معوم اسدبا ، ياتوت؛ 261ص
ابالالو الحسالالن علالالي بالالن ابالالي الكالالرم بالالن عبالالد ، ابالالن اسثيالالر؛ 373ص، 14ج، المنالالتمم، ابالالن الوالالو ي (10)

دار ، ت: محمالد يوسالف الالدتا ، الكام  يي التاريخ، م(1232هـ /630الواحد الشيباني الو ري)ت
 ؛ 162ص، 4ج، وييالالات اسعيالالان، ابالالن خلكالالان؛ 469ص، 7ج، م1987 ،بيالالروت، الكتالالب العلميالالة

 .446ص، 4ج، شذرات الذهب، ابن العماد
 .88ص، 27ج، تاريخ اسسمم، الذهبي؛ 2280ص، 5ج، معوم اسدبا ، ياتوت (11)
 .88ص، 27ج، تاريخ اسسمم(12)
 .373ص، 14ج، المنتمم، ابن الوو ي (13)
تالالاج ، ابالالن تطلوبغالالا؛ 166ص، 2ج، العبالالر، الالالذهبي؛ 160ص، 4ج، وييالالات اسعيالالان، ابالالن خلكالالان(14)

 .301ص، التراوم
، وهالو ماوترييدالا مالن شالي  يسالمعه، وتيال   حالا اسذن، والسالما هالو اسذن، من سالما لغة  السماع(15)

ويي اسصطمع هو مايسمعه التلميذ من لفم شيخه من كتاب يقالرال  ، والسماع هو مصدر ماسمعت
هالـ 170الخليال  بالن احمالد)ت، الفراهيالدي، للم يد انمر الفراهيالدي .هاومن محفوماته اومايمليه علي

؛ 275ص، 2ج، د.ت، بيالروت، دار الكتالب العلميالة، تحقيق عبالد الحميالد هنالداوي، العين، م(786/
، لسالان العالرب، م(1311هـ/ 711وما  الدين محمد بن مكرم اسيغاني المصري)ت ، ابن منمور

، القالاهر ، دار المعالارف، حسالب ا وهاشالم محمدالشالاذليتحقيق عبدا علي الكبير ومحمالد احمالد 
دار العلم ، علوم الحديث ومصطلحه، صبحي ابراهيم مصطفى، الصال: ؛ 2095ص، 3مج، د.ت

 . 88ص، م2009، بيروت، للمميين
ابالالن ؛ 525ص، 16ج، سالاليراعمم النالالبم ، الالالذهبي؛ 160ص، 4ج، وييالالات اسعيالالان، ابالالن خلكالالان(16)

 .301ص، متاج التراو، تطلوبغا
 .182ص، 1ج، الفرج بعد الشد (17)
مبالالادا القالالرا    وهالالي موةالالا تعلالاليم الصالالبيان، المكتالالب  والكتبالالاب يالالي اللغالالة واحالالد وومعدالالا كتاتيالالب(18)

محمالالد بالالن عبالالد السالالمم ، ابن سالالحنون.وتحفالاليم القالالرلن الكالالريم، والكتابالالة وبعالالع العلالالوم اسوليالالة
، القالالالاهر ، دار الكشالالالاف، روسالالاليت: محمالالالد العم، آداب المعلميييين، م(869هالالالـ /256التنالالالوخي)ت

تالالاريخ ، حسالالن ابالراهيم، حسالن ؛ 3817ص، 5مالالج، لسالالان العالرب، ابالن منمالور؛ 63ص، م1954
، م1964، القالاهر ، المصالرية دار الندةالة، 7ط، اسسمم السياسي والالديني والثقالايي واسوتمالاعي

 .424ص، 4ج
 .262ص، 3ج، الفرج بعد الشد (19)
، الالالذهبي؛ 366ص، 3ج، وييالالات اسعيالالان، ابالالن خلكالالان؛ 90ص، 14ج، المنالالتمم، ابالالن الوالالو ي(20)

 .227ص، 4ج، شذرات الذهب، ابن العماد؛ 499ص، 15ج، سيراعمم النبم 
موصوية بالن اهة  واليا  المخففة تصبة العواصم احدا الثغورالشامية، انطاكية بالفت: ثم بالسكون(21)

ابي عبالد ا بالن ، ياتوت الحموي انمر والطيب وعذوبة الدوا  وكثر  الفواكه وسعة الخير.للم يد 
؛ 266ص، 1ج ،م1977، بيالالروت، دارصالالادر، معوالالم البلالالدان، م(1228هالالـ / 626ت )عبالالد ا 
ابوعبالالدا محمالالد بالالن ابالالي بكالالر )كالالان حيالالا  يالالي القالالرن السالالادا الدوالالري / الثالالاني عشالالر ، ال هالالري
  .68ص، د.ت، بورسعيد، نيةمكتبة الثقاية الدي، تحقيق  محمد حاج صاد ، الُوْعرايية، الميمدي(

 .262ص، 3ج، الفرج بعد الشد (22)
 .214ص، تاج التراوم، ابن تطلوبغا(23)
، اسنسالاب، م(1166هالـ /562ابالو سالعد عبالد الكالريم بالن محمالد بالن منصالورالتميمي)ت، السمعاني (24)

، اللبالاب، ابالن اسثيالر؛ 93ص، 3ج، م1977، حيالدر ابالاد الالدكن، مطبوعات دا ر  الثقاية العثمانيالة
 .368ص، 3ج، وييات اسعيان، ابن خلكان؛ 225ص، 1ج
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اسهوا  احالالالالدا مالالالالدن المشالالالالر  اسسالالالالممي وييدالالالالا عالالالالد  كالالالالور يتحالالالالت  مالالالالن خميالالالالة عمالالالالر بالالالالن (25)

، م(1100هـ /300ابو القاسم عبيد ا بن عبد ا )ت، للم يد انمر  ابن خرداذبة)رع(.الخطاب
محمد بن عبالدالمنعم ، الحميري ؛ 19ص، م1998، بيروت، دار الكتب العلمية، المسالال والممالال

دارالقلالالالم ، تالال:   احسالالان عبالالاا، الالالروع المعطالالار يالالي خيالالالر استطالالار، م (1500هالالـ / 900)ت
  .61ص، م1986، بيروت، للطباعة

 .65-64ص، 2ج، العبر(26) 
 .499ص، 15ج، سير اعمم النبم (27)
فيف الدين ابي محمد عبالد ا ع، اليايعي؛ 551ص، 13ج، تاريخ مدينة السمم، الخطيب البغدادي(28)

مالالرل  الونالالان وعبالالر  اليقمالالان يالالي معريالالة مالالا يعتبالالر مالالن ، م(1366هالالـ/768بالالن السالالعد بالالن علالالي )ت
 .251ص، 2ج، م1997، بيروت، دار الكتب العلمية، ت:  خلي  المنصور، حوادث ال مان

، م1995، بيالروت، دارصادر، 2ط، ت: عبودالشالوي، نشوارالمحاةر واخبارالمذاكر ، التنوخي(29)
 .140ص، 2ج

ويالي المصالطل: ان يمالن: عالالم ، لغة من وا  يوي وهي التمكين والكفاية او اسذن والسماع اسوا   (30)
او يأذن له برواية مسموعاتدا وم لفاته وان لالم يسالمعدا مندالاو ، كتاب موايقته لطالبه بتدريا علم او

، 7مالج، لسالان العالرب، ابالن منمالور  ؛236ص، 1ج، لعالين ا، عليه. للم يد انمر  الفراهيدي يقرالها
 .92ص، علوم الحديث ومصطلحه، الصال:؛ 529ص

 .11ص، 4ج، المحاةر  شوار ن، التنوخي(31)
ابو تمام اوا بن حبيب الطا ي شامي اسصال  كالان يسالقي يالي المسالود الوالاما بمصالر يالي حداثتاله (32)

عبالد ا بالن ، بالن المعتال والا اسدبا  وتعلالم مالندم الالى ان اوالاد الشالعروذاع صاليته.للم يد انمالر  ا
تال:  عبالد ، طبقالات ابالن المعتال ، م(908هالـ /296المعت  بالن المتوكال  بالن المعتصالم بالن الرشاليد )ت

، 2ج، مالالرل  الونالالان، اليالالايعي ؛  282ص ، م 1976، القالالاهر ، دارالمعالالارف، 3ط، السالالتار يالالراج
 .76ص

بحتالالر ولالالد بمنالالبج )ت البحتري هالالو ابالالا عبالالاد  الوليالالد بالالن عبيالالد بالالن يحيالالى يروالالا نسالالبه الالالى والالد   (33)
، تالاريخ، ابالن الالوردي ؛ 21ص، 6ج، وييالات اسعيالان، م(. للم يد انمر  ابن خلكالان896هـ/283
 .235ص، 1ج

، 13ج، تالالالاريخ مدينالالالة السالالالمم، الخطيالالالب البغالالالدادي؛ 140ص، 2ج، نشوارالمحاةالالالر ، التنالالوخي( 34)
 .551ص

وعريالت بالعدليالة ، تكامال يرتة دينية عرةت موةوعات علم الكالمم يالي نسالق مالذهبي م المعت لة(35)
واسمالالالر ، سن العالالالد  اهالالالم اصالالالولدم الخمسالالالة وعقيالالالدتدم التوحيالالالد والقالالالو  بالمن لالالالة بالالالين المنالالال لتين

وتد نشأت هذ  الفرتة ، والقدرية سندم يقولون بحرية اراد  اسنسان، بالمعروف والندي عن المنكر
، المسالعوديللم يد انمر . حو  مرتكب الكبير، بسبب الخمف الذي دار بين اله  السنة والخوارج

 .4ص، 2ج، تاريخ اسسمم، حسن؛ 104ص ، 3ج، مروج الذهب
هالالوعلم يُعالالرف بالاله اسسالالتدس  الالالى حالالوادث عالالالم الكالالون والتشالالكيمت الفلكيالالة واوةالالاع الكواكالالب (36)

، حاوي خليفةوالمقابلة والتثليث والتسديا والتربيا الى غير ذلال.للم يد انمر  واسيمال كالمقارنة
، دار احيالالا  التالالراث العربالالي، كشالالف المنالالون عالالن اسالالامي الكتالالب والفنالالون، بالالن عبالالدامصالالطفى 
مفتالالالاع السالالالعاد  ، احمالالالد بالالالن مصالالالطفى، طالالالاب كبالالالري  اد ؛ 1930ص، 2ج، م1941، بيالالالروت

 .313ص، 1ج، م1985، بيروت، دار الكتب العلمية، ومصباع السياد 
  .249ص، 7ج، الكام (37)
هالالـ 664علالالي بالالن موسالالى بالالن وعفالالر بالالن محمالالد الحلالالي)ت  رةالالي الالالدين ابالالو القاسالالم، ابالالن طالالاووا(38)

، 154ص، هالـ1368، ايالران، تالم، دارالالذخا ر، يرج المدموم يي تاريخ علما  النوالوم، م(1265/
 . 211ص، 193ص، 190ص، 169ص، 159ص، 156ص
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هالالـ احالالد ال مالالة القالالرا ات السالالبعة والنحالالو 306هالالو ابالالو الحسالالن علالالي بالالن حمالال   الكسالالا ي المتالالويى (39)

ابالالالالالي البركالالالالالات كمالالالالالا  الالالالالالدين عبالالالالالد الالالالالالرحمن بالالالالالن ، ابالالالالالن اسنبالالالالالاري يالالالالالد انمالالالالالر للم .والعربية
، مكتبة المنار، 3ط، ت: تاسم السامرا ي، م(ن هة اسلبا  يي طبقات اسدبا 1181هـ/577محمد)ت
 .1737ص، 4ج، معوم اسدبا ، ياتوت؛ 58ص، م1985، اسردن

، ت: احمالداسرناو ط، بالوييالاتالالوايي ، م(1364هالـ /764صمع الدين خلي  بن ايبال )، الصفدي(40)
 .303ص، 22ج، م2002، بيروت، داراحيا  التراث العربي، وتركي مصطفى

 .303ص، 22ج، الوايي بالوييات، الصفدي ؛ 499ص، 15ج، سير اعمم النبم ، الذهبي(41)
اصالله مالن الكويالة سالايرالى ، هالـ236هو ابو علي دعبال  بالن علالي بالن ر يالن بالن سالليمان المتالويى (42)

من مشاهير الشيعة كتب تصيد  يي مالدع اهال  ، دمشق وكان هوا   لم يسلم من هوا ه احدمصر و 
للم يالدانمر  .البيت وتصد بدا اسمام الرةا بخراسان ياعطا  عشر  اسسف درهم وخلعة من ثيابه

 .1285ص، 3ج، معوم اسدبا ، ياتوت؛ 264ص، طبقات، ابن المعت 
 .142-140ص، 2ج، نشوار المحاةر (43)
المدلبي هوالحسن بن محمدهارون بن ابراهيم و ير مع  الدولة البالويدي تقلبالت باله اسحالوا  حتالى (44)

وييالالات ، للم يالالد انمالالر  ابالالن خلكالالان.تالالولى الالالو ار  ببغالالداد وكالالان مالالن روالالا  الع والحالال م والعقالال 
  .260ص، 2ج، مرل  الونان، اليايعي ؛ 124ص، 2ج، اسعيان

 .393ص، 2ج، يتيمة الدهر(45)
لحسن علي بن عبد ا بن حمدان منحاله الخليفالة المتقالي لقالب ساليف الدولالة وبلغالت الدولالة هو ابي ا(46)

 للم يالد انمالر .الحمدانية يي عدد  اوودا حيث كان شاعرال وتقرب مناله الشالعرا  والعلمالا  والكتاب

 .122ص، 3ج، تاريخ اسسمم، حسن ؛ 37ص، 1ج، يتيمة الدهر، الثعالبي
تحقيالق  ، البدايالة والندايالة، م(1373هالـ/774ي  بن عمر بالن علالي )تعماد الدين اسماع، ابن كثير(47)

 .217ص، 15ج، م1988، بيروت، دار هور للطباعة والنشر، عبد ا عبد المحسن التركي
، العباسالالي؛ 213ص، تالالاج التالالراوم، ابالالن تطلوبغالالا ؛ 303ص، 22ج، الالالوايي بالوييالالات، الصالالفدي(48)

معاهد التنصاليص يالي شالواهد ، م(1564هـ /963)تبدرالدين عبد الرحيم بن عبدالرحمن بن احمد
 .136هـ( ص1207، القاهر ، )المطبعة اسميرية، التلخيص

 .12ص، 2ج، نشوار المحاةر ؛ 109ص، 1ج، الفرج بعد الشد (49)
 .75ص، 4ج، نشوارالمحاةر (50)
ابالالن ابالالي  ؛ 251ص، 2ج، مالالرل  الونالالان، . اليالالايعي303ص، 22ج، الالالوايي بالوييالالات، الصالالفدي(51)

هالالالـ 911والالالم  الالالالدين عبالالالد الالالالرحمن )ت، السالالاليوطي؛ 569ص، 2ج، الوالالالواهر المةالالالية، يالالالاالو
 .187ص، 2ج، بغية الوعا  يي طبقات اللغويين والنحا ، م(1505/

 .553ص ، 13ج، تاريخ مدينة السمم، الخطيب البغدادي( 52)
 لدينا من المصادر. الر ا   لم نعثر له على ترومة ييما تويرت(53)
ومالا تقالدم ، لشدود مومفين لدا تاةي القةا  يعيندم يالي المحالاكم ويعال لدم متالى شالا الشداد  او ا(54)

شالما الالدين ، ال من اصب: ه س  على اطمع واسا يي امور القةالا .للم يد انمالر  ابالن طولالون
، تحقيالق  محمالد احمالد دهمالان، القم د الووهرية يالي تالاريخ الصالالحية، م(1576هـ/953محمد )ت

 .22ص، م1949، دمشق، بيةمطبعة موما اللغة العر
 .95ص، 3ج، اسنساب(55)
 .604ص، 13ج، تاريخ مدينة السمم(56)
المعري هو احمد بن عبد ا بن سليمان التنوخي عرف برهين المحبسين سناله كالان ةالريرا اعمى (57)

حسالن الشالعر وايالر  صالنف التصالانيف ، ول م من له يي يتر  مالن يتالرات حياتاله كالان سيأكال  اللحالم
؛ 257ص، ن هالالة اسلبالالا ، للم يالالد انمالالر  ابالالن اسنبالالاري.دالالا سالالقط ال نالالد ولالال وم ماسيل مالكثيالالر  من
 .52ص، 3ج، مرل  الونان، اليايعي
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 .225ص، 1ج، اللباب، ابن اسثير؛ 257ص، ن هة اسلبا ، ابن اسنباري(58)
، لمعرياحد ا مة اللغة والنحواخذ عن ا، التبري ي هو يحيى بن علي بن محمد بن بسطام الشيباني(59)

؛  270ص، ن هالالة اسلبالالا ، للم يالالد انمالالر ابن اسنبالالاري.درا اسدب يالالي المدرسالالة النماميالالة ببغداد
 .338ص، 2ج، بغيةالوعا ، السيوطي

 يالالالالالالالن الالالالالالالالدين عمالالالالالالالر بالالالالالالالن ، ابالالالالالالالن الالالالالالالالوردي؛ 270ص، ن هالالالالالالالة اسلبالالالالالالالا ، ابالالالالالالالن اسنبالالالالالالالاري(60)
، 2ج، م1996، بيالالالروت، دارالكتالالالب العلميالالالة، تالالالاريخ ابالالالن الالالالوردي، م(1348هالالالـ/749ممفالالالر)ت

 .19ص
 وتي  اندا من بنا  كسرا النو شاليروان، وهي سبا مدن من بنا اسكاسر  على طرف دولة المدا ن(61)

   سكندا
هو وملوال ساسان من بعد  الى ان ملال العرب ديار الفالرا واختطالت البصالر  والكويالة انتقال  النالاا  

لثالالار الالالبمد ، (م1283هالالـ /682 كالالري بالالن محمالالد بالالن محمالالود)ت، للم يالالد انمالالر  الق وينالالي.اليدا
 .526ص ، الروع المعطار، الحميري ؛ 453ص، م1998، بيروت، دارصادر، والخبار العباد

احسالن ،  منطقة تقا بين البردان والمالدا ن وتريبالة علالى الندروان.للم يالد انمر المقدسالي دورنوان(62)
 .107ص، التقاسيم

يقا بالقرب مندا ديالر يعالرف  يراسخ تفر  تبعد عن بغداد اربا البردان وهي منطقة ةمن اراةي(63)
ن هالة المشالتا  يالي ، م (1163هالـ / 560 ت)محمالد بالن عبالدا، اسدريساليللم يد انمر .ديربردان

 .447ص، 1ج، د.ت، بور سعيد، مكتبة الثقاية الدينية، اخترا  اآليا 
وهالالالي بلالالالد  بالالالين همالالالذان وحلالالالوان بالالالالقرب مالالالن ، وكسالالالر المالالاليم، بالفت: ثالالالم بالسالالالكون ترميسالالالين(64)

 .433ص، لثار البمد، الق ويني؛ 330ص، 4ج، معوم البلدان، .للم يد انمر   ياتوتكرمنشا 
ابن ؛ 587ص، 2ج، الوواهر المةية، ابن ابي الويا؛ 162ص، 4ج، وييات اسعيان، ابن خلكان(65)

 .448ص، 4ج، شذرات الذهب، العماد
ويالالالي ، قالالالرالن الكالالالريموتالالالرالت الكتالالالاب تالالالرا   ومنالالاله تالالالرا   ال، لغالالالة مالالالن تالالالرال يقالالالرال تالالالرا   القرا  (66)

الي يعالرع ، اسصطمع يدي ان يقرال التلميذ على الشاليخ حفمالا  ومالن تلباله او مالن كتالاب ينمالر يياله
ومالالالن تالالالرال القالالالرلن عالالالن مدالالالر تلالالالب او نمرييالالاله وتالالالرال يدالالالي ترا  .للم يالالالد ، علالالالى الشالالاليخ ترا تالالاله

ابالالالن ؛ 3564ص، 4ج، لسالالالان العالالالرب، ابالالالن منمالالالور؛ 369ص، 3ج، العالالالين، انمر الفراهيالالالدي
 .93ص، علوم الحديث ومصطلحه، الصال:؛ 21ص، قم د الووهريةال، طولون

، 2ج، مالالرل  الونالالان، م( للم يالالد انمالالر  اليالالايعي947هالالـ/336هومحمالالد بالالن احمالالد البغالالدادي)ت  (67)
 .303ص، 15ج، سير اعمم النبم ، الذهبي؛ 245ص

  128ص، 1ج، الفرج بعد الشد ( 68)
هالالـ/ 335)حيالالى بالالن عبالالدا البغالالدادي تالالوييهالالو اسديالالب اسخبالالاري صالالاحب التصالالانيف محمالالد بالالن ي(69)

، 15ج، سالاليراعمم النالالبم ، الالالذهبي؛ 240ص، 2ج، مالالرل  الونالالان، م(.للم يالالد انمالالر  اليالالايعي946
 .301ص

 .384ص، 168ص، 1ج، الفرج بعد الشد (70)
 .181ص، 1ج، الفرج بعد الشد (71)
 .373ص، 14ج، المنتمم(72)
من يسا وولي القةا  بشيرا  عند  اكثر مصنفات الفسوي احد شيو  التنوخي ن ي  البصر اصله (73)

، 7ج، تاريخ مدينالة السالمم، م(.للم يد ينمر الخطيب البغدادي918هـ/296ت)ابي يوسف القاةي
 .24ص

 .71ص، 1ج، الفرج بعد الشد (74)
هو ابوعمر ال اهد المعروف بغمم ثعلب وعرف ايةأ بالمطر  كان لية يي الحفم والذكا  تالويي (75)

م( لاله العديالد مالن الم لفالات مندالا كتالاب اليواتيالت وكتالاب النوادروكتالاب القبا ال  956/هالـ345سنة )
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، ابالن كثيالر ؛ 253ص، 2ج، مالرل  الونالان، وكتاب اسما  الشالعرا  وغيرها.للم يالدانمر   اليالايعي
 .227ص، 15ج، البداية والنداية

 .90ص، 1ج، الفرج بعد الشد (76)
 .88ص، 27ج، تاريخ اسسمم(77)
، 2ج، العبالر، محمد التمالار البصالري راوي السالنن عالن ابالي داود.للم يالد انمالر  الالذهبيهو ابوبكر(78)

 .538ص، 15ج، و سيراعمم النبم 74ص
 .99ص، 3ج، نشوار المحاةر (79)
 .355ص، 1ج، الفرج بعد الشد (80)
هالالو القاةالالي علالالي بالالن ابالالي الطيالالب الحسالالن بالالن علالالي بالالن مطالالرف بالالن تمالاليم الوراحالالي عالالاب يالالي (81)

ـ وهالالالالالالو ينسالالالالالالب الالالالالالالى رامدرم احالالالالالالدا تالالالالالالرا المشالالالالالالر  اسسالالالالالالممي. (هالالالالالال376-298الفتالالالالالالر )
، شذرات الالذهب، ابن العماد؛ 320ص، 13ج، تاريخ مدينة السمم، للم يدانمر الخطيب البغدادي

 .405ص، 4ج
 .79ص، 1ج، الفرج بعد الشد (82)
، ايذج وهي تقا ةالمن سالواد العالرا  بعالد حالدود خو سالتان تالرب اسهوا .للم يالد انمر اسدريسالي(83)

 .380ص، 1ج، هة المشتا ن 
، 1ج، ن هالالالة المشالالالتا ، رامدرم  وهالالالي بالالالمد عالالالامر  ةالالالمن اسهوا .للم يالالالد انمالالالر  اسدريسالالالي(84)

 .392ص
 .373ص، 4ج، وييات اسعيان(85)
 .301-263ص، 1ج، تاريخ، ابن الوردي(86)
 .142-140ص، 2ج، نشوار المحاةر (87)
 .263ص، 3ج، الفرج بعد الشد (88)
اا الفةال  مالن اعيالان شاليرا  وانةالاف الالى عمالاد الدولالة بالن بوياله الالذي تلالد  كان والد  ابو العبال (89)

هالالالـ تقلالالالد ولالالالد  ابالالالو الفالالالرج المذكورالالالالدواوين  342ولمالالالا تالالالويي ابوالفةالالال  سالالالنة، دواويالالالن ال مالالالام
 مكانه.للم يد انمر 

 .240-239ص، 1ج، الفرج بعد الشد (90)
 .50ص، 5ج، الفرج بعد الشد (91)
وهالالذ  تمتالالد لنالالذاال بالالين واسالالط ، رع التالالي تبطحالالت الميالالا  ييدالالاوهالالي اس، البطيحالالة وما بطالالا :(92)

عمالاد ، وييدا عد  ترا ومدن عامر  ويسميدا العراتيالون اسهوار.للم يالد انمر ابالو الفالدا، والبصر 
الالالالدين اسالالالماعي  بالالالن الملالالالال اس يةالالال  نالالالور الالالالدين علالالالي بالالالن محمالالالود بالالالن عمالالالر بالالالن شاهنشالالالا  

، دار الطباعالالة السالاللطانية، كالالوكين ديسالالمنت: رينالالود ومالالاال ، تقالالويم البلالالدان، م(1331هالالـ/732)
 . 69ص، م1815، باريا

 ونشالبت بيناله وبالين، هوامير البطا : ورالا اسسر  الشاهينية شم  ساللطانه وميالا نالواحي البطالا :(93)
  اسمرا 

البويديين حروب انتدت بالصل: وتوليته امار  البطا : ودامت ايامه اربعين عامالا  كانالت ييدالا البطالا : 
، م(957هـ /346ابي الحسن علي بن الحسين بن علي )ت، للم يد انمر المسعودي.نبيملوأ للدار

، م2010، بيالالروت، دار صالادر، 2ط، مالالروج الالذهب ومعالادن الوالوهر، تال:  عفيالف نالايف حالاطوم
 .385ص، 7ج، الكام  يي التاريخ، ابن اسثير؛ 65ص، 4ج

بالالويدي ولمالالا خلفالاله ابنالاله بختيالالار هالالو الو يرابالالو طالالاهر محمالالد بالالن علالالي بالالن بقيالالة خالالدم معالال  الدولالالة ال(94)
استو ر  ايةا  ثم نقم عليه يأعتقله وسمله وصادر امواله وسلمه لعةد الدولالة الالذي طرحاله تحالت 

، 1ج، تالالاريخ، ابالالن الالالوردي؛ 127ص، 2ج، العبالالر، اروالال  الفيلالالة ثالالم صالاللبه.للم يد انمالالر  الالالذهبي
 .291ص
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 .174ص، 1ج، الفرج بعد الشد (95)
يناخسروابي علي الحسن بن بويه الملقب عةد الدولالة بالن ركالن الدولالة عةد الدولة البويدي  هو (96)

كان اديبا  ياةم محبا  للشعروالفنون ينسب الياله بنالا  المارسالتان العةالدي ببغداد.للم يالد انمالر ابن 
 .138ص، 2ج، العبر، الذهبي ؛ 50ص، 4ج، وييات اسعيان، خلكان

 .294ص، 1ج، تاريخ ابن الوردي(97)
الواحد بن نصر بن محمد المخ ومي من اه  نصاليبين وتي  لقالب بالببغالا  لفصالاحة  الببغا  هوعبد(98)

وييالالات ، ابالالن خلكالالان؛ 293ص، 1ج، يتيمالالة الالالدهر، لسالالانه وتيالال  للثغالالة بالاله. للم يالالد انمالالر  الثعالالالبي
 . 199ص، 3ج، اسعيان

 .152ص، 1ج، الفرج بعد الشد (99)
، 4ج، لسالان العالرب، للم يد انمالر ابن منمالوروهي المكايي  واسو ان ، الِعيار  من الثمثي ِعير(100)

، المصالباع المنيالر، م(1368هالـ/770احمالد بالن محمالد بالن علالي المقالري )ت، الفيومي ؛ 3187ص
 .167ص، م1987، بيروت، مكتبة لبنان

 وهي المكالالان او الموةالالا التالالي تُةالالرب ييالاله النقالالود مالالن دراهالالم ودنانير.للم يالالدانمر  دار الةالالرب(101)
، احمالالد، الشرباصالالي؛ 532ص، م1987، بيالالروت، مكتبالالة لبنالالان، محالاليطمحالاليط ال، بطالالرا، البسالالتاني

 .308ص، م 1981، بيروت، دارالوي ، المعوم استتصادي اسسممي
 .107ص، 1ج، الفرج بعد الشد (102)
ثم تقلد تةا  الحريم بدار ، ابو بكر الصيمري القاةي تقلد الوانب الشرتي من بغدادهو القاةي (103)

 ؛ 255ص ، 6ج، الوايي بالوييات، ان. للم يد انمر الصفديوتقلد تةا خراس، الخمية
م(وتالولى بالدس 961هالـ /350)ابي السا ب تاةي القةا  يي عدد مع  الدولة البويدي تويي سالنة (104)

، ابالن كثيالر ؛ 329ص، 5ج، توارب اسمالم، عنه ابن ابي الشوارب القاةي.للم يد انمر  مسكويه
 .247ص، 15ج، البداية والنداية

 .80ص، 4ج، ار المحاةر نشو (105)
ابوعبيدعبالدا بالن ، سورا مدينة على ندر الفالرات بالالقرب مالن تصالر هبير .للم يالد انمر البكالري(106)

، بيروت، دار الكتب العلمية، ت: وما  طلبة، المسالال والممالال، م(1094هـ/487عبد الع ي  )ت
  .176ص، 1ج، م2003

 .373ص، 4ج، وييات اسعيان ؛ 373ص، 14ج، ابن الوو ي(107)
، د.ت، بيالالروت، دار صالالادر، اسذكيالالا ، م(1200هالالـ /597ابالالو الفالالرج عبالالد الالالرحمن بالالن علالالي)ت (108)

 .44ص
 .266ص، 3ج، الفرج بعد الشد (109)
 .2280ص، 5مج، معوم اسدبا (110)
تالالالويي  هوالقاةالالالي محمالالالد بالالالن عبالالالدا بالالالن علالالالي بالالالن محمالالالد بالالالن عبالالالد الملالالالال الملقالالالب بالالالاسحنف(111)

، ابالالن تغالالري بالالردي؛ 13ص، 23ج، تالالاريخ اسسالالمم،  الالالذهبيم(. للم يالالد انمر314هالالـ/301)سالالنة
 .183ص، 4ج، النووم ال اهر 

، وهي مدينة تديمة كبيالر ، وتي  هي من كور الموص ، تكريت مدينة بالعرا  بين دولة والفرات(112)
ابالو بكراحمالد بالن محمالد ، للم يالد انمالر  ابالن الفقياله.وميلة اسسالوا  كثيالر  المساودغاصالة باسهالي

؛ 135ص، م1302، ليالالدن، مطبعالالة بريالال ، مختصالالركتاب البلالالدان، م(837هالالـ /323)ت  الدمالالذاني
احسالن التقاساليم ، م(990هالـ /380شما الدين ابالي عبالدا محمالد بالن احمالد )ت، المقدسي البشاري
، الروع المعطار، حميريال؛  113ص ، م2002، بيروت، دارالكتب العلمية، يي معرية استاليم

 .133ص
  بدا بساتين خصبة وتاتي اليدالا مالن وبال  حمالرين تبعالد عالن اربال  مسالير  خمسالة دتوتا  وهي بلد(113)

 .60ص، تقويم البلدان، للم يد انمر  ابو الفدا.ايام
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، احسالالن التقاسالاليم، للم يالالد انمالالر  المقدسالالي .خانيوار بلالالد  صالالغير  مالالابين دتوتالالا  وتصالالر هبيالالر (114)

 .127ص
، أتيداالمالا  مالن الفرات.للم يدانمر المقدساليتصر هبير  مدينة كبير  ويد  اسسوا  ييدا والاما ي (115)

 .365ص، 4ج، معوم البلدان، ياتوت؛ 112ص، احسن التقاسيم
 ؛ 19ص، المسالالال والممالالال، عسكرمكرم منطقة ترا متصاللة ببغداد.للم يالدانمر  ابالن خرداذبالة(116)

بمد معوالم مالا اسالتعوم مالن اسالما  الال، م(1094هالـ/487ابوعبيد عبدا بن عبد الع ي )ت، البكري
، بيالالروت، عالالالم الكتالالب، مطبعالالة لونالالة التالالأليف والترومالالة، تحقيالالق  مصالالطفى السالالقا، والمواةالالا

 .943ص، 3ج، م1945
م(  368هالـ/334المطيا هلل  هو الخليفة العباسي الفة  بن وعفرالمقتدرالذي بويا بالخمية سنة)(117)

مالالروج ،، مسالالعوديولالالم يكالالن يالالي يالالد  سامالالر وسندي.للم يالالد انمر ال، وغلالالب علالالى امالالر  بنالالي بويالاله
، م(1030هالالـ /421ابالالي علالالي احمالالد بالالن محمالالد بالالن يعقالالوب)ت، مسالالكويه ؛ 65ص، 4ج، الالالذهب

، 5ج، م2003، بيالروت، دار الكتالب العلميالة، ت: سيد كسروي حسين، توارب اسمم وتعاتب الدمم
 405ص

تمر يي ع  الدولة البويدي  وهو ابو منصوربختيارابن مع  الدولة ولي العرا  بعد ويا  ابيه واس(118)
، سلطانه الى ان خلعه ابن عمه عةد الدولة يكانت مدته احد عشر عاما .للم يد انمر ابن الوو ي

 .371ص، 26ج، تاريخ اسسمم، الذهبي ؛ 256ص، 14ج، المنتمم
 .134ص، 1ج، الفرج بعد الشد (119)
هالي طيبالة و، و ير  ابالن عمر بلالد كبيريالدور علياله المالا  مالن ثمثالة ووانالب ودولالة بيندالا والوبال (120)

، لثالالار الالالبمد، الق وينالالي؛ 127ص، احسالالن التقاسالاليم، للم يالالد انمر المقدسالالي.ن هالالة بنالالا هم حوار 
 .420ص

 .134ص، 1ج، للم يد انمر  الفرج بعد الشد  .هو ابراهيم بن محمد(121)
 .134ص، 1ج، الفرج بعد الشد (122)
 .275ص، 26ج، تاريخ اسسمم(123)
 .18ص، 6ج، توارب اسمم(124)
 .159ص، 4ج، وييات اسعيان، نابن خلكا (125)
 .1953ص، 2ج، كشف المنون، حاوي خليفة (126)
 .13ص، 1ج، نشوار المحاةر (127)
 من مقدمة الم لف. 12ص، 1ج، نشوار المحاةر (128)
 .10ص، 1ج، نشوار المحاةر (129)
 .1671ص، 2ج، كشف المنون، حاوي خليفة(130)
 م.1987، بيروت، صادردار ، تحقيق  عبود الشالوي، الفرج بعد الشد  ينمر (131)
 .59ص، 1ج، الفرج بعد الشد  (132)
 .65ص، 1ج، الفرج بعد الشد  (133)
 .79ص، 1ج، الفرج بعد الشد  (134)
 .82ص، 1ج، الفرج بعد الشد  (135)
 .106ص، 1ج، الفرج بعد الشد  (136)
، اخيه هو الخليفة العباسي ابو وعفر عبد ا بن محمد بن علي بن عباا بويا بالخمية بعدد من (137)

كامالال  العقالال  تتالال  خلقالالا  كثيالالرا  حتالالى اسالالتقام ، كالالان يحالال  بنالالي العبالالاا هيبالالة  وشالالواعة تاركالالا  للدالالو
والالم  الالالدين عبالالد الالالرحمن ، السالاليوطي ؛ 190ص، 1ج، تالالاريخ، ملكه.للم يالالد انمالالر ابن الالالوردي

، بيالروت، المكتبالة العصالرية، ت: محمد ابالو الفةال  ابالراهيم، تاريخ الخلفا ، م(1505هـ /911)ت
 . 234ص، م2010
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 .180ص، 1ج، الفرج بعد الشد  (138)
 .311ص، 1ج، الفرج بعد الشد  (139)
هوالخليفة العباسي ابو العباا عبدا بن الرشيد ولد يي الليلالة التالي مالات ييدالا الدالادي واسالتخلف (140)

ولمالا كبالر عنالي ، بالرع يالي الفقاله والعربيالة، وامه يارسية اسمدا مراوال  ماتالت وهالي تلالد ، ييدا ابيه
تولى الخمية بعالد خلالا اخياله المال تمن مالن ، سفة وعلوم اسوا   ومدر ييدا كان معرويا  بالتشيابالفل

، 2ج، مالرل  الونالان، العدد وعدد بالخمية مالن بعالد  الالى اسمالام الرةالا )ع(. للم يالد انمر اليالايعي
 .272ص، تاريخ الخلفا ، السيوطي؛ 59ص

رالسالا  يالي صالناعة الطالرب والموساليقى  اسحق الموصاللي هو اسالحق بالن ابالراهيم الموصاللي كالان (141)
شاعرا اخباريا عالما مريفا نديما للخلفا  او  من سمعه الخليفة المددي اخذ اسدب عالن اسصالمعي 

، العبالر، الالذهبي؛ .86ص، 2ج، مالرل  الونالان، وغير  وبرع يي علم الغنالا . للم يالد انمر اليالايعي
 .330ص، 1ج

 .402ص، 1ج، الفرج بعد الشد  (142)
بن منصوربن عكرمة بن خصفة بن تيا عيمن بالن هوا ن إحدا تبا   العرب وهم بنوهوا ن. (143)

مةربن مةربن نال ار بالن معالد بالن عالدنان ويروالا نسالبدم الالى ذريةاسالماعي )ع( بالن ابالراهيم)ع( 
 .1231ص ، 3ج، معوم تبا   العرب، للم يد انمر كحالة. كانوا يقطنون نود من اليمن

 .5ص، 2ج، الفرج بعد الشد  (144)
او  خلفا  بني امية ويكنى ابا عبد الرحمن معاوية بن ابي سفيان صخر بن حرب بالن اميالة بويالا (145)

، ابالن الالوردي؛ 34ص ، 1ج، العبالر، بالخمية يوم خلالا اسمالام الحسالن )ع(.للم يالد انمالر  الالذهبي
 .159ص، 1ج، تاريخ

ي خمية ابن ال بيرعلى هو الخليفة اسموي عبدالملال بن مروان بن الحكم بويا بالعدد من ابيه ي (146)
، للم يالالد انمالالر  ابالالن اسثيالالر.دمشالالق ثالالم تالالم لالاله اسمالالر علالالى العالالرا  وعدالالد مالالن بعالالد  سوسد  بالخمية

 .167ص، 1ج، تاريخ، ابن الوردي؛ 12ص، 4ج، الكام  يي التاريخ
 .139ص ، 19ج، الوايي بالوييات، الصفدي

 .206ص، 2ج، الفرج بعد الشد  (147)
ن المويق طلحالة بالن المتوكال  بالن المعتصالم بالن الرشاليد سالادا عشالرخلفا  هوابي العباا احمد ب (148)

وتد وس  العددعمه المعتمد بعد ان خلا ابنه وعفر ، بني العباا بويا بالخمية صبيحة ويا  المعتمد
، النوالوم ال اهالر ، ابالن تغالري بالردي؛  233ص، 1ج، تالاريخ، المفوع.للم يد انمر ابن الالوردي

  .142ص ، 3ج
وهم الذين يروا نسبدم الى اسمام علي بن ابي طالب )ع( الداشالمي القرشالي وابالن عالم  العلويين (149)

 .353ص، 2ج، اللباب، ل  بيته.للم يد انمر ابن اسثير ومن، وصدر  الرسو  محمد )ص(
 .332ص، 2ج، الفرج بعد الشد  (150)
، سالتان والالديلمالميالر طبرهو احد العلويين من نس  اسمالام الحسالين بالن علالي بالن ابالي طالالب )ع(  (151)

 .86ص، 2ج، اللباب، واليه تنسب الطا فة ال يدية. للم يد انمر  ابن اسثير
 .234ص، 2ج، الفرج بعد الشد  (152)
هو احد خلفا  بني امية وهو ابو العباا الوليد بن عبد الملال بن مروان ولالي بعدالد مالن ابياله سالنة (153)

دمشالالالق واسالالالتمربالفتوحات الالالالى  بنالالالى والالالاما، سالالالت وثمالالالانين كالالالان ذميمالالالا  متبختالالالرا  نالالالاتص اسدب
، 1ج، شالالالذرات الالالالذهب، ابالالالن العمالالالاد؛ 200ص، تالالالاريخ الخلفالالالا ، موته.للم يالالالد انمالالالر  السالالاليوطي

 . 388ص
،، هو الخليفة اسموي ابو الوليالد هشالام بالن عبالد الملالال بالن مالروان اسالتخلف بعدالد مالن اخياله ي يالد (154)

وييالالات ، ابن خلكالالانكالالان حا مالالا  وصالالاحب سياسالالة حسالالنة.للم يد انمالالر ، وصالالف بالالالحرص والبخالال 
 . 219ص، تاريخ الخلفا ، السيوطي؛ 73ص، 26ج، اسعيان
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  .403ص، 2ج، الفرج بعد الشد  (155)
 .5ص، 3ج، الفرج بعد الشد  (156)
و ير المتوك  كان يي غايالة الالذكا  والفطنالة وحسالن اسدب اتخالذ  المتوكال  اخالا  لاله وكالان يقدماله  (157)

تت  مالا المتوكال  يالوم تتال  ،  العمم مندا كثر  وسحسنا  على وميا اوسد  وكان له خ انة كتب لم يُر  
، 1ج، تالالالاريخ، ابالالالن الالالالوردي ؛ 2157ص، 5ج، معوالالالم اسدبالالالا ، بالسالالاليوف.للم يد انمالالالر  يالالالاتوت

 .220ص
 .324ص، 3ج، الفرج بعد الشد  (158)
هوالخليفة العباسي موسى بن محمد المددي بن ابو وعفر المنصور واخو الرشيد امه ام ولد يقا  (159)

مالروج ، الخي ران بويا بالعدالد يالي عدالد ابياله ومالن بعالد  اخياله الرشاليد.للم يد انمر المسالعودي لدا
، تالالالالاريخ الخلفالالالالا ، السالالالاليوطي؛  194ص، 1ج، تالالالالاريخ، ابالالالالن الالالالالوردي؛  121ص، 3ج، الالالالالذهب

 .250ص
الربيا بن يونا كان حاوبا  للخليفة المنصور ثم وس  الو ار  ثالم و ر للمدالدي ثالم للدالادي الالذي  (160)

مالروج ، لياله ونحالا  عالن الالو ار  يمالات الربيالا يالي نفالا السالنة للم يالد انمالر  المسالعوديغةب ع
 .186ص، 10ج، تاريخ اسسمم، الذهبي ؛ 122ص، 3ج، الذهب

 .415ص، 3ج، الفرج بعد الشد  (161)
 .5ص، 4ج ، الفرج بعد الشد  (162)
ا  السالير  وةالاتت الحواج بن يوسالف بالن ابالي عقيال  الثقفالي وس  الخليفالة عبالد الملالال العالرا  يسال(163)

 ؛  349ص، 2ج، مروج الذهب، الرعية به ذرعا .للم يد انمر المسعودي
 .126ص، 4ج، الفرج بعد الشد  (164)
 .190ص، 4ج، الفرج بعد الشد  (165)
 .222ص، 4ج، الفرج بعد الشد  (166)
ا  العيارين وهم تكت  اوتماعي مدر يي بغالداد يالي القالرن الثالاني الدوالري وبالدا اثالر  واةالحا  اثنال(167)

ونتيوالة لسالو  ، واخالذ يتصالاعد يالي يتالرات الةالعف السياسالي، يتر  الصراع بين اسمين والمالأمون
اسحالالالالوا  استتصالالالالادية وتسالالالاللط روالالالالا  الحكالالالالم والمتنفالالالالذين والفوةالالالالى السياسالالالالية بسالالالالبب التسالالالاللط 

، مطبعالة اسرشالاد، العامة ببغداد يي القرن الرابا الدوري، بدري محمد، للم يد انمر يدد.اسونبي
، تكملالالالالالة المعالالالالالاوم العربيالالالالالة، ريندالالالالالارت، دو ي؛ 302، 289، 286صالالالالالص، م1967، بغالالالالالداد

 .360ص، 7ج، م1978، بغداد، دار الحرية للطباعة، تعريب محمد سليم النعيمي
 .238ص، 4ج، الفرج بعد الشد  (168)
األمين هو الخليفة العباسي محمد بن هارون الرشيد وامة  بيد  بنت وعفرحفيد  المنصالور بويالا  (169)

يالالة بعدالالد مالالن ابيالاله وعلقالالت بيعتالاله علالالى الكعبالالة تالالولى الخميالالة ليلالالة ويالالا  والالالد  الرشالاليد.للم يد بالخم
، السالاليوطي؛ 202ص، 1ج، تالالاريخ، ابالالن الالالوردي؛ 16ص، 13ج، تالالاريخ اسسالالمم، انمر الالالذهبي
 .264ص، تاريخ الخلفا 

يدا الدادي واسالتخلف الخليفة العباسي ابو العباا عبدا بن الرشيد ولد يي الليلة التي مات ي هو (170)
ولمالا كبالر عنالي ، بالرع يالي الفقاله والعربيالة، وامه يارسية اسمدا مراوال  ماتالت وهالي تلالد ، ييدا ابيه

تولى الخمية بعالد خلالا اخياله المال تمن مالن ، بالفلسفة وعلوم اسوا   ومدر ييدا كان معرويا  بالتشيا
، 2ج، مالرل  الونالان، ر اليالايعيالعدد وعدد بالخمية مالن بعالد  الالى اسمالام الرةالا )ع(. للم يالد انم

 .272ص، تاريخ الخلفا ، السيوطي؛ 59ص
 .270ص، 4ج، الفرج بعد الشد  (171)
وسالا  الياله الخميالة وارسال  لاله الخالاتم ، الفة  بن الربيا بن يالونا هالو مالن اخالذ البيعالة لممالين (172)

. والقةيب كان من روا  الدهر ، اريخ اسسالممتال، للم يالد انمر الالذهبي راليا  وح ما  وحلمالا  ودهالا  
 .296ص، 14ج
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 .293ص، 4ج، الفرج بعد الشد  (173)
 .309ص، 4ج، الفرج بعد الشد  (174)
هوالشاعرابو عمرو ومي  بن معمرالعذري اتترن اسالمه بمحبوبتاله بثينالة اختلالف الم رخالون يالي  (175)

، ساليراعمم النالبم ، بالن مالروان يأكرم.للم يالد انمر الالذهبي الع يال  وياته تدم الالى مصالرعلى عبالد
حسالن المحاةالر  يالي ، م(1505هالـ /911وم  الدين عبد الرحمن )ت، السيوطي؛ 181ص، 4ج

عيسالالى البالالابي ، دار احيالالا  الكتالالب العربيالالة، ت: محمالالد ابالالو الفةالال  ابالالراهيم، والقالالاهر  تالالاريخ مصالالر
 .558ص، 1ج، م1967، الحلبي وشركا  

  .326ص، 4ج، الفرج بعد الشد (176)
 .5ص، 5ج، الفرج بعد الشد (177)
بالالن سالالويد شالالاعرعاب يالالي العصالالر العباسالالي اكثالالر  ابي اسالالحق اسالالماعي  بالالن القاسالالم العتاهيالالة ابالالي(178)

اشعار  يالي ال هالد والمالواعم واشالعار  كثيالر  ومشالدور  وغ لاله لالين مشالاك  لكالمم النسالا  موايالق 
بدن  .19ص، 5ج، الفرج بعد الشد  ؛ 227ص، طبقات الشعرا ، للم يد انمر ابن المعت .لطباع 

و الفت: وابا نصر محمود بن الحسين بن السندي بن شاهال س   عن معنالى اسالمه يكنى اب  كشاوم(179)
يقالالا   الكالالاف مالالن كاتالالب والشالالين مالالن شالالاعر واسلالالف مالالن اديالالب والوالاليم مالالن والالواد والمالاليم مالالن 

، حسالن المحاةالالر ، السالاليوطي؛ 140ص ، 25ج، الالالوايي بالوييالات، منوم.للم يالد انمالالر  الصالفدي
 .43ص، 8ج، اسعمم، ال ركلي ؛ 560ص، 1ج

 .87ص، 5ج، الفرج بعد الشد (180)
 .101ص، 5ج، الفرج بعد الشد (181)
 .105ص، 5ج، الفرج بعد الشد (182)
 .107ص، 5ج، الفرج بعد الشد (183)
 .251ص، 5ج، الفرج بعد الشد (184)
 .260ص، 5ج، الفرج بعد الشد (185)
 .303- 290ص، 5ج، الفرج بعد الشد (186)
 .135ص، معاهد التنصيص(187)
 .55ص، 1ج، لشد الفرج بعد ا (188)
 .148 -141ص، 1ج، ينمر  الفرج بعد الشد  (189)
 .50ص، 5ج؛ 239ص، 1ج، الفرج بعد الشد  (190)
 .355ص، 1ج، الفرج بعد الشد (191)
 .7ص، 2ج، الفرج بعد الشد (192)
 .355ص، 1ج، الفرج بعد الشد (193)
 .94ص، 1ج، الفرج بعد الشد (194)
والمسترشالد ومالدحدما واربالاب دولتدمالا اصالله مالن  المدا ني عالاب يالي دولالة الخليفتالين المسالتمدر(195)

، الصالفدي؛ 213ص ، 1ج، تالاريخ، البصر  وسكن المدا ن ينسب اليدا.للم يد انمر  ابالن الالوردي
 104ص، 22ج، الوايي بالوييات

بالن علالي بالن عبالد ا بالن محمالد بالن عبيالد القرشالي صالاحب التصالانيف  ابن ابي الالدنيا هو ابالراهيم(196)
 . 234ص، 1ج، تاريخ، ابن الوردي ؛ 404ص، 1ج، العبر، الذهبي المشدور.للم يد انمر 

كشالف ، كبير لخصه السيوطي ما  يادات سما  اسرج يي الفرج. للم يدانمر حاوي خليفالة كتاب(197)
 . 1253ص ، 2ج، المنون

ووعال  ، وتالويي ابالو  وهالوعلى القةالا ، اس دي  ناب عن ابيه يي القةا  وعمر  عشالرين عامالا  (198)
البدايالة ، ابالن كثيالر ؛ 30ص، 2ج، العبالر، للم يد انمالر  الالذهبي.ةا  الى لخر عمر هو تاةي الق

 .122ص، 15ج، والنداية
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 .108ص، 1ج، الفرج بعد الشد (199)
 .54ص، 1ج، الفرج بعد الشد (200)
الكبيرصالالاحب التفسالالير الكبيالالر الوالالاما يالالي تفسالالير القالالرلن والتالالاريخ الكبيالالر المعالالروف  اسمالالامهو( 201)

، 1ج، تالاريخ، ابالن الالوردي؛ 460ص، 1ج، العبالر، لوال.للم يالد انمالر  الالذهبيبتاريخ الرس  والم
 .248ص

 .97ص، 1ج، الفرج بعد الشد (202)
هالـ حالدث كثيالرا  318اصله من اه  اسنبار الديبا  ياةم  يقيدا  تالولى القةالا  يالي مدينالة السالمم ت (203)

، الصالالفدي؛ 188ص، ن هالالة اسلبالالا ، وروا عنالاله الالالدارتطني وغير .للم يالالد انمالالر ابن اسنبالالاري
، اسعالالمم، ال ركلالالي ؛ 295ص، 1ج، بغيالالة الوعالالا ، السالاليوطي؛  148ص، 6ج، الالالوايي بالوييالالات

 .91ص، 1ج
 .333ص، 1ج، الفرج بعد الشد (204)
م(المالال ر  الوغرايالالي صالالاحب 912هالالـ / 300ابالالو القاسالالم عبيالالد ا بالالن عبالالدا)ت ، ابالالن خرداذبالالة(205)

 343ص، 4ج، اسعمم، ليللم يد انمر  ال رك.كتاب المسالال والممالال
 .355ص، 1ج، الفرج بعد الشد (206)
للم يالالد انمالالر  ابالالن .هالالو العممالالة اسخبالالاري اسديالالب صالالاحب التصالالانيف محمالالد بالالن يحيالالى البغدادي(207)

 .240ص، 2ج، مرل  الونان، اليايعي ؛  270ص ، 1ج ، تاريخ ابن الوردي، الوردي
 .117ص، 3ج، 361ص، 1ج، الفرج بعد الشد (208)
 .113ص، 1ج، بعد الشد الفرج (209)
لم يبلغ احد من الخالدم من لتاله وهواحالد تالاد  الواليب يالي العصالر  لقب بالممفر وكان اميرا  شواعا  (210)

استولى على الموص  يي عدد الخليفة المقتدر وكتب اسمه على السكة وتاتال  بنالو حمالدان  العباسي
دالالب واشالار بتنصالاليب ابالالن وانتصالر علالاليدم ولمالا تتالال  المقتالدر ارسالال  مالالن يحمالي دار الخميالالة مالن الن

المقتدر وحصلت وحشة بينه وبين القاهر لذلال يقالبع علياله وحبساله وحالرع علياله ونالد  السالاوية 
هالالـ 321ولمالالا حالالبا شالالغب الونالالد لالالذلال تتلالاله القالالاهر وعمالالر  نحالالو تسالالعين سالالنة وكالالان مقتلالاله سالالنة

؛  12-10ص، 2ج، العبالر، الالذهبي ؛ 85-75ص، 7ج، م.للم يد ينمالر  ابالن اسثيالر الكامال 936/
 .110ص، 4ج، شذرات الذهب، بن العمادا

يالي عدالد الراةالالي  ابالن را الق  هالو اسميالر ابالو بكالر محمالد بالالن را الق شالغ  منصالب امالر  اسمالرا (211)
ريع اخراج وسيته الى بغداد اس بعد ان تكون سيطرته تامة على الويب واسشراف على اسدار  

تقالي رحال  الالى دمشالق واخالرج ولمالا اسالتخلف الم المدنية وحور راا الخليفة واصب: دور  رم ي
، اسخشاليد مندالا واتالام بدالا شالالدرا ورحال  الالى مصالر والتقالالا  ابالن حمالدان يقله.للم يالد انمر الصالالفدي

 .223-220ص، 2ج، مرل  الونان، اليايعي؛ 56ص، 3ج، الوايي بالوييات
اسالالتدعا  الخليفالالة  ومعنالالى كلمالالة بوكالالم الحصالالان بالعربيالالة بوكالالم  هوابالالو الخيالالر بوكالالم اسميرالتركالالي(212)

وكانالت لاله امالوا   الراةي لشغ  منصب امير اسمرا  وكان سيفدم العربيالة وسيالتكلم اس بترومالان
 ؛ 33ص، 2ج، العبالر، .للم يد انمالر  الالذهبيهالـ329تالويي  عميمة ابتدالعمار  البيمارستان ببغالداد

 .314ص، 3ج، النووم ال اهر ، ابن تغري بردي ؛ 135ص، 15ج، البداية والنداية، ابن كثير
لبريدي  هو ابو عبد ا احمد بن محمد كان كاتبا  علالى البريالد اسالتو ر  الخليفالة الراةالي بالرالي ا(213)

، العبالر، .للم يالد انمالر  الالذهبيابن را ق سار لمحاربة بوكم بعد ان صاهر  حصلت وحشاله بيندما
 .315ص، 3ج، النووم ال اهر ، ابن تغري بردي ؛ 45ص، 2ج

در بالالن المعتةالالد تالالولى بعالالد ويالالا  اخيالاله الخليفالالة الراةالالي بالالن المقتالال المتقالالي هالالو ابالالراهيم بالالن وعفالالر(214)
 .234ص، 2ج، مرل  الونان، اليايعي ؛ 263ص، 1ج، تاريخ، ابن الوردي المقتدر.للم يد انمر 
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كالان وبالارا  ياسالقا  مالمالا  غالدر بالخليفالة المتقالي  تو ون  كالان مالن خالواص بوكالم باله علالة الصالرع(215)

، الصالالفدي عليالاله الحالالو  ومالالات بعالالدها. للم يالالد انمالالر وسالالمله ومالالات بعالالد ماغالالدر بالالالمتقي ولالالم يحالال  
 .234ص، 2ج، مرل  الونان، اليايعي ؛ 276ص، 10ج، الوايي بالوييات

 .59-58ص، 2ج، الفرج بعد الشد (216)
 .229ص، 1ج، الفرج بعد الشد (217)
 .86ص، 2ج، الفرج بعد الشد (218)
كتالالب او لوةالالا بعالالع التحالالف وهالالي بنالالا  شالالبيه بالدكالالة اس انالاله عالالالي تالد يكالالون لوةالالا ال الرو نالة(219)

  .اشتدرت به البيوت البغدادية القديمة لل ينة او بالقرب منه شباال
  .90ص، 2ج، الفرج بعد الشد (220)
مطبعالة ، الحالة اسوتماعية يي العرا  يالي القالرنين الثالالث والرابالا الدوالريين، مليحة، رحمة ا (221)

 .54ص، م1970، بغداد، ال هرا 
 .60ص، ا اسذكي، ابن الوو ي(222)
 .101ص، 2ج، الفرج بعد الشد (223)
ولماتتال  اسخيالر و ر ابالن شالير اد لتالو ون ، تالبع علياله و ر لالبوكم ثالمكان كاتبا  سبن را ق ثم (224)

، الديلمي وحكم بغداد باسمه ويي اليامه يلتت اسمور يالي بغالداد ايمتا عويبا .للم يالد انمالر ابن اسثيالر
 .45ص، 2ج، العبر، الذهبي ؛ 123ص، 7ج، الكام 

 .31ص، 4ج، الفرج بعد الشد (225)
 .9ص، 1ج، الفرج بعد الشد (226)
هي اسم واحد للباا يلف ويكور ويوةا على الرالا وهي تختلف من شخص الالى لخالر حسالب  (227)

، معوالالم الممبالالا، دو ي؛ 82ص ، 4ج، المخصالالص، مكانالالة الشالالخص التالالي يرتالالديدا. ابالالن سالاليد 
 .160ص، 81ص

 .335ص، 308ص، 3ج، مروج الذهب (228)
 .316ص، تاريخ الخلفا ، السيوطي (229)
ومالالا دراعالالة وهالالي اللبالالاا الالالذي يميالال  الالالو را  وتكالالون مفتوحالالة مالالن اسمالالام الالالى القلالالب ومالال ود  (230)

 .45-43ص، معوم الممبا، دو ي؛ 81ص، 4ج، المخصص، ابن سيد  بأ رار.للم يد  
لمشالر  اسسالممي وهالو وما تبا  وهالو احالد اسلبسالة التالي يلبسالدا خطبالا  المسالاود والعلمالا  يالي ا(231)

، العبيالديالعبيالدي  ؛ 324ص، احسالن التقاساليم، للم يد   المقدسالي.تميص مفتالوع لاله اكمالام واسالعة
دار الرشالالاليد للنشالالالر ، اسسالالالممية يالالالي العصالالالر العباسالالالي الثالالالاني الممبالالالا العربيالالالة، صالالالمع حسالالالين

  .64ص، م1980، والطباعة
 .277ص، 3ج، الفرج بعد الشد (232)
 .118ص ، سيمالحسن التقا، المقدسي(233)
م(الفخالالري يالالي اسداب السالاللطانية 1309هالالـ/709محمالالد بالالن علالالي بالالن الطقطقالالي )ت، ابالالن طباطبالالا(234)

 .260ص، م1414، تم، منشورات الشريف الرةي، والدو  اسسممية
، 4ج، المخصالص، للم يالد  ابالن ساليد .البدن وما ا ار وهو احالد اسلبسالة التالي تلالف وتعقالد وسالط(235)

 .152ص، العامة ببغداد، يدد؛ 76ص
 .152ص، العامة ببغداد، يدد؛ 17ص، 4ج، لسان العرب، ابن منمور(236)
 .114-112ص، 2ج، الفرج بعد الشد (237)
 .46ص، 2ج، الفرج بعد الشد (238)
، م1967بغدادالـ، مطبعةاسرشالاد، يالي القالرن الخالاما الدوالريالعامالة ببغالداد ، بالدري محمالد، يدالد(239)

 .161ص
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  ما تعصب به المرال  رالسدا وتد يطلق على عما م النسا  الرالا عند النسا  وهي ك احدا البسة(240)

، م(936هالـ /325ابالو الطيالب محمالد بالن اسالحق بالن يحيالى )ت ، العصا ب احياناَ. للم يد   الوشالا 
 .169ص، الممبا العربية، العبيدي ؛  256ص، د.ت، بيروت، دار صادر، الموشى

قالالب مالالن موةالالا العالالين تبصالالر منالاله الالالرالا عنالالد النسالالا  وهالالو تطعالالة مالالن القمالالاب تث احالالدا البسالالة(241)
 .159ص، الممبا العربية، العبيدي ؛ 38ص، 4ج، المخصص، ابن سيد .النسا 

، اسلبسة عند النسا  تغطي باله رالسالدا وووددالا معالا . للم يالد  ابالن منمالور وما مقنعة وهي احدا(242)
 .171ص، الممبا العربية، العبيدي ؛ 175ص، 10ج، لسان العرب

 .169ص، الممبا العربية، العبيدي ؛  256ص، الموشى، الوشا (243)
، ابن ساليد .البدن عند النسالا  وهالو ثالوب واسالا تغطالي باله المالرال  مدرهالا وصالدرها احدا اسلبسة(244)

 .159ص، الممبا العربية، العبيدي؛  38ص، 4ج، المخصص
 .164ص، الممبا العربية، العبيدي؛ 38ص، 4ج، المخصص، ابن سيد (245)
 .286ص، 3ج، الفرج بعد الشد (246)
 .335ص، 3ج، مروج الذهب(247)
 .219ص، 1ج، الفرج بعد الشد (248)
 .192ص، 1ج، الفرج بعد الشد (249)
ثالم ارسال  علياله الكالمب ، حبساله الحوالاج ومنالا عناله الطعالام، ابراهيم بن ي يد التيمالي احالد ال هالاد(250)

مالر ابن هـ ثم رمالى بوثتاله يالي خنالد  ولالم يوالرال احالد علالى دينه.للم يالد ان93لتندشه حتى مات سنة
 .233ص، 1ج، اللباب، اسثير

 .260ص، 1ج، الفرج بعد الشد (251)
القاهر هو الخليفة ابو منصور محمد بن المعتةد َخلف اخا  المقتدر يي الخمية يكان يتاكالا  سال  ( 252)

 .200ص، 6ج، اسعمم، ال ركلي؛ 276ص، الفخري، للم يد انمر   ابن طباطبا.السير  يخلا
 .277ص، 1ج، الفرج بعد الشد (253)
 .50ص، 5ج، الفرج بعد الشد (254)
 .237ص، الفخري، ابن طباطبا ؛ 115ص، 2ج، مرل  الونان، اليايعي(255)
هم من او  النالاا يةالم  وكرمالا  وويالا   ومالرو    وكالان ابالو الحسالن علالي بالن الفالرات مالن اعمالم (256)

ديعات وكانة يقولون الناا علما  وكرما  كانت ايامه مواسم للناا تولى الو ار  للمقتدر على ثمث 
، ابالن طباطبالا اذا تولى بن الفرات يغلو الشما والكاغالد والالثلج لكثلالر  اسالتعماله لذلال.للم يالد انمالر 

 .265ص، الفخري
 .76ص، الحالة اسوتماعية، رحمة ا ؛ 7ص، 7ج، الكام ، ابن اسثير(257)
 .240ص ،تاريخ العصر العباسي، بيطار؛  200-2ص، 1ج، توارب اسمم، مسكويه( 258)
المقتدر  هو الخليفالة ابالو الفةال  وعفالر بالن الخليفالة احمالد المعتةالد بويالا بالخميالة وعمالر  ثمثالة  (259)

-244ص، 1ج، تالاريخ، للم يد   ابالن الالوردي.عشر عاما  وامه شالغب هالي التالي تحكمالت بالساللطة
 .260ص، الفخري، ابن طباطبا؛ 254

 .260ص، الفخري، ابن طباطبا(260)
 .209ص، 2ج، نمرل  الونا، اليايعي(261)
ابو علي بن ابي عبد ا الحسين بن عبدا الووهري كالان مالن اعيالان مصالر عماليم الغنالى واسالا (262)

 .9ص، 1ج، نشوار المحاةر ، للم يد انمر التنوخي.الثرو  التام ببغداد وتويي بدا
 .112ص، 2ج، الفرج بعد الشد (263)
تساللم ابندالا مقاليالد الحكالم واصالبحت  شغب هي ام الخليفالة المقتالدر ساليطرت علالى الساللطة بعالد ان( 264)

وحبسالدا  تولي وتع   من تشا  لالم يطال  عدالدها تالبع علياله القالاهر وعالذبدا شالتى صالنوف العالذاب
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ابالالن ؛ ص، 4ج، مالروج الالذهب، وةالربدا ةالربا  شالديدا  وعلقدالا وصالادر اموالدالا انمر المسالعودي
 .254ص، 1ج، تاريخ، الوردي

 .76ص، 2ج (265)
 .46ص، 2ج، الفرج بعد الشد  (266)
 .240-239ص، 1ج، الفرج بعد الشد (267)
 .360ص، 7ج، تكملة المعاوم العربية، دو ي؛ 302، 289، 286صص، العامة ببغداد، يدد(268)
 .3187ص، 4مج، لسان العرب(269)
 .253ص، 3ج، العين(270)
 .346ص، تاريخ الخلفا (271)
 .238ص، 4ج، الفرج بعد الشد (272)
، الفخالالري، البالالويدي للم يالالد انمالالر  ابالالن طباطبالالا هالالو وعفالالر بالالن شالالير اد احالالد الالالو را  يالالي العدالالد(273)

 .267ص
 .325ص، 3ج، ابن تغري بردي(274)
 .239ص، 4ج، الفرج بعد الشد (275)
 .346ص، تاريخ الخلفا (276)
هو ابالو علالي محمالد بالن علالي بالن الحسالين بالن مقلالة الكاتالب كالان يتالولى اعمالا  يالارا وخراودالا  (277)

اهر ثم الراةي وتعرع للتعالذيب والمصالادر  مالن استو ر لثمثة خلفا  اولدم المقتدرومن بعد  الق
للم يالد انمالر  ابالن .تبلدم وتطا اسخير يد  وحبسه ثم راةا  بالمالا  واعالاد  للالو ار  الالى ان تويي

 .29ص، 2ج، العبر، الذهبي ؛ 123-113ص، 5ج، وييات اسعيان، خلكان
ار مةالر بيندالا وبالين الرتة  مدينة مشدور  على الفرات وهي احدا كالور الو يالر  وتقالا يالي ديال (278)

احسالن ، مدينة حران مسير  ثمثة ايام يي الوانالب الشالرتي مالن ندالر الفرات.للم يالد انمر المقدسالي
 . 64ص، 2ج، المسالال والممالال، البكري ؛ 128ص ، 45ص، التقاسيم

  .241،ص4ج، الفرج بعد الشد  (279)
 .243،ص 4ج، لفرج بعد الشد ا(280)
للم يالد .عرف بالنفا اسسالم بالالقرب مالن تصالر هبيالر  يالي العرا يقا هذا الندر بالقرب من وب  ي (281)

 .107ص، احسن التقاسيم، انمر  المقدسي
 .249،ص 4ج، الفرج بعد الشد (282)
 .119ص، احسن التقاسيم (283)
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 : المهههقدمة
حمولبدخ ة  ل،ل(هةةةلمكو انلمخميال 656ل–ل132 بثخ  لبحخءو  ل  لبحعصرلبح ثو  ل
ولقاو ةة لا ةةكلبحخءةةو ب لبحخةة لاشةةثع ل هةة،لبحخءةةو لمةةضلب ةةيب لبحخءةةو ب لمةةضلموةةوي لق ةة  

لقصي لمضل ةندلبحعةوح لبحمءةوق  اأايهولمضلا لثف،لثولر لبحان البح ثو يا،لم فبد ،ل ت
قمراةةالنبلم لن هةةول،ل اةةفلاو ةة لم ةةفبدلم لةالحنةةالق لبحايب ةة لبحخءو مةةا،لقثخةىلبحثعيةةف لعنهةةو
ق ةفلشم  ل عو ةالبحا  ةونلبح ثو ةييضلقعنةونخه لاةرللبحخءةو  لقبهخمةيبل،لإحىلبحشرللقبح ر 

ةةول  أ ةةوميبلبرمةةو لقبحم ةةوطل ةة لارمةةعلبحايب ةة لبحخءو مةةالبحمةةو  لموحعوصةةمال،لا يةةرنب هةةولبهخمومن
ق نةةةةةيلبم ةةةةةواي لح مو ةةةةةالبح ةةةةةيبث لمةةةةةضلرةةةةةو ب ل،لقل شةةةةةوهبلبحمنةةةةةويرل ةةةةة لبحي ةةةةةي ،لم ةةةةةفبد

ل،لامةةولبهخمةةيبل  نةةونلبح نةةودللقبحاو ةةو لقبحقيو ةةر،لبح صةةي لق لةةو لبحلةةرلل حخرةةي لم ةةنن
اثةةو لبهخمةةومه ل خ ةةهي ل ةة  لبحخءةةو  لب لب دبدلقاةةو لمةةضل،لحنةةالق لبحخءةةو لق وةةويعه ل يهةةو

قل  ةةةو ل،لقبصةةة و ل هقطلبممةةةيب ،لقاةةف ا لبممةةةيب لع ةةةىلبحخءةةو ،ل شةةوطلا ةةةكلبح راةةةا
قبحعةةوح ل،لقشةةوع لق ةةوي لبماصةةو لبح ةةر لقبحث ةةر ل ةةيضلبجةةالبنلبحفقحةةالبحفبخ يةةا،لبمعمةةو 
لعةةضلب دهةةو لبحنظةةويلبحمصةةر  ،لبحاةةو ج  بيةة ل ةةيضلقاي ةةع لعم يةةو ل  ةةي لبحيد،ل وةةنن
قفهةةةر ل،لقانةةةي لق ةةةوي لبحخعةةةومن لبحخءو مةةةالمعةةةفلب لاو ةةة لماو وةةةو لم ةةةيلا،لبحخءةةةو 

معةةفلب ل بد لبممةةيب ل،لقبح ةةيبم ،لقخلومةةو لبحوةةمو ،لبح ةة واولقاةة ل  ةةي لبحرم يةةوم 
 رو ة لا ةكلبحلةرلل و عةال،لبحخ لاو  لا م للقلنخ لا يم هول يب لالبحر ةو للقلبحصةكيش

امةةولقمرجةة لبح وةة ل ةة ل يةةويل،للقلحر مةةولخو جهةةو،لدبخةة لبحفقحةةاحخ ةةهي لبحخثةةود لبحخءةةو  ل
لقلبحفبيميةالإحةىلب د ةودل،لبحمي ةميالمنهةو،لدبخ لبحة ندلقخو جهةولبم يبللبحريير لقبحمنخشر 

لعضلاير لبحثووي لقانيعهو،لبحخعوم لبحخءو  ل حةي لح وجةال،لب د ةودلبحل ة لع يهةو،لق ونن
بحا لبخةاهلبحنةوطلعةضلل خيءالبحخربلقبح ا ،لبحالمناقب مولحمالمفلمضلبحمثوهو لقل،لبحنوطلإحيهو
  ةةةةعلحنةةةةولبحاةةةةي لب لم ةةةةفبدلمةةةةر ل ةةةة لعصةةةةرهولبحةةةةاه  ل ةةةة لعصةةةةرلبحا  ةةةةونلل،خ  ةةةةويه 

ل-170(لهةةةةةلقمةةةةةضلمعةةةةفِهلبحرشةةةةةيفل 158ل-136بح ثو ةةةةييضلبألقبيةةةة لقخوصةةةةةالبحمنصةةةةي  
ل.هة 194

ل
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 المبحههههث انول
 مفس م البلارة

  : في اللغة -أ
لاييةةةر لح خءةةةو  ق د لعةةةضلبح  ةةةيميضلمعةةة  ةةةاارلبح ربهيةةةف لب هةةةول لمةةةضلاَءةةةرلال،لو ت
ل(1 ل."ن خءرلإحيهو،لقل ضلم خَّءر ،لق ةفلَاَءرلِاءو  نل،لقبحَخَءرلقبحخ ءو لجموعالبحخوجر

لِاءةةةو  نل لمةةةو لقبشةةةخر ل ..لق جةةةٌ ل.ق ةةةو لب ةةةضل ةةةيفهلإ لبحخءةةةو  لمةةةضلالَاَءةةةرلنخءةةةر 
وث ل ةةوميطلم ةةي لبحم ةةي ل يةةاارللمةةولصةة،ل(2 قَاْءةةرلا،لقا ءةةو ،لقبحءمةة ل لِاءةةو ،لاةةوجر

..لقاةة ل.ل هةةول مةةضلبحينثةة لَاَءةةرلالإيبلَاَءةةرلبحرجةة لنخءةةرلاءةةرنبلقاءةةو  نلاةةأ لن يةة لقمشةةخر ل
..لقبحخءةةةو  لصةةةنعال...لماوقحةةةالقمعوم ةةةالمر ياةةةالمصةةةكيش. جةةة لمشةةةخ  لموحخءةةةو  لقمعاةةةف

ل.(3 ا ...بحخوجرلقال علع ىلبحثووعالل لمولن خوجرلهيِ لمضلبممخعا
قبحا لجم لمولياةره للكيةرلبح  يمةي لحمعنةىل،لبلا لبحمعوج لبح  يمالمولصوث ل

لاءرنبلقاءو  ل لمو لقبشخر ل ل لالَاَءرلنخءر  ،ل(4 ا...قهيلإ خعة ،لقااحكلإَاَءر،لبحر مال وينن
ول لالإ لجم لاوجر ق ة لبح ةفنتلإ لبحخءةو ل،لق ةو  لق ةاَل ،لقَشةَرب،لاشو ب،لق و لل ون

لَلن ثعيي لنييلبحقيومال  ءو نبل لقصفَّ ق و لب ةضلبألثيةرل ل ةموه  ل  ءةو نبل،لبملمضلإااىلهللالق رَّ
.لبحةةا لنخ وشةةوه ل(6 قبحر ةةولل(5 حمةول ةة لبح يةة لقبحخءةةو  لمةضلبم مةةو لبحرويمةةالقبح  ةة ضلقبحخةفحي ل

لَل،لبحي  للبكيره للقمل  لني ل لقصةفَّ  للصة لق ية ،لقحهابل و ل  لامومِ ل لإملمضلإااةىلق ةرَّ
قل ٌضل،ل..،...لقبحَخَءرل لب ٌ لح ءم ،.و ل اصي   لمِ لمضل يضلبحخ ءو بحخوجرلعنفه لبحامقل
ل(7 .ا ...مَخَءر ل لن َخَءرلإحيهو

،لقاعنةة لبماءةةو ،لقممةول ةة علبا ةوللبح  يمةةي لع ةىلب لبحخءةةو  لمةضلبحينثةة لَاَءةر
ل.قه لعم يالبح ي لقبحشربنلقبحر  لح رضلبحر جلق مود ل لطلبحمو 

ل: في االصنالح -ب
ياةةرلب ةةضلخ ةةفق ل  ل،ل(8  لهةة لال ثةةو  لعةةضلشةةربنلشةة نلحي ثةةو لمةةوحر جلالبحخءةةو ل

مشةةةةربنلبح ةةةة  ل،لحخنميةةةةالبحمةةةةو ،لي( إ لبحخءةةةةو  لهةةةة لالم وقحةةةةالح ر ةةةة 1406هةةةةةل ل808
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،لمةةضلد يةةعللقل  ق للقلثيةةيب للقل مةةو ،لل نةةولاو ةة لبح ةة عا،لق يعهةةولمةةوح نن،لمةةوحر خا
وا. ل(9 قيحكلبحاف لبحنوم ل  مىل   ن

 خشةة ي لبحمخةةي رل،لي ل لإ هةةولم وقحةةالبحةةر جلعةةضلارمةةعلبح يةة لقبحشةةربنقممكننةةولبحاةة
ق  خالل ةعو هول،لمضلبحمو لحف لشاالمعيضلعضلارمعلشربنلبح   ل  للق و لاي رهو

ةول   ةخ ودلمنة ،لث ل يعهولمعفليحك ل لبحخصةربل،لم عرل  يلل ةعرلشةربيهولحينةخولمنهةول   ن
وةوي لقبح ة  لقبحمنخءةو لبح ويوةالعةةضللقلهة لعم يةةال اة لبحث ة ل لطلبحمةو لا ثنةولح ةر جل

ل.(10 ثوجالمنواعلمعينالإحىلبح ندلبحخ لم وجالإحيهوا
ةةةولمةةةضلعيبمةةة لبحخاةةةفيل،لقحعةةة لمةةةضلبحءةةةفنرلموحةةةاارلإ لبحخءةةةو   لمهمن او ةةة لعةةةومنن

لعةةضلجو  هةةولبم خصةةود ،لقبم دهةةو لبح وةةو  لقبحياةةو    اةةفلب ةةهم ل ةة لب خشةةو ل،ل وةةنن
امةةةةولب دهةةةةر ل ةةةة لفةةةة لبحعةةةةر ل،لواعلقل ةةةةوحي لقب ةةةةعابم ةةةةنيلقبحياو ةةةةالبحعر يةةةةال ةةةة لمنةةةة

،لم يةتلباي ة لحءمية لبم ةيبي،لحمولامخع لمِ لمضلبح مو ةالقبحرعو ةالمةضل ة  ه ،لبحم  ميض
قبثخ ة لمكو ةال هيعةال ة ل،لقم خ يفقبلمةضلب  وثهةو،لقبص و لبحف و و لب لننعميبل يمرباهو

،ل(12 بحينثةةالبألقبيةة   ض(لقخ  ةةونِهلل، اةةفلبشةةخ  لبحر ةةي لبحرةةرم ل  (ل هةةول،(11 بم ةةني
ل .ق احكل  عيبلمضلشأ هول يضلبحم  ميض

 : المفس م الشرعي للبلارة -ج
 منهةول يحةةِ ل،لقبحر ة لبح ةن ،لقبحعمةة ل هةو،لق د لا ةو ل ة لبح ةتلع ةىلبحخءةو  

لهللالبح يةة  ل ةةيضلبح يةة لقبحر ةةو(13 قَثةةَريلبحر ةةول ل،لاعةةوحىل لأللثةة َّ  ةةوح ي ل،ل هنةةوشل ةةرٌللا يةةر 
قهةةاِهل،ل ظيةرل يمةالمعينةا،لهي خ مهولمن  لبمخيةر،لافيلبحثوي ل  عالإحىلبحمشخر لهي لب ل  ل

لقل،لملاا يلمضللمرمضل لإمولب ل كي لبحثوي ل فلييألهةاِهلبح  عالح مشخر لمءهفِهلق ل  و  ِل
ق ةة لا خةةولبح ةةوحخيضلللةةوبلإحةةىل لطلموحةةِ لبحةةا لب  اةة  لع ةةىل،لبشةةخربهولمةةضلريةةرِهلحي يعهةةو

لل(14  هابلهيل   ِ .،لوللقلاهيئخهولم   نوبح  عال  لشربيه
لع ةةةىلبحخم يةةةكلدمحةةةال،ل(15 لمةةةوللهةةة لشةةةرقطلبح يةةة ل هةةةيلبم ءةةةو ل قهةةةيلبحةةةا لنةةةف  

ل،لمعةةة  ل،لمةةةوحاي ،لفةةةوهر  لقم رةةة   قبحشةةةرطلبحيةةةو  ل هةةةيلبحا ةةةي ل لل لبحرلةةةول،ل(16 قشةةةرم  
مي ل  يمنلأل لبحن  لاا  هو،لقمي لبحن  لإحي ِل،لموحش ن ق فل  

ل.(17 
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لاخةةرلع ةةىلب لنةةرده لحةة  ل المةةود ل،لولمةةولبحر ةة  هةةيلب ل علةة لبحرجةة ل لطلموحةةِ ل جةةنن
   لهاِهلبح وحةالاصةثجلبحمعوم ةال ظيةرلبحخأجية لبحةا ل ةفلاة لبما ةوللع يةِ لاشةرطل،لمعينا

قا فنةفلا ةكل،لقهيلبحر ول ل هيلمالمولمضلثنثاللجالبنل لبحالمود لع ىل لطلبحمةو ،لح معوم ا
امةةولب لهنةةوشل رق نةةولخ قيةةالقب خصةةود ال ةةيضل،لرطلبحمعوم ةةابحالمةةود لموعخثةةو لبحمةةف لاي هةةولشةة

،للمول ة لبحمعوم ةالبحر يمةا،ل ومقحىل ل  خ ودلمنهولا  لمضلبحثوي لقبحمشخر ل،لبحخءو  لقبحر و
ةةولمةةضلبحمةةو لنن عةة  للقل ةةفلملنن عةة  ل قبحثةةوي لمهمةةول،لهيأخةةالبحةةفبيضلمةةضلبحمةةفنضلماةةفب بنلمع يمن

حرةضلبحمةفنضلحة  ل   ة الملانالة ل ة لا ةخ   لمة ل،لقبثةف ب رَبل  ل   ِ ل و   لننوح  لمةر ل
ل.(18  قلثَ لبح ي لقبحشربن،لحاحكلَثَريلبم نيلبحر و،لبم وي

كمولق د لا و للخر لا تلع ىلبحخءو  لقبح ي لقبحشربنل يحِ لاعوحىل لألنرجي ل
حعة ليحةكل،ل(20 لقلأل جةوٌ لملا  يهةي لاءةو ٌ لقمل ية لعةضلياةرلهللال (19 اءو  نلحضلا ي ل ل

ل.نفح لع ىلب ش و لبحعر لموحءوه يالقبم نيلموحعم لموحخءو  
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 المبحهههث الثاني
 طرق البلارة في العصر العباني

 
ق و ة ل،ل(21 (هةةل656ل–ل132 قثولةراهولم ةفبدل ةنال،ل وم لبحفقحالبح ثو ةيا

قممةةةولملشةةةكلهيةةة ل خيءةةةالحخ ةةةكلبح يو ةةةالب ةةةخار ل،ل(22 لبحر يةةةال يو ةةةانلممالقجةةةانلموحةةةفنض
لعةضلبهخمةةويلبحا  ةونلبح ثو ةييضلمةةوثيب لبحة ندلبم خصةةود ا،لمثةيب لبحعومةالح ةة ندب ،ل وةنن

حخفةةةييلخةةةالبينه لمةةةومميب لبحخةةة لاو ةةة لا ء ةةةىلمةةةضل،لقبحعمةةة لع ةةةىلانميةةةالميب دهةةةولبحموحيةةةا
ل.(23 بحوربي 

لعةةضل،ل(24 شةةء لخ  ةةونل نةة لبح ثةةوطل ةة لبحعصةةرلبح ثو ةة لبمق لبحخءةةو  ل  وةةنن
ولريةةةرل،ل(25 صةةةنوعالقريرهةةةولمةةةضلشةةةبق لبم خصةةةودلقبحمةةةو لعنةةةونخه لموحال بعةةةالقبح اشةةةءيعن

،للقل خمهيةةفلبحلةةرللقا ةةهي ل ةة  هو،لممةةولبدخ ةةيه لمةةضلمظةةوهرلبحخةةربلإحةةىل ناهةة ،لمثوشةةر
ثولةةر لبحان ةةالبحخةة ل ةةوعفلمي عهةةولع ةةىلب لا صةةثجل ةةي نول،لقجةةونلاأ ةةي لمفننةةالم ةةفبد
 لبحا  ونلع ةىلبمهخمةويلمشةبق لقح لااخصرلا كلبحعنو المضل  ،لاءو منولمضلبحلرب لبألق 

 أ ةةوميبلبحم لةةو ل،ل   ةة ل ةة للهخمةةيبل خ ةةهي لبح ةة  لإحيهةةو،لبحال بعةةالقبحصةةنوعالقبحخءةةو  
قب شأقبل،لق نيلبم واي ،لقب شأقبلبحمنويرل  لبحي ي ،لقثورقبلبرمو ،لع ىلارللبحايب  

ةةولم لةةن،لح مو ةةالبح ةةيبث لمةةضلرةةو ب لبح صةي ،لبحمةيب ف للبح ةة ضلقجع يهةةول اوانةةولمهمن
،ل(26 قاةةو لحةةاحكلبألثةةرلبحثعيةةفل ةة ل شةةوطلبحخءةةو  لبحفبخ يةةالقبحاو جيةةال،لمنهةةولقبحعةةيد لإحيهةةو

قلصةث  ل،لقهة لبح ةيف ل ة ل ندهةو،لقاو  لبحخءو  لبم نميالمظهرنبلمضلمظوهرلبم هةا
قلخةا ل ةيب  ه لقاءةو باه لبحمكو ةالبمقحةىل ة ل،ل  ضلبحم  ميضلاءي لاة لبحث ةو لقبحة ند

،ل اةفلبجخمعة لحهة لبحظةرقبلقبمثةيب لبحخة لشةءع لع ةىلب دهو هةو،ل(27 بحعوحميالبحخءو  ل
قاأ ي ةه لحهةول،لقاةو لحمي ة لمفننةالم ةفبدل ة ل  ة لبحفقحةالبح ثو ةيا،ل وعليهولثو النبل يمنةو

 ةة لاو ةة لمفننةةال،ل(28 منيةة لاةة لبحمنيمةةالحخرةةي ل ةةي نولمةةضلبحف جةةالبمقحةةىل ةة لبمهميةةال
نهولماخ للبمجنوطلقبحم  لقبحن  ل ياو واه لقاءو باه ل ك،لإكخ   لص العوحميا،لدقحيا

 أصةةةةةةث  لم ةةةةةةفبدلممخةةةةةةو  لع ةةةةةةىلريرهةةةةةةول ةةةةةة لاةةةةةة لبح نةةةةةةي لقبحع ةةةةةةييل،لق نةةةةةةي ه لقع مهةةةةةة 
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 اةةةفلاو ةةة ل،لقحعةةة لحةةةاحكلبمثةةةرل ةةة ل شةةةوطلاءو اهةةةولبحفبخ يةةةالقبحاو جيةةةا،ل(29 قبحصةةةنوعو 
ةولحر ةعو لبحثوةوي لبحعوحميةالثينةابش و ة لمصةرلمةضلبشةهرلقا،لبم كنف مالق  فبدلمقيو ن

قبحةةانضل،لقبحةةا ل اةةييل هةةاهلبحخءةةو  لروحثنةةولاءةةو لنهةةيد،لاةةرللبحخءةةو  ل ةةيضلبحشةةرللقبحم ةةر 
قاةو لحهة لثة لمأصة هو ل،لكو يبلمضلبك رلبحمنو  يضلح خءو لبحم  ميضلمضل ةو طلقبحعةربل

مضلبحيهيدلبحانضل  شر ي لع ىل(31 لامولاو لمعظ لاءو لا خر،ل.ل  مىلث لبحيهيد ا(30 
قاةةةةو لهةةةةبمنلبحخءةةةةو ل  ةةةةميه ل(33 ،لبحةةةةا ل   ةةةةخاردلمةةةةضلخ ةةةةيول ةةةةو طل(32 بح بحةةةةباءةةةةو  ل

قمء  ةي ل،لبحم  مي لاءو لبحث رلنخر مي لبحعر يالقبح و  يالقبحرقميالقبح ر  يالقبحصةا يا
قم ةةفقلب ل ثناهةة لمةةضلمنلاةةال  ةةميهول،لبحءةةيب  لقبح  مةةو لقبحةةفنثودلقج ةةيدلبحاةةاللقريرهةةو

،ل(34 ي للقلبح ةة  لع ةةىلدقب لإحةةىلمفننةةالبح ةةيم لثةة لا مةة لهةةاهلبحثوةةو،لبحعةةر ل ر ءةةا
،ل(35 قمنهةةولإحةةىلبح  ةةلوطل،لبح وحيةةالقىحةةىلبم ةةكنف مالبحخةة لاو ةة لم خاةةىلبحخءةةو  لبحعوحميةةا

امةول،ل(37 ق شةوطلبح عوحيةو لبحخءو مةال يهةول،ل(36 بحخ لبشخهر ل خعفدلب ةيب هولق ي ةو مواهول
هي لب ومةةالبحخءةةو لبمجو ةة ل يهةةولقبح مومةةو لحخ ةة،ل(38 ل شةةأقبلبح نةةودللقبم ةةيبللقبحاو ةةو 

لعضلبحخءو لبحعر لبحيب فنضلمضلبحيم و لبم نميالبألخر ل ل.(39  ونن
لمولبحلرمعلبرخرلبحا لع ربل  لهةابلبحعصةرل هةيلن ةفللمةضللق  ةولإحةىلبحمشةرلل

قمنةةة  لننا ةةةي لبحخءةةةو لبحيهةةةيدلبحثوةةةوي ل ةةةرنبلع ةةةىل،لع ةةةرلبحث ةةةر،ل(40 عةةةضلارمةةةعلب لوكيةةةا
ثة لنرا ةي لدج ةال،لإحىلب لن   يبلم فبدلعضلارمةعلهةابلبحنهةرلقجفبقحة ِللبحفقب لإحىلبح رب 

خيةرلدحيةة لل قحعة لمةولياةره لبمد م ة،ل(42 ثة لإحةىلع مةو لقبحهنةفلقبحصةيضل،ل(41 إحةىلبأل   ةال
ل:لع ىليحكلمايح ِل

..ل رمخةةو ل همةةةولم ةةةو ال.امةةضلعمةةةو لبحلرمةةعلع ةةةىلبح ةةوث لإحةةةىل ةةندلبحث ةةةرمضل
..ل ةةليبلقصةة  لبحمربكةة لبحصةةوعف لمةةةضل.يال ةةة لبحث ةةربح بحةةبلقماو  همةةولج ةة لا يةةرلرةةو

بحثصر لإحىلع مو لققص  لإحىلهابلبح فلل رر ل ة لبح ةوث لمةول يهةولمةضلبممخةو لثخةىل
ل (43 ا ..لا يرلإحىلعمو .االلبح  ينالقاءي ليحكلبحلربلث 

قهنوشلارمعلاخرلن فللمةضل ةندلبحةرقطلبحشةموحيالإحةىلبحمشةرللعةضلارمةعلم ةرل
 ةة ندلمةةولق بنل(47 ق ةةمر نفل،ل(46  ق اةةو  ل،ل(45 ق  ةةمل،ل(44 نةةالمةةرقلمفنلثةة لإحةةى،ل ةةالقمض
قاةو لبحم ة مي ل،لقم م لهبمنلبحخءو لبحثووي لقبح   لمعهة ،لقمنهولإحىلبحصيض،لبحنهر
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ق ةةةفلحعةةة ل(49 ،لموعخثةةةو ه لم ةةي ييض(48  عةةوم ي ه لمعوم ةةةالايثةةالقمأخةةةاق لمةةةنه لبحءالمةةال
ضلبحةةفق لقباثعةةيبلبكيةةرلمةةضلارمةةعلمةةضل ةةي،لهةةبمنلبحخءةةو لبحةةرقطلدق لبحي ةةلونلبحخءةةو ميض

قبخةا ل،لإحىلم فبد(50 امولباثعيبلبحلرمعلبح رمالمضلجرجو ل،لبحلرللبحث رمالع رل القمض
 ةةةفلاصةةة لإحةةةىل،لبحخءةةةو  ل ةةةيضلا ةةةكلبحةةة ندلار نةةةولم خيمةةةالع ةةةرلشةةةمو لب لوحيةةةالمةةةضلب رمقيةةةا

لعةةةضلبما و يةةةو لبحمعاةةةيد ل ةةةيضلبمروحثةةةال،ل يال لةةةا قبحخةةة لل،(52 قثكةةةويلصةةةا يال(51  وةةةنن
بلخوصالموحخءو   بممرلبحةا لل(53 ،لممولن رججلقجيدلاءو ل يضلانلبح  فنض،لاومن ل نيدن

امةةولدخةة للهةة لبح  ءةةولبم ةةنيل ةة لبحاةةر لبحربمةة ل،لجعةة لحهةةاهلبحلرمةةعللهميةةالاءو مةةالاةةاار
،لقمرجةة ليحةةكلإحةةىلجهةةفلبح ةةومو ييضلبحةةانضلعم ةةيبلإحةةىلب ةةرب لبألمةةضل ةة لخرب ةةو ،لبحهءةةر ل

لعةضل قبدل صةرل،لحنهرلثيتلاو  لبحايب ة لا ةيرل ة لبمةو ق ندلمولق بنلب  ةضل(54  وةنن
مةضلب نةةالم ةةكلبحصةيضلممةةولاةةو لحة  لبألثةةرل ةة ل قبدلبحخءةو  ل ةةيضلبحصةةيضل،للثمةفلبح ةةومو  
لعةضلم ةي لاءةو  لبحشةرللقبح ةر لمة ل(55 ،لق ندلبح ومو ييض قمضلبحءفنرلموحاارل ل ونن

ءةةةو  لثةةةو  ل  ةةةيرلمةةةضلخرب ةةةو لإحةةةىلهنةةةوشلخةةة لا،ل(56  رقعةةةِ لبحخةةة لامخةةةفلإحةةةىلخةةةيب  يل
قاةةةةو لح ررمةةةةو ييضل ةةةةيللخةةةةو ل هةةةة ل ةةةة لمفننةةةةال،لق ةةةةو طلقبحا ةةةةيولبحعر ةةةة ل(57 كرمةةةةو 
مرااله لارمو للقلجير  ،ل(58  ي و ي 

قهاهلبح يلله لمراةاللحناصةو لخوصةال ة ل،ل(59 ل
ل.(60 بحعصرلبح  ءي  

إحةىلقم ةفللمةضل ةندلبم ةفح ل،لقهنوشلارمعلاءو  للخيرلمةضلبق  ةولإحةىلبحمشةرلل
اةةي  لل–قمءخةةو ل ةةندلبحم ةةر لبم صةةىلل رمقيةةال،لع ةةرلموةةيعلج ةة لاةةو لل،ل(61 انءةةال
ثة ل،لقدمشةع(62 ثة لنخءة لإحةىل ةندلبحشةويلمةو نبلموحرم ةال،لثخىل ص لإحةىلمصةرل–بح وحيال

ثة لإحةةىل ةو طلمةةو نبلمةومهيب لإحةةىلارمةةو ل،لنخءة لإحةةىلبحعةربللمةةو نبلموحري ةالق  ةةفبدلقبحثصةةر 
لعةضل قبدلبحخءةو  ل يهةولبح وة لق فل(63 ،لقبحهنفلقبحصيض او لحهاهلبحلةرللبحخءو مةال وةنن

لل(64 بحر يرل  لب خشو لبحءوحيو لبم نميال  لبح ندلبحممخف لإحىلبحصيضلقريرهو.
إ لمةةةضلبحمهةةة لب لمل  يانةةةولب ل ةةةاارلجهةةةيدلبحا  ةةةونلبح ثو ةةةييضلقبهخمةةةومه لمعاةةةفل

قخوصةال،لب لإحةىلبحةفق لبألجن يةاقب  و لبحث ةيالقبح ة و ل،لبما و يو لبحخءو مالقبح يو يا
 اةةةفلشةةةهف ل خةةةر لثكةةة لبح ثو ةةةييضل شةةةواونل،لمةةة لبحهنةةةفلقبحصةةةيضلحخةةةأميضلبحخثةةةود لبحخءةةةو  ل
ول  لا ةكلبحعن ةو لبحف  يمو ةيالبحعر يةا يل(ل756هةةل ل139   ة ل ةنال،لبحصةينيا،لم مي ن
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ةةةةةول قمباةةةةةفلل(65 قصةةةةة لإحةةةةةىلبحصةةةةةيضل ةةةةة و  لعر يةةةةةالمكي ةةةةةالمةةةةةضلخم ةةةةةالقعشةةةةةرق لشاصن
..لإ لم ةةةكلبحصةةةيضلب  ةةة لإحةةةىلبحا ي ةةةال ةةة و  لقصةةة  لإحةةةىلم ةةةفبدلقهةةة ل.ابحم ةةةعيد ل ل

بلاءو مةا،ل(66 ا م لهفب ولثمينالح ا ي ا...لال ب ةهم ل،لقم فقلب لا كلبح  و  لاو ة لق ةيدن
امةةةولب ةةةويلبحا  ةةةونلبح ثو ةةةييضل،ل ةةة لا  ةةةيضلبحعن ةةةو لبحف  يمو ةةةيالقبحخءو مةةةالمةةة لبحصةةةيض

ع ةةةىلب ةةةوطلبحمصةةةوحجلقبحمنةةةو  لبحمشةةةخراال،ل(67 عن ةةةو لد  يمو ةةةيالمةةة لبحهنةةةفلق ررو ةةةال
 ءةةون ل ةة و ب لقق ةةيدلبحءةةو  يضلحخ المةةفلمةةضلايثيةةعلا ةةكلبحعن ةةو لبحخةة ل،لق اوصةةالبحخءةةو  

قم ةفقلب ل،ل(68 لبحا لب   ل  يرنبلإحىلم كل ررو ةا،لب خفل لمنالخن البحمنصي لبح ثو  
لموحي ةةودب لحريةةر لبحصةةيبيللقبحشةةيبا  نهةةولب هةةولمثثةةو لقبحمعةةرقبلع،لعصةةرِهلاةةو لثةةو نن

ملح خي ةة لقبم ةةخارب ل ةة لبحمنةةواعلبحم خيثةةالبحخةة لاءةةر ل،لقجةةيدلبحفقحةةالقبحعةةيد لموح نةةوي 
،لل   لمعةفلبم خهةونلمةضلا ةكلبح ةالقب لنةخ لبحصة جل ةيضلبحلةر يضلقممولنفح لع ىليحك،ل يهو

(لعنةةفمولب خهةة لي771هةةةل ل155  ل ةة لثةةيبدال ةةناللي(922هةةة 310 يةةاارلبحل ةةر   
الا ةة لصةةوث لبحةةرقيلبحصةة جل(69 بحةةرقيلبحخةة لرالبهةةولنالمةةفل ةضلل ةةيفلبح ةة م لبحصةوي المةة ل

قممةةولملشةةكلهيةة لب لبدبنلبحءالمةةال،ل(70 إحةةىلبحمنصةةي لع ةةىلب لنةةبد لإحيةة لبحءالمةةا...لال
قلن ةةفللمةةضل،لبميعةةو لقبحخث يةةالحن ةةييلبحفقحةةال وةةنلعةةضليحةةكلبم ةةخارب لحنثةةيب لبحعومةةا

لةر يضلاخثعهةولبحي ةيدلبحخءو مةالبحخة لا  ةضلثوحةالمعفِهولبحعن و لبحف  يمو ةيالهيمةول ةيضلبح
قملعالقلب لاخلي لا كلبحعن و لم لبحةفق لبحاو جيةال،لبح  فنضلمعفلبح ر لبحخ لمرقل هو

قبع ةةضلبح ةة يرل،ل اةفلب ةةخا  لم ةكلبحهنةةفل ة يرلبحا ي ةةالبحمهةف ،ل ة لعهةةفلخ  ةونلبحمنصةةي 
لل(71 اوعخِ لقبثخربمِ لح ا ي ا.

مر لإحةىلعصةرلبحرشةيفل اةفلب  ة لم ةكلبحهنةفل ة يرنبلقم فقلب لا كلبحعن و لب ةخ
 اةفلبشةخهر لشاصةيالبحرشةيفل ة لبق  ةول،ل(72 ح رشيفلق صة  خِ لهةفب ولمةضل ةييبلقثيةو ل

قبحةةا ل ومةةة ل،ل خيءةةالحعن واةة لبحيد ةةةالمةة لبم رباةةةي لبحفقحةةالبحرقمو يةةةالبحماف ةةالشةةةو حمو 
ب لبحمصةوحجلبح يو ةةياللقملشةك،لقاثودحةة ل ينهمةولبح ة و ب لقبحهةةفب و،ل ينهمةولصةن لقد ةا

قب ومةالبحي ةيدل،لقبحا لب عك لب ءومنولع ةىلبحمصةوحجلبحخءو مةا،لكو  لمضلق بنلهابلبحخ وه 
ل.(73 بحخءو مال يضلبحفقحخيض
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،ل اةةفلاو ةة لمخةةيار لمنةةال يةةويلبحفقحةةالبمميمةةا،لبمةةولبحعن ةةو لمةة لبحفقحةةالبح يال ليةةا
قمةولبعقثة لمةضل،لننةو لعر ة م ةكللق لد،ل(هةةل86-85قبحخ لب خفلهولع فبحم كل ضلمرقب  

قمةةضلمعةةفِهل،ل(هةةة96ل-86ثةة لجةةون لبجةةربنب لب نةةِ لبحيحيةةفل ةةضلع ةةفبحم ك ،لبجةةربنب لبخةةر ل
قمةول،لبحةانضلعر ةيبل خعالمةاله لح ر ومةالبحخءو مةا،ل(هةةل101-99بحا ي العمرل ضلع فبحعالمال 

لقمة لب ل يال لةالمل مكنهةو،ل ء لعنهولمضلثرمالب خصةود المموث ةالمةضلبحءو ة لبح يال لة 
جو هة لبحفقحةال،لق خيءةالح ةكلبحعمةن لبحعر يةا،لبم خ نونلعضلمنخءو لبحعوح لبم ةنم 

بمميمةةةال د ل عةةة ل يال لةةةالاءةةةوهلبحميلةةةي لممةةةولجع هةةةولا ةةةرضلثصةةةو نبلب خصةةةود نولع ةةةىل
ريةةةرلب لهةةةابلبح صةةةو لحةةة ل وةةةرلبم ةةةوحي لبحعر يةةةالبحمل ةةةالع ةةةىل،ل ةةةيبث لمصةةةرلقبحشةةةوي
مل هةةولمةة لثكمةة لع ةةىل   ةةهول،للشةةفلاوةةر نبلمةة قاو ةة ل يال لةةال،ل ةيبث لبحث ةةرلبحمخي ةة 
قممةةولنييةةرلبحفهشةةالب هةةولملرنةةىل،لقع ةةىلمقيةةالبح ةةيبث لبألق  يةةا،ل خوةةييعلبحانةةوللع يهةةو

ثخةةةةىلب لبحي ةةةةواال،ل ريةةةةفلملن  اهةةةةولبحوةةةةر ،لحهةةةولعةةةةضلممخ رواهةةةةول ةةةة لمصةةةةرلقبحشةةةوي
قممةةول ءةةف ل،لمةة لعةةفيلقجةةيدلبح ةةفبي ،لبحخءو مةةالحهةةاهلبم ةةوحي لبحعر يةةالمةة لبحشةةرللخ ةةراهو

 ةةفلا يةةر لحصةةوحجلشةةمو ل،لبمشةةو  لإحيةة لإحةةىلب لبحي ةةواالبحخءو مةةال ةة لبحث ةةرلبحمخي ةة 
قحمولب خمفلاءو لشمو لب رمقيالاءو اه لبحخ لاوجرقبل هولم لب لوحيولمضل،لب رمقيالقب لوحيو

ممةةول عنةة لاعةةفدل،لثةة لانخاةة لهةةاهلبحثوةةوي لإحةةىل يال لةةا،لاءةةو ب لمصةةرلقبحشةةويلمةة لبحشةةرلل
،لوحخوح لنبد لإحةىلب ا ةو لبم ةعو لبحخة لاةف عهول يال لةالحء ة لا ةكلبحثوةوي ق ،لبحي لون

ل ةة لبحعصةةرلبح ثو ةةة ل،لقبحةةا ل عةةيدلع يهةةةولموحا ةةو  لبحر يةةر   يةةةفلب لبألمةةرلبخخ ةةلل  ةةةينن
ثيتل فبلب ل يال لالاو  لع ىلب خعفبدلح خا  لعضلبح صةو ل،ل(74 بمق لمعيلبحش نل

حةةىلاي ةةي لبحعن ةةو لبحخءو مةةال ةةيضلبحةةفقحخيضلقدعةة لإ،لبم خصةةود لبحةةا لمو  ةةخ  لمةةضل  ةة 
حرةةضل ةة لهةةاهلبح خةةر لب خا ةة لعاةةف لاةةرللبحناةة لبحخءةةو  لبحخةة لاو ةة ل(75 ،لقيحةةكلخيةةرلدحيةة 

ةةةولم خاةةةو لبحمراةةةاللبح يو ةةة ل دب  لبحفقحةةةالمةةةضل،لمراالهةةةولبحشةةةويلبحعوصةةةمالإحةةةىلبحعةةةربل اثعن
ل .(76 دمشعلإحىلم فبد

 اةفلثةي لبحمصةود لبحعر يةال،لمجن ياقحشهر لبحا ي البحرشيفلمعن وا لم لبحفق لب
 اةةفلبق دلب ةةضل،لع ةةىلبشةةو ب لحقيةةويلعن ةةو لاءو مةةالمثوشةةر للقلريةةرلمثوشةةر لمةة ل يال لةةا

يل( لب ة  ل ة لبعاةو لبحصة جلبحةا لاة ل ةيضلبحا ي ةال781هةةل ل165 بمثير  لثيبدال ةنال
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ال … ة لبحلرمةعقب لالاقةي لحة  لبمدمنلقبم ةيبلل،لبحرشيفلقبنرمن لع ىلب لاافيلح  لبح ف ا
لح رضلاا ي لبحمو لقاصرم ِ لحل  لبحنمون.،ل(77 

قبشةةةةةو ل،لحعةةةةة ليحةةةةةكلممةةةةةولنةةةةةفح لع ةةةةةىل يةةةةةويلبحعن ةةةةةو لبحخءو مةةةةةال ةةةةةيضلبحةةةةةفقحخيض
لي(922هةل 310 بحل ر ل بلثةومنن  لإحىلمولثص لمعفليحكلبحص جلب ل ةفيلإحةىلم ةفبدلق ةفن

حةةةا لجةةةر ل ةةةيضل ا ةةةي لامةةةولقمشةةةيرلإحةةةىلب لبما ةةةوللب،ل(78 لبحءالمةةةالقبحهةةةفب ولإحةةةىلبحا ي ةةةا
عةةود لمعةةفهولبحعن ةةو لبحخءو مةةال ةةيضلبح  ةةفنضلإحةةىلا يعخهةةولممةةول،لقبحرشةةيفلمعةةفل ةةخجلهر  ةةا
قثمالبشو  لمضلبحءوثللماصةي للهة لبحثوةوي لقبح ة  لبحخة ل،ل(79  يهولبحخثود لبحخءو  ل

،لكو ةة لا ةةخي دلمةةضلبمم رباي مةةالبح يال ليةةالبحخةة لانيعةة ل ةةيضلبمقب ةة لبح وةةيالقبحاه يةةا
ل(80 عاو يرلبحل يالقبحفنثودلقبح ربينضلقبحءيب  لقبم  و لبحم كمالقريرهو.قبح

ن ةةفقلممةةولااةةفيللثةةرلبحعن ةةو لبحخءو مةةالمةة لبحةة ندلبألخةةر لقاأثيرهةةولع ةةىلبحخءةةو  ل
او ةةة ل،لبحفبخ يةةةالقبحاو جيةةةالقممةةةولاءةةةف لبمشةةةو  لإحيةةة لب لبحعن ةةةو لبح ثو ةةةيالبح يال ليةةةا

لقجةةةال تل،لمخةةةفهي  لع ةةةىلبحةةةفقبي قحرنهةةةولاخةةةربق ل ةةةيضلبحرغثةةةال ةةة لبح صةةةي لع ةةةىل،لق ةةةيضلمةةةفت
ق ةةةيضلبحصةةةرب لثةةةي لبحممةةةرب لقبحلةةةرللبحخءو مةةةال ةةةيضلبحشةةةرلل،لبح نةةةوي لقبحمكو ةةة لبحمود ةةةا

قهةةاهلبحخثةةودم لبحخءو مةةالاو ةة ل(81 ،لقبحخةة لثظيةة لمأهميةةالموح ةةالعنةةفلبحلةةر يض،لقبح ةةر 
لثرلثوحال،لمضل   للثفهمولقبحخ لروحثنولمولا ناي،لروحثنولمولااييل يضلبحلر يضل خر لبحهف ا

لقلعنفمول كي ل  لثوحالثر لم لاربلاخرلقمرمفلل(82 ،بم خارب لبممن ل  ليحكلبح  ف
قخيرلدحي لع ىليحكلمولا ثة  لبمم رباةي لايي ية لمةضل،لب ل أمضللثفلبحءيب  لبحعود الح  ل

 ةة لح ةةخجلبحا ي ةةالبحمةةأمي لمةةضلبحمهود ةةالقبحميبدعةةالحيةةأمضلجو ثةةِ لعنةةفمولع ةة ل خءهيةةالِهلح رل
ل  لثرق ِ لم لبحء هالبحشر يالقبح   و ،لعمي ما لل.(83   لبحي  لبحا لاو لهيلمنش نن
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 المبحث الثالث
 المدن البلار ة وتأثيريا على البلارة الداخلية والخارجية

 
كةةةو لح نةةةةونلبحمةةةف لقامصةةةةيرهولبألثةةةرلبحر يةةةةرل ةةة لب دهةةةةو لبحخءةةةو  ل ةةةة لبحعصةةةةي ل

حمنصةةةي لع ةةةىل نةةةونلمفننةةةالم ةةةفبدلثولةةةر لبحان ةةةالهثعةةةفلب لعةةةاليلبحا ي ةةةالب،لبم ةةةنميا
 ةو لبحاليةة لبحث ةةفبد   ل(84 لقبحخةة لعر ةة لممفننةالبح ةةني،لبح ثو ةيالممي عهةةولبحمعةرقب

،ل...ي( لاللثورلبحمهنف يضلقله لبحمعر الموح نونلقبحع  لموحا  لقبحم ةوثا1702هة 463
ةةنقو لمةةضلب،ل ميةة لحهةة لصةة خهولبحخةة لهةة ل   ةة  حخءةةو مضلقبح ةةفبدنضلثةة للثوةةَرلبح ع ةةالقبحص 

ث لب خشو لله لبحرل لمضلله هول اوحيبل ل،ل(85 قريره لقلجر لع يه لبم  بللال،لقبح  و مض
 ةل للجةف لا ةيدل،ل..ل خرةي ل ةيضل اة لق ةر لمةون،.(86 ال ر لب لانال لل  ة لا و ةيول

اءيئةكلبحميةرهل ة لبح ة ضل(87 قل ة لع ةىلبحصةرب ل،للقلاأخر لعمو اِ لاةو ل ة لبرخةرل ةرد
،لقاءيئةكلبمم لمةضلبحصةيضل ة لبحث ةر،لقبحشويل  لبحثود ةا،لقبحايب  لمضلمصر،لابح رباي

 أ ة ل ةيضلب هةو لمل صة لإحيهةولبحعةفدلإمل ة ل ة يناللقل،لقمضلبحرقيلقبحميصة ل ة لدج ةا
ثةة لبخخلهةةولبحمنصةةي لقجع هةةولمةةفق  لقمل  عةةربل ةة لجميةة ل،ل(88 ع ةةىل نلةةر لع ةةىلدج ةةال

ل.(89  وب لو لبحف يولا هولمفننالمفق  لريره
حعةةة ليحةةةكلممةةةولنةةةفح لع ةةةىلث  ةةةضلبخخيةةةو لبحمي ةةة لبحمنو ةةة لحمفننةةةالم ةةةفبدلحةةةي ل

 اةفلياةرلبحاالقمنة لقبح ميةر لعنهةول لمأ هةول  نية لع ةىلدج ةال،لع كرمنول    ل  لاءو منةو
،لقاأايهةةولبحمةةود لمةةضلدج ةةالقبح ةةرب ،لثيةةتلالاء ةة لإحيهةةولبحميةةر لقبممخعةةالمةةضلبح ةةرلقبحث ةةر

قاأايهةةةةةةولميةةةةةةر لل مينيةةةةةةالقلي  يءةةةةةةو لقد ةةةةةةو  كرل،لقبحصةةةةةةيضقا مةةةةةة لإحيهةةةةةةولاربيةةةةةةللبحهنةةةةةةفل
ل.(90 ا....ق  يعا

ققصةة يهول،لقاةةو لح  ةةرل نةةو لبحمنثةةالبحخةة لاأخةةالمونهةةولمةةضلبح ةةرب لع ةةرلبحعةةربل
ق ندلبحعر ل،لقبحخ لبصث  لار  لهاهلبح ولر لم  يولبحص ر لق ي مو،لح ولر لبحفقحا

 أصةث  ل(91 ،لمو  ل ثاو  لق و طل رو  لاأا لإحيهولبحايب  لمضلا يولبحص ر ل،لقمصر
قبحخ لاردلمضلبحهنفلقبحصيضل  لدج المةضلهةابل(92 ،لبح  ضلافخ لمضلم رل و طلقخ يء 
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قماةةف لجرمةةةو لدج ةةالإحةةةىلب ل صةة ل ةةة لبحث ةةرلبح و  ةةة ل،لبحث ةةرلثةة لإحةةةىلمفننةةالبحمةةةفبيض
لعضلقجيدلبحثلويجلبحعومر لبحخ لافييل  لاييرلمضلبمق و ل،ل(93 ثنثمويال ر مل  ونن

ل.(94 بحخ ل  اشىلع يهولمضلب لا  رللم فبد
ق ةةةةاحكل مكننةةةةولبحاةةةةي لب لم ةةةةفبدلاو ةةةة لمةةةةضللهةةةة لبحمربكةةةةاللبحخءو مةةةةال ةةةة لبحعةةةةوح ل

لعضلاي هولثولر لبحان ا،لقبحا ل بدلمضللهميخهو،لبم نم   ه لم خاىلبحرييةرل،ل ونن
ولبحخءو مةةالحعةة ليحةةكلمةةولب بده لبحل ةر لمايحةةِ ل لعةةضلقجةةيدلبحمالب ةة،ل(95 مةضلبحلةةرللبحخءو مةةال

قمةرق لبح ة ضل يهةولمةضل،ل يهولعنفمولا فالعضلمفننالم فبدلقمي عهولع ىلشةوافلدج ةا
قبحءالمةر ل،ل(96 بحصيضلقبحهنةفلقبحثصةر لققب ة ل ة لدج ةالقاءيئهةولبحميةر لمةضلالبحةرقيلقامةفل

ولا ةةةكلبح ةةة ضلا،ل(97 ..لال.قبحميصةةة  ..لقبحنةةةوطل ث ةةةفبدلنةةةاه ي ل.ق ةةةو لبحماف ةةة  لقبصةةة ن
قب ل هةولمةضلاءةو ب ل،ل(98 ..لال.  لبح  ضلقار لحهة لج ثةانلقليلةونقمءيئي لقمع رق ل

ل.(99 بح  فب للكيرلممول  لا كلبحي فب لبحخ لخرج لمنهولا كلبحخءو ب 
ي(لحنهةةةرلدج ةةةةالقصةةة ونلمةةةةونِهل1217هةةةةة 614قمةةةولبث ةةةةىلقصةةةللب ةةةةضلج يةةةر  

،ل(100 لالاةةوحمرا لبحمء ةةي ل ةةيضلصةة  خيضللقلبحعاةةفلبحمنةةخظ لالبحصةةوحجلح منثةةالمايحةةِ  لب ةة  ل
قشةةث لمي عةة ل ةةيضلبحشةةرللقبح ةةر لقى لمةةضلنخل ةة لإحيةةِ لاأ مةةولنخل ةة لإحةةىلمةةرا لصةةاي المل

ل.اصفل
لعضلعفيلعكرهلبحميوهلقصةنثيخهولح منثةا قهةيل،لب لمول  م   لمضلثفنيِ ل ونن

 ةنلعةةالقلب ل ةةاارل،لمةولَ ةةهَّ ل  ةيو يالثراةةالبح ةة ضل ة لدج ةةالقب دهةةو لبحخءةو  ل ةة لم ةةفبد
بحةةانضلحةةة ل،لقبحةةا لاةةو لح عومةةةالهيةة ل صةةي ،لب  ةةةو لبحفقحةةالمةةوحخربلامخةة للهةة لم ةةفبدلمةةض

 كي يبلع ىلبا و لبحنع لبحخ لعنفلب  و هولريرلب ه للخاقبل مخعي لل   ةه لموحليثةو لمةضل
قب اهة لبحعءوية لقمرجة ل،لمعفلب لا ر يبلموم ة و لبحخة لبك ة خه لبحخءةو  ،لجمي لقجيههو

 لثص يهولإحةىلب لعمةر لب ةيب هولق ولة لبح و ل  ليحكلإحىلبحخءو ب لقبحمكو  لبحخ
ل.(101 منهو

بحخة لا نةىل،لث ةرلبحعةربللبحثو ة ،لقمل ء لب ل  يانةولبح ةفنتلعةضلمفننةالبحثصةر 
قبحعةربلل،لقبحثصةر لعةيضلبحعةربل،لي(مايحةِ ل لالبحةف  يولمصةر 868هةة 255 يص هولبحءوثلل 

اشةةةك لثةةةفثنول،لحهةةةوهثعةةةفلب لبااةةةا لبحفقحةةةالبح ثو ةةةيالبحعةةةربلل وعةةةف ل،ل(102 عةةةيضلبحةةةف  يولال
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ةةةةول ةةةة لبحنشةةةوطلبحخءةةةةو  لمةةةة لبحشةةةةرللقبح ةةةر  إيل  لةةةة لمق لمةةةةر لمثوشةةةةر ل،لخليةةةرنبلقمهمن
،ل(103 بحث ةةةرلبحعر ةة لع ةةةرلمةةةيب فلبحا ةةيولبحعر ةةة لاوأل  ةةةالقصةةة و ،لبحميبصةةن لبحموييةةةا

قم ةة ل ثةو لبحخءةةو ل،ل(104 ق ةفر لح ثصةر لب لا ةةفقلع ةرلبحةةالمضلمةضلب ةر لبحمةةيب فلبحعر يةا
 لبحم خي د لمضلبحهنفلقبحصيضلإحىلمصرلقب رمقيال  لثيضلاو ة لا ةكلقثراالاثود لبح  

قمنةة  لاشةة ضلموح ةة ضلبحر يةةر لإحةةىل(105 بحثوةةوي لبحمصةةف  لانخاةة لمةةضلبحثصةةر لإحةةىل ةةيرببل
قماةردلمنهةولارماةو لإحةىل،ل افلاو  لبحثصر لم خةفللبحلةرللبحث رمةا،لميب فلبحهنفلقبحصيض

 ينمةةةولنةةةفق لبرخةةةرلثةةةي ل ةةةيبث ل،لصةةةيضبحا ةةةيولبحعر ةةة للقحهمةةةول لنةةةاه لإحةةةىلبحهنةةةفلقبح
،لق فلل  شةول ة ل لطلبحا ةيولبحعر ة ،لبحءالمر لبحعر يالإحىلبحث رلبألثمرلقىحىلشرللل رمقيو

ن ي ةفلهية ل،ل نو ل  لبحث رلا  خف لمن  لبح ة ضلبحاودمةالإحةىلبحثصةر ،لعنفلمص ل هرلدج ا
ل(106 .ا لا خعفلبح  ضلعضلبمموكضلبحو  ال  لبح ي ،لبحنو 

بحعر لاالة لبحث ةرلبم ةييلبحمخي ة لمةضلمفننةالب لوكيةالشةر نولإحةىللكو  ل  ض
ةةةةول ج ةةة لاةةةةو لل ةةة ل ةةةةخالقثنثةةةيضلنيمن
قاعةةةةفلمفننةةةالب لوكيةةةةالبحخةةة لثَصةةةةنَّهولبحا ي ةةةةال(107 

امةةولاو ة ل الةةالب لةنللبح ةة ضلبحخءو مةةال،لبحمعخصة لمةةضللهة لمرب ةةعل ةندلبحشةةويلبحخءو مةا
لعةةةضلمفننةةةا(108 منهةةةولإحةةةىلبحشةةةرلل  يالبحخةةة لاو ةةة لمينةةةوننلثر ينةةةولبح ةةةوث(109 صةةةي ل وةةةنن

كمةةوللصةةث  لبدب ل(110 ،لل  شةةأ لمةةِ لدب لح صةةنوعالااةةردلمنةة  لبح ةة ضلحم و  ةةالبح يةةال لييض
قرةةف لبح رمةةولقبم ةةكنف مالمةةضلبحمربكةةاللبحخءو مةةالبحهومةةال،لحناصةةو ل ةةيضلبحشةةرللقبح ةةر 

،لثمةرح خءو  لبحخ لار  ل ينهمةولقاناة لبحثوةوي لبحمء يمةالمةضللق  ةولعةضلارمةعلبحث ةرلبأل
ل(111 قبحخءو  لبرايالمضلبحشرللإحىللق  و.

ثةة ل،للق لبألمةةر(112 قمةةضلبحءةةفنرلموحةةاارلب لهةةاهلبح ةة ضلاو ةة لار ةةيل ةة ل ر ةةالل
ل،لبحخ لاعخ ةرلمةضللهة لبحمةيب فلبحخة لامخةفلإحةىلبحم ةر لبأل صةى،ل(113 ل  لارب     وةنن

ي ةة لبحةةا ل ةة لبح،لعةةضلبحعن ةةو لبحخءو مةةال ةةيضل ةةندلبم ةةفح لقريرهةةولمةةضلبحةة ندلبحشةةر يا
 ةةنللةةر ل،لكو ةة لهيةة لل  ةةالقبحا ةةاليلقثةةف لمةةضللهةة لبحمةةيب فلبحخءو مةةالع ةةىلبحث ةةرلبألثمةةر

قبحةةا لا ناةة لعةةضلارماهمةةول،ل يحنةةو لب همةةولبحمن ةةانضلبحريي ةةييضلإحةةىلشةةمو لبحث ةةرلبألثمةةر
قمرج للهميالمفننالجف لإحةىلل هةولم لةال(114 ،لبحثووي لمضلبحشرللإحىلبح ر لق وحعك 

حانضلاو يبل  فق لإحىلبحف و لبحماف العضلارمعلبأل  القبحا اليللقلعضلبح ءودلبحم  ميضلب
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قااحكلعف لبحخ لبشخهر لموحخءو  لحي يعهولع ةىلمار ةالمةضلمةفخ ل،ل(115 ارمعلَعيابْ ل
ثخىلل لبح  ضلبحخ لاو  لاأا لم م الموحثووي لبحشر يالقبح ر يال،لبحث رلبألثمرلجني نو

لعةةةضلمفننةةةالدمشةةةعل،ل(116 ار ةةةيل يهةةةول  اةةةفلاو ةةة ل،لبحماةةةرلبحاةةةف  لح ان ةةةالبح ةةةوماا وةةةنن
قمةةضل ةةندل،لقباصةةو لبحايب ةة لبحاو جةةالمةةضلا ةةيولبحصةة ر ل،لمنيمةةالاةة لبحمنيمةةالح خءةةو  

قبحخةةة ل ةةةو لعنهةةةولبحماف ةةة ل لالهةةة لدب ل،ل(117 بحرب ةةةفنضلقبحمخءهةةةالإحةةةىلمصةةةرلق ةةةوحعك ل
قايةةر لمةة للقبثر ةة لمةة لبمشةةءو ،لقهةةيل  ةةفل ةةفلخر خةة  لبم هةةو ،ل...بحم ةةكلل ةةويل نةة للميةةا

ل.(118 ا ...قث ولقبلفبد،لم ل خالب عو هِل،لبحيمو 
قع ةةةىلبحةةةرر لمةةةضلشةةةهر لمفننةةةالدمشةةةعلبحخةةة لارجةةة لإحةةةىلبعخثو هةةةولمراةةةالنبلمةةةضللهةةة ل

لعضلبجخموعه ل يهول،لبحمربكاللبحخءو مالقق يعهولع ىلارمعل يب  لبح ءودلبحريي    ونن
 مةول ةوعفل،لبدبنلبح رموةاقعةيداه لإحيهةولمعةفل،لعنفليهو ه لإحةىلمكةالألدبنل رموةالبح ةو

قبحخ لقص هولبمد م   لمو هول ندلخصةثال يشةخهول،ل(119 ع ىلاف علبح   لإحىلب يب هول
إملب ل،ل(120 قهة لبعةالل ةندلبحةف يول،لققصةللالاءو باهةول بم ةالا،لامنالقصنوعواهول و اةا

ع ةةىللبحشةةرمو ييضلبحريي ةةيضلح خءةةو  لبحعومةةالقبحشةةوم الدبخةة لبحفقحةةالبحان ةةالبح ثو ةةيالاو ةةو
قبحةةا لاوايهمةةولبحخءةةو ب ل ةةرنبلق  ةةرنبلق أ  ةةرل،ل(121 بحةةفقبيلبحنهةةرمضلبحر يةةرمضلدج ةةالقبح ةةرب ل

قريةةرل،لثخةةىلارومةة ل همةةولاةة لمخءةةرلمةةضلبحمشةةرللقبحم ةةر لمةةضلب ضلبم ةةني،لبح ةةع 
ل.(122 لبم ني

 خعخ رلمفننال ي و ي لمةضلبشةهرل،لبمولله لبحمف لبحخءو مال  لبحمشرللبم نم 
حمةولبثخةي لمةضلاءةو ب لمخنيعةاللهمهةولبحمنمة لقبحخة ل،لبحعصةرلبح ثو ة ا كلبحمف ل  ل
ل(125 امةةولنرا ةةة لمةةضل يه ةةةخو ،لقبحييةةةو لبحرييةةر لبح  يظةةةا(124 لقبحماةةو  (123 اوةة لبحعمةةةوي ل

حةةي ل  لا ي(ب ةة  ل977هةةة 367قمةةاارلب ةةضلثي ةة ل  ،لثيةةو لاشةةوم لبحييةةو لبحني ةةو ي ما
ل.(126  و  المضل ي و ي اقلعظ  ل،لقلكيرل و  ا،لمارب و لمفنناللدقيلاءو  

ي(ل لالب هةةولمفننةةال1283هةةة 682قحعةة لممةةولنةةفح لع ةةىليحةةكل ةةي لبحاالقمنةة   ل
،لجومعةةالأل ةةيب لبحم ةةرب ،لاييةةر لبحايةةرب لقبح يبكةةالقبحيمةةرب ،ليب ل وةةوي لث ةةنالقعمةةو  

لننال ل هوا،لعخثالبحشرلل قح لنال لبحا   
ل.(127 
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 ضلبحخءو مةةةال يهةةةولقم  هةةة لمةةةضلاةةةنيلبحمةةةب خيضلب هةةةولحةةة لارةةةضلم لةةةالحمةةةرق لبح ةةة
ةولح ايب ةة لامةةرلع ةةرلب يب هةةولإحةىلبحعةةربللق ةةندلبح ةةنفلقبحهنةةفل،ل   ة   ةة لمراةةالنبلاءو منةةولهومن
قبحةةا ل  ةةغل،لمةةضلمنخيجةةو ل  ب يةةالقصةةنو يا،لقمنهةةولانخاةة لبحثوةةوي لبحخءو مةةا،لقبحصةةيض

وق  ل ةنلرربمةالب لنةخ لبم ثةو لع يهةولمةضلبحة ندلبحمءة،لي قاِ ل  لبحرميالقبحني يالقبحءيد 
لعضلبم خارب لبممن ل  لبحمشرللبم نم ،للقلثخىلبحثعيف لعنهو،لحهو قخوصال،ل ونن

قاشةةء لبحخءةةو ل،لممةول ةةوعفلع ةةىلب دهةو لبحخءةةو  ل يهةولقهةةي،ل ة لبحعصةةرلبح ثو ة لبألق 
مل،لع ىل ا لبحثووي لمضلمكو لإحةىلاخةرلدق لبحاةيبلمةضلبح صةي للقل لةو لبحلةرلل

يةةةوحه لمةةةضلبح يةةةو مضلقبحشةةةلو ل ةةة لم ةةةفبدلمراةةةاللبحان ةةةال ةةةيمولقب هةةة لاةةةو يبلميجةةةيدنضلقبم
لعةةةضلمةةةف لخرب ةةةو ل،لخوصةةةال خةةةر لبحصةةةرب ل ةةةيضلبممةةةيضلقبحمةةةأمي ل،لبح ثو ةةةيا هةةةابل وةةةنن

ل.بألخر لقمولق بنلبحنهرل  لبحمشرللبم نم 
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 المبحث الرابع
 االن اق والبعامالت البلار ة فيسا وتأثيريا على البلارة الداخلية والخارجية 

 عصر العبانيال في
ل

،لقبحر مةةالمشةةخاالمةةضل ةةيللبحنةةوطلموةةويعه لبحيهةةو،لعةةرَبلبحعةةر ل ةةف منولبم ةةيبل
..لب ل.ي(لا1406هةةةةل ل808قم عر هةةةولب ةةةضلخ ةةةفق   ل،ل(128 قأل لبحخءةةو ب لاء ةةة لبحيهةةةول

..لقمنهةةةول. منهةةةولبحوةةةرق  لقهةةة لبم ةةةيب ،لبم ةةةيبللا هةةةولاشةةةم لع ةةةىلثوجةةةو لبحنةةةوط
ل.(129 بح وج لقبحرموح ...لا

البألمةةرلب لبح ةيللبحعر يةةالمءميعةالمةةضلبح يب ية لقبحمصةةو  لبحخة لاخراةةاللقثقياة
ق ةفل،لامولاعن لبم يبللبحث يلالبحخ لانخشرل  لبحاةر ل،ل يهولبح يو لبحصنو يالقبحخءو ما

 ةةةيبنلبم خصةةةود اللقل،لحع ةةة لبم ةةةيبللدق نبلا يةةةرنبل ةةة لبثةةةيب لبحفقحةةةالبحعر يةةةالبم ةةةنميا
قمنهولااةر لثوحةال،لقعافلبحص او ،لمربكاللح  ي لقبحشربن رو  ل،لبمجخمو ياللقلبح يو يا

،ل  يهةةولن خاةة لبحم ةة مي لقريةةره ،لامةةوللثةةر لع ةةىلبح وحةةالبمجخمو يةةا،لبحةة ندلبم خصةةود ا
لقعءة ،لق يهولااخ  لعنوصرلبح كو لبحماخ  ا،ل ثعيل يخعو  ي لقمخ ودثي ل ،لمةضلعةر ت

مفننالم فبدلعوصمالبحان القحع لمضلبحم   لح نظرلب لمي  ل،ل(130 م  ميضلقله ليمال
حي يعِ ل  لم خاىلبحلرللبحخءو مالبحاودمالمةضل،لمنالبحافي،لبح ثو يالامياللمميال لب خصود ا

امةةةولب لاةةةرللبحايب ةةة لبحاودمةةةالمةةةضلبحشةةةرللقبحمخءهةةةالإحةةةىلبح ةةةر ل،لبحشةةةمو لإحةةةىلبحءنةةةي 
بحمنخءةو لق ل يعةالبح ةو ل ةي نولح ثوةوي لقل،لجع هولم خاىلبحايب  لبحخءو مالا ك،لق وحعك 

ل.(131 بحخ لا نخول  لماخ للبحمنواعلشمو لبحعربللقجني  ِل
قبحر ل عربلمولاو لح يللعكةوظل،لعربلبحعر لبم يبلل  لبحءوه يالقبم ني

حةةابل اةةفلثةةر لبحعةةر لمعةةفل،ل اةةفلاةةو لمكو نةةولماخةةو نبلح خءةةو  لقبألد ،لمةةضلشةةهر لعظيمةةا
قبصةةةث  ل،لصةةةو لبحم خيثةةةاب خهةةةونلبح خيثةةةو لبم ةةةنميالع ةةةىلب شةةةونلبم ةةةيبلل ةةة لبمم

مكو نةولحم ةوخرب لبحشةعربنلقمءةوح ل،لمءو  لبرربلهولبم خصود القبمجخمو يةالقبح يو ةيا
ل.(132 بحالثونلقريرهو
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قاقةي لاة لاوي ةةالمةضلبحخءةةو ل ة ل  ةة ل،لبعخةودلبحم ة مي لب ل قيمةةيبلهةاهلبم ةةيبل
بم ةةةيبللقهةةةاهل،ل(133 قمل عةةةيدق لإحةةىلدق هةةة لإمل ةةة لبحم ةةةونل،لمةةضلب  ةةةويلهةةةاهلبم ةةةيبل

ا ةةةيللَهَءةةةرل،لااخصةةةرلع ةةةىلمةةةول ءوق هةةةولمةةةضلبحاةةةر لقمةةةولننةةةال لمم ةةةوثخهولمةةةضلبحقثويةةة 
ولا فلإحيةِ لبحنةوطلمةضلبحمةف لبألخةر لا ةيللعكةوظ،لقريرهو،لقبحيموما ،لقمنهولمولاو لعومن

قب مةةولبحماصةةيدلهنةةولبم ةةيبللبحمي ةةميال،لقحرةة لمفننةةالمل يعةةالبح ةةو لب ةةيبللخوصةةال هةةو
 ةةليبلاو ةة لع ةةىليب لمي ةة ل،لقمبمهةةولبحنةةوط،لبح ةةنالااةةييل ينهةةولبحخةة لحهةةولب ةةويلمعينةةالمةةض

اةةو لشةةأ هول،لاةةأ لارةةي لع ةةىل ةةوث لبحث ةةرلميةة ل ةةيللع مةةو لقعةةف لقصةةنعون،لج رب ةة 
لمةةولبم ةةيبللبحمخوخمةةالح قثويةة لقبحاةةر ل ماخصةةر ل،لممخةةو نبلحشةةيي ل اءةةو ل يهةةولمةة لجيرب هةةو

ويل ةةةةةة لب ةةةةةةويلمعينةةةةةةالمةةةةةةضلقهةةةةةةاهلااةةةةةة،ل(134 ع ةةةةةىل ثوي هةةةةةةولق ةةةةةةكو لبحمةةةةةةف لبحارمثةةةةةةالمنهةةةةةةول
بحا لاو ل اويل  لبحءو  لبحشر  ل   ل نونلمفننالم فبدل  لا لشةهرلمةر ل،ل(135 بم  ي 
قمةةةضلبمي خهةةةول ةةةيللبحينثةةةونلاو ةةة لبح يب يةةة ل ةةة لمصةةةرلقبحشةةةويلق   ةةةليضل،ل(136 قبثةةةف ل

قخصصة لح خءةو لبح ر ةونل نةودللبشةث ل،لقبحم ر لامخفلع ىلاي لبحشةيب  لمةضلبحءةو  يض
ي( لب لهةةةبمنلبحخءةةةو ل وةةةعي ل1001هةةةة 292قمةةةااربحيعاي  ل ،ل(137 ر يةةةر لموم ةةةيبللبح

قمل ةةعلع ةىلهةاهلبم ةةيبلللقل،لموةويعه ل ة لهةةاهلبح نةودللقما  ةي لرةةر ه لمو  ةو ل قميةا
قم ةةفقلب لهةةاهلبح نةةودللحةة لارةةضلمنخشةةر ل ةة لبحمةةيب فل،ل(138 بح نةةودلللقلبحقيو ةةر،لبحماةةو  ل
يضلمايحةةِ ل لالقهةةاهلبحقيو ةةرلاوحاةةو لقشةة ههولبثةةفلبحمةةب خ،ل(139  ةة ل ةة لبحمةةف ل،ل   ةة 

،ل(140 لقال عل هولداوكيضلق يي لمعوهولع ىلمعةيلا،لبحعظي لا   علع يهولب يب لثفنف
قمضلهاهلبحاو و للقلبحماو  لبحعظيمالمولع ر  لمو  لمولنردهولمضلبح وكهةاللقلبحاوةرل

بحا لارده لجمي لبلوبلبح وكها،لكفب لبحثليمل  لبحثصر 
ل.(141 ل

قهة ل لي ةي لمةوح ندلمةضللهة لم ةفبدل،للقحئكلبحخءةو ل ة لبم ةيبلانيع لبجنوطل
.لقاةو ل ةويرلبحخءةو ل  ةفق لإحةىلدب ل(142  ل  ي لبحءفنفلقبحيمةيضلمةضلبحثوةوي ل،لقريرهو

بح نيلم م يضلمماخ ةللبحثوةوي لق ةويرلبمايةو لقبحعاةو يرلقبحخيب ة لمةضلبحهنةفلقبحصةيضل
جنةةال،ل(143 ثةة لإحةةىلم ةةفبدل،لحةةىلبحثصةةر قجالبيةةرلبحهنةةفلقبحةةيمضلقريرهةةولإ،لقشةةيبافلب رمقيةةا

ي(ل لعضلب يبللم فبدلهياي ل ل892هة 279قم فثنولبح ني   ،ل(144 بم ضلقرر لبح ندل
يل(لاو لقح لعهفِهل771هةل ل155 حمول نىلبحا ي البح ثو  لبحمنصي لمفننالم فبدل نال
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،ل لبحءالمر لب يب نوقاو ل يضلبحر القبحرب اال وونل  بع ل نوه لقبح،لع ىلبحر ا،لب ن لبحمهف 
ق اةةة لب ةةةيبللبحر ةةةالإحةةةىلا ةةةكلبأل ضلبح وةةةونلال رةةةو ل ةةةيللبحر ةةةالبمعظةةة لهيمةةةولموةةةىل

ب ةةةةةخالدبدل ةةةةة لا ةةةةةكل،لقحمةةةةةول ةةةةةفيلبحا ي ةةةةةالبحرشةةةةةيفلبحر ةةةةةا،ل  عةةةةةربلم ةةةةةيللهشةةةةةويلبحعخيةةةةةعلا
ل.(145 بم يبل

ةةولمعيننةةولحخ ةةكلبم ةةيبل  ءعةة لحرةة لثر ةةال ةةي نول،لققلةة لبحا ي ةةالبحمنصةةي ل ظومن
ق ةيلل،لضلهاهلبم يبلل يللبحعلو مضلق يللبح فبدنضلق يللبحنءو مضقم،لخوصال هو
ثيتلاو لبحنشوطلبحخءو  لبحفبخ  لنخراةالل ة لبم ةيبللبحخة ل،لق يللبحاصو يض،لبح الب مض

ق فلاخاالبثيو نولا كلبم يبللب مونلبح   لبحخة لا يعهةوللقلبحمنخءةو ل،لااويل  لا لمفننا
قحر لاءةو ل،ل(146 لقل يللبحالجوجيضل،لح ربجيضلقل يللب،لا يللبحصورا،لبحخ لانخءهو

ل.(147 قاءو  لشيب  لمع يمالقص يبل  لا كلبحشيب  لقثيب ي لقعرب ل
ي(لعةةةضل ةةةيلل ةةة لم  ةةة لمةةةو لبحلةةةولل ةةة ل1283هةةةة 682ا ةةةفالبحاالقمنةةة   ل

 وعخاةفقبلإ لمةضلا  ةرلع ية ل،لبحءو  لبحشر  لمضلم ةفبدل اةو ل لالاةو ل هةول ةيللبحليةر
ل.(148 اا خه لع ي ليحكلبألمر،لقل     ل،ليرنبلمضلمو لبحلول وشخر لا،لش نلمضلبممي 

 ةةةةةةفبدل مةةةةةةضلبحا ي ةةةةةةالبحمهةةةةةةف لي(عةةةةةةضلب ةةةةةةيبللم1001هةةةةةةة 292قياربحيعاةةةةةةي  ل 
 لب هةةولبشةةخهر لمكيةةر لبحةةف ق لقبم ةةيب لق لةةرلل يي ةةيالل  عةةالإحةةىلجو ةة لمةةو لبح ثو ةة 

هةةولاءةةو لبحرةةر لبحخةة لان ةةربلمنهةةولإحةةىلبحيمةةيضلثيةةتلايجةةفل ليعةةالمةةضلبأل ضل ءخمةة ل ي
قبلةةوبلمةةول   مةة لمةةضلخرب ةةو لمةةضلبحييةةو لمل اةةخ  ل هةةول،ل(149 خرب ةةو لمةةضلبح ةةالب مضل
أل   لاو لن ثو لع ي لبحفجودل  ليحكل،ل(150 ..ل او لح  ل هرلبحفجودل.ش نلقهنوشلالبحنهر

ل.(151 بحي  لا
،لب لبم يبللبحخ لب يم ل  لم ةفبدلمةودةلبألمةرلاو ة لااة لع ةىلجيب ة لبحلةرلل

قاةةو لهةةابل،لنطلبحخءةةو لبحاةةودميضلعةةضلبحةة ندلبألخةةر لم ةةكو لبحمفننةةاممةةولبد لإحةةىلبخةةخ
إيلعةةةو لع ةةةىل،لميلةةة لب خاةةةودللثةةةفلملو  ةةةالبحةةةرقيلثينمةةةول ب لم ةةةفبدل ةةة لعهةةةفلبحمنصةةةي 

ةةو أل لاييةةرنبلمةةضلبحءيب ةةي لنخنرةةرق ل ةةال لبحخءةةو ل،لبحمفننةةال ةةكضلبحخءةةو لقبح ةةي ال يهةةولمعن
 ة لق  مةول،لي لدق لب ل  لضلإحةيه للثةفقمنف ي لدبخ لبحمفننالهيعر ي لب رب هولقمنصر 
،ل(152 قهةةابلخلةةرلع ةةىلبحمفننةةالقله هةةول،لب ةةخلو للثةةفه ل ةةخجلب ةةيب لبحمفننةةالحر و ةةِ لحةةيننل
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لمة لق مةرِهلجع ةرلبح رمكة ل حع ليحكلمولد  لبحا ي ةالبحرشةيفلإحةىلب ل لةيبلموم ةيبللحةينن
حمعر المولنفق ل يضلقل،لقخودمِ لحن خلن لع ىلمولمل ص لإحيِ لمضللمرلبح ي القبحعيبي

ل.(153 بحنوطلمضلبمثودنتلقبمخثو لماخفينول  ل  لبحخءو 
بحةةةا لحةةة ل عةةةفلاوهينةةةولح ةةةفل،للمةةةولب ةةةيبللبحثصةةةر ل أ ةةةفمهول  عةةةربلمو ةةة ل ةةةيلل ةةةن 

لقهةةةيلب ةةةفيلبم ةةةيبل(155  أ  شةةةولبحمر ةةةفلل(154 ،لثوجةةةو لبحنةةةوطلهنةةةوشل ةةة لبحعصربح ثو ةةة 
 لبحعةةةر لمةةةضلبم لةةةو لنخنوشةةةفق لقبحةةةا لاةةةو ل ءخمةةة لهيةةة،لبحمعرق ةةةال ةةة لمفننةةةالبحثصةةةر 

قبحةةا للثخةة لمكو ةةالا يةةر لمعةةفلخمةةي للمةةرل ةةيلل،ل(156 لبمشةةعو لقم يعةةي لقمشةةخرق لهيةة 
بلحع ييلبألد لقبحن يلقبح  ا،لعكوظ لعضلبحيب لبحمعةو ل،لقلصثجلبحمر فلمكو نولمراودن  ونن

موريضل منهةةول ةةةيللبحةةةف،ل اةةفلاةةةو ل ةة لبمصةةة ل ةةي نولح يةةة لب ةةيب نول ر يةةةا،لهيةةِ لقبمجخمةةةو 
بحةةةا ل  عةةفلمةةةضل،لقا ةةي ل ةةةيللبحرةةر،لق ةةةيللبحةةي ب يض،لق ةةةيللبحل ةةو يض،لق ةةيللبم ةة 

لشةةهرلب ةةيبللبحثصةةر لإحةةىل ةةي نولا يةةر لاوةة لل ةةيب نول ر يةةالمخاصصةةالا ةةيللبحاصةةو يضل
ل.(157 ق يللبحر وحيضلق يللبحف يعل

قمةةةضلبحءةةةفنرلموحةةةاارلب ل ةةة لبحثصةةةر لمةةةضلبحنايةةة لمةةةولحةةةي ل ةةة ل  ةةةفلمةةةضل ةةةندل
قمكةةةي لم  ي نةةةول ةةة ل يةةةود ل ةةةنل اةةة لع يةةة لشةةة نلمةةةضل،لبحةةةا لهةةةيلمةةةضلعءوي هةةةو(158 بحةةةف  يو

ل،لقمنهةولا  مة لهةاهلبحخمةي لإحةىلبماةربب،ل(159 لبحامو لمل  لبح ية لقمل ة لبحنهةو   وةنن
ل.(160 امولبشخهر لموحااللقبح ن  ولقمونلبحي دلقريرهول،لعضلبح نقونلبحا لبشخهر لم ِل

 ةةةة لبحعصةةةةرللبم ةةةةنم لبحخءو مةةةةالا عةةةةفلمفننةةةةال ي ةةةةو ي لمةةةةضللهةةةة لمةةةةف لبحمشةةةةرلل
قخيةر لهةاهلبم ةيبلل،لقبحخ لاا لخةو دلبحمفننةا،لحمولثيا  لل يب هولمضلبحخءو ب ،لبح ثو  
ق ةةةفليارهمةةةولب ةةةضلثي ةةة ل(161 ،لق ةةةيللبحمر عةةةالبحصةةة ير،ل ةةةيللبحمر عةةةالبحر يةةةر،ل ةةةي و 
 ىلي(لمايحِ ل لالخن لهاهلبم يبللخو و لق نودللممول ع  لل   ل    لع977هة 367  

ل نفللمل  ووه للكو رلب يبلليق لجن ِ لا،لله ِ لمضلل يب لبحخءو   ل.(162 لق  َّ
ي(لعضلب يب نهول1094هة 487بمولمفنناللص هو لهي فثنولبحرثوحال وصرخ رق  

او ةة لاةةخ لموحةةاه لبحني ةةو ي  ل،ل يةةفلب لبحصةة او لبحخءو مةةا،لهياةةي  لب ل هةةولب ةةيب نولاييةةر 
قب هةةول،لح لع ةةىلشةةهر لمفننةةال ي ةةو ي لبح ةةوماالبحةةاارحعةة ليحةةكلممةةولنةةف،ل ةة لا ةةكلبحمنةةواع

قماصةةفلبحخءةةو لمةةضلاةة لماةةو لبم ضلميةة ل،لبثةةف لمربكةةاللبحخءةةو  لبحعوحميةةال ةة لبحمشةةرلل
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لعةةةضلشةةةهر لثيو هةةةولبحمعرق ةةةال،ل(163 قبملحمةةةولب خشةةةر ل اةةةيده ل ةةة لبر ةةةولل،لم ةةةفبد  وةةةنن
ل.(164 موحني و ي ما

 صةةي  لخوصةةالاءةةو  لبحر يةةعلقل،لقبشةةخهر لل وةةولمفننةةالم اةةو  ل ةة لعةةوح لبحخءةةو  
قا نةخولمةود ل،لقاو  لا صف لل يبعنولمضلبحييو لقبم  ءالبحمعرق الموحخءو ما،لق ربنلثعوح 

ل.(165 قل يب لمضلبحمعود ل،لقبحييو لبحصيهيا،لبحث   
ي(لعضلاءو  لارمو ل او ل لالاعخ ةرلهرمةي ل977هة ل367  قا فالب ضلثي  

،لقحةي ل هةولم ةوكضلاييةر ،ل..،.ميل لبح ةيللقل،لقه ل رلالبحث ر،لمءم لاءو  لارمو 
امول    لع ىل  قعه ل،لق يهولبحرييرلمضلبحنا ،ل...،.قب مول    لع يهولم وكضلبحخءو 

ق ةةةو لبحاالقمنةةة لالهةةة ل ةةةندلقب ةةةعالبحايةةةرب لاييةةةر لبح ةةةن لمةةةضلبحناةةة ل،ل(166 ل..لا.بحةةةا  
قشةةةءرلبحالةةةضلل..،...لال  مةةة لإحةةةىلجميةةة ل ةةةندلبحةةةف  يو.ق هةةةولثمةةةرب ،لقبحةةةال  لقبحميبشةةة 

..ل هةةولمعةةف لبحةةالبدلبحةةاه  ل.ق،لمكرمةةو لنثاةةىل ةةنيضلثخةةىل صةةيرلميةة لبمشةةءو لبحثو ةةاا
لبحا ل  م لإحىل ويرلبر وللا.

قم  ه لمضلانيلبحمب خيضلب لمكرمو لبحرييرلمضلبحخءةو ب لم ة  لقجةيدلبحمعةود ل
..ل.لبحنةو لاق هولمضلبمخشةو لمةولملا ر ة  ل،لقبمخشو لبحخ لا  م لإحىلجمي ل ندلبحف  يو

ل.(167  ايحي لل   لمضلبحاش لبحا لص   لع ي لبحم يجلا
ي(عةةةضلاءةةةو  ل رمو ةةةيرل اةةةو ل لال  ةةةف لاه ةةة ل990هةةةة 380قا ةةةفالبحماف ةةة ل  

 هةةولاءةةو لاثةةو لاييةةر لبحمخةةو لقبح مةةو لمنهةةول  صةةف ل  ةةرل،ل صةةي هولث ةةنالل ياةةالعءيثةةا
قع يهةةةولارمةةةعلثةةةودل،لق هةةةولاءخمةةة لامةةةي لارمةةةو ،لقىحيهةةةول  ءمةةة لمخةةةو لع مةةةو ،لخرب ةةةو 
ل.(169 ....لا(168  ء خو ل

مول  خش   لممول  علبهخمويلبح ثو ةييضلموحخءةو  لمة لمةف لبحمشةرللبم ةنم لحمةول
لمنهةولإحةىلمراةاللبحان ةال ثيا  لا كلبحمف لمضلخيرب ل  ب يالقصنوعو لقاءةو ب ل  مة  

لبح ثو يالم فبدلقمصف لإحىلريرهو.
قا ة  لبحعنوصةرل،لبقلةو لبحفقحةااميال لبحعصي لبح ثو ةيالبحمخةأخر لمولةلرب ل

ق  ةالبحر ومةالقبح ةع لإحةىل،لقاا ال  عخهولبح يو ةيا،للقلبح و  يا،لبحخرايالمنهو،لبمجن يا
بلةةةو الإحةةةىلبحالمةةةود ل ةةة لبحوةةةربي ل،ل(170 بثةةةفباللةةةربي لجفنةةةف لبا ةةةعلع يهةةةولبحمكةةةيطل
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 لقمنهولبحوةربي لبحخة ل رلة لع ةىلبحثوةوي لبحمةو  ل ة لبحنهةرللقلبح ةرل ة،ل(171 بحاف مال
ق وعفلبم ا ويلبح يو  لقبح يلىلبحفبخ يالع يهولقا فعىلهةاهل،لبموكضلمعينالمضلبحفقحا

قهنةةةوشلبحم ةةةخ ن لقهةةة لبحوةةةربي لبحخةةة لا ةةةرضل،ل(172 بحوةةةربي لبحم رقلةةةالموحم صةةةرل
امةةول رلةة للةةربي لع ةةىلمةةولن ثةةو ل ةة لبم ةةيبللمةةضلبح نلةةال،لع ةةىلبح يب يةة لقبم ةةيبل

لعةةةضلبحوةةةربي ل،لقبحاوةةرلقبح يبكةةة  بحم رقلةةالع ةةةىل يةةة لبمرنةةةويلقبحةةةفقب لقبحثاةةةرل وةةةنن
 رو ةةةة لمعر  ةةةةال،لقبحمن ةةةةيجو لبح رمرمةةةةالقبحالنيةةةةاللثيو نةةةةو،لقع ةةةةىل يةةةة لبحامةةةةي ،لقبحايةةةة 

ق فلاص ل  لمعيلبمثيو لهاهلبحالمود ل  لبحوةربي لبحةىلب لارةي ل،لح صنوعالقبحخءو  
ل.(173 مصف لش  لق خضل

حةر للبحيب ةعال ة لهةابلبحعصةرلقص ي لبحاي لب لبحخءو  لبحع يولاو  لمضلب ةيب لب
 ظهةر ل ة ليحةكل،لألص و لبحميبه لبحخءو مالقحمضل افمه للقلنخار لمضلبح نطلقله ة ِل

،لبحي ةة ل يياةةو لاءو مةةالشةةهير لجمعةة لبممةةيب لقاءةةوق  لثرقاهةةولبحمننةةيضلمةةضلبحةةف و ير
قمةةنه لمةةضل،لثخةةىلب ااةةىلإحةةىلاثاةةالبحاوصةةا،لمةةنه لمةةضلبعخمةةفلع ةةىلثظةةِ ل ةة لجمعهةةو

ا لبحءصةةو لممةةضلل  ةة لعهةةفلبحا ي ةةالبحماخةةف لمةةوهلللبح ثو ةة ل ةةر لمةةض،لنرثةةو اةةوحخه لبح
،لقيق لبحي ةةةةو ،لصةةةةيد  لبمةةةةيبحه لمةةةةضلجم ةةةةالبحمصةةةةود ب لبحخةةةة لاو ةةةة لا لةةةةو لبحخءةةةةو 

ق رة لمصةود  ل ةخالعشةربحللدننةو لمةضلبميبحةِ لإمل،لقبحم خن انضلمضلب  و لبحفقحالبحعومةا
لح  لبحش نلبحرييرلمضلبحفق لقبحا ل.(174 مو لقبحويو لقبمميب لل   لما َّ

قل،ل هةةة لبحةةةفننو لمةةةضلبحةةةاه ،للمةةةولبحعمةةةن لبحخةةة لاو ةةة لا ةةةخعم ل ةةة لبم ةةةيبل
ول  لبح ندلبح ر يالح فقحةالبم ةنميا،لبحف ه لمضلبح وا قخوصةال ة ل،لقاو لبحفننو لشويعن

ه للمولبحةف بل،لبح ندلبحخ لاو  لاومعالح فقحالبح يال ليال   لب خيننلبحعر لبحم  ميضلع يهو
ول ةة لبحعةةربلل ةة لبحاةةر لبحربمةة لبحهءةةر ل قبحةةا لمةةوحلث لاخ يةةرل،ل(175  رةةو لب ةةخعموحِ لشةةويعن

هيا ر ةولب ةضل،لقمضل  فلإحىل  فلقث  لبمقلةو لبحعومةالح ة ند،ل يمخ لمضلثيضلإحىلاخر
 لاةةةةو يبلالنخثةةةةو عي ل يةةةةنه ل ثةةةةيضل مو اةةةة لب ةةةةيبللم ةةةةفبدلب هةةةةلي(1217هةةةةة 614  ج يةةةةر
،ل(177 قهةةيلبشةةث لموحشةةيكلبر ل،لحخعومةة لبألخةةر لهةةيلبحصةةكقمةةضلق ةةوي لب،ل(176 اموحةةاه 

ي(ل لإ لبحصةةةةةكل لالاةةةةةو ل  ءمةةةةة لهيةةةةة لب ةةةةةمونل997هةةةةةة 387 اةةةةةفلياةةةةةرلبحاةةةةةيب  م   ل
لقلبح ةة لو للقلبألميةةرل،لثةة لني ةة لبحا ي ةةا،لبحم ةةخ ايضلقعةةفده لقمةةول  ةةخ اي  لمةةضلبحمةةو 
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ق ةةةفلب ةةةخعم ل،ل(178  خي يعةةةِ ل ةةة لاخةةةرلبحصةةةكلموعخمةةةودلد ةةة لهةةةاهلبم  بلللقلبحرقباةةة لال
 افلياةر لب لبح ة لو لبح ة ءي  لم رشةوهل ة  لبحمنثةيضلبحةانضل،لبحث و  لبح يبم لبحموحيا

 ا ةيه لقجييشةةِ لع ةةىل ةة نه لع ةةرل هةةرلجي ةةي ل ةةفلا ةة ميبلمةةضلق مةةرهل ظةةويلبحم ةةكلثةةيبم ل
امةةولاعومةة لاءةةو ل ي ةةو ي ل،ل(179 ا ةة ميبل يمخهةةولبحناف ةةالمةةضلبحعومةة لبح ةة ءي  لمو لوكيةةال

حخةة لا عةةربلبحيةةييلموحرم يةةوم لقعر ةةيبلخلومةةو لبحوةةمو لاي ةةي المةةضلق ةةوي لموح ةة واولب
قب هةةةولبااةةةا لحخ يمةةة لبحةةةفني لمةةةضلشةةةاال،ل(180 بحخعومةةة لبحخءةةةو  لقب ةةةخ فحيهولموحر ةةةو ل

قاصةةةةفيالبح  ةةةةةومو ل ةةةةيضلبحخءةةةةةو ل ةةةة لماخ ةةةةةللبحمةةةةف لدق لبح وجةةةةةالإحةةةةىل اةةةةة ل،لرخةةةةر
لل(181 بحنايد.

قهةةةة لمةةةةضلبحلةةةةرلل،لالبحماو وةةةةاعر ةةةة ل ةةةة لبحخعةةةةومن لبحخءو مةةةةالبحاف مةةةةالارماةةةة
دق لق ةةةي لقعر ةةة لموحماو وةةةال،ل(182 قاو ةةة لاةةةخ ل يهةةةولمثودحةةةال ةةة عالمةةةوخر ل،لبح فبييةةةا
اةةأ لارةةي ل ةة عالمةةضلثوصةة ل،لقلنةةخ ل يهةةولب ةةخ فب ل ةة عالماو ةة ل ةة عاللخةةر ل،لبحصةةومخا

معيضلماو  ل  عالمضلثوص لاخرلن ال  لاة ل ة لمنلاةالاومعةالحن ةييللثةف لا ةكلبحقثوية ل
فهر لعم يال،لقبحل يعالبحثشرما،لقم لالي لبح يو لبم  و يا،ل لبا وللم  عتلبح فبييالدقل

قاو ليحكل  فال يضل  يدلشر  لب رمقيةولقق ةلهول،لبما وللع ىلبحخثود لبحرم لقبحنيع 
ق ظهةةي لبحناةةيدلقالي هةةولقاعرم هةةول(184 ،لق ةةيضل ةةكو لبحم ةةي لبحهنةةف لمةة لبحصةةيض،ل(183 

 مةةةضلبحل يعةةة لب ل،ل(هةةةة86-65كل ةةةضلمةةةرقب   ةةة لبحعصةةةربممي ل مةةةضلبحا ي ةةةالع ةةةفبحم 
،لانارضلا لا كلبحلرللبح فبييالبحاف مال  لبحخعومن لحخ ة لم  هةولب ظمةال اف ةالجفنةف 

ةو قاعخةةربل همةول  ةةمينولقاا  همةةول،لقحمةولاو ةة لبحفقحةالبح ثو ةةيالاخعومة لموحةةفننو لقبحةةف ه لمعن
،لحةةةىلجيةةةف لق دنئةةةاامةةةولصةةةن  لا ةةةكلبحناةةةيدلإ،ل(185  ةةة لمثةةةوحغلبحاةةةربدلمةةةو لمةةةضلبحناةةةفنضل

ق ةةةةةفلقصةةةةة هولبحءةةةةةوثلل،ل وحءيةةةةةف لاوةةةةةر لع ةةةةةىل يةةةةةو لصةةةةة يجلمةةةةةضليهةةةةة للقل وةةةةةا
،ل(186 ي(لمايحةةِ ل لالخيةةرلبحةةف و يرلبحعخةةعلبح مةةرلبحموي ةةالإحةةىلبحاوةةر لال868هةةةة ل255  

 ه لبحخ لاا ل يمخهةولبحابايةال ة لبحخعةومن لبحخءو مةالقملاا  هةولبحفقحةال،للمولبحنايدلبحردنئا
قحع لممولنةفح لع ةىل،ل(188 امولاو  لا عو  لصو عيهول،ل(187 جثو واهولل  لمعومناهوللق

مةةول،لب ةةخعمو لبحفقحةةالبح ثو ةةيالح ةةف و يرلبحاه يةةالقبحةةف به لبح وةةيال ةة لاعومناهةةولبحخءو مةةا
ي(ل عةةةضلبثمةةةو لرةةةن لبح ةةةيبدل مةةةضلبحا ي ةةةالهةةةو ق ل942هةةةة 331لق ده لبحءهشةةةيو  ل  
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،ل(189  و يرلبحاه يةةةالقبحةةةف به لبح وةةةيالاو ةةة لا هةةةولموحةةةفلقبحخةةة ،لهةةةة)194ل-170 بحرشةةةيف
قا ةهي ل ة  لا ةكلبحلةرلل،لقمي مولبهخم لبحفقحالملرماالبحخعومن لبحخءو مةال ة لب ةيب هو

،لحخءو مالقانيم لبحثووي لبحمء ي المضلبح ندلبألخر لح ولراهولعضلارمعلبح ةرلقبحث ةر
 افل رلة ل،لم يبلبهخم لموحر ومالع ىلب،ل(190 قبح راالبحخءو مال يهول،لحخنشي لب يب هو

قاو لبحم خ  لهيلبحم بق لعضلمن لهاهل،ل  ومالشفنف لحمن لبح  لقبحخنع لموم عو 
قمنةة لبحخءةةو لمةةضلب ل   نةةيبللةةعوبل،لقمرب ثةةال ظو ةةالبم ةةيبللقبمشةةرببلع يهةةو،لبممةةي 

قمل   مجلح ثوعالب لنر عيبلب عو ه لبكيرلمضلبحماةر للقلنثا ةيبلبحنةوطل،لبحرعو ولبشيونه 
امةةةةولاةةةةو لبحم خ ةةةة لنخاةةةةالحةةةة  لبعيب نةةةةول  ةةةةوعفق   ل ةةةة لمرب ثةةةةالبم ةةةةيبلل،ل(191 نه لبشةةةةيو

لعضلقجيدلبحناومو لبحخ لااييلممرب ثالبحخءو لحمنعه لمةضل،ل(192 قبحمكوني لقبمق ب ل  ونن
قا  لبحمشوك لبحخ ل فلا فال يضلبحخءو لخن ل،لقبحخفحي ل  لبحثووي لبحخءو ما،لبح  

ةولحهة قمنخ،لعم يخ لبح ي لقبحشةربن ،ل كةي لمةضلبحخءةو لبحثةو  مض،لاة لمةضل ةيضلبحخءةو ل يي ن
ةولحخ ةكلبحناومة  لعةضل،ل(193 لقعةود لمةول  ةمىلهةبمنلبحرهق ةونلموممنةون،لحي صةثجل يي ن  وةنن

ممولد  لمعيلبحخءةو لإحةىل،لق مود لبمميب ،لارللبحخعوم لبحخءو مالبألخر ل  لبم يبل
هنةةال  ا ر ةةولبحرثوحةةال وصرخ ةةرق لب ةة  لقممةةولنةةفح لع ةةىلب خشةةو لهةةاهلبحم،لبحعمةة لاصةةيو  ا

لعةضل،ل(194  ء  لهي لمول او  لمويخولصرببل،لشوهفل  للص هو ل ي نولح صرب يض  وةنن
امةولفهةرل ظةويلبميخمةو لبحمصةر  ل،لحع هولاشث لبحمصو بلبحيةيي،لاأ ي ل يي لبمميب 

يةرلدحية لحعة لمةولااةفيلخ،ل(195 قريرهلمةضلل ظمةالبحخعومة ل ة لبحخءةو  لبحفبخ يةالقبحاو جيةال
ل(196 ع ةةىلب دهةةو لبم ةةيبللبحخةة لهةة لمنو ةةالبح يةة لقبحشةةربنلقارماةةالبحخعةةومن لبحخءو مةةال

ل يهولممولبد لإحىلب دهو لبحخءو  لبحفبخ يالقبحاو جيال  لبحعصرلبح ثو  .ل
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 الخههاتههمههة
 

ثظيةة لبحخءةةو  ل ةة لبحعصةةرلبح ثو ةة لمءو ةة لا يةةرلمةةضلبمهخمةةويل ةة لبحمصةةود ل
قمةةول ب اهةةولمةةضل،ل لإحةةىلب دهةةو لبح راةةالبحخءو مةةال ةة ليحةةكلبحعصةةرحعةة ليحةةكلنرجةة،لبحعر يةةا

قمعةيدل  ة لبحخءةو  لقب دهو هةول ة ليحةكل،لالي ل رم ل  لبح يو لبمجخمو يةالقبم خصةود ا
 هةةيل الةةالباصةةو ل ةةيضلبقب ةة ل،لمنهةةولمي ةة لبحعةةربللبحء رب ةة ل؛لبحعصةةرلإحةةىلعةةف للمةةي ل

قمصةرلقشةمو لب رمقيةالقبحم ةر لمةضلا يولقبحهنفلقبحصيضلمضلجهالق ةيضلبحءالمةر لقبحشةويل
لصةث  لبحظةرقبلميبايةال،لهثعفلب خخو لبألمضلقب خهونلبح خيثو لبم ةنميا،لجهاللخر ل

قممةةول ةةوعفلع ةةىل،لأل لن عةة للهةة لم ةةفبدلدق لبحي ةةلونل ةة لبحخءةةو  ل ةةيضلبحشةةرللقبح ةةر 
وجخه لمةضل  ة لبحا  ةونلح ة،لقبح يرلمثوشرلح خءةو  ،ل ميلبحخءو  لقب دهو لبحخشءي لبحمثوشر

قيق ل هقطلبممةةةةةيب ل،لممةةةةةول ةةةةوعفلع ةةةةىلب عةةةةةو لاثاةةةةالبحخءةةةةو ،لإحيهةةةةولق جةةةةو لبحفقحةةةةا
قا يحةة لم ةةفبدلإحةةىلبك ةةرلمراةةاللاءةةو  ل ةة لبحعةةوح لقق د لإحيةة لبح ةة  لحنةةود  ل،لقبحمخن ةةانض

قبحيمينةةةالمةةةضلاةةة لبم  ةةةونلقاةةةالقد لب ةةةيب ِ لموح ةةةوح لقبحنفةةةي لمةةةضلبحشةةةرللقبح ةةةر لقلخةةةال
قحة ل كةةضليحةةكلررمثنةةولع ةةىل،لءة لب ةةيب هولموح راةةالبحخءو مةةاقع،لبحخءةو لنبمهةةولمةةضلبر ةةول

ثولر لبحان البح ثو يالبحخ ل  ني لهية لم ةفبدلقبحخة لبشةخهر لمةضل  ة لاأ ي ةهولممةولحهةول
بلح خءو لبحعر لقبح رط،لمضلمعفلاءو  ل حمولنخمخ لم لبحعربللمضلق ةر ل،لقبحا لاو لماصفن

ويلبحان ةةالبح وكمةةال خصةةرمفلا ةةكلبح وصةةن لبحال ب يةةالقبحصةةنو يال مةةضلبحل يعةة لبهخمةة
ثيتلاهيأ لحث فبدلبم ثو لحخري لمراالنبلم لنللبحايب  ل،لبحمنخءو لعضلارمعلبحخءو  

ع رلبحلرللبح رمالقبحث رمالإحىلبحهنفلقبحصيضلع رلبح رب لقىحىلبحرقيلقب مينيةال،لبحخءو ما
معلبحخءةو  لبحث ةر لامولبد ل يويلبحفقحالبح ثو يالإحىلب خاو لارل،لع رلبحميص ل  لدج ا

،لمةضلبحث ةةرلبألثمةةرلقصةو  لبح ةة ضلا ةة كلارمةعلبحا ةةيولبحعر ةة لثة لإحةةىلبحثصةةر لهث ةةفبد
ق شل لبحخءو  لم لبحهنفلعضلارمعلبحث رلقاو  لاء  لإحيهولبح   لقبحثووي لبحماخ  ةال

ل،لمنة  ل لمةةولبحلةرللبح رمةةال اةةفل شةل لبحخءةةو  لعةضلارماهةةولح ةةيلر لبح ثو ةييضلع يهةةول وةةنن
قبحخة ل،ل يةويلبم ةيبللحخصةرمفلبحثوةوي لقبحخة لبهةخ ل  نونهةولبحا  ةونلبح ثو ةييضعةضليحةكل
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لعةةةةةضلا ةةةةةهي لل– قعةةةةة ل  يهةةةةةولب لارةةةةةي ل رمثةةةةةالمةةةةةضلبحلةةةةةرللقبحممةةةةةرب لبحخءو مةةةةةال وةةةةةنن
ل.بحخعومن لبحخءو مالقريرهولممول وعفلع ىلب دهو لبحخءو  لبحفبخ يالقبحاو جيال يهو

 
 المصادر

                                                 
دار ، )تحقيالالق   عبدالحميالالد هنالالداوي، العالالين، م (786هالالـ / 170ت )الخليالال  بالالن الحمالالد ، الفراهيالالدي (1)

 .381ص ، 1ن، د.ت (، جية، بيروت، لبناالكتب العلم
تحقيالالق   ، المحكالالم والمحالاليط اسعمالالم، م (1065هالالـ / 458ت )البالالي الحسالالن علالالي بالالن اسالالماعي   (2)

 .353ص، 1ج، م (2000، هـ1421، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، )عبدالحميد هنداوي
، ب التالا بالا، م (1987، لبنالان، بيالروت، مكتبالة ريالاع الصالل:، )محيط المحيط، بطرا، لبستاني (3)

 .65ص
تحقيالق ، لسالان العالرب، م (1311هـ / 711ت )وما  الدين محمد بن مكرم اسيغاني ، ابن منمور (4)

 .420 ص، باب التا ، 1مج، د.ت (، القاهر ، دار المعارف، )  عبد ا علي الكبير ولخرون
الو ، ساللعة عنالد البيالاوهالي اخفالا  عيالب ال، والمدالسالة المخادعالة، التاْلدليْا   بالتحريالال هالي الُملمالة (5)

 .1408ص ، 2مج، لسان العرب، ابن منمور، كتمان عيبدا عن المشتري
تالا  ا ، ومنالهُ الُخالذ الربالا   الَحالرام، والربيتالهُ نميتالهُ ، الربا   من ربا الشي  يربو ربالا      اد ونمالى (6)

نالي ديالا اسنسالان ويع، يالم يربالو عنالد ا ((، وما الُتيالتم مالن ربالا ليربالو يالي امالوا  النالاا)تعالى   )
وهو يي الشرع ال ياد  على الص  المالا  مالن غيالر عقالد الو تبالايا ، الشي  ايعوةهُ ما هو الكثُر منه

، م (983هـ / 370ت )ابي منصور محمد بن الحمد ، ولهُ إحكام كثير  يي الفقه. يُنمر   األ هري
صالالرية للتالالأليف الالالدار الم، )ومحمالالد علالالي النوالالار، تحقيالالق   عبالالدالكريم الع بالالاوي، تدالالذيب اللغالالة

 .1573 ص، 3مج، لسان العرب، ابن منمور، 204ص   ، 4ج، (د.ت، القاهر ، والترومة
 .421ص ، باب التا ، 1مج، لسان العرب، ابن منمور (7)
، دار الفكالر العربالالي، )التعريفالالات، م (1423هالـ / 816ت )علالي بالالن محمالد بالن علالالي ، الوروالالاني (8)

 .39ص   ، م (2005هـ / 1425، لبنان، بيروت
، دار الفكر، )م ( المقدمة1406هـ / 808ت )البو  يد ولي الدين عبدالرحمن بن محمد الحةرمي  (9)

 .399ص ، م (2007، هـ1429، لبنان، بيروت
وامعالة ، الومدوريالة العراتيالة، )دراسالات يالي الالنمم العربيالة اسسالممية، توييق سلطان، اليو بكي (10)

 .249 ص، م(1988، الموص 
ص ، د.ت (، القالاهر ، مكتبالة الخالانوي، )الحةالار  العربيالة اسسالممية، علي حسني ،الخربوطلي (11)

175. 
تحقيالق   طاله ، م ( السالير  النبويالة930هالـ /  218ت )ابي محمد عبالدالملال المعالايري ، ابن هشام (12)

 .172 ص، 1ج، م1975، بيروت، دار الوي ، عبدالر وف سعد
 .275اآلية   ، سور  البقر  (13)
، دمشالالق، سالالورية، دار الفكالالر، )2ط، اسالالوا  العالالرب يالالي الواهليالالة واسسالالمم، سالالعيد، ياسيغالالان (14)

 .31ص ، م(1974، هـ1394
ت )الحمالد بالن محمالد الفيالومي ، اسيوالاب   هالو تبالو  العقالد تبالوس  يدالو تابال  خالمف دابالر. المقالري (15)

 ؛  الالالرا ي، 185ص، م (1987، بيالالروت، مكتبالالة لبنالالان، )المصالالباع المنيالالر، م (1371هالالـ / 770
، بيالالروت، )دار الكتالالاب العربالالي، م ( مختالالار الصالالحاع1267هالالـ / 666ت )محمالالد بالالن عبالالدالقادر 

 .709ص ، م (1960، لبنان
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تحقيق   ، الحاوي الصغير، م (1266هـ / 665ت )نوم الدين عبدالغفار بن عبدالكريم ، الشايعي (16)

ص ، هالالـ (1430، وديةالمملكالالة العربيالالة السالالع، دار ابالالن الوالالو ي، )صالالال: بالالن محمالالد بالالن ابالالراهيم
259. 

 .82ص ، المصباع المنير، المقري ؛  3521ص ، 5مج، لسان العرب، ابن منمور (17)
 .178 ص، الحةار ، الخربوطلي (18)
 .30اآلية   ، سور  ياطر (19)
 .24اآلية   ، سور  النور (20)
مالال  يالالي الكا، م (1232هالالـ / 630ت )ابالالو الحسالالن علالالي بالالن محمالالد بالالن عبالالدالكريم ، ابالالن اسثيالالر (21)

م 1987هالـ / 1407، لبنالان، بيالروت، دار الكتالب العلميالة، )تحقيق   محمد يوسف الدتا ، التاريخ
 .63ص ، 5ج، (

الفخالالالري يالالالي اآلداب ، م (1309هالالالـ / 709ت )محمالالالد بالالالن علالالالي بالالالن الطقطقالالالي ، ابالالالن طباطبالالالا (22)
 .140 ص، د.ت (، لبنان، بيروت، دار صادر، )السلطانية

مكتبالالة ، )7ط، اسسالالمم السياسالالي والالالديني والثقالالايي واسوتمالالاعي تالالاريخ، حسالالن ابالالراهيم، حسالالن (23)
 .303 ص، 2ج، م (1967، القاهر ، الندةة المصرية

 .311 ص، 2ج، تاريخ اسسمم، حسن (24)
تالالاريخ التوالالار  يالالي الشالالر  اسدنالالى يالالي ، ف، هايالالد ؛  311ص ، 2ج، تالالاريخ اسسالالمم، حسالالن (25)

 .43ص   ، 1ج، العصور الوسطى
تعريالب   محمالد عبالدالدادي ابالو ، 5ط، الحةار  اسسالممية يالي القالرن الرابالا الدوالري ،لدم، مت  (26)

 .371ص ، 2ج، د.ت (، لبنان، بيروت، دار الكتاب العربي، )ريد 
 .43 ص، 1ج، تاريخ التوار ، هايد (27)
، لبنالالان، بيالروت، دار الندةالة العربيالالة، )يالي التالاريخ العباسالالي والفالاطمي، الحمالد مختالالار، العبالادي (28)

 .60ص ، د.ت (
 .371ص ، 2ج، الحةار  اسسممية، مت  (29)
الصبدان   مدينة عميمة مشدور  من اعمم المدن واعياندا وحي اليدودية من اسحيالا  المشالدور   (30)

، م (1228هالـ / 626ت )ابي عبد ا بالن عبالد ا ، وهي من نواحي الوب . ياتوت الحموي، ييدا
 .206ص ، 1مج، م (1977هـ / 1397، لبنان، بيروت، دار صادر، )معوم البلدان

وهي تعريب لكلمالة شوشالتر وسالميت بالذلال سن روالم  مالن بنالي ، تستر   من اعمم مدن خو ستان (31)
، معوالم البلالدان، انمالر   يالاتوت، ومعناها النال   الطيالب للم يالد، تستربن نوت يتحدا يسميت باسمهِ 

 .29ص   ، 2مج
، توالالارب اسمالالم وتعاتالالب الدمالالم، م (1030هالالـ / 421ت )الحمالالد بالالن محمالالد بالالن يعقالالوب ، مسالالكويه (32)

، حسالن ؛  356 ص، 1ج، م (2010، بيالروت، دار الكتب العلمية، )تحقيق   سيد كسروي حسين
 .326ص ، 3ج، تاريخ اسسمم

 .323ص ، 2ج، الحةار  اسسممية، مت  (33)
صالر إلالى مكالة وهالي مينالا  الهال  م، السويا   تقالا علالى سالاح  البحالر اسحمالر مالن نالواحي مصالر (34)

معوالم ، والمدينة ومنه تحم  المير  على المراكب إلى الحالرمين الشالريفين. للم يالد النمالر   يالاتوت
م ( صالالب: 1421هالالـ / 821ت )القلقشالالندي البالالو العبالالاا الحمالالد بالالن علالالي  ؛  286ص، 3ج، البلالالدان

، 3ج، م (2010، هالـ1340، القالاهر ، مطبعالة دار الكتالب المصالرية، اسعشى يالي صالناعة اسنشالا
 .243ص 

ولمالا ن لدالا ، الفسطاط هي مصر وسميت بذلال ألن مصرايم بن حام بن نوع )ع( بناها ألو  مر  (35)
، المسلمون وايتتحدا عمرو بن العاص اختطت المسلمون حو  يسطاطِه. للم يد انمالر  اسدريسالي
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مكتبالالة الثقايالالة ، )ن هالالة المشالالتا  يالالي اختالالرا  اسيالالا ، م (1163هالالـ / 560ت )محمالالد بالالن عبالالد ا 
 .322ص ، 1ج، د.ت (، بورسعيد، الدينية

للم يد النمالر    .القياسر   هي السو  الكبير  المسقفة التي تحوي على العديد من المحا  التوارية (36)
ومالا وتحقيالق ، توانين الدواوين، م (1209هـ / 606ت )شرف الدين السعد بن سعيد ، ابن مماتي

، محمالالد الحمالالد، دهمالالان ؛  357 ص، م2000، القالالاهر ، مكتبالالة مالالدبولي،   ع يالال  سالالوي عطيالالة
 .257 ص، م (1990، لبنان، بيروت، دار الفكر المعاصر، )معوم اسلفام التاريخية

، ليالدن، )مطبعالة بريال ، صالور  اسرع، م (977هالـ / 367ت )ابو القاسالم النصاليبي ، ابن حوت  (37)
، مكتبة الحيا  منشورات، )2ط، تاريخ التمدن اسسممي، وروي،  يدان ؛  138ص ، م (1939
 .558ص ، 2ج، د.ت (، لبنان، بيروت

والمالالراد بدالالا مكالالان يشالالتم  علالالى سالالاحة وروا  ومعالالالف للالالدواب ، الخانالالات   ومالالا كلمالالة خالالان (38)
ولصالاحب الخالان اوالر  ، وحورات ت ور للمسايرين من التوار لمن يريد ان ينام يربط دابته عند ُ 

، 1ج، مراصالد اسطالمع، مالر   ابالن عبالدالحقللم يالد ان، عن ك  دابالة واوالر عالن التالاور المسالاير
 .157ص ، معوم اسلفام والمصطلحات، الخطيب ؛  488ص

 .254ص ، دراسات، اليو بكي (39)
ابالو عبيالد عبالد ا بالن عبالد الع يال  ، للم يد يُنمالر   البكالري .مدينة عميمة على ساح  بحر الشام (40)

، بيالروت، دار الكتالب العلميالة، )طلبالهتحقيق   وما  ، المسالال والممالال، م (1094هـ / 487ت )
الالالالروع ، م (1500هالالالـ / 900محمالالالد بالالالن عبالالدالمنعم )ت، الحميالالري ؛  34ص، 2ج، م (2003

ص ، م (1986، بيالروت، دار القلالم للطباعالة، )تحقيق   احسان عبالاا، المعطار يي خير استطار
38. 

ص ، لثالار الالبمد، مر   الق وينيللم يد الن، األُبلة   كور  بالبصر  نةر  اسشوار متديقه اسندار (41)
286. 

 .327ص، 3ج، تاريخ اسسمم، حسن (42)
 .162 ص، 1ج، ن هة المشتا ، اسدريسي (43)
و تعنالالي الحوالالار  البيةالالا  التالالي يقتالالرع  والنسالالبة اليدالالا مالالرو ي مالالرو   مالالن اشالالدر مالالدن خراسالالان (44)

دار الكتب ، )البلدان م (902هـ / 292ت )الحمد بن اسو  بن واة: ، بداللم يد النمر   اليعقوبي
 .116 – 112ص ، 5ج، معوم البلدان، ياتوت ؛  98ص ، م (2002، لبنان، بيروت، العلمية

، يتحدالا عبالدالرحمن بالن سالمر  اليالام معاويالة بالن ابالي سالفيان، بلخ   احدا ارباع خراسان الشالدير  (45)
 .479   ص، 1ج، معوم البلدان، ياتوت ؛  116ص   ، البلدان، للم يد النمر   اليعقوبي

وهي بلد واسا ييه اخمط من الناا مالن العالرب والعوالم ، بخارا   من اعمم بمد ما ورا  الندر (46)
ص ، البلدان، ايتتحدا سعيد بن عثمان بن عفان ايام معاوية بن ابي سفيان. للم يد النمر   اليعقوبي

 .83ص   ، الروع المعطار، الحميري ؛  123  
وهي بلالد مشالدور مالا ورا  الندالر انالهُ مالن ابنيالة ، ا  لدا بالعربية ُسمرانيق، سمرتند   مدينة كبير  (47)

إلالى ان ايتتحدالا تتيبالة بالن ، ايتتحت عد  مرات لنعتدا وشواعة روالدا وشالر  ابطالدالا، ذي القرنين
دار الكتالب ، )البلالدان، مسلم الباهلي ايام الوليد بن عبد الملال بالن مالروان. للم يالد النمالر   اليعقالوبي

 .246ص، 3ج، معوم البلدان، ياتوت ؛  124 ص، م (2002، لبنان، روتبي، العلمية
وهي ةريبة يرةدا المسلمين على وميا اله  الذمة ممن يي السواد ، الو ية   من و ا يو ي (48)

، وغيالرهم مالن الهال  الحيالر  وسالا ر البلالدان مالن اليدالود والنصالارا والموالوا والصالا بة والسالامر 
صبيان بقدر محدد ووتت معلوم من السنة. للم يالد النمالر   ابالو وتوب على الروا  دون النسا  وال

، بيالالروت، دار المعريالالة الوامعيالالة، )الخالالراج، ( م798 هالالـ /182ت )يعقالالوب بالالن ابالالراهيم ، يوسالالف
 .122ص، م (1979هـ / 1399، لبنان

 .327ص ، 3ج، تاريخ اسسمم، حسن ؛  66ص ، المسالال والممالال، ابن خرذادبه (49)
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ة عميمالة مشالدور  بالين طبرسالتان وخراسالان وان او  مالن احالدث بنا هالا ي يالد بالن وروان   مدين (50)

لثالار ، الق وينالي ؛  119 ص، 2ج، معوالم البلالدان، المدلب بالن ابالي صالفر  للم يالد النمالر   يالاتوت
 .348 ص، البمد

اسغالبالة   الو بنالالي اسغلالالب يروالا نسالالبدم إلالالى ابالالراهيم بالن اسغلالالب بالالن سالالالم بالن عقالالا  بالالن خفاوالاله  (51)
هالالـ ( والتالالي 296لتمتالالد دولالالتدم إلالالى  هالالـ184)ي وس ُ الخليفالالة الرشالاليد وسيالالة ايريقيالالة سالالنة التميمالال

، 5ج، الكامال  يالي التالاريخ، خةعت لدم ييدا تبا   البربر ودانت لدم بالطاعة. ينمر   ابالن اسثيالر
مالالروج ، م (957هالالـ / 346ت )المسالالعودي ابالالو الحسالالن علالالي بالالن الحسالالين  ؛  315 – 314ص 

 .415 ص، 3ج، م (1989، لبنان، بيروت، دار الكتاب العالمي، )هرالذهب ومعادن الوو
، وهالي مثلثالة الشالك ، صقلية   وهي و ير  خصيبة كثير  البلدان والقالرا واسمصالار والحصالون (52)

ولاليا ييدالا سالبا الو ، كثير  المواشي واسغنام والبقر، بدا معدن الذهب والفةة والنحاا والفواكة
ويالي ارةالدا ، وييدا وميالا انالواع الفواكاله، ا س ينقطا صيفا وس شتا   والكأل ييد، حيات الو عقارب

ينبالالت ال عفالالران ايتتحدالالا المسالاللمون ايالالام بنالالي اسغلالالب علالالى يالالد السالالد بالالن الفالالرات. للم يالالد النمالالر   
 .417ص ، 3ج، معوم البلدان، ياتوت ؛ 52ص، 2ج، المسالال والممالال، البكري

، م1990، بغالداد، مطالابا دار الشال ون الثقاييالة، ي نطيالةالعمتات العباسالية الب، مويق سالم، نوري (53)
 .364ص 

اتلاليم مالا ورا  الندالر يكالان  هو الحد ابنا  السد بن سامان األربعة وس ُ الخليفة المعتمد باهلل العباسي (54)
تالالولى الخيالالِه  وبعالالد وياتالاله، بدايالالة لنشالالو  الدولالالة السالالامانية التالالي اتخالالذت مدينالالة بخالالارا عاصالالمة لدالالا

شالما الالدين ، الالذهبي، 329 ص، 7ج، الكامال  يالي التالاريخ، النمر   ابالن اسثيالرللم يد  .اسماعي 
، م ( تالاريخ اسسالمم ووييالات المشالاهير واسعالمم1347هالـ / 748ت )محمد بن الحمد بالن عثمالان 

 ص، 2ج، م (2000، لبنالالالان، بيالالالروت، دار الكتالالالاب العربالالالي، )تحقيالالالق   عمرعبدالسالالالمم تالالالدمري
239. 

 .327 ص، 3ج، تاريخ اسسمم، حسن (55)
كور  علالى حالايتي ندالر ويحالون واسالعة العمالار  كثيالر  المالدن ممتالد  والخيالرات مفيالد   خوار م   (56)

 .225 ص، الحسن التقاسيم، للم يد النمر   المقدسي، أله  التوارات
كرمان   صقا كبير واتليم واسا يشم  مدن كثير  وبلدان واسعة ويتص  بحدود خراسان وتصته  (57)

، ا من ودة الغرب حدود يارا ومن الونوب بحر  ومن الشما  ارع مكالرانالسيروان يحيط بد
المشالترال وةالع ا ، م (1228هالـ / 626ت )البو عبالدا بالن عبالدا ، للم يد انمر   ياتوت الحموي

اسالماعي  ، ابالو الفالدا؛  ص ، 2م ( ج1986، لبنالان، بيالروت، عالم الكتالب، )2ط، والمفتر  صقع ا
 ص، م (1846، ليدن، مطبعة بري ، )تقويم البلدان، م (1331 /هـ 732ت )بن علي بن محمود 

335. 
، ييدا اخمط من العرب والعوم سميت بذلال ألن سابور مالر بدالا، نيسابور   بلد واسا كثير الكور (58)

 .331ص ، 5ج، معوم البلدان، ياتوت ؛ 95ص، البلدان، للم يد النمر   اليعقوبي
، ينة واسعة بدا خيرات كثير  ولدا ندر يتخللدا شديد  الحروهي مد، ويريت   احدا مدن كرمان (59)

 .198ص، 2ج، معوم البلدان، للم يد النمر   ياتوت
 .140 ص، خراسان يي العصر الق نوي، العمادي (60)
ولثارهالا مالاهر  وهالي مبنيالة بالحوالار  ، طنوة   بلد على ساح  البحالر مقابال  الو يالر  الخةالرا  (61)

 .43 ص، 4مج، معوم البلدان، ياتوت، الوب وليا لدا سور وهي على مدر 
 .69 ص، 3مج، معوم البلدان، النمر   ياتوت، الرملة   مدينة عميمة يي يلسطين (62)
 .66 ص، المسالال والممالال، ابن خرذادبة (63)
 .328 ص، 3ج، تاريخ اسسمم، حسن (64)
 .253ص ، دراسات، اليو بكي (65)
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 .96 ص، 3ج، المسعودي مروج الذهب ومعادن الووهر (66)
مدينالة مكالور  واسالعة بمالا ورا  الندالر متاخمالة لالبمد ، وعالين معوماله، يرغانة   بالفت: ثم السالكون (67)

ص ، 4ج، معوالم البلالدان، للم يد النمر   يالاتوت، تركستان من ناحية هيط  على يمين بمد الترال
253. 

دار الكتالالب ، )وبيتالالاريخ اليعقالال، م (902هالالـ / 292ت )اليعقالالوبي   الحمالالد بالالن اسالالحق بالالن واةالال:  (68)
، الكام  يالي التالاريخ، ابن اسثير ؛  125 ص، 2ج، م (2002، هـ1422، لبنان، بيروت، العلمية

 .119ص، 5ج
وكالان ،  من مروان بالن محمالد اسمالوي ثالم  مالن المنصالور، ي يد بن السيد السلمي   تولى ارمينية (69)

، الالالذهبي، اع ا مواهالالد اوكالالان شالالو، دو  العالالدو يالالي بمدهالالم، اميالالر غالال و  دادتشالالة يالالي بحالالر  الخالال ر
 .668ص، 9ج، تاريخ اسسمم

تحقيالق   ، تالاريخ الرسال  والملالوال، م (922هالـ / 310ت )ابي وعفالر محمالد بالن وريالر ، الطبري (70)
، ابالالن اسثيالالر ؛  47ص ، 7ج، د.ت (، القالالاهر ، دار المعالالارف، )2ط، محمالالد ابالالو الفةالال  ابالالراهيم

 .206ص، 5ج، الكام  يي التاريخ
 .135ص، 3ج، وج الذهبمر، المسعودي (71)
، 89ص، يالي التالاريخ العباسالي والفالاطمي، العبالادي ؛  125ص، 2ج، تاريخ اليعقوبي، اليعقوبي (72)

 .254ص ، دراسات، اليو بكي
 ص، يالي التالاريخ العباسالي والفالاطمي، العبادي ؛  312ص ، 5ج، الكام  يي التاريخ، ابن اسثير (73)

90. 
 .359 -358ص ، طيةالعمتات العباسية البي ن، نوري (74)
، دار الفكالالر العربالالي، )تعريالالب   محمالالد عبالالدالدادي شالالعير ، العالالرب والالالروم، الكسالالندر، يالالا يليف (75)

 .86ص، د.ت (، بيروت
 .359ص، العمتات العباسية البي نطية، نوري (76)
 .248ص ، 5ج، الكام  يي التاريخ، ابن اسثير (77)
 .145ص ، 8ج، تاريخ الرس  والملوال (78)
ص ، 5ج، الكامال  يالي التالاريخ، ابن اسثيالر ؛  500ص ، 10ج، تاريخ الرس  والملوال، ريالطب (79)

333. 
 .26ص ، التبصر بالتوار  (80)
 .294ص، العمتات العباسية البي نطية، يو ي (81)
 .99-96ص، العرب والروم، يا يليف (82)
 .110ص ، م.ن، يا يليف (83)
ن حي الالا يالالي القالالرن السالالادا الدوالالري/ الثالالاني عشالالر كالالا)ابالالو عبالالدا محمالالد بالالن ابالالي بكالالر ، ال هالالري (84)

، د.ت (، بورسالالعيد، مكتبالالة الثقايالالة الدينيالالة، )تحقيالالق   محمالالد حالالاج صالالاد ، الُوْعراييالالة، المالاليمدي(
 .311ص ، 2ج، تاريخ اسسمم، حسن؛  53ص

تحقيالق   بشالالار ، م ( تالاريخ مدينالالة السالمم1072هالـ / 463ت )ابالو بكالر الحمالد بالالن علالي بالن ثابالالت  (85)
 .375ص ، 2ج، م (2002، بيروت، دار الغرب اسسممي، )عروفعواد م

للم يالد النمالر   ، بالو ن الفالروج حبتالان، مالن الثمثالي طسال:، الطساسيج   هي النواحي الو اسربالاع (86)
هالـ / 817ت )مودالدين محمالد بالن يعقالوب ، الفيرو لبادي ؛  392ص ، مختار الصحاع، الرا ي
 .197ص ، باب الطا ، د.ت (، القاهر ، دار العلم للوميا، )هـ ( المحيط1414

الصرا    هو ندر يأخذ من ندر عيسى ببغداد عند بلد  يقا  لدا المحو  بيندا وبالين بغالداد يرسالخ.  (87)
 .453ص، 3ج، معوم البلدان، ياتوت

 .110ص ، احسن التقاسيم، المقدسي (88)
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 .375ص ، 2تاريخ مدينة السمم ج، الخطيب البغدادي (89)
 .110 ص، الروع المعطار ؛  614 ص، دلثار البم (90)
 .43 ص، 1ج، تاريخ التوار ، هايد (91)
 .209 ص، صور  اسرع، ابن حوت  (92)
ابالن  .وتعني المسالاية المعلومالة مالن اسرع والفرسالخ ثمثالة اميالا ، الفرسخ   كلمة يارسية معربة (93)

مطبعالة اسبالا  ، )ةاسلفالام الفارسالية المعربال، لدي، شالير، 3381ص، 5مالج، لسان العالرب، منمور
 .118 ص، م1908، هـ1328، بيروت، الكاثوليكيين اليسوعيين

م ( ندايالالة األرب يالالي ينالالون 1333هالالـ / 733ت )شالالداب الالالدين الحمالالد بالالن عبالالدالوهاب ، النالالويري (94)
 .250ص، 1ج، م (2004، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، )تحقيق   مفيد تميحة، اسدب

 .129ص ، المدن اسسممية، ناوي (95)
مبنية من الحوار  ويي وسطدا عيون ولبار. للم يد ، لمد   من اعمم مدن دياربكر واكثر شدرها (96)

 .56 ص، 1ج، معوم البلدان، النمر   ياتوت
 .617 ص، 7ج، تاريخ الرس  والملوال (97)
 110ص، احسن التقاسيم (98)
 .14ص ، البلدان، اليعقوبي (99)
، دار ومكتبالالة الدالالم )م ( رحلالالة ابالالن وبيالالر 1217هالالـ / 146ت )البالالي الحسالالن محمالالد بالالن الحمالالد  (100)

 .173ص، م (1968، بيروت
 63 ص، البلدان (101)
 .3ص، التبصر بالتوار  (102)
وهالي مالا ، تماليم باليمامالة الو مالا يليدالا، وبالرا  المدملة يي لخر  من بمديني، ُصحار   بةم اولهِ  (103)

تحقيالق   مصالطفى ،   الالبمد والمواةالامعوالم مالا اسالتعوم مالن اسالما، البكالري، يلي ُعمان من البر
 ص، الالروع المعطالار، الحميالري ؛ 323ص ، 3ج، د.ت (، لبنالان، بيروت، عالم الكتب، )السقا
354. 

م 1905، القالاهر ، مطبعالة الم يالد، )2ط، حةار  اسسالمم يالي دار السالمم، ومي  المدور، نخلة (104)
 .114 ص، (

لالالى عالالدن وُعمالالان وُدبيالال  إلالالى الصالالين وغيرهالالا مالالن سالاليراف   مريالالأ للسالالفن مندالالا يتودالال  التُوالالار إ (105)
 .333ص، الروع المعطار، الحميري ؛ 294 ص، 3ج، معوم البلدان، ياتوت، النواحي

 .14 ص، دراسات، اليو بكي (106)
 .177ص ، 1ج، المسالال والممالال، البكري (107)
 .214ص، 2ج، تاريخ اسسمم، حسن (108)
بدا تنطر  عويبة من عوا ب الالدنيا يُنسالب إليدالا ، صور   مدينة مشدور  على طرف بحر الشام (109)

، لثالار الالبمد، للم يد النمر   الق وينالي، الدنانير الصورية التي كان يتعام  بدا اله  العرا  والشام
 .217ص 

 .43 ص، 1ج، تاريخ التوار ، هايد (110)
 .314ص ، 2ج، تاريخ اسسمم، حسن (111)
مدن بين اسسكندرية وايريقية واسم مالدينتدا إنطالابلا برتة   اسم لصقا كبير يشتم  على ترا و (112)

معوالم ، يالاتوت، 360ص، 1ج، ن هالة المشالتا ، وتفسير  الخما مدن. للم يالد النمالر   اسدريسالي
 .288ص ، 1ج، البلدان

وبدالا ب الر الكنالود ، طرابلا   مدينة على شاط  بحالر الالروم عالامر  وكثيالر  الخيالرات والثمالرات (113)
 ؛ 408ص ، لثالار الالبمد، من ما ِه يتحمق. للم يد النمر   الق وينالي وهي ب ر  عموا ان من شرب

 .389 ص، الروع المعطار، الحميري
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 .43 ص، 1ج، تاريخ التوار ، هايد ؛  329ص، 3ج، تاريخ اسسمم، حسن (114)
بليد  على ةفة بحالر القلال م وهالي مرسالى المراكالب ، وذا  معومية، عيذاب   بالفت: ثم بالسكون (115)

 .17 ص، 4ج، معوم البلدان، للم يد النمر   ياتوت، من عدن إلى الصعيدالتي تقدم 
 .329ص، 3ج، تاريخ اسسمم، حسن (116)
 .43 ص، 1ج، تاريخ التوار ، هايد (117)
 .140ص، الحسن التقاسيم (118)
 .330ص، 3ج، تاريخ اسسمم، حسن (119)
 .369ص ، 1ج، ن هة المشتا  (120)
 .43ص، 1ج، تاريخ التوار ، هايد (121)
 .12ص، البلدان، اليعقوبي (122)
العما م   وما عمامة وهي تماب يُلف عد  لفات ويكور ليوةا على الرالا بطريقة معينة ولدا  (123)

، ريندات، للم يد النمر   دو ي، وتد تنوعت اشكالدا واحوامدا والواندا حسب سبسيدا، مدلوستدا
ص ، م (1823، الربالالاط، لالالدو مكتبالالة وامعالالة ا، )المعوالالم المفصالال  باسالالما  الممبالالا عنالالد العالالرب

منشالورات و ار  ، )الممبا العربية يي العصر العباسي الثالاني، صمع حسين، العبيدي ؛  161
 .113ص ، م (1980، دار الرشيد، الثقاية واسعمم

المكتبالة ، )المخصالص، للم يالد النمالر   ابالن ساليد ، المقانا   من ممبا المالرال  تغطالي باله ووددالا (124)
العامة ببغداد يالي القالرن ، بدري محمد، يدد ؛  38ص، 4ج، م (1918، القاهر ، المصرية العامة
 .162ص ، م (1967، بغداد، مطبعة اسرشاد، )الخاما الدوري

وبدالالا مالالدن عديالالد  مندالالا تالالون وُونايالالد وطالالبا ، توهسالالتان   احالالدا كالالو  خراسالالان وتصالالبتدا تالالاين (125)
، 2ج، المسالالال والممالالال، البكالري ؛ 235ص ، الحسالن التقاساليم، للم يد النمر   المقدسالي، العناب
 .63ص 

 .362 ص، صور  األرع (126)
 .473ص، لثار البمد (127)
 .2154 ص، 4مج، لسان العرب، ابن منمور (128)
 .367 ص، المقدمة (129)
يالالالالي التالالالالاريخ العباسالالالالي ، العبالالالالادي ؛  184 ص، الحةالالالالار  العربيالالالالة اسسالالالالممية، الخربالالالالوطلي (130)

 .58 ص، والفاطمي
 .375ص، 2ج، تاريخ مدينة السمم، يالخطيب البغداد (131)
، مكتبالة الفالمع، )تالاريخ الحةالار  العربيالة اسسالممية، علالي حسالن والتالوم الطالالب محمالد، حسن (132)

 .357- 356ص، م (1986، الكويت
 .185 ص، الحةار  العربية اسسممية، الخربوطلي (133)
 .412 ص، 4ج، تاريخ اسسمم، حسن (134)
، دمشالالق، سالالورية، دار الفكالالر لطباعالة، )العالالرب يالي الواهليالالة واسسالمماسالوا  ، سالالعيد، اسيغالاني (135)

 .193م(ص1974
 .412ص ، تاريخ اسسمم، حسن (136)
 .68 ص، تقويم البلدان، البو الفدا (137)
 .281 ص، 3ج، معوم البلدان، ياتوت (138)
 .412ص، 4ج، تاريخ اسسمم، حسن (139)
 .51ص ، البلدان (140)
 .414ص ، 4ج، تاريخ اسسمم، حسن (141)
 .51 ص، البلدان، اليعقوبي (142)
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 .558ص، 2ج، تاريخ التمدن اسسممي،  يدان ؛  ص، ج، مروج الذهب، المسعودي (143)
 .333ص، 1ج، نداية اسرب، النويري (144)
 .247ص، يتوع البلدان (145)
 .371 - 368ص، تاريخ العصر العباسي، بيطار (146)
 .11ص ، روع المعطارال، الحميري ؛  51ص ، البلدان، اليعقوبي (147)
 .315 ص، لثار البمد (148)
وتالالد ، وهالالي الثيالالاب القطالالن الو الكتالالان، البالال ا ين   هالالم توالالار يوتمعالالون يالالي اسالالوا  يُبالالاع بدالالا الباُلال  (149)

 .36ص ، للم يد النمر   البلدان، عريت تلال اسسوا  باسمدم
الا بالنفا اسسالموتووالد محلالة ببغالداد ، ندر الدواج   ندر يقا يالي الوانالب الغربالي مالن بغالداد (150) ، الية 

 .369 ص، 5ج، معوم البلدان، ياتوت، للم يد النمر
 .36 ص، البلدان (151)
 ص، يي التالاريخ العباسالي والفالاطمي، العبادي، 653ص، 7ج، تاريخ الرس  والملوال، الطبري (152)

58. 
 .127 ص، حةار  اسسمم يي دار السمم، نخلة (153)
 .167 ص، المدن اسسممية، ناوي (154)
 .83 ص، تقويم البلدان، ابو الفدا، مربد   هو ك  موةا ونت ييه اسب  ومنهُ مريد التمرال (155)
 .82 ص، تقويم البلدان، ابو الفدا (156)
 .179، 92صص، اسوا  العرب يي الواهلية واسسمم، اسيغاني (157)
 .114ص ، الحسن التقاسيم، المقدسي (158)
 .12 ص، 2ج، المسالال والممالال، البكري (159)
 .118 ص، الحسن التقاسيم، المقدسي (160)
 .333ص ، 1ج، نداية اسرب، النويري (161)
 .461ص، المدن اسسممية، ناوي (162)
 .423 ص، صور  اسرع (163)
 .157 ص، سفرنامة (164)
 .325 - 323ص، الحسن التقاسيم، المقدسي (165)
 .353 ص، 1ج، معوم البلدان، ياتوت (166)
 .211ص ، صور  اسرع (167)
 .247 ص، دلثار البم (168)
 .5ص، لثار البمد (169)
سوستان   مدينة يي بالمد يالارا تمالر بدالا التوالارات ولدالا مالدن عديالد  اشالدرها  الالت وكركويالة  (170)

 وهيوم. للم يد انمر   ابن
 .225 ص، المسالال والممالال، خرداذبة

 .336ص ، الحسن التقاسيم (171)
لبصالر  وتالد وةالعت محالمت خاصالة المكوا   ةريبة ت خذ من السفن الوارد  يي البحر إلى ا (172)

 .208 ص، مفاتي: العلوم، لوبايتدا سميت المراصد. الخوار مي
، م (2008، بيالروت، مركال  دراسالات الوحالد  العربيالة، )الالنمم اسسالممية، عبالدالع ي ، الدوري (173)

 .157 ص
الا الندالالر يمنالا السالالفن مالن المةالالي دون ان تالديا الةالالريب (174) ة المآصالر   سلسالاللة الوحبال  يُشالالد معترة 

 .117 ص، مفاتي: العلوم، الخوار مي المفروةة عليدا.
 .158 ص، النمم اسسممية، الدوري (175)
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 .561ص، 2ج، تاريخ التمدن اسسممي،  يدان (176)
 .331ص ، 3ج، تاريخ اسسمم، حسن (177)
 .174ص ، رحلة ابن وبير (178)
 .418 ص، 4ج، تاريخ اسسمم، حسن (179)
 .109 ص، مفاتي: العلوم (180)
 12العالدد)المولالة التاريخيالة المصالرية ، دراسات يالي النقالود اسسالممية، سيد  اسماعي ، الكاشف (181)

 .264 ص، الوغراييا الحةارية، ل  سعد؛  106ص، ( 1965-1964لسنة 
 .42ص، 1ج، توارب اسمم، مسكويه (182)
 .267ص ، 2ج، الحةار  اسسممية، مت  (183)
 .256 ص، دراسات، اليو بكي (184)
 .65 ص، المسالال والممالال، رداذبهابن خ (185)
، م (1990، بغالداد، مطبعالة المومالا العلمالي العراتالي، )الخراج يي العالرا ، صال: الحمد، العلي (186)

 .154 ص
 .11 ص، التبصر بالتوار  (187)
 .260 ص، دراسات، اليو بكي (188)
 .475 ص، يتوع البلدان، البمذري (189)
 .288 -281ص، الو را  والكتاب (190)
 .254ص ، دراسات،  بكياليو (191)
 -116 ص، حةار  اسسالمم يالي دار السالمم، نخلة ؛  373ص   ، يي التاريخ العباسي، بيطار (192)

117. 
 .370 - 367 ص، اسحكام السلطانية، الماوردي (193)
 .264 ص، دراسات، اليو بكي (194)
 .143 ص، خراسان يي العصر الغ نوي، العمادي، 157 ص، سفرنامه (195)
 .255 ص، دراسات، كياليو ب (196)
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  الملخص
منهءهةوللاةو ،ل شةيف لبح يو ةا،لدقحالبمروحثالدقحالعر يالب نميالثكيمالبممةر

ق ةفلب اةث ل،لقا يمة ل شةواه لحصةوحجلدقحةخه ،لقبم فح ييضلح ك لدمولبحعر لقبح ر ر  لب
ممةةةةول ةةةةودلبحةةةة ندلمةةةةضل يلةةةةىل،لي(800هةةةةة 184 يةةةةويلدقحةةةةالبمروحثةةةةال ةةةة لل رمقيةةةةالعةةةةويل 

قبحةانضلاةو لمنشة  يضلممشةوك لبحمشةرلل،لقبللرب للثنونلثك لبحا  ونلبح ثو ةييضلبمقبية 
ثةةننلل وة لمةةضلايحيةةالب ةةربيي ل ةةضلبمر ةة لثوكمةةونلبحخة للصةةث  لاهةةفدل  ةةييه ل  ةة ل ءةةفقبل

 اةفل،لقب ةخاوم لبثةيبحه لمة ،ل اوع لح ل ثوية لبح ر ةرلقدب ة لحة لموحلوعةا،لع ىلب رمقيا
،لقب ةةةخلو لب ل لةةةردلبحيةةةويرمضلمةةةضلبحايةةةرقب ،لكةةةرطلجهةةةفهلح ةةةخا المةةةضلثةةةي ب لبحاةةةيب د

قب ل  ةةةخا ل،لقمنصةةةربلبحةةةىلبح ةةةخجلقبحخي ةةةعو ل ةةة لبق  ةةةولقارايةةةالهلع ةةةىلبحةةةفق لبحمءةةةوق  
قلنةةفنضلحهةة لموحخث يةةالمةةوحيمنلقمأخةةالبحشةةر يال،لم كمةة لعةةضلبحان ةةالبح ثو ةةيال ةة لم ةةفبد

اةةة لني ةةة لب اةةةو لبح كةةة لحةةة لقألقمدهلمةةةضلمعةةةفهلحي ةةةهميبل ةةة لاي يةةة لايةةةو لدقحةةةخه ل،لمةةةنه 
بحخةة ل،لل بدقبلبحخي ةة لقبح ةةيلر لع ةةىلجالمةةر لصةةا يا،ل  مةةولاةة لحهةة ليحةةك،لقايايةةفلدعويمهةةو
بحةةي ير لقبحارمثةةالمةةضلماةةرلدقحةةخه لقبحخةة لا ةةيلرلع ةةىلاةةرللاءةةو  لبحث ةةرللاالخةةرلمةةوحايرب 

قاوحمةةولاةةو لبحعةةر ل  الق هةةولمنةةال مةةيلاءةةر خه ل،لبحمخي ةة لقبحخةة لاو ةة لاومعةةالح  يةةال لييض
بحث رمال  لبحعهفلبممي ل  موللصثجلحر لي لبم ةنم ل ةي لا يةر لق بد للعةفبدلبح ة ضل

قحنشةةةرل،لايرباهةةةولبحةةةي ير لقمي عهةةةولبم ةةةخربايء قبصةةة لبحعةةةر لرةةةالقباه لح ءالمةةةر لح خ هةةةولح
قاو لح موطل ول لبحايرقب لل فلب ةضلبح ةرب ل ة ليحةكلبح ةخجلبثةرل،ل يهولبحفنضلبم نم 

بحا لح ل  خل لبحخافيلشر ونل،ل  لعهفلبمميرلبمر   ل مود لهللالبمق لب ضلبمر  ،لك ير
 يةفلب لهةاهل،ليالقمةضلثة لإ لوحيةوبملقه لبماءوهل  ةيلصةا ،للقلرر ونلقباث ل يو الم رما

،لبحمخنثاالقبحخ ل ةود ل ةيضلبحعةر لا ةابشللةفهلبح يو الح لانءجلم   لبحيي ب لقبح خض
ق ةفل ةةويلمةوحخالي لح  ةةخجلق يةود لبحءةةي لقبم ةةلي لقاةودلل لنةةنءجلبح ةخجلقممةةضلهللالع يةة ل

ب للبحةةى،لحةةيملا شةة لبحي ةةونل ةةيضلجنةةفهلقاةةو لهةةيلمةةضله ةةكلمةةضللةةمضلبحهةةوحريض،لموحنصةةر
قبثخ ةيبلعوصةمال،لمةضلب رمقيةالقبم ةفح ،لقهيلب لجونه لمفد،لثفالموح ل كضلموح  ثو 

ل قاو  ل   ل  ل خجلبحءالمر لا هو.،لبحءالمر لقامراالقبل يهو
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قاو ة لرالقباهةول ةيضل،لحافلاو ة لجالمةر لصةا يالم ة لل ظةو لبحعةر لبحةانضلاوحمةولرالقهةول
يضلبح يال ليةةةالقبمر  يةةةالبحخومعةةةالمةةةفلقجةةةال لقاةةةأثر لمومقلةةةو لبحفبخ يةةةالحرةةة لمةةةضلبحةةةفقحخ

قب ةةخمر ل ةة للنةةف ل،لي(827هةةة 212بحةةىلل للاةة لهللال خ هةةول ةةنال ،لمةةوحيمنلح نةة لبح ثةةوط
 نشينلدقحخه لقمةضلثة لشةهف لصةربعو لعفنةف ل،لبحم  ميضلبحىلل ل ال ل يفلبح وامييض

للي(.1094هة 484 يضلبح وامييضلقبح يال لييضلبحىلل ل ال ل هوييونل يفلبحني مو ل نال 
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 المقدمة :
،ل  مةةفهلق شةةكرهلع ةةىل عمةة لبحرييةةر لبحخةة لب عمهةةولع ينةةو،لبح مةةفلبل  لبحعةةوحميضل

خيةرل،لقبحصن لقبح نيلع ىلم مفلبحن  لبمم نل،لق  خ  رهل هيلبحهود لبحىل يبنلبح  ي 
 بحمر  يضلقخوا لبحن ييض.لق عفل

هولمأ شةةونلبحايبعةةفلبهخمةة لبحفقحةةالبحعر يةةالبم ةةنميالمنةةال ةةفنل خيثواهةةولقاي ةةعوال
قاةةو لبهخمةةويلبحفقحةةالبمميمةةال نمةةيلبحث رمةةال،لبحث رمةةالقانميخهةةولقخوصةةال ةة لبحعهةةفلبممةةي ل

 اةةفل،لم كةة ل ةةر لدمشةةعلبحعوصةةمالمةةضلبحث ةةرلبم ةةييلبحمخي ةة ،لقبم ةةلي لبم ةةنم 
 عىل نيلبميالبحىلبحخي عو لع رلبحث رلقب خيمو هلقبهخميبلم لبهخمومونلا يربلمي مةولبهخمةيبل

،لقا ةة لب بلةة لجفنةةف ،لق شةةرلبم ةةنيلبحةةىلمةةول ءةةوق ه لمةةضلبحةة ند،ل خيثةةو لبح رمةةاموح
لحعن ةةالصةةا يا،لمةةضلبحميبلةةي لبحهومةةالبحخةة لبهخمةة ل هةةو(1 قاةةو لميلةةي لجالمةةر لصةةا يا

حةةابلثةةوق لبحعةةر ل،ل ةةفق لبحث ةةرلبحمخي ةة لق ةةيلراهولع ةةىلاةةرللبحخءةةو  لبحخةة لامةةرل هةةو
بحمةةةردقدلبحةةةفنن لبحةةةا ل عةةةيدلع ةةةيه لمةةةضللبحم ةةة مي لا ةةة ل ةةةكو هولبحةةةىلبم ةةةنيلحخ ايةةةع

 ونلعةضلبحمةردقدلبم خصةود لبحةا لاةو يبل لم ةي لبحية لحن ةخ ود لمةضلخيةرب ل،لبحءهود
معةةةةفلب ل خ ةةةةيبلجالمةةةةر ل  ةةةةر ل،لبحءالمةةةةر لقمي عهةةةةولبم ةةةةخربايء لق ةةةة لبحث ةةةةرلبحمخي ةةةة 

ومة لق ةفل ،لبهخميبلموح يلر لع ىلهاهلبحءالمر لحخ ايعلا كلبمهةفبب،لي(654هةة 34 نا 
 يةةةفلب هةةةولاو ةةة لارخ ةةة لموح ةةة  ل،لبحعفنةةةفلمةةةضلبح ةةةو ب لبحعر يةةةالع يهةةةولمنةةةالعهةةةفلبممةةةيميض

بحةىلب لقحةَ للمرهةولبمروحثةال مةضلبحا ي ةالبح ثو ة لهةو ق ل،لقبح نوي لقبحعيد لبحةىلبموكنهةو
ي(ل800هةةل 184قبحانضلب اث ل يويلدقحخه ل ةنال ،لي(809-786هة 193-170بحرشيفل 

،لبحا  ةونلبح ثو ةييضل ودلا كلبحة ندلمةضل يلةىلقبلةلرب لبثنةونلثكة لممو،لب اثواونلقثياونل
ا ةةكلبحخيحيةةالبحخة لباوثةة لحهة لبمثخرةةوشلبح يو ةة ل.قاو ة لمةةضلثنرةالبحرشةةيفلب لقمهةولحه 

 أصةةةةث  لدقحةةةةخه ل   ةةةةالح مشةةةةو  ال،لقبخةةةةاقبلعنهةةةةولبحرييةةةةر،لقبحع ةةةةكر لمةةةةوح ندلبحمءةةةةوق  
قاةةو لبحخي ةة ل،لقشةةرعيبلموح نةةونلقبمعمةةو ،لقاةةأثرقبلمماخ ةةللبحع ةةييلقبح نةةي ل،لقبم فح ةةييض

شرعيبلمومهخمةويلمميلةي لصةا يالحوةمهولل اف،لحر  لب بل لجفنف لمضلبه لبهخمومواه 
قخولةيبلبح مةن لبحرييةر للةفهول،لبحىلممخ رواه لح  يلر لع ىلبحث رلبحمخي ة لقاءو اة 

،لي(827هةةل 212بحىلب لا ل خ هولع ةىلنةفل ولة لبحايةرقب لبحاويةفلب ةفل ةضلبح ةرب ل ةنا 
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،لبحةةةا لبثةةةو لبح مةةةوطلبحةةةفنن لحةةةف لبحم ةةة ميضلح خ هةةةولقبم ةةةخ ود لمةةةضلخيرباهةةةولب خصةةةود وَل
لقا ةة لب ضلجفنةةف لح م ةة ميضلق ةةاحكلاخ اةةعلبهةةفب ه لبحمنشةةيد لماصةةي لهةةاهلبحءالمةةر 
،لقلةة  لا ةة ل ةةيلر لبحم ةة ميضل رةة لبحمشةةوك لقبح ةةخضلبحخةة لااةةييل يهةةول ةةيضل خةةر لقبخةةر ل

ل.مروحثالبحىلب لب خه لدقحخه قبحخ ل يلرلع يهولثكويلب
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 المبحث االول
 م ًع صقلية وايميب 

حري هةولااة ل ة لق ة لبحث ةرل(2 ،لممي  لج رب ة لقب ةخربايء لهةويلامخع لصا يا
قمةضل،لمل  صت  هولعنهول ي لمويعلليع،لقه لبمخفبدلحشث لبحءالمر لبم لوحيا،لبحشوم 

،لولم ةةرَبلمةةضلبحشةةمو لبم رماةة حم ةةوثال  ةةه لع ي هةة،لبحنوثيةةالبمخةةر لبح ةةوث لبحخي  ةة 
ق ةة لق ةةلهولج ةة ل  ةةمىل،لقهةة لمي يةةالبحشةةك ل ةةيضلاةة ل بقمةةالقبمخةةر لم ةةير ل ةةثعالب ةةوي

ل(3  صرمو ا.
قا وينهةولمةضل،لي(ل ب هولاا لشرللبم ةفح 977هةل 367قماارلب ضلثي    لل

،ل(7 لق وعفاهول  ةري(6 ،لبحىلمر ىلم رلبحاال ،ل(5 قا ر ا،ل(4 ق وجا،لبح ر ل ندلب رمقيا
ق يهولبحرييرلمةضل،لقه لمفننالمشهي  لاا لع ىل  رلبحث رل(8 ،لقبحخ لاا لشمو لبحءالمر 

بمةول(10 ،لقبح و ب لقبحم وكضلقبم ةيبللقم ةكنهولبحرييةرلمةضلبحخءةو (9 لبحم وجفلقبحر واو 
لل(11 .معنىلب مهول هيلايضلق مخي ل

قب  ةي ل،ل  ةي ل ةيا قب،لبقحهولب  ةي لمةو  ،لاا  لصا يالج ربهيولبحىلثنثالب وحي ل
ثيةةتلاةةو ل،لق ةةفلاةةو لحهةةابلبحخا ةةي لبهميةةالموح ةةالبثنةةونلبثةةخن لبحم ةة ميضلح ءالمةةر ،لدمةةن 

بملب لعةةةفدلبحم ةةة مي لاةةةو لدق ليحةةةكل ةةة ل،لبم ةةةنيلبحف و ةةةالبحريي ةةةيال ةةة لبم  ةةةي لبمق 
ع ىلعك لبم  ي لبحيوحتلبحا لف لمعظ ل كو  ل صو  لقح ل،لبم  ي لبحيو  لمضلبحءالمر 

ل(12 .نايبلبم ني عخ
ا ةةةةةةفالبحمب خةةةةةةي لقبحء رب يةةةةةةي لعةةةةةةضلخيةةةةةةرب لصةةةةةةا يالمعةةةةةةفلبح ةةةةةةخجلهيةةةةةةو ي لل
ي(لنةةةةةةاار لب هةةةةةةولالجالمةةةةةةر لخصةةةةةةيثالاييةةةةةةر لبح  ةةةةةةفب لقبحاةةةةةةر ل1228هةةةةةةةل 626بح مةةةةةةي   
قب ل يهولمضلبحررلبحا لملننال ل،ل..لق هولعيي لقب هو لجو مالق الهلعءيثالا.قبممصو 

مةةضلبحايةة لقبحث ةةو ل،لقب ل هةةولمةةضلبحميبشةة لبحرييةةر ،لق ةة لب لةةهولبحالع ةةرب ،لصةةي ولقشةةخونَل
ق يهةول،لقحةي ل يهةول ةثو لقملثيةو لقملعاةو  ،لقبح ميرلقبحثارلقبح ن لقبح ييب لبحيثشة 

قمخ ةةعلبحثكةةر لمةة لل(13 ،لمعةةود لبحةةاه لقبح وةةالقبحن ةةوطلقبحرصةةو لقبحر رمةة لقبحالم ةةع
قموةةيفلبحثكةةر لل(14 ،ليبكةة  ةةو ي ل ةة لب هةةولجالمةةر لاييةةر لبحةةال  لق يهةةولب ةةيب لاييةةر لمةةضلبح 
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..قامو لعنفل  عالمينةولمةضل.ق هولمعف لبحر رم لبمص ر،لهياي لب ل هول لالميوهلثوموا
قمخ ةعلبحاالقمنة ل،ل(16 ..لا. اردلمنهول  لق ة لمع ةييلمةضلبح ةنال مة لبحةن  ل(15  ر ي ا

،لبحةةند لبحءيةةفلالمةة لبح ميةةر لمةةأ ل هةةولبحرييةةرلمةةضلبحمعةةود لبحميصةةي المةةوحءيد لقبهمهةةو
أل ة للقبحةا ل ءمة لمةضلبحشةءرل   مة لبحةىلم ةكلبحا ةلنلينيالا،لحا لملنيجفل ة لريرهةوب

ق ةةةويرلمةةةول ءمةةة لممةةةول  ةةةا لع ةةةىلبم ضلهةةةيلبحةةةا ل  ةةةةخعم  ل،ل عةةةود لبحعةةةيدلبحليةةة 
لل(17 .بحنوط

ي(لجالمةةةر لصةةةا يالق ةةةفلبث ةةةضل1165هةةةةل ل560قصةةةللبحشةةةرمفلبمد م ةةة   ل
بحةةا لعةةو ل ةة لل- قجةةو لبحيةةو  لل-قصةة هولاي ةة لشةةوهفل يةةو لقمةةضلبحماةةر يضلمةةضلم رهةةو

ب هولجالمةر لل او لعنهول ل(18 ،لكن  ل يشال ريف لمار ونلمضل نا لق  لانللق متلعرش 
لك يةةر لالق ندهةةولاييةةر لقم و ةةنهولجمةةالقمنو  هةةوللةةامالق...قح ةة لو هولبحم ةةكلبحمعظةة 

.. يهةول جو لمويالقثنثي ل  فبل يضلمفننالق  عالقريرهولمةضلبحوةيو لقبحمنةو  لقبحثاةو لق.
 صةةي لمنيعةةالقمنةةو  لشةةوماالشةةرم القاييةةرلمةةضلبحم ةةوجفلقبح نةةودللقبح مومةةو لقثيب يةة ل

..قصة خ لا ةر لعةضلبميهةو لح ةف  لمةولهية ل.بحخءو لبحرثو لق... هولبحءوم لبمعظ لبحا 
،ل(19 مةضلبحصةنعالقبح ربية لبحم خع ةالمةةضلبصةنوبلبحخصةيمرلقبجنةوطلبحخالقمةعلقبحرخومةةو لا

يوههةةةولمايحةةة  القبحميةةةوهلمءميةةة لجهةةةو لمفننةةةالصةةةا يالماخر ةةةالقحةةةي لنثةةةوحغل ةةة لقصةةة  لحم
..ل.قعيي هولجو مالمخف اا...لقمثو يهولقمنخالهواهولاعءةاللبحيبصة يضلقا هةرلعاةي لبحعةو  يض

قمةةاارلب ل هةةولمفننةةال ف مةةالب ةةمهولبحاوحصةةالمةة ل ةةكنىلبح ةة لو لقبحاوصةةال ةة لب ةةويل،لا
.لقمةةضلبحيبلةةجلمةةضل(20 ،لونبحم ةة ميضلقهةة لمةةو لبحث ةةرلقدب لبحصةةنوعالبحخةة لهةة لحر شةة

ثةةفنتلبمد م ةة لقريةةرهلمةةضلبحمةةب خيضلقبحء ةةرب ييضلعنهةةولب هةةولاخمخةة لمايةةرب لاييةةر لممةةول
بحمخميةةةاللق ةةةهيحالل وةةةنلعةةةضلمي عهةةةو،لجع هةةةولم ةةة لب ظةةةو لبحم ةةة ميضلقباءةةةوهه لح خ هةةةو

ل.باصوحهولموحم ر لقب لوحيو
ع ةىلصةةا يالب لبح ةو ب لبحعر يةةال،لقمةضلبحءةفنرلموحةةاارلع ةىلبحءو ةة لبح يو ة ل

ق وحصةةةةرب ل ةةةةيضلبحعةةةةر لقبحةةةةرقيلشةةةةرللبحث ةةةةرل،لكو ةةةة لمراثلةةةةال نمةةةةيلبحث رمةةةةالبم ةةةةنميا
قب لبحفقحالبحعر يالبم نميالحمةولبا ةع ل ة لخن ةالعمةرلاو ة لصةا يال،ل(21 ،لبحمخي  

قع ىلبحرر لمضلبح و لمعوقمةالع ةىلبحا ي ةال،لقجالنلمضلجني لب لوحيولقمنخيضل يال ليخيض
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 عةةو ضلبحقيةةويلمماةةوارب لع ةةكرماللبملب ةة لاةةو ،لر ةةالمةةضلبحةةرقيعمةةرل راةةي لبحث ةةرلحا
 ةة لحةة ل كةةضل  ةةمجلحهةة ل(22 ،لم رمةةالخي ةةَولع ةةىلب قب لبحم ةة ميضلمةةضلم ةةومرب لبح ةةوا يض

ي(ل ل اةفلاةةو لبحا ي ةةال1232هةةةل 630مةوحارقدلمةةضلبحمفننةةالع ةىلثةةفل ةةي لب ةضلبمثيةةر  
لع ىلهةاهلبممةالب خشة لمولبخوب  ال ةو لجةونللو ا ل ة لبحة ندعمرل اي لح م  ميضل لبخيب 

،لاةةو لحةةكل ةة لرةةالقشلمةة ل  ةةي لهللا  (لمةةولن     ةةكلبحرجةة لحي ةةخأي   ل ةة لبح ةةالقلهياةةي ل 
قحةة ل كةضل  ع ةة  ل،لقاةةو ل  عة لهةابلموحمهةةوجرمضلمةضل ةرم ،لقخيةرلحةكلمةةضلرةالقشلبحيةيي...

لعيمةةو لخ ةىلعةنه ل و خشةةرقبل ة لبحة ند،لم يةره لمةضلبهة لمكةةا ق ةةاحكل،ل(23 ..لا.  مةولقحة ن
  لعهةفهلحمعوقمةال ةضلب ة ل ةفيو للق مج،لفلبحا ي العيمو لهيلمضلرينرلهاهلبح يو ا ع

بيل ةةويلمعوقمةةالمءهةةيدلب ةةخينوييال(24 ،ل راةةي لبحث ةةرلعنةةفمولاةةو لبمخيةةرلقبحيةةَولع ةةىلبحشةةوي
معةةفلب لاو ةة لجميةة ل خيثةةو ل،لممةةولاراةة لع يةة لرةةالقلبحث ةةر،لأل شةةونلبم ةةلي لبحث ةةر ل

ق ةةةوميبلم ةةةخجلعةةف لجةةةال ل ةة لبحث ةةةرلبهمهةةةولل(25 ،لمةةابصةةث  ل رمةةةالق  رل،لبحم ةة ميضل رمةةةا
بحخةة لاةة ل خ هةةولمةةضل  ةة لمعوقمةةال مةةضل،ل(28 لقمةةضلثةة لجالمةةر ل  ةةر ،ل(27 ق قدط،ل(26  قبد

المعوقمةال اة لمةوحءي لل افليارلبحاه  ل  لبحع رلب لقبحة لبحشةويل ل(29 ،لبحا ي العيمو 
ي ل ب لمعوقمةال ةفلحعة ليحةكلمةودعىلبحةفاخي لبحعةفق لب ل اة،ل(30 ال  لبحث ةرلقرةالبل   ةرط

مشةءعولبحنةوطلع ةىلبحنةالق لبحةىل،لخلولخلةيب لثو خةالقمخخومعةال ة ل يو ةخ لبحث رمةالا ةك
لل(31 . ونلعضل يوم ل خايمالبم لي لبحا ل ويلمل شوي ،لبحمنواعلبح وث يا

معةفلب ل،لقم فقلب  لب بدل احكلاايمال العخه لبحىلبحث رلقعفيلبحخايبلمةضل اي ة 
جع خه لنخا  ي ليحكلمأ ل ويلمأ لو لبحنةوطلبم بلة لقاةياينه ل فيلحه لبمرربنب لبحخ ل

امةول ةويل ناة لبحنةوطلمةضلمع ثةكل،ل  لا كلبحمنواعلبح وث يالم ةخ نحهولقبحخمخة لمايرباهةو
ع ةكرمالم رمةاللقبحخ لخةردلمنهةولمةأق لثم ةا،لقثمالقب لوكيالمصي  لخوصالبحىلعكو

بحا لاو ل عخر لبحان ال مةضلق احكلب ب لهوج لبحايبلمضل اي لبحث رل،لبحىل  ر 
قب لب خارب لبحنةوطل خ ةكلبم لوعةو لمةضلبم بلة لقام ةكه ل،لبحا ي العمرل ضلبحالو 

 وةةنلعةةضلثمو ةةال،لبد لممعوقمةةالبحةةىلب شةةونلجيشةةَولاةة لنةةفب عيبلعةةضلب بلةةيه لا ةةك،ل هةةو
قمنةة لرةةو ب لبح يةةال لييضلبقلهءمةةواه لبحمخي عةةالع ةةىلبحمةةف لبح ةةوث يالق ةةاحكل،لبم ةةلي 

ب لاةة لهةاهلبحخمهيةةفب لقبمعةفبدب لقاايمةةالل(32 ،لهف ة لمةةضلب ةخيلو لبحنةةوطلهنةوشلا اةع
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بم ةةلي لقاةةيايضلبحنةةوطلاو ةة ل ةةوماالحميب اةةالبحا ي ةةالعيمةةو لبح ةةمو لحمعوقمةةال راةةي ل
ل(33 بحث ر.

  ةةةجلبحمءةةةو لبمةةةويل و  ةةة لمةةةضل نةةة ل،لب لاةةيح لعيمةةةو ل ةةةضلع و   ض(بحان ةةةال
اربمةةال يةةنه لق ةةيضلبحا ي ةةالحخ ايةةعلبمةةو يه ل ةة لبحةةانضلعمةةفقبلبحةةىلب ةةخ ن لصةة البح،لبميةةا

بيلاو لمعوقمال،لبح يلر لع ىلبحمربكاللبحر ير ل  لبحفقحالقخوصالبح يو يالقبمدب مالمنهو
مب  لبحفقحالبمميمال فلال  لحان العيمو لع ىلب هولبح فب الحيصةي ل نةيلبميةالحخةيح ل

 ةةةوظلموحان ةةةالح  يةةة لبممةةةي ل ةةة لبمثخ،لامةةةولبد شلبهميةةةالب  ةةةي لبحشةةةوي،لشةةةبق لبحم ةةة ميض
خوصةالمعةفلب لبا ةعلحهة لبحا ي ةالعيمةو لبحعنةو ل ة لبدب  لشةبق لبحيم ةو ل،لمص الدبيما

ل(34 .بم نميالقاعيين لقبحيولع ىلبحشويلمضل    
قم ةةةةةةةفقلب لمعوقمةةةةةةةالب نةةةةةةة لبحا ي ةةةةةةةالمعةةةةةةةفلب لعةةةةةةةرضلع يةةةةةةة لا ةةةةةةةكلبحخمهيةةةةةةةفب لل
 لبحا ي العيمةو لم  يةَولا ة لقبحية لبيل رعو لمولا ير لا كلبح يو المضل  ،لقبمعفبدب 

قيحةكل،ل يفلب  لبشخرطلع ي لب ل ص  لبحاود لقبحءنفل  ونه لمعه ،لع ىلدمشعلموحا ي 
..بق لمةضلرةالبل ة لبحث ةرلمعوقمةال ةضل.ي(لب ل ا922هةةل 310مول  هة لمةضلاةنيلبحل ةر  

عيمو ل  مولقحَ ل؛لقاو ل فلب خأي لعمرل   ل أي لح ل،لب  ل فيو ل مضلعيمو ل ضلع و 
قملا اةر ل يةنه ل،لق ةو ل ملانخاة لبحنةوط،لثخىلعاليلع ىليحكلمةأخره؛لح لنال لم لمعوقمال

ل.ل(35 ..لا.  ع ،ل مضلبخخو لبح القلاويعونل أثم  لقبعن ؛لخيره ل؛ل
مضلبحظوهرلب لبحا ي العيمو لمشةرا لب ل صة  لبحاةود لقبحءنةفل  ةونه لمعهة ل

،لقصفللعالممخه لقهمخه لع ىل اي لبحث رل  لا كلبح م الب  لب بدلب لنخأكفلمضلثثواه 
مل هةولحةيل ة ي لعةو ل،ل وحعر  ل مي ل  ل  ي لبحاقدلعضلبه  لقعرلة لقخوصةالبمرباة 

ل.ع ي لقبحعر  لمل ا  لبحا لقبحهيب لع ىل    
،ل افلبعودلبحا ي العيمو لبحنظرل  لميلي لبحءالمر ،لمولنهمنولهنولبمرلصا يال

قمولصي ه لح لمضل ر هولمضلشوافلبحرقيلقخيرباهةول،لوث ق وحلث لا  لاأثيرلمعوقمالقبح 
قشةف لبحخ صةينو لبحخة ل ةويل هةةولقثمو ةالبحمةف لبح ةوث يالبحخة لل شةأهولبحم ةة مي ل،لبحةي ير 

ع ةىلبحةرر لمةضل،لع ىل وث لمصرلقبحشويلقثمونخهولمضلب لخلرل يال ل ل فلن  عل هو
ل(36 كي ه ل مخ ري لب ليمنلم رمونل يمون.
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 ضلب  ل فيو لقثفهلدق ل ويرلعمو ل نة لبميةال مةضلبحا ي ةالب خلو لمعوقمالل
ثخةةىلب ةة ل،لعيمةةو ل خةةر لبح خنةةالب لنةةفب  لعةةضلبحا ي ةةالمعخمةةفبلع ةةىلجوهةة ل ةة لب  ةةي لبحشةةوي

قف ة لا ةةكلبح رةر لاةربقدهلبحةىلب لثةةو لق خهةول ة لق ةة ل،ل رةرل ة ل اة لماةةرلبحان ةالبحيهةو
ع ةىل،لال...بهة لبحشةويلع ةىلبحلوعةا..لب ل.    لق يضلح لال عرلهولع ىلبحا ي ا،لبح خنا

قاةةة ل  وةةةهولمةةةضل،لحةةة لانةةة لب خ  ةةةو  ل يةةةفلب هةةةو،لي(1347هةةةةل 748ثةةةفل ةةةي لبحةةةاه    
قعم ةةيبلع ةةىل اةة ل،لقحمةةول خةة لعيمةةو لدخةة لبمميمةةي لم ةةر لبمثةةفبالبح يو ةةيال(37 ،   ةة 

ق مةةولعةةربل،لبحان ةةالبحةةىلبح يةة لبممةةي لمكةة لجهةةيده لمةةضلخةةن لبحملوحثةةال ةةفيلعيمةةو 
قع ةىلبحةرر لمةضل،لقبحةا لاةو لع ةىل لةراه ،لدهويه لبح يو ة لبحةا لب ةخافميهلعنه لمض

بملب ل،لبحمهةةوجرمضلقبم صةةو لمةةو عيبلحرمةةويلع ةة ل ةةضلب ةة لاوحةة ل  (لب لبحم ةة ميضلمةةض
لل(38 . ر لب لع  لايحىلبحان ال  لبحمفننا،لمعوقمالب خلو لبخالبح يعالح ل  لبحشوي

 حمالت المسلمين في البحر المب نط
يلبحم  ميضلم مةن لعةف لح  ةيلر لع ةىلجةال لبحث ةرلبحمخي ة لقجع ة لم يةر ل و 

لقاو لبهمهول ،لب نميالقبم خ ود لمضلارللبحخءو  لبحث رمالق  لهولموحعوح لبم نم 
 فبح ًبرص 

،لب ةخ  لمعوقمةالمةةوكي  ل شةوا لبح ر ةة لمم وقحةالبم ةخيننلع ةةىلجالمةر ل  ةةر ل
قاةةو ل،لعمةةرل ةةضلبحالةةو لقمةةضلمعةةفهلعيمةةو لقبحخةة لاو ةة لم ةةي لمكواثواةة لمةة لبحا ي ةةا

 ل ةةة لمةةةضلبمخيةةةرلبمي ل خا ةةةي لبفةةةو رلبح يةةةال لييضل ةةة لهةةةابلبحمعاةةة لبحارمةةة لمةةةضلب ضل
قاو ةة لب ةةخعفبدبا لح ةةالقلهةةاهلبحءالمةةر لاخنو ةة لمةة لبهميةةالقلةةاومالبمهةةفببل،لبحم ةة ميض

 لقبحصةةرب لم ةةخمرلع ةةىل ةةيود،لاي هةةولمةةضلبهةة لمعو ةة لبحث ةةرلبحمخي ةة ،لبحخةة لدعةة لبحيهةةو
بحخةة لب ةةخمف لبهميخهةةولمةةضلمي عهةةولبحةةا لنةةيث لح نةةوفرلب هةةولبشةةث لممةةف  ل،لهةةاهلبحءالمةةر 

نةةةةفق لميجةةةة ل  ةةةةيلب  ةةةةي لبحشةةةةويلقبثخنحهةةةةولحةةةةراضلبحالبقمةةةةالبحشةةةةموحيالبحشةةةةر يالمةةةةضلبحث ةةةةرل
قبمم ةةةو لمنهةةةولبحةةةىل،لجع هةةةولم ةةة لب ظةةةو لمنهةةةولاةةةر لا ةةةيولبحصةةة ر لقبحشةةةوي،لبحمخي ةةة 

 اثواهةةةةولمةةةة لب  ةةةةي لبحشةةةةويلموحمشةةةةو م لبحخءو مةةةةالبقل وةةةةننلعةةةةضلب،ل يةةةةرق لبقلبم ةةةةكنف ما
ةةيرلمةةضل يحنةةولب هةةولبهةة لبحم ةةوحك،لبح ر يةةا بحخةة لاع رهةةولبحايب ةة لبحخءو مةةالبحم م ةةالل ةةنللن
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قبد بشلمعوقمةةالحهةةاهلبمهميةةالعنةةفلد ب ةةخ ل،لموحمنخءةةو لبحةةىلب ةةيبللمةةف لبحث ةةرلبحمخي ةة 
 لثةيضلاةف عه لبمثةفبالبحةىلقحمولاو لبح يال ليةي لنخاةاق هولم ءةأنل عخصةمي لمة،لحمي عهو

 وةننلعةضلاةي ه لنخاةاق هولم لةانلحخمةيمضل،لبم   و لعنفلبح و ب لع ةىل ةيبث لبحشةوي
اق  مولاءمع لهي لبحءيي لمضلبح رمايضلبحم  ميضل،لمربك ه ل  لبحلرمعلبحىلبحشويلقريره

،لبحمةون  ة  ثةر ه  هيكةي ل،ليحةك مض قلكير ثر يا   ينا موياقبحرقيل  لبح  ضلحر ل رمعل
لل(39 اللهي   كي ل قمو بحث ر هاب ص ا قهاه

ب لشون لبم فب لب لاري ل،لق خيءال ح و لمعوقمالقبصرب هلع ىلرالقلبحث رل
ح خ هةةةةةولمك  ةةةةةالمو خشةةةةةهودل قجةةةةةالبحصةةةةة و  ل ثةةةةةود ل ةةةةةضللبق لرةةةةةالق ل  ةةةةةيلهةةةةةاهلبحءالمةةةةةر 

بحخةة لد نةة ل،لبيلثةةربيل نةة لم  ةةو لبم صةةو ما،لبحةةا لصةة  ل قجخةة لمعةة ،ل(40 بحصةةوم 
قاةو لمعوقمةال ةضلب ة ل،لقعربلما رلبحمةرل لبحصةوح ا،لبصثجل  رهولمالب َبل  لبحءالمر  يهولقل

م ة  لشةرطلبحا ي ةالعيمةو لع ية ل ة لب ل صة  ل،ل فيو ل فلص  ل قجخة لمعة لب وةونل
هةةةةةل28 ق ةةةةفلاةةةة لحهةةةة لبح ةةةةخجليحةةةةكل ةةةةنا،لبحاةةةةود لقبحءنةةةةفل  ةةةةونه لمعهةةةة ل ةةةة لهةةةةاهلبح م ةةةةا

ل.(41 ي(648 
عنةةةفلقصةةةي لبحءنةةةفللبهةةة لبثةةةفبالهةةةاهلبح م ةةااخ ةةفالبحرقب ةةةو لبحخو مايةةةالعةةضلل

،ل يةةفلب هةة ل  وةةيبلبحخ ةةوقض،لقبحةةانضلب بدقبلب لنخ وقلةةيبلمةة لبه هةةو،لق ةةالقحه ل ةة لبحءالمةةر 
،لق هةةولثةةرقب لاييةةر ،ل خاةةفيلبحم ةة مي ل  ةةيلعوصةةمالبحءالمةةر ،لقبعخصةةميبلمأ ةةيب لمةةفننخه 

ممول(42 ،لم ر لقبخاقلبحرييرلمضلب،لقب خيحيبلع ىلاني هو،لق عفلثصو ل صيرلب خ ميهو
قاةف لشةرقطلبحصة جلع ةىلبحعيبمة ل،لبللرلثوك لبحمفننالبحىلعافلبحص جلم لبحم  ميض

 اةةةةفلبشةةةةخرطلع ةةةةيه ل،لبح قيقيةةةةالبحرومنةةةةالق بنلهةةةةاهلبح م ةةةةالقبحهءةةةةييلع ةةةةىلهةةةةاهلبحءالمةةةةر 
ل.ع ىل  يلمولنبدق  لح فقحالبح يال ليا،ل(43 بحم  مي لد  لم  غلا يرلمضلبحءالمال

ص جل  رطلق  لع ىلجالمال ثعالبممبلنبدق هولبحىللب لناارلبحل ر ل ا...ل
حةي لح م ة ميضلب ل  يحةيبل يةنه لق ةيضل،لقمةبدق لبحةىلبحةرقيلمي هةو،لبحم  ميضل  لا ل نا

قع ةيه لب لنبي ةيبل،لع ىلب لمل  القه لقم اولا يبلمضلق بنه لمضلب بده لمضلخ  هة ،ليحك
رللبمةةةويلبحم ةةة ميضلع ةةةيه لقع ةةةىلب لنثلةةةل؛لبحم ةةة ميضلمم ةةةيرلعةةةفققه لمةةةضلبحةةةرقيلبحةةةيه 

ل(44 .امنه 
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مةةةةةضللحعةةةةة ليحةةةةةكل عنةةةةة لخوةةةةةي لبحةةةةةرقيلح م ةةةةة ميضلقب لمل  ةةةةةوعفقبلبعةةةةةفبنه ل
ق وحماو ةة لاالقمةةفلبحم ةة ميضلمأخثةةو ل،لقب لمل ل عةةيه لع ةةىلب ةةرب لبحم ةة ميض،لبح يةةال لييض

بح يال لييضلقمولجع ه لنناوي لبحص جلألكيرلمةضلمةر لقمعةوقدلبحم ة مي لرةالقه لح ءالمةر ل
 ينمةولل،(45 اي( ارةاللبحم ة مي ل   ةرطلثو يةونل653هةة ل33   لثةيبدال ةنالرلبحاه   افليا

ل(46 لي(.655هة 35 نر لب لبمثيرلب لبح الق لبحيو يالحهولاو  ل نا
ملوم لبح و ب لبحصيفيال،لبمرو  لع ىلجالمر ل  ر لمضل   لبحم  ميضلبا م ل

قبحخة ل،لمي ل اشةي لخلرهةوقبحخة لاةو لبحم ة ،لقبحشخيمالقع ةىلبحءةال لبح يال ليةالبحمموث ةا
قحمةةةةولاخمخةةةة لمةةةة لهةةةةاهلبحءالمةةةةر لمةةةةضلمي ةةةة ل،لننثعةةةةتلمنهةةةةوللةةةةر بنل  ةةةةي لمةةةةو ضلبم ةةةةني

قمةةضلثةة لباءةةوهلبحم ةة ميضلمأ ظةةو ه ل  ةةيل،لقحشةة لثراةةالبح يةةال لييضل يهةةو،لب ةةخربايء لهةةوي
،لقبحخة لاةراث لمة ل  ةر لمممةرللةيع،لجالمر ل قبدلبحارمثالمنهولبحخ لاريرل يهةولبحارصةنا

قهةيلمةولجع هة ليقلماةف  لب خصةود العةضل،لمي عهولبحء رب  ل  لميفب لبحخءةو  ل وننلعض
ل(47 .امولقصمخه لموحعو لقبح ف لقلمعفاه لعضلبحياا،لارمعلا كلبحارصنا

قممةةةةةولااةةةةةفيلن ةةةةةفقب ل ةةةةةخجلجالمةةةةةر ل  ةةةةةر لهةةةةة لامهيةةةةةفب لمةةةةةضل  ةةةةة لبحم ةةةةة ميضلل
هةةةولاومعةةةالق ةةةوألخالمعوقمةةةالحراةةةي لبحث ةةةرلقبح ةةةيلر لع ةةةىلجةةةال لبحث ةةةرلبحمخي ةةة لقجع 

ح م ةةة ميضلق وحخةةةوح لبحيصةةةي لبحةةةىلجالمةةةر لصةةةا يالقبح صةةةي لع ةةةىلخيرباهةةةولقلةةةمهولبحةةةىل
ل.بم ني
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  محاوالت فبح صقلية 
اأثر لصا يالمصي  لريرلمثوشر لموح خيثو لبم نميالمنالعهفلبحا ي العمرلل

 اةةفلحءةةألبحيهةةولمعةةيلبحنةةو ثيضلمةةضلاةةرب   لبح ةةر ل ةةرب بنلمةةضل،لقمةةضلمعةةفهلبحا ي ةةالعيمةةو 
 رو ة لل(48 ،ليل(643هةل 23 ق خ خهول نا،ل يب لعمرقل ضلبحعو لبحخ لبثخ  لبحمفننا

بح م ةةةالبمقحةةةىلع ةةةىلصةةةا يالثينمةةةولب  ةةة لح خ هةةةولمعوقمةةةال ةةةضلب ةةة ل ةةةفيو لقبحةةة لبحشةةةويل
  لبح يضلبحا لاو  لهي لمصرلا  لبمر لع فلهللال ةضل ةعفل ةضل،ل(49 معوقمال ضلثف ول

 اةةةفلشةةةك  لا ةةةكلبحاةةةيايضلمصةةةف ل ةةةي ل،لرلةةةوعابخةةةيلبحا ي ةةةالعيمةةةو لموح،ل(50 ب ةةة ل ةةةر 
قد و يةةةونللةةةفللح ث رمةةةالبم ةةةنميالقحع ةةة  دق بنلمةةةو  بنلقمميةةةالبنلمةةةضلمصةةةرلقبحشةةةويلهءيميةةةولن

 ة  لا ةةكلبح ةالق لمةضل  ةة لل؛لقم رجةة ل ةو م ييف(51 ،لبح يةال لييضل ة لشةةرللبحث ةرلبحمخي ة 
لا يةربنل ة ل ةخجلقبحا لبثةر ل صةربنل،لبحىلمنو  خ لحيبح لمصرل و علبحاار،لمعوقمالبحيبح 

 فلعةال لقبحة لمصةرللقاو لبحا ي العيمو ل(52 ،لق و لثظي لعنفلبحا ي العيمو ،لب رمقيا
معفلب ل،لبح و علق وا هولعمرقل ضلبحعو ل مضلبحا ي العمرلقعينضلع فهللال ضلب  ل ر 

امةةولاةةو لمةةف يعونلموحعوا ةةال  ةةيه لاي ةةِ لبخيةة ل،لكةةو لحةة لبمشةةرببلع ةةىلخةةربدلمصةةرلا هةةو
لل(53 موحرلوعا.
او  لا كلبح الق ل وييالقجرمئالموحن ثالح ث رمالبم نميالبحخ لاو  ل  ل فب ةالل

 يةفلب هةولحة لاةخمكضلمةضلبح ةيلر ل،لمربك لا كلبح م القصة  لبحةىلصةا يالبملب ،ل شييهو
ع يهةةولم ةة  لا  ةة لق ةةوي لبحةةف و لبح يال ليةةالبحخةة لاو ةة لا ةةيللمربكةة لبم ةةلي لبحعر ةة ل

بحع كرمالبمقحةىلح م ة ميضل ة لبحث ةرلمقيةود لل هولح لارضلبح م اق ر لبل(54 ،لعف نلقالي بنل
 اةةةةةفل ةةةةةثاخهولمعراةةةةةاليب لبحصةةةةةيب  لبحث رمةةةةةال،لمعوقمةةةةةالعنةةةةةفمولاةةةةةو لقبحيةةةةةونلع ةةةةةىلبحشةةةةةوي

بملب لا ةةكلبح م ةةال ةةفل شةة  لقحةة لا اةةعل ءوثةةونلمشةةهيدبنلقعةةودل،ل(55 لي(654هةةةل 34 ةةنا 
ماخةة لبحا ي ةةالعيمةةو لاي  ةة للق عةةفل(56 ،لب ةةضلثةةف ولبحةةىلبحشةةويل ةةثعيلبح نةةوي لقبم ةةر ل

بح خيثو لبم ةنميالع ةىلبحءالمةر لقحة ل اة لبحم ة مي لمم ةوقم لبخةر لع ةىلبحءالمةر لبحةىل
لل(57 ب لب خخ لبمرلبحان الحمعوقما.
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 المبحث الثاني
 صقلية في عسد االم  ين

ب  ةة ل،لمعةفلب ةخخثو لبممةرلحمعوقمةالقبصةثجلمب ة لبحفقحةالبمميمةال ةنلمنةو  ل
،ل(58 ي(ل663لهةة 43مالعر يالح القلبحءالمر لمقيود لمعوقمال ضلثف ول ةنال بق لثم الم رل

ل-حرنهولح لا ر ل ءوثولامولاةو لماللةونلحة ل،لبحا لاو ل ويث لع ىلبحشويلق ويفلب ليح 
قا شةىلق ةونلبحرةيحيربل،لاخث لبقحم ييطلبحيبح لبح يال ل لبحمقةي ل ة ل ب ينةول افلاو  لصا يا

لةلقعةةودل ةةضلثةةف ولبحةةىلبحشةةويل ةةثعيلبكيةةرلجةةي لبقحم يةةيطلقه ةةكللقه ةةك هةةيل   ةة لهيةة 
ي(عةةةال لمعوقمةةةالقبحةةة لمصةةةرلع ةةةفهللال ةةةضل667هةةةةل 47 ق ةةة ل ةةةنال(59 ،لبح نةةةوي لقبم ةةةر ل

لقبل ىلبحم  مي ل  الق لب ضلبحرقي،لعمرقل ضلبحعو لقعينضلع يهولمعوقمال ضلثف و
بلةلرللامةولب لبحم ة ميضلب ةخيحيبل ة لهةاهلبح ةنالع ةىل راوجنةالممةول(60 ،لصي ونلقشخوننل

قثوقحة ل يال لةالب ةخردبدهولمةضلبحم ة ميضلمخاةا نل،لبح يال لييضلبحىلبم   و لبحىلصةا يا
بملب هة لب ةخردقهول ة ل،لبملب لبحم  ميضل يايبلع يه لهاهلبح رصةا،لمضلصا يال وعف لحهو

ل.(61 بحعويلبحما  
ي(لقبحخةة لشةةو شل يهةةولبحمعةةوقمخيضل671هةةةل 51بمةةولبح م ةةالبحيو يةةال رو ةة ل ةةنال ل

معةةفلب لاياةةف لحةةرق لبحان ةةالقمراةةالهل ةة لبحشةةويلقبصةةثجل،لب ةة ل ةةفيو لقب ةةضلثةةف وب ةةضل
 أ  ة  لل(62 ،لقبصثجلبحيةو  لقبحية لع ةىلمصةرلقبحشةوي،لمب  لبحفقحالبمميمال نلمنو  

مضل  ة لبحا ي ةالمعوقمةال،ل(63 هاهلبح م الع ىلصا يالمقيود لع فلهللال ضل ي لبم صو  ل
ل(64 ،ل لق يةةر لمةةضلبحةةاه لقبحخةة لثم ةة لبحةةىلبحا ي ةةابحةةا لف ةةرلم نةةوي،لققبحيةة ل ةةضلثةةف و

ع فهللال ضل ي ل فلب ةخ  لبح يلةىلبحخة لاو ة ل ةويف ل ة لبحءو ة للقماارلبحمب خي ل ب 
قبحةةا ل،ل(65 بح يال لةة لبحخةة لا ةة لبرخيةةو ل  ةةلنليضلبحيةةو  لبم رباةةي لبحةةرقيل ةة ل ر ي ةةا

 ل اصةةفلمةةضلق بنلقاةةو،ل اةةاللبهخمومةة لع ةةىلبحيم ةةو لبحارمثةةالمةةضلجنةةي لب لوحيةةولقصةةا يا
امةةولب لبمم رباةةي لبحةةا ل،ل(66 هةةاهلبحالةةي لبح ي يحةةالدق لاليمةةعلبحعةةر لح  ةةرلبحيي ةةو  ل

قحةةي لحةة للاةةنهلمةةضلبحءو ةة لبح يال لةة ل  ةةلنليضلبحربمةة لاةةو لثةةفنتلبح ةةضلق  يةة لبحخءر ةةا
قاةةو لبممةةرل ةة لبحشةةويلم ةةخخثونلحمعوقمةةالامةةولب ةة لبااةةالمةةضل،لخ ةةرهلمةةأمي لبح ةةر لقبحث ةةر
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ح ان الم ك لاوعالبه هولح لقحخ ايعلبمنيخ لبحخ لاو لنخل  لبحيهول  ل ا للدمشعلمراالبنل
حةابلمواةة لبحظةةرقبل،لقحع مةة لمأخثةو لبحءو ةة لبح يال لةة ،لمراةاللبحان ةةالقبح كةة لح نة لبميةةا

اةةةةو يبلمل،لقب ةةةةخمرقلمةةةةف لايم ةةةةا،لحخءفنةةةةفلبحم ةةةة ميضلثةةةةرق ه للةةةةفل يال لةةةةا،لميبايةةةةالحةةةة 
قفة لبممةرلع ةىلمةولهةيل،لثة ل عةيدق ل ة لبحر ية قمةضل،لنن   ي لخنحهةولبمل ة لبحشةخون

    لبح ةرللبحع ةكرمالبحث رمةالحوةمو لبح ةيلر ل،لع ي لبحىلب لبث لمعوقمال ف يلبج  
قشون لبم فب لب ل صةودبلب  ة و ل،لبيبلمولثفث ل يلىلدبخ لبح ي لبممي ل،لع يهو

بحةةةىلقحةةة لاعةةةفلريةةةرلعةةةفدل  يةةة لمةةةضلبح ةةة ضل،لبم ةةةلي لبم ةةةنم لعوصةةة الشةةةفنف لدمراةةة 
ل(67 .بحشوي

 ضلب  لل(68 ي(ل خجلبحم  مي لجالمر ل قدطلمقيود لجنود 679هةل 60ق  ل نا ل
ق عةةةةفلق ةةةةو لمعوقمةةةةالقمثو عةةةةةالبحم ةةةة مي لم نةةةة لنالمةةةةفلبحةةةةةا لبخةةةةالب ةةةةيهلحةةةة لبحعهةةةةةفل،لبميةةةةا

اي  ةة لرةةو ب لبحم ةة ميضلع ةةىلبحءالمةةر لم شةة و لنالمةةفل ةةضلمعوقمةةالمأثةةفبال،ل(69 موحان ةةا
 يةفلب لمةف لخن خة ل،لبمرلبحان الح لقب ش وح لمأمرلب ضلبحال يةرلبحمشرللبم نم لحخي يخ 

حةة لا ةةخمرلاةةيمنلققب خةة لبحمنيةةالمعةةفلثنثةةال ةةنيب لمةةضلخن خةة لحيا  ةة لب نةة لمعوقمةةالمةةضل
قبحمكيةةةرلمةةةضلبحمةةةب خيضل اةةةي ل،لمعةةةفه بملب لبمخيةةةرلحةةة لاةةةفيلخن خةةة لبممةةةف لب  عةةةيضلنيمةةةولن

قمةةةاارل(70 ،لثةةةفبنلموحان ةةةالمةةةضلمعةةةفهريةةةرلب ةةة لحةةة ل عهةةةفلم،لشةةةهرمضل وةةةوهول ةةة لبحمةةةرض
مةضلثنقاهةولل ال  مةولبثخوةرل ية لحة ل بملا ةخا لل؟ ةأ ىلق ةو ل مةوللصة  بحاه  ل يحة 

َ ِ  قللا مق لمرب اهولا
ل.(71 

مةةضلبحظةةوهرلب لبح ةةنيب لبحخةة لا ةة لق ةةو لمعوقمةةال ةةضلب ةة ل ةةفيو لشةةهف لاا ةةامونل
ق ةةاحكل،لبح يةة لبممةةي للامةةولشةةهف لبحرييةةرلمةةضلبحصةةربعو لدبخةة ،ل ةة لبح كةة لقبحةةيمنب 

قحرةةضلن ةةفقل،للةةعللبمهخمةةويلمةةأمرلصةةا يالقريرهةةولمةةضلبحءةةال لبحم يلةةال ةة ندلبحم ةة ميض
ثخةىل،لي(683هةة ل64 مولب لدخ ة ل ةنا ،لب ه ل ر ليحكلاو يبل  كمي ل يلراه لع يهو

جونلبمرلب خاو لبحان الدبخ لبمميمي لب   ه لمضلبم ر لبح فيو يالبحخ لانخم لبحىلب يل
بحةةةا لقجةةة للبحمخمي ةةةال  يعةةةالمةةةرقب ل ةةةضلبح كةةة ،ل ل ةةةضلثةةةر لبحةةةىلبم ةةةر لبحمرقب يةةةا ةةةفيو

بهخمومة لبحةةىلمصةرلحير ةة ل يبعةفلبحفقحةةالبمميمةال يهةةولقم ةخا للع يهةةولب نة لع ةةفلبحعالمةةالل
ل(72 .قمعيدلبحىلبحشويلقمخي ىل يهو
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لي(ل هةود لبحةرقيلحيةأمض684هةةل 65ايحىلع ةفلبحم ةكل ةضلمةرقب لبحان ةال ةنال ل

 ة لثةيضلب لصةا يالل(73 ،لجو  لقحي خ  لحخيايفلب او لثكم لمضلجهالبخةر لشره لمضل
 ةضلل(75  ةيحىلث ةو ،ل(74 بحخ لبصث  ل وعف لع كرمالحشضلهءييلع ىلبحعر ل ة ل ر ةا

ل  ةةرلمةةضلبحةةرقيلقبح ر ةةرلمجئةةي ل،لبحنعمةةو لع ةةىلشةةمو لب رمقيةةالق راوجنةةالقب ةةخيحىلع يهةةو
 أصةةث  لصةةا يالمةةنيبنلح هةةو  يضلل،مي مةةول ةةرقلمةةضلاةةرب   لبح ةةر لم ةةثاونل،لبحةةىلصةةا يا

قبصث  لصا يالاهفدلبحيجيدلبحعر  لمأ رمقيةال،لبحرقيل عخصمي ل هولمضلهءمو لبحعر 
 ةيمولقب هة لب ةخلوعيبلل(76 ،لكي هول وعف لح هءةييلبحع ةكر لع ةىلبحعةر لقمةنيلألعةفبيه 

 ةةةةضل ةةةةي لبح  ةةةةي لقبحةةةة لب رمقيةةةةالبحمر ةةةة لمةةةةضل  ةةةة لث ةةةةو لحاخةةةةو لبحةةةةرقيلل(77  خةةةة ل هيةةةةر
ل.ل(78 ر رقبح 

،لبملب لبحنءةةو لحةة ل كةةضلث ةةي ه ،لرةةالبلبحعةةر لبحءالمةةر لمعةةفليحةةكلبكيةةرلمةةضلمةةر ل
لمي ىل ةضل صةيرلب رمقيةا هةةل92قاة ل ة لقمنخة ل ةخجلبم ةفح ل ةنال ،لخوصالمعفلب لقح ن

قحرةةضلمةة ل ف ةةالبحاةةر لبحيةةو  لبحهءةةر لعةةوقدلبحعةةر لرةةالقه ل(79 ،لي(قب شةة وحه ل هةةو710 
مقيةةةةةود لم مةةةةةفل ةةةةةضلبقطل،لي(720هةةةةةة 102ول ةةةةةنا قاو ةةةةة لبقحةةةةةىلرةةةةةالقباه لحهةةةةة،لحصةةةةةا يا

بملب ة ل  ِخة ل،ل ة لثم ة لحاخةو لبح ر ةر،ل(81 بحةا لب  ة  لنالمةفل ةضلب ة لم ة  ،ل(80 بم صو  ل
ن  ةةتلبمق لبملب لعةةودلمةةضلرالقاةة لبحخةة لحةة لا اةةعل خةةويولاةةاارل ةةي لل  ةة ،لع ةةىلبنةةفنه 

لل(82 .معيلبح نوي لقبح   
 يةةةةفلب ةةةة ل،لقبحةةةة لمصةةةةرل(83   ةةةة ل  ةةةة لبح ةةةةنالاةةةةيحىلب رمقيةةةةالمشةةةةرل ةةةةضلصةةةة يبل

ب خا للبخوهلع ىلمصرلقخردلبحىلب رمقيالح قيويلمعةف لبعمةو لمةضل ينهةولاخثة لبحمخهمةيضل
بملب لبهةةةةة لعمةةةةة ل ةةةةةويلمةةةةة لهةةةةةيلرةةةةةالقهلحصةةةةةا يال ةةةةةنال،لمماخةةةةة لب ةةةةةضلب ةةةةة لنالمةةةةةفلقريرهةةةةةو

،ل ن  ةة ل ةة لبحث ةةرل ةةو هي،لي(معةةفلب ل   ةة لب خشةةهودلقبحيةة لع ةةىلبم ةةفح 725هةةة 107 
 خيءالح ظرقبلبحءيمالبح ةيئالبحخة له ةكل،لب لبح م الب خه ل هو الاع اقع ىلبحرر لمضل

حيمةي ل هةولمعةفل ةنخيضل،لبملب  لعةودلبحةىلبحايةرقب لموح ة  لبحرييةر،ل يهولمضلجيش لبحريير
ل(84 .مخوثربنلموحمرض

اةةةو لبشةةةهرهولثم ةةةال،ل ةةةويلبمميمةةةي لمعةةةف لثمةةةن لح ةةةالقلصةةةا يالا ةةة لق ةةةو لمشةةةرل
قمهمول كضلمةضل،ل(85 بحم خنيرل ضلبح و ال  مي لب ضلبمثير لقبحا ،لبحم خنيرل ضلبح ث و 
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ب ةةم ل وحةةةا لنهمنةةةولهةةةيلب لهةةةاهلبح م ةةةالاو ةةة ل مةةضلقبحةةة لب رمقيةةةالع يةةةف ل ةةةضلع ةةةفلبحةةةرثمضل
قم  عةةربل ةة  ل شةة هول اةةفلبخخ ةةللبحمب خةةي ل ةة ل،لقب لهةةاهلبح م ةةال ةةفل شةة  ،ل(86 بح ةة م ل

 م ةةالم مةةفل ةةضلبقطلبم صةةو  لا،لحع  لنرجةة لبحةةىلبحظةةرقبلبحءيمةةالبحصةة ثا.ياةةرلب ةةثوم 
قبحمةةرججلب لبمثنةةيضلمعةةونلبجخمعةةولحيهيئةةولب ةةثو ل،لبقلحع هةةولح ةةينلااةةفنرل مةةضلبح ةةو  ،لبح ةةوماا

،لبقلحع هةةةةةةةولبحم ةةةةةةةو  لقبح ةةةةةةة  لبحخةةةةةةة لب ةةةةةةةخهيا لبحةةةةةةةىلد جةةةةةةةالبم  ةةةةةةةو ،ل شةةةةةةة لا ةةةةةةةكلبح م ةةةةةةةا
بممةرلل،قبم خمرب  وح القلحف جالب لب خر لبحشخونلقبشخف لبمميبدلق ةون لبحظةرقبلبحءيمةا

قمر ةة ل ةة لبثةةرهلقبحةةة ل،لممةةةولجعةة لبحةةيبح لع يةةف ل  وةة لع يةةة ،لبحةةا لعءةة لم شةة لبح م ةةا
قثم ةة  للق ةةويل ةةفق هلم ث ةة لقاعانثةة ل ةة ل ةةءن ،لاةةرب   لحيك  ةة لقم م ةة لمشةةفقدلبحيثةةوللبحيةة 

لهشةةويل ةةضلع ةةفلبحم ةةكلب ل عالحةة لعةةضلقم ةةالب رمقيةةالممةةولدعةةىلبحا ي ةةا،لب ةةثو ل شةة لبح م ةةا

 ةضلع ةفلل(89 بحةا لب  ة ل ةفق هلبحاويةفلث ية ،ل(88 ع يفلهللال ةضلبح ث ةو لقمعيضل فمنلعن (87 
قبحةا لب خصةرل،لح ةالقلصةا يا،لقاةو لمعة لب نة  ل،لب  لع يفلبح هر لبثةفلبث ةودلعقثةال ةضل ةو  

،لقثوصرلعوصةمالبحءالمةر ل ةيربكي ،لع ىلبح يال لييضلب خصو ب لح ل شهفهولبحم  ميضلهنوش
ل.لعن لخويعه لبحخويلح م  ميض  ل حعل(90 ،لقبج رلبه هولع ىلد  لبحءالما

  اةةيه لمربكةة لبحةةرقيللبح ث ةةو ل ينرجيشةةونلبحةةىلصةا يالالب ةض يةاارلب ةةضلبمثيةةر ب لل
..ق ةةيرلب ةةضلبح ث ةةو لب وونجيشةةولبحةةىلبح ةةيطلقب ضل،. ةةأ خخ يبل خةةومنلشةةفنفبنل أ هالمةة لبحرقي

ل.(91 ..لا...لقاو لح لا ل نالرالب ل،.بح يدب ل  نميبلقف رقبقعودقب
مضل ةيوللبح ةفنتلب لهةفبلبحاويةفلث ية لبحثاةونلاة ل  ةخرم ل ةخجلبحءالمةر لقم ه لل

ل و ةخفعوهلبحةيبح لع يةفلهللالحامة ،لبح اونل فل وم (92 بملب لثي  لح  ر رلنخالعمهولمي ر ،لك هو
ل(93 ا كلبحيي  .
ق ةةةةاحكلارةةةةي لا ةةةةكلاخةةةةرلبح مةةةةن لبحخةةةة ل ومةةةة لع ةةةةىلبحءالمةةةةر ل ةةةة لعهةةةةفلبحفقحةةةةالل

 نمةيل؛لننثةللب هةولاو ة لمراثلةالمةضلجهةال،لمن لع ىلصةا ياحخ كلبح لقبحمخخث ،لبمميما
قبثةةيب لبحم ةة ميضل ةة لدمشةةعلقبح ةةرل،لبحث رمةةالبم ةةنميالمنةةال مةةضلمعوقمةةال ةةضلب ةة ل ةةفيو 

قمضلبحظوهرلب  ل،لمضلجهالبخر للقلثيب لبح يال لييضلبحخ لاو  لبحءالمر لاومعالحه ،لبم رما 
ق يمةة لع ةةىل،لهءمةةو لبحم ةة ميضلع ةةيه ب دبد ل،لك مةةولَلةةع  لبثةةيب ل يال لةةال ةة لبحةةفبخ 

مي مولاأثر لم خنالبحمشرلل،لامولب لهاهلبحهءمو ل فلاخي للاأثربنلمأثيب لبحم  ميض،لبحءالمر 
قمضلث لب خاو لبح ك لمضلبحع يميضلبحةىل نة ل،لقمضلث ل خنالب ضلبحال ير،لقماخ لبحا ي العيمو 
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 نرةرقلب ل اةي  ل،لال لبقلبحاخة بقثخةىلثةيضلنخعةرضلبحةيم لح عة،لبقل خر ل خجلبم ةفح ،لبميا
قاي  ة لبح مةن لبم ةنميال،لب لقم ةالب رمقيةالدخ ة ل ة لدقبمةالمةضلبحصةربعو لمة لبح ر ةر

 ةةة لب هةةة لحةةة لنخراةةةيبل،لثخةةةىل   ةةة  لبح رصةةةالح  يةةةال لييضلب ل  صةةةنيبلبحءالمةةةر .ع ةةةىلبحءالمر 
و  ةةةو لامةةةول شةةة لبمم رباةةةي ل  ةةةلنليضلبحاةةةوم لم،لبقلمكو ةةةونلبمل ةةةوميبل خ صةةةين ،لثصةةةنونل

ل.بحىلب لبصث  ل يفلبمروحثال(94 ب لي ل يال ل لبحىلبحءالمر لح مونخهو.
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 المبحث الثالث
 صقلية في عسد االغالبة

ل
ثكمة ل،لمةضل  ي ةالامةي لبمروحثالبقل نيلبمر  ل نحالعر يةالمةضل نة لبحعن ةرل

قاةةو ل،ل ةة لبحم ةةر لبم ةةنم لقرةةر لحي يةةولقجنةةي لب لوحيةةولقصةةا يالقريرهةةولمةةضلبحءةةال 
قمنخ ةةةة ي لبحةةةةىلجةةةةفه ل،ل(ي909 ل296 -(هةةةةةل800 184بحايةةةةرقب لح  خةةةةر لمةةةةضل لماةةةةره 

ل،ل(95 لقمكنةىلبمةولجع ةر،لبمع ىلبحم مىلبمر  ل ضل وح ل ضلعاو ل ضلخ وجالبحخميمة 
قااخ ةةلل قب ةةو لبحمةةب خيضلثةةي لايفيةةالقصةةي لهةةاهلبم ةةر لبحةةىلبح ةة لالقاأ ةةي لبمةةو  ل

 يةاارلب ةضلبممةو ل ب لجةفه لبمر ة ل،لق بثيال وح لشر يالثكمهةولمةضلبحان ةالبح ثو ةيا
قثةةو  ل ةة لعهةةفل،ل(96 م ةة  لبحارب ةةو  ل ممةةضل ةةعىلح قيةةويل ةةفعي ل نةة لبح ثةةوطلمةة لب ةة
امةةولاةةو لمةة لبحا ي ةةال ةة لثصةةو ل ةةضل،ل(97 بحا ي ةةالبحمنصةةي لمعةة لعمةة لع ةةفهللال ةةضلع ةة 

ل(99 ق ويل خيجيهِ ل  لعف لثرق لحاخو لبح ر ر.،ل(98 ه ير ل
ل  لب ةة لاةةو لمةةضلبحءنةةيدلبحثةةو  مضل ةةيضلجنةةفلمصةةرقمخ ةةعلبحةة ني  لقب ةةضلعةةاب لل

  ةود لبحةىلب رمقيةالقا ة لقدلبه هةولق لةىلل،بحا لح لارللح لبح خضلبحخ لبحم ل هولا ابش
 ينمةولنةر لب ةضل،ل(101 بحةا لب ةرهلع ةىلقم ةالبحةالب لمو رمقيةال،ل(100 بحاويةفلهرثمةال ةضلبعةيضل

ارهةةةةيبل يو ةةةةالبحةةةةيبح للب ةةةةخلو لا ةةةة لقدلبحنةةةةوطلبحةةةةانضل، ويةةةةفبنلاميثةةةةونللبمثير ب ةةةة لاةةةةو 
بحةةا لبيه خةة لبحمشةةوك لقبملةةلربمو لبح يو ةةيالقب ةةخونلبحنةةوطلمنةة لحخعانثةة لبثةةفل،لبم ةة ع

امولب لقبح لب رمقيالهرثمالث ضلصي ا ل  ل،ل اهونلبحمفننالقلر  لموح يوطلبمويلبحنوط
 مةضلبحظةوهرب لاة لا ةكلبحعيبمة لمءخمعةال،لق احكلبكخ  ل معالايثا(102 ،ل ظرلبحا ي ا

قمهمةةول كةةضلمةةضلبمةةرل ةةو لبحا ي ةةالبحمنصةةي لبعلةةوهلبحعهةةفل يم ةةال،ل عخ ةة لبح ةة لالجع خةة 
،لقاا ةةةةالممةةةةضلخرجةةةةيبلع ةةةةىلبحان ةةةةا،ل  مةةةةولباةةةةوهلبحعهةةةةفليهةةةة لبحةةةةىلبحايةةةةرقب ،لب رمقيةةةةا

قب شة وح لم ر ة ل،لث لبللر  لعا لخرقدلاخرلمةضلبح رب ةر ،ل و خاوم لح لبممي لهنوش
بحعر يةةاللقمنهةةول ومةة لمم رةةالبمروحثةةالبممةةو  (103 ،لقب خهةةونلبممةةرلمماخ ةة لقعةةربلموحشةةهيف

امولاو  لاهفبلبحةىلجمة لعةر لبحم ةر ل،لبحم  مالبحخ لهف  لبحىلدمولبحعر لقبح ر ر
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ق اةال ل يو ةةخهولع ةىلبحةفق لبحمءةةوق  ل،لقبح ةع لح  ةةخجلقبحخي ة ل ة ل ةةو  لبق  ةو،لقبم ةفح 
ر ل هةولبحم ةر لقصة ي لبحاةي لب لاة لبمثةفبالبحخة لمة،ل(104 لع ىلب وطلبحاي لقبح ةلي 

جع ةة لبحان ةةالبح ثو ةةيالا رةةرل ةة لب ةةنودلهةةاهلبحيم ةةالحرجةة لنخميةةاللمصةة و لبحاةةف  لع ةةىل
للقهيلموشءعه لم نودهولم ربيي ل ضلبمر  .،لبح ك لقبحيمنلح  ي لبح ثو  

بحةةا لخ ةةَللقبحةةفهلبحشةةهيفلمعةةفل،لب لاةة لمةةولنهمنةةولمةةضلقم ةةالب ةةربيي ل ةةضلبمر ةة ل
قبق ال ةة لو هولح نيةةة لمةةةضلمعةةفهلمةةةولنالمةةةفلع ةةةىل،لل ةةةخا لمم رهةةةوب ةة ل،لمياةة لقم ةةةالب رمقيةةةا

قمخ ةةعلب ةةضلبمثيةةرلقب ةةضلعةةاب  لمو ةة لقبجةة لبحرييةةرلمةةضلبحيةةي ب لقبح ةةخضلل(105 ،لبحمويةةالعةةوي
قدب ةةة لحةةة لموحلوعةةةالقب ةةةخاوم لمةةة لبثةةةيبحه لقب خنةةةىل،لثخةةةىلخوةةةع لحةةة لبحقثويةةة لبح ر رمةةةا

ب ةة لعاةفلهف ةةالمة لملرمةةعل،لكمةو(106 مفننخة لبحمعرق ةةالموح ثو ةيالبقلمفننةةالبحاصةرلبحاةةف  ل
قحعةةةة ل ةةةة  لا ةةةةكلبحهف ةةةةالااي ةةةة لمةةةةضلبحماةةةةوارلبحخةةةة ل ةةةةفل،لحمةةةةف لعشةةةةرل ةةةةنيب لصةةةةا يا

قمةةضل،لبحخةة ل شةةأ لمةةوحخالبمضلمةة لدقحةةالبمروحثةةا،ل(107 نخعرلةةي لحهةةولمةةضلدقحةةالبمدب  ةةا
قحةة ل،لبحءةةفنرلموحةةاارلب لبحعن ةةو لبحصةةا يالقبمر  يةةالب ةةخمر لاةةي ل خةةر لثكمةة لهوديةةا

قاةةو ل ةةفلعهةةفل ةة لثيواةة ل،ل(108 لمةةضلبحءةةو  يضلبحةةىلق ةةو لب ةةربيي لبمر ةة لا ةةفالرةةو ب 
قهةةةةةوج لب ةةةةةليح ل،لبحةةةةةا لخةةةةةرللبحهف ةةةةةا،ل(109  يم ةةةةةالب رمقيةةةةةالبحةةةةةىلب نةةةةة ل مةةةةةود لهللالبمق 

قحمف لعشرل ةنيب ل،لقثفث ل ينهمولمعراالب خه لمعافلهف الجفنف ،لبم لي لبح يال ل 
قبح يةةةال لييضل ةةة ل،ل ميضل ةةة لصةةةا ياقثمو ةةةالبحم ةةة،لقبا ةةةوللع ةةةىلاثةةةود لبم ةةةر ل،لبخةةةر ل
لل(110 ق احكلب خمر لبحعن و لبحخءو مال ينهمو.،لبحم ر 

 اةفل ة كل يو ةالثو مةالجمة ل،لاو ل مود لهللالمعيفلبحنظرل  لبممي لبح يو ةيال
امولب خعم ل يو البحخنري لموحييب لقبحخ وه لم لبحم خ ة ميضلمةنه ل،ل يهولبحخأدن لقبحرل ا

ثيتلارشل،لق يو خ لبحخ لباثعهو،لق خيء لحخر يخ لبحفننيا(111 ،ل ثخىلنيهضلبحاو جيضلع ي
قب شةةونلبحمصةةو  ل،لمخومعةةالبحاةةو جيضلقصةةربلبهخمومةة لبحةةىلب ةةنودلبحمنوصةة لبحةةىلبحع مةةون

قبحخة لحة ل كةضل   ة لبمقلةو لبحءو مةال،لقصنوعالبح  ضلم ةخئنوبلبح ةخجلحءنةي لب لوحيةو
 لبحةةرقيلب ةةخعم لع ةةىلصةةا يالملرمةةعل يةةاارلب ةةضلبمثير ب ةة لع ةة لب لبم رباةةيل،ل(112  يهةةول

،ل  مولقص لبمخيرلبحيهولعينضلع ىلبم لي ل جنل قميونلب ةم  لهيمة ،لب م ل  لنليض
قحمولع ة لبم رباةي لبحةرقيلل،قلخال يبث هول  يونلق هثونلق ج لفو ربنل،لقهابل فق هلرالبلب رمقيا
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  ةةو ل ةة لل،مةةأمرهلب  ةة لبحةةىلبحثلرمةةعل  ةةلنليضلمةةوحقثيلع ةةىلهيمةة ل يصةة  لخ ةةرليحةةك
بحثلرمةةةعلل اةةردلبحيةةة ل- ر يصةةةال-بحمربكةة لبحةةةىلصةةا يالقب ةةةخيحىلع ةةىلمفننةةةال راي ةةا

 هةةر لمنةة لثةة لل  ةةينرلبحيةة لهيمةة لجيشةةوَل،ل ةةأ هاليلبحثلرمةةع،ل  ةةلنليضلقب خخ ةةيبل خةةومنلشةةفنفبنل
قعينضل فق هلعومننلع ىلبحءالمرهلنفعىل نا لبحا ل،ل أصثجلهيم لم كلع ىلبحءالمر ،ل خ 

،ل(113 قجم لجيشونلقخةردلحماوا خة ل ةاه لهيمة ل  ةخنءفل المةود لهللالل،خوحللهيم لقعصوه
الَ اَل لهيم لبحثلرمعلبحنصرب  ل ويفلصوث لصا يالبحىل مةود لهللال ةضلل ياارلبحثكر ل ب  
ل.(114 ال...َ انر لع ي للمرلصا يالقبحظ رل هو،لب ربيي ل ضلبمر  

و ةة لمةةأ لبح رصةةالقمةةضلبحظةةوهرب لا  يةةال مةةود لهللالحنةةفبنلهيمةة لجةةون لمةةضلبث ل
م ةةيمولمعةةفلب ل،لبحمنو ةةثالبحخةة لاةةو لنخ ينهةةولثكةةويلبمروحثةةالممةةخنشلصةةا يال ةةفلثو ةة 

ضلح لهيم لبمرلبح ي ل هو. لث ن
 اةةةةةفلبخخ  ةةةةة لبحمصةةةةةود ل،لبمو ةةةةة  لبحعةةةةةفبنل ةةةةةيضلبمم رباةةةةةي بح يال ل لقهيمةةةةة ل

به هةولل شةكو،ل منهولمةضلاةاارلب ة لبثة ل بيثةالث ةنونلقبخخل هةولمةضلدنرهةو،لبحخو مايالهي 
قمةةةضلبحمصةةود لمةةةضلل(115 ،لبحةةىلبمم رباةةي لبحةةةا للمةةرلمءةة لب  ةةة لعاومةةونلحةةة لع ةةىلجرمةة ِل

ل.بخ  ل   لبحعفبن
بمةةول و م يف  يةةاارلب ل ةة  ليحةةكلبحعةةفبنب لبمم رباةةي لب بدلبم خاةةويلمةةضلهيمةة ل

ق ةاحكلميبجهة  لهةابل،لم  لب بدلبم  صو لعضل يال لةالقاأ ةي لبمةو  ل يال ليةال ة لصةا يا
ل(116 فبنلمضلبمم رباي ل    .بحر يلقبحع
  ةةةةي لمةةةةضلبحمعاةةةةي لب ل اةةةةييل،لقم ةةةةفقلب ةةةة ل ةةةة ثونلقجيهةةةةونلقمانعةةةةولحهةةةةابلبحعةةةةفبنل

بمم رباةةي ل ن  ةة ل خخثةة لبمةةرلهيمةة لمجةة ل بيثةةالشةةكولبه هةةولحةة ل ةة لفةة لا ةةكلبمقلةةو ل
 ةةةوحمعرقبلب لبممةةةوار لمنهمهةةة ل ةةةي لب   ةةةه لقبحم و ظةةةالع ةةةىلبح كةةة ل،لبح ةةةويف لا ةةةابش
ل .قاي ي لب او 
قمهمةةول كةةضلمةةضل ةةة  ل ةةأ لهيمةة لباصةة لمةةةومميرل مةةود لهللالقا ةة لم ةةةوعفا لل

قا وحللاومضل لل لنثاىلبمق لبميربنع ةىلبحءالمةر لماو ة ل،لبا ولل؛لق خولعضلباصوحهمول
قمخعهةةةةةفلبمميةةةةةرمضلجو ثةةةةة ل خاةةةةةف  لم ةةةةةوعف لع ةةةةةكرمالحةةةةة للةةةةةفل،لد ةةةةة لبحءالمةةةةةالحنروحثةةةةةا

ل(117 . يال لا
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 الفبح االنالمي لصقلية 
قب لا ييةرل،لضلبح خجلبحعر ة ل خيءةالحشةعي لبهة لصةا يالمةو لثةوحخه ل ةيئاح ل كل

قملاةةةو لبح ةةةخجلب ةةةخمرب بنلح ميجةةةالبم ةةةنميال ةةة ل،لبح ةةةوك ل ةةةفلنةةةبد لبحةةةىلا  ةةةضلبثةةةيبحه 
بحةةةةا لاةةةو ل خيءخةةةة ل ةةةخجلبم ةةةةوحي لقبممصو قصةةةيمنلبحةةةةىلشةةةمو لب رمقيةةةةال،لب ةةةف وعهولبمق 

 يةفلب هةولحة ل،لممو لرالقب ل ةويل هةولبحم ة مي ل وم ف و ل  يصا يالح ل مي لب،لقبم فح 
قحةة لارةةةضلا ةةةكلبح ةةةالقب لمةةةضلبجةة لبح نةةةوي لدبيمةةةونل  ةةة ل ةةةنال،لاي ةة لحهةةة ل ةةة لبحءالمةةةر ل ةةةفمونل

ث يفلعقثال ضل و  ل واجلب رمقيالقب نة ل،لي(عنفمول ال لث ي ل ضلب  لع يف 739هة 122 
ح لع ةةةىلاةةةو ل ةةة ل يخةةة لب ل موةةة ل ةةة ل خ هةةةولثخةةةىل  ةةةخيل،لع ةةةفلبحةةةرثمضلب ضلصةةةا يا

ريةةرلب ل يةةويلمي ةةر لبح ةةاونل يي اةة لا ةةكل ةة لب رمقيةةالبلةةلرهلبحةةىلبحعةةيد ل،لبحءالمةةر لا هةةو
  يحةةة لجهةةةيده لعةةةضل،لقاو ةةة لبح ةةةيبدال ةةة لب رمقيةةةالاشةةة  لبحم ةةة ميض،لقبثةةةث ل ةةة ي 

ق ةة ل  ةة ل،لقبح ةةعلب لا ةةكلبح ةةالقب لبلةةو  لشةةيئونلمةةضلبحمةةو لبحةةىلخةةالبيضلبحفقحةةا،لصةا يا
نخااق للممولجع ه  خ يح لجهيده لعضلصا يال،لح خجبحي  لبثف لبحعقثو ل  ل  ي لب
قح لنخرايبلج ننلبمل،ل أ شوقبل وعف لع كرمال  لصا يا،لبثخيواواه لح مو البم رباي مخه 

قصةةةةةو قبل ارجةةةةي لموحمربكةةةةة لاةةةة ل خةةةةةر لالةةةةيبلمةةةةةوحءالمر لقاةةةةةفب  ل،لق نةةةةيبلع يةةةةة لثصةةةةنونل
قحةةاحكلجمةة ل مةةود لهللال،لقاو ةة ل ةةيضلب رمقيةةالقصةةا يالهف ةةالحةة لاناوةة لمةةفاهو،ل(118 عنهةةو

ق اثةةةالمةةةضل(119 لق ةةةيه ل ولةةة لبحايةةةرقب لل ةةةفل ةةةضلبح ةةةرب ،لقجةةةيهلبهةةة لبحايةةةرقب لق اهويهةةةو
قاةةةو يبل ةةةيضلمبمةةةفلق ب ةةةيلبحةةةىلب ل ةةةر لبمميةةةرل،لقب خشةةةو ه ل ةةة لبمةةةرلبحءالمةةةر ،لبحع مةةةون
ل(120 . خ هو

ثةةةيضل،ل(121 لي(827هةةة 212نخ ةةعلبر ةة لبحمب خةةي لب ل ةةخجلصةةةا يالاةة ل ةةنال ل
 لهللالبمر   لجيشونل يبم لمو يضلبحعشر لبممبلماوا لقبحام اعشرلع ىلجهالبمميرل مود

بحةا لاخ مةاع ىلنةفلاثو بح اهةونلمةضل،ل ةينرهل ة لبحث ةرلمقيةود لب ةف،لبخخنبلب بنلبحمةب خيض
قمهمةةول،لقحةةي لح مهةةو  لبح ر يةةا،لقم ةةفقلب لبخخيو بمميرحةة لحخ ةةكلبحا فيةةالبحفننيةةا،لبحصةة وما

نةةاارل،ل عنةةفمولا  ةة لبمميةةرلمقيةةود لبح م ةةا،لضلبمميةةرليحةةك اةةفلبث ةة،ل كةةضل ةة  لبخخيةةو ه
،لقحرضل داكلبممر ،ل لاملبحاه  ل ب لب فل أ لبمميرل ه لعالحخن لعضلبحاوون؟ أجوم 

 ينمةةةولنةةةاارلب ةةةضلعةةةاب  ل ب ةةة لمعةةةفليحةةةكل،ل(122 القب ةةة ل ةةةوضتل،ل و ةةة لبميةةةر،لقهةةة لبشةةةرب
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 ةىلبمميةةرلحقيةود لبح م ةةالبمجخمةو ل يجةةيهلبحءالمةر لق اهويهةةولعةرضلبحاولةة لب ةفل   ةة لع
،ل اةردلمعة لبشةرببلب رمقيةالمةضلبحعةر ،ل..ل يمهلبحءي لقب رهلع ىلبحاوونلم لبحقيةود .ا

لل(123 ال..،.قبم فح ييض،لقبح ر ر،لقبحءنف
اي ة للقع ىلبحرر لمضلب نولم رججلعرضلب فل    لع ىلبمميرلحقيود لبح م  ل

 اةفلدعةىلم مةوطلبحةىلبحمثةود  ل،لبحخر يةفبمب ة لن ةفقلب ة ل ةفل ةر لحةاحكل،ل قي لقحةي ل ويةف
ل.(124 موعن لبحءهودل  لبحءالمر ل

قا ايةةعل يو ةةخ ل،لقمةةول  خشةة  لممةةول ةة علب لبمميةةرلبث ةةضلبحخالةةي لح  م ةةال
،لبحعنوصةةةةرلبحماخ  ةةةةالمةةةةضلبحعةةةةر لقح ر ةةةةرلقبم فح ةةةةييضلحخ ةةةةكلبح م ةةةةاللةةةة لبحخةةة لب بدل هةةةةو

رلمةةضلبح ةةرطلبحمقيمةةيضلقبخخيةةو هلم ةةفلبحةةا لجمةة لاةة لهةةبمنل وةةنلعةةضلمعةةيلبحعنوصةة
ل.ق عيلبحع مونلبحماخفنضلموحاول ،لموحءالمر 

لعظةي لال قب ة لبجخمة لحة ل،لقمخ علبحثكر لقب ةضلعةاب  ل ة لب هة لا ةو قل ة لث ة ت
قعةةةف لاوم ةةةالقب هةةة لمةةةرقلمةةةوحرييرلمةةةضلبحمةةةف لقبحاةةةر ل،ل(125 لمةةةضلبحمربكةةة ل ةةةثعي لمراثةةةونل

كمةولب وةم لبحةيه ل(126 قاربعةون. أصو يبل  يونلاييربنل،لققص يبلبحىلثصي لبحرقيلق نعه 
قهة لبقحةىلبحمنةواعلبحخة ل،لقب ل ا لبح م ال  يلبحعوصمال ر ي ا،ل يب لهيم لبحرقم 

بحخة لمءو ة ل(127 ،لثة لبحةىل  عةالبحرةربا،ل يلرلع يهةولبحعةر ل ة لاةرماه لبحةىلبحعوصةما
  مةولقصة يبلقجةفقبل يهةول،ل(128 قبحخ ل او  لب هول مي ل  ةثالبحةىلهيمة ،لبحرني البمهيميا

،ل  مةةول اهةةة لهيمةة لمةةةو لبحةةةيه ،لب ةةخلوعيبلب ل اةةةفعيبلبحاولةة لمويعةةةو ه لحةةة ،لخ ةةٌعلاييةةةر
،لق ةأحيهلب لمل اةر لمةنه ل أجةو ه ،ل  ةاحيبلحة لبحءالمةا،لق ب  ه لب لني خةيبلقم  ظةيبل  ةفه 

ريرب ة ل ةتلبح ةرب ول ة ل،لحرنه لب خعفقبلح  صةو لق ةوميبلمم و  خة ،لق ا لب فل وكنولأل وي
قب خخجلبحم  مي ل ندبلايير لثي ل ر ي القثوصرقهول،لحش نلبحرييررنم لب،لك ل وثيا
   ةةرقبل،لق ةةو لبحةةيه لقبحةة ل  ةةريلحم ةةو  خه ،لقجةةوناه لبممةةفبدب لمةةضلب رمقيةةا،ل ةةربنلق  ةةربنل

قمخ ةةةعل(129 ،لبحانةةةودللقب ةةةاليبل يهةةةولهةةةبمنلقلةةةينعلبحم ةةة ميضلبح صةةةو لع ةةةىل ر ي ةةةا
،ل ةةةو هاليلبحمشةةةراي ل،لحةةةرقيل نةةةو حه جمةةة لمةةةضلبلفهةةةرلح م ةةة ميضلالبحثكةةةر لقب ةةةضلعةةةاب  ل 

قصةةةةو قبل ةةة ل رةةةفلمةةةةضل،ل..قاير لبحم ةةةو  لعنةةةفلبحم ةةة ميض،.قلصةةةي لحهةةة لاةةةرب لق ةةةةن 
قمخ ةعلل،(130 لال...ق خة لجموعةالمةضلبه هةو،لق وا ه ل ربنلق  ربنلقبثةرللمربك هةو،ل..،.بح ي 
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ب ةةضلخ رةةو لقبحصةة ف ل ةة لب لبحم ةة ميضلبصةةو ه لق ةةونلشةةفنفله ةةكلهيةة لبميةةره لب ةةفل ةةضل
،لققصةةي لبحةةرقيلبحةةيه ،ل  مةةول ب لبحم ةة مي لشةةف لبحي ةةونلقموبصةةو ل ويةةفه ل(131 ل، ةةرب بح

،لحرضلبحرقيلبجخمعيبلقق  يبلممربك ه لع ىلمو لبحمر ى،لبجخمعيبل  لمربك ه لحي يرقبل هو
 اويلبحم  مي لم رللمربك ه لق ث يبلبحىلمفننالمينةوقلقثوصةرقهول،لقمنعيه لمضلبحارقد

ق وا يبلبه  لقام ريهل،لق و  لاوي المنه لبحىلثصضلجرجن ،لوثنثالب ويلقبخاقبلثصنه
،لثة ل ةو قبلبحةىل صةرمو ا،لقبشةخف ل  ةيطلبحم ة ميضل هةابلبح ةخجلق رثةيبلمة ،لقا صنيبلمة 
،لحافبعةةةة لقدمحةةةةالع ةةةةىلبحلوعةةةةا،ل اةةةةردلبه هةةةةولق   ةةةةيبلبم ضل ةةةةيضلنف ةةةة ،لقمعهةةةة لهيمةةةة 

لل(132 يه. يفلب ه لرف قبلم لق خ ،لقبجو خه لح لب ل م ريهلب له 
ع ةىلبحةرر لمةضل،لب لمو  م   لمموليارهلبحمب خيضل ب لبحاخو لاو لثو مولقمرمربنلل

ق ةي لبحي ةونلبحةا لدبهمهة لقب خشةرل يةنه لقبخةال،لبملب لبحرقيلارةوثرقبع يه ،لكير لبحم  ميض
،ل ويفه لمضل ينه لممولدعوه لبحىلب لن ايبلمأ   ه لبمويلبحعفقثخىلم عيدق لبقمخاةويحي ل

خوصةالب لبجنو ةه لمةضل،لمضللمرلم ةرللبح ة ضلحة ل كةضلملمئنةونلحةيمنلمةضلمعة لبقلحر مو
،ل و بدل احكلشفلعالممخه لققلةعه لبمةويلبممةرلبحيب ة لق ةفا لحة ليحةكلبحنءةو ،لشخىلبح ند

بقلحع  لب بدلبم خفبنلم ودثالثرللبح  ضلبحخ لب خع هولاو لل ةضل مةودلعنةفل خ ة لبم ةفح ل
هةةةابلحي ةةة منولم ودثةةةالثةةةرللبح ةةة ضلقب هةةةولثقيقيةةةال و هةةةولل،  ةةة لمو اةةةو  لبحاةةةر لمةةةضل مو ةةة 
هثوعخاود ةول،لبمولبيبلح ل    لم ودثالثرللبح  ضلق  وةنوهو،لم خعو لهوحالثي لب خصو ه 

 مةةول،لب لبحم ةة ميضلاةةو يبلمةةف يعيضلموح مةةوطلبحءهةةود لبحةةا لبثةةو هلبح قيةة لب ةةفل ةةضلبح ةةرب 
لل.بحا لنفعيه لح رللبح  ض

ي(لبخخو بحم ةة مي ل ويةةفبنع يه لهةةيل828هةةةة 213 ل ةةنا معةةفلق ةةو لب ةةفل ةةضلبح ةةربل
ق ة لفة لهةاهلل(134 ،لدق لب خظو للمرلمضلبمميرل مود لهللا،ل(133 م مفل ضلب  لبحءيب  ل

بحظرقبلبحص ثالبحخ لا ي لموحع كرلمضلق و لبحاويفلقبحي ونلقم وصةر لبحةرقيلحهة لقمنة ل
ه لبحةةرقيلقب خخ ةةيبل خةةومنل اةةردلعةةي،لخرجةة ل ةةرمالمةةضلبحم ةة ميضلح  نيمةةا،لبممةةفبدب لعةةنه 

،لث لبعةودقبلبحرةرهل ة لبح ةف،لقعودقبلبحىلمكو لاءمعه لخوي يض،لشفنفبنلب هاليلهي لبحم  مي ل
 يفلب ه لعودقبلبحىلمع كره لقثوصرقبل،لقب خخ يبل خومنلبشفلمضلبم ه لق خ لمنه لاييرق ل

 عيهةةةول هةةة لقعمةةة لبحةةةرقيلموحم ةةة ميضلثي ةةةالبقل،لبحةةةرقيلثصةةةو بنللةةةيايبلهيةةة لع ةةةيه لبم ةةةيب 
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ق ا لبح و لاموهيلبحىلب لثص لش نلحي ل  لبح  ثو ل اةفلل(135 ،لقجع يه لننهالمي ل
ق رةةيبلبح صةةو لعةةضلل(136 ،ل نالحةةيبلبحءالمةةر ،لجةةونلمةةفدلمةةضلبحث رمكةةي لمةةضلب ةةلي لا يةةر

ق ةةو قبلبحةةىلمفننةةال  ةةريلقثوصةةرقهول ل ةة لصةةوث لبحءالمةةر لبممةةو ل،لبحم ةة ميضلمةةأي لهللا
ق ةةةو ل،لق ةةةو ل ةةة لبحث ةةةرلبحةةةىل ةةةندلبحةةةرقي(137 ،لحةةةىليحةةةك أجيةةة لب،لحن  ةةة لقبه ةةة لقموحةةة 

،لبحم  مي لبحىل صرمو ال اردلحه لبحرقيل و خخ يبل خومنلشفنفبلقل ر لبمرب لبحثلرمةعلقب نة 
،لق يةة ل ب لبحثلرمةةعلهةةةر لمءربثةةو لاييةةةر لق ةةا لعةةةضل ر ةة لقجةةةونلبصةة وم لقب ةةةخنااقه

ب خهةةة ل(138 ،لمةةةاقثمةةة لبحم ةةة مي لمومعةةة لمةةةضل ةةةن لقمخةةةو لقدقب لقاو ةةة لق عةةةالعظي
قبحخ لاو  ل  ثونل،لقب ومخه ل  لبحعوصمال يربكي لقباااقهولماربنلحه ،لمو خصو لبحم  ميض
ل(139 ح خجلبحءالمر لا هو.

بملب هولاعرل لحثعيلبح و ب لمضل،لماي لصا يالمعفلهابلبح خجل يفلبمروحثال
لةةة لي(ب لبحءالمةةةر لاعرلل832هةةةة ل217  يةةةاارب ضلعةةةاب   ل ةةة لثةةةيبدال ةةةنا،ل  ةةة لبحةةةرقي

  ةة لع ةة ل مةةود لهللالعةةيضلع يهةةول،ل خ  ةة لع يهةةولح ةالقلمةةضل  ةة لبثةةفلبمةةربنلب رمقيةةالمةةضلامةةي 
بقحهمةول خي ةونل،لقم ةفقلب هةولمعخثةو مض(140 ،لم مةفل ةضلع ةفهللالبمر  ة ،لب ضلعم لبمول هر

بقلحع هةةول،ل(141 امةةول ع ةةيبلمءالمةةر لارمةة ،لمةةضلبم فح ةةييضلقم ةةوقحخه لبم  صةةو لمةةوحءالمر 
 خن ةةىلبمخيةةرل،لبحمهةة لب لب ةةضلعمةة ل ةةوجاللبحخميمةة (142 هولم رمقيةةا.ل غثةةالمنةة ل ةة للةةم

ةةرلبمر  ةة لل لاةةخ لمنةةوجال لبم ةةلي   ظ ةةرقبلمةة لبحعةةر لقبخةةاقهل،لبحرقمةة ل ةة لبحث ةةرلقلمن
قمويل  ل عيه لح خجلمو  لبحءالمر لبحىلل للاوه لبمرل مود لهللالمأ لنخااقبلمةضل،لرنيما

قح لامو لمف ل  ير ل،لارلبمدب  لبح يال ليامفننال  ريلعوصمالح م  ميضلمعفلب لاو  لم
 (143 .قل هرلبح ني ل،لبح و  المأث ضلبحع يي،لثخىللصث  لمضلل هولبحعيبص لببم نميا

اةةةيحىلل ةةة لعاةةةو لب ةةةربيي ل ةةةضل،ل(144 ي(838هةةةةل 223 معةةةفلق ةةةو ل مةةةود لهللال ةةةنال
رلجييشة ل ةينل،لمضلب دهو لبح ندلقب ثو لبحنوطلع ةىلبحلوعةالب ربيي لبمر  لقحمولب خيثع

هةةةةل226  يةةةفلب ةةة لقب خةةة لبحمنيةةةال ةةةنا،لي(ملامةةةو ل ةةةخجلصةةةا يالقب لوحيةةةو838هةةةة 224  ةةةنا
ل .(145 ي(841 

د ةةة للي(ل853هةةةة 239 ل-يل(ل846 لهةةةة231 ةةةيضل ةةةنال لق ةةة لبحمةةةف لبحيب عةةةال
ق ةة لاخةةرلبحمةةف لل ةةخخ ل،لع ةةىلبح ةة لال ةة لل رمقيةةا،لبحصةةربعو ل ةةيضلا لبمر ةة لل   ةةه 
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 لعومة لجالمةر لصةا يالل ة لبمر ة لب ةربيي ل ةضلع ةفلهللال ةضلقاةو،لبممرلبحىلم مفلبمق 
قبحةةا لجوهةةفلاييةةربنلقرةةالبل،ل خةةيحىلمكو ةة لبح ثةةوطل ةةضلبح وةة ،لبحةةا لقب ةةوهلبمجةة ،لبمر ةة 

،ل242 ياارلب ضلعةاب   لال ة ل ةنالل(146 ،لايمننلقاو ل  لا لمر ل عيدل نصرلمب  
،ل  ةةةةة ىلقرةةةةةن ،لي ارةةةةةالبلبح ثةةةةةوطل ةةةةةضلبح وةةةةة لصةةةةةوث هولموحصةةةةةو؛لكةةةةةو لبحءهةةةةةودلمصةةةةةان يا

رةةةةةالبل،ل244قمةةةةةاارلب وةةةةةون الق ةةةةة ل ةةةةةنا،لالمعةةةةةفلب لثوصةةةةةره لشةةةةةهرمض...،ل...قصةةةةةوح  
قم ةةةفقلب ةةة لب ةةةخمرل،ل(147   ةةةن لرنةةةوي لاييةةةر ...لا،لصةةةوث لصةةةا يالب ضلبحةةةرقي،لبح ثةةةوط

اق ةةة ل،لقهةةة لبح ةةةنالبحخةةة لاةةةي  ل يهةةةو،ل(148 ي(856هةةةة 247م القباةةة لبحنوج ةةةالبحةةةىل ةةةنال 
صةةوث ل،لقيحةةكلب لخ وجةةا،لرق ةةالم ةةرمالبحةةلل ةةو طاو ةة لرةةالق لبح ةةرمالبحمع،ل251 ةةنا

ق واة لبه هةو.ث ل ثة لعةنه لقبخةردلب نة ل؛لق و لبحىل ر ي ةا،ل...؛لصا نيالرالبل صرمو ال
  ةةةةةمي لا ةةةةةكلبح ةةةةةرمالبحةةةةةلل؛لق خةةةةة لمةةةةةنه لبحةةةةةلل ةةةةةو ط،ل رنمةةةةةضلحهةةةةة ؛لبحةةةةةيه ل ةةةةة ل ةةةةةرما

  لي(لثةيضلاةيل875هةةل ل261بحىل ةنال ،لقب خمر لبم خصو ب ل  لبحءالمر ،ل(149  و طا
بحةا لعةربل هةابلبم ة لامييةالبنل،لقاةيحىلب رمقيةالب ةربيي لبحيةو  (150 ،لب يلبح رب يةعلبمر  ة 

قبحةةا لشةةهفلعهةةفهل فب ةةالبم اثوكةةو لبح يو ةةيال ةة ل،لحةة لعةةضلجةةفهلمب ةة لدقحةةالبمروحثةةا
قا يةةةفلبحرقب ةةةو لبحخو مايةةةالب لبحفقحةةةالبمر  يةةةالمعةةةفلق ةةةو لب ةةةيلبح رب يةةةعل ةةةفلاةةةرد ل،لبحفقحةةةا

قمةاارب ضلخ ةفق  لالحمةولاةي  ل(151 ،لهولبحمخوع ل يبنل  لبحةفبخ لبقبحاةو دبثيبحهولقب هاخ
قب خ  للبخوهلب ربيي لب ل،لق فلاو لعهفلم ن لب  لعاو ،لب يلبح رب يعلقح لبخيهلب ربيي 

،ل  مةةولمةةو لعةةفبلع يةة لبهةة لبحايةةرقب لقثم ةةيهلع ةةىلبحيم ةةالع ةةيه ،لمننو عةة لقم عةةرضلحةة 
و لقاةرشلقصةيالب ةة لبح رب يةع...لق ةويلمةوممرلبث ةةضلح  ةضل ةيرا لقعفحة ل ةومخن لثةة لبجة

 أمنةةةة لبحةةةة ندلق نةةةةىلبح صةةةةي للقاةةةةو لعةةةةودملثو مةةةةول الةةةة لبحث ةةةة لقبح  ةةةةودلق...،ل يةةةةوي
لي(877هةة 264ق ة ل ةنال ،ل(152 ق... نةىل ةي ل ي ةا...لا،لقبحم و طلم ةيبث لبحث ةر

ر ل ة لبح نةونلثة لشة،لمعفلب لام لبح يعالم ربيي لبمرلموعخاو لب  لعاو ل ضلب  لبح رب يع
ق عةفل ةخالبشةهرل،لقبمرهلم صو ل ر ي ةا،لقب   لعوم  لح القلصا يا،ل  نىل صرلبح خج

 .(153 دخ هول وا ونل
قعةيضل ةيبد ل ةضلم مةفل ةضل،لي(لاةي  لعومة لصةا يال884هةل ل270ق  ل نا ل

حرةضل،لقبحخة لعةود لفةو ر ،لخ وجالبحخميم ل و خخجلقمنخ ل  تل رب وهل ة لبحة ندلبم لوحيةا
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 ةةودلمعراةةال،ل و  ةة يبلبحيهةةولجيشةةونلجةةرب بنل،لبح يةةال لييضلحةة لا  ةة لعيةةي ه لعةةضلصةةا يابحةةرقيل
 و ةةخءمعيبل ةةيبه لل(154 ،لبممةرلبحةةا للرةة لبحم ةة ميض،للعخاةة ل يهةةول ةةيبد لبحخميمةة ،لاوثنةا

 يةاارل،لق يةيبلبحرعة ل ة ل  ي ةه ،لق و قبلبحىلمف ه لقب ةخيحيبلع يهةولقبلةع يبل ةي لبحةرقي
ل.(155 ال...او لبحءهودلمصا يال  لرالق ل يبد ل ضلم مف،ل276ب ضلعاب  ل ا  ل نال

ي(ناارلب ضلعاب   لالب عافلبحص جل ةيضلبهة ل895هة ل282 مولب لجون ل نال
ق ةةة ل،ل(156 ...ا،.بخةةةربدلبحةةةللب ةةةيرلمةةةضلبحم ةةة ميضلع ةةةى،لصةةةا يالقبحةةةرقيلم  عةةةيضلشةةةهربنل

 لريةرلبعاو ليحكلبثخفم لبحمشةوك لقبح ةخضل ة لصةا يالبكيةرلماية لبمقلةو ل ة لبحءالمةرل
ق ش  ل خنال  لصا يال يضلعر هولق ر رهول و   لحه لبمميرلاخومولنةفعيه لبحةىل،لم خار 

ل (157 ي(.901هة 289 بملب لبقلوعهولح لاهفللبحىلب لرالبهول نا،لبحلوعال ومخي يبلممره
ل-ي(لقلةةةةةةةة لبح ةةةةةةةةواميي ل908هةةةةةةةةةل 296 -ي(902هةةةةةةةةة ل290ق ةةةةةةةة ل ةةةةةةةةنال ل
ثيةةةتلحةةة ل اةةةي لاخةةةرل،ل(158  لصةةةا يالقب رمقيةةةا يهةةةول هو ةةةالح كةةة لبمروحثةةةال ةةةل-بحع يةةةفني ل

بمربيهةةول مةةود لهللالبمر  ةة لبحيةةو  لع ةةىلبحصةةميدل ةة لقجةة لبح شةةيدلبحخةة لااةةفم لم ةةاوطل
قب خةةةر لهةةةابلبحخاةةةفيل هرق ةةة لبحةةةىلمصةةةرلاو اةةةونلبمو اةةة لبمةةةويلبحالثةةةلل،لبحمةةةف لبحخةةة لبثخ هةةةو

ل .ي(909هة 296 بحع يف لبحا لب ف لبح خو لع ىلثك لبمروحثال نا
ق  ل خجل،لضلبحءفنرلموحاارلب لجهيدلبمروحثال  لبحث رلبحمخي  لعميمونلب لمل

بحءالمةةةر لبقلبحءةةةال لبحارمثةةةالمنهةةةولبقللاو ةةة لم  مةةةال بيعةةةال ةةةيبنل ةةة ل ةةةخج،لجالمةةةر لصةةةا يا
لبحا لب خمرلمول او  ل ر لمضلبحالمو .،لبحيصي لبحيهو

  
ل
ل
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ل

 المصادر
                                                 

، للم يد انمر  البكري.سميت صقلية بدذا اسسم نسبة الى شيقلو اخي ايطا  الذي سميت به اطالية (1)
، تحقيق  وما  طلبة، المسالال والممالال، م(1094هـ /487ابو عبيد عبدا بن عبد الع ي  )ت

 .52ص، 2ج، م (1945، بيروت، )دار الكتب العلمية
، لبنان، بيروت، )دار الندةة العربية، يي التاريخ العباسي والفاطمي، د مختاراحم، العبادي (2)

 .335ص، د.ت(.
، ليدن، )مطبعة بري ، صور  اسرع، م(977هـ /367ابو القاسم النصيبي )ت ، ابن حوت  (3)

ابي عبدا شداب الدين بن عبد ا الرومي البغدادي ، ياتوت الحموي؛ 118ص، م(1409
 .417-416ص، 3ج، د.ت(، بيروت، )دار صادر، معوم البلدان، م(1228هـ /626)ت

مدينة تديمة كثير  الغمت والقم:  و باوة هذ  تقا يي تونا وهي، خما مواةا اسم لمدينة يي (4)
والشعير ليا مثلدا بالمغرب كله صحيحة الدوا  كثير  الرخا  يقابلدا من ودة الشما  مرسى 

ابي عبدا محمد بن محمد بن عبدا بن ادريا الحسني ، اسدريسيالخ ر للم يد انمر  الشريف 
، 1ج، م(1989، بيروت، )عالم الكتب، ن هة المشتا  يي اخترا  اسيا ، م(1165هـ/560)ت 
 .314ص، 1ج ، معوم البلدان، ياتوت ؛ 290ص

 للم يد انمر .حصن على البحر تلي  العمار  وبيندا وبين مدينة بن رت التونسية سبعون ميم (5)
 .289ص، 1ج، ن هة المشتا ، اسدريسي

ابي عبدا شما الدين محمد بن ، المقدسي البشاري ؛ 118ص، صور  اسرع، ابن حوت  (6)
، )دار الكتب العلمية،، م( احسن التقاسيم يي معرية استاليم990هـ /380احمد بن ابي بكر)ت

 .181ص، م (2003، بيروت
ييه تبر ارسطو طاليا تعممه النصارا  بدا هيك  عميم، يي بحر المغربمدينة بو ير  صقلية  (7)

 كريا ، الق ويني ؛ 118ص، صور  اسرع، للم يد انمر  ابن حوت .وتستسقي به سعتقادهم به
، بيروت، )دار صادر، 3ط، لثار البمد واخبار العباد، م(1283هـ /682بن محمد بن محمود )ت

 .158ص، م(2011
 .54ص، 2ج، مسالال والممالالال، البكري (8)
وهي من المرابطة  اي مم مة ثغر العدو واصلدا ان يربط ك  يريق ، لغة   هي وما كلمة رباط (9)

اس ان معنى الكلمة تطور يي العصور اسسممية ، خيله لقتا  عدو  حتى صار ل وم الثغر رباطاَ 
د ليتحو  الى ما تعنيه كلمة ال وايا المتأخر  الذي كان مرتبطا بالمفدوم العسكري المرتبط بالودا

 وما  الدين محمد بن مكرم اسيغاني، للم يد انمر  ابن منمور.والخانقا  المرتبطة بالتصوف
تحقيق  عبدا علي الكبير ومحمد احمد حسب ا ، لســــــــــان العرب، م(1311هـ/711)ت

تاريخ ، حسن ابراهيم، حسن ؛173ص، 9ج، د.ت(، القاهر ، )دار المعارف، وهاشم الشاذلي
 1967، القاهر ، )مكتبة الندةة المصرية، 7ط، اسسمم السياسي والديني والثقايي واسوتماعي

 .463ص، 4ج، م(
 .187ص، احسن التقاسيم، المقدسي؛ 118ص، صور  اسرع، ابن حوت  (10)
، ر استطارالروع المعطار يي خب، م(1499هـ /900محمد بن عبد المنعم )ت ، الحميري (11)

 .367ص، م(1985، لبنان، بيروت، )دار صادر2ط، تحقيق  احسان عباا
، )دار الكتب العربية، تعريب  امين توييق الطيبي، تاريخ صقلية اسسممية، ع ي ، احمد (12)

 .8ص، م(1980، بيروت
 .417ص، 3ج، معوم البلدان، ياتوت (13)
 .417ص، 3ج، معوم البلدان؛ 53ص، 2ج، المسالال والممالال (14)
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وهي من مشاهير المدن يقصدها التوار من وميا استطار بدا  تقا هذ  المدينة على ساح  البحر (15)

احسن ، للم يد انمر  المقدسي.الكثير من اسسوا  والحمامات والمباني الفنية واسينية الواسعة
 .597ص، 2ج، ن هة المشتا ، اسدريسي؛ 187ص، التقاسيم

 .53ص، 2ج، والممالالالمسالال ، البكري (16)
 .454ص، الروع المعطار؛ 240ص، لثار البمد (17)
 .1ص، 1ج، ن هة المشتا  (18)
 .590ص، 2ج، ن هة المشتا  (19)
 .592-591ص، 2ج، ن هة المشتا  (20)
صقلية وعمتتدا بدو  البحر المتوسط اسسممية)من الفت: الى الغ و ، تقي الدين عارف، الدوري (21)

، اسماعي ؛ 21ص، م(1980، الومدورية العراتية، ر الرشيد للطباعة والنشر)دا، النورمندي (
، )م سسة عين للدراسات اسنسانية واسوتماعية، 3ط، اسغالبة وسياستدم الخاروية، محمود
 .11ص، م(2000

تاريخ اسسمم ووييات ، م(1347هـ /748شما الدين محمد بن احمد بن عثمان )ت، الذهبي (22)
، م(1990، بيروت، )دار الكتاب العربي، تحقيق عمر عبد السمم تدمري، عممالمشاهير واس

 .8ص، تاريخ صقلية اسسممية، ع ي  ؛ 323ص، 3ج
هـ 630ابو الحسن علي بن ابي الكرم بن عبد الواحد الشيباني الو ري)ت، ابن اسثير (23)

، 3ج، م(1987، بيروت، )دار الكتب العلمية، تحقيق  محمد يوسف الدتا ، الكام ، م(1232/
 .70ص

)دار الكتب ، م( تاريخ اليعقوبي904هـ/292احمد بن اسحق بن وهب بن واة: )ت، اليعقوبي (24)
العرب ، الكسندر، يا يلييف ؛ 117ص، 2ج، م(2002، هـ1423، لبنان، بيروت، العلمية
 .62ص، د.ت(، بيروت، )دار الفكر العربي، تعريب  محمد عبدالدادي شعير ، والروم

، الوربا يي العصور الوسطى، سعيد عبد الفتاع، عاشور؛ 98 ص، تاريخ المغرب، سعد  غلو  (25)
 .126ص، 1ج، م( 2009، القاهر ، )مكتبة اسنولو المصرية

احمد بن يحيى ، للم يد انمر   البمذري.هي و ير  يي البحر المتوسط بالقرب من القسطنطينية (26)
، تحقيق  عبد ا انيا الطباع وعمر انيا الطباع، لدانيتوع الب، م(892هـ /279بن وابر )ت

، 3ج، معوم البلدان، ياتوت ؛ 330ص، م (1987، بيروت، م سسة المعاف الفنية للطباعة)
 .78ص

 بن ابي امية  من عنو  وناد  هي و ير  يي البحر من الثغور الشامية ايتتحدا، يةم اوله (27)
، معوم البلدان، للم يد انمر   ياتوت.عشرون ميم وهي حصن ايريقية تبعد عن تبرص، معاوية

 .287ص، الروع المعطار، الحميري؛ 78ص، 3ج
للم يد  .وهي يي القدم للوثن المسمى يانوا، سميت بدذا اسسم نسبة لمدينة هناال تدعى تبرو (28)

 .454ص، الروع المعطار، الحميري ؛ 51ص، 2ج، المسالال والممالال، انمر   البكري
شذرات ، م(1678هـ/1089الدمشقي )ت ابي الفمع عبد الحي بن احمد، لعماد الحنبليابن ا (29)

، )دار ابن كثير، تحقيق  عبد القادر اسرنا وط ومحمود اسرنا وط، الذهب يي اخبار من ذهب
تقديم  ، تاريخ المغرب العربي، سعد  غلو ، عبد الحميد ؛  186ص، 1ج، م(1991، بيروت

 .85 ص، د.ت(، القاهر ، ارفدار المع، )احمد يكري
تحقيق ، العبر يي خبر من غبر، م(1347هـ /748شما الدين محمد بن احمد بن عثمان )ت (30)

، 1ج، م(1985، بيروت، )دار الكتب العلمية،  ابو هاور محمد السعيد بن بسيوني  غلو 
 .21ص

، م(1963، القاهر  ،)دار الوي  للطباعة، اسمويون والبي نطيون، ابراهيم احمد، العدوي (31)
 .84ص
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تحقيق  عبد ا انيا ، يتوع البلدان، م(892هـ /279احمد بن يحيى بن وابر )ت، البمذري (32)

 ؛ 209ص، م (1987، بيروت، م سسة المعاف الفنية للطباعة، )الطباع وعمر انيا الطباع
 .8ص ،تاريخ صقلية اسسممية، ع ي ؛  258ص ، 4ج، تاريخ الرس  والملوال، الطبري

 .85ص، اسمويون والبي نطيون، العدوي (33)
علي بن الحسين بن علي ، المسعودي؛ 120ص ، 2ج، تاريخ اليعقوبي، اليعقوبي (34)

، 2ط، شرع وةبط  عفيف نايف حاطوم، مروج الذهب ومعادن الووهر، م(957هـــ/346)ت
 .85ص ،اسمويون والبي نطيون، العدوي؛  186ص، 2ج، م(2010، بيروت، )دار صادر

تحقيق محمد ابو الفة  ، تاريخ الرس  والملوال، م(922هـــ/310ابو وعفر محمد بن ورير)ت (35)
 .259-260ص، 4ج، د.ت(، القاهر ، دار المعارف، )ابراهيم

 .323ص، 3ج، تاريخ اسسمم، الذهبي؛ 259ص ، 4ج ، تاريخ الرس  والملوال، الطبري (36)
 .48 -45ص، اسمويون والبي نطيون، العدوي  ؛435ص، 3ج، تاريخ اسسمم، الذهبي (37)
ابي محمد عبدا بن اسعد بن علي بن ، اليايعي؛ 81-70ص، 3ج، الكام ، ابن اسثير (38)

مرل  الونان وعبر  اليقمان يي معرية ما يعتبر من حوادث ، م(1368هـ / 768سليمان)ت
 .88-78ص، 1ج، م( 1997، بيروت، دار الكتب العلمية، )ال مان

دار الكتب ، )م(المسالال والممالال957هـ /346ابو القاسم ابراهيم بن محمد)ت، اسصطخري (39)
 .90ص، اسمويون والبي نطيون، العدوي ؛ 35-34ص م(2009، لبنان، بيروت، العلمية

يكنى ابا الوليد اسنصاري الخ روي شدد بيعة العقبة اسولى والثانية وكان نقيباَ على تواي  بني  (40)
الخ رج وشدد بدر والخند  والمشاهد كلدا ما الرسو  الكريم )ص( واستعمله النبي  عوف من

ابو الحسن علي بن ابي الكرم بن عبد الواحد ، على بعع الصدتات. للم يد انمر  ابن اسثير
تحقيق  علي محمد ، الُسد الغابة يي معرية الصحابة، م(1232هـ /630الشيباني الو ري)ت

ص ، 3ج، م (1945، لبنان، بيروت، )دار الكتب العلمية، المووودمعوع وعاد  احمد عبد 
159. 

، ابن كثير؛ 488ص، 2ج، الكام ، ابن اسثير ؛ 258ص، 4ج، تاريخ الرس  والملوال، الطبري (41)
تحقيق  عبد ا عبد المحسن ، البداية والنداية، م(1272هـ/774عماد الدين اسماعي  بن عمر )

 .228ص، 10ج، م(1998، القاهر ، ة)دار هور للطباع، التركي
 .91-90ص، اسمويون والبي نطيون، العدوي ؛ 13ص، 3ج، الكام ، ابن اسثير (42)
والو ا  المكايأ  على الشي وهي ايةا  القةا  كقولنا و ي اسمر اي ، لغة  من و ا يو ي (43)

والنصارا  ويي اسصطمع  هي العدد واسمان وهي تفرع على اه  الذمة من اليدود، تةي
يحيى ، للم يد انمر  ابن لدم .وغيرهم وت خذ يي موعد معلوم من السنة وتسقط عندم بإسممدم.

؛  21ص، د.ت(، بيروت، دار المعرية للطباعة، )الخراج، م (817هـ /202بن سليمان)ت
)دار العلم ، القاموا المحيط، م(1414هــ /817مود الدين محمد بن يعقوب)ت، الفيرو لبادي

 .13ص، 4ج، د.ت(، بيروت، ياللوم
-90ص، اسمويون والبي نطيون، العدوي ؛ 262ص، 4ج ، تاريخ الرس  والملوال، الطبري (44)

91. 
 .25ص ، 1ج، العبر (45)
 .30ص، 3ج، الكام ، ابن اسثير (46)
، 3ط، اسمامة والسياسة، م (889هـ / 276ابي محمد عبدا بن مسلم)ت، ابن تتيبة الدينوري (47)

، اسمويون والبي نطيون، العدوي؛ 365ص ، 2ج، م (2009، لبنان، بيروت، الكتب العلمية)دار 
 .96-94ص

العبر  ؛ م(1406هـ/808ابو  يد ولي الدين عبد الرحمن بن محمد الحةرمي )ت؛ ابن خلدون  (48)
 ،وديوان المبتدال والخبر يي ايام العرب والعوم والبربر  من عاصرهم من ذوي  السلطان اسعمم
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؛ 132ص ، 6ج، م(2001، بيروت، )دار الفكر، ةبط ومراوعة  خلي  شحاد  وسدي   كار
 .8ص، تاريخ صقلية اسسممية، ع ي 

وكان تد اسلم تب  يت: مكة وهاور ما من هاور الى ، وس  الخليفة عثمان مصر ويت: ايريقية (49)
 .260ص، 3ج، بةالُسد الغا، للم يد انمر  ابن اسثير.المدينة وكان من كتاب الوحي

واصيبت عينه يي احداها ، ويكنى ابا عبد الرحمن وابا نعيم غ ا ايريقية ثمث غ وات متفرتة (50)
ابي ، للم يد انمر  ابن عبد البر القرطبي.وغ ا الحبشة ما ابن ابي سرع وعَد من اه  مصر

تحقيق   ،اسستيعاب يي معرية اسصحاب، م(1070هـ /463)ت عمر يوسف بن عبد ا النمري
 .673ص، م(2002، عمان، اسردن، )مطبعة دار اسسمم، عاد  مرشد

 .35ص، 1ج، اسمامة والسياسة، ابن تتيبة الدينوري (51)
 .62ص، العرب والروم، يا يلييف (52)
 .318ص، 3ج، تاريخ اسسمم، الذهبي؛ 311ص، 3ج، الكام ، ابن اسثير (53)
 .9ص، تاريخ صقلية اسسممية، ع ي  ؛ 62ص، العرب والروم، يا يلييف (54)
تحقيق  اكرم ةيا  ، تاريخ خليفة بن خياط، م(854هـ /240)ت خليفة بن خياط العصفري (55)

عبد الرحمن بن ، ابن عبد الحكم ؛ 160ص، م (1985، الرياع، )دار طيبة، 2ط، العمري
، )د مط، دتحقيق  عبد المنعم محم، يتوع مصر والمغرب، م(870هـ /257عبدا بن اعين )ت

 .355ص، 1ج، م (1954، القاهر 
 .62ص، العرب والروم، يا يلييف (56)
 .24ص، صقلية،، الدوري (57)
 .9ص، تاريخ صقلية اسسممية، ع ي  ؛ 319ص، يتوع البلدان، البمذري (58)
، يا يلييف ؛ 28ص، م(1975، لبنان، بيروت، )دار الثقاية، العرب يي صقلية، احسان، عباا (59)

 .63ص، الرومالعرب و
؛ 314، 311ص، 3ج، الكام ، ابن اسثير؛ 229ص، 5ج ، تاريخ الرس  والملوال، الطبري (60)

 .19ص، 4ج، تاريخ اسسمم، الذهبي
 .9ص، تاريخ صقلية اسسممية، ع ي  ؛ 62ص، العرب والروم، يا يلييف (61)
، القاهر ، معرية الوامعية)دار ال، معالم تاريخ اسمبراطورية البي نطية، محمود سعيد، عمران (62)

 .143ص، اوربا، عاشور ؛ 84ص، م(2000
من بني ي ار  كان عقبيا  بدريا  وس  معاوية ، هوعبد ا بن تيا بن خالد بن مخلد اسنصاري (63)

ابو القاسم علي بن الحسن بن هبة ا ، للم يد انمر  ابن عساكر .هـ35غ و البحر سنة 
، تحقيق  محب الدين ابي سعيد بن عمر العمروسي، نة دمشقتاريخ مدي، م(1175هـ /571)ت

 .121-119ص، 32ج، م(1995، دمشق، )دار الفكرللطباعة
هـ 711ابو عبد الملال محمد المراكشي )ت، ابن عذارا ؛ 329ص، يتوع البلدان، البمذري (64)

، 2ط، نتحقيق بروينسا  وج.ا كوس، البيان الُمغرب يي اخبار اسندلا والمغرب، م(1311/
 .17ص، 1ج، م(1983، بيروت، )دار الثقاية العربية

للم يد انمر .مدينة من اكبر واتدم مدن و ير  صقلية بدا سرير الملال، بفت: اوله وثانيه ثم تاف (65)
 .214ص، 3ج، معوم البلدان،  ياتوت

لية تاريخ صق، ع ي  ؛ 63ص، العرب والروم، يا يلييف؛ 329ص ، يتوع البلدان، البمذري (66)
 .9ص، اسسممية

، القاهر ، )دار المعرية الوامعية، تاريخ اسمبراطورية البي نطية، محمد محمد مرسي، الشيخ (67)
 .63ص، العرب والروم، يا يلييف ؛ 99-98ص، م(1994
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شدد يت: مصر وحدبث ، ادرال الواهلية واسسمم وولي  غ و البحر لمعاوية، من كبار التابعين (68)

، الذهبي؛ 287ص، 11ج، تاريخ دمشق، للم يد انمر   ابن عساكر .وغير  عن معاذ بن وب 
 .63ص، 4ج، سيبر اعمم النبم 

 ؛ 322ص، 5ج ، تاريخ الرس  والملوال، الطبري ؛ 365ص، 2ج، اسمامة والسياسة، ابن تتيبة (69)
 .167ص، 4ج، تاريخ اسسمم، الذهبي ؛ 368ص، 3ج، الكام ، ابن اسثير

ابي الفرج عبد الرحمن بن ، ابن الوو ي ؛ 449ص، 5ج ، ريخ الرس  والملوالتا، الطبري (70)
تحقيق  محمد عبد القادر عطا ، المنتمم يي تاريخ الملوال واسمم، م(1200هـ/597علي )ت

 ؛ 25-23ص، 6ج، م(1992، بيروت، )دار الكتب العلمية، ومصطفى عبد القادر عطا
 .322-318ص، 2ج، مروج الذهب، المسعودي

 .36ص، 5ج، تاريخ اسسمم، الذهبي (71)
، البداية والنداية، ابن كثير؛ 52ص، 1ج، العبر، الذهبي؛ 477ص، 3ج، الكام ، ابن اسثير (72)

 .712ص، 11ج
-610ص، 5ج ، تاريخ الرس  والملوال، الطبري؛ 188ص، 2ج، تاريخ اليعقوبي، اليعقوبي (73)

؛ 13ص، 4ج، الكام ، سثيرابن ا؛ 322-318ص، 2ج، مروج الذهب، المسعودي ؛ 611
تعريب  محمد عبد الدادي ، تاريخ الدولة العربية حتى نداية العصر اسموي، يوليوا، يلداو ن

 .182ص، م(1968، القاهر ، ابو ريد  )لونة التأليف والنشر
اسمدا بالرومية اسغريقية بنطابلا وتفسير  خما ، مدينة كبير  تديمة بين اسسكندرية وايريقية (74)

للم يد انمر  .دن وهي تقا يي الصحرا  يتحدا عمرو بن العاص وصال: اهلدا على الو يةم
 .91ص، الروع المعطار، الحميري؛  176ص، 2ج، المسالال والممالال، البكري

وكان بطم  شواعاَ ، عرف بالشيخ اسمين ولي  ايريقية، من نس  ملوال العرب من الغساسنة (75)
وله ، يصال: البربر ووةا عليدم الخراج، ي سفيان على المغربوودهُ معاوية بن اب، مواهدا  

شما الدين محمد بن احمد بن عثمان ،، غ وات مشدود  بعد تت  الكاهنة. للم يد انمر  الذهبي
، تحقيق  بشار عواد معروف ومحي هم  السرحان، سي ر اعمم النبم ، م(1347هـ /748)ت
هـ 1396خير الدين )ت، ال ركلي؛ 140ص، 4جم، م(1996، بيروت، )م سسة الرسالة، 11ط
 .117ص، 2ج، م(2002، لبنان، بيروت، )دار العلم للمميين، 15ط، اسعمم، م(1976/

، الذهبي ؛ 135ص، 4ج، الكام ، ابن اسثير؛ 197-194ص ، 2ج، تاريخ اليعقوبي، اليعقوبي (76)
  ايريقيا من الفت: الى نداية تاريخ شما، عبد الع ي ، الثعالبي؛ 68-67ص، 5ج، تاريخ اسسمم
، )دار الغرب اسسممي، 2ط، وما وتحقيق  احمد بن ميمد ومحمد ادريا، الدولة اسغلبية

 .58ص، م(1990، بيروت
احد اسمرا  الفاتحين شدد يت: مصر وس  اميرهاعبد الع ي  بن مروان على برتة وكانت له  (77)

صمع الدين خلي  بن ، انمر  الصفديللم يد .حروب ما الروم البربر وتتله الروم
)دار ، تحقيق  احمد اسرناو ط ومصطفى تركي، الوايي بالوييات، م(1362هـ /764ليبال)ت

 .52ص، 3ج، اسعمم، ال ركلي؛ 152ص ، 14ج، م(2000، بيروت، احيا  التراث العربي
،  غلو  ؛ 327ص، 5ج، تاريخ اسسمم، الذهبي؛ 43ص، 1ج، البيان المغرب، ابن عذارا (78)

 .179-175ص، تاريخ المغرب
ابن  ؛ 264ص، 4ج، الكام ، ابن اسثير؛ 468ص، 6ج ، تاريخ الرس  والملوال، الطبري (79)

 .239ص، 4ج، العبر، ابن خلدون؛ 43ص، 1ج، البيان المغرب، عذارا
م والسبي لكنه لم يلبث ييدا اس تلي  وعاد بالغنا ، تا د عربي ارسله والي ايريقية لغ و صقلية (80)

، تاريخ المغرب،  غلو ، 49ص، 1ج، البيان المغرب، للم يد انمر  ابن عذارا.الويير
 .241ص
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اراد ، وكان غشوما  ملوما  ، ي يد بن ابي مسلم تم توليته والي على ايريقية من تب  الحواج الثقفي (81)

وثاروا عليه ان يرسم البربر يي ايديدم كما تصنا ملوال الفرا والروم بعبيدها يلم يرةوا 
؛ 168ص ، 1ج، مرل  الونان، اليايعي ؛ 354ص، 4ج، الكام ، وتتلو .للم يد انمر ابن اسثير

 .48ص، 1ج، البيان المغرب، ابن عذارا
 ؛ 48ص، 1ج، البيان المغرب، ابن عذارا ؛ 234ص، 10ج، تاريخ دمشق، ابن عساكر (82)

 .63ص، العرب والروم، يا يلييف
ن تب  الخليفة ي يد بن عبد الملال بن مروان ومن ثم من تب  اخيه هشام بن ولي  بشر ايريقية م (83)

، تاريخ دمشق، عبد الملال غ ا الغ وات الكثير  ومات يي القيروان. للم يد انمر  ابن عساكر
 .93ص، 10ج، الوايي بالوييات، الصفدي؛ 239ص، 10ج

،  غلو ؛ 49ص، 1ج، المغرب البيان، ابن عذارا؛ 223ص ، 2ج، تاريخ اليعقوبي، اليعقوبي (84)
 .122ص، تاريخ شما  ايريقيا، الثعالبي ؛ 244ص، تاريخ المغرب

 .403ص، 4ج، الكام  (85)
وحبا ، دخ  القيروان يوأ ، حرب صفين هو ابن اخو اسعور السلمي صاحب خي  معاوية يي (86)

البيان ، راابن عذا.واخذ عماله وحبسدم واغرمدم وعذب بعةدم، خليفة بشر بن صفوان عليدا
 .240ص، 4ج، العبر، ابن خلدون؛ 50ص، 1ج، المغرب

تاريخ شما  ، الثعالبي ؛ 247ص، تاريخ المغرب،  غلو ؛ 403ص، 4ج، الكام ، ابن اسثير (87)
 .123ص، ايريقيا

وس  الخليفة ، عبيد ا بن الحبحاب مولى بني سلو  من روالدا البارعين يي الفصاحة والخطابة (88)
، ية يبنى ييدا المساود ودار الصناعة وكان او  عمر  كاتبا. للم يد انمر  ابن عذاراهشام ايريق

 .156ص، 4ج، العبر، ابن خلدون ؛ 51ص، 1ج، البيان المغرب
سكن اسندلا وارس  غا يا  حتى وص  السوا ، هو احد احفاد عقبة بن نايا الفدري القرشي (89)

تاريخ ، با   البربر اسدخلدا. للم يد انمر  ابن عساكراستصى وبمد السودان ولم يبقي تبيلة من ت
 42ص، 12ج، دمشق

، تاريخ صقلية، ع ي ؛ 241ص، 4ج، العبر، ابن خلدون ؛ 457ص، 4ج، الكام ، ابن اسثير (90)
 .11ص

 .412ص، 4ج، الكام ، ابن اسثير (91)
عم  سقا   يبيا الما  يي ، من تبا   البتر وعرف بالفقير والحقير هو من تبيلة مدغر  البربرية (92)

، 1ج، البيان المغرب، ابن عذارا؛ 353ص، انمر  تاريخ خليفة بن خياط.سو  القيروان
 .255ص، تاريخ المغرب،  غلو  ؛ 52ص

، يا يلييف ؛ 52ص، 1ج، البيان المغرب، ابن عذارا؛ 189ص، 6ج، العبر، ابن خلدون (93)
 .64ص، العرب والروم

تاريخ ،  غلو ؛ 135ص، تاريخ شما  ايريقيا، الثعالبي ؛ 241ص، 4ج، العبر، ابن خلدون (94)
 .255ص، المغرب

، وم  من انساب اسشراف، م(892هـ /279احمد بن يحيى بن وابر )ت، البمذري (95)
؛ 11ص، 13ج، م(1996، بيروت، )دار الفكر للطباعة، تحقيق سدي   كار ورياع  ركلي

، بيروت، )م سسة الرسالة، 8ط، قديمة والحديثةمعوم القبا   العربية ال، عمر رةا، كحالة
 .36ص، 1ج، م(1997

صاحب الدعو  العباسية ، وتي  عبد الرحمن بن عثمان بن يسار، واسمه عبد الرحمن بن مسلم (96)
وتن   ، يم يمدر عليه اثر السرور، تأتيه الفتوحات العمام، يي خراسان ومن اكبر ملوال اسسمم

ابو العباا شما الدين احمد بن ، ابن خلكان يرا مكت با . للم يد انمر  يم، به الفادحة الشديد 
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دار ، )تحقيق  احسان عباا، م( وييات اسعيان وانبا  ابنا  ال مان1282هـ/681ابي بكر)ت
 .48ص، 6ج، سي ر اعمم النبم ، الذهبي ؛ 147-145ص، 3ج، د.ت(، بيروت، صادر

وتا د ويوشه شارال يي تثبيت امر الخمية لبني العباا بعد  عبدا بن علي عم الخليفة المنصور (97)
اس ان  المنصور لقتا  بن هبير  مقت  ابراهيم اسمام و من ابو العباا السفاع وانتدبه الخليفة

المنصور خاف من سطوته ومكانته عند الوند من ان يأخذ البيعة لنفسه يتخلص منه يقتله على يد 
، ابن الوردي؛ 257-253ص، 13ج، البداية والنداية، انمر ابن كثيرللم يد .ابو مسلم الخراساني

، بيروت، )دار الكتب العلمية، تاريخ ابن الوردي، م(1348هـ/749 ين الدين عمر بن ممفر)ت
 .185ص، 1ج، م(1996

هو عمر بن هبير  بن سكين بن بغيع بن مالال بن عدي بن ي ار  بن غطفان من دها  العرب  (98)
للم يد .ية العباسية تولى امر العرا  والو ير   من ي يد بن عبد الملالعاب  من الخم
 .68ص، 5ج، اسعمم، ال ركلي ؛ 265ص، 8ج، وم  من انساب اسشراف، انمر البمذري

ابي عبد ا محمد بن عبدا بن ابي بكر القةاعي ؛ 168ص، 5ج، الكام ، ابن اسثير (99)
، القاهر ، دار المعارف، )2، ط، حقيق  حسين م نات، الحلة السيرا ، م(1260هـ /658)ت

 .69-68ص، 1ج، م(1983
اطاعته ، وس  الرشيد على مصر ثم غلى ايريقية يكانت له هيبة عميمة امير من القاد  الشوعان (100)

ولما راا ، وبنى سور طرابلا، تبا   البربر ودانت له بنى القصر الكبير المعروف بالمنستير
تاريخ ، للم يد انمر  الذهبي.المغرب طلب الى الرشيد ان يع له ياوابه الى ذلالكثر  اسهوا  يي 

 .81ص، 8ج، اسعمم، ال ركلي؛  24ص، 12ج، اسسمم
 .147ص، 4ج، العبر، ابن خلدون 74ص، 1ج، البيان المغرب؛ 328-326ص، يتوع البلدان (101)
ابن  ؛ 88ص، 12ج، ممتاريخ اسس، الذهبي ؛ 169-168ص، 5ج، الكام ، ابن اسثير (102)

، القاهر ، )مكتبة مدبولي، تحقيق وتعليق  محمد  يندم محمد ع ب، تاريخ مملكة اسغالبة، وردان
 .19ص، م(1988

ابن ؛ 75-74ص، 1ج، البيان المغرب، ابن عذارا؛ 169-168ص، 5ج، الكام ، ابن اسثير (103)
 .13ص، تاريخ مملكة اسغالبة، وردان

 .203ص، ما  ايريقيةتاريخ ش، الثعالبي (104)
، حسين؛ 94-93ص، 1ج، الحلة السيرا ، ابن اسبار؛ ص ، 2ج ، وييات اسعيان، ابن خلكان (105)

دعا   ايريقية يي عصر اسمير اسغلبي الثاني )ترا   وديد  تكشف ايترا ات، ممدوع
 .10ص، م(1997، اسردن، الفاطميين()دار عمار للطباعة

، 1ج، البيان المغرب، ابن عذارا؛ 713، 436، 313صص ،5ج، الكام ، ابن اسثير (106)
 .97-92ص

هي دولة شيعية علوية يروا نسبدا الى ادريا بن عبدا بن الحسن بن علي )رع(العلوي  (107)
الذي هرب من معركة يخ واتوه الى المغرب واسا امار  ييدا عريت باسمه. للم يد انمر  ابن 

 .167ص، 3ج، سسممتاريخ ا، حسن؛ 5ص، 4ج، العبر، خلدون
 .95ص، 1ج، البيان المغرب، ابن عذارا؛  314ص، 5ج، الكام ، ابن اسثير (108)
وكان س يقدم عليه احدا من ، اعتنى به والد ، صيتا   واعمهم، من اعمم ملوال الدولة اسغلبية (109)

، ب سياستهشاعرا يصي: اللسان ثار عليه اه  ايريقية بسب يقد كان، اسعراب والعلما  بالعربية
التي بناها اسغالبة.  حتى خرج اسمر من يد  وخرج الى مندا واحصر يي مدينة القصر القديم

، 15ج، الوايي بالوييات، الصفدي؛ 193ص ، 3ج ، وييات اسعيان، للم يد انمر  ابن خلكان
 .11ص

، حسين ؛ 252ص، 4ج، العبر، ابن خلدون ؛ 131ص، 1ج، البيان المغرب، ابن عذارا (110)
 102ص، ايريقية يي عصر اسمير اسغلبي الثاني
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 .366ص، تاريخ المغرب،  غلو ؛ 217-205ص، تاريخ شما  ايريقية، الثعالبي (111)
ايريقية ، حسين ؛ 34ص، تاريخ مملكة اسغالبة، ابن وردان؛ 253ص، 4ج، العبر، ابن خلدون (112)

  .66ص، 38-36ص، يي عصر اسمير اسغلبي الثاني
، تاريخ صقلية اسسممية، ع ي  ؛ 254ص، 4ج، العبر، ابن خلدون ؛ 436ص، 5ج، الكام  (113)

 .13ص
 .54ص، 2ج، المسالال والممالال (114)
يي ، العبادي؛ 32ص، العرب يي صقلية، احسان عباا؛ 436ص، 5ج، الكام ، ابن اسثير (115)

 .335ص، التاريخ العباسي والفاطمي
 .64ص ، العرب والروم (116)
 .13ص، تاريخ صقلية اسسممية، ع ي ؛ 32ص، لعرب يي صقليةا، احسان عباا (117)
العرب يي ، احسان عباا ؛ 52ص، 1ج، البيان المغرب، ابن عذارا؛  436ص، 5ج، الكام  (118)

 .32ص، صقلية
 احد كبار اصحاب اسمام مالال وم لف كتاب، هو الفقيه المالكي ابوعبد ا القيرواني المغربي (119)

ابوالحسن علي ، النباهي؛ 252ص، 10ج، المنتمم،  يد انمر  ابن الوو يالمسا   اسسدية.للم
تاريخ تةا  اسندلا)المرتبة العليا ييمن يستحق القةا  ، م(1390هـ/793بن عبدا الوذامي)ت

ابن تنفذ ؛ 75ص، م (1995، بيروت، )دار الكتب العلمية، تحقيق  مريم تاسم الطوي ، والفتيا(
، م(الوييات1407هـــ/810احمد بن حسن بن علي بن الخطيب)ت ابي العباا، القسنطيني

 .164-163ص، م(1983، بيروت، )دارالثقاية، 4ط، تحقيق عاد  نويدع
 .32ص، العرب يي صقلية، احسان عباا؛ 131ص، 1ج، البيان المغرب، عذارا ابن (120)
، شذرات الذهب، ابن العماد؛ 286ص، 1ج، العبر، الذهبي؛ 436ص، 5ج، الكام ، ابن اسثير (121)

 .90ص، 3ج
 .67-66ص، 15ج، تاريخ اسسمم، الذهبي (122)
 .99-97ص، 1ج، البيان المغرب، عذارا ابن (123)
 .436ص، 5ج، الكام ، ابن اسثير (124)
 .102ص، 1ج، البيان المغرب؛ 54ص، 2ج، المسالال والممالال (125)
 .14ص، سمميةتاريخ صقلية اس، ع ي ؛ 102ص، 1ج، البيان المغرب، عذارا ابن (126)
 .75ص، العرب والروم، يا يليف ؛ 436ص، 5ج، الكام ، ابن اسثير (127)
، )دار المكشوف، الروم يي سياستدم وحةارتدم وثقايتدم وديندم وصمتدم بالعرب، اسد رستم (128)

، صقلية وعمتتدا بدو  البحر المتوسط، الدوري؛  323ص، 1ج، م(1955، لبنان، بيروت
 .51ص

العرب ، يا يليف ؛ 254ص، 4ج، العبر، ابن خلدون ؛ 437ص، 5ج، الكام ، يرابن اسث (129)
 .72ص، والروم

 102ص، 1ج، البيان المغرب؛  54ص، 2ج، المسالال والممالال (130)
، تاريخ شما  ايريقية، الثعالبي؛ 6ص، 9ج، الوايي بالوييات؛ 182ص، 3ج، وييات اسعيان (131)

 .221ص
 .79ص، العرب والروم، يا يليف؛ 374ص، 5ج، الكام ، ابن اسثير (132)
وس  المسلمين تياد  ويب صقلية بعد ويا  تا دهم اسد بن الفرات بدون امر اسمير  ياد   (133)

 .254ص، 4ج، العبر، ابن خلدون ؛ 437ص، 5ج، الكام ، لم يد انمر  ابن اسثير.ا
، ابن وردان ؛ 437ص ،5ج، الكام ، ابن اسثير؛ 54ص، 2ج، المسالال والممالال، البكري (134)

 .15ص، تاريخ صقليةاسسممية، ع ي ؛ 56ص، تاريخ مملكة اسغالبة
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، ابن خلدون ؛ 437ص، 5ج، الكام ، ابن اسثير؛ 54ص، 2ج، المسالال والممالال، البكري (135)

 .254ص، 4ج، العبر
 .16ص، تاريخ صقليةاسسممية، ع ي  ؛ 254ص، 4ج، العبر، ابن خلدون (136)
، صقلية وعمتتدا بدو  البحر المتوسط، الدوري ؛ 224ص، تاريخ شما  ايريقية ،الثعالبي (137)

 .58ص
 .437ص، 5ج، الكام ، ابن اسثير (138)
 .118ص، العرب والروم، يا يليف (139)
وهي و ير  كثير  اسشوار ، سميت باسم رو  يقا  له تراطي، احدا و ا ر البحر الرومي (140)

، الحميري؛ 52ص، 2ج، المسالال والممالال، د انمر  البكريوالكروم والثمار والخيرات. للم ي
 .51ص، الروع المعطار

 .225ص، تاريخ شما  ايريقية،، الثعالبي ؛ 104ص، 1ج، البيان المغرب، ابن عذارا (141)
 .17ص، تاريخ صقلية اسسممية، ع ي ؛  239ص، 6ج، الكام ، ابن اسثير (142)
 .254ص، 4ج، العبر، ابن خلدون؛ 610ص، 1ج، البيان المغرب، ابن عذارا (143)
 .226ص، تاريخ شما  ايريقية،، الثعالبي ؛ 256-255ص، 4ج، العبر، ابن خلدون (144)
 .232ص، تاريخ شما  ايريقية، الثعالبي ؛ 112ص، 6ج ، الكام ، ابن اسثير (145)
 .193ص، العرب والروم، يا يليف؛ 116ص، 111ص، 1ج، البيان المغرب (146)
 .20ص، تاريخ صقلية اسسممية، ع ي ؛  112ص، 1ج، البيان المغرب، ابن عذارا (147)
 .115ص، 1ج، البيان المغرب، ابن عذارا ؛ 143ص، 6ج، الكام ، ابن اسثير (148)
تاريخ شما  ، الثعالبي ؛ 157ص، اسغالبة، اسماعي ؛ 257ص، 4ج، العبر، ابن خلدون (149)

 .240ص، ايريقية
 .13ص، ايريقية، حسين؛ 116ص، 1ج، البيان المغرب، ابن عذارا (150)
 .240ص، تاريخ شما  ايريقية، الثعالبي؛ 259ص، 4ج، العبر، ابن خلدون (151)
 .19ص، ايريقية، حسين؛ 241ص، تاريخ شما  ايريقية، الثعالبي (152)
 .259ص، 4ج، العبر، ابن خلدون؛ 119ص، 1ج، البيان المغرب، ابن عذارا (153)
 .245ص، تاريخ شما  ايريقية، الثعالبي؛  120ص، 1ج، البيان المغرب، ابن عذارا (154)
 .26ص، ايريقية، حسين ؛  121ص، 1ج، البيان المغرب (155)
 .251ص، تاريخ شما  ايريقية، الثعالبي ؛  61ص، تاريخ مملكة اسغالبة، ابن وردان (156)
 .262ص، 4ج، العبر، ابن خلدون؛ 103ص، 6ج، الكام ، ابن اسثير (157)
، اسماعي  ؛ 264ص، 4ج، العبر، ابن خلدون ؛ 147ص، 1ج، بيان المغربال، ابن عذاري (158)

 .32ص، صقلية اسسممية تاريخ، ع ي  ؛ 158ص، اسغالبة
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 الملخص
لمب   لبحءال   لقللب ض لقحف ل نايضلدمشا  لعصر ل   لدمشع لمفننا عو ل  

مخر ال  لف لب را لبحمي ي  لبح و لممولبه خ لا كلبح يو لبحررممالم لل يشا،لبحمموحيك
للخثو ه  لع ى لقبم يو لقمِل   لبمكو ر ل اوح  لققهيواه ، لبثيبحه  ل ف ب ا لقمهخ  قاو ل،

قاخ لاخومونللاو لمهخمونلمكخومالبحخو مم،لشوهفل يو لع ىلبقج لا كلبح يو لقيحكلبحعصر
لهي  لهي ، لل في لبحخ  لبحمب خيضمعيلبألخثو  لمض لريره لعنف لايجف لم لق وا ل، قاو  

 ي(.1339ه 739 نا 
لب نوي (ل لمض لقبم يو  لققهيو لبمكو ر لقب نوي  لثيبدالبحالمو  لاخو ل او مم ب 
بحمعرقبل خو مملب ضلبحءال  لهيلمبح  لبحيثيفلبحمل ي لاي  لبهخ ل ف ب البحخو مملقبثث ل

حرخ لبحمهمالاي  لنخومضلمود ل هيلمضلب،ل  لع ىلريرهلمضلبحف ب و لبملخر لق َول
لبحماخ  ا لااخالمماخ للجيب  لبح يو  لاو مايا لمضلاخ لبحيهيو ل، لعضلاي    ونن

لبحا ل َظم  لع ىلبح يحيو .ل
،لح لااللع ىلمشوهفبا ثيتلب لمودا لبحخو ماياللباث لبحمب  لمنهءونلخوصَولم 

لبحشيي  لم  لقعن وا  لحاونبا  لع ى لبمعخمود لبحى لاعفبهو ل   لبحمكو القم، ل   ل موث   ض
لبمجخمو يا لمضل، لقب و    لقبعموم  لقبحفه لعض ل ا هو للخثو  لمض لنااره لاو  لعمو  ونن

لاو  لبحا  ل يخ  لق لم خو ه  لبحى ل أاي  لاو يب لبحانض لحه لبحءال ميض لم خاون لاري ل، ق احك
،لمصود هل فلانيع ل يضلبحمشوهف لقبحمشو هالقبحمكواثو لقبحنا لعضلبحمصود لبحمكخي ا

  لب خاىلميب دهلمضلمصود لعفنف لاالقدل هولا لنخ لاخومالاو ما .لب لب 
عرضلبحرخو لبمقلو لبح يو يالقبحياوهيال  لعصرهلقبحظرقبلبحخ لدع لب ضل

معفلب لبصث  ل ندلبحشويلمأق لح ع مونلقبح اهونل،لبحءال  لبحىلبمهخمويل ف ب البحخو مم
لقصي  لثف  لا  لمض لبحع   لقاوح   لقبحشعربن ل، لاشءي  لحه ق لبحمموحيك ،ل نايض

لبحخع ي ل لمضل اويال لقبحخ له ل ايال  ل هو لبحمراثلا لموحمعو بلقبردب لقبحع يي قبهخمومه 
 وَنلعضلبمصنثو لبحعومال  لا لبحمءوم لقخوصالبحفننيالقبحياوهيالبحخ ل،لقبحياو ا

بحعومالل ويل هول نايضلبحمموحيكلحيك  يبلاارم لبحع مونلبحيه لحمولحهبمنلمضلاأثيرلع ى
لبحعصرلعصرلب فب لثاو  لقل شوطلقثراالع ميالقمبح و لق خوجو لرالمر ل  رو لهاب

ق رق لبعنيل  لبحياو البم نميال وميبلمكخومو لخ ف لعصرل،ل  لماخ للبحمءوم 
بح  لو لبحنوصرلم مفل ضل نقق لقهيلبحعصرلبحا لعو لهي لب ضلبحءال  لقاو لح ل

لل.حا لعربلمو م اأثيرهلع ي ل  لاخومالاأ ما لب
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 المبحث االول
 اون اللزري حيات  وعصره

 اوال: انم  وم لده
هيلشم لبحفنضلم مفل ضلإ ربيي ل ضلل  لمكرل ضلإ ربيي ل ضلع فلبحعالمالل ضلب  ل
،لبح يب طل ضلب  لبحهيءول ضلعمرل ضلع  ل ضلبح  ضل ضلب  لبحهيءول ضلع  لبحءال  ل

قحفل نالثمو لقخم يضل(1 ،ليلحن   لقاخرق لبحشو ع لامولارج له،لقمكنىلمأ  لع فلهللا
  ثال،ل(4 موحءال  للقعربلب وونل،لحاحكلعربلموحفمشا ،ل(3   لمفننالدمشعل(2 ،لق خمويا

لل(5 .بحيب عال يضلدج القبح رب لبحىلبص لقبحفهلقبجفبدهلجالمر لب ضلعمر
لقبخيا  لققبحفا  لقبحفِه لم  لبحءال   لعو لب ض لقبحفه، لف  ل   ل  ل، لمخر ا ثيو 

لقاو لمو بنلمأقمدهلقله  ل،لقحمولمو لقبحفهِلارشلعنفهلبخي لص و لريرلبشاونل(6 ل،دب ه 
ل(7 . ر وه ل،لقلث ضلبحيه لق ويلمأمره للا ل يويل ر علقبث و لقايبل لقا مالايثا

 صفات  واخالً   :ثانيا  
قاو ل،ل افلبثث لبه  لقب و   لقجيرب  ،لا  ىلب ضلبحءال  لمص و لثميف لقبخنلل ول ا

 ا كرلل(8 ،لبحصوح الةضلخيةةو لبحنوطلاييرلبحمرقن لميبفثونلع ىلبحاارلقبحفعونلقبحخنق لقبألعمو م
لب  ،ل(9 ال ج ل ول لج ي لق ي لالعن لب    ،لصفق وَل،ل الاو لث ضلبحمابكر ققصللب وون

ق فلا  لمن  لل ل شهفل،ل(11 الح لم كلجيفلق  مول شهفلع ىلبح كويلاقاو ،ل(10   ي لبحثواضلا
ل(13 ،لقح لنفخ ل  لقم القملقفي ا،لحخي عِ لقد و خِ ،ل ومخن لعضليحكل  ل ي لبألمنش(12 

لحع  ل احكلب بدلب لنخ رغلحف و خ لقا  لبحع  لقاخومالبحخو مم.
 عالًات   :ثالثا  

لم ل لبماصو  لخن  لمض لاو ما  ل كخ  لب  لمكنخ  لقب عا لعن و  لح  كو  
لبحشيي  لمض لعن  لقبحثعيفنض لمن  لبمخر لاث فبدلبحمار يض لقبح ند ل  فا  ل   لبق ل، قحع 

لبح ر بح  لبحشيم لم  لبحعن و  لهاه ل(14 قب و  لميد ل، لعن ا لب رايهمو ل يض لاو  بحا 
قا نىلم ضلبحءال  لب لننا لبحرييرلعن ل،لقم ثالق  االقاو لبثفلبقمدهلمص  خ لدبيمونل

مونلبح اهونلقبألدمونلقاو لنراث لمنال مضلقبحفهلم لبحع ل(15 ،لقماارهلمصربثال  لاخوم 
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ل يبحفهِل لل ي  ل، لقبأل يو  لقبحصوح يض لبألدن لبح ول ل، لنراث لم  لاو  لب   لا ليار   اف
لال(16 ررطلبحفنضلبأل     ل(17 مص ث لبكيفه لقب  ل، لمضلاثو للص و لقبحفه، قيارلل   

كو لدبي لبحاعيدلعنفلقبحفه لقل شفهلمضلبمخيرلشعرهِل
ممضللقمي مولب اث لب ضلبحءال  ل،ل(18 

موث ٌ ل  لبحمكو البمجخمو يالمضلبأل يو ل افلب اث لمعن و لايثالم لبحءيرب لبحانضل 
لبحعن و لعن خ  لقمضلهاه ل ءوق ق    لبحفنضلمجيضلبحمنصي  للكو يب لبمميرلث وي م 

ل(19 بح  وم  لدمشعلمي مو، ل  فاِ  لدبخ  لمعن و لثميما لب اث  لمعن و لقد ال، ب اث 
لقل لم فبد ل   لبحشيي  لم  لبحفنضلايثا لجمو  لبحشيم لم  لح  لاو  لب   ليار  ل اف بحاوهر 

لايثا(21 بحصي  ل(20 بأل ك  لعن ا ل(22 ،  لمصر لم ل، لايثا لب اث لمعن ا لب    قيار
ل.(24 ،قريرِهلمضلشيي لم فبد(23 بثفلشيي لم فبدلهيلشم لبحفنضل ضلمنخو 

لقخو جهول لدمشع لدبخ  لبحشيي  لم  لبحليثا لمف لعمعلعن وا  لن يض ليحك حع 
لبحمابه لبمخر لقانيعه لم  لثخى لو لبحع  ل، لحل   لبح ند ل   لبحءال  لقانا  لب ض  ث 

،للكيرلمضلمر ،لقح  ولإحىل ي لهللالبح ربي،لقحالمو  لبحافطلبحشرمفلقبحا ي لع ي لبح ني
لموحرييرلمضلبحع مونلقبح اهونلبح انضلبخالعنه لبحع  لقب خ ودلمنه ل  لاخومال بحخاىل يهو

لاو ما .
 ههه : شي خههرابعا   

امكضلب ضلبحءال  لمضلبخالبحع  لع ىلنفلعفدلمضلبحشيي لبم ول لبحانضلعر يبل
لقرالب ا  لبحع   لم عا للمو يض، لع يه (25 بحاربن  لبمجو ب ل،منه ل(26 قبح مو ، ل،(27 قبخا

لعصره  لب يو  ل يض لقمرمي ا لقمخميال  لعوحيا لمكو   لبثخ يب لبحمي ي  ل، لقبحفه لثوحا قحع 
لم لمكنخ  لموحخءو   لدننياقبشخ وح  لثاو ا لقايقي   لاع يم  لبحمو ل  ل  ي  لح  لن ا  ،لضلب 

ل(28 قاو لبحشيمل اضلبحفنضلبم     لمن ل، لبحارب لقاع   لع ي  مضلبقبي لشييخ لقب  ل رل
 موع لمنه ل،لامولا  ل مو لبح فنتلمضلشيي لايرل يضلبحرقب القبح مو ل(29 ل، ربنا 

لبحفن(30 مضلإ ربيي ل ضلثمفل ضلاوم ل ضلني لل ضلل  ل صرل ضلب  لقلبحشيملعمود
لبحشاو  ل لمو ض لبحمعرقب لبح او  للبح رد لب ض ل ضلل(31 بق لبحفنض ل ار لبحشيم قمض

لقريره ل،(32 بحثاةةو  ل لبحشعربن، لقمض لبحف و للامول(33 ، لشيي  لعض لق ق   م 
ل(34 بحمصرما لبح رب  ، لبحفنض لاود ل(35 قمنه  لبحعيف، لد يع ل(36 قب ض ل،(37 قبم ر يه ،
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،لي(1301هةل 701 نا ل(39 مضلبحشيملب  لثومفلب ضلبحصو ي  امول م لل(38 ،لقريره 
قم ه لممولاافيلب  ل(40 ،لقاو  لار ل لمع لعن الميد ،لهيلقلخيا لقب ضلبحشيملبحمااي 

ل ون لعضلع ييل لبحعر يالاوح  القبحن يلقبألد لع ىلنفلعفدلمضلبحشعربنلقبحن و  بخا
لقبح فنت لعن .بحارا  لق ي  ل، لمض لننشف لاو  لقبحفه لشعرهب  لمضل، لب   لع ى لنفح  قممو

لبح ر بح  لبحمار لمن  لب نالصف ا  لق و  لعنف لبحخ لاخ هو لبم ول لبحمرثيا لبمدمون ، 41)
 

بحخ لاو ل كخ هولمال لقموعهولل(43 ،لبحخ ل م يهولع ي لبحشيي لقبم وشيفل(42 ،قبحال 
ل  لاربجمه .

لبحءال  ل لب ض ل  ع إ  لبحشيي لبألل  خشللممو لمض لبحعفنف لع ىلنف  ول لاخ ما
لبحص ر ل   لدمشع لل نون لمض لب رب   لمض لك يره لمصرل، ل   لبحمشو م لمض لبحع يي قبخا

 افليارل،لم لامولن فقلب  لبشخ  لموحل لقح لم لمعر  ،لقبحاوهر ل وننلعضلشيي لدمشع
لقبحمنو   لقبألدقما لبحل  لمض لجيفه لمالعا لمعر ا لعنفه لا ل  لب  لعن   لبح ر بح  نالق ل،

قمفعيبلحه لقمخور لإحىل،ل(44 قمش علع يه لقممره للقمصللحه لمولنن عه ،لبحمرلى
ل.ل  موليحكل شيرلبحىلبهخموم (45 هللالقمءخهفل  لبحفعونلحمضلنفعيبلح ل نصجلقش ا لا

ل.(46 معيلبحمرب ل اارلبمدقمالقبحعنجو ل  لاخوم 
حع  ل احكلاروم  لعنوصرل شأا لبحع ميالبحخ ل خ  لبحلرمعلقب عونلبموم  لدبخ ل

لدمشعلثخىلرفبلمضلشييخهولبحثو  مضلح لمكو خ ل يضلب رب  لقبه لعصره.لقخو دل  فا 
 خامسا : تالميهههههههههعه

 يفلإ لبحمصود لح ل،لاخ مالع ىلنفلب ضلبحءال  لعفدلمضلبحل ثالقلمنه لبقمده
بحا ليارل لب  للجو لح لمال ل نالثنثيضل،لااارلل مونلا  خ لصربثالعفبلبحص ف 

لا لا(47 ق ثعمويا لب   لانمياهب  لبثف لو  لريره، لبحفنضللقيار لمءف لقحف   ل م  لا ب   
ل.(49 قاخ لحه لب جو ب لا،لقيارلب  ل لا م لمضلبحل ثا،ل(48 ق صيرلبحفنضلاييربلمن لا

  نادنا  : مكانهههههههههههههب  وين العلماء
لجع  لامخ  لممو لح ع   لقم  خ  لقبحصفل لقبحااون لموح لنا لبحءال   لب ض   ظىل،

 افلبمخفث لبحع مونلقبح اهونلقبحشعربنلقب يو ل،لمي ال يضلع مونلعصرهممكو الع ميالمرل



130 

حع ليحكلم   لثيوا لبحخ ل ووهولمنالق  لمثكرل  لبحخ صي ل،لعصرهلقلبشودقبلم 
لقا  لبحع   لدمشعلقبحاوهر لق موع ، ل   لبحشيي  لمض ل(50 ح ريير لح ل، لييأا  لمو قيحك

لقبحعومالث ض لح ع مون لقمعوم خ  لبخن   ل  لق  يل(51 ، لبحشيي  لمض لبحع   لحخ صي   
لققص يبل لقبحاوهر  لم فبد ل   لصيخ  لع ن ل اف لبمجو ب  لقبخا لبحارمثا لبم نميا بم لو 

ل ه  لقحاونبا  لمعه  لمكواثوا  لخن  لمض لقبحف و ا لبحعوحيا لموألخنل لن خا للبخن    مر 
البح يبيفلألخ،لقمر ل كوا لبحشيملبحف ي  ل  لم فبد،لبمدن لبم فح  لب يلثيو لبحن ي ل

ع ىلبحرر لمضلاير لبخاهلعضل،لقح ل كضلم فثوَل،لمن لحع ليحكلنيلجلاي  لاواثَولح خو مم
لقمعر خ ل لقهيواه  لحخيب مم لقلثل  لمأثيبحه  لقمعر خ  ل  لعصره لبحم فثيض لمض بحشيي 

لمعه  لبحيب عا لقعن وا  لمأمي ه  لبح   ل  ليحك، لبحا لبصي لم لقحر مو لبحصم  بقل،
بقللع  ل  لاخومال،ل و  لبخاهولعضلقبحفهلم   لانا  ل يضلبح ندحع هولعءمالخوحل لح

بحن يلح لقألقمدهللع ىلبحرر لب  لبخا،لبحعر يال   لبمخلونلبح  يمالبحخ لاومنهولاخوم 
 مكضلب ل او لعضلبحم فالب  للقب  لمو،لقبحا لاو لحالبمونلع ي لب ل أخاهولمضلمصود هو

لع  لن  ض لقم لبحريير لبحعر يا لعض لمعيلبحع مون عرب ل ي  لثف لى لب ل(52 ، لنبمف قمو
ل.بهخموم لاو لمنصثَولع ىلاخومالبحخو مم

ب لمضلبحظوهرلبجمو لبحمب خيضلبحمعوصرمضلم ضلبحءال  لع ىلبمخفبث لقبحينونل
لقع ىلاخوم  لع ي  لقبحىل، لقد و خ  لق البهخ  لقع خ  لم و   لقبمشود  قيارلم و ضلبخن  

ل  يل ل   لبمجخمو يا لبحمكو ا ل  لجو  لهاه لمخميال  لع ميا لممكو ا لثظ  طلمعوصرم 
  يطلبحع مونلبحانضلب ه يبل  ل ربعخ ل  لاخوماللخثو لبمعنيلمضلبحا  ونلقبح نايضل

بحانضلشهفقبلح لملي لموع ل  ل،لقثخىلعومالبحنوط،لقبحم يشلقبحي  بنلقبحاوو لقبحرخو 
لبحميثيل لع ىلبخخنبلمصود ه لق وي لبمثفبالبحخ لاو ل  ص هو لبحخ لناارهولكخوما  ا

  ل،لقم فقلب لميه خ لح لاخي للعنفلبحخأحيفلقاخومالبحخو مملقمولبحىليحك،لدبيمونلمصربثا
ل ثخىلب لقبحفهلاو لننشفلمضلشعره.،لكو لشوعربنل

بحالي ل،ل(53 قبمخفث ل  لشعرهلمضلبحع مونلبحانضلعوصرقهلب يلع فلهللالبحءال  ل
ق ثعمويال  لشهي ل نالبثنخ لعشر قبحا ل و لعن لب ضلبحءال  لابجخمع لم،لبحشو ع 

ل فب ه لجع خ ل  لارجمخ 000، لاييرب لقبحفه لقاخ  لعن لمضل ظ  ل  لب وشيفل نال، لكيره
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ب ولققحف ل،ل  لجم البحمشو ملبحانضلبجخمع ل ه لقبخا لعنه ،لبثنخ لعشرلق ثعمويا
لب ربيي  لقح 000، لحن    لب شف   لا، لقب و و لهللا ل(54  ثم  لب ، لبمخفب  ل   لشعره ضلقمض

 بحءال   
 الحسهههههههههههههُن م ًههههههههههههه    عليههههههههههههه َ 
 والسهههههههههههههحُر  هههههههههههههروه مههههههههههههههسندا  
 والهههههههههههههههههههروُ  اضهههههههههههههههههههحى وردهُ 
 والصهههههههههههههههههبُر ُرحمههههههههههههههُد دا مهههههههههههههها  
 فَبحههههههههه  مهههههههههن جعهههههههههَ  اللمهههههههههاَل 
ل ارِفههههههههه  ِبمهههههههههن َجعهههههههههَ  السههههههههه 

 

 
 

 والقلههههههههُب اضههههههههحى فههههههههي  ههههههههدر َ 
 عهههههههههن وههههههههههههابَ  وعهههههههههن مقلبيههههههههه َ 
 فهههههههههي خهههههههههههههللة  مهههههههههن مقلبيههههههههه َ 
 وأراُه معمههههههههههههههههههههههههههه ما  عليههههههههههههههههههه َ 

 يُعُ  ُرعهههههههههههههزه اليههههههههههههه َ جمهههههههههههههههههههههههه
 رواِحسهههههههههههههم فهههههههههههههي راحبههههههههههههههههيَ . ب

 
قممولاافيل أ لب ضلبحءال  ل كخ لبم وشيفلقبحال لعضلبحشيي لبحانضلنخرجمي ل
م   ه ل  لمعوهولقمم ي هولع ي لحع مه ل يوم لمءم لهابلبحخو مملبحر يرلقبثخيبي لع ىل

رلح هيحالث للبحشعرلحع ل يوم لمكخوماليحكلبحشع،لقبحيهيو لقبم يو لبحشعرمالبح يبدا
لبحمنيي ل لبحرني لمض لبحعك  لع ى لقبح يبلر لبح يبد  ل   لبحافي لمنا لقشييع  بحمي ق 

لقحع ليحكل ءع  لمضلبحمصود لبمد يا.،لبح صيجلبحا ل  خودلبحىلبح نرا
 نابعا  : وفات  

لمخرجميهلاي   لناار لبحءال  لامو لب ض لمويالبحمب   لق ث  لقثنثي  لا   ،ل نا
بحا ل،ل(56 مءوم لجرب ،لقص ىلع ي لفهرلنييلبمثنيض،لفوهرلدمشع،ل(55 مءنين لبح ه 

قيار ب  لالاو لشياونل فلل(57 مما ر لبحثو لبحص ير.لقد ض،لكو ل عربلمم ءفلبحءنويال
لبحمب  ل،ل(58 جوق لبحيمو يضلقثا ل مع لقلعللخل لا ق احكلاري لب خه لثيو لهاب

 لبم .بح ول لحرضلما لاخوم لقمبح وا لبمخر لخوحف لبحىل
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 المبحث الثاني
 كباب  تار خ ح ادث الزمان

لقيب ل لشهرا  لجون  لقمن  لبحءال   لم ض لبحيثيف لبحمبحنل لهي لبحرخو  لهاب  عف
لبحن  لم لق فلَجهفلبحمب  ،لصيخ  ،لقخق فليارهلبحمب خي ل،ل  لجم لاو ما لهابلبحا لع َّ

حا لل  لهي لثيبدالقبثنىلع ي لبحع مونلقبحمب خي لبحانضلعوصرقهلقبحانضلجونقبلمعفهلقب
ٌهلمعوه لمضلبحخيب مملبحييميالقهي لعءوي لقرربي ل،ل مو  لنيمونل يييلقشهربنلمشهر قعفق

ل اارهو لب  رد لاو لث ضلبحمابكر ، لا ل  ل اي لعن  لبحثواض، ل  ي  لصفق ونل، ق  لاو ما ل،
ل.(59 عءوي لقرربي لقعوميالا

لل لهي  لاخ  لثو نن لاو ماون لجم  لا لب    لبحرخو  لهاب لعض ل  خ يفلقيار شيون
قيارلب  لاو لبحمب خي لبحمعوصرق لح ل كخ ي لعن لقمعخمفق لع ىلبحنا ل،ل(60 ..ا. يهو
ل(61 المن  ل يبيف، لهي  لاو ماو لجم  لب   لا لاخرق   ل  للق و  لايجف لم لم خلر ا قلشيون
ل.(62 اريره
  البعر ف بالرباب-أ

للجالبن لثنثا لمض لبحرخو  ل(63 اري  ل، لع ى لبألق  لبحءالن لص  ال536بثخي 
لبحءالن لبشخم  لع ىلا مالبحم اعلثي لهاب لموحث م ا، لبحرخو لبحخ لن خفلهو لق فب ا ث ل،

قبحخ لب خفلهول ي و لب مويل،ل(64 قهيو لبح نالبحخو عالقبحيمو ي لمعفلبح خمويالمضلبحهءر 
لل.(66 قمنخه لبحرخو ل نالا عالقا عي لمعفلبح خمويالح هءر ،ل(65 بح و   

لص ل(1 ققصللح مالياا،ل  الب خفل لممافماصل584قما لبحءالنلبحيو  ل  ل
لبحرخو  ل(67 قبماو لبحخو ما لح رخو لقمودا ، لمعيلبحصي لح مالياا، ل(68 ث  قمضل،

لقعشرمض لقخم  ل ثعمويا ل نا لثيبدا ل(69 معفهو لبحمخيحيضل، لب مون ل اار لنخثعهو ث 
ب ضل(70 ليمو بحم خر  لموهلللب يلبحر ي ل  ل ي خفلل يح  لالقخ ي البحم  ميضلبمموي،لح   لا
قم يضلبح فقدل(72 بح ثو  للميرلبحمبمنيضا(71 بح وك لمأمرلهللالب يلبح ثوطللثمفللبمموي

لبح  لو لبحم كل بحء ربهيالح   لنالبحمم يايالمنخهيونل اارلب  لبح  لو لمايحِ  لاقميم و
لبحنوصر لقبحفنض، بح  لو لبحشهيفل يفلبحفنضللب ض(73 لب يلبحمعوح لم مف،ل وصرلبحف يو
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ق وي لبح  لنالموحف و ل،لث لناارلب  ل  لو لبحخخرل(75 بحصوح  ل ثم لهللالال(74 قق ل ن
لبحمصرما ل فمشع، لبح  لنا لق وي  لقبحشوي، لممصر لقبحاوو  لبحي  بن لقب مون قبحيم ل،

قاو لثرمصونلب ل كخ ل،ل(76 قب مونلبحنظو لق و  لبحيفويللبمدب مالبحمهمال  لبحفقحا
ل لبحمع يمو  لهاه لع ى ل لرل ل نامو لا  ل   لا يير لبحيفويللل(77 مض ل   اوحخ ييرب 

بمولبيبلح ل كضلهنوشلا ييرلهيمول،لبمدب مالقبحفننيالمضلعال لبقلاعييضلح اوو لقريرليحك
لنا لب  لمعف لح   لا لقبحمخيحيض لبحم يش لب مون لمض لبحخخرلاافي لقم ك لبح  لو  لب   ار

ل.(78 ال اق و  لبحم يشلع ىلثوحه لامولاافيل  لبح نيضلبحاوحياهياي 

لبحيوحت لبحءالن لقاري  ل، لص  ا613مض ل، ل نا ل نهو ا لهة738إ خه  قبشخم  ل،
لع ىلثيبدالبح نيضلع ىلبحن علبح و ع لح مبحلل، لبحءالنلع ىلارجما لبشخم لهاب امو

قبحا لاو  ل،ل    لاخ هولصف ا لبحمار لمن لقمضلعوي خ لبحياالبحاو  ل ضلم مفلبح ر بح 
لقم  لايير  لقميد  لا ير  لثاا لموثيبح  ينهمو لخ ر  لقح  للكيف  لقص ثا لثا قاو ل ص ث ل،

لبحشيمل وصرلبحفنضل  ل قبحا لاخ مال،لبم ضلبحص يرلح مب  ،لي(1376هة ل778دبيمون
لقا نىلح لل لننا لبحرييرلمضلاو ما .،لع ىلنفه

لمءمي لص  و لبحرخو ل لص  ال1733ق احكل كي  لبحانضل، لبحخربج  لعفد بمو
هةلبحىلقهيو ل689ب خفللمضل نال،لي(1399هة ل739ارج لحه لبحمب  لب ضلبحءال  ل  

لهة738 لب را ، لقب ربد ل     لبحمب   لارجما للمومنهو لمءميع  شاالمضلل1672مو
لاخوم  ل   لياره  لممض لقريره  لقبألمربن لقبحا  ون لقبم يو  ل(79 بمكو ر ل، ل5780منهو

لمءمي ل لمض لل1395ارجما لاخو لبح ر بح  ل خصربلعض لبق لثرهيَو ل ا هو ،ل(80 ارجما
لمعيلهاهلقل لبخا لبحءال   لب ض لب  لبحى لنرج  لبحيهيو  لبعفبد ل   لبمخخنب لهاب حع 

بحخربج لمضلبحماخ  لقبحثو  لمضلمصود لبخر ليارهول  لاخوم .ل ينمولق د ل  لاخو ل
ل،لارجمال1398بحماخ  لب لاخو لب ضلبحءال  لمن ل ارجمالمأخيي لا يونللقلل681منهو

لل.(81 جالييونلمضلاو مملبح ر بح 
قصي ا لبح وحيالقمضل،لي لبحرخو ل افلبخخ للمو يضلبص  ل  لبحمالياابمولار 

لقلحع ليحكل عيدلبحىلبحنا لبحا ل ويلم لب ضل،لبحظوهرلب لار يم لث  لار ي لبحم اع
ل.(82 هةلمضلاو مملبح ر بح 726بحءال  لب خفبنلمضلثيبدال نال
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لح خربج  لارايث  لب  لبحمنثل للمض ل يض لجم  لب   ل يف لبحيهيو  لث   اربج لاو 
امولننثلل،لمي مول ع لمعيلبحمب خيض،لقح ل  ردلمومونلم خاننلح ن ون،لبحن ونلقبحرجو 

لح رجو  لموحن ثا لاربجمهض ل  ا لمضل، ل عر هض ل يهيو لمض لبهخ  لب   لبحى ليحكل عيد قحع 
لعنهض لمصود ه لمض لنرده لامو لبق لبحن ون لبحمشياو لمض لحن   ل، ل    ل ف ل كي  ق احك

ل.ل لبحرخو منهءَول و لع ي لايب لعرل
لاا يلل لقبحخ ل ف لهي  لبحث يلالشويعا قمنثللع ىلبحرخو لب لبحر مو لبحعوميا

لقبحخءو   لبح نرا لمض لمعيلبمثيو  لنيا ، لح  ل هي لبح  ظيا، لموحم  نو  لاخوم    ل،
قم فقلب لهم  لبحيثيفلاو لبحنا لبألميضلحرثفبالدق لب لنفخ ل،لبا عل ثو با لبحث يلا

حع  ل احكلب بدلمنورمالعاي ل،ل لمنهولبحخا  لعضلب  ي  لبحعويقمول  م ،ل    ل  ليحك
لاخوم لثخىلبحث لونلمنه  لجمي لمضل ارل لبحخ ل، لموحميب د لبحىلاأثره بقلحع ليحكل بجعَو

بقلحر مولب ل عليحكلمضلبث و  لموحث واالبحخ ل عوحول هولا كل،لب خاىلمنهولميبليع 
لبحميبلي .

لبمشعو لننثللع ىلبحرخو لاير  ل(83  لقبحاصويفكمو ل  ل، حع ليحكلاو ل ويفب
لعصره لبحشعرلقب ر لح   لل وحشعرل، لبحعر ل ه  ل او لب ر لبحىلبحعاي لعنف لامو بق

لبحعر  لدنيب  ل، لقبحاصويف لبم وشيف لهاه لحاار لاخوم  لمض ل   ا لب رد لعضل(84 حاب  ون
لا كلبح يل ل يوي ل احكلاوكيف لب بد لحع   لبح فنتلعضلبحخربج  لبحرخو لقبثنون بدالبقلاا  هو

ممول ءع هولمصف بنلحهولبحىلجو  لاي  لبثفلاخ ل،لق قدهولمضلمصود هولمشك لبشعو 
لبح يحيو  لبحرخ لقبحمبح و ، لم مون لهومون لمصف بن ل ربه  امو

لبمول(85 ل لبص و هو ل وي بحخ 
 وننلعضلب لهنوشلمعيلبألخثو للقلبح يبدالبحخ ل فل،لماربناهوللقلث ظهوللقلشرثهو

خرجمالبحيبثف للقل  لعف لاربج للقلاعودل  لبحخرجمالقبح يبدالقحع لاخرر لبثيو ونل  لبح
ليحكلبحخررب لممولنببخالع ي ل  لبحرخوما.

 ايمية الرباب  -ب
لقبحخو ممل لب  نم  لبحخو مم ل يض لمو لح  خر  لل   لب    لبحءال   لب ض لاخو  اميال

ي(ل2581هة ل656 نال (86 ل لمعفل ايطلبحان البح ثو يالع ىلنفلهيمكيل،لبح فنت
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لبحعيمو يا لبحفقحا ل شين ل(87 بحى ل نايضل، لمعصر لبحمب خيض لعنف لبح خر  لهاه قعر  
ل.ل(88 ي(1382هة ل784ي(لبحى 1250هة ل648 بحمموحيكلبحممخفلمض

لقبمجخموع ل لقبمدب   لبح يو   لبحخو مم ل   لرنيا لمود  لع ى لبحرخو  بثخي 
قشو شل  لجيب  ل،لو عوصرلبحمبحلل يهولبحرييرلمضلبمثفبالقاو لشوهفل ي،لقبحفنن 

مضلهاهلبح يو لم يمولبحفننيالمنهو.ل خأا للهميالبحرخو لمضلصفللمبح  لقصفللبحرقب ل
ل   لب ل1339هة ل739 وحشيملبح ر بح ل ثم لهللال  ،لبحانضل ا لعنه  ي(لاو لم فثَو

قمضل كي لم فال كي لثو ظونلعو  ونلموح فنتلق قبا لقمكي لعوحمونلمع  ل،ل كي لمب خونل
قحمولاو لبح ر بح لمشهيدلح  لموحياالقبحف ب العنفلع مونلعصرِهلقب ضل،ل(89 ر لقبحخعفن بحء

لبحرييرلمضلاو ما لقلجو لح  لع ىلاخوم  لق ا لعن   قهيل،لبحءال  لاو لمضلبحمار يضلح  
لبحياو  لمضلبحع مون لبحياا، لعضلشييخ  ل فق ه لبحانضللخا لبحرقب لمضلبحياو ل،  رو  ل    ا
ب ضلاوم لقهيلبثفلشيي لب ضلبحءال  لقبحا للح  ر بح لب ربيي ل ضلثمفجميعونل افللجو ل

ق احكلجونلبحرخو لماخ  ونلعمضل ثا  ل،لقريره لمضلبحع مون(90 بخال فق هلعضلب ضلا ر دل
لح يهيو   لجمع لح  يبدالقبحيهيو ل يضل ردلحخ وصي ل لقبحخرجما لاو مايون ،لبمثفبال ردبن

بحخ ل فلمايجفلعنفلريرهلمضل،ل(92 قبح ربي ل(91 حعءوي لقب وننلعضلبثخيبي لع ىلبحلربيلل
ل.بحمب خيض

لماخ لللاومض لمض لبحمبحل لعوصرقب لبحانض لبحيهيو  لمض لا يربن لعفدبن بحرخو 
لقبحمب خيضل لقبح اهون لقبحاوو  لقبحي  بن لقبحم يش لاوحا  ون لقبحعوما لبحفننيا بحشاصيو 

ل،لقبحشعربنلقبح ن  ا لبهخ لمأخثو لعومالبحنوطلقهاب موح ل  ع  لريرهلمضلبحمب خيضلامو
بحا لاو لح  ل،ل  لاخوم لبحمنخظ ل  لاو مملبحم يشلقبمم ،ل(93 ممضل ثا لبملب ضلبحءي  ل

لقبحخرجمال لحنثفبا لبحمن ع لبح رد لمو يض لبحخو مايا لبحرخوما لب  ي  لا يير ل   بح و 
ل.(94  افلاو ل عل لا لمضلبحءو  يضلمول  خ ا ،لح يهيو 

ق  فهلمعفليحكل،لويلم لب ضلبحءي  ل  لاخوم لبحمااي لا  ونلمو ،لباث لب ضلبحءال  ل
  لاخوم ل مرا لبحالمو ل  لايب ممل(95 قب خ ودلمضلارماخ ل ثل ل،لمعيلمضلجونلمعفه

لبم يو ( ل، لايير لقبحنهو ا(96 قب ض لبح فب ا ل   ل، لبح ن    لبحعمود ل(97 قب ض لشا ب ل،   
ليه  لمض للخثو  لبحاه ل   لبحمب ل، لمض لمعفه  لمض لجون لخيضقمض لاخوم ل، ق احكلجون
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لقبحياو  ل لقبم خصود  لقبمجخموع  لقبمدب   لبح يو   لبحخو مم ل   لرنيا لمود  مخومنون
لقبحفنن  لماخ لل، لع ى ل يو  لشوهف لقاو  لبمثفبا لمض لبحريير ل يهو لبحمبحل عوصر

ل لبح يو  لم يمو لبحمموحيك لدقحا لقبحياوهيابحءيب  ل   لبحفننيا لبحءربك ا، لب خينن ع ىلل  ي 
ل يهوماوحي لبح ك  لف ل، لعكو لا خج ل خيثواه  للخثو  ل اار لبهخ  لبحمف (98  اف لمض ،لقريرهو

 وَنلعضلبألخثو لبحخ لااالبحري لقبحظيبهرلبحل ي يالبحخ لاو لنخ فالعنهوللمضل
ل(99 قهيو لبحشيي ل ل  لثيبدال نا ، لا فني  ي(عضل1299ه 698بقللمضلمشودبا 

ل.(100 فهي لايا لبحما  ل  لبح مونلققص  ل
لب لموقم  للخثو  لمض ل ا ي لح  لب   لبم لقبحشوميا لبحمصرما لبح ند لموثيب  لبحرخو لع ن  ل 

لبحيمضلقبح ءو  لمض لمضلبح ند لجوق هو لعنهو، ل يما لمع يمو لاو مايا لحنو ل افي لم ءفهو،   لل ف
قحع ليحكل عيدلبحىلاوثرهلم فنتلقبحفهل،ل(101 ا فني لعضلدقحال ن ل  ي ،لمصف لاخر

لعنه  ل ، لعو  لبحخ  لمم رهوقبحمفق  لقبجخموع  لثيوا  لمض لان هو ل   ليهو لبحا ل، قبحاير
لل(102 بصوم لمف لماوم لعنفه .

لق عيلع موي  لبحعربللقثكوم  للخثو  لمض لش ن لبحرخو ل اار لقعن ق ا فني ل،
  لبحي  لبحا لح ل عفلهي ل،ل(103 بحا ل ا  لعضلقبحفهلعنفلب خيننلبحخخرلع ىلم فبدل

قمضل،لملمأخثو لقايب ممل  فب ه لهابلمضل وثيابحمب خي لبحمصرمي لقبحشوميي ل عخني لب
 وثيالبخر لاشللحنولبحرخو لعضلاصيمرهلح  يو لبحعومالبحخ لاو  ل ويف ل  لبحار يضل

قث للحنولب مونلبحرييرلمضل،لقخوصالبحع كرمالقبحفننيالمنهو،لبح وم لقبحيومضلبحهءرميض
لقبحفننيا لبحع ميا لبحشاصيو  لبحمرقمو ، ل اار لبحمبحل لعن  لق عيللامو بم و يا

لبمجالبن لق قبنخهو، لم موعهو لبحمخرجمي  لعن  لقبحرخ لبحخ  ل  ل، لب و يا لمود  لحنو  افي
لاو ل ل اف لبحفب  ي لقبحل ثا ل هو لبحخ لبهخ  لقبح ني  لبحرخ لقبحع يي لقب يب  لبحياوهيا بح يو 

قمو مع لمضلبحرخ لاايح  لب  ل م لص يجللناارل  لاربجم لح مشو ملثوحالبحمخرج لح 
لقلث للبحاصيف ل،لبقب   ل رللاخو لبحخن ي ،ل(105 قعضلاخرل م لبح ين يو ،ل(104 و  لبحثا

ل.قريرهو،لقشرثهو(106 بحشوا يال
ق احكل كي ل فل يضلب مونلبحرخ لقبحمبح و لبحمهمالبحخ لاو ل ويفَبل  لعصرهل

ل موعهو لبق لبق ربيخهو لث ظهو لقاير للق قيض، لموح ي يو  لمومعخاود لبحعيبي لبهخموي بحرخو 
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قيارلايفلب ل،لقب ضلايميا،لمشو ملقبحصيهيالقب خشو ه ل  لبح ندلع ىلعهفلبحاي ي لبح
ل همو لاأثرب لب ربيي لقلخي لع فلهللال ف لقحفه لبحخصيبلبحمثو اال، لخر ا قب لبحاي ي لبحث   
ق احكل ر لب لب ضلبحءال  لبخخ لحرخوم لمنهءونل،لقبهخ لب ضلايميال خف م  لبحن يلقبحعر يا

حع ليحكلموجع  لاخوموَلمهمول ونلعمول،لاي لاخو خ لحمود لاو ما ل  م لق و لع ي 
لاافي.

لعضل لقد ياا لايير  لا وصي  لبحءال  لبثخي  لاخو لب ض لب  لموحاار لبحءفنر قمض
شييخ لبحانضللثيوا لم لقبحفهلقبخيا لقب نوي لقبعموم لقب و   لمضلبحءال ميضل ونلعض

خ لبحخربج لبحخ لاخ  لعن لقعنه لقاو  لاخ مالع ىلبنفنه لقهابلموح لااارهلبحرييرلمضلا
 ارجمخه لح لماخعف لبم لر.
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 آراء العلماء والمؤرخين بالرباب
لبحهءر ل لبحيومض لبحثو  مضل  لبحار  لبحع مون لبحءال  لمض لب ض ل عف قمضلايبكث ل،

لبحنمعا لِجفِهل، لخن  لمض لعصره لع مون ل يض لع ميا لمكو ا ل  ص  لب  لب خلو   اف
لبحع م  لقا صي   ل، لا.... اف لمو    لقصل ل ول ل، ل جٌ  لبحر ير... لبحخو مم صوث 

لل(107 ج ي ...ا
لب  ل يهوللمعف لن ف  لق لماخ  ا لع يي لع ى ل  خ ص  لب  لبحءال   لب ض ب خلو 

 افلبجم لبحمب خيضلبحمعوصرمضلح لع ىلبمخفبث لقبحينونلع ي لقع ىل،لقمخافيل يضلبحنوط
لكخوم  لق البه، لقع خ  لم و   لقبمشود  لقبحىلجو  لهاهلقيارلم و ضلبخن   لقد و خ  خ 

بحمكو ال  ل  يطلمعوصرم لثظ لممكو الع ميالمخميال ل  ل  يطلبحع مونلبحانضلب ه يبل
لقبحاوو ل لمضلبحا  ونلقبح نايضلقبحم يشلقبحي  بن للخثو لبمعني ل  لاخوما   ل ربعخ 

حخ لبحانضلشهفقبلح لملي لموع ل  لاخومالق وي لبمثفبالب،لقثخىلعومالبحنوط،لقبحرخو 
لمصربثا لدبيمون لبحخ لناارهو لبحميثي ا لع ىلبخخنبلمصود ه لكو ل  ص هو بثنىلع ي ل،

لقبحمب خيض لبحع مون لمض لمعوصرقه لع ي ، لقبحينون لبحمف  ل ثو ب  ل   لق وح يب ققصلل،
لح ضل لم ثون لاكو  لبح ر بح   لعن  ل و  ل اف لقبحف و ا لبحعوحيا لمومخنل بخن  

لح خو مم.حع ليحكلنيلجلاي  لا(108 بحخو مم...ا لواثَو ل كضلم فثوَل، لقح  لمضل، ع ىلبحرر 
لقلثل ل لموثيبحه  لقمعر خ  لعضلبحشيي لبحم فثيضلق قب لبح فنتل  لعصره لبخاه كير 

لحخيب مملقهيواه لقمعر خ لمومي ه .
بحع مونلبحمخوخرمضلعضلعصرلب ضلبحءال  ل  لبمخفب لل اخ للعضلحع  ل احكلح 

نن ردلمومشود لم لق كخوم ل(109 هابلبح اوق لمب خنولبح ول لقبحينونلع ي لقيارلعصرهل 
لمايح   لنفه لما  لاخث  لبحءال  للبحا  لب ربيي ...ب ض ل ض لشم لم مف لقح عف  لا او ممل،

لك ير ل، لبحم ميد ا ل   لمال  لمعيل(110 شهير لمع  لقبا ع لا. لقرربي  لعءوي  هي 
لعن   لبشيونلث نالمايجلبحمب خيضلبحمخوخرمضل اوحيب ليارلهي  لا يربن ل  لاجم لاو ماون ف

ل.حع ه ل احكلبجودقبلمومخفب لاخوم لق يو لبهميخ لق و  لق ويفا ل.(111 ريرها
لعضل لاخ يب لبحانض لبحمعوصرمض لقرير لبحمخأخرمض لبحمب خيض لبجمو  لبحظوهر مض

 عصرهلقبمخفبث لقبمشود ل خو ما لبحا لاخث لب ي لممضلعوصرهلمضلبحمب خيض.
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 المبحث الثالث
 في الرباب منسل  وم ارده

  منسل  في الرباباوال  : 
بااالب ضلبحءال  لمنهءولقل  ي ونلخوصونلم ل  لبحرخومالق يخ لبحخلرللبحىلمعيل
بحناوطل  لب  ي  ل  لبحرخومالمضلخن لبح فنتلعضلثيبدالاو ما لبحا لجع  لمن صننل
لمضلمنهول ل  لا ل ص لقبحخ لبااا لمضلبحرجو لقبحن ون لحه  لبحانضلارج  عضلبحخربج 

لبحرخو ل   لح بح يحيو  لمنهءون لما لبحخو ممل، ل خفقمض ل ي خفل لبح نا لثيبدا لنفق  لاو   اف
قمضلث لبح يبدالث لنف دل،لث لناارلبحيييلقبحشهرلقلبح نا،لبحعر  لقبح و   لقبحقثل 

لب مونلبحيهيو  لمعفهو ل، لد ياون لق احكل ر لايب ما لمو يااللثلون أل  لناارلاو ممل؛
لم ون للق لقفهربن لاو لصثوثون لبحشاالبيب لبنلق و  لق فل، لقد ن  لقار ين  لر    قايفلا 

لبحا لام ل لقبحءوم  لجنو ا ؟ نخعرضل  لمعيلبمثيو لبحىلب ثو لق وا لقمضلشهف
لبحصن لع ي لهي ؟لقبنضلد ض؟لقايف؟

لبح خجل نقق ل  لثيبدال نال  لب ي لبح  لو لبحمنصي  لا فالعضلق و  عنفمو
،لموحماي لفوهرلبحاوهر لاي  ل  لي لبحاعف ل  لنييلبح   ”لي(ل او  1290هة ل689 

.ل  مولاو لنييلبحامي ل رلل(112 حي البمثفلقا  لضلقحفهلبألشر  للقثم لبحىلبحا عا
  مولاو لبحعش لل ال لمضلبحا عال  لاو يا ل،ل(113  خر خ لصف و لايير لمضليه لقق لل

لبحىلار خ  لبرخر  لقبح اهونل ثم لهللال.ق  لبحعشون لبحاه لع ىلبحاربن ..ق رللمضلبح ف
ل.(114 و واقل 

حع ليحكل ايد ولبحىلعف لا وهم ؟لبقحهول   لافقمن لبحخو مملموحعر  لقبح و   ل
لبحاي لب لبحعر يالح اليحكلبحعصرلقح البحارا لبحررم ،لقبحقثل  قبحقثليالح ال،لهيمكننو

ليحكلبحي   لبحخيب مملمنا لقارخ ل هو لبحافي لمنا لبه لمصر ل؟ه ل، لبح و  يا حرضلاخو خ 
معر خ لمأكيرلمضلح القب لاير لبمخلونلبممنيياللحع ليحكل ايد ولبحىل،اعن لب  ل عر هو

بقلحع ليحكل عيدلبحىلاأثرهل خني ل،لقبحعوميالبحخ لاخا  لاخوموا لم   لبحعءمالبحخ ل يهو
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قمل ن ىلب لبح كويلبصيحه لريرل،لبمجنوطل  لبحمءخم لبحفمشا لقبمخخنطلهيمول ينهو
ل.لبحرخومالبمخلونلبممنييالق عيلبحر مو لبحعوميالعر يالحع ليحكلن يضل   لاا  

لبح  لو  لا فالعضلا وصي لق و  لعنفمو لبح فنتلعضلا  لضلقحفهللبمو اا  هو
ث لا فالعضلارماالبحف ضلقق خهول،لبمشربلخ ي لقايفيالاي مع لبحاه لنييلبحامي 

لموحعشونلبرخر  لققص هو لا ثم لهللالقل ، ل ة لا لق و  لننه لثفني لمعف لو واث  حع ليحكل،
لبحييميا لبحخيب مم لمض لب   ل اي  ل ءع نو لع ىل، ل يو  لشوهف لم   لاي   لبحف ا لهاه قب 

قحمولاو  لبحف المضلب  ي ل،لبمثفبالبقلب خاوي لمع يموا لعنهولمضلبحمار يضلقبحياو 
ل يو  لاي  لشوهف لبحا لباثع  لمنهء  ل   لل  ل هو المعيلبح يبدالقبحيهيو ل، حرننو

حع ليحكلاي  لريرلمخأكفل،ل«وهللالبحمي علح صيب ل»بقل«لوهللالبع  »ضل  خعم لبحءم خي
ل(115 مضلا كلبحمع يمالحرن لبق دهولامولجون لمضلمصود هلبحخ ل عخمفلع يهو.

ث  لمولاءيدلم ل رم خ للقعنفمولناارلبح يبدالحخ كلبح نال فل  ه ل يهولاييربنل
ح نالبح وماالبحاارل   هول مضللمضلثيبدالب،لعضلثوحالبحف ضلققلعهولحاحكلبحمخي  

حع ليحكلبم هو ل عيدلبحىلب ل،ل(116 ا فالعضلارماالد ضلبحم كلبحمنصي ل نقق ل
قب مولااللع ي لبمي ل،لبح  لو ل نقق لحي لشاصَولعود َولقب لق وا لحي لثفثَولعود وَل

لمأكم هو لدقحا لجف ، لقم   لحي  لا ي يا لقثخىلب لفرقبلماخ   ل   لل رعال، امو
ل لقحفه لبعفبَدلا  لض لحهو لبعف لاأ مو لبحخ  لبح رعا ل هاه لبحعر  لا  م  بمشربلق رعا

لم ثاوَل لبح اربن، لع ى لقبح وا لبحاه  لقاي م  لبحف ض لا وصي  لعرل  لارماا لبمو حع هول،
مفهو لمف لبح نىلقبح ا لقبحخربلبحخ لعوشهول نايضلبحمموحيكلمضلجهالبقلحع  لب بدل

لبمشرب ل ع   لمضلعرضلمو لققده  لاأنيفه  لبم لحر   لبح  لو  لمي  لمعف بمول،
حع  ل عيدلبحىل(118 لقبحشيملبحريي لب ضل ينو،ل(117 عضلب ضلايمياللبم هو ل  لثفني 

ل  لعصره لا  لبحشاصيخيض لهوايض لبهميا لحثعيلبحشاصيو لاربج ل، لنخرج  ل ربه أل نو
ل.(119 ماخوثال فلملاخعف لبم لر

شعلقلثيبحهولبحييميالقبفهرلبحرخو لبهخمويلب ضلبحءال  لمكخوماللخثو لمفننخ لدم
قب عو ل،ل(121 قا يبلبحشم (120 ا ايطلبحملرل يهول،لبحماخ  المضلبثيب لب خصود ا

او لبهخموم لمأثيبحهولبمجخمو يال،لقمي مولبهخ لمأثيبحهولبم خصود ا،ل(122 بحميبدلبح ابييا
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قعيداه لمعفل،ل(125 ق ثي لبح ءودلعنهولقق قده لبحيهو،ل(124 قعيدا ،ل(123  وي هولك  ر
مي لبهخموم لمأخثو هول،ل(126  نربهل  لمعيلبحميبل ل صللثو لبحرا لبحا ل و لبح ءيولبح و

ل.بحعومالبحشوم الحع ليحكل مكننولبعخثو هلمضلبحخيب مم،ل(128 قبمدب ما،ل(127 بح يو يالقبحع كرما
لبحخ وصي ل لمأدل لمنهو لبحيب دنض لح و  لع ى لم فبد لمض لبحاودميض للخثو  لدق  كمو

قح ل كخلل احكل  لاعفبهولبحىلافقمضلمونردهلمضللخثو ل،لمصرقبح ءو لقل،لقلخثو لبحيمض
لبحهنف ل(129 عض ل، لبح ن و  لبح  لو ل(130 ق ند لعصر لمنا لبحمموحيك لمأخثو  لاخوم  قب خفل

ل  لبحصوح   لبمح   ل نقق  لبح خج لب ي لبح  لو  ل ض لم مف لبحنوصر ل ل689بحمنصي  هة
بحىلمصرللمشعلاومعاثيتلاو  ل ندلبحشويلقمضللمنهولدي(ل1340هة ل741 –ي(ل1290

لبح  لنا لبحمم يايالمار لدمشع، لح  فا  لقبحخنظيميا لبمدب ما لبمثيب  لعض لبحءال   لب ض لقا فا
لل(131 ك فني  لبمنخوي لدنيب  ل(132 عض لبم ر ل، لدنيب  ل(133 ق ظو   لبمق وبلبقل، ق ظر

قثوي لبألمربنلقبحثو ه ل،ل(136 اا يفلبحاوو لقل(135 ق ظرلبحميب متلبح شرما(134 بمثثوطل
ل.(138 قاعييضلبحنيب ،ل(137 ل لبح  لو يابحا  

لبمميرل ل ن  لمض لبح  لو  لب ض لاالقبد لبمجخمو يا لبألخثو  لبحرخو  قانوق 
بقلخرقدل وي لبحشويلانراللبحىلبحصيفل،ل(140 قخخو لب ضلبح  لو لبحنوصر،ل(139 مكخمر

لقل،ل(142 دب للثفه لقريرهولمضلبألخثو لبمجخمو يالح  فا لاوثخربل،ل(141 قعيدا لمن ل
،لقلخثو لبمثخ وم لبحفننيا،ل(144 لقلقمد لميحيدلألثفلبم يو ،ل(143 فلبحاوو ل  رلبث

لبحشرمف لبحن ي  لبحمعربد ل  ي ا لكومثخ و  ل،، لبحعيف لهن  ل(145 بقبثثو ل هما ل همال، بق
.قم فقلممولاافيل(146 لقبحعرب ييضلقلخثو لبح ءودلبحشوميي لقبحمصرمي ل،لهن لشهرلص ر

د القبمجخمو يالقبح يو يالقبمدب مالقبحفننيالاء ىلهي لب  لاخو لجوم لحرخثو لبم خصو
 .بحرييرلعضللخثو لدقحالبحمموحيك

 ثانيا  : م ارده 
لب خاىلب ضلبحءال  لمودا لبحخو مايالمضلعف لميب دلاو لب ر هو 

ل
ل
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  المشايدة:-أ
لع يهو لبحخ لبعخمف لح ةأثفبالبقحىلمصود ه لاو  لمشوهفبا  لحاف قاومن لا كل،

ل كضل كخ ل ا  لمضلخ ل ن بحمشوهفب لموشوه ل    ل ن    لهي ل(147 فه ليارلح ل، لق
ل(148  ن  ل(149 لقلثفثن لبحشيمل ن ل، لبقلاخ لبح لبحشيمل ن ، لبعخود، لامو قحرضل،

 عنفمولاخ لعضللخثو لبحملرل فمشعل و  لا  لبحخو  للقلبحعوشرل،ل(150 ل اي لشوهف 
ن لمعفليحكلبألخثو لمم يلقجو،لم و لهللال ثمخ ل فمشعلبقمن...ل–مضلبحم ريلم لر ول
قشرعيبل  ل،لق ين للقدنخهو...لقاثوشرلبحنوطلموحايرلقبح راا،ل(151 بح رشلبحخ لم ي ب 

ل.ل(152 وهللالاعوحىلنخم لموحايرلقبح راو لب لشونلهللاال،لبحال بعالقبح اب 
لع ىل لمن  لبمر لبق لبح  لو  لمض لمر يي لصفق  لعنف لثولرب ل كي  لعنفمو بمو

رلايفلصف لبحمر ييلقق  لصفق هلقمومي  ل افليارل  ل ياا،لم م لبقلمرل لمن 
ل ل نا لدمشعل1327هة 726 ثيبدا لمض لبحرن  لموخربد لمر يي لصف  ي(عنفمو

قبحالميبلبحنوطل،ل  ميلموخربدلبحرن لمضلدمشعلبحىلفوهرهو(153  او  اق  لهابلبحشهرل
ل(154 ..لبم يب لمنالب ويلقب  ص لبح و ا،.قبح ربط
ي(لاي هولبثف لمشوهفبا ل1328هة 728ايميا  قعنفمولا فالعضلق و لب ضلل

لبحعظي  لوهللا لا ل و   لقشمومنل، ل مينون لبحلرمع لع ى ل وعفنض لبحنوط ل بن  لحاف بحرجو ل،
..قان لمضلثيتلثور ل،.ق...قمنه لمضلنخ رد،ل..منه لمضل وولقمصيج،.قبحن ون

ل.(156 قريرهولمضلبحمشوهفب ل(155 ..بحىلثيتلد ضلقب صر  ...ا.بحىلبحءوم 
للافسة:المش- 

بثنونل ثنا لحل  لبحع  لمضلبح ندلمضلميب دهللكو  لحاونبا لم لبحع مونلقبحشيي 
لمع يموا ل او لعضل ث خ لبحىلبحاوهر  لبحخ لبخالعنهو لبحخاىلي(ل1313هة 713  نا، ب  

لل(157 ،لبح ول لماومالموحاوهر لب خ  لموألدن لبحروم لبحعوح لقيارلب  لمف ،لموحشيملبحثوح  
 و لعن لب ضلبحءال   الب شف  لبحرييرل،لقاو لاييرلبحميد ،ل(158 شو  ل ضلع  

ولبثنونل ثنا لمشيملبحر يهلل(160 .قيارلب  لبحخاى(159 ح يرِهلاخ خ  ل  لاربجمه ا ،ل(161 ب ون
قبحا لاو ل،ل(163 بحمعرقبلمم ءفلبحر ي للمم ءفه،ل(162 م مفل ضلب  لاوح لبم صو  ل
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ل لموحرم  لعصرل(164 عوحمون ل   لبحع يي لمض ليحك لق  ي لبح اونب ل(165 ه لا ك لعض . ون
لقبحمشوهفب  لبثيب ل، لعض لبحءال ميض لمض لب و    لح  لنااره لمو ل كخ  لبحءال   لب ض او 

لبح و قث لاثكىلح لبحشيملشهو لبحفنض...بحءال  ل و  ل لاايح ل  لارجما لحه  بحمخرج 
لبحشيملعاللبحفنضلبح و قث لمضلبحعربللبحىلدمشعل مضلبحم ك ل في لاف م ل.حمو ..بعليه

ق يح  ل   نول فمشعلمضلبحخءو لبحيب دنضل،ل(166 ...لقبمومالم ءفلب ضلهشوي...لابحمف  ا
لل(167 ..لا...ع ىلمو لجوم .مضلم فبدا  ع لبحصنوجعلبحا ي خيا

لالمكاتبات:-ج
كو  لا كلبحمكواثو ل ين لق يضلبحشيي ل  لم فبدلقريرهولمضلبح ندلبحارمثالمضل

لبحمخيل ير ل ق لافقمض ل   لع ي  لبعخمف لبحخ  لبقريرهومصود ه لبشعو  لمض ل يض لا كل، قب ر 
ل   لاييرللبحمكواثو لاو  لم  لم  لاو لحنو لا لبحا ل و لعن    شم لبحفنضل ضلمنخو ،

لقق وي  لمأخثو لايير  لا.  ا ر و لمضلبحعربللقريره للخثو هو ل(168 اءيي  بحشيملل ونلعض،
لقهيو لجموع لقاخ لبحيِ  ل، لبحءال  لمكواثا لب ض لق يض لمضلبحف ي  لقبحا لاو  ل ين   ا

ليحك ل أحه  لا كلبحيهيو لعنفمو لاخوم  لح   ل.(169 بحث فبدنيضلبحانضللجو ق قمضلمصود هل،
ي(لعضلبثفلبحشيي لقمفعىلم  لبحفنضل1332هة 732بمخر لمويارهلعنفمولا فال  نا

  يىل ضلليونلبحفنضلجع رل ضلم مفل ضلع فلبحرثي لبحشو ع لبحا لاي  لممصرلقاو ل
لموثف لمفب  هو لقمعيفب ل ايهو لب يلمكرلبحرث  ، ل او ل اكخ لبحينو ل  ل، ل ربن  قاو لح 

ل(170 م ءف...ا ل ونلعضل، ل  لاخو خ  لبحخ لبعخمفهو لميب ده لبحرث  لبثف ق احكل كي 
للمو  لبحمكواثو لبمخر .

 النق : -د
كو لبحنا لمضلمبح و لبحمب خيضلبثفلمصود هلبحريي القبحهومال افلب خ ودلب خ ود ل

بحا لاخ لاو ماونلم يئونل،لي(1338هة ل739 لبحفنضلبح ر بح لك ير لمضلاو مملصف ا لع  
ل(171 موح يبدا لقبحمعء ل، لبحخو مم لقصوث  لبحشوي لم فا لاب   لعن   ل ي  قبحا 
قاو ل شيرلبحىلهابل،لق ا لب ضلبحءال  لمن ل  لبكيرلمضلميل ل  لاخوم ،ل(172 بحر يرا

لبحايوطلبحث لا فالعضلار ا ليارلعنفمو ل فبد بحنا لصربثال  لميلع ل اف  او  ل،
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لصي ا ...ا لمو لبح ر بح  لبحفنض لع   لبح و ل لخ  لمض ل(173 ا ا   لبح كو ال، لناار ث 
ل(174 كوم ا لناار، لاخر لح للق  لميل  لب و يون لاخو لبح ر بح لاو لمصف بن لب  قم فق

لبحءال  ل لب ض لح مب   لثاا لمصف  لاو  لبمخير لب  لثيت لميلي ل، لاخوم  ل رل لمض م  
ل  لاخرل لارجما لقاخ لح  ل(175 اخوم   وحخنو ل  ل، قثر لب ضلبحءال  لع ىلم و فا 

لعن   افلاو لنيعلم لقمراث لمع لمعن القثياالصر لعنهول،ل نفلبحرقب و لبحخ ل ا هو
ل.(176 بمثنيضلمأكيرلمضلميل لمضلاخو يهمو

لبحءال  ل لب ض لب  لبحظوهر ل  لبر  لبمثيب لمض ل كض للح  لح  يبدال و نن ثرهيون
بقلنخصربل  ل،لبثيو َولامولاو لناارل(177 ماخصربَللقبألخثو لبحخ لني دهول  ل فل كي ل

لبحميلي  ل اخو  لث ثمو لبح ثو ب  لبماوحال، لبحى ل مي  لبمثيو  لبر   ل   قحرن 
لقبم هو .

قصر لعضل،لقاو لبحشيملبحفميوا لبثفلمصود هلقممضل ا لعن لب ضلبحءال  ل
لاخوم  ل   ل(178 يحك لاخ ، لبحفنضلل اف لشهو  لبح  لاكخ  لقهيوا  لمعي   

ل(179 ...ابحفميوا 
 افليارل  لبثفلقهيوا ل،ل(180 قلخالب ضلبحءال  لب وونلمعيلقهيوا لمضلب ضل ب  

ل ونلعضلبحمصود لبمخر .ل(181 اقيارلاا لبحفنضلب ضل ب  لب   لاو ....ا
لمضلمشوهفبا ل لبحخ لدق هو لبحخو مايا لمودا  مضلبحمنثللب لب ضلبحءال  لب خمف

ل مع للقع  لم  لبحمشوهفب لمص،لقمو لبم و  قاو  لهاه قمضلبحع مونلقبح اهونل،لف ه
قح لنن  لب ل كي لبخالاربجمه لمضل،لقعومالبحنوطل انلعنه لبحانضلارج لم يو لعصره

 وننلعمول،لقاو ل كخ لبثفبث ،لمصود لبخر للقلمضللخثو لارده لمضلبح ندلبمخر ل
لق يبح لم  لنخص ي  لاو يب لبحانض لبحءال ميض لب و    لقمض لقبعموم  لقبحفه لعض لعنفمولاافي فه

لبحىلدمشعلمضلبحءالمر لم ا ل ل  لققبحفه قع ىلبحرر لمضلب لب ضلبحءال  ل،ل  ورقب
لمنه  لق قب لبح فنتلقاو لقبحفه لقبح اهون لمضلثاو لبحع مون لكو  لميب ده لاو ل، بملب  

لبحىليارلهللالاعوحىل،لناارلبمثودنتلبحشرم الممول مع لعضلب ي  قلاو لنخلرللاييرَب
ق و لبثفه لبق فلنفخ لشىنلل يالبحررممالقخوصالعنفمول كي لثولربقبحىلبم و لبحارا
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لبم خثو و ل ل  لمعرضلانم (182 مض لقم نوي ل، لح  لبحع م  لبحخ صي  لهم  لاو  حع  
ل.ل(183 قبخيا لقاخومالبحخو مم

قممولاءف لبمشو  لبحي لبعخمودلب ضلبحءال  لع ىلمعيلبم وشيفلقبحال لبحخ ل
قحع هولبثف لبحمصود لبحخ لاووبلبحىل،ل يهولعضلب   ه لثينمولنخ فثي لل كخ هولبحشيي 

 مصود هل وماالبحاار.
ل
ل
ل
ل
ل
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 ؛ 435م ، ص1990الالالرحمن السالاليويي ، دار الكتالالب العلميالالة ،بيالالروت ،  تحقيالالق   روحيالالة عبالالد
تحقيالالق   كمالالا  ، طبقالالات الشالالايعية، م(1371هالالـ/772األسالالنوي ، ومالالا  الالالدين عبالالد الالالرحيم )ت

 .215-214،ص2ج، م1987يوسف الحوت ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 
 .عندما ينق  منه يذكر نقلته من خط البر الي (15)
األديالب كالان كثيالر الالتمو  والالذكر وعنالد ُ ، الصالال:، الفاةال ، العالالم، محمالد بالن البالراهيمالبو بكالر  (16)

اسلفيالة يالي اسلغالا  المخفيالة ( وهالي الالف )معرية بالنحو وح  المتروم باسلغا  ونمم الشعر ولالهُ 
م(.للم يالد عنالالهُ ينمر الصالقاعي يةالال  ا بالن البالالي 1280هالالـ/679)تالالويي سالنة لغال  يالي الالالف اسالم

،المعدالالد الفرنسالالي ، م( تالالالي وييالالات األعيالالان، تحقيالالق  والالاكلين سالالوبلة1326ـ/هالال726الفخالالر)ت
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الالذهبي ، ؛ 303ابن الوال ري ، المختالار ، ص ؛ 30م ، ص1974للدراسات العربية ، دمشق ، 
 0 335، ص50تاريخ اسسمم ، ج 

 .303ص، المختار، الذهبي (17)
 .337ص ،المختار، الذهبي (18)
بغال   ، ونقال  مندالا الالى  ن اصب: والي البر بدمشالق ونا الب الساللطنةمملوال الملال المنصور تموو (19)

كان من خيار الملوال يالي األسالمم ، شالواعا  ، كريمالا  ،  نيابة السلطنة بالبير  لمد  الحد عشر عاما  
م(. للم يالد عنالهُ 1328هالـ /729)تويي سالنة، نا با  عليدم الحبهُ اله  دمشق لما الصب: حسن السير 

ابن طولالون ، اعالمم الالورا بمالن ولالي نا بالا  مالن ؛ 376، ص 2مان، جينمر   تاريخ حوادث ال 
م ، 1984، ،دار الفكر ، سالوريا2األتراال بدمشق الشام الكبرا ،تحقيق   محمد الحمد دهمان ، ط

 .36ص
م(وسالما كثيالالرا  مالن ابالالن البخالالاري 1299هالالـ /669)هالو محمالالد بالن البالالي طالالب بالالن علالي ،ولالالد سالنة (20)

ر المدارا بدمشق ، ثم ساير الالى العالرا  وبالمد العوالم ثالم ووماعة والشتغ  يي الحاوي ، وحة
هالـ 729)عاد الى دمشق والتام مد  وتووه الى مصر واصب: شيخا  سحالدا خانقاواتدالا تالويي سالنة

 .283ص، 2ج، تاريخ، ابن الوردي؛ 355،ص2(. تاريخ حوادث ال مان ،ج1330/
تالا  ابالن خلدون )التصالوف ، ييةسمَي صويياَ بسبب تصويه والمتصوف هو المتورد لحيا  الصالو (21)

واسعالالالالراع عالالالالن  خالالالالرف الالالالالدنيا ، هالالالالو العكالالالالوف علالالالالى العبالالالالاد  واسنقطالالالالاع الالالالالى ا تعالالالالالى
، دار المعالارف، 3ط، تحقيق سليمان دنيا، اسشارات والتنبيدات، ابن سينا  و ينتدا(.للم يد ينمر

نشالالأ  ، دعريالالان عبالالد الحميالال، يتالالاع؛  490ص، مقدمالالة ابالالن خلالالدون؛ 85ص، 4ج، ت0د، القالالاهر 
ماسالالينيون ومصالالطفى  ؛ 139ص، م1993، بيالالروت، دار الويالال ، الفلسالالفة الصالالويية وتطورهالالا

، م1984، بيالروت، دار الكتالاب اللبنالاني، تعريب ابراهيم رشاليد ولخالرون، التصوف، عبدالرا  
 .25ص

 .356،ص2ج، ينمر  تاريخ حوادث ال مان (22)
البغالدادي السالممي اصالم التالاور ، الموصالليهو ابي عبد ا محمد بن داود بن محمالد بالن منتالاب  (23)

سما المشايخ يي الشام والعرا  وحفالم التنبياله والشالاطبية تالدم مالن العالرا  هالو واهلاله يالي توالار  
 ؛ 310ص، 2ج، م(.ينمالالالر  تالالالاريخ حالالالوادث ال مالالالان1327هالالالـ/728وسالالالكن الشالالالام تالالالويي سالالالنة )

 .307ص، 18ج، البداية والنداية، ابن كثير ؛ 437ص، 4ج، اعيان العصر، الصفدي
 .1070، 1069، صص 3ينمر  تاريخ حوادث ال مان ،ج  (24)
إمالا ، وترالت الكتاب ترا   وترانا ومنه مسمى ترا   القران، يقرال يدي ترا  ، القرا   لغة من ترال (25)

إي ، يدالي إن يقالرا التلميالذ علالى الشاليخ حفمالا ومالن تلباله الو مالن كتالاب ينمالر يياله، يي اسصالطمع
ينمالر   .ومن ترال القران عن مدر تلب الو نمر ييه وترال يدي تالرا  ، يعرع على الشيخ ترا ته

باب  3564ص، 4ج، لسان العرب، ابن منمور ؛ باب القاف  369ص، 3ج، العين، الفراهيدي
، علوم الحديث ومصطلحه، صبحي، الصال: ؛  21ص، القم د الووهرية، ابن طولون؛  القاف 
 .93ص

، و مالا وتالر ييدالا مالن شالي يسالمعه، اإلذن وتيال    حالا اإلذنوالسالما   هالو ، السماع لغة من سما (26)
، إما يي اسصطمع، وك  مالذته اإلذن من صوت حسن، والسماع هو المصدر وهو ماسمعت به

سوا  حدثه الشيخ من كتاب يقرا ُ علياله الم مالن محفوماتاله ام ، يدو إن يسما التلميذ من لفم الشيخ
، 2ج، العالالين، ينمر الفراهيالالدي .تواهالالا واريعدالالاوهالالو العلالالى الصالالور وال، الملالالى عليالاله الم لالالم يملالالي

ابالالن  ؛ بالالاب السالالين ، 2095ص، 23ج، لسالالان العالالرب، ابالالن منمالالور ؛ بالالاب السالالين ، 275ص
 .88ص ، علوم الحديث ومصطلحه، الصال: ؛  21ص ، القم د الووهرية، طولون

ن يمالالن: عالالالم ويالالي المصالالطل:  ا، لغالالة  مالالن والالا  يويالال  وهالالي التمكالالين اوالكفايالالة او اسذن اإلوالالا   (27)
اوان يالالأذن الشالاليخ لتلميالالذ  بروايالالة ، موايقتالاله لطالبالاله ان يقالالوم بتالالدريا علالالم اوكتالالاب مالالن الكتالالب
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وحينمالا تكتالب إوالا   للحاةالرين عنالد ، ولو لم يسمعدا منه الو يقراها عليه، مسموعاته او م لفاته
عنالد الشاليخ  ومكان كتابة اإلوالا  ، واسم كاتبدا، الشيخ للسماع تذكر ييدا اسما  وميا الحاةرين

إذا كانت يي بيتاله او بسالتان دار  او يالي المدرسالة او المسالود ويكتالب تالاريخ هالذ  اإلوالا   ويوتالا 
وتحفم يي المدرسة او عند الشيخ وهذ  التي تشبه السو  ، الشيخ يي الخرها واسم كاتبدا وتوتيعه

إن يمحالي او والتي تد تتعرع للت وير او تد يخطا كاتب هذ  الطبقة ييةطر إلى ، تسمى الطبقة
يغيالر يعلياله إن يكتالب يالو  التغييالر الو يةالا صالال: ويوتالا عليدالا و يوتالا عليدالا شاليخه باسالمه إلالالى 

، 7ج، لسالالالان العالالالرب، ابالالالن منمالالالور ؛ 236ص، 1ج، العالالالين، ينمالالالر  الفراهيــــــــــالالالـدي .وانبالالاله
 ؛ 28ص، المعوالم اسسالالممي، ابالو الالالدهب ؛ 22ص، القم الالد الووهريالة، ابالن طولالون ؛  529ص

 .92ص، علوم الحديث ومصطلحه ،الصال:
الالالدوري األصالال  تصالالدر ، ركالالن الالالدين البالالو عبالالدا اليالالاا بالالن علالالوان بالالن معلالالى بالالن ممالالدود الملقالالن (28)

وكالان عوبالا يالي تعلاليم الصالبية النطالق ، لألترا  بواما دمشق وكان إمام مسالود طوغالان بالفسالقار
يقال  إن الحالدا كالان ، هبحيث إن بعع الناا يعتقدون إن تلالال كرامالة لال، بالحروف الصعبة كال ا 

وذكالالر انالاله خالالتم عليالاله القالالران يالالو  الربعالالة اآلسف نفالالا تالالويي ، يحةالالر إليالاله وس ينصالالل: لسالالانه
، الالالذهبي ؛  317ص، 1ج، المقتفالالي، للم يالالد عنالاله ينمالالر   البر الالالي 0م( 1273هالالـ/672)سالالنة

 .1357ص، 3ج، معرية القرا  الكبار
 .656ص، 3ج، نينمر  تاريخ حوادث ال ما ؛ 277ص، المختار، الذهبي (29)
الو إبراهيم بن احمد بن كام  كما ورد اسمه عنالد مالن ترومالوا لاله البالو اسالحق المقدسالي الصالالحي  (30)

، سالالما وروا عالالن داود بالالن ممعالالب والشالاليخ مويالالق الالالدين وابالالن راوالال: ، والوالالا   ابالالن طبالالر د
م(. للم يالد عناله ينمالر   1276هالـ/676)تالويي سالنة مايروياناله عناله، والوا هو للبر الي والذهبي

العيالان ، الصالفدي ؛  213ص، 50ج، تاريخ اإلسمم، الذهبي؛ 405ص، 1ج، المقتفي، بر اليال
 0696ص، معوم المطبوعات، سركيا ؛  220ص، 4ج، العصر

وحالدث    ولالد يالي دمشالق واخالذ العلالم عالن وماعالة مالن الشاليو  والمشدور بإمر  الحاج من الشالام (31)
للم يالالد ينمالالر  البر الالالي، .م(1299هالالـ/ 699)بالصالالحي:  وروا وحالالج مالالرات عديالالد  تالالويي سالالنة

دار ابالن ، تحقيق  إبالراهيم صالال:، اإلشار  إلى وييات األعيان، الذهبي ؛ 138ص، 3ج، المقتفي
 .348ص، 3ج، در  الحوا ، ابن القاةي؛  385ص ، م1991، بيروت، األثير

سالما ، ابو االحسن علي بن احمد بن عبد الواحد السعدي الصالحي المعروف بالفخر بن البخالاري (32)
وتفرد بالروايالة عالن وماعالة ، وببغداد، من الكابر الشيو  بدمشق ومن البيه الشما البخاري الفقيه

تالاريخ علمالا  بغالداد المسالمى ، للم يالد عناله ينمالر  ابالن رايالا.0م(1291هالـ/690مندم تويي سنة)
، م2000بيالالروت ، الالالدار العربيالالة للموسالالوعات، 2ط، تحقيالالق  عبالالاا العالال اوي، منتخالالب المختالالار

 .355ص، 1ج، ديوان اإلسمم، ابن الغ ي  ؛109ص 
 .696ص، معوم المطبوعات، سركيا؛ 220ص، 4ج، اعيان العصر، الصفدي (33)
، ابالن حوالر ؛ 114ص، 4ج، ذيو  العبر، الذهبي؛ 1069ص، 3ج، ينمر تاريخ حوادث ال مان (34)

 .301ص، 3ج، الدرر الكامنة
 العلالوي الحساليني يروالا نسالبه إلالى اإلمالام البو الحسن تاج الالدين علالي بالن احمالد بالن عبالد المحسالن (35)

موسى الكامم )عليه السمم( رح  به البالو  واسالمعه الكثيالر يالي الصالغر وحصال  لاله العلالم الغ يالر 
تالالالويي ، وكالالالان يفدالالالم الحالالالديث يدمالالالا ويالالالدا ويالالالروي مالالالن لفمالالاله وسالالالما منالالاله ابالالالن دتيالالالق العيالالالد

ابن تغالري ؛  17ص، 3ج، الدرر الكامنة، للم يد عنه ينمر   ابن حور0م( 1304هـ/704)سنة
 .7ص، 1ج، الدلي  الشايي، بردي

ابالالو الفالالت: محمالالد بالالن علالالي بالالن وهالالب بالالن مطيالالا القشالاليري القوصالالي المنفلالالوطي المصالالري المالالالكي  (36)
وانتقال  إلالى تالوص وتفقاله ، من اكابر العلما  باألصالو  ولالد علالى سالاح  البحالر األحمالر، الشايعي

لكناله تفقاله علالى يالد الشاليخ ، لمالذهبمالالكي ا، وكالان والالد ، وعاب بدالا ولالذا عالرف بالقوصالي، بدا
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وتةالالا  الالالديار ، واليتالالى بدمالالا وولالالي دار الحالالديث الكامليالالة، العالال ين عبالالد السالالمم يحقالالق المالالذهبين
، م(.للم يالد عناله ينمالر   كتاباله1302هالـ/702)واستمر تاةيا ييدالا إلالى إن تالويي سالنة، المصرية

، عمالان، ر العلالوم للنشالردا، تحقيق   تحطان عبد الرحمن الدوري، استتراع يي بيان اسصطمع
م (  1347 هالالـ/ 748كمالالا  الالالدين وعفالالر بالالن ثعلالالب )ت، اسديالالوي؛  15ص، م 2007، األردن

، تالالاريخ الخلفالالا ، السالاليوطي ؛  317ص ، هالالـ 1339، القالالاهر ، مطبعالالة الوماليالالة، الطالالالا السالالعيد
 .419ص، م2010، بيروت، المكتبة العصرية، تحقيق   محمد البو الفة  إبراهيم

الدين ابو المعالي احمد بن اسحق بالن محمالد ابالن الم يالد بالن علالي بالن إسالماعي  بالن شالداب شداب  (37)
وسالالمي واسبرتالالوهي نسالالبة إلالالى مدينتالالة ابرتوهالاله وهالالي تريالالة مالالن إعمالالا  ، الالالدين بالالن رييالالا الالالدين

المشالايخ بشاليرا   سالما يالي، اصبدان التي ولد ييدا ورح  إلى همذان ونشأبدا ثم عاب يي مصر
وروا عالالن الشالاليو  يالالي معوالالم شالاليوخه تالالويي ، ن وبدمشالالق وبالقالالداوبغالالداد والموصالال  وبحالالرا

البداية ، ابن كثير ؛  193ص، 3ج، المقتفي، م( للم يد عنه ينمر   البر الي1301هـ/701)سنة
 .352ص، 1ج، المقفى الكبير، المقري ي ؛ 14ص، 18ج، والنداية

معوالالم ، كحالالالة ؛114ص، 4ج، ذيالالو  العبالالر، الالالذهبي؛ 1069ص، 3ج، تالالاريخ حالالوادث ال مالالان (38)
 .26ص، 3ج، الم لفين

وما  الدين محمد بن علي بن محمود بن احمد شيخ دار الحديث والنورية سما الكثير من شاليو   (39)
وولي مشيخة والنورية صنف مولدا اسما  تكمله اإلكما  وعله ذيم على ذي  ابالن نقطاله ، عصر 

ف وحصال  األصالو  تالويي وانتخالب واليالاد وومالا وصالن، وذكر  عمر بن الحاوب يالي معوماله ؛ 
-27ص، ينمالر   مقدمالة كتابالة تكملالة إكمالا  اإلكمالا  م( ودين بسف: تاساليون1281هـ/680)سنة
المعوم المختص ، الذهبي؛  250-249ص، 4ج، طبقات علما  الحديث، ابن عبد الدادي ؛ .43

 .223ص، 2ج، تاريخ، ابن الوردي ؛  249ص، بالمحدثين
، ابالن حوالر ؛ 18ص، 2ج، الالوايي بالوييالات، الصالفدي ؛ 485ص، 2ج، تاريخ حالوادث ال مالان (40)

 .301ص، 3ج، لدرر الكامنةا
 .955-951ص، 3ج، تاريخ حوادث ال مان (41)
 .850-830ص، 3ج، تاريخ حوادث ال مان (42)
 .485ص ، 2ج، تاريخ حوادث ال مان (43)
 .197ص، مفاتي: العلوم، ينمر  الخوار مي يصف لدم المراهم من األدوية. (44)
 .1070ص، 3ج، ينمر  تاريخ حوادث ال مان (45)
 .155ص، 2ج، تاريخ حوادث ال مان (46)
 .221ص، 4ج، واعيان العصر 181ص، 2ج، الوايي بالوييات (47)
 .218ص، 8ج، شذرات الذهب، ابن العماد؛ 114ص، 4ج، ذيو  العبر، الذهبي (48)
 .1069ص، 3ج، تاريخ حوادث ال مان (49)
، كحالالة؛ 301ص، 3ج، الالدرر الكامنالة، ابالن حوالر؛ 413ص، 18ج، دايالةالبداية والن، ابن كثير (50)

 .26ص، 3ج، معوم الم لفين
 .220ص، 4ج، اعيان العصر، الصفدي؛ 1069ص، 3ج، ينمر تاريخ حوادث ال مان (51)
 .99ص، نقد الطالب، ابن طولون؛ 82ص ، مبيد النعم، السبكي (52)
كالان كثيالر ، العلما  الفةم  الصالالحين اسخيالار كان من، محمد بن يوسف بن عبد ا بن محمود (53)

دينالا حسالن ، كثيالر التواةالا، الفةا   يي علالوم كثيالر  مندالا الفقاله واسدب والنحالو ولاله نمالم ملالي:
ابالالن ؛  998ص، 3ج، ينمالالر  تالالاريخ حالالوادث ال مالالان.م(1337هـــالالـ/737اسخالالم  تالالويي سالالنة)

 .48رتم  177ص، 1ج، الوييات، رايا
 .999ص، 3ج، ل مانينمر تاريخ حوادث ا (54)
 .157ص، 2ج، تاريخ حوادث ال مانينمر   .تقا بالقرب من ندر ثورا بووار كرم نوع عليه السمم (55)
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وهالو بنالا  تالديم كالان موةالعه مسالوداَ ، هالذا الوالاما خالارج البالاب الصالغير بمحلالة سالو  الغالنم يقا (56)

موسالالالالالالى للونالالالالالالا   تالالالالالالام بتوديالالالالالالد  والالالالالالرع المنبوالالالالالالي وعالالالالالالرف باسالالالالالالمه ثالالالالالالم عمالالالالالالر  الملالالالالالالال اسشالالالالالالرف 
؛  9ص، 631حالالالوادث سالالالنة، تالالالاريخ اسسالالالمم، م(ووعلالالاله وامعالالالا  كبيالالالراَ. ينمر الالالالذهبي1224هالالالـ/631سالالالنة)
 .205ص، ثمارالمقاصد ذي ، طلا ؛ 557ص، الدارا، النعيمي

 .18ص، 2ج، الوايي بالوييات، الصفدي؛  1069ص، 3ج، ينمر  تاريخ حوادث ال مان (57)
 .413ص، 18ج، البداية والنداية، كثير ابن ؛  114ص، 4ج، ذيو  العبر، الذهبي (58)
 .696ص، معوم المطبوعات، سركيا؛ 301ص، 3ج، الدرر الكامنة، ابن حور (59)
 .221ص، 4ج، اعيان العصر، الصفدي ؛  413ص، 18ج، البداية والنداية، ابن كثير (60)
 .301ص، 3ج، الدرر الكامنة، ابن حور؛  413ص، 18ج، البداية والنداية (61)
 .218ص، 8ج، شذرات الذهب، ابن العماد؛  252ص ، 1مج، الوييات، اياابن ر (62)
نسالخة المكتبالة الوطنيالة ببالاريا  نسالختين للمخطالوط اسو ، تاب  الدكتور عمر عبد السمم تدمري (63)

والذي تامالت بطباعتاله المكتبالة ، المصور بدار الكتب المصرية بالقاهر ( A)6379المرتمة برتم 
والثالاني مالايعرف بالنسالخة التيموريالة ، م(1998، هالـ1419وت سنة )العصرية يي صيدا يي بير

 (هـ.. 699-694والثاني من سنة)، (هـ694-689وتتالف من تسمين اسو  من سنة)2159رتم 
 .7ص، 1ج، تاريخ حوادث ال مان ينمر  (64)
يالي كان مالن نالوادر  ماناله ، البو حفص عمر بن اسماعي  بن مسعود الشايعي الملقب برشيد الدين (65)

والكتابالة ، وح  المتروم، سا ر العلوم من الفقه واسصوليين والنحو والعربية واسدب وعلم البيان
تالالويي ، وعلالالم الفلالالال وةالالرب الرمالال  والحسالالاب وعلالالوم شالالتى تفالالرد بدالالا دون غيالالر ، واسنشالالا 

تالالالي وييالالات ، الصالالقاعي13؛ -7ص، 1ج، م(.ينمر تالالاريخ حالالوادث ال مالالان1290هالالـ/689)سالالنة
 .377ص، األشار  الى وييات اسعمم، الذهبي ؛  115ص، اسعيان

 .464ص، 1ج، ينمر  تاريخ حوادث ال مان (66)
 .5ص، 2ج، تاريخ حوادث ال مان (67)
 .18ص، 2ج، تاريخ حوادث ال مان (68)
 .54-45ص، 2ج، تاريخ حوادث ال مان (69)
 .55ص، 2ج، تاريخ حوادث ال مان (70)
وبويالا بالخميالة بعدالد البياله وعمالر  ، حالاكم بالأمر ا العباسالياسمام المستكفي بالن الخليفالة اسمالام ال (71)

م(.للم يالد 1340هالـ 740)سبعة عشرعاما  شدد وتعة شقحب ما والد  السلطان مات بقوص سالنة
تالالاريخ الخمالاليا ، م(1096هالالـ/490حسالالن بالالن محمالالد بالالن الحسالالن)ت ، عنالاله ينمالالر  الالالدياربكري

، تالاريخ الخلفالا ، الساليوطي ؛381ص، 2ت ج0د، بيالروت، م سسة شالعبان، واحوا  انفا نفيا
 .575ص، 2ج، تاريخ، ابن سباط ؛ 416ص

، وهالو والد الخلفالا  العباساليين بمصالر، ابو العباا احمد بن علي الملقب بالحاكم بالأمر ا العباسالي (72)
، يطلالب منالهُ الحةالور الالى القالاهر ، اختفى وتت وتعة بغداد بيالد المغالو  وكاتبالهُ المالاهر بيبالرا

وشالدد العلمالا  والفقدالا  علالى صالحة ، لالدِ  معاله يبايعاله المالاهر بيبالرايذهب ومعالهُ وماعالة مالن و
، ذي  مالرل  ال مالان، م(. للم يد عنهُ ينمر  اليونيني1301هـ/701وامتدت ايامِه الى سنة )، نسبهِ 
، 2ج، الخبالار الالدو ، القرمالاني ؛ 474ص، 1 ، 1ج، بالدا ا ال هالور، ابن ايالاا؛ 441ص، 1ج
 .204ص

 .56ص، 2ج، انتاريخ حوادث ال مينمر  (73)
محمد بن تموون ولقبهُ الناصر بن المنصور تموون الصالحي المملوكي األص  امه مغولية هي  (74)

 م( بعالد ويالا  اخياله اسشالرف1294هالـ/693اعتلى العرب او  مر  سالنة )، اسمير  الشلون خاتون
  وعالاد ثم اغتُصالب منالهُ عرشاله سكثالر مالن مالر، خلي  وكان صغيرا  لم يتواو  التاسعة من عمر 

واسالالتقر ييالاله بعالالد ان انتصالالر علالالى المغالالو  واسعالالراب وتةالالى علالالى الصالالليبيين تالالويي سالالنة ، اليالالهِ 
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شالالالالداب الالالالالدين احمالالالالد بالالالالن ، م(.للم يالالالالد عنالالالاله ينمالالالالر  ابالالالالن يةالالال  ا العمالالالالري1341هالالالـ/741)
تحقيالالق  عبالالد الحميالالد صالالال: ، م(مسالالالال اسبصالالار يالالي ممالالالال اسمصالالار1348هالالـ/749يحيالالى)ت
، حسن المحاةر ، السيوطي ؛ 33-32ص، 1ج، م1966، 2ط، ر القاه، مكتبة مدبولي، حمدان

، دار الفكالر العربالالي،، دولالة بنالالي تالموون يالي مصالر، محمالد ومالا  الالدين، سالرور ؛ 74ص، 2ج
 .52-47ص، د.ت، القاهر 

الملال المنصور ابو الفت: تموون التركي النومي وسمي باسلفي سنه الشتري بالف دينار كان مالن  (75)
م( كان من 1278هـ/678)تملال سنة، وابداهم هيبة وعلى ووده هيبة الُملالالحسن الناا صور  

خاع الفتوحات العمام ويالت: الحصالون والمالدن وعمال  بالين القصالرين ، اكابر  مانه من اسمرا 
تالالالالالالالويي سالالالالالالالنة ، بالقالالالالالالالاهر  تربالالالالالالالة عميمالالالالالالالة ومدرسالالالالالالالة كبيالالالالالالالر  ووبيمارسالالالالالالالتان للمرةالالالالالالالى

تاسالالم عبالالد  ، تاسالالم ؛ 33ص، 4ج، المختصالالر، عنالاله ينمالالر  ابالالو الفالالدا للم يالالد.م(1290هالالـ/689)
م سسالة عالين للدراسالات ، اسيوبيالون والمماليالال التالاريخ السياسالي والعسالكري، وعلي الساليد علالي

 .171ص، د.ت، القاهر ، والبحوث اسنسانية واسوتماعية
 .57ص، 2ج، ينمر  تاريخ حوادث ال مان (76)
تالالاف ونمالالر الحسالالبة ونمالالر الوالالوالي ونمالالر اسو هالالذ  الومالالا ف الدينيالالة واسداريالالة كنمالالر الالالدواوين (77)

ونمر الكسو  ونمر الخ ا ن ونمر البيمارستان ونمر ال ردخانالا  وكاتالب السالر وشالاد الالدواوين 
، ابالالن ممالالاتي ؛ 102ص، 55ص، 2ج ، للم يد ينمالالر  تالالاريخ حالالوادث ال مالالان.ونقيالالب اسشالالراف
، ياسالالمينحالالدا ق ال، ابالالن كنالالان؛ 89ص، نقالالد الطالالالب، ابالالن طولالالون؛ 298ص، تالالوانين الالالدواوين

 .166-159ص
 .377ص، ص315، 2ج ، ينمر تاريخ حوادث ال مان (78)
 .451ص، 249ص، 101ص، 55ص، 2ج ، تاريخ حوادث ال مان (79)
 .1036ص، 3ج، ينمر  تاريخ حوادث ال مان (80)
 .30ص، 2ج، تاريخ حوادث ال مان (81)
 .88ص، 1ج، المقتفي (82)
وابتالدال الوال   الثالاني ،   كمالا تالدمنا536الالى ندايالة    1الوال   األو  مناله مالن الالرتم   ابتدال تالرتيم (83)

  الالى ندايالة الكتالاب 584  على عكا الو   الثالث الذي استمر الترتيم من  1كذلال من الرتم  
وس يعلم لمالاذا تالم تالرتيم الكتالاب بدالذا الشالك . ، ما اسشار  الى انتدا  الو   الثاني وابتدا  الثالث

 .9-8ص، 2ج، ينمر  تاريخ حوادث ال مان
 .430ص، 232ص، 146ص، 129ص، 2ج، تاريخ حوادث ال مان ينمر  (84)
 .850-830ص، 3ج ،تاريخ حوادث ال مان (85)
 .445ص، 362ص، 361ص، 311ص، 2ج ،تاريخ حوادث ال مان (86)
ابالاد ييدالا اسمالم ببغالداد ، حكالم عشالر سالنين، هو ملال التتر ابن طلو او تولي خان ابالن ونكيال  خالان (87)

م(. 1263هالالـ /663شالالق الالالى ان احتلدالالا وطلالالب الهلدالالا اسمالالان. مالالات سالالنة )حاصالالر دم، وحلالالب
، العال اوي ؛ 105ص، 4ج، مالرل  الونالان، اليالايعي، 186ص، 2ج، دو  اإلسالمم، الذهبيينمر 
 .4ص، 1ج، 1935، مطبعة بغداد، تاريخ العرا  بين احتملين، عباا

 عثمالان ا  طغالر  ابتالدال تاريخدالا بفالت: هي الدولة التي نشأت بعد انديار الدولة المملوكية م سسدا (88)
م( وحكمدالا خمسالة  1453هالـ / 857القسطنطينية على يد الساللطان العثمالاني محمالد الفالات: سالنة )

وثمثالالين سالاللطانا  اولدالالم الم سالالا ولخالالرهم محمالالد رشالالاد الالالذي انفالالرط عقالالد الدولالالة علالالى يالالدِ  سالالنة 
بالرو  المالريع. ينمالر  م( الثر الحرب العالمية األولى و نعتت لخر عددها  1933 هـ/1351)

، الن هالالة ال هيالالة يالالي ذكالالر وس  مصالالر والقالالاهر  المع يالالة، محمالالد بالالن السالالرور الصالالديقي، البكالالري
 .11ص، م1998، القاهر ، دار العربي للنشر، دراسة وتحقيق  عبد الر ا  عبد الر ا  عيسى
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التالي انتدالت يتالر  التي حكمت ييدالا اسالرتا المماليالال البرويالة والبحريالة او الشركسالية و هي الحقبة (89)

، ينمالر  اسنصالاري.م(1517هـ/ 923حكمدا ما يت: السلطان العثماني سليم األو  لمصر سنة )
 .11ص، 1ج، عصر سمطين المماليال، سليم ؛ 165ص، الموم  يي تاريخ مصر

ويالي ، والتعالدي   التسالوية، الورع لغة  مالن ورُحاله بلسالانه ورحالا  عابالهُ ونقصاله، الورع والتعدي  (90)
وهو علم يبحث ييه عن ورع الروا  وتعديلدم بالفام مخصوصالة وعالن مراتالب تلالال ، عاسصطم
والكالمم يالي ، ومالن يالروع الحالديث مالن ودالة اخالرا، وهذا من يروع التواريخ مالن ودالة، اسلفام

ثالالم عالالن كثيالالر مالالن الصالالحابة والتالالابعين مالالن ، (رواستالاله ورحالالا  وتعالالديم  ثابالالت عالالن رسالالو  ا )
و  ذلال تورعا  ، بعدهم ، وكمالا والا  الوالرع يالي الشالدود، وصونا  للشالريعة س طعنالا  يالي النالاا ووُّ

وا  يي الروا . ينمر الرا ي  ابي محمد عبد الرحمن بن ابي حاتم محمد بن ادريا بالن المنالذر 
، بيالالروت، دار احيالالا  التالالراث العربالالي، م(  الوالالرع والتعالالدي 938هالالـ/ 327التميمالالي الحنملالالي )ت
 .582ص، 1مج، كشف المنون، حاوي خليفة؛  2ص، ت0 د، الدند، مطبعة حيدر اباد الدكن

حفم األصو  وروا الكثيالر تالدم الالى ، مويق الدين ابو حفص عمر بن محمد بن معمر الدارت ي (91)
و املالى موالالا بوالاما المنصالور وعالاب تسالعين سالنة ، دمشق لخر الياماله يالا دحموا علياله النالاا

م(. للم يالالد عنالاله 1210هالالـ/607)نةوتيالال  عنالاله  كالالان مريفالالا  يحالالب المالال اع تالالويي سالال، وسالالبا اشالالدر
شالذرات ، ابالن العمالاد ؛  187ص ، المعالين، الالذهبي ؛  207ص، 2ج، التكملالة، ينمر  المنالذري

 .49ص، 7ج، الذهب
تالالا  .وعوالب عوبالا  والمالر عوالب ُعواب، ومالن الفعال  الثمثالي عوالب، يالي اللغالة هالي ومالا لمفالرد كلمالة عويالب (92)

امالالا ، مثالال  الطويالال  والطالالوا ، يدالالو الالالذي توالالاو  حالالد العوالالب والمالالا العُوالالاب، يدالالو العَوالالب، الخلي  امالالا العويالالب
حيالالر  يتعالالرع لدالالا اسنسالالان لقصالالور  عالالن معريالالة سالالبب الشالالى  او عالالن  الق وينالالي يقالالد ذكالالر عالالن العوالالب انالالهُ 

يدالو كال  مالا يالي العالالم بدالذ  المثابالة التالي تالد يراهالا اسنسالان بغتالة مالن ، معرية كيفية تأثير  يدذا معنالى العوالب
ر اويعالم  خارتالا  للعالاد  او اشاليا  تتحيالر ييدالا العقالو  وتنالدهب ييدالا النفالوا يينطلالق حيوان غريب اونبات نالاد

 كريالالا بالالن محمالالد بالالن ، الق وينالالي؛ 98ص، 3ج، العالالين، لسالالانه بالتسالالبي: بقولالاله سالالبحان ا. ينمر الفراهيالالدي
، م سسالالالة اسعلمالالالي للمطبوعالالالات، م( عوايالالالب المخلوتالالالات وغرايالالالب المووالالالودات1283هالالالـ/682محمالالالود)ت

 .5ص، م2000، بيروت
، وَغربالت الكلمالةُ غرابالالة  ، وهالو الغالامع مالن الكالمم، ومالا غريالب يالي اللغالة ومالن الثمثالي غالالرب (93)

، والغريب ك  امر تلي  الوتوع مخالف للعادات المعدود  والمشاهدات المألويالة، وصاحبهُ ُمغِربْ 
 تعالالالى وذلالالال امالالا مالالن تالالأثير نفالالوا تويالالة او امالالور يلكيالالة او اوالالرام سالالماوية وكالال  ذلالالال بقالالدر  ا

، وانفالالم  البحالالر، كانشالالقا  القمالالر، ومالالن معوالال ات اسنبيالالا  صالاللوات ا علالاليدم اومعالالين، وارادتالاله
، وابرا  اسكمه واسبرص واحيالا  المالوتى بالا ذن ا تعالالى، وخروج الناتة، وانقمب العصا ثعبان

، لق ويناليا ؛ 272ص، 3ج، العين، ومندا كرامات األوليا  يي الشفا  للمرةى.ينمر الفراهيدي
 .9ص، عوايب المخلوتات

سالمي ، ابو الفرج وما  الالدين عبالد الالرحمن بالن علالي بالن محمالد بالن عبيالد ا بالن وعفالر الوالو ي (94)
الوو ي نسبة الى محلة الوو  بالبصر  التي ينتسب اليدا اوداد . ولد يي بغداد ونشأ وعالاب يالي 

المنالتمم يالي الخبالار الملالوال واسمالم م  الخمية العباسية صنف العديد من التصانيف المفيد  مندالا 
سير ، الذهبي م( للم يد عنه ينمر 1181هـ/597)وتنقي: يدوم األثر ومختصر الفنون تويي سنة

، بيالروت، م سسالة الرسالالة، تحقيق  بشار عواد معالروف و محالي هالم  السالرحان، اعمم النبم 
 .106ص، اليهالمختصر المحتاج ، ابن الدبيثي؛ 365ص، 21ج، م1984، هـ1404، لبنان

 من مقدمة المحقق.42ص، 1ج، المنتمم، ابن الوو ي (95)
والسالبط عنالد العالرب تعنالي ابالن ، هو ابو الممفالر يوسالف بالن ت اوغلالي وعنالد الالبعع بالن يرغلالي (96)

ورح  الى دمشق وسما مالن شاليوخدا ودرا بمدارسالدا ، ولد ببغداد وتفقه على ود  وابيه، البنت
ولمالالا رحالال  الالالى دمشالالق وتكالالرر ، و  امالالر  حنبلالالي المالالذهبكالالان ا، وحالالدث بدالالا وبالالالديار المصالالرية
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اوتماعه بالملال المعمم عيسى بن الملال العاد  اوتدبه الياله ونقلالهُ الالى مالذهب الحنفيالة الالذي كالان 
تالالالويي بدمشالالالق سالالالنة ، يلمالالالا انتقالالال  الالالالى الحنفيالالالة انتقالالالد  الكثيالالالر مالالالن النالالالاا، شالالالديد التغالالالالي ييالالاله

وتالالذكر  ، ل  ال مالالان يالالي تالالواريخ اسعيالالانوتالالرال م لفالالات خالالالد  اشالالدرها مالالر، م(1256هالالـ/654)
-41ص، 1مالج، ذي  مرل  ال مالان، وغيرها من الم لفات. للم يد عنه ينمر  اليونيني، الخواص

 .190ص، منتخب المختار، ابن رايا ؛ . 343ص، 17ج، البداية والنداية، ابن كثير ؛ 44
ولد بقرية من ، ع الفقيه الشايعيابو الفدا  عماد الدين اسماعي  بن عمر بن كثير بن ةو  بن در (97)

، ومختصر ابن الحاوب، والخذ عن شيوخدا الكثير يحفم التنبيه، وتدم الى دمشق، اعما  بُصرا
، وسالما الكثيالر، وترال يي اسصو  علالى اسصالفداني، وصحب ابن تيمية، وصاهر الحايم الم ي

اب التنبياله والتفسالير وبرع يي ذلال وصنف التصانيف الكثير  يي صغر  مندا  اسحكالام علالى ابالو
وغيرهالالا ، وطبقالالات الشالالايعية ومناتالالب اإلمالالام الشالالايعي، واختصالالر تدالالذيب الكمالالا  لصالالدر  المالال ي

للم يالد عناله ينمالر  .م(1374هالـ/774)الكثير يةم  عن م لفه الشدير البداية والندايالة تالويي سالنة
، 1ج، م1969، مالالط0د، القالالاهر ، تحقيالالق  حسالالن حبشالالي، انبالالا  الغمالالر بأنبالالا  العمالالر، ابالالن حوالالر

، 1ج، معوالالالم اسدبالالالا ، الوبالالالوري ؛ 113ص، 3ج، طبقالالالات، ابالالالن تاةالالالي شالالالدبة؛  41-39ص
 .227-226ص

شداب الدين ابي الفمع عبد الحي بن احمد بن محمد العكري الحنبلي الدمشالقي ولالد يالي صالالحية  (98)
عالن ابالن وتلقى الفقه ترا   ياخذ  ، دمشق ونشأ ييدا ايام العثمانيين وطلب العلم من اعمم الشيو 

يقيه يةة مفتي الحنابلة يي الشام يي عصر  ومن الشيخ ابالن بلبالان ثالم رحال  الالى القالاهر  لمخالذ 
م( تالالرال 1176 /1089)عالالن علما دالالا ولمالالا روالالا الالالى دمشالالق لالال م اسيالالاد  والتالالدريا تالالويي سالالنة

مصنفات اشدرها شذرات الذهب يي الخبار من ذهب وبغية اولي الندي يي شرع المنتدى وشرع 
ن حوة الحموي الشدير  ون هالة ذات العمالادعلى تفسالير العممالة البيةالاوي لسالور  يالا بديعية اب

؛ 90-86ص، 1ج، للم يدعنه ينمر مقدمة كتابه شذرات الذهب.وغيرها كما ان له بعع الشعر
 .290ص، 3ج، اسعمم، ال ركلي؛ 160ص، 1ج، ديوان اإلسمم، ابن الغ ي

 وبدالا، وهي من احسن بالمد السالاح ، ين طبرية يوماناسم لموةا على ساح  بحر الشام بينه وب (99)
، دار لصناعة السفن وهالي مومالا السالفن وملتقالى التوالار المساللمين والنصالارا مالن وميالا اسيالا 

للم يدعندا .وبدالالا اخالالالمط مالالالن نالالالاا شالالتى وتالالالد يتحدالالالا المسالالاللمين  مالالن معاويالالالة بالالالن ابالالالي سالالالفيان
، الحميالالالري؛  223ص، بمدلثالالالار الالالال، الق وينالالالي؛  14ص، 4مالالالج، معوالالالم البلالالالدان، ينمر يالالالاتوت

 .410ص، الروع المعطار
 .368ص، 1ج، ينمر  تاريخ حوادث ال مان (100)
 .437ص، 1تاريخ حوادث ال مان ج (101)
واسالالم رسالالو  هالالو محمالالد بالالن هالالارون بالالن ابالالي الفالالت: ، اعمالالم ملالالوال الالاليمن يالالي الواهليالالة واسسالالمم (102)

رسالو  بال اد السالفر وتاتال   ويروا نسبه الى وبلة بالن اسيدالم بالن الحالارث بالن مالا  السالما  وسالمي
واختصاله بارسالاله الالى ، الووع واصله من اس د وكان ولي  القدر عندهم يقربه الخليفالة العباسالي

، الشام والى اسيا  ياطلق عليه اسم رسو  وترال اسالمه الحقيقالي حتالى انالدثر يميعرياله اس القليال 
ما رايدالم ان يساللموهم يالأوت، ولما كانت حيا  دولة بني ايوب كانت معدم عصبة مالن بنالي رسالو 

علالالالالالالالي بالالالالالالالن ، للم يالالالالالالالد ينمر الخ روالالالالالالالي 0م(1231 /630الالالالالالالاليمن ياسالالالالالالالتقلوا بدالالالالالالالا سالالالالالالالنة)
تنقي: محمالالد بسالاليوني ، العقالالود الل ل يالالة يالالي تالالاريخ الدولالالة الرسالالولية، م(1409هالالـ/812الحسالالن)ت

ابالالن تغالالري  ؛  37ص، 1مالالج، م1983، صالالنعا ، مرك الدراسالالات والبحالالوث اليمنالالي2، ط، عسال 
 .62-61ص، 8ج، ر النووم ال اه، بردي

 .215ص، 1ج، ينمر   تاريخ حوادث ال مان (103)
 .368ص، 1ج، ينمر   تاريخ حوادث ال مان (104)
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مالالن امدالالات كتالالب الحالالديث والصالالولدا ، كتالالاب الوالالاما الصالالحي: المعالالروف باسالالم صالالحي: البخالالاري (105)

الالى نسالبه الوعفالي ييروالا ، لم لفه شيخ اإلسمم محمد بن اسماعي  بن ابالراهيم الوعفالي والشدرها
ود ابيه اسماعي  الوعفي ويعتبر م لفاله )صالحي: البخالاري( الالذي تامالت علياله شالدرته مالن اصال: 

م(. للم يالد ينمالر   ابالن 869هـ/256كتب السنة المطدر  يةم عن تصانيفه اسخرا تويي سنة)
اعتنا  عبد الالرحمن ، م( اسكما 1092هـ/485سعد الملال علي بن هبة ا بن وعفر )ت، ماكوس

، القالاهر ، دارالكتالاب اإلسالممي، الدنالد، مطبعةحيالدر ابالاد الالدكن، 2ط، المعلمي اليمانيبن يحيى 
م( تحفالالة 1341هالالـ/742ابالالو الحوالالاج ومالالا  الالالدين يوسالالف)ت، المالال ي؛ 295ص، 3ج، م1992

، 1ج، م1999، دار الغالرب إلسالممي، تحقيق   بشارعواد معروف، اسشراف بمعرية اسطراف
، م سسالة الرسالالة، اعتنالا  ابراهيم ال يبالق وعالاد  مرشالد، تدذيب التدذيب، ابن حور ؛ 101ص

 .511-508ص، 3ج، م1995، القاهر 
 .815ص، 716ص، 658ص، 3ج، ينمر تاريخ حوادث ال مان (106)
تصيد  حر  اسماني وووه التداني يي القرا ات السبا المثالاني وعريالت بالشالاطبية وتتكالون مالن  (107)

تبالالارال الالالرحمن رحيمالالا ، دال باسالالم ا يالالي الالالنمم اوسوالتالالي تبالال، الالالف وما الالة وثمثالالة وسالالبعون بيالالت
وصاحبدا المقري  الشدير العممة الةرير ابو محمالد تاسالم بالن ييالر  بالن خلالف بالن احمالد ، م يدا

اسندلسالالالالالالالي الشالالالالالالالاطبي الالالالالالالالذي ولالالالالالالالد بشالالالالالالالاطبة والتالالالالالالالام بالالالالالالالالديار المصالالالالالالالرية تالالالالالالالويي بدالالالالالالالا 
الغال ي  ؛ 185ص، البرنالامج، للم يد عنه ينمالر  ابالن والابر الالوادي لشالي.م(1193هـ/590)سنة

م( لطف السمر وتطف الثمر من تراوم 1651هـ/ 1062محمد الدمشقي )ت نوم الدين محمد بن
منشالورات و ار  الثقايالة ، تحقيق محمالود الشاليخ، اعيان الطبقالة األولالى مالن القالرن الحالادي عشالر

 .290ص، 3ج، اسعمم، ال ركلي ؛ 224ص، 1ج، ت0د، دمشق، واسرشاد القومي
مالالرل  ، اليالالايعي ؛ 22ص، ذيالال  تالالذكر  الحفالالام، الحسالاليني؛ 14ص، 4ج، و  العبالالرذيالال، الالالذهبي (108)

 .227ص، 4ج، الونان
 .1070ص، 3ج، ينمر  تاريخ حوادث ال مان (109)
 .290ص، اسعمن بالتوبيخ (110)
الطا فالالة المنسالالوية الالالى احالالد طوا الالف عسالالكر الدولالالة الفاطميالالة التالالي والالا ت مالالا القا الالد والالوهر تا الالد  (111)

طمي المع  باهلل عندما يت: مصر وتسم حاراتدا وتد وسميت حالار  المحموديالة ويوب الخليفة الفا
 0375ص، 2ج، الخطط، المقري ي ؛ 357ص، 3ج، صب: اسعشى، باسمدم.ينمر  القلقشندي

 .98ص، 2ج، ديوان اإلسمم، ابن الغ ي ؛ 218ص، 8مج، شذرات الذهب، ابن العماد (112)
بالالن السالاللطان الملالالال المنصالالور ابالالو الفالالت: تالالموون تالالولى بعالالد ويالالا  هالالو السالاللطان اسشالالرف صالالمع الالالدين خليالال   (113)

والالد  والحسالالن السالالير  يالالي النالالاا وكالالان كريمالالا شالالواعا عماليم الديبالالة تتالال  يالالي الصالاليد بالالأرع ترووالاله مالالن تبالال  
واطلق لدالم الةالياع بالشالام حتالى لالم ، وان وميا من شارال يي تتله كان تد احسن اليدم واعطا  وحوله امرا ه

م(الـ مقتالوس . ينمالر  1293 /693)مملمة وكان اله  الشام يحبوناله ويالدعون لاله تالويي سالنةتكن توود يي عدد  
، مختالالالار األخبالالالار، .للم يالالالد عنالالاله ينمالالالر  بيبالالالرا المنصالالالوري29ص، 1ج، تالالالاريخ حالالالوادث ال مالالالان

، ابن اليبالال ؛ ص ، 4ج، المختصر، ابو الفدا ؛ 70ص، تالي وييات اسعيان، الصقاعي ؛ 95ص
، 1ج، تالالاريخ،، ابالالن سالالباط ؛  310-218ص، 1ج، السالاللوال، المقريالال ي ؛  303ص، 8ج، ل كيالالةالالالدر  ا

 .494ص
تحقيالالق ، م( اسمالالوا 837هالالـ/224القاسالالم بالالن سالالمم)ت، الالالور   هالالي الفةالالة. ينمالالر  ابالالو عبيالالد (114)

، تالالالالوانين الالالالالدواوين، ابالالالالن ممالالالالاتي ؛ 86ص، م1989، القالالالالاهر ، دار الشالالالالرو ، عمالالالالار ودراسالالالالة  محمالالالالد 
 .310ص

 .39ص، 1ج، مانينمر  تاريخ حوادث ال  (115)
 .527ص، 66ص، 2ج، تاريخ حوادث ال مان (116)
 .41ص، 1ج، ينمر  تاريخ حوادث ال مان (117)



155 

                                                                                                                              
مود الدين عبد السالمم بالن عبالدا بالن محمالدبن احمد بن عبد الحليم بن  هو تقي الدين ابو العباا (118)

الصالغرواتب   ومالن والالد  منالذ تدم ما والد  الى دمشق وسالما مالن الشاليو  تيمية الحراني الحنبلي
م( 1329هـــــــالـ/728)على تفساليرالقرلن الكالريم لاله الكثيالر مالن المصالنفات والفتالاوا تالويي سالنة

، تحقيالق  ابالراهيم رمةالان، السياسة الشالرعية يالي اصالمع الراعالي والرعيالة، للم يد ينمر كتابه
 .209ص، 4ج، مرل  الونان، اليايعي ؛ 5-3ص، م1991، لبنان، بيروت، دار الفكر العربي

ابو علي الحسين بن عبد ا بن الحسن بن علي بن سالينا ولالد بالبلخ وكالان ابالو  مالن الهلدالا وانتقال   (119)
واشالتغ  بالالعلوم و اتقالن القالرلن الكالريم وعلالم ، وعاب يي م  الدولالة السالامانية، معه الى بخارا

األدب وحفم اشيا  من الصو  الدين والدندسة والوبر ورغب يي علم الطب وتأم  كتب اسوا   
م( وتالرال العديالد مالن المصالنفات مندالا اسشالارات وكتالاب 1036هالـ/428)تويي سنة، المصنفة ييه

ميال ان اسعتالدا  يالي نقالد ، الالذهبي؛ الشفا  يي الحكمة وكتاب النوا  وغيرها. للم يد عنه ينمالر  
دار الكتالب ، تحقيق علي محمد معوع وعاد  احمد عبالد المووالود وعبالد الفتالاع ابوسالنه، الروا 
هالـ/ 879ابوالعد   ين الدين تاسالم)ت، ابن تطلوبغا؛  294ص، 2مج، م1955، بيروت، العلمية
 .14ص، م1962، بغداد، مطبعة العاني، م( تاج التراوم يي طبقات الحنفية1485

 .364ص، 1ج، ينمر  تاريخ حوادث ال مان (120)
 .152ص، 1ج، ينمر   تاريخ حوادث ال مان (121)
 .293ص ،1ج، ينمر   تاريخ حوادث ال مان (122)
 .64ص، 2ج، تاريخ حوادث ال مان (123)
 .333ص، 2ج، تاريخ حوادث ال مان (124)
 .854ص، 3ج، 379ص، 2ج، تاريخ حوادث ال مان (125)
 .343ص، 294ص، 159ص، 1ج، تاريخ حوادث ال مان (126)
 .663ص، 3ج ،تاريخ حوادث ال مان (127)
 .432ص، 1ج ،  تاريخ حوادث ال مانينمر (128)
 .388ص، 1ج،  مانتاريخ حوادث ال (129)
وهالي عنالد وميالا ملالوال الكفالار مملكالة ، بمد واسعة كثير  العوا ب ومملكة مركبة من عد  اتاليم (130)

اكثر ارةالدا وبالاس واندالارا وهالي متصاللة بخراسالان ممالا يلالي ، والحكمة من الدند بد ها، الحكمة
واديالان شالتى مالن ، وتد اختصت بكريم النبات وعويب الحيوان وييدا اثنان واربعالون ملالة، الوب 

 0المسلمين واليدود والنصارا والمووا والثنوية وتي  ان الدند اسم لندر هناال وبه سميت الدند
تحقيالق  ، والممالالالم(  المسالالال 1094هـ/487عبد ا بن عبد الع ي  )ت، ينمر  ابو عبيد البكري

لثالالار ، الق وينالالي؛ 188-182ص، 1ج، م2003، هالالـ1424، لبنالالان، بيالالروت، دار الكتالالب العلميالالة، ومالا  طلبالالة
 .127ص، البمد

بمد تقا بين باكستان والصين وهالو اتلاليم وغرايالي يالي الشالما  الشالرتي لشالبه الو يالر  البنغا     (131)
معوالم ، يالاتوت؛ 12ص، البلالدان، ينمر  اليعقوبي 0الدندية وهي اسن دولة بنكمدب او بنغمدب

 تاريخ حوادث ال مان عن الدامب.؛ 303ص، 3ج، البلدان
 .261-260ص، 1ج، ينمر تاريخ حوادث ال مان (132)
موةالالا حفالالم مالالا يتعلالالق بحقالالو  السالاللطنة مالالن اسعمالالا  واسمالالوا  ومالالن يقالالوم بدالالا مالالن الويالالوب  (133)

امالا ديالوان اسيتالام ، وكانت تكتب بالعرا  بالفارسية وبالشام بالروميالة وبمصالر بالقبطيالة، والعما 
اللالالالالالالواتي سيتعالالالالالالين لدالالالالالالم  يدالالالالالالو يخالالالالالالتص بالالالالالالالنمر يالالالالالالي شالالالالالال ون اسيتالالالالالالام وتالالالالالال ويج النسالالالالالالا 

اوليا )ا واج(يفةلوندن ييقوم هذا الديوان بمعرية وسداتدم ويمي  بطالوندم وانسالابدم ويالي العدالد 
ابالي عبالد ا ، للم يد ينمر  الودشالياري المملوكي يوب ان يكون مسووس  عنه القاةي الشايعي.

سالالقا وابالالراهيم تحقيالالق  مصالالطفى ال، الالالو را  والكتالالاب م(942هالالـ/ 331محمالالد بالالن عبالالدوا )ت
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، م1938، القالالالاهر ، مطبعالالالة مصالالالطفى البالالالابي الحلبالالالي واوسد ، اسبيالالالاري وعبالالالد الحفالالاليم شالالاللبي
 .165ص، حدا ق الياسمين، ابن كنان؛ 16ص

تالاريخ  ينمالر  نمار  ديوان اسسرا  وميفة تختص بش ون اسوتالاف التالي يفالدا بدالا اسسالرا يالي الحالروب. (134)
 .198ص، 4ج، صب: اسعشى، القلقشندي؛ 457ص، 1ج، حوادث ال مان

نمر اسوتاف مالن الومالا ف الدينيالة وتخالتص بشال ون اوتالاف الحالرمين الشالريفين وكالان يتوسهالا  (135)
ثالم بعالد ذلالال اةاليفت الالى ، اما نمر اسحباا يكالان لدالا نالامر مخصالوص، تاةي تةا  الشايعية

، 3ج، شالىصالب: اسع، نمر اسوتاف بعد ان كان يشرف عليدا الساللطان بنفساله. ينمر القلقشالندي
 .161-160ص، حدا ق الياسمين، ابن كنان؛ 278ص

نمالالر المواريالالث الحشالالرية هالالي النمالالر يالالي امالالوا  مالالن يمالالوت ولالاليا لالاله وارث وتالالد اصالالطنا هالالذا  (136)
، ينمالر  القلقشالندي المملوكي الناصر محمد بن تموون وولى امر  الالى القاةالي الشالايعي.الديوان السلطان 

 .177ص،  ق الياسمينحدا، ابن كنان؛ 33ص، 4ج، صب: اسعشى
هي اعلى الوما ف الدينية واريعدا تختص باسحكالام الشالرعية وتنفيالذ تةالاياها والقيالام بالاسوامر  (137)

سن القاةالي ، الشرعية والفص  بين الخصوم وهذ  الوميفالة مشالتقة مالن تةالي األمالر اي احكماله
الشالكايا وسيكالون يقطا الخصومات بفروغ األمالر مندالا والتالي وعال  اليدالا منتدالى القةالايا واندالا  

 للم يالالد عندالالا ينمالالر .اصالالحابدا اسمالالن العلمالالا  والفقدالالا  ويكالالون تقليالالد  مالالن تبالال  السالاللطان اوالخليفة
التعريالف ، ابالن يةال  ا العمالري ؛ 219ص، 190ص، 177ص، 2ج، تاريخ حالوادث ال مالان
 .141ص، حدا ق الياسمين، ابن كنان؛ 17ص، بالمصطل: الشريف

 .454ص، 2ج، نينمر  تاريخ حوادث ال ما (138)
 .457ص، 2ج، ينمر   تاريخ حوادث ال مان (139)
ويي النص هالو اسميالر ساليف الالدين بكتمالر السالاتي اصالله مالن مماليالال الملالال ، كلمة بمعنى البحر (140)

وحمي عند  بمكانالة كبيالر   وواله مالن ، ثم انتق  لخدمه الملال الناصر، الممفر بيبرا الواشنكير
صب: صاحب الح  والعقد يي دولالة الناصالر يلمالاعمم نفالوذ  اخته ابنة الملال المنصور تموون يا

ووسعت سلطته وتواو ت الحدود خاف الناصر مندا يقتله هالو وابناله احمالد وتيال  دا لدمالا السالم 
، ابالالن تغالالري بالالردي؛  473-468ص، 2ج، المقفالالى الكبيالالر، م( المقريالال ي1335هالالـ /734)سالالنة

 .102ص، 1ج، ليالعصر سمطين المما، ر   ؛ 221-220ص، 9ج، النووم ال اهر 
 .466ص، 2ج، ينمر  تاريخ حوادث ال مان (141)
 .195ص، 194ص، 123ص، 2ج، ينمر   تاريخ حوادث ال مان (142)
 .120ص، 2ينمر   تاريخ حوادث ال مان ج (143)
 .121ص، 2ينمر   تاريخ حوادث ال مان ج (144)
 .388ص، 2ج، ينمر   تاريخ حوادث ال مان (145)
 .77ص، 2ج، ث ال مانينمر  ينمر   تاريخ حواد (146)
 . 454ص، 402ص، 78ص، 75ص، 2ج، تاريخ حوادث ال مان (147)
 .178ص، 136ص، 116ص، 2ج، ينمر تاريخ حوادث ال مان (148)
 .412ص، 344ص، 283ص، 147ص، 2ج، تاريخ حوادث ال مان (149)
 .653ص، 649ص، 3ج، تاريخ حوادث ال مان (150)
 .649ص، 3ج، تاريخ حوادث ال مان (151)
وهالي كالور  واسالعة مالن ودالة القبلالة ذات تالرا كثيالر  ومال ارع وبيندالا ، كور مدينة دمشقاحدا  (152)

وبين غوطة دمشق مساية ثمثة ايام وتي  اندالا تريالة علالى عمالد اسخالدود وبدالا بيعالة عالامر حسالنة 
، 77ص، المسالال والممالال، ينمر  ابن خرداذبة.مبنية على عمد الرخام منمقة بالفسيفسا ، البنا 
تم الالد ، القلقشالالندي؛  185ص، لثالالار الالالبمد، الق وينالالي ؛ 317ص، 2ج، البلالالدانمعوالالم ، يالالاتوت
 .18ص ، الومان
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 .57ص، 2ج، ينمر تاريخ حوادث ال مان (153)
 .107ص، 2ج، تاريخ حوادث ال مان .كان شدر ربيا األو  من السنة (154)
 .107ص، 2ج، ينمر تاريخ حوادث ال مان (155)
 .308ص، 2ج، تاريخ حوادث ال مان (156)
 .463ص، 423ص، 1ج، تاريخ حوادث ال مان (157)
 .347ص، 2ج، ينمر  تاريخ حوادث ال مان (158)
ناصر الدين شالايا بالن نالور الالدين علالي بالن عمالاد الالدين ابالي الفةال  عبالاا خطيالب تلعالة الوبال   (159)

ونا الالب دار العالالد  الصالالالحية النوميالالة اسيويبالالة كالالان كثيالالر المحاةالالرات عاريالالا  بالتالالاريخ واألدب 
للم يالالد عنالاله ينمالالر   .م(.1320هالالـ/730)تالالويي سالالنةباشالالر اإلنشالالا  بمصالالر  رسالال  والالالنمموالنحالالو والت

حسالن ، الساليوطي ؛ 95-93ص، 2ج، يالوات الوييالات، ابن شاكر ؛ 167-163ص، نكت الدميان، الصفدي
 .115-114ص، 3ج، معوم األدبا ، الوبوري؛  571ص، 1ج، المحاةر 

 .431ص، 2ج، تاريخ حوادث ال مان (160)
 .403ص، 2ج، ينمر  تاريخ حوادث ال مان، الم لف للربو  عن  يار  (161)
وتالالد تالالا  المفسالالرون يالالي تولالاله تعالالالى ، واصالاللدا مالالاارتفا مالالن اسرع وومعدالالا ُربالالى، بةالالم اولالاله (162)

اي ذات تالرارمن العاليب ومالا  ، وتي  عندالا اندالا دمشالق،   ولويناهما الى ربو  ذات ترارومعين 
يا يالالالي الالالالدنيا انالالال   منالالاله مبنالالالي علالالالى وبدمشالالالق لحالالالف يالالالي وبالالال  علالالالى يرسالالالخ مندالالالا لالالال، والالالاري

 .26ص، 3ج، معوم البلدان، ياتوت؛  50اسية  ، ندرثورا.ينمر سور  الم منون
كالان يومالا يرا ، شما الدين محمد بن ابي طالب الصويي المعروف بشيخ حطالين وشاليخ الربالو  (163)

ابالن سالبعين ويومالا  يالرا رالا  رالي اسشاعر  ويوما  يرا رالا المعت لة ويوم يرا رالا الحشوية
ويالي كال  ، وكان يتكلم عن اسرار الحالروف ويعالرف الرمال ، يي التصوف وينحا نحو  وبطريقته

اشالاليا  تالالويي سالالنة  شالالي  يالالتكلم ييالاله لديالاله ييالاله تصالالنيف وكالالان يالالتكلم يالالي الكيميالالا  ويالالدعي ييدالالا
، الالدرر الكامنالة، ابن حور؛ 136ص ، 3ج، الوايي بالوييات، م(.ينمر الصفدي1326هـ/727)
 .458ص، 3ج

الالذي يوالري مناله المالا  ويصالب يالي سالقاية المسالود  هو مسود عالي ودا  يقا يي رالا ندر ي يد (164)
وان عيسالالى عليالاله السالالمم ولالالد ، ي عمالالون انالاله هالالو المالالذكور يالالي القالالرلن الكالالريم، والالالى بركالالة ييالاله
 .62ص، الرحلة، ابن بطوطة؛ 26ص، 3ج، معوم البلدان، ييه.ينمر  ياتوت

المسا   حين الس ا  بتشكي  الرم  بوةا خطوط ونقاط تخط يي بمعنى اسستدس  على احوا   (165)
تقالوم ، واكثر مسا   هذا الفن تخمينيالة، وهي اثنا عشر شكم على عدد البروج يي السما ، الرم 
لطالالف ، وتالالد سيفيالالد اليقالالين يالالي مثالال  هالالذ  اسمالالور الخفيالالة.ينمر الغ ي، توالالارب غيالالر كاملالالة علالالى
 .336ص، 1ج، مفتاع السعاد ، اد طاب كبري  ؛ عن الدامب34ص، 1ج، السمر

 .46ص، 4ج، خطط الشام، محمد كرد (166)
 .441ص، 387ص، 367ص، 309ص، 1ج، ينمر  تاريخ حوادث ال مان (167)
 .286ص، 1ج، تاريخ حوادث ال مان (168)
 .1070، 1069، صص 3،ج تاريخ حوادث ال مان (169)
 .61ص، 3ج ،تاريخ حوادث ال مان (170)
 .512ص، 2ج، تاريخ حوادث ال مان (171)
كتالالاب المقتفالالي علالالى الروةالالتين وعلالاله ذيالالم  علالالى كتالالاب الروةالالتين يالالي الخبالالار الالالدولتين النوريالالة  (172)

 والصمحية لم لفه ابي شامه المقدسي.
، ابالن الغال ي؛ 196ص، 3ج، يالوات الوييالات، ابن شالاكر؛ 227ص، 4ج، مرل  الونان، اليايعي (173)

 .224ص، 1مج، ديوان اسسمم
 .116ص، 2ج، مانتاريخ حوادث ال  (174)
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 .136ص، 2ج ،تاريخ حوادث ال مان (175)
 .1070-1069ص، 3ج ،تاريخ حوادث ال مان (176)
 .90ص، 88ص، 1ج، المقتفي ؛ 841ص، 3ج، تاريخ حوادث ال مان (177)
 .304ص، 163ص، 2ج، تاريخ حوادث ال مان (178)
 .837ص، 832ص، 649ص ، 3ج، تاريخ حوادث ال مان (179)
 .650ص، 3ج، تاريخ حوادث ال مان (180)
 .716ص، 3ج، 2ج ،تاريخ حوادث ال مان (181)
 .653ص، 3ج، تاريخ حوادث ال مان (182)
سلسالالالالة  الشالالالالريف وسينبالالالاله عليالالالاله الي سيالالالالذكر وهالالالالي ان يةالالالالمن كممالالالاله شالالالالي ا مالالالالن الحالالالالديث (183)

 .206ص، 1ج، صب: اسعشى، رواته.ينمر القلقشندي
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 الملخص
 

قبم الةةةةةةةةةةو للِإحةةةةةةةةةةىلهللالاعةةةةةةةةةةوحى،لبحخصةةةةةةةةةةيبلهةةةةةةةةةةيلبحعكةةةةةةةةةةيبلع ةةةةةةةةةةىلبح ثةةةةةةةةةةود لل
قبمعةةةةةربضلعةةةةةضل خةةةةةربلبحةةةةةف يولق منخهةةةةةولقبحالهةةةةةفلهيمةةةةةول ا ةةةةة لع يةةةةة لبحءمهةةةةةي لمةةةةةضلحةةةةةا ل

لح  ثود .للقمو لقجوهلقبم  ربدلعضلبحا عل  لبحا ي 
بل ةةةةةةةة لبحاةةةةةةةةر لبحيةةةةةةةةو  لبحهءةةةةةةةةر ،لقعةةةةةةةةربلبح ةةةةةةةةفب و لبمقحةةةةةةةةىلح خصةةةةةةةةيلكو ةةةةةةةة ل

موحصةةةةةةيهيالحاةةةةةةر لبقصةةةةةةو ه لمةةةةةةضلبهةةةةةة لبحصةةةةةة البحةةةةةةانضلاةةةةةةو يبلع ةةةةةةىلعهةةةةةةفل بصةةةةةة و هو
ثيةةةةةةتل ء ةةةةةة لبحصةةةةةة ومالمةةةةةةضلبح اةةةةةةربنلع ةةةةةةىلداةةةةةةال ةةةةةةر لبحم ةةةةةةءفلل  ةةةةةةي لهللال  (،

ثةةةةة لالةةةةةي لهةةةةةابلبحم هةةةةةييل،   ءمعةةةةةي لمعوشةةةةةه لمةةةةةضللهةةةةة لبحةةةةةي  لعةةةةةضلارمةةةةةعلبح خةةةةةوق ل
عةةةةةف لاربيةةةةةعلمةةةةةضلبحخصةةةةةيبلحرةةةةة لارماةةةةةالهيمةةةةةولمعةةةةةفلع ةةةةةرلبحاةةةةةرق لبحخو مايةةةةةالحيصةةةةةثجل

شةةةةةيملق  لقبعةةةةةنيلقبق بدلقبياةةةةةو لقمرمةةةةةفنضلقباثةةةةةو ،لقحمةةةةةول ةةةةةئ لعةةةةةضلبهةةةةة لبحخصةةةةةيبل
ققصةةةة  لقصةةةة ونلممةةةةول عر ةةةةي لبحخصةةةةيبلبجةةةةو لاةةةة لمةةةةنه لممةةةةول اةةةةفيلبرربلةةةة لقارماخةةةة ل

نخ ةةةةةةعلمةةةةةة لبحمةةةةةةنهوللبحةةةةةةا لبخخلةةةةةة لحن  ةةةةةة ،ل ةةةةةةننثللب لهنوحةةةةةةكلاعرم ةةةةةةو لح خصةةةةةةيبل
بحخةةةة ل اةةةةال لع ةةةةىلجو ةةةة لبمخةةةةنل،لقمنهةةةةولبحخةةةة لل اةةةةال لع ةةةةىلجو ةةةة لبحالهةةةةف،لقمنهةةةةو

عيلعةةةةضليحةةةةكلبحم هةةةةييلبحةةةةىلمةةةةولث اةةةةال لع ةةةةىلبحءو ةةةة لبحخشةةةةرمع ل ةةةة لثةةةةيضلخةةةةردلبحةةةة
عةةةةةةةةربلموحشةةةةةةةةةل و لم ةةةةةةةةة  لاةةةةةةةةفبخ لمعةةةةةةةةةيلبحخةةةةةةةةةأثيرب لبمجن يةةةةةةةةالقبح   ةةةةةةةةةفيالع ةةةةةةةةةىل

لبحخصيبل.
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 مفس م البص   وتن رهِ  -اوال  
ل َّهةةةةولمةةةةضللاعةةةةفد لا بنلبح  ةةةةيميضل ةةةة لبشةةةةخاوللا مةةةةالاصةةةةيب،لقحرةةةةنه لبجمعةةةةيب

ي(ل لب لبحخصةةةةةةةةةةةيبلمةةةةةةةةةةةضل786هةةةةةةةةةةةة ل170نةةةةةةةةةةةر لبح ربهيةةةةةةةةةةةف ل  لبحينثةةةةةةةةةةة لصةةةةةةةةةةةيب،
صةةةةةةةيب،لقبحصةةةةةةةيبلح وةةةةةةةأ لقشةةةةةةة ه ،لقماةةةةةةةو لحيبثةةةةةةةف لبحصةةةةةةةيب،لصةةةةةةةي ا،لقاصةةةةةةة رل

ي( لب لصةةةةي الهةةةةيلبح ةةةةيال ةةةةضلمةةةةرل ةةةةضل1003هةةةةة 393صةةةةيهيا،لقمةةةةاارلبحءةةةةيهر   
بدل ةةةةةةةضلاوماةةةةةةةال ةةةةةةةضلبحيةةةةةةةوطل،لقاةةةةةةةو يبل اةةةةةةةفمي لبحر ثةةةةةةةال ةةةةةةة لبحءوه يةةةةةةةا،لقمءيةةةةةةةالق ل

ي(، إ لصةةةةةي الهةةةةةيل1065هةةةةةة 458د،لل ل فيوةةةةةي لمةةةةة ،لقمةةةةةاارلب ةةةةةضل ةةةةةيفه  لبح ةةةةةو
ثةةةةةةة لمةةةةةةةضلامةةةةةةةي ،لقب لصةةةةةةةي و ول ةةةةةةةييلمةةةةةةةضلبحعةةةةةةةر ل ءيةةةةةةةالق لبح ءةةةةةةةيو،لقمةةةةةةةاارلب ةةةةةةةضل

ي( لب لبح ةةةةةةولاةةةةةةو لمو جةةةةةةو  ،لهياةةةةةةو  للجيةةةةةةال لخنةةةةةةفب،ل1311هةةةةةةة ل711منظةةةةةةي   ل
ل.(1  لَيبللجو  لَلِي لح نوطل  لب  ولا
 لبح ثةةةةةةةةةةةوطلبحةةةةةةةةةةةا لن ث ةةةةةةةةةةة  لي( لب1406هةةةةةةةةةةةة ل808قمةةةةةةةةةةةر لب ةةةةةةةةةةةضلخ ةةةةةةةةةةةفق   ل
،لقمةةةةةر لريةةةةره لب لبحخصةةةةةيبلا مةةةةةال(3 قبحخاشةةةةلل(2 بحمخصةةةةي الهةةةةةيلح فمحةةةةالع ةةةةةىلبحالهةةةةةف

قاصةةةةةةيَبلبحرجةةةةةة لصةةةةةةو لصةةةةةةيهيون،لقباثةةةةةةَ ل ةةةةةة يشلبحمخصةةةةةةي الل،(4 ميحةةةةةةف لمةةةةةةضلبحصةةةةةةيهيا
،لقبحمصةةةةةةةةةف لبحخصةةةةةةةةةيب،لقهةةةةةةةةةيلدخةةةةةةةةةي لبحرجةةةةةةةةة لمرث ةةةةةةةةةالبحخصةةةةةةةةةيبلب ل(5 قثةةةةةةةةةوماه 

ل.(6 قبحص ر،لقارشلبمخخيو  بحخع ف،لقبحالهف،لقبم خعودلعضلبحنوط،ل
ي(لل َّةةةةةةةةةة   لالمل شةةةةةةةةةةهفلحهةةةةةةةةةةابلبم ةةةةةةةةةة ل1072هةةةةةةةةةةة ل465قمةةةةةةةةةةاارلبحاشةةةةةةةةةةير   ل

،ل ةةةةةةة لثةةةةةةةيضلنةةةةةةةاارل(7 بشةةةةةةةخاوللمةةةةةةةضلجهةةةةةةةالبحعر يةةةةةةةالقمل يةةةةةةةوطلقبحظةةةةةةةوهرلل َّةةةةةةة  لحاةةةةةةة ا
 ةةةةةةةةةةةةةة لب للي(،1375ه 775  (لنبمةةةةةةةةةةةةةةفهلبحنةةةةةةةةةةةةةةيمر لي988هةةةةةةةةةةةةةةة ل378  لبحلي ةةةةةةةةةةةةةة 

ىل ةةةةةةي لمةةةةةةضلل ةةةةةةيب لبحع ةةةةةةييلبحمخصةةةةةةي ا ل  ةةةةةة يبلِإحةةةةةةىلفةةةةةةوهرلبح ثةةةةةةوط،لامةةةةةةولنن ةةةةةة يبلِإحةةةةةة
ل.(8 قبمثيب لبحخ لاو يبل هولنخر مي ل

قمعةةةةةةربلب ةةةةةةضلخ ةةةةةةفق لبحخصةةةةةةيبلمأ ةةةةةة  لالبحعكةةةةةةيبلع ةةةةةةىلبح ثةةةةةةود لقبم الةةةةةةو لل
ِإحةةةةةةىلهللالاعةةةةةةوحى،لقبمعةةةةةةربضلعةةةةةةضل خةةةةةةربلبحةةةةةةف يولق منخهةةةةةةولقبحالهةةةةةةفلهيمةةةةةةول ا ةةةةةة لع يةةةةةة ل

ل.(10 .اح  ثود ..ل(9 بحءمهي لمضلحا لقمو لقجوهلقبم  ربدلعضلبحا عل  لبحا ي 
قمةةةةةاارلبهةةةةة لبحخصةةةةةيبلب   ةةةةةه لمةةةةةأ لح صةةةةةيهيالعةةةةةف لاعةةةةةو مفلمنهةةةةةولمةةةةةول ا ةةةةة ل

،لثةةةةةةةةةةيضل ةةةةةةةةةةئ لعةةةةةةةةةةضل(11 ي(815هةةةةةةةةةةة ل200بحاشةةةةةةةةةةير لعةةةةةةةةةةض لمعةةةةةةةةةةرقبلبحررخةةةةةةةةةة ل  
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بحخصةةةةةةةةةيبل ةةةةةةةةةو  لب لبحخصةةةةةةةةةيبلهةةةةةةةةةيلبألخةةةةةةةةةالموح اةةةةةةةةةويعلقبحيةةةةةةةةةأطلممةةةةةةةةةول ةةةةةةةةة لبنةةةةةةةةةف ل
قمنهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةولمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةولياةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرهللب ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيلمكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرلبحرنمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوي لللللللللللللللللللللل،(12 بحانيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع

ل(14 ي(836هةةةةةةةةةةةة ل215،لعةةةةةةةةةةةضلبمةةةةةةةةةةةول ةةةةةةةةةةة يمو لبحةةةةةةةةةةةفب ب  ل  (13 ي(909هةةةةةةةةةةةة ل380  
عنةةةةةفمول ةةةةةئ لعةةةةةضلبحخصةةةةةيبل ةةةةةو  لالبحا ةةةةة لبحصةةةةةي  ل ةةةةةفل ل لهللا،لقاةةةةة لشةةةةة نلنةةةةةر ل
هللالمل مةةةةةةةةةي ا،لقماةةةةةةةةةي لب وةةةةةةةةةون لب لاةةةةةةةةة لا مةةةةةةةةةال وحهةةةةةةةةةولبحصةةةةةةةةةيهيالملامةةةةةةةةةي لأل هةةةةةةةةةول

هةةةةةةةةةةة ل227  ل(16 قياةةةةةةةةةةرلب وةةةةةةةةةةونلب لبحصةةةةةةةةةةي  لمشةةةةةةةةةةرلبح ةةةةةةةةةةو  ل،(15 ب اثلةةةةةةةةةة لمةةةةةةةةةةوهلل
ةةةةةةئ لعةةةةةةضلبحخصةةةةةةيبل ةةةةةةو  لبحصةةةةةةي  لهةةةةةةيلمةةةةةةضلصةةةةةة ولهللال  ثةةةةةة عنةةةةةةفموللي(،841   

،ل(17 
ل،(19 ،لقبحصةةةةةةةةة ونلهةةةةةةةةةةيلمصةةةةةةةةةف لبحشةةةةةةةةة نلبحصةةةةةةةةةةو  (18 قماصةةةةةةةةةفلمةةةةةةةةة لصةةةةةةةةةة ونلبحةةةةةةةةةرق 

 وحصةةةةةةةي  لمةةةةةةةضلمل م ةةةةةةةكلشةةةةةةةيئونلقمل م رةةةةةةة  لشةةةةةةة ن،لقمةةةةةةةاارلبحرنمةةةةةةةوي  لب لبحصةةةةةةةي  ل
مةةةةضلصةةةة  لمعوم خةةةة لب،لَ صةةةة  لحةةةة  لمةةةةضلهللالاربمةةةةو ،لقمةةةةاارلب وةةةةونلل َّةةةة  ل ةةةةو  لإ مةةةةول

يهيا لم هةةةةة ل ةةةةة لبحصةةةةةللبألقَّ ل ةةةةةيضلنةةةةةف لهللالعةةةةةاللقجةةةةة لمو ا ةةةةةو لهممهةةةةة ل ةةةةةميلصةةةةة
بحيةةةة ،لقب ثةةةةوحه لما ي ةةةة لع يةةةة ،لقق ةةةةي ه لم ةةةةربيره ل ةةةةيضلنف ةةةة ،لقمةةةةاارلب وةةةةونلب مةةةةول ةةةةميل
صةةةةيهيالحاةةةةر لبقصةةةةو ه لمةةةةضلبهةةةة لبحصةةةة البحةةةةانضلاةةةةو يبلع ةةةةىلعهةةةةفل  ةةةةي لهللال صةةةة ىل

  ةةةةةةي لع ةةةةةةىلداةةةةةةال ةةةةةةر ل،لقهةةةةةة لبحصةةةةةة ومالمةةةةةةضلبح اةةةةةةربنلاةةةةةةو يبل ء(20 هللالع يةةةةةة لق ةةةةةة  (
ل.للل(21 بحم ءفل ءمعي لمعوشه لمضلله لبحي  لعضلارمعلبح خوق ل

ي(لعنةةةةةةةةفمول859هةةةةةةةةة ل245بحمصةةةةةةةةر   ل(22 قياةةةةةةةةرلبح ةةةةةةةة م  لعةةةةةةةةضليقلبحنةةةةةةةةي ل
 ةةةةةةئ لعةةةةةةضللقصةةةةةة  لح صةةةةةةي  ل ةةةةةةو  لامةةةةةةضلإَيبل لةةةةةةعللمةةةةةةو ل لاةةةةةة لعةةةةةةضلبح اةةةةةةويع،لقى ل

هةةةةةةةةة ل297  (24 ،للمةةةةةةةةولبحءنيةةةةةةةةفل(23  ةةةةةةةةك ل لاةةةةةةةة لعنةةةةةةةة  لبحءةةةةةةةةيب  لمالةةةةةةةة لبحعنيةةةةةةةةعا
حمةةةةةول ةةةةةئ لعةةةةةضلبحخصةةةةةيب،لياةةةةةرلبحرنمةةةةةوي لل َّةةةةة  ل ةةةةةو  لاهةةةةةيلاصةةةةةفيالبحا ةةةةة لل،ي(909

عةةةةةةةةضلميب اةةةةةةةةالبح رمةةةةةةةةا،لقم و  ةةةةةةةةالبمخةةةةةةةةنللبحل ي يةةةةةةةةا،لقىخمةةةةةةةةودلبحصةةةةةةةة و لبحثشةةةةةةةةرما،ل
قمءو ثةةةةةةةةةةةالبحةةةةةةةةةةةفقبع لبحن  ةةةةةةةةةةةيا،لقمنو حةةةةةةةةةةةالبحصةةةةةةةةةةة و لبحرقثو يةةةةةةةةةةةا،لقبحخع ةةةةةةةةةةةعلمةةةةةةةةةةةوحع ييل

بممةةةةا،لقبحي ةةةةونلبللبح قيقيةةةةا،لقب ةةةةخعمو لمةةةةولهةةةةيللقحةةةةىلع ةةةةىلبم ف ةةةةالقبحنصةةةةجلحءميةةةة 
ل.(25 ع ىلبح قيقيا،لقباثو لبحر ي ل ص ىلهللالع ي لق   (ل  لبحشرمعاا

قهةةةةةةةةيلخةةةةةةةةو لل،ي(895هةةةةةةةةة ل257  (26 قمةةةةةةةةاارلبحاشةةةةةةةةير لب لبح ةةةةةةةةر ل ةةةةةةةةال 
بحءنيةةةةةةفلقب ةةةةةةخويه،لقا ميةةةةةةالمعةةةةةةرقبلبحررخةةةةةة لقلقثةةةةةةفلبهةةةةةة ل مو ةةةةةةِ ل ةةةةةة لبحةةةةةةي  لقع ةةةةةةييل
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،لقهةةةةيلبحةةةةا لملبحخيثيةةةةف،لعنةةةةفمول ةةةةئ لعةةةةضلبحخصةةةةيبل ةةةةو  لالهةةةةيلب ةةةة لحةةةةينال معةةةةو ت
 ل ةةةةة ل ةةةةةي لمعر خةةةةةة ل ةةةةةي لق عةةةةةةِ ،لقملنةةةةةخر  ل ثةةةةةواضل ةةةةةة لع ةةةةة لنناوةةةةةة  لع يةةةةة لفةةةةةةوهرل

ل(27 بحرخو لقبح نا،لقملا م  لبحرربمو لع ىلهخكلب خو لم و يلهللاا.
ي( ب لال1233هةةةةةةةة ل632  لل(28 قمةةةةةةةضلمعةةةةةةةو  لبحخصةةةةةةةيبل ةةةةةةةي لبح ةةةةةةةهرق د 

ق ةةةةةةو لعةةةةةةضلشةةةةةةي لبحصةةةةةةي  لهةةةةةةيلبحةةةةةةا ل كةةةةةةي لدبيةةةةةة لبحخصةةةةةةفيالقملنةةةةةةالب ل صةةةةةة  لبم
بمكةةةةةةةفب ل خصةةةةةةةفيالبحا ةةةةةةة لعةةةةةةةضلشةةةةةةةي لبحةةةةةةةن  ،لقمعينةةةةةةة  لع ةةةةةةةىلهةةةةةةةاهلبحخصةةةةةةةفيا،لدقبيل
ب خاةةةةةو هلِإحةةةةةىلمةةةةةيمه ،ل يةةةةةفبقيلبم خاةةةةةو لنناةةةةة لمةةةةةضلبحرةةةةةف ا،لق يحةةةةة لب وةةةةةون لالإ لبحع ةةةةةفلمل
ن  ةةةةغلثقياةةةةالبحخيبلةةةة لبملعنةةةةفلحمعةةةةو لبحمشةةةةوهف ل ةةةة ل  ثةةةةِ ،ل عنةةةةفليحةةةةكلاةةةةاق لبحةةةةن  ل

ر يةةةةةةرلقبحعءةةةةةة ،ل خ ةةةةةةيض،لقالثةةةةةة لح  ةةةةةةعلقبحا ةةةةةةعلق ةةةةةة ليق و هةةةةةةولصةةةةةة وههولمةةةةةةضلرةةةةةة لبح
 وحمخصةةةةةةةةي ال ةةةةةةةةييلبا ةةةةةةةةميبلم  ةةةةةةةةضللل(29 حم ةةةةةةةةيلاثو هةةةةةةةةولق ةةةةةةةةكي لقهءهةةةةةةةةولقغثو هةةةةةةةةولا،

ةةةةوش،لقبحاةةةةرَّبن،لقبحال هةةةةود،ل بحا ةةةةعلقبحالهةةةةفل ةةةة لبحةةةةف  يو،لقبحخةةةةأد لمةةةة دب لبحشةةةةر ،لقحا ةةةةيبلموحن  ق
ثقةةةةود،لقبح اةةةةربن،لقلب   ةةةةيبلع ةةةةىلد ب ةةةةالبحن ةةةةيطلقا واهةةةةو،لقمةةةةولنةةةةردلع ةةةةىل بحا ةةةة لمةةةةضلقبح  

ل(31 ،لقاا اةةةةةةةةيبلمةةةةةةةةوألخنللبمحهيةةةةةةةةا،(30 خةةةةةةةةيبارلقثرصةةةةةةةةيبلع ةةةةةةةةىلبحصةةةةةةةةي البحماه يةةةةةةةةا
،لبحةةةةةةانضلبث ةةةةةةيبل ةةةةةةنال(32 قاهةةةةةةرقبل  ةةةةةة ه لمةةةةةةضلم ثةةةةةةالمةةةةةةول ةةةةةةي لهللا،لقهةةةةةة للهةةةةةة لبح ةةةةةةع

حيةةةةةةون لمةةةةةةو ه ل ةةةةةةييلبخنهةةةةةة ل(33   ةةةةةةي لهللالقب خةةةةةةفقبلمةةةةةة ِل ،لقمصةةةةةة ه لصةةةةةةوث لث يةةةةةةالبألقق
ضلبم خخةةةةةةو ل هةةةةةةولعةةةةةةضلبح ةةةةةةعلمةةةةةةضلبحراةةةةةةي لِإحةةةةةةىلشةةةةةة نلمةةةةةةضلبحعةةةةةةرقض،لقعصةةةةةةمه لمةةةةةة

بح ةةةةةرقض،لقجع هةةةةة ل ةةةةةفق لح مخءةةةةةةردنضلمةةةةةضلبح اةةةةةربن،لمل ةةةةةةأقق لِإحةةةةةىللهةةةةة للقلمةةةةةةو ،لقمل
،لق ةةةةةفل  ةةةةةميبلب   ةةةةةه لِإحةةةةةىل ةةةةةثعالاثاةةةةةو ،ل(34 ن  هةةةةةيه لعةةةةةضلياةةةةةرلهللالاءةةةةةو  لقملمةةةةةو 

هةةةةةةةةة لبحلةةةةةةةةةوح ي للقلبحمرمةةةةةةةةةفق ،لبح ةةةةةةةةةوحري ،لقبح ةةةةةةةةةويرق ،لقبحلةةةةةةةةةويرق ،لقبحيبصةةةةةةةةة ي ،ل
 ةةةةىل  ةةةة ل  ينةةةةولم مةةةةفل صةةةة ىلهللالع يةةةة لقبحةةةة لق ةةةة  (،لق ةةةةومعه لبحالةةةة لبحةةةةا ل  ثةةةةِ لع

قهةةةةيلقب البحع ةةةة لبح ةةةةفق  لمةةةةةضلبحن ةةةة ل ةةةةيضلبحنةةةةوط،لقا  ةةةةةغلعةةةةفدلهةةةةاهلبحلوي ةةةةالثنثمويةةةةةال
ق ةةةةةةخي لشاصةةةةةةونلميةةةةةة لب ةةةةةةويلبح ةةةةةةنا،لقمايحةةةةةةي لب ل جةةةةةةو لهللالهةةةةةة لبم لةةةةةةو لقبح ةةةةةةيا،ل

حنقثةةةةةةون،لقب مومةةةةةةو لهمةةةةةةولق مةةةةةةربلبحالةةةةةة ،لقبمقاةةةةةةود،لقبم ةةةةةةفب ،لقبمخيةةةةةةو ،لقبم ةةةةةةرب ،لقب
ل.(35 قبحنءثون،لقبحعمف لبحمكخيميضلمضلبم ربد،لقحر لاوي المضلهبمنلب  لمعيض
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ب لمةةةةولن  ةةةة لبحنظةةةةرلب لبحةةةةثعيلبااةةةةالمةةةةضلبحخصةةةةيبلق ةةةةي الح خاةةةةر لِإحةةةةىلهللال
ل.ل(36 عاللقج ،ل  لثيضلباااهولبحثعيلق ي الحخ ايعلم   ه لبحشاصيا

بحخصةةةةةةةيبل ةةةةةةة لقحخمييةةةةةةةاللبحعن ةةةةةةةال ةةةةةةةيضلبح اةةةةةةة لقبحخصةةةةةةةيب،لع ينةةةةةةةولمعر ةةةةةةةالب ل
ب  ةةةةنيلاع ةةةة لدننةةةة ،ل اةةةةخالمءو ةةةة لبمخةةةةنللقبح ةةةة يش،ل ةةةة لثةةةةيضلع ةةةة لبح اةةةة لهةةةةيل
بحثوثةةةةةةتل ةةةةةة لبمثكةةةةةةوي،لقم ةةةةةةخنفلِإحةةةةةةىلع ةةةةةة لبحرةةةةةةنيلب ةةةةةةخنودلبح ةةةةةةر لِإحةةةةةةىلبمصةةةةةة ،للمةةةةةةول
لبحرةةةةنيلقبح اةةةة ،ل ةةةةنل ةةةةفلح مخصةةةةيبلمةةةةضلع ةةةة لاومةةةة ل بحخصةةةةيبل هةةةةيل  ةةةةخنفلِإحةةةةىلع مةةةة َّ

نقا موحرخو لقبح  
ل.(37 

عرب  لعةةةةضلع ةةةةة لبحخصةةةةيب لهةةةةيلع ةةةة لب اةةةةف ل ةةةة ل  ةةةةةي لق ةةةة ليحةةةةكل اةةةةي لبحشةةةة
حيةةةةون،لثةةةةيضلب ةةةةخنو  لموحعمةةةة لموحرخةةةةو لقبح ةةةةنقا،لقبحخصةةةةيبلهةةةةيل  ةةةةف لعمةةةة لبحع ةةةةفل بألقق

ل.(38 مأثكويلبحشرمعا
قمةةةةةةةةةر لبثةةةةةةةةةفلبحمةةةةةةةةةةب خيضلب لملاصةةةةةةةةةيبل ةةةةةةةةةنل اةةةةةةةةةة ،ل وح اةةةةةةةةة لقبحخصةةةةةةةةةةيبلللل

يبثةةةةفل ةةةة لشةةةةقياو ل ةةةة لبحفمحةةةةالع ةةةةىلبثكةةةةويلهللالاعةةةةوحىلقثاي ةةةةِ ،ل  همةةةةولثكةةةة لبمصةةةة لبح
ل.(39 بحرمو لقبحناا،لقهيللثفلبجالبنلبحفنض

قمصةةةةةللب ةةةةةضلخ ةةةةةفق لبحماو  ةةةةةال ةةةةةيضلع مةةةةة لبح اةةةةة لقبحخصةةةةةيبل ةةةةةوينن ل  قصةةةةةو ل
ع ةةةةةةةة لبحشةةةةةةةةرمعالع ةةةةةةةةىلصةةةةةةةةن يض،لصةةةةةةةةنللماصةةةةةةةةي لموح اهةةةةةةةةونلقلهةةةةةةةة لبح خيةةةةةةةةو،لقهةةةةةةةةيل
ل-بمثكةةةةةويلبحعومةةةةةال ةةةةة لبح ثةةةةةودب لقبحعةةةةةودب لقبحمعةةةةةومن ،لقصةةةةةنللماصةةةةةي لمةةةةةوحايي

اهلبحمءوهةةةةةةةف ،لقم و ةةةةةةةةثالبحةةةةةةةن  ،لقبحرةةةةةةةنيل ةةةةةةةة لبميقبلل ةةةةةةة لبحقيةةةةةةةةويل هةةةةةةةل-بحصةةةةةةةيهيا
قبحميبجةةةةةةفلبحعةةةةةةو ضل ةةةةةة لارماهةةةةةةو،لقايفيةةةةةةالبحخر ةةةةةة ل يهةةةةةةولمةةةةةةضليقِللِإحةةةةةةىليقل،لقشةةةةةةر ل

ل(40 بمصلنثو لبحخ لافق ل ينه ل  ليحك((.
قمةةةةةةاارلبحةةةةةةفاخي لث ةةةةةةضلإ ةةةةةةربيي لث ةةةةةةضل ةةةةةة لمبح ةةةةةة لبحر يةةةةةةرلاةةةةةةو مملبم ةةةةةةني لل

بحم ةةةةة ميضل ةةةةة لبحخصةةةةةيبل ةةةةةفلالةةةةةي ل ةةةةة لل َّةةةةة  لممةةةةةولنخيجةةةةة لبمشةةةةةو  لبحيةةةةة لب لمةةةةةاه ل
لقاةةةةةةةةةأثرلموحعنوصةةةةةةةةةرلبح وةةةةةةةةةو مال بح و  ةةةةةةةةةيا،ل بحاةةةةةةةةةرق لبحمخةةةةةةةةةأخر ،لقلخةةةةةةةةةالعةةةةةةةةةف لمنةةةةةةةةةو ت
بحهنف ةةةةةةةةا،لقبحيي و يةةةةةةةةا،لقبح ةةةةةةةةرمو يا ،لقلصةةةةةةةةثجل   ةةةةةةةة ال ويمةةةةةةةةالع ةةةةةةةةىلعنوصةةةةةةةةرلل خةةةةةةةةر ل
كوأل ناي يةةةةةةةةةةالبح فنيةةةةةةةةةةالقا ةةةةةةةةةةكلبحعنوصةةةةةةةةةةر،لقب لح مخصةةةةةةةةةةي ال ةةةةةةةةةة لثةةةةةةةةةة لهللال  ةةةةةةةةةة ل

و يةةةةةةةونلخوحيةةةةةةةونلمةةةةةةةضلبحرغثةةةةةةةو لقبحنالعةةةةةةةو ،لل  لثثةةةةةةةونلبحمةةةةةةةاه ،ل هةةةةةةة ل   ي ةةةةةةة  لثثةةةةةةةونل قث
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ب ناي يةةةةةون،لقملشةةةةةكلإ هةةةةة لبكخ ةةةةة يبلهةةةةةابلبح ةةةةة لممةةةةةولقصةةةةة ه لمةةةةةضلهةةةةةاهلبح   ةةةةة ا،ل ةةةةة ل
ثةةةةةةةةيضلبااةةةةةةةةالمعةةةةةةةةيلبحمخصةةةةةةةةي المةةةةةةةةضلبحخصةةةةةةةةيبلق ةةةةةةةةي الح خاةةةةةةةةر لِإحةةةةةةةةىلهللالاعةةةةةةةةوحى،ل

ل.(41 قباااهولاخرق لق ي الحخ ايعلم   ه لبحشاصيا
رمفلمعيض،لثخىلب لبحصيهيالل   ه لح لقم فقلممولاافيلل َّ  لحي لح خصيبلاع

 وعيبلح  لاعرمفلم فد،لقب لا لمخصيبل و لح خصيبلاعرم ونلبقلقص ونلنخ علم ل
بحمنهوللبحا لبخخل لحن   ،ل ننثللب لهنوحكلاعرم و لح خصيبل اال لع ىلجو  ل

بحالهف،لقمنهولبحخ ل اال لع ىلجو  لبمخنل،لقمنهولبحخ ل اال لع ىلبحءو  ل
اي لمعرقبلبحررخ ل لب لبحخصيبلهيلبمخالموح اويعلقبحيأطلممول  لبحخشرمع ،ل 

قااحكللمول وح لبثفلشاصيو لبحخصيبل  للل،(42 بنف لبحانيعل االلهي لع ىلبحالهف
ي(ل للب لالبحخصيبلم ن لع ىل915هة ل303بحمخي ىل نال ل(43 هابلبحار لقهيل قم 

قبحخ اعلموح ا لقبمنيو ،لقارشللثنالخصو ،لبحخم كلموح ار،لقبم خاو لِإحىلهللالاعوحى
ل.(44 بحخعرضلقبمخخثو ا

لمةةةةةولبحخةةةةة ل اةةةةةال لع ةةةةةىلجو ةةةةة لبمخةةةةةنللمةةةةةويارهلبح ةةةةةهرق د ،لمةةةةةضل ةةةةةي لب ةةةةةيل
ي( لالحةةةةةةةي لبحخصةةةةةةةيبلع مةةةةةةةونلقمل  ةةةةةةةمونلقحرنةةةةةةة  ل907هةةةةةةةة ل295 ل(45 بح  ةةةةةةةيضلبحنةةةةةةةي  ل

خ ةةةةةٌعلأل ةةةةة لحةةةةةيلاةةةةةو ل  ةةةةةمونلح صةةةةة لموحمءوهةةةةةف ،لقحةةةةةيلاةةةةةو لع مةةةةةونلحخ صةةةةة لمةةةةةوحخع ي ،ل
اا ةةةةةعلمةةةةةأخنللهللا،لقحةةةةةضلا ةةةةةخلي لب لاا ةةةةة لع ةةةةةىلبمخةةةةةنللبمحهيةةةةةالمع ةةةةة تلقمللقحرنةةةةة  ل
ل.(46  ر  تا

ق يحةةةةة لاةةةةةاحكلب لبحخصةةةةةيبلموجةةةةةونلممعنةةةةةىلبمحخةةةةةالبيلموحشةةةةةرمعالااةةةةةي لبحءنيةةةةةف ل
ي(لل988هةةةةةةةةةةةةة ل378،لقمصةةةةةةةةةةةةللبحلي ةةةةةةةةةةةة   ل(47 بحخصةةةةةةةةةةةةيبل يةةةةةةةةةةةة لمومةةةةةةةةةةةة لبحشةةةةةةةةةةةةرمعا

ي لممةةةةةولع مهةةةةة لهللا،ل...لبحمخصةةةةةي ِ لمايحةةةةة ل لاهةةةةة لبحعةةةةةوحمي لمةةةةةوهلل،لق أثكةةةةةويلهللالبحعةةةةةوم 
،لامةةةةةولجةةةةةونلبحخصةةةةةيبلممعنةةةةةىلبحع يد ةةةةةالبل(48 بحيبجةةةةةفق لممةةةةةولا ااةةةةةيبلممةةةةةولقجةةةةةفق...لا

اعةةةةةةةةوحىلقبحخ ةةةةةةةة ي لبحرومةةةةةةةة لحةةةةةةةة ،لااةةةةةةةةي لبحءنيةةةةةةةةف لابحخصةةةةةةةةيبلب لارةةةةةةةةي لمةةةةةةةة لهللال ةةةةةةةةنل
ب لبحخصةةةةةةةيبلل(50 ي(111هةةةةةةةة ل505،ل ةةةةةةة لثةةةةةةةيضلنةةةةةةةر لب مةةةةةةةويلبح البحةةةةةةة   (49 عن ةةةةةةةاا

ي لبحا ةةةةة ،لقبخن ةةةةةِ لبحم مةةةةةيد لبقلبحمف يعةةةةةالهةةةةةيل لاع ةةةةة لارمةةةةةعلبرخةةةةةر ،لقع ةةةةة لبصةةةةة
ل(51 قمولهيلمرل لعنفلهللالقمولهيلمكرقها.
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ق ةةةةةفلحاةةةةةالب مةةةةةويلبح البحةةةةة ل ةةةةة لاعرم ةةةةةِ لهةةةةةابلح خصةةةةةيبل اةةةةةفلجمةةةةة لمةةةةةول ةةةةةيضل
 بحع  لقبح ثود لقبمخنللقص ونلبحا  ،لقهيلمولامي لبحي لبحثوثيا.

 
ل نشأة البص   وتن رهِ ل-ثانيا  
ل والثاني السلر ين.البص   في القرنين ان  -أ  وَّ

اعةةةةةفلمرث ةةةةةالبحالهةةةةةف،لبحمرث ةةةةةالبألقحةةةةةىل ةةةةة لهةةةةةانضلبحاةةةةةر يضلثيةةةةةتلاةةةةةو لهنوحةةةةةكل
ب ةةةةةربدلمةةةةةضلبحم ةةةةة ميضلب   ةةةةةيبلع ةةةةةىلبح ثةةةةةود لمأد يةةةةةالق ر ةةةةةو ،لقاو ةةةةة لحهةةةةة لارماةةةةةال ةةةةة ل
بحالهةةةةفل ةةةة لبح يةةةةو لاخصةةةة لموحمأكةةةة لقبحم ةةةةث لقبحم ةةةةكض،لقب بدلبحعمةةةة لمةةةةضلبجةةةة لبرخةةةةر ،ل

ل(52 قبح ةةةة يش،لقمةةةةضلبشةةةةهرلهةةةةبمنلهةةةةيلبح  ةةةةضلبحثصةةةةر لل ةةةةوثرقبلهةةةةابلبحنةةةةي لمةةةةضلبح يةةةةو 
،لبحخةةةةةةةةةةة لبشةةةةةةةةةةةخهر ل(53 ي(752هةةةةةةةةةةةة 135ي(،لق بمعةةةةةةةةةةةالبحعفقمةةةةةةةةةةةا  728هةةةةةةةةةةةة ل110  

قعر ةةةةةةة للل(54 موحصةةةةةةةن لقبحخاةةةةةةةي ،لقاو ةةةةةةة لبحن ةةةةةةةونل ء  ةةةةةةةضلبحيهةةةةةةةول  ةةةةةةةمعضلقعظهةةةةةةةو،
ل.(55 مشهيف لبحعشعلبمحه 

حع نةةةةةةول صةةةةةةةي لا ةةةةةةةفلبح قياةةةةةةةالحةةةةةةةيل  نةةةةةةول ب لبحخصةةةةةةةيبلحةةةةةةة ل  عةةةةةةةربل ةةةةةةة لعهةةةةةةةفل
لبهةةةةة ليحةةةةةكلبحعصةةةةةرلحةةةةة ل كي ةةةةةيبلبملب  ةةةةةو ل(56 ما،لقمل ةةةةة لعهةةةةةفلبحخةةةةةومعيضبحصةةةةة و ،لأل َّ
قب ثةةةةةةةةةو لع ةةةةةةةةةىلبحعفبحةةةةةةةةةالم كةةةةةةةةة ل ةةةةةةةةةر ه لل(58 ،لقبهةةةةةةةةة ل هةةةةةةةةةفلقق  لقااةةةةةةةةةي ،(57 مءوهةةةةةةةةةف 

قباصةةةةةةةوحه ل ر ةةةةةةةي لهللال صةةةةةةة ىلهللالع يةةةةةةة لق ةةةةةةة  (،ل رةةةةةةةو يبلنخ ةةةةةةةوماي لقمخثةةةةةةةو ق ل ةةةةةةة ل
رشةةةةفه لِإحةةةةىلللمةةةةره ،ل هةةةة لبم خةةةةفبنلمةةةة ،لقحةةةة ل كةةةةضلثمةةةةالمةةةةولنةةةةفعيلِإحةةةةىلا ايةةةةنه لع مةةةةونلن

 ةةةةويمي لمةةةة ل عةةةةنن،لقمةةةةي ه لاميةةةة لبحعر ةةةة ،ل عةةةةربلبح  ةةةةالبحعر يةةةةالمةةةةوحخيب الاةةةةو ربنلعةةةةضل
كةةةةةةةةو ر،لقماةةةةةةةةي لبحشةةةةةةةةعرلبح  يةةةةةةةةغلمةةةةةةةةوح لر لدق لب ل عةةةةةةةةربلشةةةةةةةةيئونلعةةةةةةةةضل يبعةةةةةةةةفلبح  ةةةةةةةةال
قبمعةةةةةةةةةرب لقبحةةةةةةةةةنظ ،ل وحصةةةةةةةةة ومالقبحخةةةةةةةةةومعيضل لةةةةةةةةةيب لهللالع ةةةةةةةةةيه ،لقب لحةةةةةةةةة لنخ ةةةةةةةةةميبل

 عةةةةةننلإ لحةةةةة ل كي ةةةةةيبنلب ةةةةةمون،لقاةةةةةو ل  يشةةةةةي لحةةةةةر ه لدق لموحمخصةةةةةي ا،لاةةةةةو يبلصةةةةةي ييضل
قمخ  ةةةةةةةي لموحالهةةةةةةةف،لل(59 ،ب   ةةةةةةه لقهةةةةةةةيلبحمةةةةةةربدل ةةةةةةة لبحخصةةةةةةةيبلعةةةةةةوك ي لع ةةةةةةةىلبح ثةةةةةةود 

قمن مةةةةةةالبح ثةةةةةةود ،لقبم ثةةةةةةو لع ةةةةةةىلهللالمةةةةةةوحرق لقبحا ةةةةةة ل ةةةةةة لجميةةةةةة لبمق ةةةةةةو ،لق ةةةةةةويرل
 ةةةةةرقضلبمعمةةةةةو لبحخةةةةة ل اةةةةةييل هةةةةةولبحصةةةةة وما،لمةةةةةضلبمحخةةةةةالبيلمعاويةةةةةفلبم مةةةةةو ،لقبحقيةةةةةويلم
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بم ةةةةةني،لق بدقبلعةةةةة ليحةةةةةكلمكةةةةة لمةةةةةولب ةةةةةخ ث لبحر ةةةةةي لبحرةةةةةرم للصةةةةةيب لهللالع يةةةةة لمةةةةةضل
بح ثةةةةةةةودب ،لقب خعةةةةةةةفقبلعةةةةةةةضلبحمكرقهةةةةةةةو لشةةةةةةةأ ه لشةةةةةةةأ لبحخةةةةةةةومعيض،لقاةةةةةةةومعيضلبحخةةةةةةةومعيض،ل

ل(60 قاو  لهاهلبحعصي لبحينثالب هىلبحعصي لبم نميالع ىلبمانل.
خ  ةةةةا،ل أخةةةةالبحخةةةةأثيرلجةةةةنجلبحنةةةةوطلمعةةةةفلهةةةةابلبحعهةةةةفلِإحةةةةىلماوحلةةةةالبمجنةةةةوطلبحما

بحرقثةةةةةة للنخوةةةةةةون لشةةةةةةيئونل شةةةةةةيئون،لقلخةةةةةةالبحما  ةةةةةةي لع ةةةةةةىلبح ثةةةةةةود لب ةةةةةةمونل ميةةةةةةاله لعةةةةةةضل
عومةةةةالبحنةةةةوطلبحةةةةانضلب شةةةة  يبل  هةةةةيلبح يةةةةو لبحةةةةف يولبح و يةةةةالعةةةةضلبح ثةةةةود ،ل رةةةةأ للقَّ لمةةةةضل

بحصةةةةي  لبحمخةةةةي ىلل(61 بااةةةةالحاةةةة لصةةةةي  ل ةةةة لبحاةةةةر لبحيةةةةو  لبحهءةةةةر لهةةةةيلب ةةةةيلهوشةةةة 
ل(62 ي(.777هة ل190 نال 

قيحةةةةةةةكلمةةةةةةةولنباةةةةةةةفهلبحاشةةةةةةةير لمايحةةةةةةة  لالبع مةةةةةةةيبلب لبحم ةةةةةةة ميضلمعةةةةةةةفل  ةةةةةةةي لهللال
 صةةةةةة ىلهللالع يةةةةةة لق ةةةةةة  (لحةةةةةة لنخ ةةةةةة َّلب ولةةةةةة ه ل ةةةةةة لعصةةةةةةره ل خ ةةةةةةميال ةةةةةةي لصةةةةةة ثال
  ةةةةةةةةي لهللا،لبيلملب وةةةةةةةة يال ي هةةةةةةةةول ايةةةةةةةة لحهةةةةةةةة لبحصةةةةةةةة ومال...ا،لثةةةةةةةة لبخخ ةةةةةةةةللبحنةةةةةةةةوطل

بحةةةةةةةفنضلل خثوننةةةةةةة لبحمرباةةةةةةة ،ل ايةةةةةةة لحاةةةةةةةيب لبحنةةةةةةةوط،لممةةةةةةةضلحهةةةةةةة لعنو ةةةةةةةالشةةةةةةةفنف لمةةةةةةةأمر
موحالهةةةةودلقبح ثةةةةود،لثةةةة لفهةةةةر لبح فعةةةةا،لقثصةةةة لبحخةةةةفبع ل ةةةةيضلبح ةةةةرل،ل رةةةة ل رمةةةةعلإدعةةةةيبل
إ ل ةةةةةةةيه ل هةةةةةةةودبن،ل ةةةةةةةأ  ردلخةةةةةةةيب لبهةةةةةةة لبح ةةةةةةةنالبحمربعةةةةةةةي لل   ةةةةةةةه لمةةةةةةة لهللال ةةةةةةةث و  ل
قاعةةةةةةوحى،لبح ةةةةةةو ظي ل  ةةةةةةي ه لمةةةةةةضلاةةةةةةيب للبح   ةةةةةةالمل ةةةةةة لبحخصةةةةةةيب،لقبشةةةةةةخهرقبل هةةةةةةةابل

ل.(63 بم  ل   لبحمويخيضلمضلبحهءر 
حكل  ةةةةةةةةخف لب لبحخصةةةةةةةةيبل ةةةةةةةة لبحاةةةةةةةةر يضلبألقَّ لقبحيةةةةةةةةو  لبحهءةةةةةةةةرميضلحع نةةةةةةةةول ةةةةةةةةا

مةةةةةأخييلعةةةةةضلثيةةةةةو لبحصةةةةة ومالقبحخةةةةةومعيض،لقب خةةةةةفللا راةةةةةال هةةةةةف،لقق  لثةةةةة لالةةةةةي  لهةةةةةاهل
ل-بح راةةةةالمعةةةةفلبخةةةةخنطلبحم ةةةة ميضلم يةةةةره لمةةةةضلبممةةةة لبأل خةةةةر لبحخةةةة لدخ ةةةة لبم ةةةةنيل

يضلع ةةةةةىلقثصةةةةةي لبحةةةةةخن جلبح وةةةةةو  ،لقاعةةةةةر بلبحم ةةةةة مل–كةةةةةوح رطلقبحهنةةةةةفلقبح ةةةةةرمو ل
 ةةةةةةةة يايو لهةةةةةةةةاهلبممةةةةةةةة لممةةةةةةةةولب ةةةةةةةةخيج لع ةةةةةةةةىلبحم ةةةةةةةة ميضلالةةةةةةةةيمرل ةةةةةةةة يايواه ل ةةةةةةةة ل

قهيمةةةةةولامةةةةة لبمشةةةةةو  لبحيةةةةةة لللبحخعةةةةةوا لمةةةةةضلهةةةةةبمنلثخةةةةةةىل ةةةةةفللبمعخنةةةةةونلمع ةةةةة لبحرةةةةةةني.
ع ةةةةةةةىلب لمل  يانةةةةةةةولب ل ةةةةةةةاار لب لبحخصةةةةةةةيبل ةةةةةةة لبحاةةةةةةةر يضلبألقَّ لقبحيةةةةةةةو  لل(64  ةةةةةةة  ون،

وشةةةةة لبحرةةةةةي  لاةةةةةأق لصةةةةةي  لب خةةةةةفلل ةةةةة لبحري ةةةةةالا راةةةةةال هةةةةةفلقق  ،لع ةةةةةىلنةةةةةفلب ةةةةة له
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هنةةةةةوشلثةةةةة لب خاةةةةة لِإحةةةةةىلخرب ةةةةةو ،لثةةةةة لِإحةةةةةىلم ةةةةةفبد،لثةةةةة لِإحةةةةةىلمصةةةةةر،لقب للقَّ لمةةةةةضلثةةةةةفدل
لمايم لبحخصيبلقارثهولهنوشلهيليقلبحني لبحمصر .

لالبص   في القرن الثالث السلري - 
حمةةةةةةةولجةةةةةةةونلبحاةةةةةةةر لبحيوحةةةةةةةتلقجةةةةةةةف ولب لبحصةةةةةةةيهيالبعخنةةةةةةةيبلمةةةةةةةوحرنيل ةةةةةةة لد ةةةةةةةويعل

 ةةةةةةة لع ةةةةةةةيه لبحلةةةةةةةوم لبمخن ةةةةةةة ل ةةةةةةة لع مهةةةةةةة لقدنةةةةةةةنه ،لبثةةةةةةةيب لبحةةةةةةةن  لقبح ةةةةةةة يش،لقر
 صةةةةةو لبحخصةةةةةيبلع ةةةةةىلبنةةةةةفنه لع مةةةةةونلحرخةةةةةنللبحفننيةةةةةالقاو ةةةةة لمثةةةةةوثيه لبمخن يةةةةةا،ل
اةةةةةةف عه لِإحةةةةةةىلبحخعمةةةةةةعل ةةةةةة لد ب ةةةةةةالبحةةةةةةن  لبم  ةةةةةةو يالقد ةةةةةةويعلبثةةةةةةيب ل ةةةةةة ياه ،لقبحةةةةةةىل
بحرةةةةنيلعةةةةضلبحةةةةاب لبمحهيةةةةا،لمةةةةضلثيةةةةتلصةةةة خهولمو   ةةةةو ،لقفهةةةةرلبحرةةةةنيلعةةةةضلبح نةةةةونل

  ،لق شةةةةأل ةةةة ليحةةةةكلع ةةةة لخةةةةو لح صةةةةيهيا،لاميةةةةاللعةةةةضلع ةةةة لبح اةةةة لمةةةةضل وثيةةةةالبحصةةةةيل
بحميلةةةةةي لقبحمةةةةةنهولقبح و ةةةةةا،لحةةةةة لح خةةةةة لبمصةةةةةلنثيالبحخةةةةة لمل شةةةةةو شلبحصةةةةةيهيال يهةةةةةول

 (65 ريره .
قماةةةةي ل ةةةة ليحةةةةكلب ةةةةضلخ ةةةةفق  لالحمةةةةولاخ ةةةة لبحع ةةةةييلقدق ةةةة لقلحةةةةللبح اهةةةةونل ةةةة ل

هةةةةةةةةاهلبحلرماةةةةةةةةالبح اةةةةةةةة لقلصةةةةةةةةيح لقبحرةةةةةةةةنيلقبحخ  ةةةةةةةةيرلقريةةةةةةةةرليحةةةةةةةةكلاخةةةةةةةة ل جةةةةةةةةو لمةةةةةةةةضل
،ل(66 ]بحصةةةةةةيهيا ...  لاةةةةةةرماخه ،ل مةةةةةةنه لمةةةةةةضلاخةةةةةة ل ةةةةةة لبحةةةةةةي  لقم و ةةةةةةثالبحةةةةةةن  ...ا

ع ةةةةةةةىلب لمل  يانةةةةةةةولب ل ةةةةةةةاارلب لهةةةةةةةاهلبم لن ةةةةةةةالح خصةةةةةةةيبلب خةةةةةةةفل لمةةةةةةةضلبحري ةةةةةةةا،ل
 ةةةةةةضلثيةةةةةةو لل(67  يةةةةةةاارلمةةةةةةول ةةةةةةينيي  لب للقَّ لمةةةةةةضل عةةةةةة لموحصةةةةةةي  لهنةةةةةةوشلهةةةةةةيلجةةةةةةو ر

يلصةةةةةوث لايميةةةةةونلشةةةةةيع ،لي(،لقهةةةةة815هةةةةةة ل200بحرةةةةةي  ،لبحصةةةةةي  لبحمخةةةةةي ىل ةةةةةنال 
حةةةةةةةةة لمةةةةةةةةةاه لخةةةةةةةةةو ل ةةةةةةةةة لبحالهةةةةةةةةةف،لع ةةةةةةةةةىلب لبحصةةةةةةةةةيهيال ةةةةةةةةة لمصةةةةةةةةةرلفهةةةةةةةةةر ل ةةةةةةةةة ل

ي(لبثةةةةةةرلخ ةةةةةةرل خنةةةةةةالبم ةةةةةةكنف مالقبحخةةةةةة لاةةةةةةف لع ةةةةةةىلمةةةةةةاه لمةةةةةةضل814هةةةةةةة ل199 ةةةةةةنا 
ي(،ل858هةةةةةةةة ل243  (68 مةةةةةةةابه لبحخصةةةةةةةيبليحةةةةةةةكلبحعصةةةةةةةر،لامةةةةةةةولنربهةةةةةةةولبحم و ةةةةةةة  

ر،لي(،لقاةةةةةو لع ةةةةةفشلبحصةةةةةي  لبخةةةةةرلليمةةةةةاليحةةةةةكلبحعصةةةةة871هةةةةةة 255  ل(69 قبحءةةةةةوثل
بحةةةةا ل ةةةةف لحهةةةةابلبم ةةةة لب ل كةةةةي لحةةةة لشةةةةأ لخليةةةةرلهيمةةةةولمعةةةةف،ل مةةةةولب اوةةةةىلخم ةةةةي ل
عومةةةةونلثخةةةةىلبصةةةةثجل ل ةةةةعلع ةةةةىلجميةةةة لصةةةةيهيالبحعةةةةربلل ةةةة لماو ةةةة لصةةةةيهيالخرب ةةةةو ل

،لثةةةةةة للخةةةةةةال ل ةةةةةةعلبم ةةةةةة لمعةةةةةةفليحةةةةةةكلماةةةةةةر يضلع ةةةةةةىلجميةةةةةة للهةةةةةة ل(70 ب ةةةةةة ل بحمنمخيةةةةةةا(
ل(71 بحثواضلمضلبحم  ميض.
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 البص   في القرن الرابع السلري -ج
ل(72  مكةةةةةةةضلب ل ةةةةةةةاارلهةةةةةةةابلبحاةةةةةةةر لقبحخصةةةةةةةيبلهيةةةةةةة لدق لب ل ةةةةةةةاارلبح ةةةةةةةندلم

ي(،لقبحةةةةةةا لبخخ  ةةةةةة لبحماةةةةةةيم ل ةةةةةة لبعفبمةةةةةة لبقلم ةةةةةة  لماوحخةةةةةة ل ةةةةةة ل922هةةةةةةة 309  
 (73)بح  ةةةةي لقبحخةةةة لن ةةةةفقل يهةةةةولل َّةةةة  لاةةةةو لمخةةةةأثربنلمعنوصةةةةرلبجن يةةةةالمعيةةةةف لعةةةةضلبم ةةةةني،

،ل(74 و اةةةةةوقب  يةةةةةفلب لمةةةةةضللهةةةةة لبمثةةةةةفبالبحمهمةةةةةال ةةةةة لهةةةةةابلبحاةةةةةر لهةةةةةيلب ةةةةةخ فبالبحا
 ةةةةةة لثةةةةةةيضلاةةةةةةو لهنةةةةةةوشلمعةةةةةةيلل(75 بحخةةةةةة ل شةةةةةةأ ل يهةةةةةةوللةةةةةةرق ونلمةةةةةةضلبح يةةةةةةو لبحشةةةةةةوي ،

بحشةةةةيي لممةةةةضل ةةةةثايبلهةةةةابلبحاةةةةر لاوحءنيةةةةفلبحث ةةةةفبد ،لقخوحةةةة لبح ةةةةر ل ةةةةال ،لقبحاةةةةالب ،ل
،لمةةةةةةضلبجةةةةةة لاةةةةةةر يخه لار يةةةةةةالصةةةةةةيهيا،ل خري ةةةةةة لألق ل(76 قريةةةةةةره ،ل ءمعةةةةةةي لبحمرمةةةةةةفنض

يومةةةةةالبحمةةةةةفب طلبحخةةةةة لنخ اةةةةةىل يهةةةةةولمةةةةةر لبحلةةةةةرللبحصةةةةةيهيال ةةةةة لبم ةةةةةنيلبحخةةةةة لاو ةةةةة لمم
 (77 بح وحري لادب لبحخصيبلع مونلقعمنن.

 البص   في القرنين الخامس والسادس السلر ين -د
خيةةةةةرلمةةةةةضل ميةةةةة لبحخصةةةةةيبل ةةةةة لهةةةةةابلبحعصةةةةةرلهةةةةةيلب مةةةةةويلبح البحةةةةة ،لبحةةةةةا لحةةةةة ل
ةةةةةةنا،لق بميةةةةةةونلِإحةةةةةةىل  كةةةةةةضل ا ةةةةةة لمةةةةةةضلبحخصةةةةةةيبلبملمةةةةةةولاةةةةةةو لمخموشةةةةةةيونلمةةةةةة لبحرخةةةةةةو لقبح  

،لقاهةةةةةةةان لبحةةةةةةةن  لقبصةةةةةةةن لبخن هةةةةةةةو،لق ةةةةةةةفلعمةةةةةةةعلبح البحةةةةةةة لهةةةةةةةابلبحالهةةةةةةةف،لقبحخاشةةةةةةةل
بحرةةةةةةنيل ةةةةةة لبحمعر ةةةةةةالبحصةةةةةةيهيالع ةةةةةةىل  ةةةةةةيلحةةةةةة ل  ةةةةةة علبحيةةةةةةة ،لقثمةةةةةة لع ةةةةةةىلمةةةةةةابه ل

،لهياةةةةةي لبح البحةةةةة لعةةةةةضليحةةةةةك لال لنةةةةة ل   ةةةةة لملوحثةةةةةونلمكشةةةةةلل(78 بح ن ةةةةة ا،لقبحثوانيةةةةةا
هةةةةاهلبحشةةةة هالثخةةةةىلاةةةةو ل وةةةةجلهةةةةبمنلل  ةةةةرلعنةةةةف لمةةةةضلشةةةةر المةةةةون،لحريةةةةر لخيلةةةة ل

ه ،لقاةةةةر ه ،للعنةةةة لاةةةةرللبحصةةةةيهيالقبح ن ةةةة البحخع يميةةةةالقبحمخي ةةةةميضلمةةةةضل ةةةة لع ةةةةيم
،لق يحةةةةةة لب وةةةةةون لقحمةةةةةةولاهيةةةةةأ لحةةةةةة لبم ةةةةةثو  لالإ اةةةةةةف ل ةةةةة ل   ةةةةةة لب ل(79 بحع مةةةةةونل..ا

يحةةةةةكل]ل اصةةةةةفلم و  ةةةةةالبح  ةةةةةودلقبحةةةةةردلع ةةةةةىلبح ن ةةةةة البحثوانيةةةةةال ...لمخعةةةةةيضل ةةةةة لهةةةةةابل
بن،لقمةةةةةةرضلبماثةةةةةةون،لبحي ةةةةةة لم خةةةةةةيي،ل مةةةةةةويبلا نيةةةةةةكلبحا ةةةةةةي لقبحعالحةةةةةةا،لق ةةةةةةفلعةةةةةة لبحةةةةةةف

،لقب خهةةةةةةةىلمةةةةةةة لبممةةةةةةةر،لِإحةةةةةةةىلب  ةةةةةةةونل يبعةةةةةةةفل ةةةةةةةي لمةةةةةةةضل(80 قبشةةةةةةةربلع ةةةةةةةىلبحهةةةةةةةنش...ا
بحخصةةةةةةةةةيبلبحمعخةةةةةةةةةف ل  ةةةةةةةةةونرلمةةةةةةةةةاه لبهةةةةةةةةة لبح ةةةةةةةةةنالقبحءموعةةةةةةةةةالبحرنمةةةةةةةةة ،لقماةةةةةةةةةوحلل

ي(ل ةةةةةةةةة لبحلةةةةةةةةةوم ،لع ةةةةةةةةةىلب لمل874هةةةةةةةةةة 261  ل(81 اصةةةةةةةةةيبلبح ةةةةةةةةةندلقبحث ةةةةةةةةةلوم 
ر لبخةةةةةةةةال  ةةةةةةةةييل  يانةةةةةةةةولب ل ةةةةةةةةاارلب لبحخصةةةةةةةةيبلمنةةةةةةةةالمل ةةةةةةةة لبحاةةةةةةةةر لبح ةةةةةةةةودطلبحهءةةةةةةةة
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بحخصةةةةةةيبلبح ةةةةةةن ل ةةةةةة لبحعةةةةةةوح لبم ةةةةةةنم لنخعةةةةةةوف لقمةةةةةةالدبدل خةةةةةةأثيرلشاصةةةةةةيالبح البحةةةةةة ،ل
قفهةةةةةي لشاصةةةةةيو لصةةةةةيهيالا يةةةةةر ،لاي ةةةةةيبلم   ةةةةةه لار ةةةةةونلصةةةةةيهيالحخر يةةةةةالمرمةةةةةفه ،ل

ي(،لقبحةةةةةا ل ةةةةةةنخلرلل1182هةةةةةة ل578قمةةةةةنه لبحشةةةةةيملبثمةةةةةفلبحر ةةةةةوع لبحمخةةةةةةي ىل ةةةةةنال 
هةةةةة ل561بحءين ةةةة لبحمخةةةةي ىل ةةةةنال ح  ةةةةفنتلعةةةةضلارماخةةةة لمثاةةةةون،لقبحشةةةةيملع ةةةةفلبحاةةةةود ل

ل(82 ي(لقبحا ل عخافلل َّ  لاأثرل خصيبلبح البح .1163
 البص   في القرنين السابع والثامن السلر ين -يه

ب ةةةةةةةخهولبحخصةةةةةةةيبل ةةةةةةة لهةةةةةةةانضلبحاةةةةةةةر يضلباءوهةةةةةةةونل ظرمةةةةةةةونل   ةةةةةةةفيونل ةةةةةةة لمف  ةةةةةةةال
بحيجةةةةةةةةةةيدلقب خهةةةةةةةةةة لِإحةةةةةةةةةةىلعةةةةةةةةةةف لاةةةةةةةةةةرللصةةةةةةةةةةيهيالب دهةةةةةةةةةةر لقب خشةةةةةةةةةةر ل ةةةةةةةةةة لبحعةةةةةةةةةةوح ل

 ةةةةةةةفلملنةةةةةةةالب لبحةةةةةةةثعيلمنهةةةةةةةولميجةةةةةةةيدبنلِإحةةةةةةةىلق خنةةةةةةةولبح ولةةةةةةةر،ل يةةةةةةةاارلل(83 بم ةةةةةةةنم ،
مو ةةةةةةةينيي لعةةةةةةةضلبحخصةةةةةةةيبل ةةةةةةة لهةةةةةةةانضلبحاةةةةةةةر يض لل َّةةةةةةة  لاب صةةةةةةةر  لعنو ةةةةةةةال ةةةةةةةييلمةةةةةةةضل

،لبحةةةةةا لهةةةةةيل هو ةةةةةالمرباةةةةة لبحصةةةةةيهيا،لحمةةةةةولق بنل(84 بحمخةةةةةأخرمضلحرشةةةةةللثءةةةةةو لبح ةةةةة 
ل،لقبحمءوهةةةةةةف ،لقا ا ةةةةةةالبحةةةةةةرق لموح ثةةةةةةودب لقبحةةةةةةاار...لقاير ةةةةةةيب(85 يحةةةةةةكل ةةةةةة لبحرمولةةةةةةا

،لقااةةةةةةةةوح لانمهةةةةةةةة لقاشةةةةةةةةو ه ل(86  ةةةةةةةة ليحةةةةةةةةكلا ةةةةةةةة لمخةةةةةةةةأثرمضلممةةةةةةةةابه لب  ةةةةةةةةموعي يا
ل،للقمعنوهل لطلبحعو  يض.(87 عاويفه ،لقفهرل  لانيلبحمخصي البحاي لموحال 

ع ةةةةةةىلب نةةةةةةول ءةةةةةةفل ةةةةةة لهةةةةةةانضلبحاةةةةةةر يضلمءميعةةةةةةالل خةةةةةةر لمةةةةةةضلشةةةةةةيي لبحخصةةةةةةيبل
مالجةةةةةةةيبلاصةةةةةةةي ه لموح   ةةةةةةة ا،ل ءةةةةةةةون ل ظرمةةةةةةةواه لملهةةةةةةة لاصةةةةةةةيبلخةةةةةةةوحا،لقملهةةةةةةة ل

،لصةةةةةوث للاخةةةةةو لاعةةةةةيب بلبحمعةةةةةو بال(88  ةةةةة الخوحصةةةةةا،لق ةةةةةاارلمةةةةةنه لبح ةةةةةهرق د   
ل(89 ي(،لقبحشةةةةةةةيملبألك ةةةةةةةرلم ةةةةةةة لبحةةةةةةةفنضلب ةةةةةةةضلعر ةةةةةةة 1150هةةةةةةةة ل632بحمخةةةةةةةي ىل ةةةةةةةنال 
بحمخةةةةةةةي ىلل(90 ي(،لق ةةةةةةة لو لبحعوشةةةةةةةايضلب ةةةةةةةضلبح ةةةةةةةو ض1240هةةةةةةةة 638بحمخةةةةةةةي ىل ةةةةةةةنال 

ي(،ل1271هةةةةةةةةة ل669بحمخةةةةةةةةي ىل ةةةةةةةةنال ل(91 ي(،لقب ةةةةةةةةضل ةةةةةةةةثعيض1233هةةةةةةةةة ل632 ةةةةةةةةنال 
يةةةةةةره لمةةةةةةضلبحمخصةةةةةةي ا،لبحةةةةةةانضل  ةةةةةةول  ةةةةةةيه ل ةةةةةة لبحخصةةةةةةيب،لقبحةةةةةةانضلب ةةةةةةخ ودقبلمةةةةةةضلقر

بحعفنةةةةةةةةةةةةفلمةةةةةةةةةةةةضلبحمصةةةةةةةةةةةةود لقبحماةةةةةةةةةةةةيم لبمجن يةةةةةةةةةةةةالاوح   ةةةةةةةةةةةة البحيي و يةةةةةةةةةةةةالخصيصةةةةةةةةةةةةونل
بم ناي يةةةةةةةالبحم فثةةةةةةةا،لق ةةةةةةةفيلحنةةةةةةةولهةةةةةةةبمنل ظرمةةةةةةةو لعمياةةةةةةةال ةةةةةةة لبحةةةةةةةن  لقبمخةةةةةةةنل،ل

يا،لامةةةةةولاةةةةةو لقبحمعر ةةةةةالقبحيجةةةةةيد،لاةةةةةو لحهةةةةةول يمخهةةةةةولمةةةةةضلبحنةةةةةوثيخيضلبح   ةةةةةفيالقبحصةةةةةيه
حهةةةةولاةةةةأثيرلع ةةةةىلمةةةةضلانهةةةة لمةةةةضلبحصةةةةيهيالبحمخةةةةأخرمض،لع ةةةةىلب لبحلةةةةرللبحخةةةة لب  ةةةةهول
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بحةةةةثعيلمةةةةنه ،لحةةةة ل كخةةةة لحهةةةةولبم ةةةةخمرب ل ةةةة لبحيجةةةةيدل ةةةة لبحعةةةةوح لبم ةةةةنم لحمةةةةولبثيةةةةرل
ثةةةةةي لعايةةةةةف لمب  ةةةةةيهولمةةةةةضلبحشةةةةة هو ،لاوحلرماةةةةةالبألك رمةةةةةالبحخةةةةة لب  ةةةةةهولبحشةةةةةيملب ةةةةةضل

قبحلرماةةةةةةالبح ةةةةةةثعينيالبحخةةةةةة لب  ةةةةةةهولب ةةةةةةضلعر ةةةةةة لبحةةةةةةا لاةةةةةةو لن اةةةةةة لموحشةةةةةةيملبألك ةةةةةةر،ل
ل(92  ثعيض.
 
 اركان البص    -ثالثا  

ل اييلبحخصيبلع ىلثنالدعومو لمهما ل
لبقحهو لبحشيم.
لثو يهو لبحمرمف.

لثوحيهمو لبحعهفلبحا ل اييل يضلبحشيملقبحمرمف.
لالشيخل-1

هةةةةةيلبم ةةةةةخويلح م رمةةةةةف،لقبحمرمةةةةةفلاوحلوحةةةةة ،لقبحلوحةةةةة لمل  ةةةةةخلي لب لنخاةةةةةفيل ةةةةة ل
 ل ةةةةةفق لميجةةةةة لبقلمرشةةةةةفلحةةةةة  ،لقهةةةةةيلبحةةةةةا ل  ةةةةةفدلحمرمةةةةةفِهلارمةةةةةعلبحيصةةةةةي لِإحةةةةةىلد ق ةةةةة

هللا،لقهةةةيلبحةةةا ل  ةةةوعفهل ةةة لبح ةةةةير،ل وحشةةةيملهةةةيالبحةةةا ل ةةةة كلبحلرمةةةعلع ةةةىلنةةةفلشةةةةيمل
...لثةةةةةة لعةةةةةةودلمعةةةةةةفلبعةةةةةةخننلا ةةةةةةكلبحماومةةةةةةو ،لحيقةةةةةةي ل(93 قبصةةةةةة ،ل خر ةةةةةةىل ةةةةةة لبحماومةةةةةةو 

نيةةةةةف ل(94 بحشةةةةةرمعالق ةةةةة كلبحنةةةةةوطل ةةةةة لمربثةةةةة لبحلرماةةةةةاا المل  ةةةةةخ علبحرجةةةةة ل،ل ةةةةةو لبحء 
ب ل كةةةةةي لشةةةةةياونلثخةةةةةىل أخةةةةةالمةةةةةضلاةةةةة لع ةةةةة لشةةةةةرع ،لقب لنخةةةةةي  لعةةةةةضلجميةةةةة لبحم ةةةةةو يل

ل.(95 قب لنالهفل  لبحف يو...للا
نباةةةةةفلبحاشةةةةةير ل ةةةةة ل  ةةةةةوحخ لع ةةةةةىلمةةةةةوليهةةةةة لبحيةةةةة لبحءنيةةةةةفلعةةةةةضلاةةةةةالقدلبحشةةةةةيمل
مةةةةةوحع ييلبحشةةةةةر يالقب ل أخةةةةةالمنهةةةةةولثظةةةةةِ لقم ةةةةةتلبحمرمةةةةةفلع ةةةةةىلل َّةةةةة  لإ لحةةةةة ل ءةةةةةفل ةةةةة ل

،لققجةةةةفلمةةةةول اةةةةوحللبحشةةةةر لهيءةةةة لع يةةةة لاراةةةة  ،لهياةةةةي  لالمل  ةةةةخ علبحشةةةةيملمةةةةضلبحع ةةةة 
ب ل كةةةةةي لشةةةةةياونلثخةةةةةىل أخةةةةةةالثظةةةةة  لمةةةةةضلاةةةةة لع ةةةةةة لشةةةةةرع ،لقب لنخةةةةةي  لعةةةةةضلجميةةةةةة ل
بحم ةةةةةو ي،لقب لنالهةةةةةفل ةةةةة لبحةةةةةف يو،لقب لمل شةةةةةر ل ةةةةة لمةةةةةفبقب لريةةةةةرِه،لبملمعةةةةةفل ربرةةةةة لمةةةةةضل

قب عوحةةةةةِ لمميةةةةةالب لمةةةةةفبقب ل   ةةةةةِ ،...،لقب لنةةةةةن يلبحعمةةةةة لموحرخةةةةةو لقبح ةةةةةنا،لقمةةةةةال لب يبحةةةةة ل
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شةةةةةةةةةر ل واراةةةةةةةةة  ...لقملاخاةةةةةةةةةاهل،ل ةةةةةةةةةأ ل لنةةةةةةةةة لمنةةةةةةةةة  لماوح ةةةةةةةةةالح (96 بحشةةةةةةةةةرمعالقبحلرماةةةةةةةةةا
ل(97 ا.مرشفبنل

حةةةةةةةةابلنخعةةةةةةةةيضلع ةةةةةةةةىلبحلوحةةةةةةةة لب لملننخصةةةةةةةة لح خةةةةةةةةف م لثخةةةةةةةةىلارمةةةةةةةة لبه يخةةةةةةةة ل
 يةةةةةةاارلبح ةةةةةةهرق د  لل َّةةةةةة  لاللم ةةةةةةفلح مرمةةةةةةفلمةةةةةةضلشةةةةةةيملمرشةةةةةةفلل،(98 قمشةةةةةةهفلحةةةةةة  لبحشةةةةةةيي 

،لقم اةةةةةىل ةةةة ل قعةةةة لبحنةةةةي لا،قل صةةةةللا اةةةةيضلبحشةةةةةيملنرشةةةةفهلِإحةةةةىلبح ةةةةعلقم انةةةة  لبحةةةةاار
بحةةةةةا ل اةةةةةييلمو شةةةةةرببلع ةةةةةىلبحمرمةةةةةفلقا اينةةةةة لحةةةةة لموح ةةةةةربدلبحةةةةةا لننيةةةةةرلد  ةةةةة لهياةةةةةي  ال
 ةةةةل لا اةةةةيضلبحشةةةةيملن اةةةةجلمةةةةواضلبحمرمةةةةف،لقم ةةةةر لهيةةةة لاو مةةةةولن  اةةةةجلمةةةةضل ةةةةربدلا،لقمشةةةةفدل

ل(99 ع ةةةةةةىلبخخيةةةةةةو لبحشةةةةةةيملبحصةةةةةةوحجلبحمشةةةةةةهيدلحةةةةةة لمةةةةةةوحع  لقبحمعةةةةةةو بلقبااةةةةةةونلبحم ةةةةةةو ي،

قمناةةة لبحمنةةةي  لمةةةولياةةةرهلب ةةةضلعلةةةونلبح ةةةكنف   لالمةةةضلحةةة ل كةةةضلحةةة لشةةةيملنيصةةة  لِإحةةةىل
لل(100     البحمخومعال هيل  لبحلرمعلملب لح ،لق  لبحمعر ا...لمل   لح  ا.

قمهميةةةةةةةالبحشةةةةةةةيمل ةةةةةةة لبحلرماةةةةةةةالبحصةةةةةةةيهيالموعخثةةةةةةةو هلبحلرمةةةةةةةعلبح ةةةةةةةعلِإحةةةةةةةىلهللال
بحةةةةانضلارةةةةي ل ةةةةيبانه لاا ةةةة لقلل-بحم خةةةةفييضل–اعةةةةوحى،لقحعمةةةةعلبثةةةةرهل ةةةة ل  ةةةةيطلبح ةةةةوحريضل

،لقحيجةةةةةةةي لب خةةةةةةةفبنلبحمرمةةةةةةةفلموحشةةةةةةةيملقبحخأ ةةةةةةة لمةةةةةةة ،ل اةةةةةةة لبشةةةةةةةخرطلهيةةةةةةة ل(101 ل ل اةةةةةةة 
 ةةةةمو لخوصةةةةالقخصةةةةومنلمةةةةضلشةةةةأ هولب لار عةةةة  لهةةةةابلبحماةةةةوي،لقايجةةةة لحةةةة لهةةةةابلبحخاةةةةفنرل
بحعميةةةةةةةةع،لقب للقَّ لهةةةةةةةةاهلبحشةةةةةةةةرقطلبحيبجةةةةةةةة لايب رهةةةةةةةةول ةةةةةةةة لبحشةةةةةةةةيملبحمخصةةةةةةةةف لحخر يةةةةةةةةال

شةةةةةةةةر يا،لقبشةةةةةةةةو ب لبحصةةةةةةةةيهيا،لقب ل ءمةةةةةةةة ل ةةةةةةةةيضلبحمرمةةةةةةةةفنضلهةةةةةةةةيلمعر خةةةةةةةة لمةةةةةةةةوحع ييلبح
بحشةةةةةةةةرمعالقبح قياةةةةةةةةا،لق  خشةةةةةةةةهفلم ثةةةةةةةةو  لبحءنيةةةةةةةةفلبحشةةةةةةةةهير لمايحةةةةةةةة  لاع منةةةةةةةةولموةةةةةةةة يطل
ةةةةةنا،ل مةةةةةضلحةةةةة ل   ةةةةةللبح ةةةةةفنت،لقمكخثةةةةة  لقم  ةةةةةللبحرخةةةةةو لبحعالمةةةةةال،لقمخ اةةةةة ل بحرخةةةةةو لقبح  

،لحةةةةةةةةابل ةةةةةةةةوحع  لقمعر ةةةةةةةةةال(102  ةةةةةةةة لبحةةةةةةةةفنض،لقمصةةةةةةةةل جلبحصةةةةةةةةيهيالقبململ  اخةةةةةةةةف لمةةةةةةةةِ ا
ل.(103 هيالهيلبثف لله لبم  لبحخ ل ن لع يهولبحخصيببمثكويلبح ا

 لب ل كةةةةةي لموثيةةةةةونل(104  مةةةةةضلصةةةةة و لبحشةةةةةيملبحمرشةةةةةفلع ةةةةةىلمونةةةةةاارلبحشةةةةةر ي  
ح ظةةةةيظل   ةةةةة لابممةةةةو  لموح ةةةةةين،لقمةةةةضلشةةةةةهيباهولبحاخوحةةةةة لقيحةةةةكلنةةةةةخ لعةةةةضلارمةةةةةعلبحع ةةةةة ل
بحةةةةةا لل ولةةةةة  لهللالع يةةةةة لا،لقمةةةةةضلقصةةةةةو ولبحشةةةةةيملبحءين ةةةةة  ل ةةةةة ل  ةةةةةالبحةةةةةن  لبممةةةةةو  ل

ينل اةةةةةي ل ةةةةة لبحةةةةةف يو ال...لإَيبل لنخهةةةةةول  وةةةةةيلمصةةةةةرشلعةةةةةضل منخهةةةةةو،لق ةةةةةفلع ةةةةةىلموح ةةةةة
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ب  ةةةكلممةةةول  ةةةر لمةةةضل قبيةةةجلشةةةهيباهولقحةةةاباهو،لحخنءةةةيلمنهةةةولقمةةةضلا واهةةةو،لقمصةةة لبحيةةةكل
لل(105   مكلمنهولقب  ل يهولمهنأللا.

  ةةةةخا المةةةةضليحةةةةكلب لبحع ةةةة لمةةةةوحع ييلبحشةةةةر يالق  ةةةةالبحةةةةن  لبممةةةةو  لموح ةةةةين،ل
طلبحشةةةةيملبحمر ةةةةة لح مرمةةةةةف،ل وةةةةننلعةةةةةضلريرهةةةةولمةةةةةضلبحشةةةةةرقطلقبحخيبلةةةة لمةةةةةضللهةةةة لشةةةةةرقل

كةةةةةةةةوحي  لقبحخاةةةةةةةةي ،لقبممةةةةةةةةرلمةةةةةةةةوحمعرقبلقبحنهةةةةةةةة لعةةةةةةةةضلبحمنرةةةةةةةةرلقبحخي ةةةةةةةةالقبم ةةةةةةةةخ  و ل
امةةةةةةةولع يةةةةةةة لمةةةةةةةضل وثيةةةةةةةالل خةةةةةةةر لب لملنخ ةةةةةةةوخرلل(106 قبمخةةةةةةةن لقبحصةةةةةةة رلقبحشةةةةةةةكر،

ل(107 موحمشياالبقلحا لبحشيم.
 لبحشةةةةةةيملقاةةةةةةاحكلمةةةةةةضلشةةةةةةرقطلبحشةةةةةةيملبحمر ةةةةةة لب ل اةةةةةةفيلحهةةةةةة لبحنصةةةةةةج،لقماةةةةةةيل

بحءين ةةةةةة ل ةةةةةة ليحةةةةةةكلماواثةةةةةةونلمرمف ةةةةةةِ لبحم خةةةةةةفييض لال ةةةةةةولرةةةةةةنيلبصةةةةةة  لمةةةةةةضل عوق ةةةةةةكل
ا،لقم ةةةةا لبحمرمةةةةفلمةةةةضلصةةةة ث لشةةةةيملجوهةةةة لجهةةةةودل   ةةةةك،لملمةةةةضل  عوق هةةةةولع يةةةةكلع ةةةةى

صةةةةوث لاثةةةة لقبهةةةةيبن،لقمصةةةةللهةةةةبمنلبحشةةةةيي لمةةةةو ه لبد يةةةةونل  ةةةةيئي لح خصةةةةيبلب  ةةةةغل
ل.(108 ب ونه

يملب ل كةةةةةةةي ل الليبليقللقمةةةةةةةاارلبحرمشةةةةةةةاو ي  لعةةةةةةةضلمةةةةةةةضللهةةةةةةة لشةةةةةةةرقطلبحشةةةةةةة
صةةةةرمج،لقهمةةةةالعوحيةةةةا...،لق صةةةةير ل و ةةةةا ،ل مةةةةضلاةةةةو لهيةةةة لخم ةةةةالملاصةةةةجلمشةةةةياخ ،ل
بحءهةةةةة لموحةةةةةفنض،لقب ةةةةةاوطلثرمةةةةةالبحم ةةةةة ميض،لقبحةةةةةفخي لهيمةةةةةولمل عنيةةةةةِ ،لقىاثةةةةةو لبحهةةةةةي ،ل

ل(109 ق ينلبحا عا.
قم ةةةةفدلبحشةةةةيملبحءين ةةةة لماثةةةةو لارماخةةةة لمهةةةةويلشةةةةييخه لقمءعةةةة لبقحهةةةةو لاءةةةةوهل

حةةةةة لبلعةةةةةاللقجةةةةة لملحن  ةةةةة ،ل وحمرمةةةةةفلبحةةةةةا لجةةةةةونلح شةةةةةيملدق لااي ةةةةةرلبقللبحمرمةةةةةفل  يحةةةةة 
قب لن ةةةةةفللل(110 ب ةةةةةخءن لهةةةةةيلهف ةةةةةالمةةةةةضلهللا،ل ع يةةةةة ل  يحةةةةة لقبمث ةةةةةو لبحيةةةةة لقار يخةةةةة ،

بحشةةةةةةيملار يخةةةةةة لح مرمةةةةةةفلم كةةةةةة لبحنصةةةةةةي القمرعةةةةةةوهلمعةةةةةةيضلبحشةةةةةة اا،لقب لن خةةةةةةفههلمةةةةةةوحر ع،ل
بمةةةةةةرهلمومشةةةةةةفلمةةةةةةضلل ةةةةةةل لل ةةةةةة لبحشةةةةةةيملهيةةةةةة لب ثةةةةةةومنلقهمةةةةةةا،ل(111  ةةةةةةل لبحر ةةةةةةعلنب  ةةةةةة ،

ق ةةةةة ليحةةةةةكل اةةةةةي  لب لبحهةةةةةي لهةةةةةيلل(112 بممةةةةةي ،لقبقحهةةةةةولاةةةةةرشلمخومعةةةةةالبحلثةةةةة لقبحهةةةةةي ،
لل(113 مياضلبحفبن.

قمةةةةةةةر لبحفةةةةةةةييلبحروشةةةةةةةو  لب ل ةةةةةةة ي لبلةةةةةةةعوبلموعةةةةةةةتلبحشةةةةةةةهي لقبحهةةةةةةةي لهةةةةةةةيل
لبمرمضلهمو 
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ب ل عخمةةةفل يهةةةةولبم  ةةةةو لع ةةةةىل لةةة ل ةةةةي لبحشةةةةهيب لاومرا ةةةةا،ل ةةةنل ةةةةفلمةةةةضل لعهةةةةول .1
لموحصيي.

حنظةةةةةةرل  ةةةةةرشلبحا ةةةةة ،لقبحا ةةةةةة ل   ةةةةةرشلبحشةةةةةهي ،لقهةةةةةةاهلاةةةةةخ لموحعالحةةةةةةالبحنظةةةةةر ل ةةةةةو لب .2
قصةةةةةربلبحنظةةةةةرلعةةةةةضلبحي ةةةةةي ل ةةةةة لبممةةةةةي لبحم رمةةةةةالبقلبحمشةةةةةخهو ،لقبح ةةةةةرب لمنهةةةةةول

ل(114 موحروم .
قمنصةةةةةجلبحشةةةةةيملبحءين ةةةةة لبحمرمةةةةةفنضلهياةةةةةي ل لال ةةةةةولم ةةةةة ميضلد لعنةةةةةكلبحرةةةةةنيل

بحةةةةةةف يولهيمةةةةةولملنن عةةةةةك،لباةةةةةةرشلبحخعصةةةةة ل ةةةةة لبحمةةةةةةابه ،لقبشةةةةةخ  لمشةةةةة نلنن عةةةةةةكل ةةةةة ل
قبرخةةةةر ،...،لق ةةةةرغل  ثةةةةكلمةةةةضلهمةةةةييلبحةةةةف يول أ ةةةةكلمةةةةأخييلمنهةةةةولعةةةةضل رمةةةة ،لقملال ةةةة ل

ل.(115 اي لبح ي ل يهو،...ا
ل ميةةةةة لحةةةةة لمرمةةةةةفبنلقبخيةةةةةربنل ةةةةةو لمةةةةةضلقبجثةةةةةو لبحشةةةةةيملب لنةةةةةفعيلحمرمف ةةةةةِ لاب لم

،لقمةةةةضلعنمةةةةو لصةةةةةف  لقاي خةةةة لهةةةة لبحخم ةةةةكلموحشةةةةرمعالقبح ةةةةةنال(116 ابملع ةةةةىلبحخي ةةةةا
قمةةةةضلعنمةةةةو لبحمرمةةةةفلبحصةةةةةودللب وةةةةَولب ل أخةةةةالمةةةةةضلل(117 موحخي ةةةةةا،بحن يمةةةةالقهةةةةاهلاةةةةخ ل

َرههههههها َأ ََّسههههههها الَّهههههههِع َن َآَمُنههههههه ا اتَُّقههههههه ا ّللاََّ َوُك ُنههههههه ا َمهههههههَع بحاةةةةةةةرا لبحرةةةةةةةرم ل يحةةةةةةة لاعةةةةةةةوحى ل 
ًِينَ  اِد ل(118 (.الصَّ

قماةةةةةي لبحءين ةةةةة ل ةةةةة ليحةةةةةك لاب ةةةةةولاو ةةةةةٌ لحمرمةةةةةف ،ل  ةةةةةيلإ رشةةةةة  لعةةةةةي  لبحمرمةةةةةفل
ل.(119 هو...اموحور ،للقب ولموحمشرللح خرا

مةةةةةةةةةضلبحيبلةةةةةةةةةجلمةةةةةةةةةضلقبجثةةةةةةةةةو لبحشةةةةةةةةةيملب لنخعةةةةةةةةةربلع ةةةةةةةةةىلبثةةةةةةةةةيب لمرمف ةةةةةةةةةِ ،ل
قمخ اةةةةةفه ،لقمخةةةةةوم لفةةةةةرق ه ،لامةةةةةولننث ةةةةة لحةةةةة لمربعةةةةةو لاةةةةةربمخه ،لقب لمل شةةةةةهرل هةةةةة لقمل

لن ي لمو رب ه .
قعنةةةةفمولنةةةةر لبحشةةةةيمل ةةةة لبحمرمةةةةفلخةةةةرقدلبم ةةةةو لمةةةةضل   ةةةةِ لبحعوحيةةةةا،ل  ينئةةةةالمل

فدلني ةةةةة لح شةةةةةيملمومحهةةةةةويلبمحهةةةةة ،لب ل  ةةةةةوم  ل ةةةةة لشةةةةة نلمةةةةةضلبخلويةةةةةِ ،لقهةةةةةابلبحخشةةةةة
ل(120 هابلبحما يللحاحكلقجفنرلم ،ل نلننث  لب ابشلب ل اي  لموحخهيمضلع ي .

  ةةةةةخنخولمةةةةةضليحةةةةةكلب لع ةةةةةىلبحشةةةةةيملبحخةةةةةأ  لقبحخ لةةةةةلل ةةةةة لار يةةةةةالبحمرمةةةةةفل ةةةةةة ل
بح ةةةةةفن،لق عةةةةةفلب ل ةةةةةأ  لبحمرمةةةةةفلمةةةةةضلبحشةةةةةيملقمن ةةةةةالاةةةةة لاعوحيمةةةةة ،لقم ةةةةةيرل ةةةةة لبحلرمةةةةةعل
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حخشةةةةةفدلع يةةةةةة لقعةةةةةفيلم ةةةةةوم خ ل ةةةةةة لبخلويةةةةة ،لعنةةةةةفمولنةةةةةةر لبحةةةةةا ل  ةةةةةم لحةةةةةة ،ل اةةةةةييلمو
لبحخشةةةةةةفدلقبحخ ةةةةةةومجل ةةةةةة لهةةةةةةاهل فب ةةةةةةالبحمرث ةةةةةةال شةةةةةة هول بحشةةةةةةيملاوعةةةةةةالا ميةةةةةةاهلحةةةةةة ،لأل َّ

لبحصيهيالموحايو ا.
قحمةةةةةولاةةةةةو ل ءةةةةةة لاةةةةةي رلبحشةةةةةرقطلبح ةةةةةةوماال ةةةةة لبحشةةةةةيم،لمةةةةةةضلم  خةةةةة لحمرمف ةةةةةة ل

بحمرمةةةةةفنضلاةةةةةو لم ةةةةةفلحةةةةة لب لنربعةةةةة لبح ةةةةةرقللبح رد ةةةةةال ةةةةةيضلل(121 قا ةةةة ه لقاةةةةةوعخه لحةةةةة ،
 ةةةنل شةةةةيرلع ةةةةيه ل ةةةةنم لقبثةةةفلمةةةةضلبحرمولةةةةا،لقبحةةةةىليحةةةكل شةةةةيرلبح البحةةةة لمايحةةةة  الاةةةةاحكل
بحشةةةةةةةيملبحمخ ةةةةةةةي لبحةةةةةةةا ل ليةةةةةةة ل ةةةةةةة ل  ةةةةةةةيطلبحمرمةةةةةةةفنض،لقمعةةةةةةةوحول  ةةةةةةةي لبحم خرشةةةةةةةفنضل
ننث ةةةةة لب لملنهءةةةةة لع ةةةةةيه لموحرمولةةةةةالقبحخرةةةةةوحيفل ةةةةة ل ةةةةةضلماصةةةةةي ،لق ةةةةة لارمةةةةةعل

ب لننظةةةةةرل ةةةةة لمةةةةةرضلماصةةةةةي لمةةةةةولحةةةةة ل عةةةةةربلبخن هةةةةة لقبمربلةةةةةه ...ل ةةةةة لننث ةةةةة ل
،لقحمةةةةولاةةةةو ل(122 بحمرمةةةةف،لق ةةةة لثوحةةةةِ لق ةةةةنِ لقمالبجةةةةِ لقمةةةةولا خم ةةةة ل نيخةةةة لمةةةةضلبحرمولةةةةالا

بحشةةةةةيمل ةةةةةفل ةةةةةفيلاةةةةة لهةةةةةاهلبحخعةةةةةوحي لحمرمةةةةةفه،لحةةةةةابلع ةةةةةىلبحمرمةةةةةفلب لملن خ ةةةةة لح يةةةةةرهلمةةةةةضل
بحمشةةةةةو م،ل ةةةةةل لا ةةةةةرلل ظةةةةةرهل ةةةةةيضلبحمشةةةةةو م،ل ةةةةةل ليحةةةةةكلنثعةةةةةفهلمةةةةةضلبم ةةةةةخ ود لبحروم ةةةةةال

حشةةةةةيملب لمل اصةةةةةرل ةةةةة لحةةةةةث لبحةةةةةال لقبحهيئةةةةةا،لقب خةةةةةونلاةةةةةاحكلع ةةةةةىلبل(123 مةةةةةضلشةةةةةيا ،
بحعامةةةةةةةا،لقثوةةةةةةةي لبحةةةةةةةيمي ،لقب لملنفخ ةةةةةةة لبح ةةةةةةةرق ،لثةةةةةةةيضل كيةةةةةةةرلباثوعةةةةةةة لقمعخاةةةةةةةفقه،ل
 ةةةةةةو ل  ةةةةةةيلب قةةةةةةثيلقبرةةةةةةخ لق ةةةةةةا ل ةةةةةة ل ءةةةةةة لع ةةةةةةىلبحشةةةةةةيملب لملن خ ةةةةةة لِإحةةةةةةىلهةةةةةةاهل

ل(124 بممي .
  ةةةةةةةةخا الممةةةةةةةةول ةةةةةةةة علل َّةةةةةةةة  لملغثةةةةةةةةو لع ةةةةةةةةىل ةةةةةةةةي لبحعلةةةةةةةةوطل ةةةةةةةة لقصةةةةةةةةيخ ل

ل َّةةةةة  لبصةةةةةو لا ةةةةةفلبح قياةةةةةالعنةةةةةفمول ةةةةةو  لالاةةةةةضلشةةةةةفنفلبح ةةةةةر لع ةةةةةىللح مرمةةةةةفنضلقم ةةةةةفق
ا ةةةةةةةة لشةةةةةةةةيملصةةةةةةةةوحج،لمرشةةةةةةةةفل وصةةةةةةةةج،لعةةةةةةةةو بلموحشةةةةةةةةرمعا،ل ةةةةةةةةوحكلح لرماةةةةةةةةا،ليبيةةةةةةةةعل
ح  قياةةةةةةا،لاومةةةةةة لبحعاةةةةةة ،لقب ةةةةةة لبحصةةةةةةف ،لث ةةةةةةضلبح يو ةةةةةةا،لعةةةةةةو بلملثاةةةةةةو لبحنةةةةةةوط،ل
مميةةةةالل ةةةةيضلرربيةةةةاله لق لةةةةره لقبثةةةةيبحه ،ل ةةةةو لف ةةةةر لمةةةة ل ةةةةأحا ل ن  ةةةةكلع يةةةة ،لقثكمةةةة ل

 لبمةةةةةةي ش،ل...،لقب خةةةةةةةف لمةةةةةةة ل ةةةةةة لجميةةةةةةة لب عوحةةةةةةةِ لقب يبحةةةةةةِ ،لبملهيمةةةةةةةول كةةةةةةةي ل ةةةةةة لجميةةةةةةة
ل(125 خوصولمنهولممالمالبحمشياالاماوحلالبحنوطا.

ل
ل
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لالمر د -2
قهةةةةيلبحةةةةراضلبحيةةةةةو  لمةةةةضلب اةةةةةو لبحخصةةةةيبلققجةةةةةيدهلمهةةةة لاةةةةة لارخمةةةة لبحلرمةةةةةعل
بحصةةةةةةةةيهيا،ل  ةةةةةةةةيملقجةةةةةةةةيدلبحمرمةةةةةةةةفلملارخمةةةةةةةة لهةةةةةةةةاهلبم اةةةةةةةةو ،ل وحمرمةةةةةةةةفلهةةةةةةةةيلبح ةةةةةةةةوحكل

  ةةةةةيرل ةةةةة لبحلرماةةةةةالث ةةةةة لب شةةةةةودب لشةةةةةيا ،لهي ةةةةة كلبحلرمةةةةةعلامةةةةةوللح لرمةةةةةع،لبحةةةةةا 
نر ةةةةم  لحةةةة لشةةةةياِ لثخةةةةىل صةةةة لِإحةةةةىلرونخةةةةِ ،لقممكةةةةضلا اةةةةيالخلةةةةيب لبحمرمةةةةفل ةةةةينال

 خليب  
)َوُت ُبهههه ا ِ لههههى ّللاَِّ َجِميع هههها ،لحايحةةةة لل ةةةةث و  لقاعةةةةوحى ل(126 ا ةةةةفلللبقحهةةةةولموحخي ةةةةا

،لق ةةةةة ليحةةةةةكلننصةةةةةجلبحشةةةةةيملمرمف ةةةةة لمةةةةةأ لمل(127 َأ ََّسههههها اْلُمْؤِمُنههههه َن َلَعلَُّرهههههْم ُتْفِلُحههههه َن(
 ءةةةةة نلمةةةةةوحخا  لقبحخمنةةةةة لقبحرةةةةةا لقبحن ةةةةةوللقبحخي ةةةةةا،لهياةةةةةي  لاةةةةة لقبث ةةةةة لع ةةةةةىلاي خةةةةةكل

نيةةةةةةفلعةةةةةةضل(128   ةةةةةةي لبحشةةةةةةأ ل ةةةةةة لاي خةةةةةةك،لبحشةةةةةةأ ل ةةةةةة لث ياةةةةةةكلع يهةةةةةةو ،لق ةةةةةةفل ةةةةةةئ لبحء 
 ل(129 بحخي الموله ل او  لاهيل  يو لي ثكا.

مةةةةةف،ل هةةةةة لبخةةةةةالبحعهةةةةةفلمةةةةةضلبمةةةةةولبحالةةةةةي لبحيو يةةةةةالبحخةةةةة ل ءةةةةة لب ل اةةةةةييل هةةةةةولبحمرل
قهةةةةابلبحعهةةةةفلهةةةةيل يعةةةةالبحالبميةةةةالل(130 بحشةةةةيململوعةةةةالهللالق  ةةةةيحِ ،لقبح ةةةةيرل ةةةة لبحلرمةةةةع،

ن خةةةةةاليلمميج هةةةةةولبحمخعو ةةةةةفنضلق كةةةةة لمةةةةةول ةةةةة ل نيدهةةةةةو،لقهةةةةة لبشةةةةةفلقبقثةةةةةعلبم مةةةةةو لعنةةةةةفل
ا َعاَيههههْدُتْم َواَل َتْنُقُ هههه ا اْنَ حايحةةةة لاعةةةةوحى لل(131 بحمخصةةةةي ا، ََ ْرَمهههههاَن )َوَأْوُفهههه ا ِبَعْسههههِد ّللاَِّ  

) ل.ل(132 لَبْعَد َتْ ِكيِدَيا َوًَْد َجَعْلُبُم ّللاََّ َعَلْيُرْم َكِفيال 
لمةةةةةةولبحالةةةةةةي لبحيوحيةةةةةةالبحخةةةةةة ل ءةةةةةة لع ةةةةةةىلبحمرمةةةةةةفلعم هةةةةةةولهةةةةةة لالاع ةةةةةةي لبحشةةةةةةيمل
ل ةةةة لمرث خةةةة لبألقحةةةةةى،لقمخءةةةةفدلبحخ اةةةةةيض،لا مةةةةول لةةةةة ل ح مرمةةةةفلايفيةةةةالبحةةةةةاارل لاةةةةون،لق ةةةةةفنن

،لقم ةةةةةةفلب ل كةةةةةةي ل(133  ةةةةةةث و  لقاعةةةةةةوحىالبحمرمةةةةةةفلمرث ةةةةةةالمةةةةةةضلمربثةةةةةة لبحاةةةةةةر لمةةةةةةضلهللا
بحمرمةةةةفلم ةةةةخعفبنلباةةةة لبم ةةةةخعفبدلحهةةةةابلبحخ اةةةة لقب ل كةةةةي لثةةةةا بنلجةةةةفبنلاةةةة لبح ةةةةا لثخةةةةىلمل
 اةةةةةخ  لع يةةةةة لبممةةةةةر،لقمناةةةةةف لمةةةةةضلبحشةةةةةيلو ،للهةةةةةيظضلل َّةةةةة  لمةةةةةولجةةةةةونهلمةةةةةضل خيثةةةةةو ل
قبحهومةةةةو ل  و يةةةةا،لقهةةةة ل ةةةة لبم ةةةةوطلمةةةةضلبحشةةةةيلو ،لحةةةةاحكلاةةةةو لبحشةةةةيملهةةةةيلبم ةةةةوطل

حمهةةةة ل ةةةة لبحمرمةةةةف،لحمةةةةول أايةةةة لاةةةة ل  ةةةةخلي لبحخ رمةةةةعل ةةةةيضلبم ةةةةرب لقبحمعةةةةو بلقبحعومةةةة لب
بمحهيةةةةةةةالبحخةةةةةةة ل  ةةةةةةةخجلهللالع يةةةةةةة ل هةةةةةةةولق ةةةةةةةيضلبحخنةةةةةةةالمن لبحشةةةةةةةيلو يالبحخةةةةةةة لا يةةةةةةةفه لعةةةةةةةضل
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بحلرمةةةةةع،لقمل ةةةةةفلحةةةةة لمةةةةةضلب ل عةةةةةرضلمةةةةةول أايةةةةة لمةةةةةضلإحهةةةةةويلبقلاشةةةةةللبقل خةةةةةي لع ةةةةةىل
نال ل لجونلم ونربنل  يفع  ،ل و   لمضلانالم ل.(134 ن لبحشيوايضلع ي بحرخو لقبح  

 ءةةةةةةةة لع ةةةةةةةةىلبحمرمةةةةةةةةفلب ل عةةةةةةةةربلبصةةةةةةةةي لبحلرمةةةةةةةةعلبحخةةةةةةةة لاوةةةةةةةةمضلحةةةةةةةة ل ةةةةةةةةر ل
بحيصةةةةةةي ،لقهةةةةةةاهلبمصةةةةةةي لاشةةةةةةم لبم اةةةةةةو لقبح ةةةةةةيب يلقبحشةةةةةةرقطلقبمثةةةةةةيب ،لقبمصةةةةةةي ل
عنةةةةةفلبحمخصةةةةةي ا،لثنثةةةةةالعشةةةةةرلهةةةةة  لابحخي ةةةةةا،لبحاةةةةةيب،لقبحرجةةةةةون،لقبح ةةةةةال ،لقبحانوعةةةةةا،ل

هةةةةةةودلبحةةةةةةن  ،لقبحرلةةةةةةولموحاوةةةةةةةون،لقبحالهةةةةةةف،لقبحةةةةةةي  ،لقبحخياةةةةةة ،لقبحصةةةةةة ر،لقبحشةةةةةةكر،لقج
،للمةةةةةولبح ةةةةةيب يلبحخةةةةة لم ةةةةةفلحهةةةةةولحمرمةةةةةفلبح ةةةةة رلهةةةةة لالبحماصةةةةةف لقهةةةةةيل(135 قاةةةةةرشلبح ثةةةةةودلا

لبحثوعتلع ىلبح  ر،
لقبحفحي لهيلبحشيم
لقبحالبدلهيلبحخاي ل

لقبح ن لهيلبحيلين
لقبح ربدلهيلبحاار

لقبحمليالقه لبحهالبحخايما
لقبحعكو لقهيلبحعءال
لقبح البيلقهيلبح الي

لقهيلبحشرمعالقبحمنهود
قبحر اةةةةةةةةةةالقهةةةةةةةةةة لبخةةةةةةةةةةيب لبحصةةةةةةةةةةف ا،لقمةةةةةةةةةةولعةةةةةةةةةةفبليحةةةةةةةةةةكل هةةةةةةةةةة لمةةةةةةةةةةضلبحشةةةةةةةةةةرقطل

ل(136 قبمثيب ا.
قمي مةةةةةولح شةةةةةيملشةةةةةرقطلقع يةةةةة لقبجثةةةةةو ل ةةةةةل لح مرمةةةةةفلقبجثةةةةةو لقادب لع يةةةةة لب ل
 اةةةةةةييل هةةةةةةو،لإَيبلب بدلبحمرمةةةةةةفلب ل صةةةةةةثجلمرمةةةةةةفبنلصةةةةةةود ونلب ل  ةةةةةةيرلع ةةةةةةىل هةةةةةةولب ةةةةةةنم ل

ملنةةةةةفخ ل ةةةةة لارمةةةةةعلبحاةةةةةيي،لبمللقارمةةةةةعلم ةةةةةخقي ،لقب لنهخةةةةةف لمشةةةةةيا لقب ةةةةةخويه،لقب 
ل(137 معفلاو عِ ل  لع ييلبحشرمعا،لامولننصجلبحشعرب  لبحمرمفل احك.

قمةةةةضلادب لبحمرمةةةةةفلمةةةةة لشةةةةيا ،لبم صةةةةةو لحرةةةةة لمةةةةةول ايحةةةة  لقث ةةةةةضلبحظةةةةةضلمةةةةة ،ل
قب ل كةةةةةةةي لم ةةةةةةةخعفبنلدبيمةةةةةةةونلحافمخةةةةةةة ،لقمنصةةةةةةةجلبحشةةةةةةةعرب  لبحمرمةةةةةةةفلمةةةةةةةوحخالبيلبمد لمةةةةةةة ل

بمشةةةةيو لب مةةةةةولا  ةةةةيبلمةةةةضلبحمرمةةةةفلبمجةةةةةن للبحشةةةةيجلهياةةةةي  لالبع ةةةة ل ةةةةةولبخةةةة لب لجميةةةة 
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قبحخعظةةةةةةي لحهةةةةةة لمكةةةةةة لمةةةةةةول اوةةةةةةي لمةةةةةة لع ةةةةةةيه لامرمنةةةةةةونلحةةةةةةَ لقا ثةةةةةةونلحخر يخةةةةةة ،لبيلبحشةةةةةةيمل
كوح ةةةةةة  لح خر ةةةةةة لِإحةةةةةةىلبمد ،ل...ل مةةةةةةضلحةةةةةة ل  كةةةةةةخ لمةةةةةةو لبمد لمةةةةةة لشةةةةةةياِ لملاا  ةةةةةة  ل

ل.(138 بحلرمعلب فبن...ال
شةةةةيمل اصةةةةةونلم ةةةةفلح مرمةةةةفلب لارةةةةي لحةةةةة ل ةةةةث لخصةةةةو ،لمهمةةةةول ل لمةةةةةضلاةةةةنيلبح

ق صةةةةةةي بنل ةةةةةةنلنهةةةةةة لممعو لةةةةةةخ ل ةةةةةة لبحةةةةةةرل ،ل ةةةةةةو لبح ةةةةةةهرق د  لامةةةةةةضل ةةةةةةو لحشةةةةةةيا لمل
،لقهةةةةةةاهلبحاصةةةةةةو لهةةةةةة  لابحصةةةةةةفلل ةةةةةة لبم بد ،...،لقبحمعر ةةةةةةال ةةةةةة ل(139 ل.....مل    ةةةةةةجا

مءةةةو لبحخ  ةةةير،لقم ةةةفلحةةة لمةةةضلمءوح ةةةالعةةةوح لمةةةوهلل،ل...،لقم ةةةفلحةةة لمةةةضلاي ةةةال صةةةيثا،ل
ولاو ةةةةةة لهيةةةةةة لبحةةةةةةن  لل بغثةةةةةةا،...لق ةةةةةةرمضلق ةةةةةةاحكل ءةةةةةةفلثةةةةةةنق لبحلوعةةةةةةا،لقبحالهةةةةةةفلهيمةةةةةة

ل(140 صوحجلنبب  هلا.
قاةةةةاحكلمةةةةضلقبجةةةة لبحمرمةةةةفلب لمل كةةةةخ لعةةةةضلشةةةةيا لل ل ةةةةر،ل ةةةة لننث ةةةة لع يةةةة ل
ب لنةةةةةةةاارلحةةةةةةة  لاةةةةةةة لمةةةةةةةول ءةةةةةةةي ل ةةةةةةة لخةةةةةةةوارهلمةةةةةةةضلب ةةةةةةةرب هلقخليباةةةةةةة ،لقهةةةةةةةاهلبحلوعةةةةةةةال
بحعميةةةةون،ل ةةةةفل   ةةةةرهولبحةةةةثعيلم ةةةةيبنلحشاصةةةةيالبح ةةةةرد،لقلةةةةع ونلمنةةةة ل ةةةة لبحاوةةةةونلع ةةةةىل

يةةةةةةو ه،لق ةةةةةة ليحةةةةةةكل اةةةةةةي لبحشةةةةةةويح  لاع يةةةةةةكلبنهةةةةةةولبحمرمةةةةةةفلمةةةةةةوحعكيبلع ةةةةةةىلثرمخةةةةةة لقبخخ
بعخةةةةو لشةةةةةياك،ل ل ةةةةةكلحةةةةيلع مةةةةة لمةةةةةولب لةةةةي لع يةةةةة لبحشةةةةةيملمةةةةول رثةةةةة لعةةةةةضلب ةةةةةيب ه ،ل

ل(141 قألايخه ل  يونلع ىلبحيج لا.
قع ةةةةةىلبحةةةةةرر لمةةةةةضلاةةةةة لبحلوعةةةةةالقبحاوةةةةةي لبحخةةةةة ل اةةةةةفمهولبحمرمةةةةةفلح شةةةةةيملمةةةةةضل

حةةةةةفبي لحافمخةةةةةِ ،ل ةةةةةنلنةةةةةردلحةةةةة لا ثةةةةةون،لعةةةةةفيلاةةةةةخ لب ةةةةةرب هلقبح ةةةةةي ل هةةةةةولحشةةةةةيا ،لقبحخهيةةةةةبلب
،ل وحمرمةةةةةةةةةفل(142 قم ةةةةةةةةةو  ل خ  يةةةةةةةةةالمةةةةةةةةةولنرمةةةةةةةةةفه،لقملنخع ةةةةةةةةة لماوةةةةةةةةةونلثوجواةةةةةةةةة لبحاوصةةةةةةةةةا

بحصةةةةةةةودللملنهمةةةةةةة لبحمةةةةةةةو لقملبحةةةةةةةاه ،لقب لنخ  ةةةةةةةىلموحصةةةةةةة رلع ةةةةةةةىلخشةةةةةةةي البحشةةةةةةةيم،ل
كمةةةةول ءةةةةة لع ةةةةةىلبحمرمةةةةةفلب لمنةةةةةخه لشةةةةةيا لمو ةةةةون ل   يةةةةة ،لقع يةةةةة لدبيمةةةةةونلث ةةةةةضلبحظةةةةةضل

حيةةةةةونل ةةةةةو ه لحي ةةةةةيبلل،لبملل َّةةةةة  لحةةةةةي (143 مةةةةة  مةةةةةضلقبجثةةةةة لبمعخاةةةةةودلمعصةةةةةمالشةةةةةياِ لقبألقق
ب  يةةةةةون،لهياةةةةةي لبحاشةةةةةير  لالحةةةةةي لع ةةةةةىلبحمرمةةةةةفلب ل عخاةةةةةفل ةةةةة لبحمشةةةةةو ملبحعصةةةةةما،ل ةةةةة ل
بحيبجةةةةة لب لنةةةةةا ه ل ةةةةة لبثةةةةةيبحه لهي  ةةةةةضلبحظةةةةةض،لقمربعةةةةة لهللالقثةةةةةفهلهيمةةةةةولع يةةةةة لمةةةةةضل

 .(144)بممر...ا
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 العسد -3
،ل وحةةةةةا لنةةةةةر  ل ةةةةةيضلبحشةةةةةيملقهةةةةيلبحةةةةةراضلبحيوحةةةةةتلمةةةةةضلب اةةةةةو لبحلرمةةةةةعلبحصةةةةةي  

قمرمةةةةةفه،لقهةةةةةيلبحعهةةةةةفلقبح يعةةةةةا،لقهةةةةةيلبقثةةةةةعل  ةةةةةوطل ةةةةةيضل ج ةةةةةيضلا ومةةةةةول ةةةةة لهللالقاعوهةةةةةفبل
ِ َفههههْ َق )ع ةةةةىلاوعخةةةة لحايحةةةة لاعةةةةوحى ل َ َ ههههُد ّللاَّ ِ نَّ الَّههههِع َن ُ َباِرُع َنههههَ  ِ نََّمهههها ُ َبههههاِرُع َن ّللاَّ

 .(145 (َأْ ِد ِسمْ 
مصةةةةةو  ا،لقهةةةةة ل يعةةةةةالبلاعةةةةةوحى،لبمخةةةةةالقبحلقبحعهةةةةةفلبقلبحمثو عةةةةةالح شةةةةةيم لهةةةةةي

قعاةةةةةفلبحالبمةةةةة لن ةةةةةاليلبحمخعو ةةةةةفنضلمكةةةةة ل نةةةةةيدلبح يعةةةةةا،لقمهمةةةةةولاعةةةةةفد لصةةةةةي لقايفيةةةةةو ل
بخةةةةةالبحعهةةةةةيدلحرةةةةة لارماةةةةةا،لبملل َّهةةةةةولاخ ةةةةةعلب لقبجةةةةة لبحمرمةةةةةف،لبحةةةةةا لنررةةةةة ل ةةةةة لبخةةةةةال
بحعهةةةةةفلعةةةةةةضلبحشةةةةةيملننث ةةةةةة لع ةةةةةىلهةةةةةةابلبحشةةةةةةيملب ل ةةةةةأمرهلمةةةةةةوحخلهر،لحيخهيةةةةةألحا ةةةةةةي لمةةةةةةول

ِإحةةةةةةىلهللالاعةةةةةةوحى،لقم ةةةةةةأح لبحا ةةةةةةي ،لم ةةةةةة لبحيب ةةةةةةلال ينةةةةةة لق ةةةةةةيضلن قيةةةةةة لع يةةةةةة ،لقمخيجةةةةةة ل
خ اةةةةةةِ .لقمةةةةةةخ لبحعهةةةةةةفل ةةةةةةيضلبحشةةةةةةيملقمرمةةةةةةفه،لمةةةةةةو ل وةةةةةة لبألقَّ لنةةةةةةفهلبحيمنةةةةةةىلع ةةةةةةىلنةةةةةةفل
بحيةةةةو  لبحيمنةةةةى،لثةةةة ل اةةةةرللحمرمةةةةفهلمعةةةةيل ةةةةي لبحاةةةةرا لبحرةةةةرم ،لقب ةةةةو لبحميبثيةةةةعلقبحعهةةةةيدل

بح هةةةة لب ةةةة لبشةةةةةهفش،لقماةةةةي لبحمرمةةةةفلمي مةةةةول اةةةةي لحةةةة  لشةةةةيا ،لثةةةة ل اةةةةي لبحشةةةةيم لالل ةةةة ل
قبشةةةةةهفلمنيرخةةةةةك،لقب  يويةةةةةكلق  ةةةةة كلقبقحيويةةةةةك،لب ةةةةة ل ةةةةةفل   خةةةةة لشةةةةةياونل ةةةةة لهللالقمرشةةةةةفبنل
قدب يةةةةونلا،لثةةةة ل اةةةةي لبحشةةةةيم لالبح هةةةة لب ةةةة لبشةةةةهفشلب ةةةة ل ةةةةفل   خةةةة لقحةةةةفبنل ةةةة لهللالاعةةةةوحىل

،لق ةةةةاحكل كةةةةي ل ةةةةفلبخةةةةالبحمرمةةةةفل(146  و   ةةةة ،لقب  ةةةة لع يةةةة ،لقاةةةةضلحةةةة لقملارةةةةضلع يةةةة ...ا
،لقااخ ةةةةةةللارماةةةةةةالبخةةةةةةالبحعهةةةةةةفلمةةةةةةضلارماةةةةةةالِإحةةةةةةىلل خةةةةةةر لث ةةةةةة لبحعهةةةةةةفلعةةةةةةضلشةةةةةةيا ِل

ب ةةةة ي لبحشةةةةيملبقلاي مةةةةولا اوهةةةةولهةةةةي،ل يةةةةفلب لبكيةةةةرلبحمشةةةةو ملنةةةةاارق لب لارماةةةةالبخةةةةال
بحعهةةةةةةفلهةةةةةة لب لنخلهةةةةةةرلبحشةةةةةةيم،لقمةةةةةةأمرلمرمةةةةةةفِهلب لنخلهةةةةةةر،لحيخهيةةةةةةألحا ةةةةةةي لمةةةةةةولن قيةةةةةة ل

حةةةةكلمم مةةةةفلع يةةةة ،لقمخيجةةةة لِإحةةةةىلهللالاعةةةةوحىلقم ةةةةأح لبحا ةةةةي لحهمةةةةو،لقمخي ةةةة لبحيةةةة ل ةةةة لي
صةةة ىلهللالع يةةة لق ةةةة  ،لأل ةةة لبحيب ةةةةلال ينةةة لق ةةةةيضلخ اةةة ،لثةةةة ل اةةةرللمعةةةةيلبر ةةةو ،لمعةةةةفل
بحث ةةةةةةم اللقماةةةةةةرللمةةةةةةولن انةةةةةة لحةةةةةة لبحشةةةةةةيملمةةةةةةضلبحاةةةةةةي ،لق عةةةةةةفليحةةةةةةكل ةةةةةةأمرلبحشةةةةةةيملبحمرمةةةةةةفل
بحةةةةفبخ ل ةةةة لعهةةةةفهلبحةةةةا لنرمةةةةفلب لن ث ةةةة لبحار ةةةةالموم ةةةةخ  و لقبحخشةةةةهفلثةةةة لنةةةةاارلب ةةةة ل

لل(147 مايث ،لقب  لارماخ .
ل
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 المنسج المببع لالنبساب ِ لى النر قة الص فية رابعا :
لح خ رش،لح ن ثال ا .ل(148  للخالبحمصو  القبحخ ايضلح اار،لقحث لبحار ااولسما
 للخةةةال قب ةةةا،لقهةةةيل ةةةربن لاخةةة ه لمةةةضلريةةةرلثةةة لحمعو يهةةةو،لقهةةةابل كةةةي لح خ ةةةرشلثانيسمههها

لب وون.
ل لبخالد ب ا،لقهيلث لاخ ه ل د بشلمعو يهول ا .ثالثسما
قبح نةةةةونلل(149 قاهةةةةان لقار ةةةة ل ةةةة لبحافمةةةةالموحمءوهةةةةف لح مشةةةةوهف لتههههدر بلخةةةةالل رابعسهههها

ل.(150   لبحخيثيفلقبحثاون،لقمصجلبم خ و لموماثو لقبحمشو االب وونل
 خصا ص النرق الص فية -خامسا  

  ةةةةةة لبح ةةةةةةفنتلعةةةةةةضلهةةةةةةاهلبحاصةةةةةةويال،لع ينةةةةةةولمعر ةةةةةةالمةةةةةةويبل عنةةةةةة لموحلرماةةةةةةال
حمخصةةةةةةةي البح ةةةةةةةوحريضلِإحةةةةةةةىلهللا،لعنةةةةةةةفلبحصةةةةةةةيهيا،ل وحلرماةةةةةةةالهةةةةةةة لبح ةةةةةةةير لبحماخصةةةةةةةالمو

 هةةةةةة ل ةةةةةة رلِإحةةةةةةىلهللا،لقبح ةةةةةةوحكلبقلبحمرمةةةةةةفلهةةةةةةيلبحم ةةةةةةو ر،ل ع ةةةةةةىلبحم ةةةةةةو رلب ل  ةةةةةة كل
قبحمةةةةةةربدلهنةةةةةةولمةةةةةةوحلرمعلبحلرمةةةةةةعلل(151 ارمةةةةةةعلبحاةةةةةةيي،لقب ل ءخةةةةةةو هلمرث ةةةةةةالمعةةةةةةفلمرث ةةةةةةا.

ل(152 بحاو لموحصيهيا.
لبمولخصويالبحلرمعلبحصي  ل ه  

ة .1  لبس الخًر
 ةةةةةىلبحعهةةةةةفل ةةةةةيضلبحشةةةةةيملقمرمةةةةةفِه،ل ةةةةةل للهةةةةة لإَيبلاةةةةةو لبحلرمةةةةةعلبحصةةةةةي  ل اةةةةةييلع

خصةةةةويالهةةةةابلبحلرمةةةةعلهةةةةيلحةةةةث لبحمر عةةةةا،لبقلخر ةةةةالبحخصةةةةيب،لقبحخةةةة ل كةةةةودل ءمةةةة ل
لصةةةة و لبحلةةةةرللبحصةةةةيهيالع ةةةةةىلل َّهةةةةولابخةةةةالمةةةةوحخيب ا،لل لحث ةةةةةهول ةةةةن لعةةةةضلشةةةةةيا ل
 ةةةةةن ،لقلخةةةةةاهول ةةةةةن لعةةةةةةضل ةةةةةن لعةةةةةضل   ةةةةة الايم ةةةةةةالانخهةةةةة لِإحةةةةةىلبحشةةةةةيملصةةةةةةوث ل

هءةةةةةةيمر  لالق ةةةةةةفلبمةةةةةةرلمشةةةةةةو ملبحلرماةةةةةةالبحمرمةةةةةةفنضلمةةةةةةأ لبحلرماةةةةةةا،لق ةةةةةة ليحةةةةةةكل اةةةةةةي لبح
نخ  ةةةةةيبلموحمر عةةةةةو لقمخالمنةةةةةيبل هةةةةةو،لقهةةةةة ل ع ةةةةةيبليحةةةةةكلحخرةةةةةي لحهةةةةة لعن ةةةةةال ةةةةةيضلبحا ةةةةةع،ل
قمكةةةةي لبحا ةةةةعلع ةةةةيه ل  ثةةةةون،ل ةةةةلَيبلخلةةةةيلخلةةةةي لقبثةةةةف لع ةةةةىلخةةةةنب،ل ةةةةو ه ل ل اةةةةي ل
 ةةةةةةةةيه لح ةةةةةةةةو لبحمنمةةةةةةةةا،لقبيبلإايةةةةةةةةو لبحمعصةةةةةةةةيال خ ةةةةةةةةكلبحييةةةةةةةةو ،ل ةةةةةةةةو ه لمل  ةةةةةةةةخليعي ل

قبحار ةةةةةالهةةةةة لعخثةةةةةالبحةةةةةفخي لِإحةةةةةىلبحلرمةةةةةع،لقبحماصةةةةةيدل هةةةةةولل(153 حنءةةةةةو لمةةةةةضلبحا ةةةةةع،ب
قمن ةةةةة لبحصةةةةةيهيالحةةةةةث لبحمر عةةةةةالح ةةةةةفنتل  ةةةةةي لشةةةةةرمفل ايحةةةةةي لهيةةةةة  لل(154 بحصةةةةة ثا،
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ةةةةنالعةةةةضلبحن ةةةة لحايحةةةة لصةةةة ىلهللالع يةةةة لق ةةةة   لالع ةةةةيك ل  ثةةةةوطلبحصةةةةيبلاءةةةةفق ل ل َّةةةة  ل  
 (155 ثنق لبم مو ل  ل  ي ك لا.

ث لبحار ةةةةةةةالالب اثةةةةةةةوطل ةةةةةةةيضلبحشةةةةةةةيملق ةةةةةةةيضلبحمرمةةةةةةةف،لقمةةةةةةةاارلبح ةةةةةةةهرق د لب لحةةةةةةة
،ل ةةةةةة لثةةةةةةيضلنةةةةةةر لبحهءةةةةةةيمر  لالب لحةةةةةةث ل(156 قا كةةةةةةي لمةةةةةةضلبحمرمةةةةةةفلح شةةةةةةيمل   ةةةةةة ...ا

حيةةةةةةةونلهللالعةةةةةةةالل ةةةةةةةنا،لقهةةةةةةة ل منةةةةةةةالألقق بحمر عةةةةةةةالشةةةةةةةعو لبحمخصةةةةةةةي ا،لقحةةةةةةةث لبحمر عةةةةةةةو ل  
ل.(157 قج ،ل  عالل هولبحعيبي،لقما ل هولبحايب ا

ة البص    أن اع خًر
 لبألقَّ لا ةةةةةةةمىلخر ةةةةةةةالبم بد ،لقهةةةةةةةاهلبخةةةةةةةخال هةةةةةةةولقخر ةةةةةةةالبحخصةةةةةةةيبل يعةةةةةةةو 

لبحصيهيا،لقه لدحي لعنمالا  ي لبحمرمفلح شيملقبحاوي لح  .
لمةةةةولبحيو يةةةةال هةةةة لا ةةةةمىلخر ةةةةالبحخ ةةةةرشلقبحخشةةةةث لبقلبم ةةةةود ،لقهةةةة لنخاةةةةر ل هةةةةول
بحم ةةة لِإحةةةىلبهةةة لبح ةةةعود ،ل هةةة لع ةةةىلبحةةةفخي ل ةةة لثمةةةىلقثرمةةةالمةةةضلام ةةةكلمةةة لمةةةضل

هللالقبعخصةةةةة لمةةةةةِ ،لقبم ةةةةةىل ةةةةة لفةةةةةن لانةةةةةللعظمةةةةةالهللاللبقحيويهةةةةةول اةةةةةفلب خم ةةةةةكلم  ةةةةة 
قا ةةةةة لحةةةةةيبنلقع ةةةةة لهةةةةةاهلبحمشةةةةةياا،لقمنث ةةةةة لحرةةةةة لمةةةةةبمضل برةةةةة ل ةةةةة لبحخمةةةةةوطلبح راةةةةةال
قاوحةةةةة لحفةةةةةييلبحرثمةةةةةالب لن ث ةةةةةهولقم ةةةةةث لبه ةةةةة لقبقمدهلقبثثومةةةةة لقمةةةةةضل ا ةةةةة ل صةةةةة  ل
قم ةةةةةةييلموشةةةةةةو ا لقمعخمةةةةةةفلمشةةةةةةي ا ،لقمةةةةةةرر ه لهيةةةةةة ،لقم ةةةةةةيه لبحيةةةةةة ،لقم رلةةةةةةه لع يةةةةةة ،ل

ل(158 حعهفلع يه ل خاي لهللالحه .قلخالب
قمناةةةةة لبحعلةةةةةوطلمةةةةةولياةةةةةره لبثةةةةةفلبحشةةةةةيي لعةةةةةضلل ةةةةةيب لبحار ةةةةةالهياةةةةةي  لالبحار ةةةةةال
مةةةةضلثيةةةةتل  ةةةةييلبمثكةةةةويلخةةةةرللثنثةةةةا،لخر ةةةةالمءو مةةةةا،لقهةةةة لخر ةةةةالبحخةةةةأحيف،لقخر ةةةةال
جيب مةةةةةةةالقهةةةةةةة لخر ةةةةةةةالبحخعرمةةةةةةةف،لقخر ةةةةةةةالإجو مةةةةةةةا،لقهةةةةةةة لخر ةةةةةةةالبحخصةةةةةةةرمفل وحار ةةةةةةةال

 هةةةةةةولنخةةةةةةأح ي لمشةةةةةةوهفلبحلرمةةةةةةع،لقبحار ةةةةةةالبحءيب مةةةةةةالبحمءو مةةةةةةالح م  ةةةةةةيضلبحمخشةةةةةة هيض،لقل
ح مرمةةةةةةةفنضلبحمخم ةةةةةةةكيضل هةةةةةةةولنخعةةةةةةةو  ي لشةةةةةةةيبهفلبحهفب ةةةةةةةالقبحخي يةةةةةةةع،لقبحار ةةةةةةةالبمجو مةةةةةةةال
حهفب ةةةةالبحةةةةفبعيضلق هةةةةولنخصةةةةر ي ل ةةةة لمعو ةةةةفلبثكةةةةويلبح عةةةة لقبحعمةةةة لقبحخ ايةةةةعا،لقم  ةةةةرل

و ةةةةةا،لا ةةةةةكلبأل ةةةةةيب لقمءع هةةةةةول ةةةةة لاثاةةةةةو لهياةةةةةي  لا ار ةةةةةالبحلثاةةةةةالبألقحةةةةةىلحلن هةةةةةول ع
قخر ةةةةةةالبحلثاةةةةةةالبحيو يةةةةةةالألصةةةةةة و هولهفب ةةةةةةا،لقخر ةةةةةةالبحلثاةةةةةةالبحيوحيةةةةةةالم  و هةةةةةةولقم ةةةةةةالا،ل
قموةةةةةةيفلب لخر ةةةةةةالبحخشةةةةةةث لقبحخ ةةةةةةرشلملمةةةةةةأطل هةةةةةةولحرةةةةةة للثةةةةةةفلاوح ةةةةةةنايضلقبممةةةةةةربنل



182 

قبحخءةةةةةو ،للمةةةةةولخر ةةةةةالبم بد ل ةةةةةنلنخعواوهةةةةةولبملمةةةةةضلحةةةةة  لب بد لصةةةةةود ا،لقهمةةةةةالعوحيةةةةةةا،ل
بحةةةةن  لقىخخيو باهةةةةو،لقبحةةةةفخي ل ةةةة لبقبمةةةةرللقصةةةة رلع ةةةةىلبحمءوهةةةةف ،لقخةةةةرقدلعةةةةضلبقبمةةةةر

،لقمةةةةضلحث ةةةةهولح خشةةةةث ل(159 شةةةةيا لق يبييةةةةِ ،ل مةةةةضلحث ةةةةهولح خشةةةةث لقبحخ اةةةةع،ل هةةةةيل ةةةةو ع
،لقبيبلحةةةةةةث لمرمةةةةةةفلعةةةةةةضلشةةةةةةيملحث ةةةةةةونلمل اةةةةةةونل ةةةةةةوَغلحةةةةةة  لب ل(160 قبحخع ةةةةةةع،ل هةةةةةةيلمثةةةةةةع

ن ث ةةةةهولريةةةةره ،لقب لحةةةة ل ةةةةأي لحةةةة لشةةةةيا لبمل ةةةة لحثو ةةةة ،للمةةةةولإَيبلبخخةةةةو لمعوةةةةه لاعةةةةيضل
ي ل ةةةة لبمحثةةةةوط،لقاةةةةاحكلإَيبلحةةةةث لمةةةةضلشةةةةيملحةةةة لاةةةةرللمخعةةةةفد ل  ةةةة  لب لن ةةةةث لبخةةةةالبم

ل.(161 عن  لمك لار ِ ،لقب لح ل اخر لإحثو ِ لمومي 
ثةةةةةة لمعةةةةةةفليحةةةةةةكل ةةةةةةأمرلبحشةةةةةةيملبحمرمةةةةةةفلبحةةةةةةفبخ ل ةةةةةة لعهةةةةةةفهلبحةةةةةةا لبحث ةةةةةة  لخر ةةةةةةال
ارماخةةةةةة ل ةةةةةةأمرلموم ةةةةةةخ  و ،لقبحخشةةةةةةهف،لثةةةةةة لنةةةةةةاارلب ةةةةةة لمايثةةةةةة ،لقب ةةةةةة لارماخةةةةةة ،لامةةةةةةول

ليار ولم ثاون.
 العكر -2

إَيبلاةةةةةةةو لحةةةةةةةث لبحار ةةةةةةةالمةةةةةةةضلخصةةةةةةةويالبحلةةةةةةةرللبحصةةةةةةةيهيا،لبحظةةةةةةةوهر ،ل ةةةةةةةو ل
ُكههههْرُكمْ بحةةةةاارلمةةةةضلب ةةةةر لمميةةةةالب لا ةةةةكلبحاصةةةةويالحايحةةةةِ لاعةةةةوحى ل  َْ ُكُروِنههههي َأ َْ ،ل(162 (ا

ُلههههه ُبُسْم ِوهههههِعْكِر ّللاَِّ َأاَل ِوهههههِعْكِر ّللاَِّ َتْنَمهههههِئنَّ ق يحةةةةة لاعةةةةةوحى ل )الَّهههههِع َن َآَمُنههههه ا َوَتْنَمهههههِئنَّ ًُ
 .(163 اْلُقُل ُب(

ب ةةةةةةةخنفلبحصةةةةةةةةيهيالع ةةةةةةةةىل ةةةةةةةةنفلا ايةةةةةةةةنه لبحةةةةةةةةاارلحمرمةةةةةةةةفنه لع ةةةةةةةةىل ةةةةةةةةنفلا اةةةةةةةةيضل
بحر ةةةةةةي لصةةةةةة ىلهللالع يةةةةةة لق ةةةةةة  لالملبحةةةةةة لبملهللالالجموعةةةةةةالق ةةةةةةربد ،لقبعخ ةةةةةةرقبلبحةةةةةةاارل
مةةةةضللهةةةة لبحي ةةةةوي لح يصةةةةي لِإحةةةةىلهللالاعةةةةوحى،لق ةةةة ليحةةةةكل اةةةةي لبحاشةةةةير  لابحةةةةاارل اةةةةضل

 لقاعةةةةوحى،ل ةةةة لهةةةةيلبحعمةةةةف ل ةةةة لارمةةةةعل ةةةةي ل ةةةة لارمةةةةعلبحيصةةةةي لِإحةةةةىلبح ةةةةعل ةةةةث و 
،لقهةةةةةيل اةةةةةضل ةةةةةي ل ةةةةة لارمةةةةةعل(164 بحاةةةةةيي،لقمل صةةةةة لبثةةةةةفلِإحةةةةةىلهللالبمل ةةةةةفقبيلبحةةةةةاارا

،لقبحمةةةةةةةربدلمنةةةةةة   لثوةةةةةةةي لبحا ةةةةةة لبحةةةةةةةا لننث ةةةةةة لب ل كةةةةةةةي لهةةةةةةيلماصةةةةةةةفل(165 بحيصةةةةةةي 
هيصةةةةةةةةللبحشةةةةةةةةعرب  لبحةةةةةةةةاار الل(167 قبحةةةةةةةةخا المةةةةةةةةضلبح   ةةةةةةةةالقبحن ةةةةةةةةيو ،ل(166 بحةةةةةةةةابكر،

صةةةةةةو لبحشةةةةةةةيلو ل  صةةةةةةر ،لإَيبلد ةةةةةةةولمةةةةةةضلبحةةةةةةةاار،لامةةةةةةةولل...ل َّةةةةةة  لإَيبلامكةةةةةةةضلمةةةةةةضلبحا ةةةةةةة 
ل.(168   صر لبم  و ،لإَيبلد ولمضلبحشيلو ا
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،ل(169 قمةةةةةةاارلبحءين ةةةةةة لب لبحةةةةةةاار لالبعةةةةةةا لمةةةةةةي دلق داةةةةةة  لعلةةةةةةو لبحعاةةةةةةي ا
ل(170  يفلب لبحشعرب  ل ءع  ل يفلبحمرمفنض.

قح ةةةةاارلجو ثةةةةو ،لبثةةةةفهمول ةةةة   ل  ةةةةرغلهيةةةة لبحا ةةةة لمةةةةضلاةةةة لهةةةة ل مةةةةول بدلنخةةةةالقدل
كلحمكو ةةةةةف لبمهةةةةةيبن،لقمءوهةةةةةف لبحشةةةةةهيب ،لقمةةةةةولمةةةةةضلق ةةةةةي الحخلهيةةةةةرلبحا ةةةةةي لمةةةةة لبح ةةةةةوح

ل(171 بملموحةةةةةاار،لقيحةةةةةةكلهةةةةةةيلبحءو ةةةةة لبحيةةةةةةو  لبحرقثةةةةةة لهيةةةةة لقهةةةةةةيلبحءو ةةةةةة لبم ءةةةةةةو  ،
قمةةةةةةةاارلب مةةةةةةةويلبحنةةةةةةةيق لعةةةةةةةضلمءوهةةةةةةةفل يحةةةةةةةِ  لب لبحةةةةةةةاارل كةةةةةةةي ل ةةةةةةة لبحا ةةةةةةة ،لقمكةةةةةةةي ل

ىلبثةةةةةةفهمو،لموح  ةةةةةةو ،لقبم وةةةةةة لمنةةةةةة  لمةةةةةةولاةةةةةةو لموحا ةةةةةة لقبح  ةةةةةةو لمعةةةةةةون،لإ خصةةةةةةرلع ةةةةةة
 وحا ةةةةة لب وةةةةة ،لقحمةةةةةولاةةةةةو لبحةةةةةاارلم ةةةةةةخ  ل ةةةةة لاةةةةة لبمثةةةةةيب لقبمقلةةةةةو ،لبمل ةةةةةة ل
معةةةةةيلبمثةةةةةيب ،ل و ةةةةة ل كةةةةةرهلبحةةةةةاارل ةةةةة لثوحةةةةةالبحء ةةةةةيطلحاوةةةةةونلبح وجةةةةةا،لق ةةةةة لثوحةةةةةال
بحالثةةةةالحمةةةةول  ةةةةم لصةةةةي لبحاليةةةة ،لقاةةةةاحكل ةةةة لبحقيةةةةويل ةةةة لبحصةةةةن ،لقمل كةةةةرهل ةةةة ل

ل(172 بحلرمعلبقل  لبح موي.
 أن اع العكر

 ةةةةةةةةيب لق ةةةةةةةةنرخ  ل ةةةةةةةةاارهولمشةةةةةةةةك لماخصةةةةةةةةرلع ةةةةةةةةىلمةةةةةةةةوليارهةةةةةةةةولح ةةةةةةةةاارلعةةةةةةةةف لل
لبحشعرب  لقريرهله  ل
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لمةةةةولب ةةةةضلبحةةةةفموغلهيءعةةةة لبحةةةةاارلع ةةةةىلثنثةةةةالب  ةةةةوي لياةةةةرلبح  ةةةةو لبحةةةةا ل  ةةةةخمفل
ا ةةةةة ،لقياةةةةةرلبحاةةةةةيب لقهةةةةةيلياةةةةةرلبحا ةةةةة ،لقهةةةةةيلمنوجةةةةةو لبحةةةةةرق لقشةةةةةرا لب لملمةةةةةضلبح

نخ ةةةةةرشلهيةةةةة لبح  ةةةةةو ،لقبحيوحةةةةةتلهةةةةةيلياةةةةةرلبحي ةةةةةر،لقهةةةةةيلمةةةةةضلماومةةةةةو لبحيبصةةةةة يضلمةةةةةضل
ل(174 خوصالبحاوصا.
 آداب العكر

حاةةةةةةالبحشةةةةةةعرب  لادب لبحةةةةةةاارل اةةةةةةةو  لالبمشةةةةةةيو لعةةةةةةفدقبلح ةةةةةةاارللحةةةةةةةلللد ،ل
ون،لخم ةةةةةةالمنهةةةةةةو،لان ةةةةةةيعلبحةةةةةةاار،لثةةةةةة ل ةةةةةةوحيب لقمءمةةةةةة لهةةةةةةاهلبردب لا هةةةةةةولعشةةةةةةرق للدمةةةةةة

،لقمنهةةةةةةةولفةةةةةةةوهر لقمنهةةةةةةةول(175 قبثنةةةةةةةولعشةةةةةةةرلثةةةةةةةو لبحةةةةةةةاار،لقثنثةةةةةةةالمعةةةةةةةفلبح ةةةةةةةربغلمنةةةةةةة ا
ل(176 موانا.

 شروط العكر
ح ةةةةةةةاارلعنةةةةةةةفلبحمخصةةةةةةةي الشةةةةةةةرقطلنخعةةةةةةةيضلبحعمةةةةةةة ل هةةةةةةةولعنةةةةةةةفلجمةةةةةةة لبحةةةةةةةاارلللل

ل-قبحفعونلقه  ل
عةةةةةضل لب ل ءةةةةةفلبحي ةةةةة لبحرةةةةةو  لح ةةةةةاارلملن هيةةةةةِ لعةةةةةضلعم ةةةةةِ لبم و ةةةةة لاةةةةةأ لننةةةةةويلاوال  

بحصةةةةةةةن ،لبقلنخيو ةةةةةةة ل يهةةةةةةةو،لبقل  ةةةةةةةرطل ةةةةةةة لبمق بد،لبقل وةةةةةةةرلمأه ةةةةةةة لِإحةةةةةةةىلريةةةةةةةرل
ليحك.
م ةةةةةةةريلبقلمكةةةةةةةرقهل اخةةةةةةةر لمةةةةةةة ،لاو ةةةةةةةخمو لبحن ةةةةةةةونلبقللمهههههههن لب ل ا ةةةةةةةيلبحةةةةةةةاارلثانيههههههها  

ثوةةةةةي هض،لبقلثوةةةةةي لمةةةةةضلنخاةةةةة ل ةةةةة لبمثةةةةةفبالبقل صةةةةةفلاعةةةةةويلهيةةةةة لشةةةةة هال
خ و لقحةةةةةيل  ةةةةة ،لبقل ةةةةةرب لم ةةةةةري،لاةةةةةوح رمر،لبقلياةةةةةرلم ةةةةةوقةلبحنةةةةةوط،لبقلبمشةةةةة

لموأل بجيفلقريرهو.
مةةةةأد لبحةةةةاارلمةةةةضلاي ةةةة لشةةةةر يونلبقل ةةةة لمعنةةةةوه لم يةةةةتل ا ةةةةيلمةةةةضللرمةةةةفحمب لإحخةةةةالبيلثالثهههها  

بحةةةةةةةةةر القبحصةةةةةةةةةيو ،لمةةةةةةةةةضلعمةةةةةةةةة لبحمءةةةةةةةةةو يض،لقمصةةةةةةةةةجلمةةةةةةةةة لبحقيةةةةةةةةةويلقبحاعةةةةةةةةةيد،ل
قا ةةةةةةةخ  لبح ةةةةةةةث ال ةةةةةةة لبحةةةةةةةاار،ل هةةةةةةة للعةةةةةةةي لع ةةةةةةةىلبحةةةةةةةاار،لقبدعةةةةةةة لح ةةةةةةةفقبي،ل

 (177)قبجم لح  رر،لل ر لح  وي ،لقلعظ لح ييب .
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 السماع -3
قهةةةةةةة لبحاوصةةةةةةةيالبحيوحيةةةةةةةالمةةةةةةةضلخصةةةةةةةويالبحلةةةةةةةرللبحصةةةةةةةيهيا،لقماصةةةةةةةفلمةةةةةةة لال
ب ةةةةةةةةةةخمو لبمشةةةةةةةةةةعو لمةةةةةةةةةةوحن  لقبحمي ةةةةةةةةةةياىلا،لمةةةةةةةةةة للةةةةةةةةةةث لبم اةةةةةةةةةةو لقب شةةةةةةةةةةودلبحشةةةةةةةةةةعرل
قبحمنظيمةةةةةةةةو ،للمةةةةةةةةولبحةةةةةةةةر القبحخمونةةةةةةةة ،ل هةةةةةةةة لمةةةةةةةةضلب  ةةةةةةةةويلبح ةةةةةةةةم ،لق ةةةةةةةةفل ل لليمةةةةةةةةال

بد لبحم ةةةةةة ميضلبحمءخهةةةةةةفنض،لبحخ ةةةةةةر لمةةةةةةضلبح ةةةةةةمو ،لقبم ةةةةةةن لمنةةةةةة ،لخي ةةةةةةونلمةةةةةةضلب لنةةةةةة
 ةةةةةةة لثةةةةةةةيضل ءع ةةةةةةة لب ةةةةةةةيلثني ةةةةةةةالبحنعمةةةةةةةو لمةةةةةةةضلل(178 ِإحةةةةةةةىلشةةةةةةةرق لبحةةةةةةةن  لق  ةةةةةةةودهو،

بحةةةةا ي ،لقمنرةةةةرهلب مةةةةويلموحةةةةك،لقمةةةةاه لِإحةةةةىلاربهيخةةةةِ ،لامةةةةول ءع ةةةةٌ لبحشةةةةو ع لمكرقهةةةةونل
ح عةةةةةةيبيلقملن  اةةةةةة لموحم رمةةةةةةو ،للمةةةةةةولبثمةةةةةةفل ةةةةةةضلثن ةةةةةة ل هةةةةةةيلننهةةةةةةىلعنةةةةةة  ،لمةةةةةةضلثيةةةةةةتل

 (179 بحي  .
إَيبلحةةةةةة ل اصةةةةةةفلِإحةةةةةةىلم ظةةةةةةي للنةةةةةةر لبحاشةةةةةةير  لإ لبح ةةةةةةمو لمثةةةةةةو ل ةةةةةة لبحءم ةةةةةةا

قمةةةةةر لبحهةةةةةرق  ل ةةةةة لبح ةةةةةمو لل َّةةةةة  لنخثةةةةة لل(180 بقلمةةةةةامييلبقلنناةةةةةرطل ةةةةة ل ةةةةة كلبح هةةةةةي،
مةةةةةولاع ةةةةةعلمةةةةة لب لاةةةةةةو لخيةةةةةربنل ايةةةةةر،لقب لشةةةةةربنل شةةةةةةر،ل ةةةةةل لاةةةةةو لبحماصةةةةةيدلموح ةةةةةةمو ل
ثةةةةة لهللالاعةةةةةوحى،لقبحخ خةةةةة لبحيةةةةةِ ،لقبم د ةةةةةودلمةةةةةضلبم مةةةةةو لمةةةةة لقبحخ  ةةةةة لبحيةةةةةِ ،ل ةةةةةأ ع لمةةةةة ل

 لبح ةةةةةمو لمييةةةةةربنلح هةةةةةي لمي ظةةةةةونلح ربيةةةةةاللبحةةةةةن  ،لقمةةةةةربدلمةةةةة لريةةةةةرلمةةةةةضل ةةةةةمو ،لقب لاةةةةةو
ل(181 بحماصيدلمن  ،ل هيل  لمي لهابلبحماويل خنالقثربيا.

قمةةةةاارلبحلي ةةةة  لاب للهةةةة لمةةةةولبمخةةةةو لمةةةة لبحصةةةةيهيالهةةةةيلبحخ ةةةةر ل ةةةة لبح ةةةةمو ،ل
لقه ل كرهي لبح مو لإَيبلالرللبح رضلمن لِإحىلبح  ودلقبح هيلقارشلبح فقدلا.

ا بنلبحمخصةةةةةةي العةةةةةةضلبح ةةةةةةمو لهياةةةةةةي  لالق ةةةةةةييلارهةةةةةةيبليحةةةةةةكللقمخةةةةةةوم لبحلي ةةةةةة 
ح مرمةةةةةةةةفنضلبحاوصةةةةةةةةفنضلقبحخةةةةةةةةوي يضلحعظةةةةةةةة لمةةةةةةةةولهيةةةةةةةة لمةةةةةةةةضلبحالةةةةةةةةر،لقب لب ةةةةةةةةخ اقبليحةةةةةةةةكل
قاةةةةةةةةةةةةومعيب...لان ةةةةةةةةةةةة لعنةةةةةةةةةةةةفليحةةةةةةةةةةةةكلعاةةةةةةةةةةةةيده ،لقان  ةةةةةةةةةةةةملعةةةةةةةةةةةةالممخه لقمرانةةةةةةةةةةةةيبلِإحةةةةةةةةةةةةىل

ل.(182 شهيباه ...ا
لمةةةةةةةولب مةةةةةةةويلبح البحةةةةةةة لهياةةةةةةةي لعةةةةةةةضلبح ةةةةةةةمو  لاإ لبح ةةةةةةةمو ل ةةةةةةةفل كةةةةةةةي لثربمةةةةةةةونل

وةةةةةون،لق ةةةةةفل كةةةةةي لمثوثةةةةةون،لق ةةةةةفل كةةةةةي لمكرقهةةةةةون،لق ةةةةةفل كةةةةةي لم ةةةةةخ ثون...ال،لقمةةةةةاارلم 
ل(183 ب وونلب لح  لادب لخوصالم .
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قماةةةةةي لبحعةةةةةالل ةةةةةضلع ةةةةةفلبح ةةةةةنيللثةةةةةفل اهةةةةةونلبحاةةةةةر لبح ةةةةةوم لبحهءةةةةةر لبحثةةةةةو  مضل
لب لبح مو لننا  لِإحىلثنثالب  وي 

منهةةةةةةولمةةةةةةولهةةةةةةيلثةةةةةةربيلم ةةةةةةي،لقهةةةةةةيلحمةةةةةةضلر  ةةةةةة لع ةةةةةةيه لشةةةةةةهيباه لمةةةةةةضلبحشةةةةةةثو ،ل .1
لقبمخ ره لث لبحف يو،لق  ف لماوصفه .

منهةةةةةولمةةةةةولهةةةةةيلمثةةةةةو لحمةةةةةضلمثةةةةةللبحخ ةةةةةايلمنةةةةة لموحصةةةةةي لبح  ةةةةةضلم ةةةةةخفعونلبح ةةةةةر ل .2
لقبح رق ،لبقلااارلروحثونل يرق لعن لبح ال لقيحكلبح مو .

منهةةةةولمةةةةولهةةةةيلمنةةةةفق ،لقهةةةةيلحمةةةةضلر ةةةة لع يةةةة لهةةةة لهللالاعةةةةوحىلقبحشةةةةرللبحيةةةة ،ل ةةةةنل .3
اوةةةةةةوعللشةةةةةةي ِ لِإحةةةةةةىلهللالاعةةةةةةوحى،ل  ةةةةةةرشلبح ةةةةةةمو لمنةةةةةة لبملبحصةةةةةة و لبحم مةةةةةةيد ،لقل

قمءمةةةةةةة لبحاةةةةةةةي  لاللب لمةةةةةةةضل ةةةةةةةم ل ظهةةةةةةةر لع يةةةةةةة لصةةةةةةة و ل   ةةةةةةة ،لقاةةةةةةةاارلمةةةةةةة ل
ثظةةةةةةيظلد يةةةةةةوه ل و ةةةةةةخيو لم ةةةةةةموعِ لق ةةةةةةيبطلهةةةةةةيبه ،ل وح ةةةةةةمو لع يةةةةةة لثةةةةةةربيلم ةةةةةةي،ل
قمةةةةضل ةةةةم ل ظهةةةةرلحةةةة لياةةةةرل  ةةةة لخي ةةةة ل ةةةة لي ثةةةة لقياةةةةرلبخراةةةة ،ل ةةةةأايجلحةةةة لبحةةةةاارل

لحيعةةةةةفهلقخ ي ةةةةةونلمةةةةةضلقعيةةةةةفِه،ل  ةةةةةموع  لياةةةةةرلمةةةةةضلشةةةةةي ونلِإحةةةةةىلهللالقثثةةةةةونلهيةةةةة ،لق جةةةةةونن
 .(184 بمياو لمولاخ يهل  لص ويللبم رب ال

ع ةةةةةةةةىلب لمل  يانةةةةةةةةولب ل ةةةةةةةةاارلب لث اةةةةةةةةو لبحةةةةةةةةاارلهةةةةةةةةاهلااةةةةةةةةويل ةةةةةةةة لمءةةةةةةةةوح ل
بحةةةةاارلقاعاةةةةفل ةةةة لبحصةةةةيهيا،لثخةةةةىلبصةةةةثجلح خ نةةةة ل ةةةةض،لبملب للصةةةة و لبحلةةةةرللميةةةة ل

  ةةةةة يبلبحةةةةةيه للبحشةةةةةويح ،لقبحر ةةةةةوع ،لقبحف ةةةةةي  ،لب رةةةةةرقبلبح ةةةةةمو لماثةةةةةوعه ،لقمةةةةة ليحةةةةةك
ل(185 بح مو لاامون.
 آداب السماع

ل-قل لب مويلبح البح لخم الادب لح  مو لقه  ل
مربعةةةةةو لبحالمةةةةةو لقبحمكةةةةةو لقبمخةةةةةيب ،لقيحةةةةةكلبح ةةةةةمو ل  خةةةةةودلِإحةةةةةىلثنثةةةةةالبشةةةةةيون،لقبمل .1

 ةةةةةنلا ةةةةةم ،لثيةةةةةتلنربعةةةةةة لب ل كةةةةةي لبحا ةةةةة ل ةةةةة لثوحةةةةةةال ةةةةةربغ،قلب ل كةةةةةي لبحمكةةةةةةو ل
ضلبمخةةةةةيب ،لمخالهةةةةةفلريةةةةةرلمخر ةةةةةر،ل ةةةةةلَيبلمنو ةةةةةثون،لقب ل  وةةةةةرهلبحءةةةةةن لبحمنو ةةةةة لمةةةةة

ثوةةةةةةرلمء ةةةةةة لبح ةةةةةةمو لمخر ةةةةةةرلمةةةةةةضلبهةةةةةة لبحةةةةةةف يو،لبثخةةةةةةودلبح ةةةةةةوم لِإحةةةةةةىلمربعواةةةةةة ل
قمرب  خةةةةةِ ،للمةةةةةولإَيبلثوةةةةةرلمخصةةةةةيبلمةةةةةضلبهةةةةة لبحمةةةةةربنب لقبحةةةةةر ا،ل  ةةةةةيبل كةةةةةي ل
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نيةةةةةةةفلبحث ةةةةةةفبد ،لب لاةةةةةةةرشل بح ةةةةةةمو لمشيشةةةةةةون،ل يةةةةةةةر لب مةةةةةةويلبح البحةةةةةةة لمخ اةةةةةةونلمةةةةةة لبحء 
 ى.بح مو ل  لهاهلبمثيب للقح

إَيبل ظةةةةةرلبحشةةةةةيملِإحةةةةةىلبح ولةةةةةرمض،لققجةةةةةفللثةةةةةفلبحمرمةةةةةفنضل وةةةةةرهلبح ةةةةةمو لأل ةةةةة لحةةةةة ل .2
نةةةةةف شل ةةةةة لبحلرمةةةةةعلبملفةةةةةوهرلبمعمةةةةةو ،ل ةةةةةوألقحىلب لمل  ةةةةةم لقمشةةةةةخ  ل ةةةةةاارلهللال

لبقل  لخفمخ ،لل و .
بحةةةةةةا ل كةةةةةةي ل ةةةةةةفلب ر ةةةةةةر لشةةةةةةهيا لقب  خ ةةةةةة لمصةةةةةةيرا لقب ةةةةةةخيحىلع ةةةةةةىل  ثةةةةةة لثةةةةةة ل .3

لهللا.
 ،لثولةةةةةةةةرلبحا ةةةةةةةة ،ل  يةةةةةةةة لبمحخ ةةةةةةةةو لِإحةةةةةةةةىلب ل كةةةةةةةةي لمصةةةةةةةةليونلحمةةةةةةةةول ايحةةةةةةةة لبحاويةةةةةةةة .4

لبحءيب  ،لمخ ر بنلعضلبحنظرلِإحىلقجيهلبحم خ ايض.
ب لملنر ةةةةةةةة لصةةةةةةةةيا لموحثكةةةةةةةةون،لقب ل كةةةةةةةةي ل ةةةةةةةةود بنلع ةةةةةةةةىللةةةةةةةةث ل   ةةةةةةةة ،لقحرةةةةةةةةضلإَيبل .5

ل. لربنبل  البقلاثوك لقح ل اصفل احكلبحم ل
قمةةةضلادب لبحصةةة ثالميب اةةةالبحاةةةييل ةةة لبحقيةةةوي،ل ةةةلَيبل ةةةويلقبثةةةفلمةةةنه لمةةةضلريةةةرل مةةةونل .6

لل(186 ار ل،لق وم لبحءموعال نل فلمضلبحميب اا.قل
 الم الد -4

كةةةةةو لب خشةةةةةو لبحميبحةةةةةفلمةةةةةضللهةةةةة لمةةةةةولاراةةةةة لع يةةةةة ل يةةةةةويلبحلةةةةةرللبحصةةةةةيهيال ةةةةة ل
حيةةةةةونل مصةةةةةر،لقهةةةةةاهلبحميبحةةةةةفلااةةةةةويلحنثخ ةةةةةو ل ةةةةةاار لقمد لشةةةةةيي لبحلةةةةةرللبحصةةةةةيهيا،لقلقق

 مةةةةةةضلبحيبلةةةةةةجلل َّهةةةةةةول ةةةةةةمي ل هةةةةةةابلبم ةةةةةة لم ةةةةةة  ليحةةةةةةك،لقلصةةةةةة لل(187 هللالبحصةةةةةةوح يض،
عمةةةةةة لبحميبحةةةةةةفلهةةةةةةيلبجخمةةةةةةو لبحنةةةةةةوطلق ةةةةةةربن لمةةةةةةولاي ةةةةةةرلمةةةةةةضلبحاةةةةةةرا لق قب ةةةةةةالبمخثةةةةةةو ل
بحةةةةةةيب د ل ةةةةةة لم ةةةةةةفللبمةةةةةةرلبحن ةةةةةة لصةةةةةة ىلهللالع يةةةةةة لق ةةةةةة  ،لقمةةةةةةولق ةةةةةة ل ةةةةةة لميحةةةةةةفهلمةةةةةةضل
بر ةةةو ،لثةةة ل مةةةفل ةةةموطل أك ي ةةة  لقمنصةةةر ي لمةةةةضلريةةةرل مةةةود لع ةةةىليحةةةك،لقاةةة لمةةةةول بدل

حمةةةول يهةةةةولمةةةةضلاعظةةةةي لع ةةةىليحةةةةكل هةةةةيلمةةةضلبح ةةةةف لبح  ةةةةنالبحخةةةة لنيةةةو لع يهةةةةولصةةةةوث هول
حاةةةةةةف لبحن ةةةةةة لصةةةةةة ىلهللالع يةةةةةة لق ةةةةةة  لقبفهةةةةةةو لبح ةةةةةةر لقبم خثشةةةةةةو لمميحةةةةةةفِه،لقبق لمةةةةةةضل
بثةةةةةفاليحةةةةةكلبثةةةةةفلبحم ةةةةةيشلبممءةةةةةودللقبمكةةةةةو رلبمجةةةةةيبدلصةةةةةوث لب  ةةةةة لبحم ةةةةةكلبحمظ ةةةةةرل
ب ةةةةيل ةةةةعيفلاةةةةيا ر ل ةةةةضل مةةةةضلبحةةةةفنضلع ةةةة ل ةةةةضلمكخرةةةةيض،لقاةةةةو لحةةةة لبثةةةةو لث ةةةةنالع ةةةةىل
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ةةةةةرلب بحةةةةةا لعةةةةةربلمو ةةةةةم لل(188 حءةةةةةوم لبحمظ ةةةةةر لثةةةةةفل ةةةةةي لبح ةةةةةييا ،لقهةةةةةيلبحةةةةةا لعمَّ
لم  جل ي يي .

قبيبلاو ةةةةة لهةةةةةاهلبحميبحةةةةةفلااةةةةةويلمثيةةةةةونلياةةةةةر ل جةةةةةوم لبحخصةةةةةيبل هةةةةة لاءفنةةةةةفل
قاةةةةةةةف ي لح قةةةةةةةي لبم ةةةةةةةنميالقبحرقثيةةةةةةةالحرنهةةةةةةةولاعةةةةةةةفلق  ةةةةةةةال بم ةةةةةةةال ةةةةةةة لبنةةةةةةةف لع مةةةةةةةونل
بحخصةةةةيب،لحعةةةة ليحةةةةكلنرجةةةة لِإحةةةةىلبحعيةةةة ل ةةةة لاةةةةرللبعةةةةفبدهولقانظيمهةةةةولحخرةةةةي لاةةةةاحك،ل

حلةةةةةرللبحصةةةةةيهيال ةةةةة لمصةةةةةرلب ل عم ةةةةةيبلع ةةةةةىلالهيةةةةةرلا ةةةةةكلبحميبحةةةةةفلققبجةةةةة لمشةةةةةو ملب
ممةةةةةةةول شةةةةةةةي هو،لبقلمةةةةةةةضلبحةةةةةةةانضل شةةةةةةةةيهي لصةةةةةةةي  لبحلرمةةةةةةةعلحهةةةةةةةو،للحف جةةةةةةةالب لمعةةةةةةةةيل
بحمصةةةةةةةةرميضل عةةةةةةةةفق لبحلةةةةةةةةرللبحصةةةةةةةةيهيالهةةةةةةةة لميبحةةةةةةةةف،لقخةةةةةةةةرل،لقعمومةةةةةةةةو لثمةةةةةةةةربنلبقل
خوةةةةةةربن،لبقل ةةةةةةيدبن،لقشةةةةةةعي لايم ةةةةةةا،لبقلثراةةةةةةو ل ةةةةةةثيلع ةةةةةةىلبحيعةةةةةةو يض،لقا ةةةةةةي ل

مةةةةةول ةةةةةوعفلع ةةةةةىلب خشةةةةةو لهةةةةةاهلبحميبحةةةةةفلهةةةةةيلبمعخاةةةةةودلمكربمةةةةةو لق  ةةةةةالقرنةةةةةون،لحعةةةةة لم
خَّةةةةةةة للعةةةةةةةضل بقحئةةةةةةةكلبحشةةةةةةةيي للصةةةةةةة و لا ةةةةةةةكلبحلرماةةةةةةةا،لقمةةةةةةةول قجةةةةةةةيهلعةةةةةةةنه لممةةةةةةةضللا 

ل.(189 بحصيهيا
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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للالمصادر
                                                 

م، 2003دار الكتب العلمية، بيروت، ت:  عبد الحميد هنداوي،  ينمر  الخلي  بن احمد، العين، (1)
 .2528، ص 4؛ ابن منمور، لسان العرب، مج 423ص -422، ص2ج

هو خلو القلب من التعلق بغير الرب، وانصراف الرغبة من الشي ، وان ال هد الممدوع هو ترال  (2)
 الفةو  الذي س تدعوا اليه الحاوة، والمدمات الةرورية سبعة المطعم، والمأك ، والملبا،

ابو الفرج عبد الرحمن  والمسكن، واثاث البيت، المنك:، الما  والوا . للم يد ينمر  ابن الوو ي،
التبصر ، ت:  مصطفى عبد الواحد، مطبعة دار السمم،  ، م(1200هـ/ 597بن علي )ت 

؛ ابن عويبة، احمد بن عبدا  الحسني 823 -821، ص2، ج2012القاهر ، 
التصوف، تقديم  عبد الحميد صال: حمدان، مكتبة مدبولي، م(، مصطلحات 1846هـ/1224)ت

 .5م،ص1999القاهر ،
 .490مقدمة ابن خلدون، ص (3)
م( المصباع المنير يي غريب 1368هـ/ 770الفيومي، ابو العباا احمد بن محمد بن علي )ت  (4)

 .343م، ص 2008الشرع الكبير، شركة القدا للتصدير، القاهر ، 
  826الحسن علي بن محمد بن محمد بن علي السيد ال ين الحسيني )تالورواني، ابو  (5)

، عمر، تاريخ الفكر العربي ؛ يرو 44م، ص2005م(، التعريفات، دار الفكر، بيروت،1431/
 .470م، ص 1983إِلى ايام ابن خلدون، دار العلم للمميين، بيروت، 

اريخ اسسمم السياسي والديني حسن، حسن إبراهيم، ت؛ 44ينمر  الورواني، التعريفات، ص (6)
 .220، ص 3م، ج1957والثقايي واسوتماعي، مطبعة الندةة العربية، القاهر ، 

ابو القاسم النيسابوري الشايعي، الرسالة القشيرية، ت:  عبد الحليم محمود ومحمود بن الشريف،  (7)
 .6م، ص1989مطابا م سسة دار الشعب، القاهر ، 

السراج، اللما يي التصوف، ت:  عبد الحليم محمود وطه عبد الباتي  ابو نصر عبد بن علي (8)
؛ محمد بن القاسم بن محمد اسسكندراني، 41م، ص1960سرور، دار الكتب الحديثة، القاهر ، 

م، 1970اسلمام باألعمم، ت:  ع ي  سوي عطية، مطبعة دا ر  المعارف العثمانية، القاهر  ،
 .57، ص4حيدر اباد الدكن، الدند، ج

الخلو  هي الع لة للعباد  واسبتعاد عن الناا والتقرب إِلى ا تعالى، وهي احدا المستل مات  (9)
الروحية التي ي ديدا المريد ويدتم بدا مشايخ الطريقة لتربية النفوا وت كية القلوب لمريديدم. 

بن رةي الدين من  ؛ الطبرسي، ابوالفة  علي85للم يد ينمر  القشيري، الرسالة القشيرية، ص
علما  القرن السادا الدوري، مشكا  اسنوار يي غرراسخبار، ت:  مددي هوشمند، دار الحديث 

 .449الثقايية، طدران، د.ت، ص
 .490المقدمة، ص  (10)
ابو محفوم معروف بن ييرو ان، ويقا  معروف بن علي، كان  اهدا  ورعا  وهو من موالي  (11)

كان نصرانيا اسلم على يديه وم  مم ما له حتى وياته. للم يد ينمر   اإلمام الرةا عليه السمم،
، ص 1؛ ابن الوردي، تاريخ ابن الوردي، ج427، ص 5ابن اسثير، الكام  يي التاريخ، مج

203. 
؛ امين، احمد، مدر اسسمم، م سسة هنداوي للطباعة 36القشيري، الرسالة القشيرية، ص (12)

 .844، ص 1جم، 02012والنشر، القاهر ، 
ابو بكر محمد بن اسحا  الصويي من اه  كمباذ، وهي محلة ببخارا ييما ورا  الندر، والنسبة  (13)

اليدا كمباذي، وهو صاحب كتاب التعرف لمذهب اه  التصوف. للم يد ينمر  ابن اسثير، اللباب 
 .122، ص3يي تدذيب اسنساب، ج
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دا ترا دمشق العامة كان عالما  ورعا  روا عبد الرحمن بن عطية من اه  داريا وهي اح (14)

؛ ابن خلكان، وييات اسعيان، مج 74السلمي، طبقات الصويية، صالحديث المسند. للم يد ينمر  
 .131، ص3

 .5التعرف لمذهب اه  التصرف، ص  (15)
ابو نصر بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطار، اصلهُ من مرو كان عالما  ورعا  ومن  (16)

ه الدعا  ترال الذنوب سكن بغداد ومات بدا. للم يد عنه ينمر  السلمي، ابو عبد الرحمن اتوال
م(، طبقات الصويية، ت:  مصطفى عبد القادر عطا، دار 1021هـ/ 412محمد بن الحسين )ت 
؛ ابن الوو ي، المنتمم يي تاريخ الملوال واسمم، 44-43م، ص2003الكتب العلمية، بيروت، 

 .123 -122، ص 11ج
 .13التعرف لمذهب اه  التصوف، ص  (17)
 .16م، ص 2017حسين، عبد ا، التصوف والمتصوية، م سسة هنداوي، المملكة المتحد ،  (18)
 .2468، ص 4ابن منمور، لسان العرب، مج (19)
 .35 -30التعرف لمذهب اه  التصوف، ص  (20)
 .220، ص 3حسن، تاريخ اسسمم، مج (21)
براهيم، وتي   ذو النون هو لقب هو احد العمم التصوف كان ابو  نوبيا  ابو الفيع ثوبان بن إ (22)

م(. 859هـ/ 245ومولى القريب، وابو الفيع عالما  ورعا  تقيا  حدث وحديثه مسند تويي سنة )
؛ 383، ص2للم يد ينمر  ابن تغري بردي، النووم ال اهر  يي ملوال مصر والقاهر ، ج

مصر والقاهر ، ت:  محمد ابو الفة  إبراهيم، دار احيا  السيوطي، حسن المحاةر  يي تاريخ 
 . 512 -511، ص 1م، ج1967الكتب العربية، بيروت، 

 .29السلمي، طبقات الصويية، ص (23)
ابو القاسم الونيد بن محمد بن الونيد البغدادي، وعرف بالخ ار والقواريري ألنَّ ابو  كان يبيا  (24)

ونشأته يي العرا  تفقه على ابي ثور اسسد المحاسبي  القوارير، اصله من نداوند ومولد ِ 
؛ الذهبي، شما الدين محمد بن احمد 129وغيرهم. للم يد ينمر  السلمي، طبقات الصويية، ص

م(، دو  اسسمم، ت:  حسن إسماعي  محمود 1347هـ/ 874بن عثمان بن تايما  )ت
 .181، ص1م، ج1999واسرنا وط، دار صادر، بيروت، 

 .37باذي، التعرف لمذهب اه  التصوف، ص الكم (25)
سري بن المغلا السقطي وكنيته ابو الحسن، وهو الوَّ  من تكلم ببغداد بلسان التوحيد وحقا ق  (26)

؛ 58 -51اسحوا ، وهو إمام البغداديين يي وتته. للم يد ينمر  السلمي، طبقات الصويية، ص 
ليا  وطبقات اسصفيا ، 1041 /هـ430ابو نعيم اسصفداني، الحمد بن عبد ا )ت  م(، حلية األوب

؛ ابن الوو ي، ابو الفرج عبد الرحمن 116، ص10م، ج1996دار الفكر اسسممي، القاهر ، 
م(، صفة الصفو ، ت:  خالد طرطوسي، دار الكتاب العربي، 1200هـ/ 597بن علي )ت 

 .451 -445م، ص 2012بيروت، 
 .222، ص 3حسن، تاريخ اسسمم، مج ؛52القشيري، الرسالة القشيرية، ص (27)
العالم الصويي ابو حفص عمر بن محمد بن عبد ا التيمي البكري ونسبته إِلى سدرورد احدا  (28)

القرا القريبة من  نوان يي بمد يارا كتب الكثير من الم لفات يي التصوف. للم يد ينمر  ابن 
، ص 1اسسنوي، طبقات الشايعية، ج ؛158 -157، ص 2اسثير، اللباب يي تدذيب اسنساب، ج

342. 
م(، عوارف المعارف، 1233هـ/ 632السدروردي، شداب الدين ابي حفص عمر بن محمد )ت  (29)

 .66 -65ت:  عبد الحليم محمود ومحمود بن الشريف، دار المعارف، القاهر ، د.ت، ص
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م، 1938القاهر  ،مبارال،  كي، التصوف اسسممي يي اسدب واسخم ، م سسة هنداوي،  (30)

، 2؛ محمد العبد  وطار  عبد الحليم، الصويية ونشأتدا وتطورها، دار اسرتم، ط21، ص2ج
 .7م، ص 1997الكويت، 

؛ التدانوي، محمد بن علي )ت 174ينمر  الكاشاني، معوم اصطمحات الصويية، ص (31)
ت، لبنان، م(، كشف اصطمحات الفنون، دار صادر للطباعة والنشر، بيرو1780هـ/ 1158
 .458 -456، ص1د.ت، ج

 .7م، ص 2002السفينة القادرية، دار الكتب العلمية، بيروت، الويمني،  (32)
 .56، ص 2السدرودي، عوارف المعارف، ج (33)
 .347، ص 337ينمر  ابو نعيم اسصفداني، ص  (34)
 .15السفينة القادرية، ص  (35)
 .222، ص 3حسن، تاريخ اإلسمم، مج (36)
 .16ا اني، مدخ  إِلى النصوص اإلسممي، ص التفت (37)
 .4، ص 1الطبقات الكبرا، ج (38)
 .33 رو ، تواعد التصوف، ص  (39)
 .399المقدمة، ص  (40)
 .222، ص3مج (41)
 .152القشيري، الرسالة القشيرية، ص (42)
بن علي، رويم بن احمد بن محمد بن رويم بن ي يد يقيدا  عالما  بالقرلن ومعانيه تفقه على داود  (43)

تا  عنه وعفر الخلدي  كتم رويم حب الدنيا اربعين سنة. للم يد ينمر  ابن الوو ي، المنتمم، 
م( الكواكب الدرية 1031هـ/952؛ المناوي،  ين الدين محمد بن عبد الر وف، )163، ص12ج

 -95، ص 2م، ج1999يي تراوم الساد  الصويية، ت:  محمد اديب الوادر، دار صادر، بيروت، 
96. 

 .65، ص2؛ السدروردي، عوارف المعارف، ج652القشيري، الرسالة القشيرية، ص (44)
احمد بن محمد النوري احد اشدر المتصوية يي وتته ترال القرلن يي صغر  وال مه ابو  العم   (45)

معه يي دكانه، يكان يدرا ويعم  ويسأ  ما س يعلمه لقربه من اه  العلم، كان حسن المعاملة 
م(. للم يد ينمر  ابن مفر، ابي هشام محمد بن محمد الملكي 1165هـ/ 295يي )واللسان تو

؛ ابن 158-156م(، ابنا  نوبا  اسبنا ، مطبعة التقدم، القاهر ، د.ت، ص1165هـ/ 567)ت
 .475الوو ي، صفة الصفو ، ص 

 .61عوارف المعارف، ص (46)
 .26السدروردي، عوارف المعارف، ص  (47)
 .28، ص اللما يي التصوف (48)
 .62السدروردي، عوارف المعارف، ص (49)
ابو حامد محمد بن محمد بن محمد حوة اسسمم ولد يي مدينة طوا يي خراسان وكان والد   (50)

يشتغ  بغ   الصوف وسمي الغ الي لذلال، درا العلم والود  والفلسفة والمنطق، والخذ علم 
ت العديد  يي التصوف وغير . للم يد الكمم عن شيو  كبار وطالا كتب كثير ، واللف المصنفا

 .213، ص16؛ ابن كثير، البداية والنداية، ج216، ص4ينمر  ابن خلكان، وييات اسعيان، ج
 .33م، ص2005الغ الي، احيا  علوم الدين، دار ابن ح م، بيروت،  (51)
 عابدا  ناسكا  ابو سعيد الحسن بن ابي الحسن البصري إمام اه  البصر  كان عالما  وامعا  رييعا   (52)

م( الطبقات 844هـ/ 230لهُ الكثير من الطلبة. للم يد ينمر  ابن سعد، محمد بن سعد بن منيا )ت
؛ الطبري، 182-157، ص9م، ج2001الكبير، ت:  علي محمد عمر، مكتبة الخانوي، القاهر ، 

 .279، ص5تاريخ الرس  والملوال، ج
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من النسا  المتعبدات الصوييات، وكانت موس  آل   ام الخير رابعة بنت إسماعي  البصرية كانت (53)

عتيال وكانت تصلي اللي  والندار، ومن وصاياها اكتمو حسناتكم كما تكتمون سي اتكم توييت 
ودينت بماهر القدا. للم يد ينمر  السلمي، ذكر النسو  المتعبدات الصوييات، ت:  محمد محمود 

؛ ابن الملقن، سراج الدين ابو حفص عمر 27م، ص1993الطناحي، مكتبة الخانوي، القاهر ، 
ليا ، ت:  نور الدين شريبة، القاهر ، 1407هـ/804ت)  .408م، ص1994م(؛ طبقات األوب

 .221، ص 3؛ حسن، تاريخ اسسمم، ج95، ص1الشعراني، الطبقات الكبرا، ج (54)
التصوف ؛ عبد الرحمن بدوي، تاريخ 17التفتا اني، مدخ  إِلى التصوف اسسممي، ص (55)

 .167اسسممي، ص 
م(، حقا ق عن التصوف، د. 1991هـ/1412عيسى عبد القادر بن عبد ا بن تاسم الشاذلي )ت  (56)

 .15؛ حلمي، محمد مصطفى، الحيا  الروحية يي اسسمم، ص21م، ص2001مط، دمشق، 
وتونب شدوات وهي يطم النفا عن المألويات، والبعد عن الخواطر الشيطانية مفرد مواهدات   (57)

النفا، وتا  بعةدم ان مروعدا إِلى ثمث  س تأك  اس عند الفاتة، وس تنام اس عند الغلبة، وس 
تتكلم اس عند الةرور  وندايتدا المشاهد ، يم مواهد  بعدها. للم يد ينمر  ابن عويبة، 

للطباعة ؛ الشرتاوي، حسن، معوم الفام الصويية، م سسة مختار 11مصطلحات التصوف، ص 
 .163م، ص1987والنشر والتو يا، القاهر ، 

 .490ابن خلدون المقدمة، ص  (58)
 .22عيسى، حقا ق عن التصوف، ص (59)
 .490المقدمة، ص (60)
الوَّ  من ابتدالت على يد  نشأ  التصوف يي الكوية لم يعرف الكثير عن حياته. ماسينيون،  (61)

 .22؛ عيسى، حقا ق عن التصوف، ص34التصوف، ص
 .24؛ عيسى، حقا ق عن التصوف، ص221، ص3حسن، تاريخ اسسمم، ج (62)
 .414؛ حاوي خليفة، كشف المنون، مج، ص 43القشيري، الرسالة القشيرية، ص (63)
 .222، ص3ينمر  ما تاله الدكتور حسن إبراهيم حسن، تاريخ اسسمم، مج (64)
 .17التفتا اني، مدخ  إِلى التصوف، ص  (65)
 .293المقدمة، ص  (66)
وابر بن حيان بن عبد ا اس دي عالم عربي، برع يي علوم الكيميا  والدندسة والفلال والفلسفة  (67)

والطب والصيدلة تويي يي الكوية وعمر  خمسة وتسعين عاما . للم يد ينمر  القفطي، اخبار 
 .104-103، ص2؛ ال ركلي، األعمم، ج124العلما  باخبار الحكما ، ص

 الحارث بن اسد من العلما  المشايخ يي العلوم واسشارات من اه  البصر  وله ابو عبد ا (68)
؛ 58العديد من الم لفات والتصانيف تويي ببغداد. للم يد ينمر  السلمي، طبقات الصويية، ص

 .198، ص11ج، الوايي بالوييات، ؛ الصفدي، 308، ص11ابن الوو ي، المنتمم، ج
ري من متكلمي المعت لة له العديد من التصانيف سمي بالواحم ابو عثمان عمرو بن بحر البص (69)

؛ ابن اسثير، الكام  يي 94-93، ص 12لوحوم عينيه. للم يد ينمر  ابن الوو ي، المنتمم، ج
 .213، ص6التاريخ، ج

هي صفة احدا مراتب التصوف، والمممتي هو من س يبالي بالناا يم يمدر خيرا  وس يةمر  (70)
هي مراتب يي التصوف. للم يد ينمر  ابن عويبة،  ان الفقر والمممتة والتقريب شرا ، ويقا  

 .34مصطلحات التصوف، ص
ماسينون، وعبد الر ا  مصطفى، التصوف، ترومة، لونة دا ر  المعارف اسسممية، دار  (71)

 .27-26م، ص1984الكتاب اللبناني، بيروت، 
مبج إختلف يي شخصه وامر وسدته وامر  يقد كان ابو عبد ا الحسين بن منصور ولقبه الح (72)

الم رخون يمدرونه ك  مر  ما طا فة وهو على مذهب ك  توم سوا  كان سنة او شيعة او 
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متع لة او صويية دون ان يفدموا نمرته الفلسفة، له العديد من الم لفات اشدرها الطواسين. 
، 14؛ ابن كثير، البداية والنداية، ج44، ص7للم يد ينمر  ابن اسثير، الكام  يي التاريخ، ج

 .842-833ص
 .18التفتا اني، مدخ  إِلى التصوف اسسممي، ص (73)
وما كلمة خانقا ، وهي لفمة يارسية معربة بمعنى البيت، وهو المكان الذي يتخذ  ال هاد  (74)

المبتكر لدا الصويية مكانا  سدا  اذكارهم، ولم تعرف هذ  اسماكن تب  الدولة اسيوبية، وكان 
صمع الدين اسيوبي. للم يد عندا ينمر  القلقشندي، ابو العباا احمد بن علي 

م(، صب: اسعشى يي صناعة اسنشا، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهر ، 1421هـ/821)ت
م(، الخطط 1441هـ/845؛ المقري ي، ابو العباا احمد بن علي )ت368، ص3م، ج1932

م، 1988ندم محمد ع ب ومديحة الشرتاوي، مكتبة مدبولي، القاهر ، المقري ية، ت:  محمد  ي
 .423، ص2ج

 .32ماسينيون، التصوف، ص  (75)
وما كلمة مريد، وهو الطالب الذي يدخ  تحت تربية احد الشيو  ويكون س اراد  له دون موس   (76)

غني،  ؛ تاسم35-34؛ ص10وهو الشيخ. للم يد ينمر  ابن عويبة، مصطلحات الصويية، ص
 .650-649تاريخ التصوف يي اسسمم، ص

 .18التفتا اني، مدخ  إِلى التصوف اسسممي، ص  (77)
الباطنية  كلمة مأخوذ  من كلمة بطن بمعنى ما خفي وومعدا بواطن، وهي ك  داخ  والباطنية  (78)

غة ومعرية يرتة دينية تقو  ان النصوص الدينية لدا معنيان احدهما ماهر يفدمه الناا بواسطة الل
اساليب الكمم، والثاني باطن س يدركه اس اللذين إختصدم ا بدذ  المعرية، وتد اختلف 
الم رخون يي تحديد  من مدور مذهبدم، ومن اصولدم عدم نشر عقا دهم واليكارهم. للم يد 

؛ محمد عمار ، الوسيط يي المذاهب 1088-1087ينمر  الفيرو  البادي، القاموا المحيط، ص
 .98م، ص1999صطلحات اسسممية، دار ندةة مصر للطباعة والنشر، القاهر ، والم

؛ ابو الحسن الندوي، روا  الفكر والدعو ، تقديم  132-131الغ الي، المنقذ من الةم ، ص (79)
 .241م، ص2007مصطفى السباعي ومصطفى الخن، دار ابن كثير، دمشق، 

 .243ا  الفكر والدعو ، ص؛ الندوي، رو153-151المنقذ من المم ، ص (80)
ابو ي يد احد اشدر المتصوية يي القرن الثالث الدورية عريت طريقته بالبسطامية وتمي ت  (81)

بالشط:. للم يد ينمر  البسطامي، الموموعة الصويية الكاملة ويليدا كتاب الشط:، تقديم  محمد 
 .45م، ص2004عباا، م سسة المدا، سوريا، 

؛ النوار الطر  الصويية يي مصر، دار 18لى التصوف اسسممي، صالتفتا اني، مدخ  إِ  (82)
 .80، د.ت، ص5المعارف، القاهر ، ط

 .10بدر، ترا ات يي التصوف اسسممي، ص (83)
هو عبار  عن تكثيف اسشيا  ماهرا ، والمعنى عبار  عن تلطيفدا باطنا  يحا الكا نات اواني  (84)

إِلى اسواني، وخع بحر المعاني لعلال تراني يمثا  الكون  حاملة للمعاني، تا  القشيري  س تنمر
ماهر  كالثلج وباطنه كالما ، كذلال الكون ماهر  حا وباطنه معنى، يم تيام للحا بدون معاني 

 .24وس مدورللمعاني بمحا. للم يد ينمر  ابن عويبة،مصطلحات التصوف، ص
روات اولدا  رياةة العامة، وهي وهي تمرين النفا على تبو  الصد  وهي على ثمث د (85)

تدذيب اسخم  بالعم ، ورياةة الخاصة وهي حسم التفر ، ورياةة خاصة الخاصة وهي 
توريد الشدو ، وهي عند اه  التصوف الخروج عن طبا النفا وتدذيب األخم . للم يد ينمر  

اعو ، دار م(، منا   السا رين، ت:  علي ي1089هـ/ 481الدروي، عبد ا اسنصاري )ت 
؛ ومعة، علي، سبي  المبتد ين يي شرع البدايات من 223م، ص1988الكتب العلمية، بيروت، 

 .177م، ص 2007منا   السا رين، الدي ة العامة لدار الكتب والوثا ق الفنية، القاهر ، 
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( وس يرتة دينية ت من بإمامه إسماعي  بن اإلمام وعفر الصاد  بن محمد الباتر )عليدم السمم (86)

ت ا  يرتدم منتشر  يي انحا  العالم اسسممي. للم يد ينمر  المقري ي، مذاهب اه  مصر 
 .36م، ص1973؛ عبد الرحمن بدوي، مذاهب اسسمميين، بيروت، 100وعقا دهم، ص

احد مراتب الصويية التي يترتى ييدا الصويي من مرتبة إِلى الُخرا ليص  إِلى دروة الفنا ،  (87)
ندم واحد خلفه غير  وهذ  المراتب هي النقبا  والنوبا  والبدس  واسخيار والعُمد وكلما تبع م

والقطب والغوث والسياحون ثم يصلدم ابو طالب المكي إِلى القطب واسوتاد واسبدا  ثم وةا 
الدوويري تفصيمت وديد  هم اسخيار واسبدا  واسوتاد ثم النقبا  والقطب والغوث. للم يد 

؛ 78، ص2م(، توت القلوب، ج998 /386طالب المكي، محمد بن علي بن عطية )ت ينمر  ابو
 .448-447الدوويري، كشف المحووب، ص

 سنتحدث عنه وعن طريقته بالتفصي  سحقا .م( 1233 /632شداب الدين عمر )ت  (88)
لن ابو بكر محمد بن علي بن احمد الطا ي الحاتمي ولد يي مرسيه ونوب اسندلا وترال القر (89)

وطلب العلم والتقى بالفيلسوف ابن رشد وانتق  يي البمد والخذ عن مشايخدا واستقر يي الشام 
، 6؛ المقري ي، المقفى الكبير، ج79، ص4وتويي بدا. للم يد ينمر  اليايعي، مرل  الونان، ج

الذهبي،  291ص المكتبة المغربية، بيروت، د.ت،  ومعة، تاريخ يمسفة اإلسمم، ؛348ص
 . 300، ص2م، ج2000سين، التفسير والمفسرون، مكتبة وهبة ، القاهر ،محمد ح

ابو حفص شرف الدين عمر بن علي بن مرشد الحموي احد اشدر الشعرا  المتصويين كانت  (90)
اشعار  كلدا يي العشق اسلدي مندا وا ت تسميته ولد بمصر واشتغ  بالفقه الشايعي اتوه إِلى 

عاما  وكانت هذ  الع لة هي منبا اشعار . للم يد ينمر  ابن  طريق التصوف واعت   خمسة عشر
 .215 -214، ص3؛ الذهبي، مي ان اسعتدا ، ج454، ص3خلكان، وييات اسعيان، ج

عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر ويلقب بقطب الدين يي المشر  ومسقط رالسه بمرسيه  (91)
 لفات يي التصوف وكانت له طريقة خاصة يي اسندلا اتوه نحو التصوف الف العديد من الم

؛ 105، ص2يي الكتابة. للم يد ينمر  المناوي، الكواكب الدرية يي تراوم الساد  الصويية، ج
 .573، ص7ابن العماد، شذرات الذهب، ج

؛ منصور، احمد صبحي، العقا د الدينية يي 20التفتا اني، مدخ  إِلى التصوف اسسممي، ص (92)
 .37اسسمم والتصوف، ص  مصر المملوكية يي

هي سير العبد يي طريقه على منا   ومقامات علمدا ا بعلمه وخصدا بارادته، ومندم من  (93)
اوملدا بثمث وهي حسب ترتي السالال للطريقة هي الملال والملكوت والوبروت، ويقابلدا يي 

لك  مقام بد  ونداية  اركان الدين اسسمم واسيمان واسحسان ويقو  الكمباذي  عن المقامات
وبيندما احوا  متفاوتة ولك  مقام علم والى ك  حا  اشار ،وما ك  مقام اثبات ونفي.للم يد 

؛ابن عربي ،شطرنج العاريين ،رسالة شرع محمد 14ينمر التعرف لمذهب اه  التصوف، ص
؛ابن عويبة 11بن الداشمي بن عبد الرحمن التلمساني الدمشقي ،مطبعة بيروت، د.ت،ص

 .30صطلحات التصوف ،صم
 .61المنويي، المدخ  إِلى التصوف، ص  (94)
 .95م، ص 1980الشرنوبي، احمد عرب، تا ية السلوال إِلى ملال الملوال، مكتبة القاهر ،  (95)
الطريق هي مراسم الحق المشروعة التي س رخصة ييه، وس طريق اس ا وما شرعهُ، وس  (96)

صادتا ، يالطريق المطروتة هي الشريعة، يمن سار يي هذا يقتدا بشيخ س الدب له، وان كان 
الطريق، وص  إِلى الحقيقة، وما ثم حقيقة تخالف الشريعة ألنَّ الشريعة من وملة الحقا ق، يدي 
حقيقة لكندا تسمى شريعة يعين الشريعة هي عين الحقيقة. للم يد ينمر  ابن عربي، شرع رسالة 

، دار اسيمان، دمشق، 2وتأليف  محمود الغراب، طروع القدا يي محاسبة النفا، وما 
 .30؛ ابن عويبة مصطلحات التصوف، ص13م، ص1994

 .277؛ الويمني، الغنية، ص 90القشيرية، ص (97)
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 .44العلموي، المفيد يي ادب المعيد، ص  (98)
 .24؛ النوار، الطر  الصويية، ص 70عوارف المعارف، ص (99)
 .69 المنويي يي بداية الطريق، ص (100)
 .253السدروردي، عوارف المعارف، ص  (101)
هــ 1303التاديي، تم د الوواهر يي مناتب الشيخ عبد القادر، المطبعة اسميرية، القاهر ،  (102)

 .47؛  يدان، الطريق الصويي، ص 190؛ الويمني، يتوع الغيب، ص17ص
 .14ص  م،1992عيسى، عبد  غالب احمد، مفدوم التصوف، دار الوب ، بيروت،  (103)
 .100تا ية السلوال إِلى ملال الملوال، ص  (104)
لداب السلوال، ت:  محمد غسان ع تو  ومحمد  كريا ال عيم، دار السناب ، دمشق، الويمني،  (105)

 .55م،  ص1995
 .229 -189الكيمني، الشيخ عبد القادر اإلمام ال اهد القدو ، ص  (106)
 .18بو العباا المرسي، ص ؛ محمود، ا34الشعراني، اسنوار القدسية، ص (107)
 .161 -160الويمني، الفت: الرباني، ص  (108)
م( واما 1923هـ/ 1311ةيا  الدين احمد بن مصطفى بن عبد الرحمن النقشبندي ت ) (109)

ليا ، ت:  احمد يريد الم يدي، مطبعة دار الكتب العلمية، بيروت،  م،ص 1971اسصو  يي األوب
53- 54. 

 .60؛ القادر، الكنو  الربانية، ص1290-1289، ص 3الويمني، الغنية، ج (110)
، ص 2الويمني، الوصية، ديوان عبد القادر الويمني؛ السدروردي، عوارف المعارف، ج (111)

220. 
 .1290، ص 3الويمني، الغنية، ج (112)
 .130الويمني، لداب السلوال، ص  (113)
م( احوا  السالكين، دار 9816هـ/ 1091الكاشاني، محمد محسن بن مرتةى ابن محمود )ت  (114)

 .42 -41م، ص 2005المحوة البيةا ، بيروت، 
 .22الويمني، الفت: الرباني والفيع الرحماني، ص  (115)
 .99الشطنويي، بدوة اسسرار، ص (116)
 .276، ص 2الوامي، احمد يت: ا، سوان: تلبية، دار الغ الي للطباعة والنشر، سوريا، مج (117)
 .119ية  سور  التوبة، اآل (118)
 .20 -18التاديي، تم د الوواهر، ص  (119)
 .18؛ محمود، السيد البدوي، ص 34الشعراني، اسنوار القدسية، ص (120)
 .1289 -1288، ص 3الويمني، الغنية، جينمر   (121)
 .170؛ التفتا اني، مدخ  إِلى التصوف، ص 53، ص2الغ الي، احيا  علوم الدين، ج (122)
 .198معارف، ص السدروردي، عوارف ال (123)
 .34الشعراني، اسنوار القدسية، ص  (124)
 .29العطاا، مدور الحقا ق، ص (125)
 .26؛ النوار، الطر  الصويية، ص271الويمني، الغنية، ص (126)
 .31سور  النور، اآلية   (127)
 .30 -29الويمني، الفت: الرباني والفيع الرحماني، ص (128)
 .64وف، ص الكمباذي، التعرف لمذاهب اه  التص (129)
 .18؛ محمود، السيد البدوي، ص 271الويمني، الغنية، ص (130)
 .64؛ النوار، الطر  الصويية، ص 271الويمني، الغنية، ص (131)
 .92سور  النح   اسية   (132)
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 .26؛ النوار، الطر  الصويية، ص271الويمني، الغنية، ص (133)
وم ييما تنتوه الخلو  من اسسرار الشعراني، عبد الوهاب، الووهر المصون والسر المرت (134)

من مقدمة  6م، ص2007والعلوم، ت:  شريف مصطفى الحنفي، دار ووا من الكلم، القاهر ، 
 المحق.

ابن عويبة، معراج التشوف إِلى حقا ق التصوف، مرك  التراث الثقايي، الدار البيةا ، ت:   (135)
 .30 -28عبد المويد خيالي، د.ت، ص 

 .11هـ، ص1400السلوال إِلى ملال الملوال، مكتبة اس هر الشريف، القاهر ،  الشرنوبي، تا ية (136)
؛ ينمر  عبد الوهاب الشعراني، اسنوار يي صحبة اسخيار، 124 -123اسنوار القدسية، ص (137)

 م.2007مكتبة ابو ايوب اسنصاري، دمشق، 
م، ص 2004نية، القاهر ، الشعراني، البحر المورد يي المواثيق والعدود، مكتبة الثقاية الدي (138)

16. 
 .202عوارف المعارف، ص  (139)
 .194ابو طالب المكي، توت القلوب، ص  (140)
م(، المكتبة اس هرية، 1775هـ/1153الشايعي، احمد بن محمد بن عباد المحلي ) ت بعد (141)

 .52؛  يدان، الطريق الصويي، ص77؛ الشاذلي، المفاخر العلية، ص67القاهر ،د.ت،ص
 .1281، ص 3ني، الغنية، جالويم (142)
 .236، 234الويمني، الفت: الرباني، ص  (143)
 .743الرسالة القشيرية، ص  (144)
 .10سور  الفت:، اآلية   (145)
 .29؛ النوار، الطر  الصويية، ص 46العطاا، مدور الحقا ق، ص (146)
 .40العطاا، مدور الحقا ق، ص  (147)
يخ الخانقا  إِلى المريد ليوعله اصم  يي طريقته او تبعا  اللباا او الطاتية التي يقوم بإلباسدا ش (148)

لدا ويي لبا الخرتة يلسفة معينة، يدي ترمي إِلى اسنسم  عن اسراد  الذاتية والدخو  يي اراد  
الشيخ، كما ان لدذ  الخرتة مسميات مندا خرتة القطبية او خرتة الوس  للشيخ صاحب الطريقة. 

؛ مت ، لدم، 491؛ ابن خلدون، المقدمة، ص244، ص4رل  الونان، جللم يد ينمر  اليايعي، م
الحةار  اسسممية يي القرن الرابا الدوري، تعريب  محمد عبد الدادي ابو ريد ، دار الكتاب 

 .31، ص 2العربي، بيروت، مج
 هي الحةور بمعنى القرب المقرون بعلم اليقين وحقا ق حق اليقين. للم يد ينمر  الشعراني، (149)

 .238؛ التفتا اني، مدخ  إِلى التصوف اسسممي، ص121، ص1الطبقات الكبرا، ج
ليا ، ص (150) ؛ التفتا اني، مدخ  إِلى التصوف 62-61الكمشخانوي، واما اسصو  يي األوب

 .20؛ النوار، الطر  الصويية يي مصر، ص 69اسسممي، ص
 .18ي مصر، ص؛ النوار، الطر  الصويية ي141الورواني، التعريفات، ص (151)
الما الطريقة عند اه  الحقيقية هي عبار  عن مراسم ا تعالى واحكامِه التكليفية التي سرخصة  (152)

ييدا، وهي المختصة بالسالكين إِلى ا تعالى، يالطريق هو موةا الذهاب، والعلم يسمى شريعة، 
لفو  بك  مطلب. للم يد والعم  بالعلم يسمى طريقة، واو  الطريق المسير ما التعب وندايته ا

 .18-17؛ العطاا، مدور الحقا ق، ص221، ص5ينمر  ابن منمور، لسان العرب، ج
 .245كشف المحووب، ص  (153)
 .22العطاا، مدور الحقا ق، ص  (154)
 .107، ص 2روا  الحاكم المستدرال عن ابي إمامة يي شرع الواما الصغير، ج (155)
 .22الحقا ق، ص ؛ العطاا، مدور 75عوارف المعارف، ص (4) 
 .245 -241كشف المحووب، ص  (156)
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 .25 -24العطاا، مدور الحقا ق، ص  (157)
السابق  هو الذي الَسقط مراد  بمراد ا ييه، وتي  السابق يعبد على الديبة، وسينسى ربه،  (158)

ويتلذذ بالبم ، وهذا هو حا  الصويي. للم يد ينمر  الحنفي، عبد المنعم، معوم مصطلحات 
 .125م، ص1987، دار المسير ، بيروت،2يية، طالصو

 المحق  لم نعثر للكلمة على تفسير ييما اطلعنا عليه من مصادر التصوف. (159)
 .28 -26العطاا، مدور الحقا ق، ص  (160)
 .31؛ النوار، الطر  الصويية، ص40العطاا، مدور الحقا ق، ص  (161)
 .122سور  البقر ، اآلية   (162)
(163)  
 .34؛ النوار، الطر  الصويية، ص212قشيرية، ص الرسالة ال (164)
 .111؛ الطبرسي، مشكا  اسنوار، ص13ابن عويبة، مصطلحات التصوف، ص  (165)
م(، 1277هـ/676النووي، محي الدين يحيى بن شرف الدين بن مري الخ امي الدمشقي )ت  (166)

 .61م، ص 2001اسذكار، ت:  عامر بن علي ياسين، مكتبة ابن خ يمة، الرياع، 
 .3ابن عطا  ا، مفتاع الفمع يي تدذيب النفوا، المطبعة المحمودية، القاهر ، د.ت، ص (167)
 .125اسنوار القدسية، ص (168)
 242بدوة اسسرار، ص (169)
 .35اسنوار القدسية، ص  (170)
؛ عبد المنعم صبحي، الفلسفة اسخمتية يي اسسمم، ص 111الطبرسي، مشكا  اسنوار، ص (171)

253. 
 .47النووي، اسذكار، ص  (172)
 .23الشعراني، موا ين القاصرين، ص (173)
عبد الرحمن بن محمد اسنصاري، مشار  انوار القلوب ومفات: اسرار الغيوب، ت:  ريختر،  (174)

 .83 -82دار صادر، بيروت، د.ت، ص 
 .163؛  رو ، تواعد التصوف، ص236اسنوار المقدسية، ص (175)
 .17الفمع، ص  ابن عطا  ا، مفتاع (176)
 .65؛ وعد  المريد الصاد ، ص 171 رو ، تواعد التصوف، ص (177)
م، ص 2011العتيبي، خالد بن ناصر، الطريقة الشاذلية، مكتبة الرشد، ناشرون، الرياع،  (178)

253. 
 .5هـ، ص 1296اسربلي، عبد القادر، حوة الذاكرين ورد المنكرين، مطبعة اسسكندرية،  (179)
 .53قشيرية، ص الرسالة ال (180)
 .50التمكين يي شرع منا   السا رين، ص  (181)
 .276 -273اللما، ص (182)
 .199، ص 3احيا  علوم الدين، ج (183)
 .29- 28الع  بن عبد السمم، بين الشريعة والحقيقة، ص  (184)
 .119التفتا اني، مدخ  إِلى التصوف اسسممي، ص (185)
 .199، ص 6الغ الي، احيا  علوم الدين، ج (186)
ليا ، ص (187)  .48؛ النوار، الطر  الصويية يي مصر، ص310النبداني، واما كرامات األوب
وسمي بدذا اسسم نسبة إِلى  وهواو  واما من وواما اسيوبيين بدمشق يقا بصالحية دمشق (188)

السلطان الذي بنا  وهي اتدم تسمية للواما عريدا الم رخون، كما عرف بواما الحنابلة وتد بنا  
م(. للم يد ينمر  ابن كثير، البداية  1211هـ/589محمد بن احمد بن تدامة المقدسي سنة ) الشيخ

م(، 1510هـ /909؛ ابن عبد الدادي، يوسف بن محمد بن تدامة )ت716، ص16والنداية، ج
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؛ الحايم، محمد مطيا ،واما 152م، ص1943ثمار المقاصد يي ذكر المساود، دمط، بيروت ،
 .21م ، ص 2002رالبشا راسسممية، بيروت ،الحنابلة الممفري، دا

؛ خطار، 6م، ص2005السيوطي، حسن المقصد يي عم  المولد، مكتبة المسلم، القاهر ،  (189)
، دمشق، 2يوسف محمد، الموسوعة اليوسفية يي بيان ادلة الصويية، مكتبة دار اسلباب، ط

 .138م، ص 1999
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 اللغرافية البار خية للبص   في مصر وبالد الشام
يه 648) في عصر نالطين الممالي  البحر ة

 م(1382يه /784)-م(1250/
 رمان البميميد. ا

 
 
 

انوضاع السيانية والثقافية في عصر نالطين : المبحث االول
 الممالي  في مصر وبالد الشام

 انبشار البص   في مصر وبالد الشام:  المبحث الثاني

اشههسر المبصهه فة فههي مصههر وبههالد الشههام فههي عصههر : المبحههث الثالههث
 نالطين الممالي 
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 الملخص
 

ال ةةة لهةةةابلبحعصةةةرلهةةةيلب خشةةةو لفةةةوهر لبحخصةةةيبلب لبهةةة لمةةةول ميةةةاللبح يةةةو لبحفننيةةة
قب ةةةةعونلمةةةةضلحةةةةف لبألمةةةةربنلقبح ةةةةنايضل،لب خشةةةةو بنلقب ةةةةعونل اي ةةةة لحاةةةة لاشةةةةءيعونلا يةةةةربنلقدعمةةةةولن

ق ثةيبلمةضلب ةن ه لبمنةي ييضلبحرييةةرلمةضلعةودباه لحيايحةيبلب هة لق ثةال نةة لبحةانضل،لبحمموحيةك
 لبحةةفنضلبحةةا لاةةو لقمةةضلهةةاهلبحعةةودب ل ةةالعخه لبحصةةيهيالبحخةة لشةةء لع يهةةولصةةن،للنةةي 

قمعخاةةةفل هةةة للثوةةةي لمءوح ةةةه لقم ةةةخم لِإحةةةىلب ةةةيبحه لقمشةةةء ،ل اةةةر لبحع مةةةونلقبحصةةةيهيا
ق ةو لبحمموحيةكلع ةىل هءة ل،لبعخاودبنلا يربنلقم فللع يه لبحرييرلمضلبمميب لبحخ ل ءمعهةو

  لدعم لح مب  و لبحصةيهيالبحخة لبصةث  لمةنيبنلحرة لاوحة ل بثةالِإْيل ءةفل يهةولل ةيب ل
قب دبدلعةةةةةةفدل،لق ةةةةةرب َبلمةةةةةةضل  ةةةةةةي لبح يةةةةةو لقلةةةةةة ياهو،لقبحشةةةةةةرب لدق لب لعنةةةةةةونبحلعةةةةةويل

بحمخصي الم يمولمعفلب د ودلعفدلبحايب علقبحر  لقبحالقب ولِإحةىلجو ة لبمثثةوطلقبألق ةوبل
،لبحخ لثث  لقبق   لع ىلهاهلبحمب  و لقدعم ل ظومهةولقمكنخهةولمةضلبحقيةويل ر ةوحخهو

قان ة ل،لللبحصيهيالمنهولبحلرماةالبحانوييةاق شأ ل  لهابلبحعصرل  لمصرلبشهرلبحلرل
بقلبمثمف البحخة لنن ة ل،لي(لقبحلرماالبح فقما1110ه 598ِإحىلع فلبحرثي لبحانوي ل  

ي(لبحا لعو ل  لانلو،لقعظ لشأ  ل1276ه 675باثوعهولِإحىلبح يفلبثمفلبح فق ل  
ر ل ةة لكمةةولفهةةلقب خ ةة لبحيةة لجمهةةي لا يةةرلمةةضلبحنةةوطلقمةةنه لبح ةة لو لبحظةةوهرل ي ةةرط،

قمن ةة لباثوعهةةولِإحةةىلبحشةةيملب ةةربيي ل،لد ةيللموحيجةة لبحث ةةر ل ةة لمصةةرلبحلرماةةالبحف ةةي يا
،لي(لقهاهلبحلرماالعوصر لبحلرماةالبمثمف ةالبحمةااي  لب  ةونل1277ه ل676بحف ي  ل  

كمةةةولق ةةةف لِإحةةةىلمصةةةرلاةةةرللصةةةيهيالاييةةةر لمعظمهةةةولمةةةضلبحم ةةةر لقبأل ةةةفح لاوحمفننيةةةال
بحشةةويحيال،ل وةننلعةةضلمشةةو مل،لقبحر و يةةا،للرماةةالبحاود مةاقمةةضلقبحعةربللبميةةو لبح،لقريرهةو

نخثعي لحهاهلبحلرلل و قبلع ىل هءهولقبصثجلحه لب  ل  لمصرلق ندلبحشويلبميو لب  ل
قجةن لبحةفنضلبحرقمة لقريةره ل،قا هة لقجةفقبل ة ل،لقب  لبحاو ة لبحقثةو  ل،لبح ثوطلبحمر  

حةةانضلحةة لن  يةةيبلب لب ا ةةميبلِإحةةىلمصةةرلار ةةالصةةوح الحنشةةرلاعةةوحيمه لبحصةةيهيالقمةةابه ه لقب
 ةةةرللصةةةيهيالحرةةة ل ر ةةةالشةةةياهولقشةةةعو هولق مهةةةولقبعنمهةةةولقبق بدهةةةولقبياو هةةةولقمرمةةةفنهول

 قمخثعيهو.
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 المبحث االول
انوضاع السيانية والثقافية في عصر نالطين الممالي  في مصر وبالد 

 الشام
 

 اوال : االوضاع السيانية 
ل-ي1171هةة 567 ل(2 معةفلبمنةي ييض،لي(1250هةةة 765بح كة  ل(1 ا   لبحمموحيةك

قبحمموحيةةةةةةةةكل،لقاةةةةةةةةيبحىلع ةةةةةةةىلبح كةةةةةةةة لمةةةةةةةول ةةةةةةةةيضلبحمموحيةةةةةةةكلبحث رمةةةةةةةةا،لي(1253هةةةةةةةة 655
ثنثةةالقخم ةةي ل ةة لو ونلعةةودلمعوةةه لل(3 ،لي(1517هةةة 922ل-ي1250هةةة 648بح رجيةةا 

 ينمةةةولثكةةة لمعوةةةه لبشةةةهرلمعةةةفقدب لقاةةةو لب ةةةر ه ل،لإحةةةىلبح كةةة لمةةةرايضلبقلثةةةنالمةةةرب 
قبح ةةةةة لو ل،ل(4 لي(1277هةةةةةة 676ل-ي1260هةةةةةة 658 ه لعهةةةةةفبنلبحظةةةةةوهرل ي ةةةةةرطقباةةةةةيح

قب نةةةةةةةةةةةةةةةةةةة لم مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفل،لي(1290هةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 690-ي1279هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 678 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةنقق لبمح ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ل 
إحةةةىلب ل ةةةال ل ةةةنحخه ل يةةةفلبحءربك ةةةال،لي(1340هةةةة 740-ي1294هةةةة 693بحنوصةةةر 

ل(5 ي(.1382هة 784 نا 
فاهولمصةةةرلبثةةةيب لبحعصةةةرلحيجةةةف ولهيةةة لعةةةف لم وصةةة لقا ةةةيم لشةةةهلقحةةةيلاخثعنةةةول
قحعةةةةةةةة لب ةةةةةةةةر لا ةةةةةةةةكلبمثةةةةةةةةفبالهةةةةةةةة لهالممةةةةةةةةالبحخخةةةةةةةةرل ةةةةةةةةنال،لقمفننةةةةةةةةالدمشةةةةةةةةع،لقبحشةةةةةةةةوي

،لق فب ةةالدخةةي لدمشةةعلا ةة ل ةة لنالبحظةةوهرل ي ةةرط،ل(6 لي(ل ةة لثمةةا1260هةةة 658 
قمعةة لجموعةةالمةةضلل(7 ،لي(1261هةةةل 659ق ةةفقيلبق لخ ي ةةال ثو ةة لبحةةىلمصةةرل ةةنال 

قبحخاةةىلمةة لبحم ةةكلبحظةةوهرل،لرقاةةو ل ةةفلخةةردلمنهةةولمعةةفلب لم رهةةولح خخةة،لبحعةةر لمةةضلم ةةفبد
بحةةا لاةةو ل ةةفلاواثةة لقدعةةوهلح  وةةي لبحيةة لقحمةةولقصةة لبحاةةوهر لثوةةرلحاةةونهلل(8 ،ل ي ةةرط

 ةضلع ةفلبح ةنيلقاخةرق لل(9 جموعالمضلبحشيي لبمكو رل  لعصره لبشهره لبحشةيملبحعةال
ل(11 قع لبحا ي البحم خعصة ،لبح ثو  مأمرلهللالل(10 قشهفقبلب  لب ضلبحا ي البحظوهر،لريره

ل(12 لكةفقبل  ةث لقحاة لموحم خنصةرلمةوهلللبمةولبحاو ة لبثمةفلموهلللبح ثو  لخ ي الم ةفبدلبحةانض

قاةةو لقصةةيح ل ةةةنال ةةخمويالا ةة لقخم ةةيضل ءمةة لبحنةةوطلع ةةةىلل(13 ل، ةةضلم مةةفلبحظةةوهر
،ل(14 قثوةرلبحاولة لنيمئةالاةودلبحةفنضلب ةضل نة لبمعةال،لاثاواه لممء ة لبحم ةكلموحا عةا

ق ةو  لحة لبحم ةكل،لود لبحعر لبحيبص يضلمع لموم خ ولةا وث  ل  ث ل  ل ي لبحا  ونلمشه
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قخلةة لحةة ل،لقحا ةةيهلبحم خنصةةرلمةةوهلل،لبحظةةوهرلق ةةويرلبحنةةوطلق صةةث لح ان ةةالب  ةةنميا
قصةةف  لبحمرب ةة لبح ةة لو يالمأخةةالبح يعةةالحةة ل،ل(15 ق  ةة لب ةةم لع ةةىلبح ةةكا،لع ةةىلبحمنةةو ر

ل(16 ،لح لقاخ لاا يةفهلحة ل ةاحكق يضلهيلح   لو لبحظوهرل ويرلبعمو،ل ويرلبعمو لبح  لو   ل

معفهولشهف لدمشعلجم المضلبحخ يم لقبحخلي ب لبحخ لدب  لحهةولاة لبحة ندل اةفل وةننل
قمولاةود لبألمةي لا ةكضل ة لجهةال،لعضلجم المضلبحخ ييرب لب دب مالقبحخنظيميالبمخر ل

ثخىلهوج لق ون لبألقلو ل ة لجهةالبخةر لقاةو لبك ةرلخلةرلنخهةفدلمصةرل ة ليحةكل
بملإ لاوي ةةةالمةةةنه ل،لماةةةربنلحهةةة ل(17 بحةةةانضلبااةةةاقبلمةةةضل ةةةو ط،لبرةةةو  لبحم ةةةي بحي ةةة لهةةةيل

 لا ةةفلمعهةةة لبحظةةوهرل ي ةةةرطلقمةة ل يصةةةرل،لقصةةو قبلمةةةضلبعةةفبنلبحخخةةةر،لبعخناةة لب  ةةةني
بحةةةرقيلقثةةةو  ه لم و  ةةةالشةةةفنف لب ةةةخمر ل  ةةةيلعشةةةرل ةةةنيب لإحةةةىلب لشةةةخ لشةةةم ه ل ةةةنال

ي(لمعةفلب ل1277هةة ل676 قمو لمعةفهولبح ة لو ل ي ةرطل ةنال،ل(18 ي(1271هة ل671 
،ل(19   غلبع ىلد جو لبحمءفلقلخالمنالحالا ير ل يضلجمي لمضلجةوق هلمةضلبحم ةيشلقبألمةربن

ق عةةفلق واةة لثةةفث لمنو عةةو لمشةةأ لاةةيح لبح كةة لع ةةىلعةةود ل ةةنايضلبحمموحيةةكلمعةةفلق ةةو ل
إحةةىلب لاةةيحىل،لقحرةةضلحةة لالةة لمةةفاهمو،ل ا  ةة لقحةةفب لبثةةفهمولمعةةفلبمخةةر،لبثةةفلم ةةياه 

بحةةةا لماةةة لل(20 ،لي(1279هةةةةل 678حمنصةةةي ل ةةةيفلبحةةةفنضل ةةةنقق لبحصةةةوح  ل بحم ةةةكلب
عاةةةةةفلهف ةةةةةالمةةةةةة ل،لق عةةةةةفلب لاةةةةة لحةةةةة لبممةةةةةر،لبحم ةةةةةكل ةةةةة ل يخةةةةة لمكيةةةةةرلمةةةةةضلمويةةةةةالعةةةةةوي

حمةةةةةف لعشةةةةرل ةةةةةنيب لع ةةةةةىلب ل  ةةةةمجلح  ةةةةة ضلبحمصةةةةرمال ةةةةةفخي لبحمةةةةةيب فل(21 بحصةةةة ي ييض
فلهةةاهلبحهف ةةالقاةةو لعاةة،لمةةأ لا صةةيضلجفنةةفل ةة لمةةف ه لقب لم ايمةةيب،لبحم ةةي يالموحشةةوي

قحرةةضل،ل(22 معهةة لمةةضلبح كمةةالإيلب لبحخخةةرلاةةو يبلنخةةأه ي لحنرةةو  لع ةةىلمصةةرلمةةر لبخةةر ل
ق خة ل يةنه ل،لجر لبخخن ونلعظيمونل ةيضلبحخخةرلقايبيةللبح ةر ولقرةو لمعوةه لع ةىلمعةي

ق خةةةة ل ةةةةيضلهةةةةاهلبحليبيةةةةلل،ل ةةةة ل ةةةةويرلبماةةةةربب،ل(23 بحر ةةةةردلقبخخ  ةةةة لايب ةةةةف،لكييةةةةر جموعةةةةال
هل لل.(24 موم  صىلعفق

 فمشةعلقث ةللحةة لل(25 ي(لج ةة ل ةنارلبألشةار1279هةة 678ق ة لبح ةنال   ةهول 
قحمولل(26 ،لبمشارلقا ا لموحم كلبحروم لشم لبحفنضل نار،لقبحع كرلبحانضلعنفهل فمشعلبألمربن

ي(لخةردلبحم ةكلبحرومةة لبحمنصةي ل ةنقق ل ة لجةي لعظةةي ل1282هةة ل680جةون ل ةنال 
ل ةةكخخه لعةةضلمصةةرلحمةةف ل ةةثعالعشةةرل،لا وصةة ال ةة لثمةةل(27 بحخخةةرل ةة لمي عةةالهةةاليلمةة 



203 

ي(لاةةيحىلبح ةة لو لبحنوصةةرلبح كةة لمعةةفلبخيةة لقعةةال لعنةة ل1293هةةة 693 ق ةة ل ةةنا،لعومةةونل
ي(لبعيةفلبح ة لو لبحنوصةرلم مةفل1299هةة 698ق  ل نال (ل28 ،ليل(1294هة 694  نا

امكةةضل يهةةولمةةضلبحخ  ةة لع ةةىلمعظةة لبحمشةةوك للثو يةةالمعةةفلب لمةةر ل ةةضل ةةنقق لإحةةىلبح ةة لا
ي(لاةةةةرلل1299هةةةةة 699قحمةةةةولدخ ةةةة ل ةةةةنا ل(29 ،لالقبحاو جيةةةةالبحخةةةة لبعخرلةةةةخ بحفبخ يةةةة
قدخة لدمشةعلقخلة ل،لقاو ة لم  مةالعظيمةالف ةرل هةولرةو ب ،لبح ندلبحشةوميا(ل30  و ب 
قَثصة لألهة لبحشةويلمةضلبحاخة لقبح ة  لقبحخعةان لمةولمل،لقب ةخمر لبحالثةالب ومةونل،لح ل هةو
ا ةعلمةضلبحءةي لقبحخعةان لم ة  لقهةنشلبح،لم   لمولصةيد قلمة لمةضلبممةنش،لنيصل

لق فل(31 ،لقاي  ل يهولمضلشيي لبح فنتل فمشعلقبحء  لبكيرلمضلمويالَ َ  ،لهاهلبحي عا
ل.(32 ا فالبحمب خي لعنهولق موهولبحعر لق عالبحاال فب 

ي(لثخةةةىل ةةةكن للقلةةةو لدمشةةةعلمعةةةفل1302هةةةة ل702قمةةةولاةةةود لاةةةأا ل ةةةنال ل
ل ويةةةة لعةةةةوح لبحهمةةةةالهةةةةيلبمميةةةةرلمرهةةةةوقاةةةةيحىلل،ل(33 هالممةةةةالبحم ةةةةي ل ةةةة لمي عةةةةالشةةةةا  

ق م وعف لقا يميلمضلبحم كلبحنوصرلبحةا لم ة ل  ةييهل،لبح  وم لبحا لامكضل(34 انرال
بحا لعال لعن  لمر لبخةر للق  لخ لع ىلمصرلقبحشويلماي لقثاليلمعفلب لبعيفلإحىلبح ك 

ممةولمكةضلانرةالل هةابل،ل(35 يل(1311هةة 709يل(قبعيفلبحي ل نا 1310هة 708مضل نال 
مةأ ل اةييلم م ةالبصةنثو لقب ةعال ة لجمية ل ةيبث ل،ل(36 يلبحمل علم كة لبحشةويبحخ يم
  ل  لاأميضلبحرعو ول أمن ل،لم يتلح ل كضلح له ل  لمأك للقلمشر لقملم ث ،لبح يو 

قحةيل،لقحة ل كةضلبثةفل ة لقمنخة لنةخمكضلمةضلف ة للثةف،لبح   ل  لب ومة لق خصة لبم ةعو 
قااةةفيلبمةةرهلإحةةىلجميةة ل،لغل ةة لاعظيمةة لحةةاحكثخةةىلب لبح ةة لو لبحنوصةةرلمةةوح،لكةةو لاةةو ربنل

هثعفلب لاو لانرالل(ل37 ،لبحنيب لموح ندلبحشوميالب ل كوا يهلمءمي لمول كوا ي لم لبح  لو 
ق يةة لل(38 ،لققمه ل يومةالدمشةةعلبحخة لامكةضلمنهةو،لمم ياةونلح م ةكلبحنوصةرل  ةةوهل ة لبحمرباة 

ضل كخةة لإحةةةىلبح ةة لو ل ةةة لب لبح ةة لو لبحنوصةةةرلم  عةة لشةةةيئونلبملمعةةفلمشةةةوق ا لقحةة ل كةةة
ق ةفلثظة لعنةفهل هةاهلبحمكو ةالبحعوحيةالمعةفلبحنءةو لبحر يةرلبحةا ل،ل(39 ش نل يردهلبمل ةود بنل

بثةر ه ل ةة لثم خة لبحشةةهير لع ةىلم ليةةا
لقحة لنةةال لنخر ةىل ةة (ل41 ي(1315هةةة 715 ةنا (ل40 

قم فقلب ليحكلمولجع لل(43 ،لقلبحنعي لقهابلموح ل  ص لح يرهلمضلبحنيب ،ل(42 بحمربا ل
لل   ةةةه لقلمةةةيبحه لقثةةرممه لقبقمدهةةة ل وةةةننلعةةةضل ةةة لقمنخةةة للمنةةيضلع ةةةىلبحنةةوطل  يشةةةي ل
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،لبخن  لقص وا لقثالم ل افلاو لميو ربنلع ىلبح ةعلق صةرلبحشةر لبملب ة ل ةرم لبح وة 
قبيبلرو لع ىللثفلمنالب لم وةي ونل،لقم اف لبثفلع ىلمربجعخ لمهومانلح  ل،لشفنفلبح ف 

قمل ص رلع ىلبمي لقاو ليبل لي لقهيثال،لظ لله لبحع  قاو ل ع،لع ي لإحىلب ل مي 
بحمةف لحعة ليحةكل عةيدلإحةىل(ل44 قم ثونلم صو لبح علإحىلبه ة لم يةرل ةبب لبقليحةا،لق عوما

 ةةةةةةناللبحليم ةةةةةالبحخةةةةةة ل وةةةةةةوهولمةةةةةة لبحم ةةةةةةكلبحنوصةةةةةةرل ةةةةةة لبحنيومةةةةةةالقبحخةةةةةة لب ةةةةةةخمر لثخةةةةةةىلق واةةةةةة 
ل.(45  ثايهلمضلب ن  لبحانضلي(لقبحخ لح لاخ علح يرهلمضل نايضلبحمموحيك1341هة 741 

مضلبحيبلجلب لبحصنثيو لبحيب عالبحخ لثصة لع يهةولبمميةرلانرةاللبح  ةوم لل
مكنخة لعةضللن ةفقلب هةو،لقبحخ لح ل  ص لع يهول وي ل و علحفمشعلحنيومو لبحشةويلبقريرهةو

ارمعلبحعمة لبحمخيبصة لقبمخةن لقبحخ ةو  لح  ة لو لبحنوصةرل ة لخفمخة لقخفمةالدقحخة ل
بحمراثةةةالبحعوحيةةةالبحخةةة لقصةةة هول ةةة ل ناةةة لقباةةةنللنةةةفهل ةةة لبدب  لشةةةيه هوللب ل صةةة لإحةةةى

بحعومال ونلعضلخوي لبحنيب لح لقااف  لبحيمنلقبحلوعالحع  لبحفحي لع ىلموقص  لمضل
امول مكننولبحاةي لب ل ةندلبحشةويلبصةث  ل،لا كلبحمراثال  ل نطلبحنوصرلقبحخ لمكنهولح 
ب دب  لثيةةةةتلثكةةةة لبمخيةةةةرلم ةةةة لالمل اةةةةال ةةةة ل يومةةةةالانرةةةةاللقم ةةةةالم ةةةةخا ال يلةةةةعهول

للقصنثيو لقب عالمكنخ لمضليحكلبممو لبحا لثص ل  لقمنخ .
  ةة ل،لقم ةةفقلب لهةةاهلبحصةةي  لبحءمي ةةالح وحةةالدمشةةعلب خهةة لممةةي لصةةو عهولانرةةال

 اةةفل ومةة لقشةةو الع ةةىل وي هةةولانرةةاللحةةف لبح ةة لو لبحنوصةةرل،لا ةةخارلبألمةةي لامةةولقصةة  
ل،ل(46 عالح لقث لبم ربدلعن لقمضلث ل خ  ق ويلموعخاوح لث لمعفليحكل

ق ةةون لبمثةةيب لمةةضلمعةةفهل اةةفل،ل(47 قمةةضلثةة لمةةو لمعةةفهولبحم ةةكلبحنوصةةرلمأشةةهر
قب خشةةرل،لاةةيبحىلع ةةىلبح كةة لثكةةويللةةع ونلحةة لنخمكنةةيبلمةةضلبح ةةيلر لع ةةىللقلةةو لبحةة ند

قعةةةفيلبحا ةةةاللق  ةةة ل،لمةةةرضلبحلةةةوعي ل ةةة لبحعةةةوح لا ةةة  لبحةةةا ل ب ل  صةةةفلبممبلبحنةةةوط
ل.(48 قرر  لبح ندل  ل يلىلعو مالبم يب 

ممو ةة علن ةةفقلب لب هيةةو لثكةة لبحان ةةالبح ثو ةةيال ةة لم ةةفبدلق ةةاياهوع ىلبنةةف ل
قحاةي لع ةكرمالاةفب  لعةضل،لقب خاودلبحة ندلح ةوك لشةرع ،لقماخ لبحا ي البح ثو  ،لبحم ي 

،لي(1260هة 658 ل(49  وننلعضلب خصو لبحمموحيكل  لعيضلجوحي ،لخلرلبحمفلبحخخر ل
قبحةةةانضلاةةةو لبحةةةثعيل عةةةفه ل،لإحةةةىل ظةةةر لبمكثةةةو لحهةةةبمنلبح كةةةويلبحءةةةفدل ةةة لمصةةةرلبد 
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قحعةةة لمةةةول ع ةةةيهلمةةةضلبمعخةةةرببل ن ةةة لبحا ي ةةةالبح ثو ةةة ل ةةة لمصةةةرل،لم خصةةة ي لح عةةةر 
بد لإحةةةىل،ل(50 ملةةة ونلبحشةةةر يالبحفننيةةةالع ةةةىلثكمهةةة لقبحخةةة لاةةةو يبلمةةةأم لبح وجةةةالبحيهةةةو

ق  ةةملدقحةةخه لبحءفنةةف ل ةةنلرةةرقلب للقهةةيلمةةوللكةةف،لبم ةةخارب لبح يو ةة ل ةة لمصةةرلقبحشةةوي
قبحخة ل،ل ر لبحرييرلمةضلبم ة لقبحخنظيمةو لب دب مةالقبح يو ةيالقبحع ةكرمالبحخة لبقجةفقهو

ل.ثاا لحه لهابلبم خارب 
 االوضاع الثقافية -ب

ا  ةةةة ل،ل(51 ي(1258هةةةةة 656معةةةةفل ةةةةايطلبحان ةةةةالبح ثو ةةةةيالع ةةةةىلنةةةةفلبحم ةةةةي ل 
ي لحه لعضلم ءألن ءئي لبحي لقمأق ل أقمه لبحم  مي ل  لمشو للبم ضلقم و  هولنث ي

ق قب لبهة ل مةالل قثة لحهة ل،لق ايطلبك رلدقحه لقه لدقحال ن لبح ثوط،لمعفلهاهلبحنرثا
ثيةتلل ةة لبحمموحيةكلم رةونلحهةة ل،ل  ة ل ءةةفقبلبمةومه لريةرلمصةةرلقبحشةوي،ل(52 قهةيلبحان ةا

قمل ن ةىلب ل،لعةفبنقب وميبلأل   ه ل  لو ونلقجنةفبنلنةاقدق ل هة لح ةف و لعةنه لمةضلايةفلبم
امةةولق ثةةيبل،لبحمموحيةةكلق ثةةيبلعةةضلبمنةةي ييضل ةةالعخه لبحايمةةالبحشةةفنف ل ةة لم و  ةةالبحصةة ي ييض

قمةضلث ةضلثظهة لب هة لب  ة يبل،لعنه لبحرييةرلمةضلبحعةودب لحيايحةيبلب هة لق ثةال نة لبنةي 
لقامةو،ل(53   لمصرلمكو ونلح ان المكنيبلهي لبثفلخ  ونل ن لبح ثوطلمعفلب لبث خةيبل  ةث 

،ل فمنولحيعيفقبلإحىلبحان ةال ةيراهولمعةفلب ل بحة لعنهةول وةو اهول ةيضلبحم ة ميضلمةضلجهةا
قمضلبحمه ل،ل(54 قمضلجهالبخر لب ثوغلبحشر يالع ىلثكمه لبحانضلاو لهمونلمن مونلحه 

،لب ل ةةاارلب لمصةةرلبكخ ةة  ل ةةاحكلمكو ةةونل ةة ل  ةةي لبحم ةة ميضلقىحةةىلجو  هةةول ةةندلبحشةةوي
 ةوق لمراةاللم ةفبدلبح ةو علمةضلخةن لهءةر لبحع مةونلبحيهةولمةضلاةة لقبحخة لب خ ةمخولمعةونلموحخ

معةةفلب لبصةةث  لم ءةةألح ع مةةونل،لامةةولعنيةة لمةةوحع ييلقبحمعةةو بلقبح نةةي لقبردب ،ل(55  ةةو
،لقبمدمونلقبحشعربنلبحانضلخ فقبلإحىلثيو لع ميالخصيثال  لف لم يشلقلمربنلهةاهلبحة ند

بحانضلاةو يبل ة لا يعةالبحميا ةيضلاأكيةفل،ل اهونبحانضلب بدقبلموحخار لمضلبحع مونلقبحاوو لقبح
بحثعفلبحفنن لحفقحخه لقاو لبحارا لبحررم لقبح ةفنتلبحن ةي لبحشةرمفلقبحع ةييلبحمراثلةال همةول

ل.(56  ايال لبحخع ي لقبحياو ال  لف لبح وو  لبحعر يالب  نميا
ةةف لبحخةة لاةةيحىل يهةةولانرةةالل يومةةالبحشةةويلقبصةةنثوا ل ةة لهةةابلبحمءةةو لمةةض لكو ةة لبحمق

قبثيةونلمةولب ةفثرلمةضلبمق ةوبلبحخة ل،لبعود لبعمةو لبحمنشة  لبحع ميةالاوحمةفب طلقبحم ةوجف
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قاةو لهةابل،ل(57 بشخهر ل هولدمشةعلبألثةرلبحر يةرلبحةا لخ  ة لمةضلامأ ينةالقلمةو لح  ةكو 
بمعمو ل  ثونلثييمونلحخنشي لبح يئالبحع ميالبحخ له لبح يئالبحل ي يالبحخ لننمةيل يهةولبحع ة ل

قحعةةة لب شةةةونلبح ةةة لو ل،لوةةةمنخ لمةةةضلمف  ةةةيضلبك ةةةونلقا ثةةةالم  ةةةيضلح ع ةةة قمالدهةةةرلحمةةةولا
حهةةيلخيةةرلدحيةة لع ةةىلبمعمةةو لقبهخمةةويلبحمموحيةةكلمو شةةونلل(58 بحنوصةةرلبحمف  ةةالبحنوصةةرما

ممولشء لبحنيب لع ىلبمهخمويل هول  ل ويرلبحيم و لبحخومعالح لقاو لحفمشعل،لبحمفب ط
 عةةيدلاةةو مملب شةةونلبحمةةفب طل ةة لبحشةةويلإحةةىلبيل،لبحشةةويلبحنصةةي لبمك ةةرل ةة ليحةةكلبمهخمةةوي

حع ليحكلاةو ل،لاثعه لبحمموحيكل  ليحك،لبمني ييضلبحانضلب هميبل  ل نونلعفدلا يرلمنهو
 اةةفلعر ةة ل،لعويةةفَبلإحةةىل ر ةةخه ل ةة ل شةةرلبحمةةاه لبح ةةن ل ةة لب  ةةونلمصةةرلق ةةندلبحشةةوي

 لمف  ةةةالاراةةةاللع ةةةىلاةةةف م لبحمةةةابه لبم  عةةةالاةةة،لدمشةةةعلل يبعةةةونلمخعةةةفد لمةةةضلبحمةةةفب ط
 وةةةةننلعةةةةضلبحمةةةةفب طلبحمشةةةةخراالبحخةةةة لاةةةةف طلبكيةةةةرلمةةةةضل،ل(59 ماصصةةةةالحلوي ةةةةالمعينةةةةا

قاةةو ل،لقمةةفب طلاع ةةي لبحاةةرا لبحرةةرم لقلمةةفب طلاةةف م لبح ةةفنتلبحن ةةي لبحشةةرمف،لمةةاه 
حهةةاهلبحمةةفب طلب ةةوحي لمعينةةالمخثعةةالمةة لا  خهةةول ةة لبحعصةةرلبحمم ةةيا ل ةةفلااخ ةةللعةةضل

قمةةن ه لبمجةةةو ب ل،له ل ةة لبحمربثةة لبحخع يميةةةاالرماةةالاةةةف ج،لريرهةةولمةةضلبحةةة ندلبمخةةر ل
إحىلجو  لبمهخمويلموحنوثيالبحخع يميالاو لبمهخمةويلمةوألمي لبحمود ةالح ل ثةال اةفل،لبحع ميا

ثرصيبلع ىلاي يرلبمثخيوجو لبحورق مالقبحم خ المو لبحف ب يالمضلبج لبحخ رغلح ف ب ال
حةابل،للةرق مو لا ةكلبحمةفب طل رو لاي يرلبحم كضلقبحم ث لقبح ةابنلمةض،لقا صي لبحع  

كةةو لح مةةفب طلبحةةفق لبح عةةو ل ةة ل شةةرلبحياو ةةال ةة لهةةابلبحعصةةرلمةةضلخةةن ل شةةرلبحمةةاه ل
بح ن لممولارا لع ي لب خشةو لع ةييلبحشةرمعالقبح اة لم  ة لبحمةابه لبم  عةال يةاارلب ةضل

 فمشةعل ةفلل(61 شيملبحمف  البحصوث يال(60 ايحي  الب لاودلبحفنضلبمولبحاو  لع فلبح  و 
بح راةةاللهةةابلب لد لع ةةىلشةةىنل هةةيلنةةف لع ةةىل شةةوط(ل62 خم ةةمويالمء ةةفا ةةملمالةة لثةةيبح ل 

مضلخن ل شرلبحرخ ل يضلبحنوطل وننلعضلبحمءو يةالحخ ةكلبحمةفب طلبحخة ل  عة لم ةخي ل،لبحع ميا
للبحخع ي لقبحياو ال  ليحكلبحعصر.

كةةةةو لبمهخمةةةةويلمو شةةةةونلبحءيبمةةةة ل وةةةةننلعةةةةضلب شةةةةونلبحمةةةةفب طلقبحخةةةة لاعةةةةفلبقحةةةةىل
قجةةةةوم ل(63 حمب  ةةةو لبحخع يميةةةال وةةةةنعضلمراالهةةةولبحةةةةفنن لقلبشةةةهرهوجوم لاةةةةرم لبحةةةفنضب

قبحخة لاةو ل،ل(66 لبحخة لعر ة لمو ةمونلمو يهةو(65 قجةوم لانرةال،ل(64 شم لبحفنضل ضلر رمو 



207 

،ل(68 قجةةةوم لبح ةةةوك ،ل(67 ح فقحةةةالبح واميةةةالبح وةةة ل ةةة لبح ةةةفنل خأ ي ةةةهولاوحءةةةوم لبم هةةةر
ل(70 قبحايب ةةعلقبحةةر  (ل69 يةةتلبهةةخ ل خشةةييفلبحالقب ةةوث،لقب خ ةةىلبثةةره لصةةن لبحةةفنضل ةة ليحةةك

قبعخنىلموحصةيهيالق ةر ه لبحية لقشةء ل،ل(71 ح صيهيالبحخ لبصث  لمميومالبحمربكاللبحفننيا
ق ةو لبحمموحيةةكلع ةىل هءةة ل ة لدعمةة لل(72 ،لثوةي لمءوح ةةه لقاةو ل  ةةخم لإحةىلب ةةيبحه 

ل ةةيب لبحلعةةويللح مب  ةةو لبحصةةيهيالبحخةة لبصةةث  لمةةنيبنلحرةة لاوحةة ل بثةةالبيل ءةةفل يهةةو
قب دبدلعةةفدلبحمخصةةي الم ةةيمولمعةةفلب د ةةودلعةةفدلبحايب ةةعلقبحةةر  ل،لقبحشةةرب لدق لب لعنةةون

ل(73 .قبحالقب ولإحىلجو  لبمثثوطلقبمق وبلبحخ لثث  لقبق   لع ىلهاهلبحمب  و 
حع ليحكل عيدلإحىلب لهابلبمهخمويل هاهلبحمب  و لبحمربكاللبحفننيالقبحع ميالإحىل

 ئةةةةالبمجخمو يةةةةالمةةةةضلخنحهةةةةولحةةةةفعيباه لإحةةةةىلبحءهةةةةودلبحماةةةةفطلحخ رمةةةةرلشةةةة البحهمةةةة لقبحخع
بم بلةةة لب  ةةةةنميالمةةةةضلبحصةةةة ي ييضلقبثةةةةخنحه لحهةةةاهلبم بلةةةة لقبح ةةةةرق لبحخةةةة لدبمةةةة ل

قبم وطلبحا ل وم لع ي لدقحخه لمضلخن لب خموحال  ةي لبحعومةالح رةر ل،لح نيب لايم ا
نولبحاي لب لعف لعيبم لجع  لمضلق احكل مكن،لبحءهودلبحمافطلقبحاوونلع ىلبحص ي ييض

قبحخة لمةوحلث لحة لارةضل وع ةال ة لعهةفلبمنةي ييضلع ةىلعك ة ل ة ل،لبح راالبحع ميال شةلا
قحرضلاةرللع يهةولهةابلبحخ ييةرلبحر يةرل خيءةالحهةاهلبحعيبمة لبحمخعةفد لبحخة ل،لبحفقحالبح واميا

لمميةةةالبنللثةةةر لع يهةةةولق رةةة لب لمصةةةرلقبحشةةةويلب ةةةخلوع لب لارةةةي لحن  ةةةهولاومعةةةونلثاوهيةةةونل
قحيجةةو لماوار ةةولب ل،لحرنهةةولاةةأثر لممةةضلجوق هةةولمةةضلبحةة ندلب  ةةنميالبمخةةر ل،لخوصةةونل

ق خة ل،ل  صرلهاهلبحعيبم لمواو لم فدلممكننةولبحاةي  لب لرةالقلبحخخةرلح ة ندلب  ةنميا
قق يدلبحع مونلقبمدمونلإحىلمصرلقبحشويل وننل،لبحع مونلقبانبلبحرخ لبحع ميال  لم فبد

هنةوشلبجخمعة لا هةولحةخمكضلمصةرلقبحشةويلمةضلهةاهلبحنهوةال،لحان البح ثو ياعضل قب لب
بحخةة لثةةفث ل هةةول ةة لعصةةرل ةةنايضلبحمموحيةةكلقبحةةانضلب ةةوميبلق  ةةونلا يةةربنلح ع مةةونلقبح اهةةونل
،لق ء يه لق فميه ل  لا لبألمي لقب خأثرقه لقب خشو قه ل  للمةي لبحفقحةالبحع يةولقبحةف يو

ع ةةىل  ةةيطلبحعومةةالقصةةن لمعهةة لم ةةخ  يضلمشةةوعره لحمةةولحهةةبمنلبحع مةةونلمةةضل ةة لو ل
حةابل،ل يبج ه لقانو  ه ل  لبدبي ل وننلعضلب صةرب ه لإحةىلبحعنو ةالموح  ةالقبح اة لقبح ةفنت

 ءةةةةفلبحرييةةةةرلمةةةةضلبحع مةةةةونلبحةةةةانضل ةةةةر قبل ةةةة لهةةةةابلبحعصةةةةرلقخ  ةةةةيبلبحرييةةةةرلمةةةةضلبحمبح ةةةةو ل
 ةر لب ةضلخ رةو ل،لخو مايةاقبحنخوجو لبحع ميالقا لموهيل ولولقم يفل   لميفب لبحع ةييلبح
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قبحروا لبحنصةرب  ل،ل(74 ي(لصوث لقهيو لبم يو لقب ثونلل نونلبحالمو 1282هة 681  
،ل(76 (لي1325هةةةةةةةةة 726قبحالةةةةةةةة لبحيةةةةةةةةي ين ل  ،ل(75 ي(1325هةةةةةةةةة 726بحصةةةةةةةاوع ل  

ي(لبحةةا ل1339هةةة 739 ةةر لبحشةةيملب ةةيلبحاو ةة لبح ر بحةة   لق ةة لع ةةييلبح ةةفنتل،قريةةره 
قعةةةوح ل،لي(1342هةةةة 742قبح ةةةو للبحمةةةال   (78 لقمصةةةرلحشةةةويبل(77  ي  عنةةة  لب ةةة لم ةةةفا

ي(لبحةةةةةةا لبحةةةةةةللبحعشةةةةةةرب لمةةةةةةضل1348هةةةةةةة 748بحشةةةةةةرمعالقبحخةةةةةةو مملقبمد لبحةةةةةةاه  ل  
امةولب دبدلبحخصةيبل ة لهةابلبحعصةرلق وةول،لقريةره (79 ،لبحمصن و لبكيرهول  لبحخةو مم

و لقب ةةةة لبح راةةةة(ل80 اةةةةو لجةةةةن لبحةةةةفنضلبح ةةةةنم ل،لقايةةةةرلمبح ةةةةيهل ةةةة لبحمشةةةةرللقبحم ةةةةر 
مضلب ةر لبحمخصةي ال ة ل ةندلبحشةويل ة لبحعصةرلبحمم ةيا ل،لقبحاي ي لقريره (81 بحصي  

بح ةةوام لمةةضلبحةةرقبدلبحثةةو  مضلبحةةانضل رعةةيبل ةة لهةةابلل(82 قم  يانةةولب ل ةةاارلب لب ةةضلعر ةة 
قبحةةا لب خةةف لمعايفاةة ل ةة لبحخصةةيبلمةةضلمعةةفهلبحةةثعيلمةةضلبهةة ل(83 بحمءةةو ل ةة لبم ةةفح 

،لبحرخومةةالب دهةةر لقانيعةة لبحخةة حيفلمةةضل  ةة لبحمةةب خيضقمرةةرقلب ل ةةاارلب لل(84 ،لدمشةةع
حع هةة ل ةةاحكلب بدقبلبصةةن لموب  ةةفهلبحخخةةرلقمةةوج  يهلمةةضلاةةيب القمةةولبثةةفثيهلمةةضلخ ةة ل ةة ل
مكخثو لم فبدلبحخ لبرر يهول  لدج القبثر يبلمعوهولبمخرلقبحايبلع ىلليو لبحخربال

ل.لا كلبحرخ بحعر  لبم نم لبحا لاو  لاخء فلمعو ي لقب رو هل  لمعظ ل
قمضلبحمه لبمشو  لبحىل رق لبعنيل ة لبحياو ةالب  ةنميالخ ةف لعصةرلبحنوصةرل

ي(بحةةانضلانيعةة لاخومةةواه ل1340هةة 741إحةةى لي(1293هةةة ل693م مةفلبحةةا لبمخةةفلمةو يضل 
لق ةةاارلممةةضل ةةر ل ة لاخومةةالبح اةة لبحشةةو ع ،ل(86 قبحخةةربج لقبح ةير،ل(85 مةو يضلبحخةةو مملبحعةةوي

بحا لبحللمصن ونلا يربنلمضل،ل(87 ي(1369هة ل771بح ثك ل  لض ول لبحاوو لاودلبحفن
ي(ل1362هة ل764قصن لبحفنضلبحص ف ل  ،لعشر لبجالبنل  لاثاو لبح اهونلبحشو  يا

قريةره لمةضلبمعةنيلبحخة لمةواالب لاخة ه لمخفبقحةال،ل(88 لي(1348هةة 749قب ضلبحي د ل  
ل يضلبنفننولإحىلنيمنولهاب.

ب لحةة ل،لكننةولبحاةي لعةضلعصةرل ةنايضلبحمموحيةكقمةضلبحظةوهرلق ك مةالمةيجال ل م
،لقاا يةةةفلقب تل،ل هةةةيلعصةةةر ل اةةة لمةةةخاضلمخةةةال ل،ل كةةةضلعصةةةرلب ةةةفب لثاةةةو  لق خوجةةةو لع ميةةةا

ل  لإجخهودلبثيو ون.،لقاهان ،لقبخخصو ،لقا ايعلقاص يج،لقجم ل  لا  ل
ل
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 المبحث الثاني
 انبشار البص   في مصر وبالد الشام

  انبشار البص   في مصر -أوال  
مي مةةولبخخ  ةة لثةةي ل شةةأا ل ةة ل،لبخخ  ةة لبر بنلثةةي ل شةةأ لبحخصةةيبل ةة لمصةةر

لق فلفهر لثنثالباءوهو ل  لبحميلي  ،لبم ني
ل:   االتلاه انوَّ

،لنر للص وم لب لمصرلعر  لمضلع ربلموحخصيبلمنةالبحاةر لبألقَّ لبحهءةر لل
بحصةةةيهياللقبحةةةانضلحةةة لنةةةفبخ لاصةةةي ه لبحخيةةةو ب لبح   ةةةفيالبحخةةة لبصةةةث  لهيمةةةولمعةةةفلعنةةةف

خوصةالقب لبحالهةفلهةيللقَّ ل،ل(89 بحمخأخرمضلقب لاصي ه لاو لحي ونلمضلبحيب لبح ثود لقبحالهف
ع ىلب لمل  يانولب ل اارلب لفةوهر لبحخصةيبلاظةوهر ل،ل(90 مرث المضلمربث لبحخصيب

م ةةةفليباهةةةولقجةةةف ل ةةة لبحمءخمةةة لبم ةةةنم لعميمةةةونللمةةةولمشةةةك ل ةةةرد لبقلجمةةةوع ل خيءةةةال
قبحخةة ل،لاةةو لم ةةفلمةةضلمربعةةو لفةةرقبلمصةةرلبحفبخ يةةالقبحاو جيةةاقحةةابل،لحظةةرقبلماخ  ةةا

بد لِإحةةةىل شةةةينلبحخصةةةيبل يهةةةولقالةةةي هلخوصةةةالمعةةةفلاعرلةةةهولحرخلةةةو لقبحان ةةة لعاةةة ل
دخيحهةةول ةة لثةةي  لبحان ةةالبم ةةنميالممةةولب عكةة لع ةةىلبحرييةةرلمةةضلمظةةوهرلبح يةةو ل يهةةول

ل.(91 قمنهولبحخصيب
عاةةةة لمهوجمةةةةال،ل(92 مربملةةةةاي(لب ةةةةخفعىل يةةةةويل ظةةةةويلبح663هةةةةة ل43  ةةةة ل ةةةةنال 

ثيةتلعاةفلقبحة لمصةرل ة لهةاهلبح ةنالِإحةىلبثنةولعشةرل،لبح يةال لييضلث ةي لمصةرلبحشةموحيا
قخةردلهةيل ن  ة لمربملةونلِإحةىلبم ةكنف مال ةنال،لبحللمضللهة لبحةفنيب ل كي ةي ل هةول بملةا

ل.(93 ي(لحميبجهالا كلبح و ب لبحمخرر  لبحخ ل وم ل هولبحث رمالبح يال ليا664هة 44 
كل كةةةي ل ةةةفل ةةةفلل ظةةةويلبحمربملةةةال ةةة لهةةةاهلبحةةةر  لملومعةةة لبحع ةةةكر لبحةةةفنن لق ةةةاح

ثة لالةي لهةابلبحنظةويلمة لبح ةنيضلثخةىلبصةثجليبلاةوم لع ةكر ل،لبحءهود للفلبمعةفبن
دننةةةة لصةةةةي  لم ةةةةرضلبحةةةةف و لعةةةةضلبحم ةةةة ميضلقب بلةةةةيه لمةةةةضلخةةةةن لبم ومةةةةال ةةةة لهةةةةاهل

قصةةيويلبحنهةةو ل،ل ثةةود ثةة لالةةي  لِإحةةىل ةةي لمةةضلبحالهةةفلقبحخاشةةللقبم الةةو لح ،لبح صةةي ل
قممولنف لع ىليحكل يحة لاعةوحىل ة لل(94 ،لقبمحخالبيلم يو لشو ا،لق يويلبح ي لق خ لبحم اب 

وا َلُسْم َما اْنَبَنْعُبْم ِمْن ًُ َّة  َوِمْن ِرَباِط اْلَخْيهِ  ُتْرِيُبه َن ِبهِ  َعهُدوَّ ّللاَِّ بر البحررمما ل )َوَأِعدَّ
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ُكْم َوَآَخِر َن ِمنْ   ُدوِنِسْم اَل َتْعَلُم َنُسُم ّللاَُّ َرْعَلُمُسْم َوَما ُتْنِفُق ا ِمْن َشْيء  ِفي َنِبيِ  ّللاَِّ َوَعُدوَّ
ل.(95 ُ َ  َّ ِ َلْيُرْم َوَأْنُبْم اَل ُتْظَلُم َن(

لل اةةو لهةةبمنلبحمربملةةي لنةةاه ي لِإحةةىلبحر ةةوطل ةة لبق ةةو لمع يمةةالمةةضلبح ةةنالقا مةةولبثةة  
بملب هةة لمعوةةه لاةةو ل قةةي ل ةة لهةةاهلبحةةر  لمةةف ل،لدلمةةضلبحخاةةي لبثةةفه لل َّةة  لم وجةةالِإحةةىل ب

قبحةالب  ل  بعخة لاة ل ةأق لِإحةىلهةاهل،لقاييربنلمولاةو ل  ةفالب لنخةرشلاةوجربنلاءو اة ،لبح يو 
ل.(96  نل اردلمنهولبملم ميمنلع ىلبمكخوب،لبحر  

ل اةةةفلاو ةةة لبح وحةةةالبحفبخ يةةةال ةةة لمصةةةر،لقبيبلب خا نةةةولِإحةةةىلبحاةةةر لبحيةةةو  لبحهءةةةر ل
عرلةةالحنلةةلربمو لقثةةي ب لعفنةةف لمرجعةة  لِإحةةىلف ةة لمعةةيلبحةةيم لقاع ةة ه ل ةة لجمةة ل

ثخةةةىلبا ةةةفلبهةةة لبحامةةةالمةةة لبحعةةةر ل ةةة لمعةةةيل،لقثةةةي ب لبحعةةةر لقبهةةة لبحامةةةا،لبحوةةةربي 
 وةةننلعةةضلب عكو ةةو لثوحةةالبحاةةنبل،ل(97 بمثيةةو لح خصةةف لحميبجهةةالاع ةةللبح ةة لو 

ل.(98 ضلقبحمأمي لقبحصرب ل  لبحعوصمالم فبدللثرلبح خنال يضلبممي
هةة ل200قلمولثفال  لبم كنف مال ةنال ،لقم اثوطلبحخصيبلمظرقبلبحمءخم 

ق د لبمخثةةةةو لعةةةةضلبحمخصةةةةي ال ةةةة لخوةةةة ل،ل(99 ي(ل ةةةة لقم ةةةةالبح ةةةةر ل ةةةةضلبح كةةةة 816
قىمةةو لبحصةةرب ل ةيضلبممةةيضلقبحمةأمي ل ةة لم ةةفبدل،لبحصةربعو لبح يو ةةيالبحخة ل ةةود لمصةر

،ل أمرق لموحمعرقبلقمنهي لعضلبحمنرةر،ليهيافهر ل  لبم كنف مالاوي ال مي لموحص
ل.(100 قمعو لي لبح  لو ل  لبمرِهلنخرل ه ل ج لنفعىلع فلبحرثمضلبحصي  

ق  خشللب للص و لهابلبحرل لنرق لب لبح فب و لبألقحىلحفخي لبحخصيبلِإحىل
قحعةةة لممةةةول عةةةال لهةةةابلقجةةةيدلمعةةةيل،لمصةةةرلق ةةةندلبحشةةةويلحةةة لارةةةضل ةةة لبحعصةةةرلبمنةةةي  

رلبحار لبحيو  لبحهءر لقبقبي لبحاةر لبحيوحةتلبحهءةر لل ل  ة لبح خةر لبحخة لبقبخل(101 بحالقب و
قب خشةةرلِإحةةىلدبخةة لمصةةرل اةةفلاةةو لح مةةويلبحشةةو ع ل،ل شةةأل هةةولبحخصةةيبل ةة لبم ةةكنف ما

قد طل هةول،لي(ل بقمالدبخ لجوم لعمرل ةضلبحعةو لعر ة لمو ةم 819هة 204بحمخي ىل 
 ب يال ة لب اةو لبحءةوم لبا ةعلع يهةول ا لمايث لامولاو ل  ل   لبحءوم لعف لث او لد

ل.(102 بحالقب و
قحع نةةةةول ةةةةاحكل ءةةةةاليلمصةةةة البحاةةةةي لب لبحالقب ةةةةولقبحةةةةر  لمةةةةضلبحمب  ةةةةو لبحهومةةةةال

اةو للح خصيبلق يويلهاهلبحالقب ولقبحر  ل  لهابلبحي  لممول عن لب لبحخصيبل  لمصةر
ل  ل خر ل وماالم شونلهاهلبحمب  و لبقلاالبمضلمعهو.
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 ناةي لب ل،لبحخصيبل  لمصرث ة لبحمعليةو لبحخو مايةالقبيبلب د ولاخث لب خشو 
قح لنيب علع ةىليحةكل،للقَّ لمضلار  ل  لاراي لبمثيب لقبحماومو لهيليقلبحني لبحمصر ل

قحمةول ةم لع مةونلمصةرل ةاحكلقشةو ل،لثوك لمصرلب ابشلبحا لاو لنةاه لمةاه لموحةك
 لبحةفب ب  لمةضلدمشةعلق ة ل ةندلبحشةويلل خةردلب ةيل ة يمو،ل(103 خ ره لهءرقهلق ميهلموحال ف ةا

ق ةاحكل  نةفللصة و لهةابلبماءةوهل،ل(104 معفلب ل وحيبلعن لل َّ  لنر لبحمنيرالقب ه ل ك مي  
قل ةة  للقَّ لمةةضل ةةا ل ةةا  لبحخصةةيبل،لمةةضلب ليقلبحنةةي لبحمصةةر لهةةيللقَّ لصةةي  لمصةةر ل

ل يهو.
 أما االتلاه الثاني:

قب ل،لحتلبحهءر ل ير للص وم لب لبحخصيبل  لمصرلح لن فللبمل  لبحار لبحيو
قشةو ا ل،لقب  للقَّ لمضل ا لبحخصيبل يهو،ليبلبحني لبحمصر لهيللقَّ لصي  ل  لمصر

ل(106 قب ةةةيلبح  ةةةضل نةةةو لبحءمةةةو ،ل(105  ةةة لرر ةةة لصةةةيهيو لاخةةةرب لهمةةةولب ةةةيلمكةةةرلبحةةةف ول
ي(ل944هةةةة ل322  ل(107 قمةةةضلب ةةةر ل جوحةةةِ لب ةةةيلع ةةة لبحرقيمةةةو  ل،ليل(939هةةةة 316  

ل.(108 قريره 
 الث:أما االتلاه الث

نر للص و لهةابلبماءةوهلب لبحخصةيبلدخة لِإحةىلمصةرلمنةالب لجعة لصةن لل
خو اةوهلح  اةربنل بحصةيهيا(لبحاةودميضلمةضلبحة ندل،ل(109 بحفنضلبمني  لمضلدب ل عيفلبح عفبن

ل،ل(110 ي(1169هة ل569قجع هولق  ونلع يه ل نال ،لبحثعيف 
 يةرلبحمخعماةيضل ة لن فقلهةابلبحةرل لهةيلبم جةجلحل(111 ق نىلحه لمءيب هولثمومون.ل

بملب نةةول ءةةفلب لبحخصةةيبلع ةةربلقبشةةخهرل ةة لهةةابلبحعصةةرل،لد ب ةةالبحخصةةيبل ةة لمصةةر
بملب نةول خ ةعلمة لبحةرل لبحاوية ل ل،لقعنفمولجعة لصةن لبحةفنضلهةابلبحةفب لخو اةوهلح صةيهيا

ي(ل ة لخ ةرل خنةالبم ةكنف مالحرنة لحة ل816هة ل200ب ل فب و لبحخصيبلاعيدلِإحىل نال 
ل.  لقع ربلاظوهر لاع رلعضلبح ثود لقبحالهفلقح لنخ مىلموحخصيب  عربل هابلبم

ل
ل
ل
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 انبشار البص   في والد الشام -ثانيا  
بحةفنضلع ةىل هةول ةي لبحةفنضللل دهرلبحخصيبلمنالعهةفلبحةال رييضل،لق ةو لصةن 

  لعن خ لموحصيهيالقثرصالع ىلب ل ار ه لمن لقمخاةر لبحةيه ل،ل رةو ل  وةرلبح اةربنل
امةةةولنةةاه لبحةةيه ل قب ةةوه لقم ةةر لع ةةةىلل(112 ،لحهةة لبح ةةموعو قبحصةةيهيالعنةةفهلقمعمةة ل
 ةة لرالقباةة للةةفلبعفبيةة ،لامةةولاةةو لنيةةعل هةة لقمثةةوحغل ةة لبثخةةربمه لل مةةو اه ل  ةة لب ل اةةرد

قميصةةة لبجنةةةودهلع ةةةيه ،لقمصةةةلل هةةةونلبحةةةفنضلب ةةةضلشةةةفبد لمعوم ةةةالصةةةن لبحةةةفنضلحهةةةبمنل
حمشةو ملقب  ةو لبحعمة لبحمخصي العنفلبحخاةويه لمة لهياةي ل لاةو ل كةريلمةضلنةردلع ية لمةضلب

ق احكلب خا لبحخصيبل  لبحفقحالبمني يالِإحةىلاةي بنلل،(113 مضلبث و  لبقبح و لثخىلننوحيل
جفنفلحا لهي لبحمخصي الب ثو لبحفع لقبحرعو المضل   لصن لبحفنضلقمضلجونلمعفهلمضل

حصةيهيالبح ي لبمني  لقبحانضلب وميبلبحايب علقبحالقب ةولقبحةر  لم ةخيعو لبلمضلب ربدلخ  وي 
ل،(114 معةةفلمةةول صةةف لحهةةاهلبحمب  ةةو لبمق ةةوبلبحرييةةر لبحيب ةةفنضلِإحةةىلمصةةرلق ةةندلبحشةةوي

كمةةولشةةهفلهةةابلبحعصةةرل ةةي لمةةضلبحخرةةخن لبحءمو يةةالبحصةة ير ل ةةيضلبحمخصةةي البحخةة لبا ةةعل
بحةةانضلاةةو يبل ءخمعةةي لمشةةك لمنةةخظ لحممو  ةةالااةةيطلصةةةيهيال،لع ةةيه لب ةة لبمخيب يةةي ل

ل.ل(115 ايد ل  لبح ي لق  لميب  لمعينا،ل لبياو لبحصيهياقمرب ي لمعينالقب خهوم لاشث
ب لثقياالاشءي لبمني ييضلح خيو ب لبحصيهيالع ةىلهةابلبحن ةيلحة ل كةضلمةضل  ية ل

حم و  ةةةالل رةةةو لبحفقحةةةالبح واميةةةالبحخةةة ل،لبحصةةةف ا،ل ةةة لهةةة لبثةةةف لبحخةةةفب يرلبحخةةة لبااةةةاقهو
همةالبحخصةيبلماخصةر ل،ل  ة لارةضلم(116 ل خمرل شوطلدعواهولِإحةىلبقبخةرلبحعصةرلبمنةي  

 ةة لبصةةث  لمربكةةاللح خ اةة ل،لع ةةىلبنةةيبنلبحمرمةةفنضل ةة لبحمب  ةةو لبحصةةيهيالبحخةة لب شةةأههو
قمي ل،ل(117  و خشر لبحلرللبحصيهيالاوحاود مالقبحر و يالقبحشويحيالقبح هرق د ا،لقبح ثود 

لب ةة لمو اةةو لعنهةةولل َّهةةول يو ةةاليايةةا،لبمهخمةويلموحخصةةيبل يو ةةالجفنةةف لباثعهةةولبمنةةي ييض
امةولل َّهةول ةوعف لع ةىلا رمةكل،لح خا المضلبأل رو لبحشي يالح فقحةالبح واميةالمةضلجهةا

بحشةةعي لموم خمةةونلقبح مةةوطل ةةةيضلب ةةربدلبحءةةي لبمنةةي  لثةةةيضلبدخ ةة لميةة لهةةاهلبحمرب ةةة ل
بحصيهيالقبحلايطل  لمعيلبثخ وم لبمني ييضلبحخ لااويلعنفلبحنصرلع ةىلبحصة ي ييضل

،لا ةكلبح يو ةالمةضلبمهخمةويلموحصةيهيالقار هةولقبشةةيوخهو يةفلب لمونبخةالع ةىل،ل(118 مةين
ل َّهولاو  لمنصثالع ىلبحلرللبحءوه البحم مو لموحف بقم لقباثوعه لبحةانضلاةو يل شةيعي ل
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بملب لمةي  ه ل،ل(119 بحارب و لقبخثو لبحرربمو لبحخ ل ايمي ل هولع ىلل َّهةولق ةوي لثقيقيةا
قبحارب ةو لاةو لمي  ةونلل مةو لموح ي يةو بكيةرلمةضلبم،لمضلبحخصةيبلبحةا ل مية لِإحةىلبحعاة 

لل(120 اي ه لاو يبل  و  ي لا لمضلن تل  لبح    البقلنخر  ل  لبحمنلع.،لمخشفدبنل
ب لبحخشةةةةءي لقبحةةةةفع لبحةةةةا لا اخةةةة لا ةةةةكلبح ةةةةرللقبحمءميعةةةةو لبحصةةةةيهيالمةةةةضلحةةةةف ل

هثوحن ةةثالحننةةي ييضلثااةةيبل،لبمنةةي ييضلاةةو ل ةةن ليقلثةةفنضل ةة لب خشةةو لفةةوهر لبحخصةةيب
وه ل  لبحيصي لِإحىلبهةفب ه لموحاوةونلع ةىلبح رةرلبحشةيع لق شةرلبحمةاه لبحشةو ع لم خ 

قحرضليحكلبحفع لبثرلعك يونلع ىلبر ة ل،ل(121 قبحعايف لبمشعرمالبحخ لاو يبلنخماه ي ل هو
قب خهةةىلموحخ  ةة لقبم ةةخهخو لقعةةفيلبمكخةةربالمةةوحقي لقبحخاوحيةةفل،ل ةة يايو لقبخةةنللبحمءخمةة 
فةةةةوهر لاعةةةةوا للقشةةةةيي ،لقب خشةةةةو لدق لبحث ةةةةون،ل يةةةة لبحامةةةةي قا شةةةة لبحعةةةةودب لبح ةةةةيئالا

،لا كلبحظوهر لبحخ لح ل أح هةولبحمءخمة ،لم  رببلبحخصيبلعضلخل لبحعوي،ل(122 بح شيشا
قبحخةة ل،لقشةةوع ل  بعخهةةولهنةةوش،لقب خا ةة لِإحةةىلمصةةر،لقبحخةة لب خا ةة لمةةضلبحةة ندلبحمءةةوق  

لل(123 .و ياحمول يهولمضلبخلو لص يالقبجخم،لثو  هول نايضل ن لبني 
،لاو يبل فلق ثةيبلجمية لممخ رةو لبمنةي ييضلقعةودباه لحمولجونلبحمموحيكلِإحىلبح ك 

 اةةفلحاةة لع مةةوههلاشةةءيعولقب ةةعونلمةةضلحةةف ل،لق ثةةيهل رو ةة لفةةوهر لبحخصةةيبلمةةضللةةمضلمةةو
قم كضل يهول،لقاو  لهنوشلبموكضلحا ي لبحصيهيالقب الوعه ل يهولح  ثود ل(124 ،ل ناين 

  لبد لدق بلقب عول،لقبحخ لح لارضلابد لهابلبحفق ل ا ،لايب علقبحر  بحالهودلاوحالقب ولقبح
 اةةةفلا ةةةو عل ةةةنايضلبحمموحيةةةكلع ةةةىل نةةةونلهةةةاهل،ل ةةة لاةةةف م لبحع ةةةييل وةةةنلعةةةضلبح ثةةةود 
 افل،ل(125 الق وميبل خر يفلبح اهونلمومشرببلع يهوظبحمب  و لقب  ايبلع يهولبحمثوحغلبحثوه

لل(126 .  اهونلقبحصيهيالقاارم ه لمن  لحعربلعضلبح  لو لبحظوهرل ي رطلم  خ
ب لمونةةفح لع ةةىلشةةيي لبحخصةةيبل ةة ل ةةندلبحشةةويلقب دهةةو هل ةة لهةةابلبحعصةةرلهةةيل

 وةةنلعةةةضل،لكيةةر لبمق ةةوبلبحايرمةةالبحخةة لااةةفيلبحةةةفع لبحمةةود لبحر يةةرلحهةةاهلبحمب  ةةو 
بحةةفع لبحمةةود لبحةةا ل افمةة لبح ةةنايضلقبمةةربيه ل اةةفلعةةربلعةةضلبحظةةوهرل ي ةةرطلل َّةة  لاةةو ل

قب لبحا ي لمضلبح نايضلممضلح ل اةييل،ل(127 حالبقمالبحا نف مال فمشعلبحهفب ولبحريير نهف لب
  نةونلمف  ةالبقلجةةوم لبقل  ةوطلبقل بقمةةالبقل اةييل خعميةةرلبقبلةو ال نةةونلبقاءفنةفلألثةةف ل

حعةةة لهةةةابلنةةةف لع ةةةىلب خشةةةو لبحخصةةةيبلقب دهةةةو هلقدعةةة ل ةةةنايضلل(128 هةةةاهلبحمب  ةةةو .
لبحمموحيكلح .
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 المبحث الثالث
 شسر المبص فة في مصر وبالد الشام في عصر نالطين الممالي ا
 مبص فة الدرار المصر ة  -اوال  

لق دلبح ةةةييا لب ةةةمونلمثةةةف لقا ةةةعيضلشةةةياونلمةةةضلشةةةيي لبحصةةةيهيال ةةة لمصةةةرل
ب خفبه ل ةليقلبحني لبحمصر لقب يلمكرلبحف وللقب يلبح  ضل ضل نةو لقب ةيلع ة لبحرقيمةو  ل

لمةولبشةهره ل ة لعصةرل ةنايضلل(129 ،لثنولعةنه لم ةثاونلقبحشوعرلب يلبح و ضلقبحانضلا ةف
للمضل لوللم ينول لبحمموحيكل  لمف لبحف و لبحمصرما

 في القايرة -1
 (130 بحشيملخور -ل
 (131 بحشوا   - 
ل(133 ققحفهل وصرلبحفنضلم مفل(132 بحءع ر لل-دل
ل(134 ث ضل ضلع فلهللالبح ثو ل-د
 في االنكندر ة -2
 (135 بحقثو  ل .ل
ل(136 م مفل ضلق و . 
ل(137 بحمر  لب يلبح ثوط.د

لل(138 اودلبحفنضل ضلعلونل.د

ل(139  و ي لبحعر ل-هةل
 (140)في ًنا -3
 (141 لبحفمومين  .ل
 (142 بحمن  يا لبحانوي  . 
ل(143 بح  ضل ضلع فلبحرثي ل ضلثءي لبحانوي  .د
 .(144 إ ربيي ل ضلع  ل ضلع فلبح  و ل ضلم مفل ضلب  لبحف يولبحانوي  .د
  .ه
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 ً ص -4
ل(145 لب ضل ي -ل
ل(146 ب يلبح ثوطلبحم ي  - 
 (147) طننا -5

 (148) ع فلبحعو 
 (149) دمنس ر -6

ل(150 لب يلع فهللالبح ويج
 اشسر المبص فة في والد الشام -ثانيا  
ل(151 لشهو لبحفنضلبحرقم -1
لل(152  ء لبحفنضلبحا  و  لل-2
 ل(153 لإ ربيي لبحفه خو  ل-3
 (154 ع  لبحم ر  ل-4
 (155 لاا لبحفنضل ضل يبيل-5
ل(156 ل صرلبحمنثء ل-6
 (157 لبثمفلبحعصيف -7
 (158 يء بح نف -8
 .(159 لب ضل  رلبم    -9

لقحع نول ةةاحكلبعلينةةولصةةي  لقبلةة العةةضلبحخصةةيبل ةة .قريةةره لمةةضلبحمخصةةي ا
ل.لمصرلق ندلبحشويلقبه لبحمخصي ال  ليحكلبحعصر

ل
 
ل
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 مصادرال 
                                                 

، تلال البوا ُ الو الذي ُسبيَّ ولالم يكالن ابالوا ُ مملوكالان سحالدوهو العبد الذي يُمتلال وس يم، ( وما مملوال1)
وهالالذ  التسالالمية اتخالالذت مالالدلوس  ، علالالى عكالالا العبالالد القالالن الالالذي يمتلالالال هالالو والبالالوا ُ ويبالالاُع ويشالالترا

حيالث كالان الخلفالا  والالوس  وكبالار القالاد  ، اصطمحيا  يي التاريخ اإلسممي منالذ العصالر العباسالي
امدم كفالالر  عسالالكرية يعتمالالدون علالاليدم يالالي تالالدعيم نفالالوذهم يشالالتروندم مالالن اسالالوا  النخاسالالة سسالالتخد

بعالع الالدو  اإلسالممية التالي تامالت بمصالر  واصبحوا بمرور الوتت اسدا  العسكرية الوحيد  يي
والشام ومصدرهم لنذاال بمد ماورا  الندر مثال  سالمرتند وبخالارا ويرغانالة وغيرهالا والمصالادر 

لددايا التي كان ي ديدا وس  األتاليم ييمالا ورا  او األسر يي الحروب او ا، الر يسة لد س  الشرا 
الندر إلى الخلفا  والةحت بمد ما ورا  الندر مصدرا  هاما  لد س  الرتيق الباليع الالذين عريالوا 

تيالالام دولالالة ، العبالالادي ؛ بالالاب المالاليم 4267ص، 6مالالج، لسالالان العالالرب، ينمر ابن منمالالور.بالمماليالالال
 .16-15ص، يال يي مصر وبمد الشامتاريخ الممال، طقوب ؛ 11ص، المماليال األولى

(هم الذين ينتسبون إلى الدولة اسيوبية التي اسسدا يي مصر والشام صمع الدين يوسف بالن اليالوب 2) 
تالال عم خملدالالا الودالالاد ةالالد الممالالالال الصالالليبية وحقالالق ، و مالال  يحكمدالالا عشالالرين عامالالا  ، بالالن شالالادي

وبوياتالالِه انتدالالت دولتالاله  الشالالدير  و يالالت: بيالالت المقالالدا انتصالالارات عميمالالة اشالالدرها موتعالالة حطالالين
ابو المحاسن بدا الدين يوسف بن رايا بن تماليم ، باستيم  المماليال عليدا. للم يد ينمر ابن شداد

، 2ط، تحقيالق  ومالا  الالدين الشاليا ، م( النوادر الساللطانية والمحاسالن اليوسالفية1239هـ/632)ت
رحمن بالالن اسالالماعي  شالداب الالالدين عبالدال، ابالالو شالالامة؛ 31ص، م1994، القالاهر ، مكتبالة الخالالانوي
، تحقيالق  احمالد البيسالومي، عيون الروةتين يي الخبالار الالدولتين، م(1267هـ/ 665المقدسي )ت

ابالن واصال  ومالا  الالدين محمالد ؛ 262ص، 1 ، 1ج، م1991، دمشق، منشورات و ار  الثقاية
، تحقيالق  ومالا  الالدين الشاليا ، م( مفرج الكروب يي الخبار بني اليوب1297هـ/ 697بن سالم)ت

تاريخ مصالر اإلسالممية  مالن سالمطين بنالي ، احمد ي اد، سيد ؛ 6-3ص، 1ج، م1957، ر القاه
دار ، المغالو  واوربالا، محمالود سالعيد، عمالران؛ 41ص، م2002، القالاهر ، مكتبة مدبولي، ايوب

الدولالالة اسيوبيالة يالالي تالاريخ مصالالر ، عبالدالمنعم، ماوالالد؛ 22ص، د.ت، القالاهر ، المعريالة الوامعيالالة
  ؛ 75ص، م1997، القاهر ، العربيدار الفكر ، اإلسممية

Meri, Josef. w, medieval islamic civilization, an encyclopedi, New 
York London,2006,P84.  

وكالالان الملالالال الصالالال: نوالالم الالالدين ايالالوب تالالد ، (سالالموا بدالالذا اسسالالم نسالالبة إلالالى سالالكناهم و يالالر  الروةالالة3)
مماليالال البرويالة الالذين سالموا بدالذا استكثر مالندم و صالار معمالم ويشاله مالندم وهالم يختلفالون عالن ال

اسسم نسبة إلى سكناهم يي ابراج تلعة الوب  وتميي ا  عالندم وعريالوا بالوراكسالة وسالمو باله نسالبة 
الالالذين  والالركا الالالذي ولالالب المملالالوال برتالالو  م سالالا الدولالالة الوركسالالية والو  ملوكدالالا إلالالى التالالاور

علالي بالن ، الصاليريي؛ 405ص، 1ج، السلوال، ينمر  المقري ي ينمر  عريوا بالمماليال البحرية
، تحقيالالق  حسالالن حبشالالي، م (ن هالالة النفالالوا واسبالالدان يالالي تالالواريخ ال مالالان1494هــالالـ/ 900داود)

مكتبالة ، خطط الشام، محمد كرد ؛  33ص، م1970، المملكة العربية المتحد ، مطبعة دار الكتب
اسيالالالوبيين والمماليالالالال التالالالاريخ ، تاسالالالم عبالالالد ، تاسالالالم؛  153ص، 2ج، م1983، دمشالالالق، النالالالوري

سالعيد ، المالالكي ؛ 3ص، د.ت، القالاهر ، م سسة عين للدراسالات والبحالوث، السياسي والعسكري
المومال  ، ناصالر، الناصري ؛ 7ص، د.ت، بغداد، مطبعة العاني، ادب الدو  المتتابعة، بن مسفر

 .168ص، م1997، القاهر ، الشرو دار ، 2ط، يي تاريخ مصر
تساللطن بعالد مقتال  الممفالر تطال  اصالله  لصالحي النومالي( ركن الدين ابوالفتوع بيبرا البندتداري ا4)

ترتالالى يالالي ، واشالالترا  اسميالالر ايالالدكين عالالم  الالالدين البندتالالداري وبالاله عالالرف، تركالالي الخالالذ مالالن بالالمد 
المناصب تسلطن بعد مقت  تط  ولقب بالملال الماهر ووةا اسساا القوي لبنا  دولالة المماليالال 
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عال  الالدين محمالد بالن علالي بالن ابالراهيم ، ادللم يالد عناله ينمالر ابن شالد، ويعد الم سا الحقيقي لدا
، م1324، دار يرانالال  سالالتاي ، اعتنالالا   احمالالد حطالاليط، تالالاريخ الملالالال المالالاهر، م(1285 /684)

م( 1324هالالـ/ 725ركالالن الالالدين بالالن عبالالد ا الخطالالا ي )ت، ببيالالرا المنصالالوري ؛  37-19ص
تحقيالالق  عبالالد ، هالالـ702مختاراألخبالالار تالالاريخ الدولالالة اسيوبيالالة ودولالالة المماليالالال البحريالالة حتالالى سالالنة 

، المختصالر، ابو الفالدا؛ 12ص، م1993، القاهر ، الدار المصرية اللبنانية، الحميد صال: حمدان
 0 522-520ص، 1ج، السلوال، المقري ي ؛ 248ص، 3ج

، شالاكر، مصالطفى؛ 61ص، الدر  ال كية، ابن اليبال؛ 98ص ، مختار األخبار، (بيبرا المنصوري5)
عصالر ، تاسالم ؛ 8ص، 3ج، م1990، بيالروت، علالم للممياليندار ال، التاريخ العربي والم رخون

 .27ص، سمطين المماليال
(مدينة من اوسا مدن الشام وهالي تقالا بالين دمشالق وحلالب يالي منتصالف الطريالق بدالا اسالوا  عالامر  6)

وبدا الندالر المسالمى المقلالوب وهالو ، ومساود ووواما كثير  وميا ا تتدا مفروشة بالحور الصلد
ا  له حمص بن المدر بن وات بن مكنف وتد يتحدا صلحا  ابو عبيالد  ندر العاصي بناها رو  يق

وبدا من المشاهد والم ارات الكثير  وبدا تبر القا د خالد بن الوليالد وابناله عبالد ، عامر بن الوراع
، صالالالور  اسرع، وينسالالالب اليدالالالا وماعالالالات مالالالن العلمالالالا  ينمالالالر ابن حوتالالال ، الالالالرحمن و ووتالالاله

م(اسشالارات إلالى 1213 /611بالي بكالر بالن علالي )تابي الحسالن علالي بالن ا، الدروي ؛ 176ص
 ؛ 19-18ص، م2002، بالور سالعيد، مكتبالة الثقايالة الدينيالة، تحقيالق  علالي عمالر، معرية ال يارات

 .303ص، 2ج، معوم البلدان، ياتوت
، تالاريخ، ابالن سالباط ؛ 206ص، 2ج، تالاريخ، ابن الوردي ؛ 298ص، 4ج، ذيو  العبر، الذهبي (7)

، 3ج، المختصالالالر، ابالالالو الفالالالدا؛ 15ص، مختالالالار األخبالالالار، وريبيبالالالرا المنصالالال ؛ 401ص، 1ج
 .411ص، تاريخ الخلفا ، السيوطي ؛ 253ص

تاريخ ابالن ؛  206ص ، 2ج، تاريخ، ابن الوردي؛ 15ص، مختار األخبار، بيبرا المنصوري (2) 
 .88ص، عصر سمطين المماليال، تاسم ؛ 400ص، 1ج، سباط

 
السمم بن ابي القاسم بن الحسالن الدمشالقي ولالد يالي دمشالق  (ابي محمد ع  الدين عبد الع ي  بن عبد9)

كالان ونشأ بدا وسما من الشيو  والخذ األصو  عن السيف اآلمدي وبرع ييه ويي الفقه والعربيالة 
من اكابر اسعيان والفةم  يي عصر  حتى ريعالت الياله الفتالوا انتقال  مالن الشالام إلالى مصالر يتالولى الخطابالة 

، ذيالال  الروةالالتين، ابالالو شالالامة للم يالالد عنالاله ينمالالر  م(.1261هالالـ/660)سالالنةييدالالا والقةالالا  ثالالم عالال   عنالاله تالالويي 
، ابالن سالباط ؛ 314؛  93ص، 8ج، كنال  الالدرر، ابالن اليبالال ؛ 256ص، 3ج، المختصالر، ابو الفالدا ؛ 216ص

 .522ص، 7ج، شذرات الذهب، ابن العماد ؛ 406ص، 1ج، تاريخ
وكالان ولالي ، الخمية عقالب ويالا  البياله(ابو نصر محمد الماهر بأمر ا بن الناصر لدين ا بويا ب10)

المدالر العالد  واسحسالان والعالاد ، واسالتمرت خميتاله نحالو تسالعة الشالدر واربعالة عشالر يومالا  ، عدد 
لالم يكمال  السالنة مالن خميتاله حتالى اسموا  المغصوبة يي ايام البيه وماتبلدا وال ا  المكالوا يالي الالبمد 

ابالالالو الفالالالرج ، ابالالالن العبالالالري ؛  182ص، 3ج، التكملالالالة، ينمر المنالالالذري م(.1235هالالالـ/623)لحالالالق بربالالاله سالالالنة
تصالالالحي:  انطالالالوان ، م(  تالالالاريخ مختصالالالر الالالالدو 1286هالالالـ/685غريغالالالوري يالالالونا بالالالن هالالالرون الملطالالالي ت)

ابالالي الفالالت: تطالالب ، اليالالونيني.422ص، م(1994، لبنالالان، دار الرا الالد اللبنالالاني، 2ط، صالالالحاني اليسالالوعي
،   مالالرل  ال مالالانم(  ذيالال1326هالالـ/ 726الالالدين موسالالى بالالن محمالالد بالالن احمالالد البعلبكالالي الحنبلالالي )ت 

تالاريخ ، الالذهبي؛  16ص، 2ج، د.ت، الدنالد، حيالدر لبالاد الالدكن، مطبعة دا ر  المعارف العثمانيالة
، ابالالن خلالالدون؛ 136ص، 17ج، البدايالالة والندايالالة، ابالالن كثيالالر ؛ 168-165ص، 45ج، اإلسالالمم
محاةالالرات يالالي تالالاريخ اسمالالم اإلسالالممية الدولالالة ، محمالالد بالالال، الخةالالري؛ 661ص، 3ج، تالالاريخ
 .546-544ص، م1986، بيروت، دار القلم، تحقيق  محمد العثماني، العباسية
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لخر خلفا  بني ، (ابواحمد عبدا بن المستنصر محمد بن الماهر بأمر ا العباسي الداشمي11)
م( تصد 1258هـ/656)العباا يي بغداد بويا بالخمية بعد ويا  البيه وكانت خميته لخرها سنة

ر الخمية بعد ان تتلوا ك  من ييدا من اسشراف ولم يسلم مندم اس من ييدا التتر بغداد وندبوا دا
كان صغيرا واخذ اسيرا ودام الندب ييدا اربعون يوما الى ان نودي باسمان بمقتله انتدت دولة 

ص ، الدر  ال كية، ابن اليبال ؛ 199ص، ذي  الروةتين، للم يد ينمر ابو شامة.بني العباا
، موردالطاية، الصفدي ؛ 173ص، 2ج ، ودو  اسسمم278ص ،3ج، العبر، الذهبي ؛ 41
 . 376، ص1؛ ابن سباط، تاريخ، ج663، ص3ج، تاريخ، ابن خلدون؛ 234ص، 1ج

بالن محمالد بالن الخليفالة المالاهر بالأمر ا بالن نصالر بالن محمالد الناصالر  (المستنصر ابو القاسم احمد12)
اللون كان محبوسا ببغداد ولما اخذت لدين ا المستةى وهو ود الخلفا  العباسيين بمصر اسود 

التتر بغداداطلق ودخ  إلى مصرما عرب مالن بنالي مدالارب بعالد ثالمث سالنين مالن انقالراع بنالي 
العباا ولما تسلطن الماهر بيبرا ويالد علياله واثبالت نسالبه وتلالد  الملالال المالاهر بيبالرا الخميالة 

  علالى صالحة نسالبه إلالى بنالي وخلا عليه الخلا ونثرت الدراهم باسمه بعد ان شدد العلما  والفقدا
؛ 411ص، تاريخ الخلفالا ، السيوطي ؛ 123ص، 2ج، ذي  مرل  ال مان، ينمر  اليونيني.العباا

 .16ص، مختار األخبار، بيبرا المنصوري
، تالاريخ، ابالن سالباط؛ 528ص، 1ج، الساللوال، المقري ي؛ 253ص ، 3ج، المختصر، ( ابو الفدا13)

 0 83ص، 1ج، بدا ا ال هور، ابن اياا؛ 404ص، 1ج
(تاةي القةا  تاج الدين ابومحمد عبد الوهالاب بالن خلالف بالن محمالود بالن بالدر العم الي تالرال علالى 14)

الشيو  وسما مندم وحدث وروا والخذ عنه الطلبة الكثير ومندم ولد  ابو القاسم تقالي الالدين عبالد 
ر  ونمر تولى تةا  الديار المصرية بتعيين الشيخ الع  بن عبد السمم كما تولى الو ا، الرحمن

الدواوين والتدريا يالي مدرسالة الشالايعي ولالم توتمالا ألحالد تبلاله مثال  هالذ  المناصالب ويالي  ماناله 
ذيالالال  ، م(. ينمر ابالالالو شالالالامة1266هـالالالـ/665)تويي سالالالنة.وعلالالالت القةالالالا  اربعالالالة علالالالى المالالالذاهب

؛ 124ص، 4ج، مالرل  الونالان، اليالايعي ؛  313ص، 3ج، العبالر، الذهبي؛ 240ص، الروةتين
  .77ص، 1ج، يعيةطبقات الشا، اسسنوي

ةربدا اوطبعداعلى حديد  تنقب عليدا رسالم الالدراهم او الالدنانير الذهبيالة وهالي ةالرورية  (يعني15)
وكانالت بالمد الشالام او  ، وبدا يتم التخلص من الغالب والت ييالف، للتميي  بين الويد والردا  مندا

ا ري نقب على من استحدثت ييدا دار لةرب النقود يي العدد اسموي ذات و ن معلوم وشك  د
تالال  هالالو ا احالالد( كمالالا كتالالب عليدالالا تالالاريخ )احالالد ووديدا)سالالاله اس ا محمالالد رسالالو  ا (واسخر
عالن صالور  ، شذور العقود يي ذكر النقالود، ةربدا ومكان الةرب.للم يدعندا ينمر  المقري ي
ابالن ؛ ب(-62ورتالة )، 2170الريالاع بالرتم، مخطوطة محفومة يي مكتبالة وامعالة الملالال سالعود

 .100ص، 6ج، تكملة المعاوم، دو ي ؛ 49ص، نقد الطالب، ونطول
 .207ص، 2ج، تاريخ، ابن الوردي ؛ 81ص، الدر  ال كية، ابن اليبال)16)
، والتلاليم يسالي:، ـارا هو الفدد وهي يي النص وسية واسعةپوبالفارسية ، ( وهي كلمة تعني األسد17)

اسالم لروال  وهالو يارسالي معالرب  ولاليا، او  حدودها من ودة العرا  إروان ويالارا اسالم البلالد
ومشالالتق مالالن اليونانيالالة ، ـالالارا وعالالرب يقيالال  يالالارا وهالالو تالالديما  مالالوطن الدولالالة اسخمينيالالةپالصالالله 

Persis احسالالن التقاسالاليم، يصالالار اسالالما  عامالالا  لدولالالة الشالالا  بأسالالرها. ينمالالر  المقدسالالي البشالالاري ،
، مسالالال والممالالالم(  ال1094هالـ/ 487ابا القاسم عبيد ا بن عبد ا )ت، ابن خرداذبة؛ 47ص

، شالالير ؛ 283ص، بلالالدان الخميالالة الشالالرتية، لسالالترنج ؛ 47ص، م1889، لنالالدن، مطبعالالة بريالال 
 .118ص، اسلفام الفارسية المعربة

؛  34-25ص، مختالار األخبالالار، بيبالرا المنصالوري ؛ 216-214ص، الالدر  ال كيالة، ( ابالن اليبالال18)
، د.ت، القالاهر ، مكتبالة مالدبولي، تالاريخ مصالرإلى الفالت: العثمالاني، عمالروال.ج َسالفدج، اسسكندري

 .259-258ص
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 .107ص ، 2ج، السلوال، المقري ي ؛ 61ص، مختار األخبار، ( بيبرا المنصوري 19)
ن هالالالة ، الكرمالالالي؛ 122ص، 2ج، السالالاللوال، المقريالالال ي؛ 29ص، 1ج، تالالالاريخ حالالالوادث ال مالالالان (20)

 .204ص، النامرين
ولخر يمفكروا العصر الحديث  وتد اختلف يي تفسيرهم بين عصر، (حملة الصليب من المسيحيين21)

بينمالالا تالالا   اعتبالالروا الصالالليبيين هالالم الالالذين خاةالالوا الحالالروب الصالالليبية وسالالموها الحالالرب المقدسالالة
لخرون اندا رحمت إلى الحج لمماكن المقدسة ورا  البحار لغفران الخطايالا ويطلالق علالى القالا م 

ياع يكالان يطلالق عليدالاالحج اما الحممت التي كانت تقوم ألغراع الدووم والالد، بدا الحاج الفقير
 .الومالالالالاعي او الحمالالالالمت الصالالالالليبية والتالالالالي كالالالالان يحمالالالال  اصالالالالحابدا الصالالالالليب شالالالالعار المسالالالاليحية

، الحالروب الصالليبية وتاثيرهالا علالى العمتالات بالين الشالر  والغالرب، ع ي  سالوي، ينمر عطية
ر دا، القالالاهر ، دار الثقايالالة اإلسالالممية، 2ط، تعريالالب  ييليالالب صالالابر سالاليف ومراوعالالة احمالالد خالالاكي

، 2ط، الخلفية اسيديولوويالة للحالروب الصالليبية، تاسم عبد ، تاسم ؛ 7ص، ت0د، بيروت، الوي 
تالالالاريخ التوالالالار  يالالالي الشالالالر  اسدنالالالى يالالالي ، ف، هايالالالد؛ 13-12ص، م1988، دار ذات السمسالالال 
الدي الالة ، تعريالالب عالالن الفرنسالالية احمد محمالالد رةالالا ومراوعالالة عالال  الالالدين يالالود ، العصالالور الوسالالطى

  .145ص، 1ج، م1985، القاهر ، بالمصرية العامة للكتا
تالاريخ ،  يالدان ؛ 260ص، تاريخ مصر، اسسكندري ؛ 172-166ص، 2ج، السلوال، (المقري ي22)

 .327ص، 1ج، مصر الحديث
يسموندا الهلدا كر  والما تالولدم يالي العربيالة الكالرج إذا تكالرج الخبال   كلمة يارسية دخيلة ساص  لدا يي العربية(23)

والكرج مدينة تقا بين بالمد الالروم وبالمد ارمينيالة مالن ودالة وبالين ، خةر  الي الفسادالي الصابه العفن وعلته ال
همذان والصبدان يي منتصف الطريق والترب إلالى همالذان وكاندالا مقتطعالة مالن البلالدين بداوبالا  منيعالة وتالمع 

، 4ج، معوالالم البلالالدان، يالالاتوت؛  83ص، البلالالدان، ينمر اليعقالالوبي حصالالينة والغالالالب علالالى اهلدالالا النصالالرانية.
، اسلفالام الفارسالية المعربالة، شالير ؛ 53ص، التعريف بالمصالطل: الشالريف، ابن ية  ا العمري ؛ 446ص
 .133ص

، تالالاريخ، ابالالن سالالباط؛ 234ص، الالالدر  ال كيالالة، ابالالن اليبالالال ؛ 220ص، 2ج، تالالاريخ، (ابالالن الالالوردي 24)
 . 468ص، 1ج

را  تالالولى بعالالد ايالالدمر مالالن الكالالابر األمالال، كالالان اشالالقر البشالالر ، ( سالالنقر بالالن عبالالد ا الصالالالحي العم الالي 25)
وكان معمما  عند الملال الماهر ولما تولى الملال المنصور تموون عصالى ، الماهري نيابة الشام

ولقالب بالكامال  وخطالب لاله علالى منالابر ، وملالال تلعتدالا، سنقر اسشقر نا ب الشام وتساللطن بدمشالق
الي وييالات تال، للم يالد ينمالر  الصالقاعيم(. 1292هالـ/692تويي سالنة)، دمشق وةرب الدراهم باسمه

اعالمم الالورا بمالن ولالي نا بالا  علالى ، ابالن طولالون ؛ 340ص، 8ج، كنال  الالدرر، ابن اليبال ؛  85ص، اسعيان
 .41-38ص، م1984، دمشق، دار الفكر، 2ط، تحقيق  محمد احمد دهمان، دمشق الكبرا

، ختاري، ابن الوردي ؛ 200ص، 2ج، دو  اإلسمم، الذهبي؛ 234ص، الدر  ال كية، ابن اليبال ( 26)
 .471ص، 1ج، تاريخ، ابن سباط ؛ 220ص، 2ج

( وتعة حمص الكبرا من المواتا الفاصلة اتحد ييدا التتر وكان عددهم ثمالانين الفالا  مالندم خمسالون 27)
وكالان يقالودهم البغالا بالن هوسكالو ، الفا  من المغو  والبالاتون مالن الكالرج واألرمالن والعوالم وغيالرهم

ةالالد المماليالالال إلالالى حمالالص وتصالالدا الملالالال  سالالارا متحالالدا  مالالا الخيالاله منكالالوتمر ابنالالا هوسكالالو اللالالذين
المنصالالور تالالموون لدالالم وكانالالت ه يمالالة التتالالر وانكسالالار ويشالالدم ويتحالالت الالالبمد للملالالال المنصالالور 

تالالاريخ ، ينمالالر  الالالديار بكالالري تالالموون واستشالالدد يالالي هالالذ  الوتعالالة وماعالالة مالالن سالالادات األمالالرا .
، 8ج، الالالالدرركنالالال  ، ابالالالن اليبالالالال ؛ 23ص، 4ج، المختصالالالر، ابوالفالالالدا ؛ 379ص، 2ج، الخمالالاليا

، بالدا ا ال هالور، ابن ايالاا ؛ 579-574ص، 17ج، البداية والنداية، ابن كثير ؛ 248-241ص
 .96ص، 1ج
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، القالاهر ، مطبعة لونة التاليف والترومالة، تحقيق  هانا روبرت رويمر، الدر الفاخر، ابن اليبال )28(
 .48ص، 4ج، المختصر، ا بو الفدا؛ 156ص، 6ص، 9ج، م1960

ن هالالة النالالامر يالالي سالالير  الملالالال ، اليوسالالفي؛ 110-98ص، مختالالار األخبالالار، يبيبالالرا المنصالالور)29(
، عصالالر سالالمطين المماليالالال، ر  ؛ 25ص، الناصالالرمحمد بالالن تالالموون، حسالالن؛ 39ص، الناصالالر

 .65ص، 4ج
تالالا ان او غالالا ان ابالالن ارغالالون بالالن ابغالالا بالالن هوسكالالو بالالن تالالولي خالالان بالالن ونكيالال  خالالان احالالد ملالالوال )30(

م( وملالال خراسالان والعالرا  ويالارا والالروم 1293/هــالـ693التترولا على عرب الملالال سالنة)
واساللم بعالد سالنة مالن ولوساله ، وكان يالتكلم الفارسالية ويفدالم اللسالان العربالي، والذربيوان والو ير 

م(عنالدما كالان عا الداَمن وتعالة حلالب وتيال  ان 1303هـــ/703تويي سنة)، ونشر اإلسمم يي التتر
 وكانالت وياتاله، ويالي ذلالال حكايالة، ه ووته هميا خالاتون تامالت بسالمه. وكانالت مالن تبال   ووالة ابيال

الالدر ، وحم  الى تربته بماهر تبري بمكان سما  الشام دين باله.ينمر ابن اليبالال بالقرب من همذان
الخبالالار ، القرمالالاني ؛ 517ص، 2ج، الالالدلي  الشالالايي، ابالالن تغالالري بالالردي؛ 112ص، 9ج، الفالالاخر
  .3-1ص، 2ج، البدر الطالا، الشوكاني؛ 496ص، 2ج، الدو 

 .4ص، 2ج، البدر الطالا، الشوكاني؛ 775ص، 7ج، شذرات الذهب، دابن العما )31(
، الالذهبي ؛ 462ص، 1ج، تاريخ حوادث ال مان؛ 111ص، مختار األخبار، بيبرا المنصوري (2)

، الناصالرمحمد بالن تالموون، حسالن ؛ 239ص، 2ج، تالاريخ، ابن الوردي؛ 393ص، 3ج، العبر
 .28ص

ن إنكسالر ييدالا التتالر وكالانوا نحالو اربعالة اسف وتتال  مالندم ( حدثت هذ  الموتعة بين التتالر والمساللمي33)
واندال ام غالا ان وتتال  مالن ، خلٌق كثير والسر مقدمدم انتصر ييدا الملال الناصر محمد بن تموون

، 4ج، المختصر، الفريقين ماسيحصى عددهم وعريت هذ  الموتعة بمرج الصفر.ينمر  ابو الفدا
 ؛ 231ص، 4ج، عقد الومان، العيني ؛  29-26ص ،18ج، البداية والنداية، ابن كثير ؛ 48ص

، 1 ، 1ج، بالالالدا ا ال هالالالور، ابالالالن ايالالالاا ؛ 159ص، 8ج، النوالالالوم ال اهالالالر ، ابالالالن تغالالالري بالالالردي
دار العربالي للنشالر ، المغو  والمماليال السياسة والصالراع، صبحي عبد المنعم، محمد ؛ 413ص

ة دمشق يي عدد اسمير تنك  نياب، عبد الوباراحمد، العملة؛ 34ص، م2001، القاهر ، والتو يا
، م2000، يلسالالطين، نالالابلا، تسالالم التالالاريخ، وامعالالة النوالالاع الوطنيالالة، رسالالالة ماوسالالتير، الحسالامي

 .149ص
، نا الب الساللطة بدمشالق، (اسمير الكبير المديالب العالاد  ابالو سالعيد ساليف الالدين اسشالريي الناصالري34)

صالر يوعلاله الميالر عسالكر  ولب إلى مصر وهو صغير ياشترا  الملال األشالرف ثالم صالار إلالى النا
تبال  ان يعالال   نفسالاله ويفالالر إلالالى الكالالرال الصالالب: نا بالالا  علالالى الشالالام وتالالام بفالالت: ملطيالالة وروالالا بأسالالرا 

ومكث يي نيابتدا الى وياته وعمر الواما ، وغنا م وما  كثير يعمم شأنه وهابهُ األمرا  والنواب
ويي لخر ايامه تغير المعروف باسمه وانشأ إلى وانبه تربة ودار وحمام وعمر بصفد بيمارستان 

م(.للم يالد عناله ينمالر  1340هالـ/741)السلطان عليه يتم القبع عليه واعتقاله وسونه وتت  سالنة
والمالالرا  138-116ص، 2ج، اعيالالان العصالالر، الصالالفدي ؛ 285ص، 2ج، دو  اإلسالالمم، الالالذهبي

المقفالالى ، المقريالال ي ؛ 41ص، م1983، بيالالروت، دارالكتالالاب الوديالالد، 2ط، دمشالالق يالالي اإلسالالمم
، ابالن طولالون؛ 117ص، 9ج، النوالوم ال اهالر ، ابن تغالري بالردي؛ 621-601ص، 2ج ،الكبير

 .41-38ص، اعمم الورا
الناصالر ، حسالن؛ 39ص، ن هة النالامر، اليوسفي؛ 156ص، 6ص، 9ج، الدر الفاخر، (ابن اليبال35)

 . 130ص، تاسم عصر سمطين المماليال؛ 40ص، محمدبن تموون
؛ 242ص، 9ج، النوالوم ال اهالر ، ابالن تغالري بالردي ؛ 461ص، 2ج، المقفى الكبير، ( المقري ي36)

 .146ص، 1ج، بدا ا ال هور، ابن اياا
 .521ص، 1ج، الدرر الكامنة، ابن حور ؛ 261ص، 10ج، الوايي بالوييات، الصفدي )37(
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 ؛ 211ص، 2ج، اعالالالمم الالالالورا، ابالالالن طولالالالون؛ 232ص، 2ج، تحفالالالة ذوي اسلبالالالاب، الصالالالفدي((38

 .118ص، نيابة دمشق، العملة
ابالالن ، 252ص، 1ج، يالالوات الوييالالات، ابالالن شالالاكر؛ 260ص، 10ج، الالالوايي بالوييالالات، (الصالالفدي39)

، نيابالة دمشالق، العملة؛ 38ص، اعمم الورا، ابن طولون؛ 521ص، 1ج، الدرر الكامنة، حور
 . 121ص

 وهالي بلالد  مالن بالمد الالروم تتالاخم الشالام، وتخفيالف اليالا ، وسالكون الطالا ، َملَطية  بفت: اوله وثانيه)40(
م( وبنالو ييدالا السالور والوالاما و سالكن النالاا بدالا ثالم اخالذها 757هالـ/ 140دا المسلمين سالنة )يتح

صالور  ، مندم الروم وتالاموا بدالدم السالور والوالاما يالي عدالد تسالطنطين الرابالا. ينمالر ابن حوتال 
، 5ج، معوالالم البلالالدان، يالالاتوت؛  55ص، 2ج، المسالالالال والممالالالال، البكالالري ؛ 181ص، اسرع

  0 545ص، المعطارالروع ، الحميري؛  192ص
البداية ، ابن كثير؛ 254ص، 2ج، تاريخ، ابن الوردي؛ 40ص ، 4ج، ذيو  العبر، الذهبي )41(

 .145ص، 18ج، والنداية
(من القاب الصويية وروا  الدين واه  الصمع و العباد  وتد يستعم  لغيرهم من ارباب السيوف 42)

، الباشالالالا؛  19ص، 6ج، اسعشالالالى صالالالب:، . ينمر القلقشالالالنديواستالالالمم ستصالالالايه بالالالنفا الصالالالفات
اتالالرب المالالوارديي يصالال: العربيالالة ، سالالعيد الخالالوري، الشالالرتوني؛  387ص، اسلقالالاب اإلسالالممية

 .736ص، 2ج، ت0د، ايران، تم، مكتبة المرعشلي، والشوارد
 .233ص، 2ج، وتحفة ذوي اسلباب261-260ص، 10ج، الوايي بالوييات، الصفدي )43(
 .171-169ص، 1ج، البدر الطالا، الشوكاني ؛ 147ص ،1ج، بدا ا ال هور، (ابن اياا44)
 .39ص، ن هة النامر، اليوسفي ؛ 167ص، 9ج، الدر الفاخر، ( ابن اليبال45)
 .619ص، 2ج، المقفى الكبير، المقري ي؛ 266ص، 10ج، الوايي بالوييات، ( الصفدي 46)
، 147صالص، 1ج، بالدا ا ال هالور، ابالن ايالاا؛ 67ص، 2ج، مالورد اللطايالة، ( ابن تغري بردي 47)

148. 
 .244ص، 12ج، النووم ال اهر ، ابن تغري بردي ؛ 523ص، 2ج، السلوال، ( المقري ي 48)
( منطقالالة تقالالا بالالين بيسالالان ونالالابلا حالالدثت ييدالالا موتعالالة شالالدير  بقيالالاد  سالاليف الالالدين تطالال  والمالالاهر  49)

 استطاعا ان يلحقا ه يمة يادحة بالمغو  بقياد  هوسكو وطردهم من بالمد الشالام وتةالت، بيبرا
علالالى الوالاليب الالالذي اوتالالاع العالالالم وسالالفال دمالالا  المميالالين واعالالادت للمسالاللمين هيبالالتدم وثبتالالت اتالالدام 

، اليالايعي ؛ 200ص، 2ج، تالاريخ، ابالن الالوردي ؛ 59ص، كنال  الالدرر، دولتدم. ينمالر ابن اليبالال
، خطالط الشالام، محمالد كالرد ؛  391ص، 1ج، تالاريخ، ابالن سالباط ؛  113ص، 4ج، مرل  الونان

، محمالد سالعيد، عمالران؛ 10ص، التتر من البدايالة إلالى عالين والالوت، السرواني ؛ 108ص، 2ج
 . 67-66ص، ت0د، القاهر ، دارالمعرية الوامعية، المغو  واوربا

، عبالالد ا؛ 233ص، 1ج، السالاللوال، المقريالال ي؛ ؛ 255-253ص، 3ج، المختصالالر، ابالالو الفالالدا( 50)
وامعالالة النوالالاع  ،رسالالالة ماوسالالتير، م سسالالة الخميالالة يالالي العدالالد المملالالوكي،  كالالي محمالالد وميالال 

 .41ص، م2005، يلسطين، نابلا، كلية الدراسات العليا، الوطنية
 .399ص، الفخري، ابن الطقطقي؛ 233ص، 3ج، المختصر، ( ابوالفدا51)
 .189ص، 2ج، يوات الوييات، ابن شاكر؛ 399ص، الفخري، (ابن الطقطقي52)
، ابالن خلالدون؛ 206ص، 2ج، تاريخ، ابن الوردي؛ 15ص، مختار األخبار، ( بيبرا المنصوري53)

 .407ص، 1ج، تاريخ، ابن سباط ؛ 664ص، 3ج، تاريخ
 .91-90ص، عصر سمطين المماليال، تاسم ؛ 232ص، 1ج، السلوال، ( المقري ي54)
 .16ص، تاريخ العرب الحديث، الونابي ؛ 82ص، 3ج، التاريخ العربي والم رخون، ( شاكر55)
 .6ص، سمطين المماليال عصر، تاسم ؛ 6ص، 2ج، عقد الومان، ( العيني 56)
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 ؛ 522ص، 1ج، لالالالالدرر الكامنالالالالة، ابالالالالن حوالالالالر؛ 262ص، 10ج، الالالالالوايي بالوييالالالالات، ( الصالالالالفدي57)
  .233ص، 1ج، السلوال، المقري ي

(المدرسة التي النشاها الملال العاد   ين الدين كتبغا المنصوري يالي القالاهر  وتقالا بالين القصالرين 58)
كتبغالا اسرع وبنالى المدرسالة مكاندالا وكملالت وكانت ارةدا تبم تعرف بدار الرشيدي ياشالترا 

، الخطالط، ينمالر  المقريال ي للم يالد م(.1298هالـ/698)يي عدد السلطان الناصالر سالنة، عمارتدا
ثمالالالار ، ابالالالن عبالالالدالدادي؛ 165ص، 8ج، النوالالالوم ال اهالالالر ، ابالالالن تغالالالري بالالالردي؛ 382ص، 2ج

 . 157ص، المقاصد
 .426ص، 4ج، تاريخ اسسمم، حسن ؛ 369-55ص، الدارا، ( النعيمي(59
سالما مالن شاليو  عالد  وكتالب الكثيالر وتميال  وايتالى ، عبد الغفالار بالن عبالد الكالايي السالعدي الشالايعي)60(

الذي تالا  عنه سالما ، ومن اشدر تممذته ابن كثير، ودرا ونسخ من خط يد  وخرج لشيو  عد 
 وكالان، وكتب الخط الويد، وترال الكثير من الكتب، وخرج لنفسه معومامن ثمث مولدات، الكثير

وولالي مشاليخة الصالاحبية ، ومالا هالذا نالاب يالي وتالت مالا عالن تاةالي الحنابلالة، عاريا متفننا  شايعيا  
، الصفدي ؛  92ص ، 4ج، العبر، م(. ينمر الذهبي1331 /732تويي يي مصر سنة )، بدمشق

الالالدرر ، ابالالن حوالالر؛ 348ص، 18ج، ابالالن كثيالالر البدايالالة والندايالالة؛ 109ص، 3ج، اعيالالان العصالالر
 .386ص، 2ج، الكامنة

تقا هذ  المدرسة بسالف: تالا ساليون بوبال  الصالالحية انشالأتدا ربيعالة خالاتون بنالت نوالم الالدين ايالوب  (61)
اخت السلطان صمع الدين واخيه السلطان العاد  واوتفتدا على الحنابلة وكانالت اخالر مالن ماتالت 

، 3ج، صب: اسعشالى، ينمر  القلقشندي من نس  بني ايوب وعمرها ثمانين عاما  ودينت بدمشق.
 .149ص، ثمار المقاصد، ابن عبدالدادي؛  368ص، الدارا، النعيمي؛ 347ص

  .245ص، القم د الووهرية )62(
بنا  القاةي كريم الدين عبد الكالريم بالن هبالة ا وكيال  الخالاص الساللطاني المتالويى ، (ويعرف بالواما الكريمي63)

يةالالالا بوالالالاما الالالالدتا . بالقبيبالالالات بالالالالقرب مالالالن دمشالالالق ويعالالالرف ا م(ويقالالالا هالالالذا الوالالالاما1324هــالالالـ/724سالالالنة)
 . 121ص، 1ج، معوم دمشق التاريخي، الشدابي؛  555ص، الدارا، ينمر النعيمي

انشالالأ ُ ، (ويعالرف ايةالا بوالاما المالمبع لوتوعاله يالي محلالة المالمع او محلالة القعاطلالة خالارج بالاب دمشالق الشالرتي64)
ووماعالالة مالالن الصالالاحب شالالما الالالدين غبالالي بالالن سالالعد نالالامر الالالدواوين وحةالالر ايتتاحالاله الصالالاحب المالالذكور 

 . 128ص، 1ج، معوم دمشق التاريخي، الشدابي 558ص، الدارا، ينمر النعيمي .القةا  واسعيان
باتوالا  حكالالر ويقالا بالالقرب مالن بالاب النصالر  (الوالاما الالذي انشالأ  نا الب الشالام تنكال  وعالرف باسالالمه65)

سالالنة كاملالالة  م( واسالالتمر بنالالا   مالالد 1317هـالالـ/717)وابتالالدال بعمارتالاله سالالنة، السالالما  علالالى ندالالر بانيالالاا بدمشالالق
ولمالا اكتمال  بنالا   حةالر ايتتاحاله نا الب الساللطان والقةالا  ، ووع  ييه ماذنة من اوم  مالآذن العدالد المملالوكي

، ن هالالة الريالالا  عالالن شالالرع حالالا  اسسالالوا  بدمشالالق، واسعيالالان وكالالان يومالالا مشالالدودا. ينمالالر ابن بالالن عبالالد الدالالادي
، ذيالالال  ثمالالالار المقاصالالالد، لالالالاط، 18ج، البدايالالالة والندايالالالة، ابالالالن كثيالالالر ؛ 19ص، ت0د، نشالالالر حبيالالالب ال يالالالات

 .202ص
 .48ص، 9ج، النووم ال اهر ، (ابن تغري بردي66)
( الواما الذي بنا  القا د ووهر الصقلي بأمر من الخليفة المع  لدين ا الفاطمي وشرع يي بنا اله  67)

م( ليكون إلى ونب العاصمة الوديد  القاهر  971هــ/361م( واتم بنا ه سنة)969هــ/359سنة )
لدولالالة الفاطميالالة ومنبالالرا لممامالالة الوديالالد  ويقالالا داخالال  مدينالالة القالالاهر  بالالالقرب مالالن القصالالر رمالال ا ل

تالالاريخ ولثالالار مصالالر ، احمالالد عبالالد الالالرا   ؛ 121ص، كنالال  الالالدرر، الشالالرتي. ينمالالر  ابالالن اليبالالال
الحاكم بالأمر ، محمد عبد ا، عنان؛ 616ص، 4ج، تاريخ اإلسمم، حسن؛  219ص، اإلسممية

 .30ص، ت0د، القاهر ، دار النشر الحديث، اطميةا واسرار الدعو  الف
( ويسمى ايةا الواما اسنور ويقا بالقرب من بالاب الفتالوع وبالاب النصالروتد ابتالدال انشالا ه الخليفالة 68)

الع يالال  الفالالاطمي ومالالات ولالالم يكملالاله ولمالالا تالالولى ابنالاله الحالالاكم بالالأمرا مالالن بعالالد  تالالام باكمالالاله واتمالاله 
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ان يوما مشدودا انتقلت مالن بعالدها الخطبالة الياله مالن م( ووخطب الحاكم ييه وك1007 /403سنة)
الوالالالالاما اس هروبقيالالالالت معطلالالالالة عالالالالن اسخيالالالالر إلالالالالى ان اعادهالالالالا المالالالالاهر بيبالالالالرا اليالالالاله سالالالالنة 

 ؛ 322ص، 1ج، ومآثر اسناية364ص، 3ج، صب: اسعشى، ينمر  القلقشندي.م(1266 /665)
تالاريخ ، د الرا  احمد عب؛  137، ن هة النامرين، الكرمي، 277ص، 2ج، الخطط، المقري ي

، عنالان ؛ 292ص، يالي التالاريخ العباسالي والفالاطمي، العبادي ؛ 237ص، ولثار مصر اإلسممية
 . 82ص، الحاكم بأمر ا

ثالم اطلقالت علالى ، ( اوية البيت ركنه وكانت تطلق بادا  اسمر علالى صالومعة الراهالب المساليحي69)
دورين والمعالالرويين بالالالتقوا المصالاللى او المسالالود الصالالغير الالالذي يتالالولى امالالر  احالالد الروالالا  المشالال

والصالالمع وتالالد يووالالد بدالالا محالالراب ولكنالاله سيووالالد بدالالا منبروتالالد تطالالورت ال اويالالة حتالالى ارتبطالالت 
، 19ج، العالالربلسالالان ، ينمالالر ابن منمالالور .بالصالالويية واصالالبحت مراديالالة لكلمالالة الخانقالالا  والربالالاط

  .85ص، معوم اسلفام، دهمان؛ 423ص، 4ج، تاريخ اإلسمم، حسن؛ 84-83ص
كلمة رباط وهي من المرابطة الي مم مة ثغر العدو واصاللدا ان يالربط كال  مالن الفالريقين وما  (70) 

خيلالاله حتالالى صالالارل وم الثغالالر رباطالالا وربمالالا سالالميت الخيالال  انفسالالدا رباطالالا هالالذا مالالن حيالالث المعنالالى 
اس ان الكلمة تطورت يي العصور اإلسممية المتأخر  ولم تعد تعنالي ماتعنياله يالي صالدر ، اللغوي

ن مفدومدالا العسالكري المالرتبط بالودالاد إلالى ماتعنياله كلمالة ال وايالا والخانقالا  اإلسمم اذ تحولالت مال
ابالالن ، 173ص، 9ج،، لسالالان العالالرب، بالنسالالبة سصالالحاب الطالالر  الصالالويية. ينمالالر ابن منمالالور

 . 43ص، 4ج، تاريخ اإلسمم، حسن، 191ص، القم د الووهرية، طولون
 . 290ص، بة دمشقنيا، العملة؛ 205ص، 13ج، البداية والنداية، (ابن كثير71)
 .436ص، 4ج، تاريخ اإلسمم، حسن ؛ 66ص، 36ص، النوادر السلطانية، ( ابن شداد72)
  .93ص، عصرسمطين المماليال، تاسم؛ 61ص، الرحلة، (ابن بطوطة(73
 ( مصنف خالد ولي  يي اسما  الروا  واسعيان من ذلال ال مان.74)
ومالا اسناويال  ، كانت عند َ يةيله يي دينالهِ ، اعتهية  ا بن ابي الفخر كان كاتبا  خبيرا  يي صن)75(

، والسالرياني، ووعلدالا يالي انويال  واحالد باللسالان العبرانالي، ويوحنالا، ولوتالا، ومالرتص ،انوي  متي، اسربعة
وكالان ، وباليبن عبالاراتدم، وذكالر اخالتمف الحالواريين، وذكالر يالي كال  يصال  ماتالالهُ اسخالر، والرومالي، والقبطي

عمالال  ذيالالم  علالالى ، وتالالد كتالالب تالاريخ المكالالين ابالالن العميالالد بخطالاله، نويالال  والم اميالالريقالو   انالاله يحفالالم التالالورا  واس
ابالالن  ؛ 233ص، 3ج، الالالدرر الكامنالالة، ينمالالر  ابالالن حوالالر .تالالاريخ ابالالن خلكالالان سالالما  )تالالالي وييالالات اسعيالالان(

  .153ص، 5ج، اسعمم، ال ركلي ؛ 134ص، 8ج، شذرات الذهب، العماد
ولالد بدمشالق ، بدا بن عيسى بن محمد البعلبكالي الحنبلالي(ابو الفت: موسى بن محمد بن احمد بن ع(76

ومالالن الكثيالالر مالالن الشالاليو  واخالالذ اسوالالا ات وحالالدث بدالالا بدمشالالق وبعلبالالال وكالالان ، وسالالما مالالن والالالد 
وكان وميا النواب بالسلطنة يراعونه ويحترموناله اختصالر ، له مكانة يي الدولة، روم كبير القدر

يه تويي يي بعلبال وصلي عليه صالم  الغا الب يالي كتاب مرل  ال مان لسبط ابن الوو ي وذبي  عل
، معوالالم شالاليو  الالالذهبي، الالالذهبي ؛ 158ص، 2ج، تالالاريخ حالالوادث ال مالالانينمالالر   والالاما دمشالالق.

، البدايالالة والندايالالة، ابالالن كثيالالر؛  486ص، 5ج، اعيالالان العصالالر، الصالالفدي ؛ 932رتالالم  623ص
شالالذرات  ،ابالالن العمالالاد ؛  1039رتالالم382ص، 4ج، الالالدرر الكامنالالة، ابالالن حوالالر؛ 273ص، 18ج

  .132ص، 8ج، الذهب
المحالالدث  هوالمشالالتغ  بالحالالديث روايالالة وكتابالالة ومالالن عالالرف اسسالالانيد والعلالال  واسالالما  الروالالا   ((77

والشيو  والةابط لمواليدهم وويياتدم ومراتبدم يي العلوم ولو بلغوا اسلف ومالدم من مرويالاتدم 
والمقتصالالرعلى ، سالالانيدوالمقتالالدر علالالى تلخالاليص مالالاتقف عليالاله الطبالالا  واس، علالالى اخالالتمف انواعدالالا

ب.ينمر السبكي ؛ 82ص، معيالد الالنعم، السماع والقرا  وطلب اسوا ات من المشايخ سيدعى محدثا
 . 93ص، نقد الطالب، ابن طولون
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مالرل  ، اليالايعي؛ 196ص، 3ج، يوات الوييات، ابن شاكر ؛ 114ص، 4ج، ذيو  العبر، الذهبي )78(
  .227ص، 4ج، الونان

 .46ص، 4ج، خطط الشام، محمد كرد ؛  337ص، 2ج ،تاريخ، ( ابن الوردي(79
ابو محمد رايا بن هوالرا بالن محمالد بالن شالايا بالن نعمالة ولالد بدمشالق واخالذ عالن شاليوخدا وعنالي )80(

وتفقالاله علالالى العلالالم العراتالالي وس م ابالالن دتيالالق العيالالد ، رحالال  إلالالى القالالاهر ، بالالالقرا ات وتالالرال ونسالالخ
بالبعع المالدارا ودرا وكتالب بخطالاله واخالذ العربيالة عالن البدالا  ابالالن النحالاا اعالاَد ، والالدمياطي

، الوال ري؛ 50ص، 14ج، الوايي بالوييالات، م(. ينمر الصفدي1318هــ/718الكثيرتويي )سنة
 .107-106ص، 2ج، الدرر الكامنة، ابن حور؛ 257ص، 1ج، غاية النداية

 وكالان احالد اعيالان(ابو اسحق ابراهيم بن ابي البركات بن ابي الفة  الحنبلي بالن القرشالية سالما مالن 81)
اسسالالدية وامالالام تربالالة بنالالي صصالالري الحنبلالالي وكالالان ذا حرمالالة ووملالالة بالالين  تالالولى مشالاليخة الخانقالالا ، الصالالويية

 م(.1339هالالالـ/740المالالالذاكر  وروا عنالالاله الشالالاليخ البر الالالالي وتالالالويي بعالالالد  سالالالنة) القادريالالالة والسالالالموية حلالالالو
، ابالالن حوالالر؛ 222ص، 5ج، الالالوايي بالوييالالات، الصالالفدي؛ 116ص، 4ج، العبالالر، ينمر الالالذهبي

 .20ص، 1ج، كامنةالدررال
وتالرال القالرا ات ، (ابو عبد ا محي الالدين محمالد بالن علالي الحالاتمي العربالي اسندلسالي ولالد بمرسالية82)

 م(. ينمالالر 1240هـالالـ/638باسندلسالالله مصالالنفات وايالالر  وم لفالالات  اخالالر  ولدالالا يالالي التصالالوف)ت
، ومعالة؛ 214ص، 1ج، مفتالاع السالعاد ، طاب كبالري  اد ؛ 79ص، 4ج، مرل  الونان، اليايعي

، مكتبة وهبة، التفسير والمفسرون، محمد حسين، الذهبي 303؛ -291ص، تاريخ يمسفةاإلسمم
 .300ص، 2ج، م2000، القاهر 

م(بقيالالاد  710هالالـ/92اسسالالم العربالالي لشالالبه الو يالالر  اسيبيريالالة التالالي يتحدالالا العالالرب المسالاللمين سالالنة)(83)
اا احمالد بالن يحيالى بالن ابالي العبال، موسى بن نصير وطار  بن  ياد.للم يد عندا ينمالر البمذري

، تحقيق عبالالد ا النالاليا الطبالالاع وعمالالر النالاليا الطبالالاع، يتالالوع البلالالدان، م(892هالالـ/279والالابر )ت
ابالو بكالر بالن عمالر ، ابن القوطيالة ؛ 323ص، م1987، بيروت، م سسة المعاف للطباعة والنشر

دار ، 2ط، تحقيق  ابراهيم اسبيالاري، تاريخ ايتتاع اسندلا، م(977هـــ/367بن عبد الع ي  )ت
، المراكشالالي ؛ 33-27ص، م(1989، بيالالروت، دار الكتالالاب اللبنالالاني، القالالاهر ، الكتالالاب المصالالري

دارالكتالب ، 2ط، م( المعوب يالي تلخاليص الخبالار المغالرب1249هـــ/647عبد الواحد بن علي)ت
ابوعبالالالالالالد المللالالالالالالال المراكشالالالالالالي)ت ، ابالالالالالالن عالالالالالالذارا؛ 13-9ص، م(2005، بيالالالالالالروت، العلميالالالالالالة
ا كالوسن 0تحقيالق ومراوعالة ج، رب يي الخباراسندلا والمغربالبيان المغ، م(1313هـــ/712

محمالالد بالالن عبالالد ، الحميالالري ؛ 1ص، 2ج، م1983بيالالروت، دار الثقايالالة، 2ط، وليفالالي بروينسالالا 
تالاريخ ، السيدعبد الع يال ، سالم ؛  9-4ص، صفة و ير  اسندلا، م(1494هـــ/900المنعم )ت

 ؛ 66ص، القالالالاهر ، م1986، لمصالالالريةمكتبالالالة اسنولالالالو ا، 2ط، المسالالاللمين ولثالالالارهم يالالالي اسنالالالدلا
  .6ص، م(1990، دمشق، منشورات و ار  الثقاية، اسندلا يي التاريخ، مصطفى،.شاكر

 .79ص، 4ج، مرل  الونان، اليايعي؛ 441ص، 2ج، ذي  مرل  ال مان، اليونيني (84)
 هالالـ/736ابالالر  مالالن كتالالب يالالي التالالاريخ العالالام عالالن هالالذا العصالالر هالالو ابالالن اليبالالال الالالدوإداري)ت ( لعالال 85)

وتالد خصالص الوال   الثالامن ، م( وكتابه كن  الدرر وواما الغرر المكالون مالن عالد  اوال ا 1335
 منه وسما  الدر  ال كية يي الخبار الدولة التركية عن عصر سمطين المماليال.

واليوسفي يي كتاباله ن هالة ، ( ابر  من كتب عن سير  الملال الناصر ابن شداد يي الروع ال اهر86)
م(  وكتابالاله مختالالار 1326هالالـ /725وبيبالالرا المنصالالوري )ت، الناصالالر النالالامر يالالي سالالير  الملالالال

 وغيرهم من الم لفين.، هـ702األخبار عن تاريخ الدولة اسيوبية ودولة المماليال حتى سنة 
ولالد يالي تريالة  تقي الدين علالي بالن عبالد الكالايي اسنصالاري احالد شاليو  عصالر  (ابن تاةي القةا (87

  ابياله المالذكور توودالا  علميالا  يتلقالى العلالم علالى ابياله سبال من اعما  المنويية بمصر وتووه بفة
وغير  من العلما  واوي  بالفتيا ولم يبلغ العشرين من عمر  ناب يي القةا  عن ابيه اةاية إلى 
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تولى القةا  مكان ابيه وبقالي يياله حتالى ، ووما معدما التدريا يي مدارا دمشق وميفه الكاتب
، 31ج، الالوايي بالوييالات، م(. ينمالر  الصالفدي1372هالـ/771اصيب بالطاعون وتويي ييه سالنة)

نقالد الطالالب ل غال  ، ابن طولون؛ 305-303ص، 2ج، ذي  العبر، ابن العراتي؛ 191-166ص
 . 9ص، المناصب

(عرف بابي الفوارا  ين الدين عمرو بن الممفر احد يةم  العصالر ويقدا اله وادبالا   وشالعرا ه (88
البار ي وعن خطيب وبرين  دا ويا  اترانه واخذعنتفنن يي العلوم وبرع ييا نشأ بحلب وتفقه ب

ونمم البدوة الوردية يي خمسة اسسف بيت واختصر الفيالة ابالن مالالال والالف يالي التالاريخ وكتالب 
الالدرر ، ابالن حوالر؛  157ص، 3ج، يالوات الوييالات، ينمالر ابن شالاكر ومالات يياله. عن الطاعون

بغيالالة ، السالاليوطي ؛ 506ص، 1ج، الالالدلي  الشالالايي، ابالالن تغالالري بالالردي ؛  195ص، 3ج، الكامنالالة
 .227ص، 2ج، الوعا 

ليا ، النبداني (89)  .48ص، الطر  الصويية يي مصر، النوار ؛ 310ص، واما كرامات األوب
 .24ص ، م2013، القاهر ، دارالكتب والوثا ق القومية، التصوف وايامهِ ، محمد صبري، الدالي (90)
 .43ص ، الرسالة القشيرية، القشيري (91)
 .24ص ، التصوف وايامهِ  ،الدالي (92)
وهو بنا  حصين يعسكر ييه الفرسان المتطوعون للوداد وتتا  ، المرابطة  من الثمثي ربط (93)

وتد يسر الصويية ، العدو والتأهب للقتا  والرباط من المصدر رابط الي س م ثغور العدو
بُِروا َوَصابُِروا َوَرابُِطوا َواتَّقُوا ))يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا اص  المرابطة بقوله من سور  ل  عمران 

َ لَعَلَُّكم  تُف ِلُحوَن(( ، ابن منمور ؛ 427ص، 2ج، الخطط المقري ية، . للم يد ينمر  المقري يَّللاَّ
 -108ص، معوم المصطلحات الصويية، عبد المنعم، الحنفي ؛ 302ص، 7ج، لسان العرب

109 
م( وس  953هـ/ 350وب بن حفص التويبي )ت ابو عمر محمد بن يوسف بن يعق، الكندي (94)

 .59ص، د.ت، بيروت، دار صادر، ت:  حسين نصار، مصر
 .62اآلية  ، سور  اسنفا  (95)
 128ص، د.ت، القاهر ، دار الفكر العربي، تيام دولة المرابطين، حسن احمد محمود (96)
 79ص ، 2ج، الخطط المقري ية، المقري ي (97)
 402 -363ص ، 5ج، يي التاريخالكام  ، ابن اسثير (98)
اشتغ  بالووه القبلي وو   من ، عبد ا بن السري بن الحكم والي مصر يي العصر العباسي (99)

الووه البحري وحارب خالد بن ي يد الشيباني الذي تام بمحاربة خالد بن ي يد الشيباني الذي 
، الكام  يي التاريخ، سثيرم(. للم يد ينمر  ابن ا821هـ/ 205وس  المأمون على مصر مات )

 455ص ، 5ج
 188 -186ص ، وس  مصر، الكنديينمر   (100)
وما كلمة  اوية وهي مأخوذ  من الفع  ان وا الي اتخذ ركنا  من اركان الواما لمعتكاف  (101)

وكانت ال وايا او  امرها ملحقة بالمسود الواما اس النَّدا تطورت ييما بعد وانتشرت ، والعباد 
المدن وتد يتخذها احد الشيو  المعرويين سكنا  له ويعقد بدا حلقات التدريا وتعرف  يي اروا 

تاريخ ، حسن ؛ 281ص، 3ج، ذي  مرل  ال مان، باسمه او باسم بانيدا. للم يد ينمر  اليونيني
، الحركة الفكرية يي مصر يي العصر اسيوبي، مشتا  كامم، المياع ؛ 423ص، 4ج، اسسمم

 67ص، م2006، كلية اسداب، وامعة بغداد، غير منشور  اطروحة دكتورا 
 52ص ، معاهد ت كية النفوا، دولت عبد ا ؛ 159ص ، 1ج، السلوال، المقري ي (102)
ص ، م2002، القاهر ، الدي ة العامة للكتاب، العقا د الدينية يي مصر، احمد صبحي، منصور (103)

32 
 32ص ، العقا د الدينية يي مصر، منصور (104)
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نصر بن احمد بن نصر وعرف بالدتا  الكبير كان من اتران الُونيد البغدادي من كبار مشايخ  (105)

الطبقات ، وتي  النَّهُ مات انقطا دخو  الفقرا  إِلى مصر. للم يد ينمر  الشعراني، مصر
 76ص ، 1ج، الكبرا

صحب  ،بنان بن محمد بن حمدان بن سعيد اصله من واسط سكن مصر واستوطندا ومات بدا (106)
الونيد وغير  تويي يي القاهر  ودين بالقرب من الوب  توا  واما محمود. للم يد ينمر  

 291ص، طبقات الصويية، السلمي ؛ 143ص ، 1ج، الطبقات الكبرا، الشعراني
محمد بن احمد بن القاسم البغدادي ن   مصر كان إماما  مغنيا  تا  ان استاذ  يي التصوف هو  (107)

، حسن المحاةر ، السيوطي ؛ 195ص، 2ج، العبر، للم يد ينمر  الذهبي الونيد البغدادي.
 401 – 400ص ، 1ج

السيد احمد ، عاشور سعيد عبد الفتاع ؛ 82-80ص، مدخ  إِلى التصوف اسسممي، التفتا اني (108)
الطر  ، النوار ؛ 33ص، م1967، 2ط، القاهر ، دار الكتاب العربي، البدوي شيخ وطريقة
 87ص ، رالصويية يي مص

كانت تبلدا يي الدولة الفاطمية دار اسستاذ تنبر ، تقا هذ  الدار برحبة باب العيد يي القاهر  (109)
وكانت تقاب  دار الو را  بووار بركة الفي  يسكندا الو را  ولما وا  صمع الدين وعلدا دار 

يدا ك  يوم لحما  سسكان الفقرا  واوتف عليدا بستانا  وولي عليدا شيخا  كما رتب للصويية ي
، 2ج، الخطط المقري ية، وخب ا  يكانت الوَّ  خانكا  بنيت بمصر. للم يد ينمر  المقري ي

 415ص
، التصوف ابان العصرالعثماني، توييق الطوي  ؛ 415ص، 2ج، الخطط المقري ية، المقري ي (110)

 37ص
 90ص ، 2ج، خطط مبارال (111)
 .36صينمر   ابن شداد ، النوادر السلطانية ،  (112)
 66ينمر   النوادر السلطانية ، ص (113)
 .415،ص2ينمر   المقري ي ، الخطط،ج (114)
، القاهر ، دار المعارف، اسدب الصويي يي القرن السابا الدوري، علي صايي، حسين (115)

 .326ص، م1964
 .203،ص1ينمر   المقري ي، السلوال، ج (116)
 .95ص، مدخ  إِلى التصوف اسسممي، نيالتايتا ا ؛ 693ص، الطالا السعيد، ينمر اسديوي (117)
 75ص، 1ج، السلوال، المقري ي ؛ 82ص، النوادر السلطانية، ينمر ابن شداد (118)
، ماهية الحروب الصليبية، تاسم عبد ، تاسم ؛ 302-300ص، الطالا السعيد، ينمر  اسديوي (119)

 .47ص، م1990، الكويت، المولا الوطني للثقاية والفنون واسداب
 37ص، النوادر السلطانية، ن شداداب (120)
 33-32ص، مذاهب اه  مصر وعقا دهم، المقري ي (121)
لدا مفعو  مخدر وتسمى ايةا القنب الدندي  نبتة تشبه العشب وتي   هي اليابا من العشب (122)

، ابن ياراللم يد ينمر  .يقو  ابن مماتي عندا النَّدا تكثر يي كانون األوَّ  والثاني ما ال رع
، ت: عبد السمم هارون، معوم مقاييا اللغة، م(1017 /395سين احمد بن  كريا )تابي الح

، لسان العرب، ابن منمور؛ 13-10ص، 2ج، م1979، بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر
 .138ص، المصباع المنير، الفيومي ؛ 243ص، توانين الدواوين، ابن مماتي ؛ 885ص، 2ج

م( مرسوما تةمن منا 1243هـ/632)وم الدين ايوب سنةاصدر السلطان الملال الصال: ن (123)
، كما امر بوما المحاصي  الم روعة منه وحرتدا.للم يد ينمر  ال ركشي،  راعة الحشيشة

 .129-126ص، 2ج، الخطط، المقري ي؛  27ص،  هر العريب يي تحريم الحشيب
 .49ص، العقا د الدينية يي مصر المملوكية، منصور (124)
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 .76ص، اسنتصار، ابن دتما  (125)
 .270ص، تاريخ الملال الماهر، ابن شداد (126)
 .164ص، 2ج، الدارا، النعيمي (127)
 .638ص، 8ج، شذرات الذهب، ابن العماد (128)
 .518 -511ص ، 1ج، حسن المحاةر  (129)
اصله من ترية المحمدية من و ير  ابن عمر كان ينسب اليه  خةر بن ابي بكر المدراني (130)

ان مقربا  من السلطان الماهر بيبرا وكان اسخير يخةا له ثم تغير عليه ك احوا  ومكاشفات
، 5ج، المند  الصايي، م(. للم يد ينمر  ابن تغري بردي1307هـ/ 676مات سنة ) واراد تتله

 .750ص، 3ج، المقفى الكبير، المقري ي ؛ 218ص
لصويية اتام بحلب مد  ثم بن سليمان ن ي  اسسكندرية احد مشايخ ا محمد بن محمد بن إبراهيم (131)

م(. 1273هـ/ 662مات سنة ) وولي دار الحديث الكاملية، إوتا  دمشق تاصدا  الديار المصرية
 .521ص، 1ج، حسن المحاةر ، السيوطي؛ 168ص، 1ج، الوايي بالوييات، ينمر  الصفدي

بر سكن ابو اسحا  إبراهيم بن معةاد بن شداد الحد ال هاد المشدورين اصله من تلعة وع (132)
مات سنة ، وكان لكممه وتا على القلوب لصدته واخمصه، القاهر  وروا عن السخاوي

 ؛ 124 -123ص ، 8ج، طبقات الشايعية الكبرا، م( للم يد عنه ينمر  السبكي1288هـ/ 687)
 .15ص، 2ج، الكواكب الدرية، المناوي

، السيوطي م(.1337هـ/ 737مات سنة )، كان صالحا  يِعم الناا وكان لوالد  ولوعمه رونق (133)
 .523ص ، 1ج، حسن المحاةر 

هـ/ 791مات سنة ) وولا للوعم وانتفا به الناا، صحب ياتوت العرشي وت وج بابنته (134)
 .427ص ، 1ج، حسن المحاةر ، السيوطيم(. 1392

دولة احد كبار الصويية الذين شددوا نداية ال ابو القاسم بن منصور بن يحيى المالكي اسسكندري (135)
وبداية دولة المماليال لثر حيا  ال هد والعباد  والتقشف واتخذ له خلو  يتعبد ييدا و له ، األيوبية

م(. للم يد 1262هـ/ 662تويي سنة )، ويعم  ييه ويطعم الناا من ثمار ، بستان يقتات منه
 .69ص، 2ج، الدلي  الشايي، ابن تغري بردي ؛ 306ص، 3ج، العبر، ينمر  الذهبي

د ايراد اسسر  الويا ية المشدور  بالتصوف يي اسسكندرية كان يقما  حاد الذهن مالكي اح (136)
م(. 1366 /765اخذ التصوف عن والد  وودِ  سلال طريق الشاذلية )ت، المذهب لهُ نمم كثير 

، 8ج، شذرات الذهب، ابن العماد ؛ 158ص، 1ج، الذي  على العبر، للم يد ينمر  ابن العراتي
 .352ص

داب الدين احمد بن حسن بن علي الخ روي اسنصاري احد ابر  ووو  التصوف يي ش (137)
اسسكندرية يي وتته تتلمذ على يد  العديد من روا  الطريقة الشاذلية وتلميذ  وخليفته ابن عطا  

م(. 1287  /686)ت وارث علم الشاذلي لم يةا كتبا و يقو   كتبي الصحابي، ا السكندري
 .75ص، لطا ف المنن، ابن عطا  ا ؛ 61ص، طبقات الشاذلية، وهنللم يد ينمر  الك

ابو العباا احمد بن محمد بن عبد الكريم الوذامي اسسكندراني تتلمذ على ابا العباا المرسي  (138)
واشدرها ، واخذ عنهُ التصوف وهو من امدر تواعد التصوف الشاذلية من خم  م لفاته الكثير 

، 9ج، طبقات الشايعية، م(. للم يد ينمر  السبكي1310هـ/ 709نة )تويي س، الحكم العطا ية
 .19ص، 2ج، طبقات الشعراني، الشعراني ؛ 24ص

ياتوت بن عبد ا الحبشي احد اشدر المتصوية يي مصر صحب ابا العباا المرسي يي طريق  (139)
د عنه م(. للم ي1333هـ/ 732وكان يقصد للدعا  والتبرال مات سنة )، التصوف والخذ عنه

، 4ج، الدررالكامنة، ابن حور ؛ 295ص، 9ج، النووم ال اهر ، ينمر ابن تغري بردي
 .408ص
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مدينة بالصعيد بيندا وبين توص يوم واحد والنسبة اليدا تنا ي وتد نسب اليدا وماعة من اكابر  (140)

، الروع المعطار، الحميري ؛ 399ص، 4مج، معوم البلدان، الكتاب. ياتوت الحموي
 .473ص

وممن تروى بركاته ، ابو الغيث مفرج بن موتف بن عبد ا من مشاهير الصويية الصالحين (141)
م( عن عمر يناه  التسعين عاما. للم يد ينمر  1250هـ/ 648واشتدرت كراماته مات سنة )

 .519ص ، 1ج، حسن المحاةر ، السيوطي
له كرامات ، والحقيقة علم الدين إسماعي  بن إبراهيم بن وعفر كان ممن وما الشريعة (142)

الطالا ، اسديوي م(. للم يد ينمر 1254هـ/ 652ومكاشفات ومعارف صويية مات بقنا سنة )
 .519ص ، 1ج، حسن المحاةر ، السيوطي ؛ 80ص، السعيد

مالكي المذهب ولد بقنا وسما من شيو  ، احد الفقدا  الصويية الفةم  المشدورين بالصمع (143)
تبا  كثير  وكان رغم ياتته عديم الس ا  تويي كبار وله خط ويد كتب ك

، حسن المحاةر ، السيوطي ؛ 105ص، الطالا السعيد، اسديوي ينمر .م(1257 /655سنة)
 .516-515ص ، 1ج

وذكروا ان الشيخ القنا ي عبد الرحيم صاحب الطريقة كان يذكر  ، من المشدورين بالكرامات (144)
هـ/ 656له شأن يقدم هذا . مات بقنا سنة )ويقو    يأتي بعدي رو  من الغرب يكون 

 .519ص ، 1ج، حسن المحاةر ، السيوطي ؛ 27ص، الطالا السعيد، م(. اسديوي1258
بابن نوع من شعرا   عبد الغفار بن احمد بن عبد المويد استصري القوصي المعروف (145)

التصوف بمصر وصنف كتابا سما  الوحيد يي سلوال اه  التوحيد تويي سنة 
، حسن المحاةر ، السيوطي ؛ 171ص، الطالا السعيد، م(.للم يد ينمر اسديوي1309 /708)
 .424ص ، 1ج

احمد بن محمد صاحب الكرامات والعوا ب عرف عنه اللثام كما عرف عن البدوي كان مقيما   (146)
 .66ص، الطالا السعيد، م(. للم يد ينمر  اسديوي1273هـ/ 672بالصعيد مات سنة )

وطنطة وغيرها من  صرية ونوب شر  اسسكندرية اسماها العرب القدما  طنتدامدينة م (147)
اسسما  وهي ملتقى الطر  البرية وتد تمتعت بشدر  دينية منذ ان ن لدا السيد البدوي. للم يد 

 .335ص، 1ج، ن هة المشتا ، اسدريسي ؛ 161ص، توانين الدواوين، ينمر  ابن مماتي
  732ي كان له شدر  وصمع يُقصد لل يار  والتبرال مات بطنطا سنة )خليفة السيد احمد البدو (148)

 .425ص ، 1ج، حسن المحاةر ، م(.للم يد ينمر  السيوطي1333/
للم يد .بيندا وبين اسسكندرية يوم واحد يي طريق مصر وهي ةمن اتليم البحير  مدينة كبير  (149)

 .33ص، شف الممالال بد  ك، الماهري؛ 537ص، 2ج، ينمر  ياتوت معوم البلدان
 ابو حفص سراج الدين عمر بن عبدا المغربي اشتدر بالسا : ألنه ساع يي البمد اسسممية (150)

واستقر بدمندور واتص  بالشاذلي وصار خليفته وتويي ، رح  إِلى مصر كان معاصرا  للدسوتي
 .45ص، من تاد  الفكر الصويي، خلف ا للم يد ينمر  م(.1285هـ/ 684بدا سنة)

ين   اليه إِلى  اويته ، المراغي كان مدابا  مكرما من السلطان اسيرم احمد بن محمد بن إبراهيم (151)
م(.للم يد ينمر  ابن 1317 /717التي اتيمت بالشرف الشمالي للميدان الكبير تويي سنة )

 .170ص، 18ج، البداية والنداية، ابن كثير؛ 257ص، 2ج، تاريخ، الوردي
ود بن يحيى الحنفي من مشاهير الفةم  ذو الفنون المتعدد  تويي سنة علي بن دا (152)

 179ص، 18ج، البداية والنداية، للم يد ينمر ابن كثير.م(1318هـ/718)
كان روم كبير معمرا تي  النَّهُ كان عمر  اربعين عام يي وتعة بغداد وكان يحةر إِلى الواما  (153)

سنة ان تويي ب اويته التي عند سو  الخي  اسموي تحت تبة النسر هو والصحابه إِلى 
، ابن تغري بردي؛ 204ص، 18ج، البداية والنداية، م(.للم يد ينمر ابن كثير1318 /718)

 .192ص، 1ج، المند  الصايي
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كانت له عباد  وورع وتقشف لم يتولى وميفة ولم يكن له ما  وكان ، احد الصحاب ابن تيمية (154)

البداية ، م(.للم يد ينمر ابن كثير1349 /749تليم  تويي سنة )ي تى له بما  يستنفقه تليم  
 .506ص، 18ج، والنداية

ابو عبد ا محمد بن عمر بن توام كانت سسرته بني توام  اوية غرب الصالحية عريوا بدا  (155)
، الصفدي؛ 183ص، 18ج، البداية والنداية، م(.للم يد ينمر ابن كثير1318 /718تويي سنة )
 .284ص، 4ج، الويياتالوايي ب

ابو الفت: نصر بن سليمان بن عمر كان له  اوية بالحسينية ي ار ييدا سيخرج مندا اس يوم  (156)
، ابن كثير؛ 267ص، دو  اسسمم، م(.للم يد ينمر الذهبي1318 /719الومعة تويي سنة )

 .197ص، 18ج، البداية والنداية
اسمر بالمعروف والندي عن المنكر تويي سنة كان ييه صمع كثير وموامبة على الصم  و (157)

الدرر ، ابن حور؛ 443ص، 18ج، البداية والنداية، م(.للم يد ينمر ابن كثير1342 /742)
 .365ص، 1ج، الكامنة

تدم من بغداد وكان يروي  المعمر الرحلة علي بن محمد بن ممدود بن عيسى الصويي هو (158)
م(.للم يد 1336 /736تويي سنة ) ثير  عن اشيا  عد الحديث كان والد  محدثا  اسمعه اشيا  ك

، 8ج، شذرات الذهب، ابن العماد؛ 121-119ص، 3ج، الدرر الكامنة، ينمر  ابن حور
 .199ص

الصويي كان مقيما بدوير  حميد احدا خانقوات  هو الع  حسن بن احمد بن  ير الدمشقي (159)
م(.للم يد 1325 /725تويي سنة ) دمشق وتسمى الخانقا  الدويرية بالقرب من باب البريد

، 1ج، الدلي  الشايي، ابن تغري بردي؛ 272ص، 18ج، البداية والنداية، ينمر ابن كثير
 .260ص
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 الملخص
مةةول ةةيضل،لق ةللبحمخصةةي الميب ةةللمخثوننةةالمةةضلبح اهةونلقاةةر ه لبحصةةيهيالقب رةةو ه 

قمل ثةوحغلحةيل  نةةول،ل مةضلبح اهةةونلاةو ل شةيفل هةة لقممخةفثه لقمناةودلألمةةره ،لبحخأنيةفلقبحةر ي
،لقب وةةيقبلا ةة لبجن ةةالبحمخصةةي ا،ل لبحعفنةةفلمةةضلبح اهةةونلاةةو لحهةة لبعخاةةودلموحمخصةةي اب

قق ةةللمي  ةةونلمعود ةةونلمةةضل،لقمةةنه لمةةضلننرةةرلع ةةيه لا بنهةة لقاصةةر واه لقرةةوحىل ةة ليحةةك
 ةةةفلاصةةة لهةةةاهلبحميب ةةةللبحةةةىلد جةةةالبحخعالمةةةرلبقلبحخشةةةهيرل،لبحصةةةيهيالقب عةةةوحه لقمبح ةةةواه 

 ن  لبحي  لاو لبحصيهيال،لقا رميلبحعومالع يه قبحقيويلموحفطلع يه لحف لبح نايضل
بقلبحةةفطلع ةةيه لحةةف لبممةةربنل،ل ا ةةي لميب ةةللمخثوننةةالمةةضلبح اهةةونل ةةيضلبح ةة  لقبم ءةةو 

،لقبحقيويلموحردلع يه لممبح واه لبحصيهيا،لقبح نايضلقب خ ن لمكو خه لحف لب  و لبحفقحا
 لبحصةةيهيالامةةولب رةةرقبلع ةةيه لكمةةولبثةةخولبحمخصةةي الع ةةىلبح اهةةونلب رةةو ه لع ةةيه لمبح ةةواه

امةةةةةولقجةةةةة لاةةةةة لمةةةةةنه لبم خاةةةةةودب لحرخةةةةةرلق دلع يةةةةة لموحمبح ةةةةةو ل،لاةةةةةفخناه ل ةةةةة ليحةةةةةك
لل.قبحمنوفرب 
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 المبحث االول
 ظرو   يام دولة الممالي 

 
م ةةفلمةةضلبمجومةةالعةةضلعةةفدل،لعنةةفلبح ةةفنتلعةةضلفةةرقبل يةةويلهةةاهلبحفقحةةالق شةةأاهو

بحمموحيةةةكل؟قايةةةفل ومةةة لدقحةةةخه ل؟لقمةةةوه لبحخ ةةةوهم لح خعةةةربلع ةةةىلمةةةضلهةةة لهةةبمنللمةةض
لقبم ثو لبحخ لبد لبحىليحك.ل يو خه ل  لبحيصي لبحىلبح ك ل؟
ب مةةةولبمخ رةةةيبلماصةةةفلاةةةر يخه لقبم ةةةخعو ال هةةة لاءنةةةفلبقل،ل وحمموحيةةةكل حي ةةةيبلع يةةةفبنل

ا كلبحر مالبحخة لاع ةرل،لع ىلعك لبحع يف،لح افمال  لبحاصي لبح  لو يالقمولشوم ليحك
 ينمةولبحمم ةيشلنيحةفلمةضل،ل وحع ةفلنيحةفلمةضلبحر يةع،لع ىلا لمعو  لبحع يد ةا  لمفحيماهول
،ل وألق ل كي لب ةيدلبح ةي لروحثةونل،لقماخ للعضلبحع فل  لحي  لعضلبحمم يش،لب يمضلثرمض

،لقمةةةاارلب ةةةضلمنظةةةي ل الب لبحمم ةةةيشلهةةةيلبحع ةةةفل(1 ،ل ينمةةةول كةةةي لبحمم ةةةيشلحي ةةة لب ةةةيي
 ينمةةولبحع ةةفلبحاةةضلهةةيلمةةضل م ةةكلهةةيل،لكلب ةةيبهلقحةة ل م ةة،لقهةةيلمةةضل م ةةك،لقبحءمةة لمموحيةةك

 وصةةثجل ل ةةعلع ةةىل،لق ةةفلبااةةالح ةةللبحمموحيةةكلمصةةل جل ة لبحخةةو مملبم ةةنم ل(2 قب ةيبه.ل
لقل خيءةالحرِ ةرل،ل خيءالحعم يةو لبح ية لبقلبحشةربن،لبحانضل ء  ه لبحخءو ،لبحر يعلبم يي
منةةال مةةضلبحا ي ةةالقمةةاارلبحم ةةعيد لل لب ةةخعموحه ل ةة لبح ةةرق لاةةو لل(3 ،ل ةة لبح ةةرق 

بحةةةا لبكيةةةرلمةةةضلج ةةة لبماةةةربشل،لي(814-833ه 227-218بح ثو ةةة لبحمعخصةةة لمةةةوهلل 
،لمعةةفلب لب دبدل  ةةييلبح ةةرطل(4 ،لقبعخمةةفلع يةة لحيكي ةةيبلميلةة لثاةةا،لقجع هةة ل ةة لجييشةة 

قمرجةةة ل ةةة  لبعخمةةةودهل،لقاةةةو لحهةةة لدق لا يةةةرل ةةة ل يومهةةةو،لبحةةةانضلل  قلبحفقحةةةالبح ثو ةةةيا
،لقاي ه لاو يبلمخف  يضلع ىلبعمو لبحءي لبحع كرما،لبماربشلم لبم لاو  لمض،لع يه 

قمل رمةةفلل(5 ،لق ةةياه لبح ف يةةالم ةة  لشةةظللبح ةةي ل ةة لبممةةوكضلبحخةة لاةةو يبل  يشةةي ل يهةةو
بحايضل  لمو  لبحخ وصي ل مضلبحفقحالبح ثو يال  لب لمولنهمنةولل لهةبمنلبحمموحيةكل بدل

و ةةةيالقم وصةةة لبح كةةة ل ةةة لمصةةةرلق ةةةندلامةةةولب دبد للهميةةةخه ل ةةة لبح يةةةو لبح ي،ل  ةةةييه 
،لقبح ءةةةو ،لبحشةةةويلمصةةةرلق ةةةندلقب ةةةخلوعيبلبح ةةةيلر لع ةةةىلماوحيةةةفلبح كةةة ل ةةة ل(6 ،لبحشةةةوي

قجةةةفلصةةةن لبحةةةفنضلبمنةةةي  ل،لهثعةةةفلب لب خا ةةة لبح ةةة لالبحةةةىلبمنةةةي ييض،لقبحءالمةةةر لبح ربايةةةا
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م ةةةةة  لبحظةةةةةرقبل،لي(ل   ةةةةة لموةةةةةلربنلحنعخمةةةةةودلع ةةةةةيه 1193-1711ه 567-589 
،ل  ءةةألبحةةىلاايمةةالجيشةةه لمةة ،لبحخةة لشةةهف لبحصةةرب ل ةةيضلبحصةة ي يضلقبحم ةة ميضبح يو ةةيال

 ياارلصوث لبحال لبحمارمالمال ل  لب ب لبحءنفلبحع يفلقبح يدب لبحانضلاو يبلعف لبحءي ل
 ةةمي لموح ر ةةالبحصةةنثيال  ةةث ل،لقبشةةخر ل ن  ةة لمءميعةةالاةةي ل هةةول ر ةةال(7 ،لبح ةةوام 

معةةفلمةةي لصةةن لبحةةفنضلاا ةةم لل(8 ،م ةةكلبحنوصةةر  ةةثالبحةةىلحقثةة لبح،للقلبحنوصةةرما،لبحيةة 
قاةو ل يةنه ل،لبمنشلدقحخ لبحىلبمو ب لثكمهولب ربدلبح ي لبمني  ل  لمصرلق ندلبحشةوي

قحةةة ل كةةةضلنةةةن عه ل ةةةي لبمعخمةةةودلع ةةةىلجنةةةفلمء ةةةي يضلمةةةضل ةةةندلبخةةةر ل،لخن ةةةو لدبيمةةةا
امةول،لنلبم ةربد يفلب لهبمنلبمجن ل بدل  ييه لم   لهاهلبحان ةو ل ةيضلهةبم،لماخ  ا

ل.(9 ب ه لح ل كي يبلمضلبص لقبثفل
 ي ةةةفقبلج يةةةونلل لحصةةةن لبحةةةفنضلبمنةةةي  ل،لبمةةةولايةةةفلقصةةة لبحمموحيةةةكلبحةةةىلبح كةةة 

قب ةةة لممةةةبب  اه لب ةةةخلو لب لنخر ةةة لع ةةةىلعةةةر ل،لبح وةةة ل ةةة لج ةةة ه لقبمعخمةةةودلع ةةةيه 
 لبحةةىلققصةةيحه،لبملل لبحم ةةبق لبح قياةة لعةةضلب د ةةودل  ةةييلهةةبمنلبحمموحيةةكل(10 ،لمصةةر

 ةةف لبح كةة لق ةةيلراه لع ةةىلبحمربكةةاللبح  و ةةال ةة لبحفقحةةالهةةيلبحم ةةكلبحصةةوحجل ءةة لبحةةفنضل
ل لبحم كلبحصوحجلهيلبحا لل ياارلبحمارمال  ،لي(1249-1240ه 547-637بمني ل 

قب ةةكنه ل  عةةال ةة لجالمةةر لبحرقلةةالع ةةىل هةةرل،لب شةةونلبحمموحيةةكلبحث رمةةالموحةةف و لبحمصةةرما
 ةة لارةةيمضلهةةاهلبحفقحةةالبحخةة لاةةرلطلعرشةةهولممةةبب   لهةةبمنلقبحيةة ل عةةيدلبح وةة لل(11 ،لبحنيةة 

لل(12 ل.بحمموحيك
امةةولبخخ  ةيبل ةة ل،ل اةفلبخخ ةةللبحمب خةي ل ةة ليحةك،لبمةولا ةةميخه لبحمموحيةكلبحث رمةةا

مةةةيننل عخ ةةةرلبحمعةةةاللبنثةةةكلبق ل(ل13  ةةةو ضلد مةةةول،لمةةةضلهةةةيلبق ل ةةة لو لثكةةة لهةةةاهلبحفقحةةةا
مةب  لل(15  ة لثةيضلنةر لبحمارمةال ل،ل(14 نبمةفهلبحا اشةنف ،ل  لو لمم يا ل  لهاهلبحفقحةا

ق  ةةةضل،لمصةةةرلب لشةةةءرلبحةةةف لهةةة لبق لمةةةضلم ةةةكلعةةةر لمصةةةرلمةةةضل ةةةنايضلبحمموحيةةةك
قاع ي نةو لب ة ل ة لبحي ة لبحةا ل،ل اه لبحىلموليه لبحي لبحمارمال لاي ة لمةب  لمصةرلبقمنل

او ة لارب اة ل،لب بدلهي لبحم كلبحصوحجل ء لبحفنضلبني لبحخصف لح  م البحصة ي يالبح ةومعا
قحمةةول،لبملب ةة لاةةو لاةةرمجلبح ةةرب ،لعنةةفمولقصةة لبحةةىلمفننةةالدميةةوط،لخةة لشةةءرلبحةةف  قج
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  ةةة لب لنخصةةةف لحخ ةةةكلبح م ةةةال ةةةنال،لاو ةةة ل ةةةفلقب خةةة لبحمنيةةةا،لقصةةة  لبح م ةةةالبحصةةة ي يا
ل(16 لي(.1250ه 648 

مود  لشءرلبحف ل قجالبحم كلبحصوحجلمعفلق وا لبحىلبدب  لشبق لبح ك لقبح ر ل
خي ةةةةونلمةةةةضللةةةةعللبمةةةةرل،لقبخ ةةةة لخ ةةةةرلمياةةةة لعةةةةضلبحءنةةةةفل،مم ةةةةوعف لبمربيةةةة لبحصةةةةوح يا

 يةفلب ة ل،لق  مخ لماوحيفلبح ك ،لقب    لبحىلب ن لاي ب لشوهلحيخيحىلعر لب ي ،لبحم  ميض
قعةةفيلااةةفنرلح مي ةةللبحةةا لصةةنعخ ل ةة لبدب  لبح ةةر ل،لانرةةرلحصةةنيعهولقعوم هةةولمو ةةخهخو 
ونلمعوم ةةالمموحيةةكلب يةة لامةةولب ةة لب ةة،لقبخةةالنخيعةةفهو،لقبحةة ندلبحخةة لاةةو ل ءةة لب لنةةفنرهو

ل(17 ل.بحصوح يالبحانضلاو يبلعي ونلحه لقشو ايه ل  ل صره لع ىلبحص ي ييض
ب ل،لكو ةةة ل خيءةةةالحخصةةةر و لاةةةي ب لشةةةوهلب ةةةضلبحم ةةةكلبحصةةةوحجلاءةةةوهلمموحيةةةكلب يةةة 

نيةةةي قبلع يةةة لقماخ ةةةيهلمشةةةك لمأ ةةةوق لمرمةةة لقصةةة  لبحمارمةةةال ل مأ ةةة لمةةةو لجرم ةةةونلثرماةةةونل
حةةف لعةةر لبحمموحيةةكلقارةةي لبق لبح ةةنايضل ةة لمصةةرلق ةةندلحخرااةة لشةةءرلبل(18 ،ررماةةونل
قانخصةةرلمم ةةوعف لبحمموحيةةكل،لقبحخةة لبخةةا لاةةفنرلبحشةةبق لبمدب مةةالقبحع ةةكرمال(19 ،لبحشةةوي

قاي ةة لثكةة لبحمموحيةةكل ةة ل،ل ةةابشبحصةةوح يالع ةةىلبحصةة ي ييضلبحميجةةيدنضل ةة ل ةةندلبحشةةويلا
البحمةةةةيندلحهةةةةاهلبحفقحةةةةالق ميومةةةةالصةةةةرخ(ل20 ،لمعةةةةفلب لاو ةةةة لبمخ و ةةةةونل هيثةةةةونلحهةةةة ،لمصةةةةر
ل(21 بحنوشئا.

كو لبعن لشءرلبحف لب م البحربث لبحم كلبحصوحجل ء لبحفنضلبنةي لبق ل ة لو ال
قع ىلبحرر لمضلبحفق لبحثليح لبحا لحع خ لمعفلق و ل قجهةول،لاء  لع ىلعر لبحمموحيك

لب هولبم،لبحم كلقب خصو باهولبحخ لثااخهولقبمصنثو لبحخ ل وم ل هولق صرلمف لثكمهو
،لبصلفم لمعفيل  ي لبحرل لبحعويلبم نم لممرل لاء  لع ىلعر لبح  لنالمضلجهةا

امةول  ةيل،لق  يلبحان البح ثو يال  لم فبدلم و فاهولقبعلونهولبحشر يالم ك لبح ند
 مولاو لل(22 ،لممولب هىلثكمهولم رعا،لبحا ي البح ثو  لبعلونهولبحخ يميلم ك لبح ند

عضلبح ك لحرميرلعاللبحفنضلبنثكلبثفلبممةربنلبحصةوح يالمعةفل قبجة للمنهولبملب لانو ح 
قايحىلبمخيةرلعةر لبحة ندلا ة لب ة لبح ة لو ل،لمعفلثمو يضلنيمونلمضلثكمهول(23 ،لمنهو

ل(24 ل.بحمعاللعاللبحفنضلبنثك
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،لاو  ل خوجونلحقيويلدقحالبحمموحيكلبمقحى،لق احكل  خا الب لبحظرقبلبح يو يا
ب ل،لامةةةولب لهةةاهلبحظةةةرقبلاا  خهةةةولثقياةةالهومةةةالجةةةفبنل،لكلبحث رمةةةاقبحخةة لعر ةةة لموحمموحيةة

قب هةة ل ةةفلم ةةه ل،لبقل ةةنحالقبثةةف لثوكمةةا،لهةةبمنلبح ةةنايضلحةة ل كي ةةيبلمةةضلبصةة لقبثةةف
قب ل،لامولاةو يبل عخاةفق لب هة لمخ ةوقق ل ة لبح اةيلل،لقثص يبلع ىلبح رمالموحعخع،لبحرلل

قع ةىليحةةكل ومة لدقحةةخه لبحخةة ل،ل يةةفلب ةة لحر ةي لمةةنه ،لعةر لبحمموحيةةكلمةضلثاهةة لجميعةو
امةةضل ةةناينهولق ةةو قبلع ةةىلهةةاهلبحنظرمةةالبحفميمةةالبحخةة لجع هةةولبح كةةويلبحمموحيةةكلب و ةةونل

ل(25 ل.قه ل ظرمالبح ك لحمضلر  ،لقشراونلحخيحيه لبح ك 
قبحخ ل،لب لمولنهمنولممول  عله لبحخ ف و لبحر ير لبحخ لقبجهخهولهاهلبحفقحالبحنوشئا

قحة ل،ل  لبح كة لبحي بثا  كومهولح ل  خرميبل ظويل،لبحعر لع ىلبشفهلكو ل يهولبحخنو  لع ى
قشةةةعي ه لمةةةأ ه ل،لقيحةةةكلم ةةة  لا يعةةةخه لبحع ةةةكرمالمةةةضلجهةةةال(26 ،لنبمنةةةيبلبقل عخر ةةةيبلمةةة 

ممولجع لاثو لبمربيه ل عخافق لب لبحعر لمضلثاه ل،لمخ وقق ل  لبح ايللمضلجهالبخر ل
حةةاحكلفةة لعةةر لبح ةة لنالم ةة لانةةو  ل،له  يةةفلب ةة ل ءةة لب ل  ةةي لمةة لبم ةةي لمةةن،لجميعةةولنل

ثيتلنهر ل،لقم يمولعنفمول ا يلبحعر لعنفلمي لبح  لو لبح وك ،لق الب ل يضلاثو لبممربن
مي مةولثصةة لعنةفمولمةةو لبح ةة لو ل،لق ةةفل ءةفلمعةةيلبح ةوم لبحماخ  ةةا،ل وا ة لحخ ةةن لبح كة 

،ل لاي  لح ل اخ  ثيتلب لبمميرل لاللح لنخعء لبحء يطلع ىلبحعرل،لبحمعاللعاللبحفنضلبنثك
قاةةرشلبمةةرلبح ةة لالبح ع يةةالم ةةضلب ةةخويهل،ل أم ةةكل المةةويلبممةةي لحييبجةة لبحخنةةو  ،ل ةة لمةةو 

،لقبمثةيب لبحمخرد ةا،ل يةفلب ة لب ةخ  لبحظةرقبلبح يو ةيالبحفبخ يةالح فقحةال(27 ،لبح  لو لبنثةك
،لحيرااة لعةر لبح ة لنا،لي(1257ه 655م   لبح خضلبحخة لبثو اهةولايبيةللبحمموحيةكل ةنا 

معةةةفلب لبصةةةث  لبحفقحةةةالريةةةرل ةةةود  لع ةةةىلا مةةة لبحمةةةببمرب لقبحف ةةةوي لبحخةةة لا صةةة ل ةةةيضل
 مةةولاةةو لمةةضلبمميةةرل لةةاللبملب ل،لامةةولب لبح ةة لو لبحصةة يرلحعةة لمةةأثيب لبحةة ند،لبممةةربن

حي ةةيرلهيةة لبح ةةير لبح  ةةنالقارةةي لل(28 لقمء ةة لع ةةىلبحعةةر لبحمم ةةيا .،ل ا ةة لب ةةضلب ةةخويه
قمء ة لع ةىل،لعةر لحيصةثجل ة لو ونلع ةىلبحةف و لبحمصةرما احكل فلبكخم  لخليباة ل  ةيلبح

حيكةةةي لبق لمم ةةةيشل ا ةةة لب ةةةضلب ةةةخويهلقمخ ةةة لضلعيلةةةونلل(29 ،ل ةةةرمرلبحم ةةةكلما عةةةالبحء ةةة 
بيلاةو لع ية لب لنياةفلدعةوي ل،لامةولب لج ي ة لع ةىلبحعةر لحة ل كةضل هو ةالحرث خة ل(30 ،عن 

فلاةة لحةة ليحةةكلمعةةفلب لقبجةة لق ةة،ل  ةة لب لنخيجةة لح اةةونلبعةةفبنهل ةة لبحاةةو د،لثكمةة ل ةة لبحةةفبخ 
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،لبحانضلب ررقبلع ي لخ  لب ةضلب ةخويه لقج ي ة لع ةىلبحعةر ،لمعو لالاثو لبممربنلبحمعالما
قب ةة ل ءةة ل،لم ةة  لثراةةالبحخخةةو لبحةةىلمصةةرلقبحشةةوي،لبملب لهةةبمنلبصةةلفميبلموعخةةاب هلبحةةيه 

مةةخالقم،لق ةةاحكلب ةةخلو لب لن ةةتلبحلمأ ينةةال ةة ل  ةةي لمعو لةةي ،لايثيةةفلبحاةةي لحمةةيبجهخه 
قب ءةةةةو لمهمخةةةة لبحخو مايةةةةالبحر يةةةةر ل ةةةة ل،لقمك ةةةة لم ةةةةو فاه لحةةةة لحميبجهةةةةالبعةةةةفبنه،لروةةةة ه 

لل(31 .بحخصف لح م ي 
قب اليبلبحان ةال،لثخىلدخ لبحم ي لم فبد،لي(1258ه 656قمولاود لاأا ل نا 

قاومعيبل ث ه لبحىل ندلبحشويلل(32 ،لاخرلخ ي المضلخ  ونل ن لبح ثوطلق خ يب،لبح ثو يال يهو
ثةة لبحةةىلدمشةةعلثخةةىل،لثةة لايجهةةيبلمعةةفهولبحةةىلثمةةو ،لي(1260ه 658ود لهيمكةةيل ةةنال مقيةة

قاةةةو لهيمكةةةيلنهةةةفبلمةةةضلم ةةةيرهلهةةةابلبحيصةةةي لبحةةةىلل(33 ،لقصةةة يبلبحةةةىلباةةةرببل ةةةندلبحشةةةوي
ق عةةةننلب  ةةة لب ةةةاب بنلبحةةةىل ويةةةفلبحءةةةي ل لةةةالل ةةة ل  ةةة لبح ةةةنالبحمةةةااي  لاوحثةةةونلمنةةة ل،لمصةةةر

امةةةولب ةةةفيلع ةةىل خةةة لبحر  ةة لبحةةةانضلثم ةةةيبل،لمكةةيبملب لبمخيةةةرل  ةةيلا ةةة لهيل،لبم خ ةةني
ا ه لع ا لل(35 ،لقبحا لاو لعفده ل يفلقب  عي ل  ربنلع ىلموليارهلب ضلبنثكل(34 ،لبم اب 

مةأمرلمنة لثة ل ةودقبلموحءهةودل ة ل،لبثةف لب ةيب لبحاةوهر لبحاف مةال(36  هق ةه لع ةىلمةو ل قم ةا
حمظ ةةةرل لةةةاللمةةةيبجهخه لقعةةةفيلبلمعةةةفلب ل ةةةر ل ويةةةفلبحءةةةي ،ل ةةة ي لهللال ةةة لمصةةةرلقبحاةةةوهر 
لل(37 ل.بحرلي لقبم خ نيلحخهفنفه 

اةة لااةةييل،لحع نةةولم ثةةوحغلبقل خ يةةالل ةة لبحاةةي ل ب لبحظةةرقبلخةةفم لدقحةةالبحمموحيةةك
 افل،لبحم ي لامولخفمخه لبحظرقبل   هول  لبم خصو لع ى،لقمنخصرلبم نيل ه ،لدقحخه 

ا لحة ل ا ةرلب لمعراةالاةيب لجع ة لمةضلهيمكةيلبحة،لثفث لع ىلبح وثالبحم يحيالفرقب
ع ةىلبثةرلق قدهل ثةألمةي لبخية ل،لنن   لبحةىلدقحخة لخي ةونلع ةىلبمنكة ل ة لبنةرب لثيوا لب 

،ل(39 او اةونل يةود لبحءةي لبحةىل ويةفهلاخث ةول(38 ،لبحا لاو لمخر عونلع ىلعر لبحفقحالبحم يحيا
 لثمةةن ل اةةوميبلمعةةف،لاءةةوهلهةةاهلبحظةةرقبل ةةر لبحمموحيةةكلب ةةخ ن لهةةاهلبح رصةةالحصةةوح ه 

معةفلب ل ومة لعةف لمةفبقم ل ةيضل ويةفلبحءةي لبحمم ةيا ل،لب ةخلن يال ودهةولبحظةوهرل ي ةرط
ل(40 ل.قيحكلح ي يبل يج لبحم ي ،لقبمربنلجيش لبحا لاو ل ي رطلبثفه ،ل لال

ب لبحنصةةرلبحةةا لاةةو لث يةةفلبحم ةة ميضلنرجةة لبحةةىلبحالةةالبحاايةةالبحخةة لباثعهةةولبحاويةةفل
قاو  لا كل،ل  لبحمكو لقشوهفهلع ىلثقياخ ل   لبحمعراابحا لب خل،لقبمميرل ي رط،ل لال

ل(41 ،لبق لمر لايل لخلةالبحمعراةالع ةىلب ضلبحيب ة لقاشةوهفلب ضلبحمعراةال  ة لق يعهةو
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لقبحخةة لعر ةة ،ل رةةو لبحنصةةرلث ةةي ه لمةةأي لهللال ةة لا ةةكلبحمعراةةالبحخةة لق عةة ل ةةيضلبحلةةر يض
ل(42 ،لي(1260ه 658 ممعراةةةالعةةةيضلجةةةوحي ل  ةةةثالبحةةةىلبحمنلاةةةالبحخةةة لق عةةة ل يهةةةول ةةةنال

قاهيةةأ لدمشةةعلحةةفخي لبحاويةةفل،لقد ةة لبحل ةةي لق ا ةة لبحثشةةويرلموحنصةةرلبحةةىلدمشةةعلقبحاةةوهر 
بملب لبحمنيالقب خ لع ىلنفل ويفل،لام كلمخيدلع ىلعر ل نايضلبحمموحيك،لبحمنخصرل لال

حي خة لمكو ة لع ةىلعةر ل،لبحا لد رلمببمر ل خ  ،لجيش لقشرمك ل  لبحنصرلبحظوهرل ي رط
بحةا لبصةثجلشةعو بنلل(44 ،لبح ك لحمضلر ة ،لث  ل ظرمالبحمموحيك،ل(43 لنالبحمم يايالبح  

قحيخ ةفدلمصةيرهولقمخةيحىلثكمهةول،لقارماال  لايح لبح نايضلبح ك ل  لهاهلبحةفقب لبحنوشةئا
امولجر لبحعود لحفنه لب ه لنثود قبل خيحيالبح  لو لبحءفنةفلبحعةر ل  ة ل،لعفدلمضلبح نايض
لل(45 ل.و لبحربث بحشرق ل ف ضلبح  ل

  خشللممول  علب لبحظرقبلبح يو ةيالخةفم لهةاهلبحفقحةالحخظهةرلقانمةيلقاصةثجل
قامةول،لقمصثجلشعو لثكومهول  لاةيحيه لح  كة ،لبح وميالبحمفب عالعضلبم نيللفلبحم ي 

ل. ظرمالبح ك لحمضلر  ،لبا علع يهولبحمب خي ل
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 المبحث الثاني
 م ا ف المبص فة من الفقساء

 

قيحةةةةكلاثعةةةةونلحمةةةةنهولهةةةةبمنلبحمخصةةةةي ال،ل ةةةةالبحمخصةةةةي المةةةة لبح اهةةةةونبخخ  ةةةة لعنل
نقالقبا اةيبلع يهةول ع ة لبحظةوهر(ل،لقارماخه  ع ةىللقبا اةيب افلبخخصرلبحصيهيالع ييلبح  

يحةةكلبمدعةةونلمودعةةونلهةة لبحرربمةةو لقبحمنومةةو لبحخةة ل ةةودللبقر  ةةيل،لع ةةيمه ل ع ةة لبحثةةواض(
ةةرِبلع مهة  ل لل َّة  لبحةا ل ةأا لمةةضل،لمةوحع  لبح  ةف  لبمعخاةودل هةول ة ليحةكلبحعصةرلثخةىلع 

هةيل،ل وحخصةيبل ة لبحعصةرلبحمم ةيا لجةوَنلمع ة لجفنةفلح صةيهيا،لقث لهللالامةولنالعمةي ل
قمالع لب لع مِ لهةابل،ل اي لهي لبحشيملبحصي  لمول شون،لبحع  لبحا لمل  خودلِإحىلب نود

لقعنلمثوشر  لمثوشر.ل لل َّهولقث لبمله ل،لق نلقب لا،لمضلهللالَج َّ
قمنخاةةفلبحف ةةي  لبح اهةةونلمايحةةِ  لحةةيلل لبح قيةة لباةةىلبح ثةةودب لقبحمةةأمي ب لبحشةةر يال

قحرنة  لباةىلبح ثةودب لمع ة لقبمةربضل،لم يرلع ةالامةولبمةره لهللالاعةوحىلم ةخ نىلعةضلبحشةيم
لل(46 حاحكلبثخودلِإحىلا ي لنفبقم لثخىل  ص لح  لبحش ون.
مبح واه لبحصيهيالامولب رةرقبلع ةيه لبثخولبحمخصي الع ىلبح اهونلب رو ه لع يه ل

 افلب ررلبح اهونلع ىلبممويلبح البح لقع ىلمولاخث ل  لاخومة ل بثيةونل،لافخناه ل  ليحك
قيه يبلبحىلب لهي لمضلبحر ةرل،ل وحثعيلمضلبح اهونلشنعيبلع ي لبشفلاشني ،لع ييلبحفنض(

نه لبممةةويلبحمةةو   لقب بدلمعةةيلع مةةونلبحم ةةر لبثرب ةة لقمةة،لقبح ربيةة لقبمثودنةةتلبحمنرةةر 
قبثيونل،لقحي لبثيونلع ييلدنننو،لق وحيب لهابلبثيونلع ييلدنن ،ل(47 لي(1158هة 536  

 ياارلب ضلاييرلعضلبحرخو  ل،لع ييلدنننولهيلبحرخو لق نالبحر ي لص ىلهللالع ي لق   
،لل َّ  لاخو لعءي ل شخم لع ىلع ييلمضلبحشةر يو لممةالقدلمأشةيونلحلي ةالمةضلبحخصةيب

قاةو ل دل،لقمنهةولمةولهةيلميلةي ،لقحرةضلهية لبثودنةتلقرربية لقمنرةرب ،ل لبحا ةي قبعمو
بممويلبح البح لع يه لمايح  الب ولم الَِّج لبحثووعال  لبح فنتلا
ع ىلبحرر لمضلمكو ةالل(48 

بملب لبحمبح ةةالاةةر لب لبثودنةةتلبحر ةةي ل،لبممةويلبح البحةة لعنةةفلبهةة لعصةةرهلق ةةعالمبح واةة 
وةوعالح  ية لقبحشةربنلقملا خةودلبحةىلاةرقمولبقلا ةيمعلامةولص ىلهللالع ي لق   لحي ة لم

صود  لعةضلخيةرلبم ةويلقع ةىلاة لبحم ة ميضل،لقص هولقل َّهولبثودنتل ف يالملجفب ل يهو
لبمخال هو.
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ب ررلبحمخصي الع ىلب ضلبحقي لل يبح لعنه لق دقبلع يهول  لاخومواه ل عنفمول ةو  ل
 أ لثقياالبحصي  لل َّة  لعمة لمع مة ل،لبحقثجلب لماوح البحصيهيالحلوعالهللال هيلمضلبشف

،ل ريةةفل كةةةي لماوح ةةةالهةةابل ةةة لب عوحةةة لقل يبحةة لحلوعةةةالهللالاعةةةوحى،لع ةةىلقجةةة لبمخةةةن 
قحةةي لهةةيلمةةنه ل،لق ةةوحيلل َّةة  لاةةو لع يةة لب ل اةةي ل ب لماوح ةةالمةةضلب خ ةة لبحةةىلبحصةةيهيا

بحشرمعالاو  لاوهيالامولب ررقبلع ي ل يح  لب ل،لاوعالق ر البحىلهللالحياردلبيمالبحلرمع
قب لبحنوطل  لبحشرمعالع ىلمرا خيضلبثفبهمو لمضلعم لموحشرمعالاا يفبنلل د،لعضلبح قياا

،لقبحيو يا لمضلعم ل هولمعفلقصيح لبحىلماةويلبحياةيض،لمضلريرلب ل ص لبحىلماويلبحيايض
لبح قياةالهة لبمخثةو لمةوألمي لع ةىلمةوه،ل  ي  لبح قياالمأمرل بيةفلع ةىلبحشةرمعا  لأل َّ

قرو ةةةةةةةالبحخصةةةةةةةيبلبحيصةةةةةةةي لموحرمولةةةةةةةو ل،لقب لبحمشةةةةةةةر لمل  ا ةةةةةةةرلبملمةةةةةةةوحيب  ،لع يةةةةةةة 
لل(50 .قبحيايضل(49 قبحمءوهفب لبحىلماويلبحع  

قحةي لمم ة  ل وي ة ل،للمول ي لب ضلبحقي ل لب لمضل و لثفثن ل    لعةضل  ة ل ك ةر
قدعةيبلحة لب ل،لحه ق وحيبلل َّ  لح ل  ه لل ةيب،ل افل نفقبلل يبح لق   يبلمضلع م ،لع ىلبمانل

قاو ل دلبحصيهيالع ي  ل،ل   رلهللالح لمولباهمه لم لقل َّ  ل  رلبحشرمعالع ىلث  ل هم 
قبمةةولمةةةول،لب مةةول كةةي لا ةةربنلحةةيل ةةو ل بعلةةو  لهللالبمةةةربنل اةةوحللبحشةةرمعالقصةةو لنخةةفنضلمةة 

لقع ةىل مةود لبردب ،لع ةىلب ةرب لبحشةرمعا،لبا ع لهللالع ي لعضلارمةعلبمحهةويلقبحخ ةفنت
 مةةول   نةةولب لبثةةفلمةةضلبمقحيةةونلبدعةةىلل َّةة  لخةةردلعةةضل،ل ةةنلمةةو  لمةةضليحةةك،ل ةة لبحعمةة ل هةةو
  لا ه ل ءمعي لع ةىلب ل،لبقلمضلدبير لع م لب فبل ع ي لب و لبحصن ل(،لاا يفلبحشو  

قمل ءي لمثفلمنه لبحعم لممول،لجمي لع يمه لمضلمواضلشرع ل ص ىلهللالع ي لق   ل(
ل(51 ل لع ىلبحرخو لقبح  نالقميب اخ لحهمو.ل هم لمنهولبملمعفلعرل

 اةةةوحيبل ملقجةةة لحخ ةةةرم ل،لبعةةةو لب ةةةضلبحقةةةي لع ةةةىلبحصةةةيهيالقب رةةةرلع ةةةيه لبح ةةةمو 
 ةةو لاثةةودلهةةاهل،ل ةةمو لبمصةةيب لبحملر ةةالمةة لبحوةةر لموحاوةةي لع ةةىلبحةةفبلقبحخصةة يع

قملدحية لع ةىلا ةرم لبح ةمو لمةضل ةال،لاةاحكلبيبلبجخمعة لارةي لمثوثةا،لبممةي لثةن 
امةةولب خاةةفلب ةةضلبحقةةي لبممةةويلبح البحةة ل،،لقبيبلاةةو لبحصةةي لمي ق ةةونل ةةنلا ةةرم ،لمل يةةوطبقل

 اةةو ل حاةةفل ةةال لب ةة ل،ل ة لميب اخةة لبموثةةالبجخمةةو لبح ةمو لقبحوةةر لع ةةىلبحةةفبلقبحخصة يع
قب ةة لألاعءةة لمةةضلب  ةةنخ لمةةضلبح اةة ل،لثومةةفل هةةابلبمثخءةةودلمةةضلمراثةةالبح هةة لبحصةة يج

بح لاةةو لمءخهةةفبنل ةة لميةة ليحةةكل ةةنلحةةييلع يةة لمةةضل يحةة ل ةةوح الل،لبحةةىلميةة لهةةاهلبحهةةا و و 
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قللوبل فل   نولعضلبح البح لمةولهةيلب ةثجلمةضلبحاةي لملموثةالبح نةونل،لبجخمو لهاهلبممي 
مةضلبثة لهللالاعةوحىلقعشةا لقبشةخوللبحةىل،ل– اصةفلبح البحة ل–م لبمحالبحملر ال افل و  ل

 نةفلهةابلبحاةي لقماةي  لهةابلخلةألبملب لب ةضلبحقةي ل  ل،لحاوي ل وح مو ل  لثا لمباةفلحعشةا 
أل َّ  ل اخوة لممو ةالبحعوشةعلح معشةيللقهةيلهللال،لمل ءي لبانللبحعشعلع ىلهللالاعوحى

 يةةفلب لبحصةةيهيال دقبلع ةةىلب ةةضلبحقةةي ل يحةة لقبجةةو يب لل َّةة  لملب رةةو ل،لقيحةةكلم ةةو ،لاعةةوحى
 لنةةردلحهةة ل هيةةونلعةةضلمع  ةةيضليحةةكلمأ َّةة  لحةة،لع ةةىلبح البحةة لقريةةرهل ةة لا ةةميالم ثةةالهللالعشةةاونل

  ةةيل ةةمينولبحعوشةةعلبلم ثةةونلحةة لاةةو ليحةةكل،لقب لبحعشةةعلمةةضلبقبيةة لماةةفمو لبحم ثةةا،ليحةةك
أل َّةةة  ل ع ةةة لب ليحةةةكل،لو لمةةة  وحعوشةةةعل ل ةةة لبحاةةةر لمةةةضلثوةةةر لم  ي ةةة لملبماصةةة،لكةةةامونل
ل(52 .م و 

مةةة لبح قيةةة لبح ةةةو ث ل ةةة ل،لشةةةم لبحةةةفنضلبحءةةةال  لبحشةةةو ع لبحمةةةااي لبعةةةنهلبا ةةةع
  كمةة  لاةةوح ك لمةةضل،لق ةةو ل لب لمةةضل صةةف  لهيمةةول وحةة ،لعر ةة ل همةةوهلح منةةويلارةةان لب ةةض

،لق ةو ليحةكلجهةننلع ةِرَبلمة ،ل ةو لاةو لممةضلملع ة لحة ،لبيبلاةو لعوحمةونل،لبحخو ي لقبحر ر
قموةيفلبحءةةال  ل للمةةولب رةو هلبحيعيةةفل ةة ل،لقمءةة لاع يمةة لق دعة لمهمةةولبمكةةض،لق  قياخة 

ق فلدح لبحشرمعالدمحةال واعةالع ةىلل َّة  ل،لبحم  ميضَق ٌدل جمو ل،ل ويرلثعلبحع يفلاا 
لل(53 ل.قم نِررليحكل  ر ر،لم فلمضلعاب لاوي العصو لبحم  ميض

لمولبح قي ل ف لبحفنضلبحال اش لبحا لعو ل  لهابلبحعصرلقشةوهفلاة لمةولا ةفال
 ةةةفلاصةةةف لح مخصةةةي المخعةةةوا لبح شيشةةةالم  بيةةة لبحخةةة لج ةةةفهولح ةةةردلع ةةةىلل ةةةيبحه ل،لعنةةة 

مضلخن لاخومة لبحةا ل ةموهل  هةرلبحعةرم ل ة لا ةرم ل،ل  لعفيلا رم لبح شي قب عوحه ل
معفلب لبخالمخعوايهلبحشر يالبحفننيةالمةضل  ةي لبحلوي ةالبح يف مةالبحةا لاةو ل،لبح شي ل(

 اةةي لحهةة ل لحيةةاه لمأك ةة لهمةةيمك ل،لقمةةفع لل َّةة  ليثةةالمةةضلهللالبحةةيه ،ل شةةء لع ةةىلبك هةةو
ل(54 ،ل رب  ةةيهلهيمةةولبقدعكة لق بعةةيهلهيمةةولب ةةخرعوك ،لم اقمء ةةيلم ع ةة لب رةو ا لبحشةةرل،لبحريي ةا

قماارلبحمارمال ل ل َّ  لح ل ال لبك هةول ة لنةييلقميصة لباثوعة لقمةأمرلمرمف ة لدبيمةولن خا ية ل
قبحخةةةة لثرمهةةةةولهللال ةةةةث و َّ  لل(55 ،لقبكةةةة لبح شيشةةةةالبحماةةةف  لبحخةةةة لاةةةةاه لموحعاةةة ،لبحلعةةةوي
،ل لقبحمشةرق و لبحنو عةالح ةرق لقبح ةف قاو البحم كرب لقعيله لعنهولموحمةأكيم،لقاعوحى

يل،لكمةةةولثةةةريلبح ةةةمو لقلبرم لبح هةةةيلقبعةةةوضلعنهةةةولم ةةةمو لبحاةةةرا لبحعظةةةي لقا واةةة  قثةةةرن
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قعةربلبحةانضلامنةيبل،لبحاثويتلمضلبألاعمالقبعوله لعنهةولموحليثةو لمةضلبحم كة لبحنو عةا
لل(56 ل.قبمو ل عمخ لع يه ،لثكمخ لق ثمخ 

اصةةةةةف لحمخعةةةةةوا ل،لرل ةةةةةيدق لبحشةةةةةيا  حعةةةةة لمةةةةةضلبحم يةةةةةفلب ل ةةةةةاارلب لبمميةةةةة
ل(57 قبمرل خخثعه ل  لبمموكضلبحخ لعر  ل يهولب خشو لمخعوايهولقمنهولبحءنينا،لبح شيشا

قريرهةةةولمةةةضلل(62 ق ةةةو لبح ةةةيلل،ل(61   ةةةيمل،ل(60 قبصةةة ل(59 قثكةةةر،ل(58 مةةةضلب ضلبحلثوحةةةا
قبمةةةرلمةةةلانبلموهنةةةوشلمةةةضلهةةةاهل،لبممةةةوكضلبحخةةة لاو ةةة لمربكةةةاللحخءمةةة لهةةةبمنلبحمخعةةةوايض

ب خهة ل،لقهةاهلبحمشةك ا،ل يةفلب لهةابلبحخشةفد،لقبحقثيلع ةىلمةضلنخعواوهةو،لحنثو لبحوو  ب
 يةةفلب لبحمارمةةال لنةةاار لب لهةةاهلبحمشةةك الاءةةفد لهيمةةولمعةةفلقالل(63 ،لممةةي لهةةابلبمميةةر

قلب ر ةةة لبمثخشةةةويلمةةةضل،لقبشةةةخهرلبك ةةة ،لقفهةةةرلبمةةةره،لشةةةن لبحخءةةةوهرلموحشةةةءر لبحم عي ةةةا
قجهةرقبل،لقب ا  ل ةخرلبح يةونلقبح شةمال ةيضلبحنةوط،لخنلقر   لبح  وحالع ىلبم،لبحرني

قام ةكيبلمكة ليميمةالمةضل،لقا ةوخرقبلقب  لةيبلعةضلاة لشةربلق وةي ا،لموح ينلمضلبحاةي 
ل(64 ...ا.بمخنللقبحرين ا

قار لبحثوثيةالب لبحمارمةال لبجةودل يصة  لق ةفيلصةي  لصةود العةضلثوحةالبحعصةرلل
ل.قبحمخصي القمولقص يبلبحي لمشك لخو ،لكك 
   ف المبص فة من وحدة ال ج د م

،لمل ثةةوحغلحةةيل  نةةولل لر ةةيلمعةةيلبحصةةيهيالقبدعةةونلمعوةةه لبرخةةرل يثةةف لبحيجةةيد
ممعنىلل َّ  لمل ةرلل،لقبحيجيدلهيلهللا،ل وهلللاعوحىلهيلبحيجيد،لممعنىلل لبحيجيدلا  لقبثف

اثةةةو للبحةةةا ل وحةةة  ل،لق هةةةابلبحةةةالع لبحثواةةة لبحماةةةوحللح عاةةة لقبحةةةفنض،ل ةةةيضلبحاةةةوحعلقبحما ةةةيلل
قبعربلةه ل،لقلقص ه لِإحىلهابلبحون لهيلاعا ه لقلاثةوعه لألهةيبيه ،لمن ر  لبحصيهيا

قعةفيلبثخرةومه لح عاة لهةيلبحةا لبجةولبحصةربعو لقبح ةخضلبحماه يةال ةيضلب نةونل،لعضلبحشر 
 مةينلع ةىلبحةرر لمةضلبحاولة ل ةربدلبحةفنضل،لبحلوي البحيبثف لمضلبح اهونلق يضلبحمخصي ا

اةةةو لنخعصةةةة لح صةةةةيهيال،لي(لقبحةةةا لا ةةةةفثنولعنةةة لم ةةةةثاوَل1373 للهةةةةة773بح ال ةةةي ل  ل
قلل َّةة  لَعةةاَل ل جةةننلار ةة ل ةة لبحصةةي  ل،للاثةةو لب ةةضلعر ةة ،لدعةةو لقثةةف لبحيجةةيد،لبما ود ةةا

 يةةفلب نةةول ةةر ل،لقاةةو ل اةةللمةة لدعةةو لقثةةف لبحيجةةيدلمي  ةةونلب ءو يةةونلل(65 ،لعمةةرل ةةضلبح ةةو ض
ق  مةوللةفل،لالدعو لقثةف لبحيجةيداخرلمضل   لبحلوي ال اللموحوفلمضلمي للبحمخصي 

ي(ل1273ه 672قلحع لمضلبحءفنرلموحةاارلب لصةف لبحةفنضلبحاي ةي ل  ،لبحاول ل    
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،لقاةالقدلبمخيةرلمةضلبمة ،لبحا لعو ل  لبحعصرلبحمم ةيا لمةضلبك ةرلانميةالب ةضلعر ة 
او ل شيفلمو ضلعر  لق ف با لقماي  لب لشيانولب ضلعر  لمخمكنونل،لقهيلمضلايحىلار يخ 

حيةونلبحمولةييضمضل قب لشةونلبد اة  لمخء ةفبنل،لبمجخمو ل رق لمضل شةونلمةضلبم  يةونلقبألقَّ
قب لشةونلبثوةره ل ة ل،لش يهالمصي اِ لبحخة لاو ة لحة  ل ة لثيواة  لبحةف  يو،ل  لصي  لميوحيا

قم ةر لبحاي ةي لبعخاةودلب ةضل(ل66 ،لقهيللكيرلاةنيللهة لبحلرماةا،لقب لشونلبجخم لم ِل،ل يم ِل
جلهياي ل لب لبحيجيدلبمحهة لعنةفلبحصةيهيالحة لبعخثةو ب ل بثةفهمولمةضلعر  لهابلقلنيل

قبرخةةر لبعخثةةو ل،لقهةةيلقجةةيدلمل ةةعلعةةضلبم ةةمونلقبحصةة و ،لثيةةتلاي ةة لقجةةيدبنل   ةة 
،لقما ةة لاةة لثكةة ،لقل  ةةمىلمكةة لب ةة ،لقموةةوبلبحيةة لاةة لقصةةل،لبحخعيةةيضلقبحخشةةايا

لل(67 لقمخايفلمك لماويلق ك ل   .
  التحادم  ف المبص فة من الح ل وا

قبحةةا لايةةر لل ةةيبحه ل ةة ل،لق ةةللبحصةةيهيالمةةضلبح  ةةي لقبما ةةودلبحةةا ل   ةة لحهةة 
 اةةفلثةةا لب ةةضلعر ةة لمةةضلبحاةةي لمةة ل ةةوينن لال،لميب ةةللمخثوننةةال(68 ،لقبحاةةي ل ثلن َّةة  ل،ل ده

لمةولبممةويلبح البحة ل ةو ل ب لبحعةو بل،ل(69 ..ال. ةو لبما ةودلمل صةج،لقبثا لمةضلبما ةود
 ةةةةنلا  ةةةة لقملا  ةةةة لقملا ةةةةفل،لقح ةةةة لب ةةةةي لمخ ةةةةفبنلموحةةةةاب ،لاي هبحرومةةةة لاوحمخ ةةةةفلممةةةةا

ل(70 بحظض.
،لنةةاارلبثةةفلبحمةةب خيضل ب ل ةةي لبحصةةيهياليحةةكلقب رةةو ه لبحاةةي لمةةوح  ي لقبما ةةود

،لنرجة لبحةةىلب ليحةةكلنخعةو ضلقمخوةةو  لمةة لمةضلنةةبمضل يثةةف لبحيجةةيد،لقل َّة  لشةةرشلقا ةةر
قهةابلمةوليهة لبحية لل(71 ،ل ةيبحه لهيمةول ينهةوب لل َّه لبيبل وحيبلمةوح  ي لقبما ةودلاخوةو  لل

 اةةو ل لمةةول،لبحمةةب  لبحصةةي  لع ةةفلبحاةةود ل ي ةةىل ةة لبعخاةةودلبحصةةيهيالمةةوح  ي لقبما ةةود
دق لام ةةيالبقلاي ةة لمةضلريةةرلب ل  هةة ل،لننث ة لحمنصةةللب لنةرميه ل هةةابلبحر ةةرلجالب ةونل

و لقمل ةةةة لع ةةةةىلعاويةةةةفه لبحخةةةة ليارقهةةةةولصةةةةرم ال ةةةة لاخةةةة ه لامةةةةول ةةةة لبح خيثةةةة،لمةةةةربده 
ل(72 .بحمكيا
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 المبحث الثالث
لم ا ف الفقساء من المبص فة

ل
مي مةولاثوننة لميب ةللمعةيلبحمخصةي المة ل،لاثونن لميب للبح اهونلم لبحمخصي ا

مةةضلبحمخصةةي ال مةةضلبح اهةةونلمةةضلنبمةةفل ةة يشلبحمخصةةي القم ةةو  لل اهةةونلبحمةةابه لبأل  عةةا
،لقمخعصةةة لحمايثةةة ،لقمةةةنه لمةةةضلننرةةةرلع يةةة ل ةةة لارماخةةة لبحصةةةيهياِل،ل ةةةيرِهل ةةة لارماخةةة ِل
ب لروح لبم رو لبحا ل ا ل يضلبح اهونلقبحصيهيالإ مول يضلبحاوصرل ةيضلل وحشعرب  لنر  

قبحعةو  ي ل  ة مي ل،لقماارلب  لبحروم لمضلبح اهونل     لح عةو  يض،لق يضلمي  ِل،لك لمنهمو
 هةةة لموا ةةةال،لقماةةةي لعةةةضلح ةةةو لبحصةةةيهيا لاةةة لثقياةةةالااةةةوحللفةةةوهرلبحشةةةرمعا،لح ع مةةةون
قمنا لب ضلل(73 ،لقبمل وح قياالمضلبص هولملاري لبملميب االح شر ،لحظوهرلبحشر ل صر 

عكةة لمةةولع يةة لبحمخصةةي ال،لبحعمةةودل يحةة لب وةةون لننث ةة لبمكيةةو لمةةضلملوحعةةالاخةة لبح اةة 
ل(74 بحانضلمث لحه لمو  البحلرمعل منعيبلملوحعخهولق وحيبلل َّ  لثءو لقيحكلجهننلمنه .

 أ َّة  ل،لملمة لبحرشةل،له لل لنفق بلمة لبحشةر لاي مةولاةو قميص لبحشعرب  لانميا
لةةف قمناةة ل،لن ةةفقل ةةاحكلج يةةونلب لبحةةثعيلمةةضلبحمخصةةي الاةةو ل ميةة لِإحةةىلبح اةة ل(75 ،لمل ا 

بحشةةةعرب  لمةةةويارهلبحشةةةيمل ارمةةةولبم صةةةو  لل َّةةة   لِإَيبلحةةة ل كةةةضلح  قيةةة لع ةةة لمةةةأثيب لبحاةةةييل
 اةةةفلاةةةو ل ل ةةة لب لبصةةة ل،ل(77 وييةةةالمةةةولشةةةيملبحي ل(76 ،ل هةةةيل قيةةة لجةةةوب،لقبصةةةلنثواه 

ل(78 لقل  لهللالمانوايرلمضلبمعمو .،ل او  لملاث لي  نلمضلبح  لب،لبحخصيبلهيلبح ا 
 اةفلاةو لمهخمةونل ةفعي لبح اهةونلقاةن لبحشةرمعالح ة يشل،للمولب يلبح ثوطلبحمر ة 

،للح  اهةةونقحةةاحكل ةةو لعنةة  لب ةةضلعلةةونلهللالبح ةةكنف   لل َّةة  لاةةو لمكرمةةونل،لبحلرماةةالبحشةةويحيا
لن فقلل ليحكلن يضل   لاأثرلع مونلعصرهلمِ .ل(79 ،لقا  خِ لِإَيبلجوهه ل،لقمه لبحع  

حعةة لل(80 ،لقمةةاارلب ةةضلعلةةونلهللالعنةة لل وةةون لل لع مةةونلبحالمةةو لاةةو ل  ةة مي لحةة  ل
ل(81 يحةةةةةكلمةةةةةولدعةةةةةىلبحع مةةةةةونلممةةةةةضلجةةةةةونلمعةةةةةفهلموحخةةةةةأثرلموحلرماةةةةةالبحشةةةةةويحيالاوح ةةةةةييا 

 افلاو لب  لبح ثةوطلبحمر ة لنةر لل َّة   ل،لمضللاثو لهاهلبحلرماابحانضلاو ول،ل(82 قبحمنوق ل
 وحشعرب  لاو لم اونلثيضل و  ل،لملاعو ضل يضل  يشلارماالبحخصيبلقارمعلبحشرمعا
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قمل اةة ل ةةنل،ل ةةنلاصةةيبل ةةنل اةة ل(83 ،لعةةضلبح اةة لهةةيل  ةةف لعمةة لبحع ةةفلمأثكةةويلبحشةةرمعا
قحهمةةةولثكةةة ل،لثكةةةويلهللالقثاي ةةة ِل وح اةةة لقبحخصةةةيبلشةةةقياو ل ةةة لبحفمحةةةالع ةةةىلب،لاصةةةيب

بملب نةول ةر لب لح صةيهيالاعصة لبقصة ه لبحيةِ لل(84 ،لبمص لبحيبثفل  لبحرمو لقبحناا
قبصةةرب ه ل،لقمنهةةولثرصةه لع ةةىلب اةفبنلبحمر عةةاللقلبحار ةا،لاعصة ه لحمةةاه ه لقاةوي خه 

،للقلعةةضلمعةةيلبحصةة وما،لع ةةىلبحاةةي لمأ َّهةةولمي قثةةالعةةضلبحر ةةي لصةة ىلهللالع يةة لق ةة  
قمةةاارق لعةةةف ل قب ةةو لمنهةةةولثةةنالاةةةرللبقصةة يهولح ر ةةةي لصةة ىلهللالع يةةة لق ةة  لعةةةضل

قعنة  للخةال،للقلعضلب مويلع  ل ضلب ة لاةوح لع ية لبح ةني،لارمعلبحاورلع ي لبح ني
لقلعةةضلارمةةعلب مةةويلجع ةةرلبحصةةودلل  (لقعةةضل،لبح  ةةضلبحثصةةر لخر خةةِ ل ةة لبحخصةةيب

ل(85 ارمعلبثفلهبمنلبخالبحصيهيالخر خه .
ي(لمة لب ةضلخوحخةِ ل1182هةة 560 و للبحماف  لعنفموليه لِإحةىلم ةفبدل ةنال  وح

بحخقيةةولمةة لبحشةةيملع ةةفلبحاةةود ل،ل(86 لي(1261ه 620مي ةةعلبحةةفنضل ةةضل فبمةةالبحماف ةة   
بحءين  لقب الحهمول  لمف  خِ لقاو لملن نةال للثةفبنلعنةفه لحرنة  لاي ة ل يهمةولبحايةرل ا  همةول

حعةة ليحةةكلبشةةو  لبحةةىلل(87 .  لمعةةفليحةةكلمام ةةيضلحي ةةاولحرنةة لاةةيلعنةةفه لقبكرمهمةةولقب ةةمعهم
ل. فب و لحعن و لايثال يضلبحلر يضلح ل شخخهولبملمي لبحشيملبحءين  

اةةةةةةةةةةةاارلبحةةةةةةةةةةةفاخي  ل ةةةةةةةةةةةعودلبح كةةةةةةةةةةةي  لب للةةةةةةةةةةةيونلبحةةةةةةةةةةةفنضلبحماف ةةةةةةةةةةة لبحمخةةةةةةةةةةةي ىل
قااحكلبحالم رو  لبحشةو ع ل،ل فلبشودلمو ضلعر  لقبمخفث لقبثنىلع ي ،لي(1246هة 643 

حعةة ليحةةةكلل(88 ،لقشةةةهفلحةة لبح ةةةهرق د لبحصةةي  لمأ َّةةة  لم ةةرلبح اةةةويع،لعظمةة بحةةا لاةةةو ل  ل
ل َّة  للقاوةيف،لبثف لدمي لق يبلمعيلبح اهونلبحةىلجو ة لبحمخصةي ال ة ليحةكلبحعصةر

قثةةي لثثةة لح خةة ل،لحمةةولثةةفال ةة لث ةة لح ةة لثةةي لدنةةيب لب ةةضلعر ةة لالارجمةةو لبمشةةيبلا
ق ةويلمكخومةالشةر ل،لا ة لا ميةاهلبحاي ةي للبملل َّ  لب خف شلبممرل نةونلع ةى،لبهفبهولبحفنيب 

لل(89 ل.دحن لهي لع ىلبشو با لق مي هلبحمود ال  لبحخصيب،لحشعره
،ل اةةفلق ةةللمي  ةةونلمعود ةةونلمةةضلبحصةةيهيالقب عةةوحه لقمبح ةةواه ،للمةةولب ةةضلد يةةعلبحعيةةف

قهةيلمةول اة لعةضلريةرلقبثةفلمةضل اهةونل،لق و لعةضلب ةضلعر ة  لل َّة  لصةوث لخيةو لقب ة 
،لقمخهمةة  لمعةةفيلبحصةةن ،لامةةولب رةةرلع ةةىلبح ةةفق لاربمواةة ِلل(90 ،لانمةة لمصةةرلممةةضل ةةمعيب

ل(91 قانخه لبحاصالهيمول ينهمولمكربمالاءع لبح قي ل عخافل يم البح فق .
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ل(92 قاةةو لممةةضل دلع ةةىلبحمخصةةي ال ةة لاخومةةواه لقماةةوماه لبح ايهةةو لشةةم لبحةةفنض
ل ل وةو لبح نو  ةالموحاةوهر بح و ث ل ولل(93 قبح قي لبح ن   ل عفلبحفنض،لبحءال  لبحشو ع 

ب لب ةةةةضلعر ةةةة ل ةةةةو لل َّةةةة  لبخةةةةردلاخةةةةو ل،لي(1312هةةةةة 711 لبحمخيهيةةةةو ل ةةةة ل  ةةةة ل ةةةةنا
،ل  لهيلمضلبعلوهلح ،لبح صي لح نوطلعنفمول ل لبحن  ل  لمنوم لقبمرهلملخربج لبحيه 

ئنلقجموعةالمةضلبحع مةونلعةضلمعةيل ثةو ب لب ةضلعر ة ل ة لبح صةي  قاةو ل،لقعنفمول  
قهةةفب ل،لبيمةالبحةفنض،ل لبحةيه لمةةضل  ة لبحعومةال لالمةولااةي لبح ةةود لبحع مةونبح ةبب لبحةا لقجة

ةةرلبحنةةوط َ َعةةَ لمصةةن ِ لل َّةة  لقلةةع  لقلخرجةة لح نةةوطلمةةأي ل،لبحم ةة ميضل ةة لاخةةو ل ةةيضللفه 
ا مةةاللمةةضلثاةة لع يةة لقب رةةرلهيةة لثكةة لبحيعيةةفل ةة لثةةع،ل..لا.بحن ةة ل ةة لمنةةويتلَ َعةة لل َّةة  ل اهل
قهة ل،ل  َرَ ةرلمةضل صةف  ل ة ليحةكلبيلنرلةىلمة لمنة لبيلم هة ل،لبحعاب لمضل ويرلبحع يةف

لقح لننررهل   و   لبقلما ث ل؟،ل أث ل ومع لبيبلاو لعو ننلموح ونل
،ل رةةةو لجةةةيب لبح ةةةو ث ل بح مةةةفلبلمةةةولي ِكةةةرلمةةةضلبحرةةةنيلبحمن ةةةي لبحةةةىلبحرخةةةو لبحمةةةااي 

،لعنةة ل ءةة لبحرجةةي ،ل اةةفلاوةةمضلاصةةف ا لممةةولهةيلا ةةرٌل،لقمةةضلَصةةفَّللمة ،لنخوةمضلبحر ةةر
قمءة لم ةيلمةولاةو لمي ة لق رمثةونل،لقثٌعلع ىلمضل مع لب رو ه،لقبحخ  للموحشهودايضلعنفه

 ةةو ل ةة ليحةةكللةةر بنلعظيمةةونلع ةةىلمةةضلحةة ل،لقملن خةةرشلم يةةتل  ل ةة لع يةة ،لمةةضلهةةابلبحرخةةو 
قبح ثةةو ب لبحمالخر ةةال،لق  مةةولاةةو ل ةة لبحرخةةو لمةةضلبحخميمهةةو ،ل  ةةخ ك لبم مةةو ل ةة ل  ثةة 

قاةة لهةةاهلبحخميمهةةو للةةنم ل،لهةةيعظ لبحوةةر ،ل عر هةةولاةة لبثةةفتللم،لبشةةو ب لبحةةىليحةةك
ةةنَّال  يةة ،لاعةةوحىلقب مةةولبح ةةعلهةةيلباثةةو لاخةةو لهللا،لق  ف ةةا ق يحةة ل لل َّةة  للخةةَرَدلبحرخةةو ل،لق  

ممنويتل اه لَ رقاٌ لمن لع ىل هموهلح ن  .،لملي لمضل  ي لهللالص ىلهللالع ي لق   
لل(94 

،لعفنةةفلمةةضلبح اهةةونلاةةو لحهةة لبعخاةةودلموحمخصةةي اع ةةىلل لمل  يانةةولل ل ةةاارلل لبح
 خصةةيبل ةةو ي لبحعرشةة لم ةة  لل(95  اةةفلبعخاةةفلبحعةةوح لب ةةضلبح ثةةو ،لقاةةو يبلنناةةودق لألمةةره 
ار  لمكنيل  لريرلثاِ لقب رةرلع ية لعمة ل،لقه لب لبح يفلبح فق ل،لثودالثفث ل ينهمو

 لب ةضلبح ثةو لعوحمةونلقاو لبح فق لا ةابشللثةفلبم لةو لبحمشةهي مضلموحخصةيبلقاةو،لبحميحف
لمةولاةو ل،لبح قي لع ةىلبح ةيفلبح ةفق للقحمولب رر،لموحارا لقبحع  لقبم مو  بخخة لعا ةِ لق  ة َّ

حيونل   ل اف لبثفلل لنخفخ ل  لبمره،لح  لمضلبحع   ل  خ يتلموألقَّ بملل لدحيه لع ةىل،لقف َّ
 وشةةخرطل،لمةة قهةةيلعا ةة لقع ،لبحةةا ل ةةأ لبح ةةفق لل لنةةردلع يةة ل لطلموحةة ِل،ل ةةو ي لبحعةةر 
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قاو ةة ليحةةكل ةة  لبعخاةةودلب ةةضل،ل مةةولاةةو لمةةضلب ةةضلبح ثةةو لبملبحخي ةةا،لبح ةةفق لع يةةِ لبحخي ةةا
امةةةةولاةةةةالقدلب ةةةةضلبح ثةةةةو لمةةةةضلب نةةةةال ةةةةو ي ل،لبح ثةةةةو ل يةةةةو ي لبحعةةةةر لبثةةةةفلبقحيةةةةونلعصةةةةرهِل

ل(96 بحعر .
 شةةيرلبثةةفلبحمةةب خيضلبحمعوصةةرمضلبحةةىلب وةةيبنلبح اهةةونلا ةة لبجن ةةالبحمخصةةي ال

بحةا لاعةرضلحهءةييلبحع مةونل ةن  لبحي ة ل،لنتلعضلبحال لبحف ي  قم خشهفل احكلبح ف
 ةةة لمل اةةة لعنةةة  لشةةةف ل رةةةو ل أايةةة ل رمةةةعلمةةةضلبح اهةةةونل،لبحةةا لاعةةةرضلهيةةة لحهءةةةييلبألمةةةربن

قحرةضل ةرعو لمةولنخثاةرلع مهة لبحةا لاةو يبل،لقحيكش   لإمةويلبحنةوطلع ةىلمالبعمة ِل،لحيمخ ن  ل
صةةةللبحف ةةةي  لبميةةةو لهةةةبمنلبح اهةةةونلقم،لنرمةةةفق لبحخثةةةوه لمةةةِ لعنةةةفمولماةةةو  خه لبحف ةةةي  

حخنمااِ لمايح  لا...ل ولبقمد لا لعوح لرو  لم ءي لمالاييلملشة لقمل هة لقملع ة لقمل
،لقصةفَّللخ ةرِهلحف ة ِل،لقمةاارلل وةونلل لمةولجةونلمةضلبحع مةونلنث ةتلعةضلثقياخة ،ل ظر...ا

ق ةةفلبشةةو ل،لق هةةاهلبح ةةو لب خ ةة  لحةة  لبحرييةةرلمةةضلاثةةو لع مةةونلعصةةره،لصةةو لمةةضلب خوعةة ِل
لبحف ي  لِإحىليحكل  لشعرهلمايحِ  
 وكهههم عهههالِم ًهههد جاءنههها ويههه  منرهههر  

 
بهههههي.  َد بف هههه    مهههههن أيهههه  خًر  (97)َفههههرَّ

 
مةةضلبحظةةوهرلبا ةةوللمعةةيل اهةةونلبحمةةابه لبحماخ  ةةال ةة لبشةةخربكه ل خر يةةرلمعةةيل

ةةنا قبحةةردلع ةةيه لمةةضلخةةن لبحمنةةوفرب ل،لبدعةةونب لبحمخصةةي الممةةضلملايب ةةعلبحرخةةو لقبح  
ل.بقلمضلخن لبحرخ لقبحمصن و ،لجي البم ئ البحخ لالر لع يه لمثوشر قب

حع نةةةول ةةةاحكل رةةةي ل ةةةفلق انةةةول ةةة لعةةةرضلصةةةي لمةةةضللقجةةة لبحصةةةرب لبحماخ  ةةةال ةةةيضل
،لقميب ةةللمعةةيل اهةةونلبحمةةابه لبحماخ  ةةالمةةضلبحخصةةيبلقبحمخصةةي ا،لبح اهةونلقبحمخصةةي ا

ل.كمولعرلنولميب للمعيلبحمخصي الاءوهلبح اهون
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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 المصادر
                                                 

عبالالد ، ماوالالد؛ 75ص، م1979، بيالالروت، دار الندةالالة، المماليالالال، السالاليد البالالا ، ينمالالر  العرينالالي (1)
، 1ج، م1982، القالالاهر ، 2ط، مكتبالالة اسنولالالو المصالالرية، نمالالم دولالالة سالالمطين المماليالالال، المالالنعم
تاريخ الخلفا  والسمطين والملوال واسمالرا  واسشالراف يالي اسسالمم ، ستانلي، لين بو ؛ 11ص

الالالدار العربيالالة ، تعريالالب  مكالالي الطالالاهر، مالالن القالالرن اسو  حتالالى القالالرن الرابالالا عشالالر الدوالالري
 .69ص، م2006، بيروت، للموسوعات

 .218ص، 14ج، لسان العرب (2)
عصالر ، تاسالم عبالد، تاسالم؛ 1ص، م1992، وامعالة دمشالق، تاريخ المماليالال، عاد ، ينمر   يتون (3)

 .11ص، تيام دولة المماليال اسولى، العبادي ؛ 25ص، سمطين المماليال
، مروج الذهب ومعادن الووهر، م(1968 / 346ينمر  ابي الحسن علي بن الحسين بن علي )ت (4)

 .240ص، 3مج، م2010، بيروت، دار صادر، ت: د.عفيف نايف حاطوم
، دار العربي للطباعة، الشر  اسسممي يي  من المماليال والعثمانيين، صبحي، ينمر  عبد المنعم (5)

 .17القاهر  د.ت ص
الحركالالالة الفكريالالالة ، حسالالالام الالالالدين عبالالالاا، الحالالال وري، 25ص، عصالالالر سالالالمطين المماليالالالال، تاسالالالم (6)

ايالالة الدي الالة العامالالة السالالورية و ار  الثق، ومرك هالالا يالالي نيابالالة دمشالالق يالالي عصالالر المماليالالال البحريالالة
 . 16ص، م2011، دمشق، للكتاب

  .71ص، 1ج، المقري ي (7)
، تالالاريخ المماليالالال يالالي مصالالر وبالالمد الشالالام، طقالالوب ؛ 229ص، 2ج، ذيالال  الروةالالتين، ابالالو شالالامة (8)

 .23-22ص
 . 71ص، تاريخ الخلفا ، لين بو ، ستانلي ؛ 163-162ص2ج، النووم ال اهر ، ابن تغري بردي(9)
عبالالد المالالنعم ، 71ص، تالالاريخ الخلفالالا ، لالالين بالالو ، 337ص، 2ج، مفالالرج الكالالروب، ن وصالالا ابالال (10)

 . 21ص، الشر  اسسممي، دمشق
، تاسالم، 320ص، 6ج، النووم ال اهر ، وينمر اليةا   ابن تغري بردي، 339ص، 1ج، السلوال (11)

 .26ص، عصر سمطين المماليال
تالاريخ ، طقالوب ؛ 21ص ، ركالة الفكريالةالح، الحال وري؛ 21ص، الشر  اسسالممي، عبد المنعم (12)

 .26ص، المماليال
 .244ص، الووهر الثمين (13)
، 2ج، م1985، 2ط، مطبعالالة الكويالالت، تالال:  عبالالد السالالتار يالالراج، مالالآثر اسنايالالة يالالي معالالالم الخميالالة (14)

 . 94ص
 .344ص، 1ج، السلوال (15)
م دولالة المماليالال تيالا، احمد مختالار، ينمر  العبادي؛ 8-7ص، مختار اسخبار، بيبرا المنصوري (16)

 .100-96ص، م1986، بيروت، دار الندةة العربية، اسولى يي مصر والشام
، علالي حسالن، ابراهيم؛ 327ص، 3ج، السلوال، المقري ي؛  180ص، 3ج، المختصر، ابو الفدا (17)

 .31ص، م1948، 3ط، القاهر ، مكتبة اسنولو المصرية، تاريخ المماليال البحرية
 .249ص، 1تاريخ ج، وينمر  ابن سباط ؛ 327ص، 3ج، السلوال (18)
 .362ص، 1ج، السلوال، المقري ي؛  92ص، 4ج، مرل  الونان، اليايعي (19)
 .364ص، 6ج، النووم ال اهر ، ينمر   ابن تغري بردي (20)
 .14ص، عصر سمطين المماليال، تاسم (21)
 .369-368ص، 1ج، السلوال، المقري ي (22)
 . 366ص، 1ج، تاريخ، ابن سباط؛ 27ص، خبارمختار اس، ينمر  بيبرا المنصوري (23)
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 362ص، 1ج، السلوال، المقري ي؛ 259ص، 3ج، العبر، ينمر  الذهبي(24)
الالروع ال اهالر يالي سالير  ، ابالن عبالد المالاهر ؛ 80-72ص، 8ج، الدر  ال كيالة، ينمر  ابن ايبال(25)

 .100-99ص، الملال الماهر
 .364ص، 6ج، النووم ال اهر ، ابن تغري بردي (26)
 .43ص، 7ج، النووم ال اهر ، ابن تغري بردي (27)
 .33ص، الدر  ال كية،   ابن ايبال ينمر( 28)
ابالن تغالري  ؛ 310ص، واما التواريخ، رشيد الدين؛ 388ص، 17ج، البداية والنداية، ابن كثير (29)

 364ص، 6ج، النووم ال اهر ، بردي
 .381ص، 1ج، ختاري، ابن سباط؛ 57ص، 7ج، النووم ال اهر ،   ابن تغري بردي(30)
 .369-368ص، 1ج، السلوال، المقري ي ينمر  (31)
، المقريال ي ؛ 356ص، 17ج، البدايالة والندايالة، ابالن كثيالر؛ 278ص، 3ج، العبالر، الذهبيينمر  (32)

 .410-409ص، 1ج، السلوال
؛ 382-381ص، 1ج، تالاريخ، ابالن سالباط ؛ 104-103ص، 2ج، مآثر اسناية، القلقشندي ينمر  (33)

 .136ص، ن والمماليالاسيوبيي، تاسم
 .427ص، 1ج، السلوال، المقري ي ؛ 43ص، مختار اسخبار، ينمر  بيبرا المنصوري(34)
 .48ص، 8ج، كن  الدرر، الدواداري)35)
م( من تب  امير الويوب بدر الدين الومالي و يالر الخليفالة 1092 / 435تم انشا  هذا الباب عام )(36)

ا اسسم كونه ي دي بالقوايال  المتودالة مناله الالى مدينالة وسبب تسميته بدذ، الفاطمي المستنصر باهلل
وان هالذا البالاب اخالذ شالدرته عنالدما علقالت علياله   ويلالة المغربيالة الواتعالة عمالق الصالحرا  الليبيالة

للم يالد ينمالر  .لتدديد مصر عصر سمطين المماليال ر وا رس  المغو  الذين ارسلدم هوسكو
 .98ص، 2ج، الخطط المقري ية، المقري ي

 .43ص، مختار اسخبار، بيبرا المنصوري ينمر (37)
تعريالب   د. عبالد الوهالاب ، تاريخ المغو ، عباا، اتبا  ؛ 317ص، واما التواريخ، رشيد الدين (38)

 .209ص، م2000، ابومبي، اسمارات العربية المتحد ، منشورات الموما الثقايي، غلوب
اس اناله نالاب عناله يالي غال و بغالداد وتالم  احد اشدر تاد  المغو  المقربين من هوسكو رغم كبر سنه (39)

للم يالد ينمالر  .تتله على يد وما  الين لتوب يي معركة عين والالوت التالي انتصالر ييدالا المماليال
 .167ص، 17ج، البداية والنداية، ابن كثير ؛ 204ص، ذي  الروةتين، ابو شامة

 .67ص، 7ج، النووم ال اهر ، ابن تغري بردي(40)
، تالالالاريخ المغالالالو ، الصالالالياد؛ 309ص، تالالالاريخ، ابالالالن سالالالباط؛ 53ص ،3ج، السالالاللوال، المقريالالال ي (41)

 .206ص
، ابالن سالباط؛ 389ص، 17ج، البدايالة والندايالة، ابالن كثيالر؛ 472ص، الروع ال اهر، ابن شداد (42)

 .390ص، 1ج، تاريخ
، 1ج، المقتفالي، البر الالي؛ 288ص، 3ج، العبالر، الذهبي ؛ 472ص، الروع ال اهر، بن شداد( ا43)

 .212ص، يخ المغو تار، اتبا ؛ 122ص
 . 38ص، ُحسن المناتب السنية، شايا بن علي (44)
 .322ص، 2ج، تاريخ حوادث ال مان، ينمر  ابن الو ري (45)
 .472ص ، 2ج، اليواتيت والوواهر يي بيان عقا د اسكابر، الشعراني (46)
ولقالى تعليماله هو ابو عبد ا محمد بن علي ولد بالالمغرب يالي مدينالة المدديالة ونشالأ وترعالرع بدالا  (47)

ييدا كما طلب العلم على يد علما  كبار وتصالدر للتالدريا بالوالاما الكبيالر بالمدديالة وتتلمالذ علالى 
كان ينكر على الصويية لبسالدم خشالن الثيالاب  يد  عدد كبير من الطلبة اشدرهم محمد بن تومرت

، 20ج،  سالير العالمم النالبم، للم يالد ينمالر  الالذهبي.ويسميدم المتدمين وتا  ان عمالالدم هالذ  بدع
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، وتفالالالات هامالالالة، الحسالالاليني ؛  251-250ص، الالالالديباج المالالالذهب، ابالالالن يرحالالالون؛ 107-104ص
 .94ص

 .213ص، 16ج، البداية والنداية (48)
وعلالم وهبالي وهالو مالا ، يرا الصويية ان العلم علمالان علالم كسالبي عالن طريالق التحصالي  والتلقالين (49)

يالعلم الكسالبي عالن ، عندهم بالمعريةيقذيه ا تعالى يي تلب عبد ييصب: عالما  ومعلوما  ويعرف 
والعلم الوهبي ما يسمى بالعلم الُلدني ويكون على اشكا  الما وحالي وهالو ، طريق الشريعة والعق 
او الدالالام وهالالو مالالا يخالالتص بالاله اسنبيالالا  واسوليالالا  معالالا . للم يالالد ينمالالر  ، مالالا يخالالتص بالاله اسنبيالالا 

 .213-212ص، معوم الفام الصويية، الشرتاوي
 .53ص، تحاف الساد  المتقينا، ال بيدي (50)
 .54ص، اتحاف الساد  المتقين، ال بيدي (51)
 .55ص، اتحاف الساد  المتقين، ال بيدي (52)
 1027ص، الفت: الرباني، الشوكاني؛ 143-142ص، تنبيه الغبي، البقاعي (53)
،  هالر العالريب يالي تحالريم الحشاليب، ال ركشالي ؛ 659-658ص، 2ج، الخطط، ينمر المقري ي(54)

 .48-47ص
 .55ص، اتحاف الساد  المتقين، ال بيدي (55)
 .19ص، روةة المحبين، ينمر  ابن القيم (56)
بقعة من اسرع تقا يي ارع الطبالة سميت ونينة تصغيرا  للونة ولما عريت به هذ  البقعة من  (57)

الُحسالالن والومالالا  لكالالن عمالال  ييدالالا المعاصالالي وبيالالا الحشيشالالة ويشالالت ييدالالا شالالور  خبيثالالة يولالالا بدالالا 
 .658ص، 2ج، الخطط، للم يد ينمر المقري ي.  من الناااسراذ

تقا هذ  اسرع على وانب الخليج الغربي بووار المقا وهي من احسن المنت هات يي القالاهر   (58)
يمالالر مندالالا النيالال  وتقالالا هالالذ  اسرع يالالي نقطالالة وسالالط غالالرب النيالال  وشالالر  الخلالاليج وتبلدالالا البركالالة 

 . 656ص، 2ج، الخطط ،للم يد ينمر المقري ي.المعروية ببطن البقر 
ويالالي اصالالطمع ، وومعدالالا احكالالار، الِحكالالر لغالالة  بالكسالالر مالالا يوعالال  علالالى العقالالارات ويحالالبا مولالالد  (59)

ويطلالالق كالالذلال علالالى العقالالار ، الفقدالالا   اسوالالر  المقالالرر  علالالى عقالالار محبالالوا يالالي اسوالالار  الطويلالالة
لفقديالالة الموسالالوعة ا، للم يالالد ينمالالر  موموعالالة مالالن العلمالالا .المحتكالالر نفسالاله ييقالالا  هالالذا حكالالر يمن

، الرملالالي؛ 53ص، 18ج، م1983، الكويالالت، 2ط، و ار  اسوتالالاف والشالال ون الدينيالالة، الكويتيالالة
، القالالاهر ، الفتالالاوي الخيريالالة لنفالالا البريالالة علالالى مالالذهب اسمالالام ابالالي حنيفالالة، خيالالر الالالدين بالالن احمالالد

 . 197ص، 1ج، م1916
يالي ارع الطبالالة   لم نعثر علالى تفصاليمت عناله سالوا مالا ذكالر  المقريال ي مالن النَّالهُ يقالا بالقالاهر (60)

 .671ص، 656ص، 2ج، الخطط، المقري ي.ببوس  بالقرب من باب اللو 
ويالرد الالى سالواحلدا الكثالر ممالا ، وهي من احسن اسماكن يي القاهر  تقا بالقرب من شالاط  النيال  (61)

التالي تحفدالا اسشالوار المثمالر   يرد الى ساح  مصر وبدا منمالر  المقالر الشالريف وبيالوت القةالا 
للم يالالالالد  .لووامالالالالا والمالالالالدارا والحمامالالالالات وهالالالالي مالالالالن احسالالالالن امالالالالاكن الن هالالالالةوالمسالالالالاود وا
 .25ص،  بد  كشف الممالال، ابن شاهين ؛ 671ص، 2ج، الخطط، ينمر المقري ي

هي احالدا ابالواب القالاهر  القديمالة وهالي بالاب كبيالر  وةالعت عليدالا طالوار  حربيالة مدهونالة كمالا  (62)
هالدم ، بالاب مووالودا  خالم  العصالر المملالوكيكانت العاد  على ابواب القاهر  األُخرا بقي هذا ال

للم يالالد  .عنالالدما انشالالأ القاةالالي صالالمع الالالدين المغربالالي تيسالالاريته ووعلدالالا لبيالالا الكتالالان هالالذا البالالاب
 . 629ص، 2ج، الخطط، ينمر المقري ي

، 2ج، الخطالالالط، المقريالالال ي ؛ 50ص ،  هالالالر العالالالريب يالالالي تحالالالريم الحشالالاليب، ينمالالر  ال ركشالالالي (63)
 .665ص

  .666ص، 2ج، الخطط، المقري ي (64)
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 .437-436ص، 2ج، درر العقود الفريد ، المقري ي(65)
 .166ص ، 2ج، الكواكب الدرية، المناوي (66)
 .32ص، عقيد  الصويية، القصير (67)
 .46ص، عقيد  الصويية، القصير (68)
تال:  سالعيد عبالد الفتالاع ، المختار من رسا   ابن عربي كتالاب اسلالف المسالمى اسحديالة، ابن عربي (69)

 .5ص، م2005، بيروت، ار الكتب العلميةد، عاشور
 .207ص، م1988، بيروت، دار الكتب العلمية، اسربعين يي اصو  الدين (70)
 . 47ص، عقيد  الصويية، القصير (71)
 . 540ص، حقا ق عن التصوف (72)
 .32ص ، اسنوار يي لداب الصحبة عند اسخبار، الشعراني ؛ 62ص، ينمر  المنن الكبرا (73)
 .374ص ، 8ج، الذهبشذرات  (74)
 .62ص ، المنن الكبرا، الشعراني (75)
 .5ص ، الطبقات الكبرا، ينمر  الشعراني (76)
هو الشيخ الصويي محمد ويا رالا العاريين الويا ية باسسكندرية سميب ويا لكرامة وتعت له عنالد  (77)

المغالرب سالكن  الصاللهُ مالن، يسالمو  ويالا، يقالا  لاله  اطلالا بالأذن ا يطلالا، وفاف الني  وتت ويالا  ِ 
وكتالاب الشالعا ر.للم يد ، ولهُ العديد من الم لفات يي التصوف مندالا كتالاب العالروا، اسسكندرية

ليا ، النبداني ؛ 21ص، 2ج، ينمر  طبقات الشعراني  .237ص ، 1ج، واما كرامات األوَّ
 .64ص ، اسنوار يي لداب الصحبة عند اسخيار، الشعراني (78)
 .166ص  ،لطا ف المنن، ابن عطا  (79)
 .136ص ، لطا ف المنن (80)
هالو والم  الالالدين عبالد الالالرحمن بالن محمالالد بالن عثمالالان محمالد بالالن خةالر بالالن ايالوب بالالن همالام الالالدين  (81)

نشالأ الساليوطي يتيمالا اخالذ الفقاله عالن ، الخةيري الذي هو اص  ود  من محلالة الخةاليرية ببغالداد
تالالب الكثيالالر مالالن ك، مشالالايخ كبالالار ورحالال  لطلالالب العلالالم الالالى بالالمد عديالالد  حتالالى اويالال  لالاله التالالدريا

نور المالنوم يالي ، م(. للم يد ينمر  كتابه1512 /911المصنفات يي العلوم المختلفة تويى سنة )
ابالالن ؛ 17-8ص، م1995، بيالالروت، دار ابالالن حالال م، تالال:  ابالالراهيم بالالاوا عبالالد المويالالد، المعوالالم
 .74ص، 10ج، شذرات الذهب، العماد

كان تليال  الكالمم والطعالام الالف العديالد مالن هو  ين الدين محمد بن عبد الر  ف من كبار العلما   (82)
الم لفات يي مندالا يالي الفقاله ومندالا يالي التصالوف اشالدرها كتالاب ياليع القالدير يالي شالرع الوالاما 

سالنة  الصغير من احاديث البشير النذير كما شرع تا ية ابن الفارع وغيرها من الم لفات تالويي
، 6ج، األعالمم، ال ركلالي ؛  357ص، 1ج، البالدر الطالالا، م(.ينمر  الشالوكاني1653 /1031)

 .204ص
 .4ص ، 1ج، الطبقات الكبرا (83)
 .33ص ، 13ص، تواعد التصوف، ينمر   رو  (84)
، م2008، الو ا الر، دار المحتسالب، التعصب المالذهبي يالي التالاريخ اسسالممي، خالد كبير، عم  (85)

 .9ص
وصالالاحب التصالالانيف ، نهالالو ابالالو محمالالد عبالالد ا بالالن احمالالد بالالن محمالالد احالالد العالالمم الحنابلالالة البالالار ي (86)

ولد بوماعي  يي القدا وهاور ما اخيه الى بغداد ورح  الى دمشالق لطلالب العلالم وتفقاله  الكبير 
وكالالان عنالالد  تبحالالر ، وسالما مالالن المشالالايخ حتالى يالالا  اترانَّالالهُ وانتدالالى الياله معريالالة المالالذهب واصالوله

 ؛ 181-180ص، 3ج، العبالالر، للم يالالد ينمر الالالذهبي.وتفالالنن يالالي علالالوم عديالالد  وعليالاله هيبالالة ووتار
 .257ص، 6ج، النووم ال اهر ، ابن تغري بردي ؛ 47ص، 4ج، مرل  الونان، اليايعي

 .732ص ، 16ج، البداية والنداية، ابن كثير (87)
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مقالالة منشالور  علالى شالبكة ، ا لتصوف والثقاية الصالويية يالي عدالد المماليالال، سعاد، ينمر  الحكيم (88)

 .اسلوكة الثقايية
مقالالة منشالور  علالى شالبكة ، صالوف والثقايالة الصالويية يالي عدالد المماليالالالت، سالعاد، ينمر  الحكاليم(89)

 .اسلوكة الثقايية
تالالاريخ اسسالالمم )حالالوادث ووييالالات ، الالالذهبي؛ 244ص، 2ج، مومالالوع الفتالالاوا، ينمالالر  ابالالن تيميالالة (90)

 .358ص، 46ج، ( 631-640
 .41ص ، الوواهر السنية، القرشي ؛ 605ص، 7ج، شذرات الذهب، ابن العماد (91)
هو محمد بن يوسف بن عبد ا كان خطيبا  بالواما الصالحي بمصر ثم بالواما الطولوني وولي  (92)

تدريا الشريفية ومدرسة الع  بمصر كان مشاركا  يي ينون عديد    يي اسصلين والفقاله والنحالو 
والبيالالان والمنطالالق ولالاله العديالالد مالالن المصالالنفات مندالالا شالالرع التحصالالي  وشالالرع مندالالاج البيةالالاوي 

، طبقالالات الشالالايعية، السالالبكي ؛ 318ص، 5ج، اعيالالان العصالالر، م يالالد ينمالالر  الصالالفديوغيرهالالا. لل
  .299ص، 4ج، الدرر الكامنة، ابن حور ؛ 275ص، 9ج

مالن ا مالة الحالديث وايالر اسخالم   ابو محمد وابو عبد الرحمن مسعود بن احمد بن مسعود بن  يد (93)
 َ ه اليالد الطالولى يالي هالذ  سما الحديث مالن وماعالة وحالدث وكتالب وصالنف وكانالت لال، يصيحا  ذكيا

، 18ج، البدايالة والندايالة، ابالن كثيالر ؛ 31-30ص، 4ج، العبالر، الصناعة. للم يد ينمالر  الالذهبي
 .251ص، 4ج، مرل  الونان، اليايعي ؛ 119ص

 .1027ص، 2ج، الفت: الرباني، الشوكاني ؛ 173-172ص، 2ج، العقد الثمين، الفاسي (94)
لمصري كان عاريا  بالفقه واسصلين والعربيالة ولالد بدمشالق شما الدين محمد بن احمد الدمشقي ا (95)

واختصالر كتالاب الروةالة ، وولالي التالدريا بتربالة الشالايعي ورح  الى القاهر  تدماله ابالن الريعالة
، حسالن المحاةالر ، م(.للم يالد ينمالر  الساليوطي1349هالـ/749وكتاب اسم مات بالطاعون سنة)

 .428ص، 1ج
 .376ص ، 2ج، ذي  طبقات الحنابلة، ابن روب ؛ 560ص ، 7ج، شذرات الذهب، ابن العماد (96)
 .84ص، من تاد  الفكر الصويي، خلف ا (97)
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 المبحث االول
 المؤرخ وعصره

 : انم  وكنيب  -1
ي((لعنةة ل1496هةةةل 902قمةةاارلبح ةةاوق ل  ،لهةةيلب ةةيلبحثاةةونلع ةةفهللال ةةضلم مةةف

،ل(1 ..ال.ااة لبحةفنضل ةضلبحءمةو ،لب   الب يلمكرل ضلع فهللال ضلم مفل ضلبثمةفل ةضلع ةفهللا
لقمن ةةةردلبح ةةةاوق ل(2 ،لي قمخ ةةةعلبحمب خةةةي لبحةةةانضلارجمةةةيبلحةةة لب ةةة لبحفمشةةةا لبحاةةةوهر لبحي ةةةو

بممةةرلبحةةا لحةة ل  م ةة لعنةةفل،ل(3 قمكنةةىلب وةةونلبمةةولبحخاةةولا،لمايحةة  لب ةة ال  عةةربلمةةو ضلبح ةةف  ل
ل.ريرهلمضلبحمب خيض

 : م لده ونشأت  -2
  لشهرل  ي ل،ل(4 ع ىل يح  اله لم ا ل ل  لال،لقحفلبح ف  ل  لمفننالدمشع

بثوةةةو لقبحف ةةة لق ةةةيضلبخياةةة للق شةةةألقار ةةةىل ةةة ،ل(5 ي(ل1443هةةةةل 847بمق لمةةةضل ةةةنال 
قمةةاارل،ل(6 ..مءمةة لله ةة لق و ةة لقم عةة لخن ةة لقبخةةيب  ...لال. اةةفليارب هةةو لا،لقب و  ةة 

 ةة ل يةة لمةةضل يياةةو لبحعةةالل،لقعةةو لصةثوهل يهةةو،ل(8  لب ةة  لب خمةةىلح نةة لبحشةة نا(7 بح ةاوق ل
ل:قيحكلمول   ه لمضل يح ل،ل يهو

 (9) .العز وي  جد دُ ولبست ث ب          ولد  صحبت ب  الشبيبة والصبا
لحيات  وعصره : -3

حيجةةةف ولهيةةة لعةةةف ل،لحةةةيلاخثعنةةةولبحعصةةةرلبحةةةا لعةةةو لهيةةة لصةةةثوهل ةةة لمفننةةةالدمشةةةع
قا كةةةة لمةةةةضل  ةةةة ل،لم وصةةةة لقا ةةةةيم لشةةةةهفاهولمصةةةةرلقبحشةةةةويلبحخةةةة لاو ةةةة لاخثةةةة لبحاةةةةوهر 

ق وي ل،ل(11 ي(ل1517هةل 922 ل-ي(1382هةل 784 ،ل(10  نايضلبحمموحيكلبحءربك ال
بح ةةةةةةةةةةةة لنال ةةةةةةةةةةةةناللبحةةةةةةةةةةةةا لاةةةةةةةةةةةةيحى،ل(13 م ةةةةةةةةةةةةيا لبحظةةةةةةةةةةةةوهرلجامةةةةةةةةةةةةعلبحم(12 بح ةةةةةةةةةةةة لو ل

قثخةةةةةةةىل ةةةةةةةنال،لي(ب ل  ةةةةةةة لميحةةةةةةةفلبح ةةةةةةف  لمعةةةةةةةف لبعةةةةةةةيبيلقبمخةةةةةةفلثكمةةةةةةة 1428هةةةةةةة 842 
،لق ةةةخض،ل رةةةو لشةةةوهفل يةةةو لع ةةةىلبثةةةفبالعصةةةرهلمةةةضلرةةةالقب ،ل(14 ي(ل1453هةةةة 857 

ع ةةةةىل يحةةةةة لماواثةةةةةونل ةةةةةو  نل،لقب مةةةةةو لموحيةةةةةا،لقبق ئةةةةا،لقبمةةةةةربض،لقمءوعةةةةةو ،لقثةةةةي ب 
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ق...بحمخشيللبحمخخَيللبحىل ف  لمراهو...ل ل،ل عفل افل أحخن لبنهولبم لبحمءيف..قل. اكخوم 
ل.(15  "...قب لب ر هولبحيكل يصللن اه ل   ...لبحيحهو ،لبع  كلما رهولحعفيلبح يو 

شةةهفل هو ةةالثكةة لبح ةة لو ل،لعنةةفمول  ةةغلبح ةةف  لبحعوشةةر لمةةضلعمةةرهل ةة لا ةةكلبح ةةنا
،لقاو ل يهولق ي ل خنال ةيضلبحمموحيةك(17 ،لمعفهمضل(16 قايح لب ن لبحمنصي عيمو ل،لجامع

ق ةةةةةةةةةةة ليحةةةةةةةةةةةكل اةةةةةةةةةةةي لب ةةةةةةةةةةةضل،ل(18 قعةةةةةةةةةةةال لب ةةةةةةةةةةةضلبح ةةةةةةةةةةة لو لقاةةةةةةةةةةةيح لبننةةةةةةةةةةةو لبحعنيةةةةةةةةةةة 
ق و  لبماةومك ل،ل..لقخ  لبحم كلبحمنصي ل   لب لننر ر.ال ،لي(1523هة 930ب وط  

ق خةةةةة ل ةةةةة لهةةةةةاهلبحمةةةةةف لمةةةةةضلبحنةةةةةوطل،لبننةةةةةو لقب ةةةةةخمر لبح ةةةةةر لثةةةةةوير ل يةةةةةنه ل ةةةةةثعالب ةةةةةوي
ي(لعضلا كلبح خةر لقمةولاةو ل1519هة 926قمخ فالب ضل ثوطل  ،ل(19 .لال..موم  صى

قب  ةرطل ة لدقحخة ل،ل يهولمضلبحظ  لقبحءةي لهياةي ل لال خاةر ل ظةويلبحم  ةكلقف مة لبح ثةود
قب ةةةخلوحيبلع ةةةىلبحنةةةوطلموحخارمةةة ل،ل..لامةةة لبحموحيةةةكل ةةة لبحر يةةةا.مو َظمةةة لمةةةضلاةةةو ل   ةةة 

قب ةخمرلهةابلبح ةو ل،ل..لا. ونلمضلبحلر و قلخالبحن،لقبحع تلقلخالبميب لبحنوطلموح ص 
قبحةا لحة لا ةخمرل ة لنخ ل،لبحىلب لعرضلح لبحمي ل ا  ل    لق ة لضلقحةفه،لمف لبننو 
بحةةا لاةةو لث ةةضلل(21 كةةو ل يهةةول ويةة لبحشةةويلج ثةةو لبحمبمةةف (20 ،لب  عةةالبشةةهرلمكيةةرلمةةض

لمضلمعفهل يومالدمشعلبمميةرل و ثة،لبح ير  ل(22 وق لبح مةالبق ل يفلب  لقب وهلبمج لحابلالقحىن

..ل  مةولقصة ...ل صةفل. وي لث  لقثورلمنهولبحةىلدمشةعل ةفخ هول ةنالا ة لقخم ةيض
يل(لقبحةةةا ل1458هةةةة 863ق اةةة ل ةةة ل يو خهةةةولبحةةةىلب لاةةةي  ل ةةةنال ل(23 دب لبح ةةةعود ...لا

ل(24  .بثخر  لب يبللدمشعل  لب وم 
ع ةةةةىلبح كةةةة ل(26 بح كةةةة لقثةةةة لخشةةةةافيل(25 ق عةةةةفلق ةةةةو لبننةةةةو لقاا ةةةةفلب نةةةة لبحمبمةةةةفل

ي(ل ل1505هةةل 911 ياارلبح ييا   ،لي(1467هة 872 قب خمر  لبحىلب لمو ل نال
ال ةة لو للب ةة لاا ةةفلمةةضلمعةةفهلاخةةرمضلحةة لارةةضلاةةفقيل يةةو خه لمكيةةرلمةةضلشةةهرمضلبحةةىلب ل  ةةف

ق ةةو لهيةة لمشةةهومالقصةةربمال،ل و ةةخارل ةة لبحم ةةك،لقحاةة لبمشةةرب،ل(27 بحعصةةرل وايثةةو ل
م يةةتلب ةة ل ةةو رلمةةضل،ل ةةضل ةةنقق لل(28 لمو ةةو ل هةةول   ةة لم ةةكلمةةضلعهةةفلبحنوصةةرلم مةةف

نةةةفلحةةةي ل ةةةيه لبثةةةفلمةةةضلماةةةفم لبم حةةةيب... اللمصةةةرلبحةةةىلبح ةةةرب لملوي ةةةال  ةةةير لمةةةضلبحء 
لل(30 .ي(1476هة ل884قب خمرل هولبحىل نالق وا ل نال (29 
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حعةة لا ةةكلبحمشةةوهفلقبمثةةيب ل ةة لدمشةةعلا ةةيضلبمقلةةو لبحخةة لعوشةةهولبح ةةف  ل ةة ل
ل.مربث لثيوا لمنالصثوهلقثخىلشثوم 

اي ة لمةضلبح ةكو لبحم  يةيضلقم لقفي ةال،ل  لشةثوم ل(31 بشخ  لبح ف  لموحشهود ل
،لقفي المخيبلعالمومكو لب لشاالح لبان ل  لبمةي لبحاوةونلب ل اةييل هةو،لبحشهود 

قم ةةفقلب لبشةةخ وح ل(33 ،لحعةة ليحةةكلبحعمةة لم ةة  ل ر ةة لمةةضل نةة لبحشةة نالقب اثواةة ل هةة (32 
،لعمةة لهيةة لب يواةةونل،ل(34 بممشةةوا للوق ل لالحمةةوايحى يةةاارلبح ةةا،لموحشةةهود لحةة لنةةفيلاةةيمننل
..لق  ةةث ل،.(35 بحةةىلب لاعةةرضلحع ةةفلبحةةر بللبحم اةة لعءةةيضلبمةة ل،ل  ةة ل او  ةة لبمخيرع يهةةو

ةةةر لممنعةةة لمةةةضلبحشةةةهود ...ال نةةةاارلبح ةةةاوق ل ب ةةة لاةةةو لح منةةةوق ل،ل(36 ممةةةرل وةةةي ل صن
حعةة ليحةةكلن ةةيضلمةةف لل،(37 قبممشةوا لحهةة لهيةة لبعخاةةودلم يةةتلب ةةكن لبمخير ةة لبح ر ي يةةال

بحو يطلبحخ ل و  هولبح ف  ل  لثيواة لقبحصةربعو لبحخة ل ة لثيواة لع ةىلبحةرر لمةضلعةفيل
ل.افخ  ل يهو

لقمولاافيل ايد ولبحىلبمرمض ل.(39 ع ىلثفل ي لبح اوق لل(38 لكمولبشخ  لموحن م
لق اةةرهلممةةو،لقثو يهمةةولثوحةةالبح ةةف  لبم خصةةود ا،لبقحهمةةولبقلةةو لدمشةةعلبحمخرد ةةال يو ةةيونل

قث ةةةضلخلةةة ل،لبلةةلرلح عمةةة لموحشةةهود ل وةةةنلعةةضل ر ةةة لمةةضلبحاوةةةو لمةةضل نةةة لبحشةة نا
،ل وةةننلعةةضل فب واةة لبحشةةعرمالبحخةة لا ةةفقلريةةرلمي اةةا،لقجيداةة لممةةولدعةةوهلح عمةة لموحن ةةم

قحع ليحكلممولدعوهلبحىلبحرثي لعةضل،لقبحخ لبثو  ل امالبحاول لبحا لمنع لمضلبحشهود 
الارةر ل فقمة لمة لل اةفلياةر لب ة ،لوحخءةو  لمة لقبحةفهقبحعمة لم،لدمشعلقبحهءر لبحىلبحاةوهر 

،لقم ه لمضلبشةعو هلشةف لثثة لح  ةفه،ل(40 ..ال.قبشخ  لموح  فنض،لث ل لنهولمف ،لب ي لح اوهر 
بحخةة لمةةضل(41 ،لقبحةةىلبه ةة لبحةةانضلن خعةةفلعةةنه لبثنةةونل ثناةة ،لقثنينةة لقبشةةخيو  لبحةةىلب لةة 

موحمصةةر لاي ةة لاةةو ل الةةضلقمةةرججلب لا ةةميخ ل،لبحظةةوهرلب هةةول ةةفلالةةي لمعةةيلبحشةةىن
حرضلمضلبحمرججل،لقمل  عربله لب  ل كضلبحاوهر لم ل قجخ لقبقمدهلبيلحيثفه(42 ،لبحاوهر 

ا  ةة لن  ةةتلبمل،لم هةةولمةةولح يةة لب لاي يةة لقاراةة لحةة لثةةرق لاوي ةةا،لب ةة ل ةةكنهولمةة ل قجخةة 
هةةةل892ثة لجةةوق لموحمفننةالا ةنال ،لقعةودلبحةةىلبحشةوي،ل  ةيننلثة ل ةةو رلبحةىلمكةالقجةةوق ل هةو

ل.(43 ي(1486 
ل
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 شي خ  وتالميعه : -4
،لبحةةانضلعر ةةيبلم ةةعالبحع ةة لقرالب اةة ،للخةةالبح ةةف  لعةةضلبحرييةةرلمةةضلشةةيي لعصةةره

 ياار ب ةة لالاعةةةو ىل،لقم ةةفقب لباءوهةةة لحةةند لقبحشةةةعرلبكيةةرلمةةةضلريةةرهلمةةةضلع ةةييلعصةةةره
ل(44  "قمف لقهءو...،لبحشعر

بحةةىلبحاةةوهر لمكنخةة للقم ةةفقلب لعم ةة لمةة لقبحةةفهل ةة لبحخءةةو  لق ثناةة لبحمخرةةر  لمعةة 
 ةاارلبح ةاوق لب ة ل ةعىلبحةىلب ل،لقبمخالعضلاثةو لبحع مةون،لمضلبح ع ل  لا  لبحع  

قب ةة لا ةة لمةةضلبحشةةعربنلب ل،لقشةةهفلحةة لمأ ةة لب بهلموكةةو ل كخثةة  لمةةضلبحشةةعر(45 ،ل أخةةالعنةة 
يه ل  ارلر
،ل(47 قاو لمضلب يو لبحشيي لبحةانضل رلةيبلحة لبشةعو هلبح رهةو لبحثةوعي  ل،لح (46 

ل.(49 قبحمنصي  ل،ل(48 قبحشهو لبح ءو  ل،ليبهلقبخ
قممةةول عةةال ل يحنةةةولب لبمخيرهيبثةةفلشةةةييخ ل ةةي لبح ةةف  ل ةةة لاخومةة ل لالب شةةةف  ل 

قريره لمضل(51  وننلعضلب ضل ر موطل،ل(50 ..ال.شيانولبحعنمالشهو لبحفنضلبحمنصي  ل
وق لقم هةة لمةةضلاةةنيلبح ةةا،ل(52 ي(ل1460هةةة 865ق ةةو لب ةة لبح ةة ل فمشةةعل ةةنال ،لبحع مةةون

،لمةةولبحةةخم لمةةضلبح ةةاوق لاارموةة لحةة ،لب ةة لب خةةفللبحخةةأحيفلقاخومةةالبحشةةعرمنال فب ةةالشةةثوم 
ل.(54 ث نال(53  أجوم لقاخ لح لم لبجو  ل

قيحةكلمةو   ه لمةضل،لح ل كخللبدن نولممولبخاهلمةضلبحع ة لعةضلع مةونلبحشةويلقبحاةوهر 
فلق ةو ل قجخة لهثعة،ل أخالعضلريره لمضلشيي لمكةالقبحمفننةا،لبحمخنيعالميليعو لاخوم 

،لق اةةونهلمةةف لايم ةةال ةة لبحمفننةةا،لق ةة رهلبحمخرةةر ل ةةيضلمكةةالقبحشةةويلقبحمفننةةا،ل ةة لبحاةةوهر 
،ل يةةاارلبح ةةاوق ل،لقريةةره،ل(55 مكنخةة لا ةةكلبحمةةف لمةةضلاخومةةالاصةةو يفلبحشةةرمفلبح ةةمهيد 

،ل(57 قبحف ب ةال(56 قم م ل  لبحرقب ةال،لقاخ لعضلاصو ي  لبحريير،لب  لاو لاييرلبح اونلم 
 يفلب ل،ل(58 مكالقريره ل وو لقب  لبمخف ،لح لبح اوق لمو  لب بهلموكو ل كخث لعن قشهفل

 يةاارل ل،لبح اوق لمنين لع ية لع ةىلبحةرر لمةضلب ة لاخة لحة لبجةو  لجيةف لع ةىلثةفل يحة 
ل.(59 قماارلب  لاخ لعن لب يو لمضل ظم ل،لب ل ظم لالحي لموحلوي لقم هم لموحروم ا

ل

 اَا ماكههههههههان ملمهههههههه عي لههههههههدركم
 ًصههههدي نهههه ه يههههعا وحسههههبيوما

 

 مهههههههن الهههههههدنيا وسهههههههعا ًهههههههد ًنعهههههههت 
 (60)بههههههأني فههههههي  ههههههدر  وماجمعههههههت
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 يةةةةفب لبحمصةةةةود لحةةةة لاةةةةاارلب ةةةةمويه ل،لقم ةةةةفقلب لبحرييةةةةرلمةةةةضلبحخنميةةةةالبخاقعنةةةة 
قممةولقجةف وهل ةةي ل،ل صيصةولهنةولقهنةوشلاشةةيفلممبح ة لقاأخةالعنة لصةربثالريرب نةولقجةف و

ي همةةولعوشةةول ةة ل  ةة لبحعصةةرقبح خر لا،ل ةة لبثةةفلمبح واةة لب ةة لبخةةالعنةة (61 لب ةةضلبحءيعةةو 
ل.(62 ريرلب  لح لناارلب م لبقحقث ل،لبحالمنيال ج نوليحك

ل
 آثاره ومصنفات  العلمية : -5

ةةفلشةةوعر ول ةة لب فبعةة لبحشةةعر ل قبحخةة لانيعةة ل،لقبحمبح ةةو لبحخةة لعةة نلبحن ةة ل هةةو،لَجهن
 ر هةولاخةو ل افلارشلبحعفنفلمضلبحمبح ةو لب،لبحشعرلقبمد لقبحخو مملقبحع ييلبمخر ل،ل يض

ثيةةتلا نةةىلهيةة لاييةةربنل،لحع ةة لمةةضلبجمةة لبحميبلةةي لبحخةة لاخ هةةو،لميلةةي لم ينةةو،لبحنالهةةا
قحةة ل شةة   لعم ةة لعةةضل،لق ثةة لعنهةةولحل ةة لبحع ةة لقح خءةةو  ،ل   فاةة لبحخةة ل شةةألقعةةو ل يهةةو

 يصةةةللمةةةف هولق ربهةةةولقانوي ةةةهولقجيبمعهةةةولقب هو هةةةولقلمخنالهواهةةةول،لبشةةةخيو  لقثنينةةة لبحيهةةةو
قب يبعهول،لل ع لهللالم لع يهولمضلخيرب ل  لبشءو هولقل يبكههولقخوو هوق  واينهولقلمول
ل(63 .قب هو هولق يبيفهو

قحةةة لاخةةةو لمعنةةةيب ل ةةة رل،لنخ ةةةعلبحمصةةةن ي لقلهةةة لبحخةةةربج لب لحةةة لدنةةةيب لشةةةعر
نخ ةةةفالهيةةة لعةةةضلبحعيةةةي لقبحنظرقبممةةةربضلبحخةةة لاصةةةي هولقا هةةةولقعنجهةةةولل(64 بحعيةةةي ل

قاخةةو ل(65 ،لنخةةأحللمةةضلمافمةةالق ةةثعالب ةةيب لقخوامةةالقهةةي،لقبقصةةو هولقب يبعهةةولقبحيب هةةو
قمخ ةةعل،ل(66 قبحةةا ل اثةة ل ةة ل ةةثعالعشةةرلمومةةونل،لرر بحصةةثو ل ةة لقصةةللبحيجةةيهلبحِصةةثقو 

منهول بثةالبم قب ل ة لبح شةي ل،لمأ لح لبحرييرلمضلبحمبح و لبمخر ل،لمعيلبحمصن يض
صةةةن لمةةةضلق للقياةةةرلب لبح شةةةي ل ،لبشةةةو لبحيةةة لبح ةةةف  ل ةةة لمةةةخضلاخومةةة لقبحةةةا ،لقبحةةةرب 
ق الهةةال،لقبحملةةوح لبح ف مةةال ةة لبحمنةةو  لبحامرمةةا(67 ،لبيبلبلةةيفلبحيةة لبحةةي للبح ةةر ل،لبحانةة 

،لق الهةالبحاةوارق ر لبحنةةوفر،لق ةكرلمصةرل ة ليقللبهة لبحعصةر،لبمدمةونلق ة ي لبح ر ةون
يةِ لاثوشةيرل(68 ق قلةالبحء ةي لق الهةالبم ةي ل،لقشرقطلبحي وهل ة لب ثةونلبحا  ةون بمةولمبحفق

بحنوشةةةةرع ىلرةةةنبلبحرخةةةةو لدق لريرهةةةةولمةةةةضلل يةةةةاارهو،لثصةةةةر لبقحةةةة لبمحثةةةو قا،لبحشةةةرب 
ل .(69 بحمبح و 

ل
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 وفات  : -6 
،لي(1488هةةةةل 894بعخةةة لبح ةةةف  لقهةةةي  لمكةةةالبحمكرمةةةال ةةة لبحم ةةةريلمةةةضل ةةةنال 

 يصة لبحةىل،ل  و رل ة لبحث ةر،لمفننالدمشعلقم فقلب لقجهخ لاو  ،ل ار لمعفهولبح  ر
،ل لبمجةة لهنةةوشل ةة لجمةةود لبرخةةر لمةةضل  ةة لبح ةةنا ود اةة،ل(71 ثةة لبحةةىلرةةال ل(70 بحلةةي ل

اوقمونل احكلاةو مملثيواة لبح و ة لموحر ةو لقبحخناة ل،لققص لبحا رلبحىلبه  ل  لشيب لمنهو
او اةةونلق بنهلاثةةو هلبحع ميةةالبحخةة لب ةةخ ودلمنهةةول،ل(72  ةة لا ثةةونلح ع ةة لقبح ةةع لحر ةة لبحةةر لل

م فلمضلبمشو  لبحةىلب ة ل،لثيوا لقمودمنولا فثنولعض(73 ،لبحمب خي لمضلمعفهلقبشودقبل هو
اةةرشلبثنةةيضلمةةضلبمقمدلقاةةرشلحهةة لاراةةالممةةأطل هةةولقاةةو لقبحةةفهلمةةونالب لع ةةىل يةةفلبح يةةو ل

لل.(74 قاي  لمعفه
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 المبحث الثاني
 كباب نزية االنام في محانن الشام

  البعر ف بالرباب: -1
 لع ةىلبعخمةفلبحنوشةرلعنةفلاثعة،للشخم لبحرخو لع ىلمو او  لبم  عمويةالصة  ا

ب خلو لبكموحهةول،لحرنهولح لارضلمكخم ا،لبثفبهمول  االم فبد ا،لمالياخيضل  لبمص 
مةةةةضلاخةةةة ل494مةةةةضل  ةةةةاالبخةةةةر لم  يفةةةةال ةةةة لدب لبحرخةةةة لبحمصةةةةرمالموحاةةةةوهر ل ةةةةر  ل

ل(75 بحخو مم
بثخةةي لبحرخةةةو لع ةةةىلعةةفدلا يةةةرلمةةةضلبحميبلةةةي لبحمخنيعةةالب خةةةفل لموحث ةةةم المعةةةفل

بحخةة ل،لقهةة لمافمةةالح مبحةةللثةة لب ةةيب لبحرخةةو ،لخةةو ثةة لجةةون لخلثةةالبحر،لمافمةةالبحنوشةةر
قبخةةر لمةةوحخع يرل،لقثنينةة لبحةةىلدمشةةعلمةةر لموحشةةعر،لن خةةفلهولموح ةةفنتلعةةضلم و ةةضلبحشةةوي

،لقممول شيرلبحىليحكل يح  ا...لريرلب  ل  مي لمنهولمعفلبحيص لماليعةالصةفهو،لبح ف  
ل  لثوحالبحار ل أد خن ل هءرهولق  عفهو ل كأ  لبي    

 .(76)"....والي م أدنى خيال من   رضينا ا  وليس ال ص  رقنعناعشنا زمان
 عنةفمول،للق دلبح ف  لبحعفنفلمضلبر و لقبمثودنتلبحن يمالبحشرم المعةال  ل رقباهةو

دمشعلناارثفنتلبحر ي   ( لا خ خجلع يك لبحشويلممفننال او لحهولل(77  صللرياال
ل(79 منهول او لحهةولبح ياةااللبحم  ميضلمأ ضل(78  دمشع(ه لخيرلمفبيضلبحشويلق  لوط

ق نةةةةونل،لن يهةةةةولبح ةةةةفنتلعةةةةضل نةةةةونلمفننةةةةالدمشةةةةع(80 ،ليبكةةةةربنلمو ا ةةةة  لمةةةةضلبحمةةةةب خيضلعنهةةةةو
،لحةة ل(81 ثةة لبح ةفنتلعةةضلم ةةءفلدمشةعلق نةةونلبحيحيةةف،ل صةي هولقب يب هةةولقبح ةةخجلبحعر ة لحهةةو

ققصللبحيعاي  ل،لققصللمعيلبحشعربنلح م ءفلبحءوم ،لقم ي  لقرنونلبحفقحالبمميما
مةويارهلبحيعاةي  لعةضلدمشةعلبحشةويلب هةو لالمفننةالدمشةعلل اةفل اة لبح ةف  ل،ل ضلج يةرلحة قب

قحي لحهول ظيرل  لجمي ل ندلبحشةويل ة لب هو هةول.  لبحءوه يالقبم ني،ل...ج ي ال ف ما
قمااربح ةةةف  لمو ا ةةة لعةةةضلبثةةةفلشةةةييخ ل ةةة ل،ل(82 ..لال.ب خخ ةةة .قمثو يهةةةولقايةةةر لعمو اهو

لشةةيانولقصةللم و ةضلبحءةوم لبممةي ل  فمشةعل يحة  لال ا ة لمةضلخ ... ةو لبم ةىلع ة ن
قرربمةةَال،لقبااةةو ل نةةوننل،لب ةةضلج يةةرل ةةو لبحءةةوم لبممةةي لمةةضلبشةةهرلجيبمةة لبم ةةنيلث ةةنونل
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قمافخ ةة ل،لقمضلعءيةة لشةةأ  لب ةة لمنن ةةولهيةة لعنر ةةي .قبثخ ةةو لانميةةعلقاةةالميض،لصةةنعونل
ل(83  "...قما  لم لبحلير

 مةةةولبث ةةةىلقصةةة  ل،لقمخنالهواهةةةو،لرهةةةوق يبعي،لا ةةةفالبح ةةةف  لعةةةضلبثيةةةونلدمشةةةع
ل :مايح ،ل(84 ح ر ي 

ق ةة لصةة الم ةةرب ل اةةو لب ةة لمهةةفل،لقبحر ةةي لم ةةو  لحلي ةةالم ةة جلبحء ةة لبح ر ةة  "
ق هةةةولجةةةوم لقخلثةةةالقمةةةفب طلقعةةةف لم ةةةوجفلق هةةةول وعةةةو ل،ل ي ةةةىل  (لنةةةالب لقمنةةةا لحةةة 

 رمةةةالامةةةولقمصةةةلل،ل(85 قباثةةةوللقحهةةةولعةةةيضلمون اةةةو لحهةةةولبحم ةةةي لقمةةةر  لح ةةةفقب لق...ال
ل.بحخ له لمضلبه لمعوحمهو(86 بحال فب  ل

بحةا لب ةخه  ل،لقماصالمومةونلمةضلب ةيب لاخومة لح  ةفنتلعةضلب هو دمشةعلبح ةثعا
قحة ل(87 قميب عهولقمءربهولقمص هولمنخهيونلموحخ ن لممول وحة لبحشةعربنلعنهةول،ل اارلب مويهو

دمشةعلمةضلن ة ليحةكلبح ةفنتلعةضلق قدل،لدمشةعلق موثينهةول(88  ِ خ لبح فنتلعضلثيبكير
قبحخة لهة ل،ل(90 قمخءة لح  ةفنتلعةضلب ضلبحمةال ل(89 ،ل رج لق ن  ولقريرهولمةضلبم ةيب 

قمخةةوم لبح ةةفنتلعةةضل،لمةةضلبجمةة لبممةةوكضل فمشةةعلحريةةر لبح يبكةة لقبحاوةةرلقب يبعهةةول يهةةو
قمو هةةةةولمةةةةضل(93 قب ضلبحصةةةةوح يال(92 ق يةةةة لمييةةةةول(91 ب بلةةةة لبحشةةةةويلبحمشةةةةهي  لاةةةةفب مول
،لقمخوم لبح فنتلعضل خونلدمشعلقخيرباهو،لبق   لع يهوم وجفلقمفب طلقبمق وبلبحخ ل
ثة لننهة لاخومة لموح ةفنتلعةضل،لبحةا لهةيبه لجثةو لبحشةوي(94 ث لنخ فالعضلج ة ل و ةيي ل

مايحةة  لاخخمنةةولاخو نةةول ةةاارل،لقبحمةةف ي ي ل ةة لدمشةةعلمةةضلبحعظمةةون(95 ،لصةةنوعو لدمشةةع
ل.(96 " ... رقيارلبحماولبم  يونلقبحص ومالقبمقحيونلقبحمشو ملقبحع مون...

 ايمية الرباب ووصف المؤرخ ل  :-2
،لبحمخصةةة جلح رخةةةو ل عةةةربلبهميخةةة ل ةةة لقصةةة  لبحةةةف يعلحمفننةةةالدمشةةةعلقم و ةةةنهو

قايفيةةةةال(98 ،لقعةةةةفدلب يب هةةةةول ةةةةف مونلقثةةةةفنيونل(97 ،لقبم ةةةةثو لبحعفنةةةةف لحخ ةةةةميخهول هةةةةابلبم ةةةة 
لرلب ل ا ةةاا،لقايةةفلصةةي بحيي و لبحاةةفمونلا ةةكلبم ةةيب لع ةةىلهيئةةالصةةي بحريبك ،ل نونهةةو

ل(100 ع ىلبحثو لبحشر  لع ىلصي  لبحشم لقع ىلمو لايمول(99   ث لع ىلمو لاي و ل
بحخة للقب  لنيجفب يب لبخر ل وننلعةضلا ةكلبم ةيب (101 ،لبحالهر ...القهكابلمو  لبم يب 

ل،لقب لبهمهةةولهةة لمةةو لبح ةةر،ل   ةةه ل ةة لقصةة هولقعةةفدهولقب ةةثو لا ةةميواهو قبحةةا ل ةةم ن
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لقياةر لب ة (102 ،لقاو ة لبماةربشلننالحةي لمنة ل ةربنلقمل عةي ل،لا احكلاي  ل  ةخجلبحةىلبحا عة
ب لمةةضلنةيح ل يومةةالدمشةعل صةة  لعنةفلهةةابلبحثةةو ل،لابصةل جل ةة لبخةرلدقحةةالب ةضل ةةنقق ل

ل.(103  اعخيضال
بحخةةةةة لاخ نةةةةةىلموحشةةةةةويلقم و ةةةةةنهول،لمةةةةةول ميةةةةةاللبحرخةةةةةو لايةةةةةر لبحاصةةةةةويفلقبمشةةةةةعو 

قبمدمةةةونل،لبشةةةعو ه ل وةةةنلعةةةضلقجةةةيدلب ةةةمونلح شةةةعربنلقماخل ةةةو لمةةةض(104 ،لق وةةةوي هو
 وةةةنلعةةةضلب ةةةمونلبماثةةةونل،لقمةةةوكخ يهلعنهةةةولقبحخعرمةةةفلمو ةةةمونلبحمةةةف لقبحاةةةر لقميب عهةةةو

قمبح واه لقبمدقمالقبحعنجو لبحماخ  المضلبحنثواو لبحميجيد ل  لا كلبحمف لقبحار .حع ل
 وةةننعضلاي ةة لمةةضلبحرخةة ل،ليحةةكلنةةفحنولبحةةىلاي ةة لمةةضلبحرخةة لبمد يةةالقبحء ربهيةةالقبحل يةةا

ل .حخو ماياب
اوةةمضلبحرخةةو لمةةود لرنيةةال ةة لبحخةةو مملبح يو ةة لقبمدب  لقبمجخمةةوع لقبحةةفنن ل

،لعوصةةرلبحمبحةةلل يهةةولبحرييةةرلمةةضلبمثةةفبالقاةةو لشةةوهفل يةةو ،ل وةةننلعةةضلبم خصةةود 
قشو شل  لجيب  لعفنف لمنهةولم ةيمول ة لبحءو ة لبحةفنن لاي ة لبشةخ  ل ة لبحشةهود ل ة ل

وا لبهميالبحرخو لمضلصفللمبح  لقصفللبحةرقب لبحةانضلقا،لقب خمونهلح ن لبحش نا،لصثوه
ل .قجوق لممكا،لاي  لم يلبح اوق لموحرقب القبحف ب ا،ل ا لعنه 

ب  ةةردلبحرخةةو ل ةةاارلبحعفنةةفلمةةضلبمخثةةو لبحخةة لحةة لاةةاارلعنةةفلريةةرهلمةةضلبحمةةب خيضل
امةول،ل(105 القروح لموعفد وهلقبق د ةوهلمةضلم و ةضلبحشةويلب  ةرد لمة ...اللع ىلثفل يح  

ةرلهية لعمةوللاصللبحرخو لمعةفيلبم ةهو لقبماوحةال رقب ةالبمثةفبال يصة  لمو ة   ب ال صن
 ءةةةونلاخومةةة لاو ةةة لثف اةةةالصةةة ير لنخةةةر جل هةةةول،لالكخثةةة لب  ةةةو لبحخةةةيب مملبحمليحةةةالبح  ةةةنا

ع ةةةةىلثةةةةةفل يح  قحةةةةاحكل ةةةةةموهل الهةةةةالبم ةةةةةويل ةةةة لم و ةةةةةضل،لبحاةةةةوارلقمخنةةةةةالهل هةةةةولبحنةةةةةوفر
ل(107 ي(ل4721هة 877قبحا لب ءالهل نال ل(106 ،بحشوي

  منسل  وم ارده في الرباب: -3
  منسل : -أ

مةضلبم ةفيلبحةىل،لباء لبح ف  ل  لب  ي  ل  لبحرخومالموحخف دلقبحخ    لمومثةفبا
 أ خةفللموح ةفنتلعةضلم و ةضل،ل يفلب ة لحة لنةب  لموح ةنيض،لبمثفالقهيمو  مي لموح يحيو 

حهولبحعفنةفلمةضلبم ةيب لب ةفمهول ياارلب ل،لث لبح فنتلعضلب يب هو،لقبشخاوللب مهو،لبحشوي
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قهيبحا ل ال لمةوحار ل(109 قبحثو لبحص يرل،لبحا ل نوهلبحن  ل  يمو   ((108 مو لجيرق ل
ق ةة  ل،ل ةة لثصةةو لبحم ةة ميضلح ةةرقيلقدخةة لمنةة (110 منةة لنالمةةفل ةةضلمعوقمةةالب ةة ل ةةفيو ل

بحا ل نوهل(112 ث لنخ فالعضلبم يب لبمخر لمو بنل ثو لبح نيل(111 ،لا ميخ ل هابلبم  
ل(114 ،لقبحةةا لعةةربل ثةةو لبح ةةردلحمةةولقجةةفلبحنةةوطلمةة لمةةضلبح ةةرد،ل(113  مةةيدل ةةضل  رةة لم

ق ةةاحكل ةر لبحخ   ة ل ةة لل(116 بحخة لب خخ هةولبحنوصةةرل ةضلبنةي لل(115 منخهيةونل ثةو لبحنصةةر
ل.ثفني لعضلبم يب لمضلب فمهولبحىلبثفثهولع رلبحعصي 

بم يب للهثعفلب لننخه لمضلبح فنتلعض،لباث لبح ف  لبحمنهولبحيص  ل  لاخوم 
ثة لننخاة لح  ةفنتلعةضلبحءةوم ل(117 ،لنخء لح  فنتلعضلايفي لب خخوثهولع ىلنةفلبحصة وما

قب لبح  ةةفلاةة ل خ ةة ل،لقايةةفلاةةو لاني ةةا،لبممةةي لقهةةيلب ةةفيلقبشةةهرلجيبمةة لدمشةةعل ةةف مونل
قب هةةة ل،لقب لهةةاهلبحرني ةةالبخةةا لمةةضلبحنصةةو  ل،لبحاويةةفلبحعر ةة لخوحةةفل ةةضلبحيحيةةةفلع ةةىلنةةف

قب ه لبا ايبع ىلب ل ءع يبل صللبح  فلص  ونلق ص  ل،ل(118  يف لبخاقبلبممو لمضلب  لع
قاةةةو لبحم ةةة مي ل،لقجع ةةةيهلم ةةةءف،ل أخةةةالبحم ةةة مي ل صةةةللهةةةاهلبحرني ةةالبحشةةةر  ،لعنةةي 

 يفلب لبمميمي ل مةضلمعوقمةال نةيبلدب لبممةو  لمكةو ل،لقبحنصو  لنفخ ي لمضلمو لقبثف 
،لرلبحءيبمةةة ل ةةة لدمشةةةعقايةةةفلاةةة لا يم ةةة لبحةةةىلجةةةوم لحيصةةةثجلمةةةضلبك ةةة(119 ،لبحم ةةةرب 

هيصةةةةللب ةةةةواين لقمنةةةةويرهلق ةةةةا  لق ناواةةةة لق ثومةةةة لمنخهيةةةةأل يصةةةةللبك رهةةةةولقهةةةة ل ثةةةةال
امولنخ فالعضلارماالبح نونلقب ةخعمو ل،لقبمميب لبحخ لصر  لع ىلاشييفه،ل(120 بحن ر

،لبحيحيفلخ اونلاييربنلمةضلبحمهنف ةيضلقبحصةنو ل ة ل نةونهلقبصة ونليحةكلمأ ة ي لمشةيللجمية 
ثةةة لننخاةةة لح  ةةةفنتلعةةةضلجيبمةةة ل،ل(121 عنةةة لمأ يةةةو لاخ نةةةىلم  ةةةن لقجموحةةة قمنهةةة لثفنيةةة ل

 ةةة لبحعهةةةفل،ل(123 بحةةةا ل نةةةوهلبمميةةةرلانرةةةاللبح  ةةةوم ،ل(122 دمشةةةعلبمخةةةر لاءةةةوم لانرةةةال
  لمي  ل شةربلع ةىل،لبحمم يا لقجع  ل  لرو البح  ضلحمولهي لمضلبحهنف البحمعمو ما

مةةةضلبحرقب ةةو لبحخو مايةةالبحخةةة للق ةةةاحكل كةةي ل ةةفلبق دلبحعفنةةف،ل(124 بم هةةو لقميةةفب لبحا عةةا
ل.بحارمثالاو  لبقبحثعيف لعن ،لا  علعصره
ل

قاةةو ل،لبقبم ةة ي لبمد ةة لبح  يةةغ،لمو ةةي ل ةةف  لبحصةةنعا،لب ةةخعم لبح ةةف  لبح ةةرد
نربع لبثيو ونل  لجم ِ لقا مواِ لبق ب لبم عو لامول  ل يح  لالبحعوشعل ة لم و ةضلبحشةويل
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حعة ل،ل(125 الل...  لمراهولبحمشنلليارِهلحن مو قبحمخشيللبحمخخيللبحىل ف،لع ىلبح مو 
ق ةعال،لاي ة لشةوعرلقبدنة ،ليحكلن يضلمف لمي  لبحىلبحشةعر  لاخومواة لبمد يةالبحيصةفيا

ع م لقبانع لع ىلمبح و لمضل ثا لمضلبمدمونلقبحمب خيضلممولصا لميه خ لبحشةعرمال
ل.قبمد يا

بمجخمو يةال،لو ل ة لدمشةعبق دلبح ف  لمع يمو لايير لعضلبحءيب  لبحعفنف لح  ي
ع ىلبحرر لمضل،لمنهولقبم خصود القبحفننيالقبحل يالقبحمعمو مالبح نيال وننلعضلبح يو يا

ب لاخومةةة لمء ةةةفلقبثةةةفلبملب ةةة لبا ةةة لمةةةوحخني ل ةةة لبحءمةةة ل ةةةيضلا ةةةكلبمثةةةفبال وةةةننلعةةةضل
امةةةولب ةةة لبدخةة لمعةةةيلبحر مةةةو ل،لبحخعرمةةفلمةةةوحميب  لبحء ربهيةةةالح اةةر لقبحمةةةف ل ةةة لدمشةةع

 وةةنلعةةضلاا ةة لبحرخةةو لمعةةيلبمح ةةو ل،ل(126 حعوميةةالبحشةةويعالاايحةة ل لالشةةا لمةةا لالب
بقحع ة لب بدل،لحعة ليحةكلاةو لشةويعونل ة لعصةرهلبحا ة ل ةيضلبح ةف  لقبحعةوم (127 ،لقبح لويل

بقلاةأثرلمأ ةوحي لبحعفنةفلمةضل،لب صو لمو كخث لبحىلا لبحم خيمو لبحخ لانور لاة لبحعاةي 
ل.نه بحشعربنلقبحرخو لبحانضلبخالع

اي ةةة ل،لبا ةةةم لبحخ وصةةةي لبحخةةة لبق دهةةةول ةةة لاخومواةةة لموحخشةةةيمعل وةةةننلعةةةضلبحف ةةةا
ع ةةىلمةةويارهيعضل   ةة لمايحةة ل البع  ةةكلما رهةةولحعةةفيل،لشةةوهفل يةةو لع ةةىلبثةةفبالعصةةره

ق ةةةةفلاةةةةو لبحمةةةةب  ل،ل(128 قٌل ر هةةةةولبحيةةةةكل يصةةةةللن ةةةةاهل  ةةةة لبحهةةةةوي لبحيحهةةةةو ...لا،لبح يةةةةو 
اةةةو  نلحةةة لقبخةةةر لح يةةةرهلمةةةضل،لموم يةةةو لبحشةةةعرما عال يحةةةكلبحخشةةةيمعلبحةةةا ل  خع ةةة لمخثةةةو هل

 وحة لل عنفمولقصللبحي دلبحءي  لعةال هلماةي لب ةضلبحةي د ل ة لا نيةِ لمة ل ةوينن ،لبحشعربن
لبيبلان لارجيلل    لقااشىل  ي  ل
 (129) ج ري  أج ُر ناد تُ             صف ورد خدي واال

 لثنينةة لقبشةةخيو  لحع ةة لب بدلمشةةو اخه لحةة،لباثةة لبحمةةب  لب ةة ي لماواثةةالبحاةةو  ن
ل.(130  "...قبح  ي لبم عف،لبنهولبم لبممءفلاق عفل افل أحخن لحيان لمايح  

اا  ةة لاخومةةو لبح ةةف  ل ةة لاخومةة لبحرييةةرلمةةضلبم ةةو لبحارا يةةالقبمثودنةةتلبحن يمةةال
حعةةة ليحةةةكل ةةةواولعمةةةولث ظةةة لبقاع مةةة لمةةةضلبحاةةةرا ل(131 ،لبحشةةةرم البحخةةة لننا هةةةولعةةةضل قباهةةةو

ل.عرمفلمو مونلبحمبح و لقمبح يهو وننلعضلبحخ،لبحررم 
ل
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 م ارده : -ب
 :انبقى البدري مادت  البار خية من عدة م ارد

 اوال  : المشايدة :
قاوةةةمن لا ةةةكل،لكو ةةة لمشةةةوهفبا لحنثةةةفبالبقحةةةىلمصةةةود هلبحخةةة لبعخمةةةفلع يهةةةو

بقلياةةةرلحةةة ل،ل ةةةن لبثفبثةةة ل ةةةةةلثةةةفثن ل  ةة ل كةةةضلنيثةةةع،لبحمشةةوهفب لموشةةةوهفهلهةةةيل ن  ةةة 
قحمةةولاةةو ل ةةفلعةةو ل ةة لعصةةرلبح ةة لو ل وايثةةو ل،لاةةي لشةةوهف لبقل  ةة قحرةةضل ،ل ةةن 

قبحخة لااة لفةوهرل صةرلبحم ةكلبحظةوهرل،لهيصللاوثي لبحشاربنلبحميجيد لممرجالدمشع
ق  خرهةةولم ةةءفلملةة ل،لقبحخةة لا يهةةولب ةةيبللقثيب يةة لعفنةةف ،ل(132 ب ةة لبح خيثةةو ل ي ةةرطل

فلهةةةفمهو...بقبي لدقحةةةالالقبد اةةة لبحلةةةوثي لريةةةرلدبير .قحاةةةلهياةةةي  (133 لع ةةةىل هةةةرل ةةةرد 
بح ةة لو لبحم ةةكلبمشةةربل وايثةةو ... ع ىلهةةةةةةةةةابلاةةةةةو  لبحمرجةةةةةةةةالعومةةةةةةةةر لاه ةة لقهةة لمةةةةةةةةضل

قمخ فالعضلبق وبلبحمفب طلقايفلانع لبحمثوشةرق ل،ل(134 ماف ش...البحم و ضلبحخ 
مةضلمف  ةالب ف  ة لقبحنظو  خ كلبحمفب طلال أ بحيبلمنهةولبحعةيضلقحة لن ةعل ةي لبرثةو . ر ل

معةةفل،ل..قبم ةة ل ةة لف مةالمعةةفلا ةةكلبحمصةو يجلقهةة لااةةي لبصةث  لثوصةةننل.معةفلبحصن 
معةفمولانة لمع ةفبنلح اةوي ل،لموكو لبنيب  لموحاربنعومربن...قهاهلااي لبل ي لمر لونلح  هوي 

،ل..قهاهلااةةةةةي لبخر ةةةةةيبلجةةةةةفب  لق ةةةةةوعيبلبحثةةةةةو ،.قبحصةةةةةوي .قهاهلااةةةةةي لبااةةةةةاق  لم ةةةةةكنونل
قبمق ةةوبلا ةةخ يتلبحةةىلبحمةةيحىلبحم يةةت...ل وحه ةةوهلع ةةىلجةةوم ل،ل لح رةةن قجع ةةي  لمةةأقل

قر اةةةةةة لب ةةةةةةيب لا ةةةةةةكلبحم ةةةةةةوجفل،لا يةةةةةةر لا ةةةةةةكلبحمعوهةةةةةةف(136 قبحنوصةةةةةةرمالل(135 بم ةةةةةةريل
حع ليحكلبحيصللن يضلمف لد الموشةوهفهل(137 قبحمعو ف...ب لهابلحهيلبح ننلبحء ي ...ال

ل. ندلب ابشبح ف  لمضلثو لا كلبحمفب طلبقلبح وحالبحياوهيالح 
 ثانيا  : المشافسة :

كو  لحاونب لبح ف  لم لبحع مونلقبحشيي لبثنونل ثنا لبحىلمصرلقمكالبحمكرمال
 و لبح اوق ل لب  لا...لاخ لعضل،لمضللمضلميب دهلبحخ لبعخمفلع يهول  لاخومالاو ما 

 لا،قياةرلب وةونلب ةلخ ةعلمةضلبحشةيي ...قاعو ىلبحشةعر...قاو  لقاةرددلبحة ل أخةالعنة ...
حعةةة ليحةةةكلن ةةةيضل(138 حمةةةولجةةةوق لممكةةةالالاخةةة ل يهةةةولمةةةضلاصةةةو يفلبح ةةةمهيد لقريةةةره...ال
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قموبمخفبثة لحاوةو لمكةالقريةره لبممةضللةمضلمةيب دهل،لحاونبا لقثفنية لمة لبقحئةكلبحشةيي 
ل.بحخ لبخالعنهو
  ثالثا  : النق  :

كو لبحنا لعضلمبح ةو لبح  ةيميضلقبحمةب خيضلقبحشةعربنلمةضلبحمصةود لبحهومةالبحخة ل
مةةفع يهول  ةة ل كةةضلبعخمةةةودهلع ةةىلمبحةةللمعةةيضلبقلشةةةوعرلقبثةةفل ةة لبخةةاعضلبحرييةةةرمضلبعخ

قبحشةةةةةعربنلبحمصةةةةةرميضلاةةةةةو ضل،ل(139 ي(ل1232هةةةةةة 630شةةةةةعربنلدمشةةةةةعلاةةةةةو ضلعنةةةةةيضل  
هةةل456قبم فح ييضلقبحم و  الاو ضل شةيعلبحايرقب ة ل  ،لي(1366هة 768  ل(140  ثوا 
كخةة لشعرمصةةر لعةةضلمصةةف هل عنةةفمول ،لبم ةةفميضلمةةنه لقبحمعوصةةرمضلحةة (141 ي(ل1064 

بمةةةولبيبلبخةةةاهلعةةةضلبثةةةفلبحشةةةعربنلبقل ا ةةة لعةةةنه ل يةةةاارل،ل ةةةويبلاةةةو لهةةةيلاواثةةة ل اي    ةةة 
الل...لبقل يحة ل (142 ،لاايح  ال ا  لمضلخ لبحشيملصن لبحةفنضلبحصة ف ...لا،لمصف ه

..لبث ةضل ةضل ةنول.ق يحة  لا،ل(143 قمضل ف  لبحاول لم ة لبحةفنضل ةضلع ةفلبحظةوهر...لال
 ا ةة للقبخةةالعةةضلبحمعوصةةرمضلحةة لمةةضلبحشةةيي لاايحةة ل لا،ل(145  وحةة لعةةض...المو(144 بحم ةةكل

ل(147 ق يح ل ال ا  لمضلخ لبحخاة لب ةضلثءةال،ل(146 مضلخ ل رهو لبحفنضلبحايربا ...لال
ل..حع ل يح لخيرلدحي لع ىلمنهء ل  لبحنا لعضلبمدمون(148  يح ...ا

عصةةةةةةرهلب ةةةةةةخ ودلبح ةةةةةةف  لمةةةةةةضلاةةةةةةيب مملبحمةةةةةةب خيضلبحةةةةةةانضل اةةةةةة لعةةةةةةنه لبح ةةةةةةومايضلح
قب ةةةةةةةةةضلبحءةةةةةةةةةي    ل(149 ي(ل1175هةةةةةةةةةة ل571اةةةةةةةةةو ضلع ةةةةةةةةةوكرل  ،لقبحمعوصةةةةةةةةةرمضلحةةةةةةةةة 

قب ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةضل،لي(1363هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل 764قبحصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ف ل  ،ل(150 ي(ل1181هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 597
ل(152 بحانضل اة لعةنه ل ة لبكيةرلمةضلميلة لمةضلاخومة ل،ل(151 ي(ل1442هة 852ثءر  

قاةو ل ة لمةرب ل علة لا وصةي ل،لقبحافمونلمضلبحء رب ييضلاةوحيعاي  لقب ةضلج يةرلقريةره 
لخر،لمضلننا لعنه ع الق ا ة لمةضلخة لبحمرثةييلمءةفلبحةفنضلع ةفللاايح ل ،لقمخ و  ل  ل 

بحصةةوح يالب شةةفل ةة للةةعللمياةة ل(153 بحيهةةو ل ةةضل ةة ني لخليةة لبحنيةةر يضل  يمر ةةخو ل
بمةولعنةفمولم اصةالبحمكةو ل،ل(154 ..ال،.ق فعودهلبص وم ،ل نالب   لقا عيضلق خمويا

بقل ا ةة لمةةضلجةةالنلبحفمشةةاييضل،ل(155 ي ةةا...البحةةا ل اةة لمنةة لبحمع يمةةالهياةةي ل ال وحةة لاو
ل.(156 بق فل شيرلبحيه لاايح ل ل و لصوث لعيي لبحخيب ممل
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قمةضلبحءةفنرلموحمنثظةةالب لبح ةف  لبخةالعةةضلبحرييةرلمةضلبماثةةونلبحةانضلعرلةةيبل
قانوقحيبل يبيفلبحنثواو لبحخ لبخاقبلمنهولبدقمخه لانا  لبثف لبح ك لعةضلب ةضل ةينوللثكمه 

بحخثوعفلبحالمن ل ينهمول لال و لب ضل ينول لننث  لح مرنلب لم  ةخعم للع ىلبحرر لمض(157 
مضلبحمشميمو لبممولاو لميب اونلحمالبج لقاثع ل و لاو لمالبج لثو بنل  خعم لبحثةو دلقب ل

ل )158( "...كو لمو دبنل  خعم لبح و لقمءع هوللصنو ونلمضلثو لق و دلهيعخف لحر لمالبد
مةةةةوحرييرلمةةةةةضلبحشةةةةعربنلقبمدمةةةةةونلقبحع مةةةةةونللمةةةةول  خشةةةةة  لممةةةةولااةةةةةفيلاةةةةأثرلبح ةةةةةف  ل
قمةةنه لمةةضلحةة لنةةااره لصةةربثالاايحةة  لعنةةفل،لقبحمةةب خيضلمةةنه لمةةضل صةةر لعةةضلب ةةمويه 

ثفنيةةة لعةةةضلبشةةةخاوللب ةةة لبحشةةةويلقبحرقب ةةةو لبحخو مايةةةالبحخةةة لق د ل ةةة ليحةةةكلال ةةةو لمعةةةيل
ل.لوممول ءع لهبمنلمضلمصود هلبحمءهيحالبحخ لح ل ع ضلعنه(159 بحشرب لقبحم  رمض...ال
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 المبحث الثالث
 المالمح االًبصادرة في دمش  الشام في الرباب

 الزراعة : -1
 اةةةفلبهةةةخ لبحمموحيةةةكلمنةةةالعصةةةرل،لحمةةةولاو ةةة لبحال بعةةةالعصةةة لبح يةةةو لبم خصةةةود ا

 ريةر ل،لقث ةر لبحا ءةو ،لبح  لو لبحنوصرلم مةفل ةضل ةنقق لم  ةرلبحانةيب ل ة لبحة ند
ضلمي عهةةةول ةةة لمنخهةةةىلبحةةةيبد لبحةةةا لق ةةةفلب ةةةخ ود لدمشةةةعلمةةة(160 ،لبح وصةةةن لبحال ب يةةةا

ل(163 ،قب هو هةو(162 ،لقاير لميوههةولبحمخف اةا(161 ،لرر هولعنفلج  ل و يي لبحمشربلع يهو
قبحنةةةود  لمةةةضلبصةةةنوبلبح يبكةةة لبحلو جةةةاللقبشةةةخ و لبه هةةةولموحال بعةةةال أ خءةةة لبم ةةةيب لبحرييةةةر 

بح ةوييللقب ةيب لبحاوةربقب لقبح  ةي لمةو ك  لح ةفلثوجواهةولبحفبخ يةالقاصةفنر،لقبحمء  ا
ي( لعةةضلدمشةةعلب ةة ل  ةةفلالخر خةة ل990هةةةل 380منةةالبحاةةفيل اةةفلياةةرلبحماف ةة ل  ل،لمنةة 

قياةةةرل،ل(164 قايةةةر لمةةة لبحيمةةةو م ل خةةةالب ةةةعو ه...ال،لقبثةةةف  لمةةة لبمشةةةءو ،لبم هةةةو 
بحةةةةا ل،لبح ةةةةف   ب يبعونلاييةةةةر لمةةةةضلبح يبكةةةةابحخ لبشةةةةخهر ل هةةةةولمفننةةةةالدمشةةةةعلمنهةةةةولبحثلةةةةيم

قبحعنة لبحةةا لنيجةفلمنة لبصةةنو ونل(165 ،لحثليملبحةفب مو  قعةربلمةةو،لبشةخهر لمة ل رمةةالدب مةو
معوةهولحةي لحة ل ظيةرل(166 ،ل اارلمونر يلعضلبحام يضلصن ونلمضلا كلبمصةنوب،لكيير 

قا لهاهل(169 ،لقبحخيضلقبحمشم لقهيلقبثفلقعشرق ل يعونلل(168 ،قبحرمقو ل(167 ،ل  لبح ند
قبحخةةةةةي ل ني يةةةةة لل،(172 قبحخ ةةةةةو ل،ل(171 قبحرميةةةةةر لل(170 ،لبح يبكةةةةة لميجةةةةةيدهلمةةةةةأ ضلبحمةةةةةال 

قبصةةةنوبلبخةةةر لمةةةضلبح يبكةةة لبحمء  ةةةالاةةةوحءي لقبح ةةةي لقبح نةةةفلل،ل(173 بمثمةةةرلقبم ةةةييل
لل(174  .قريرهو

بمةةةةولبحاوةةةةرقب لقبح  ةةةةي ل اةةةةفلياةةةةرلبح ةةةةف  لمةةةةوننيفلعةةةةضلبحينثةةةةيضل يعةةةةونلمةةةةضل
،لقبحنعنو ،لقبح  ع،لقبحءال ،لقبح ء ،لقبحرربا،لقبحايو قبحان ي ،لبحاوو بشهرهولبحثوي ءو 

،لقبح وصةيحيو،لقمةضلبح  ةي لبح ي يةو،لقبحاةر ،لقبحيةيي،لقبحثصة ،لقبح  ثةا،لقبحرر  ،لقبحرشود
 وةةننلعةةضلبحالمخةةي لل(176 ،قبح م ةة ل(175 ،لقبحمةةو ،لقبحةةا  ،لقبحةةفخض،لقبح مةةا،لقبحعةةفط

قبحامةجلبح ةاب لاو ةول صةف ب لمكيةر لبحةىلمصةرع ىل،لبحا ل  خاردلمن ل م لبحالمخي لبحناة 
بملب هةولاييةربنلمةواخعرضلبحةىل ةنيب لبحءةف ل،لرلمضلبحشويبحرر لمضلاير ل  بعخ ل يهولبكي
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،ل وةةنلعةةضلب ةةيب لبحرمةةوثيضلقبحالهةةي لبحنةةود  (177 ،ل ير ةة لحهةةولبحامةةجلمةةضلبحشةةوي،لقبحا ةة 
ل.(178 بحخ ل صن لمنهولمونلبحي دل

قع ةةةةةةىلبحةةةةةةةرر لمةةةةةةضلب لبح ةةةةةةةن لبحفمشةةةةةةا لبعخمةةةةةةةفلع ةةةةةةىلبمملةةةةةةةو ل رةةةةةة لايةةةةةةةر ل
بقلق ةةي ل،ليةربنل نالقحةة لقمخةأثرق لما خة لقعةةفيل القحة قب هة ل  رثةةي لاي،لبم هو قبممةو قبحعيي ل

قريرهةةةولمةةةضل(179 ،لبقل ةةةفقيلبحءربدبحةةةا لنخ ةةةللبحم وصةةةي ،لبقثصةةةي لبحصةةةقي ،لبحةةةالم  
 اةةةفلياةةةرلبح ةةةف  لب لمةةةضلم و ةةةضلبحشةةةويلال،لبحمةةةبثرب لبحل ي يةةةالبحخةةة لاخ ةةةللبحم وصةةةي 

 لبمشةةةءو لصةةةي يخهو...لمع نةةةالم يةةةو لبم هةةةو لق مةةةيلبمثمةةةو ...لقشةةةخيمخهولمبي ةةةالممةةةيل
ل(180  " ...مومص رب لقا  ي هولمعفلبحخءرمفلمومملو 

قمشةةةةيرلمةةةةب  لقبحعصةةةةرلبحمم ةةةةيا لبحةةةةىلا ةةةةنضلبح ةةةةن لبحشةةةةوم لع ةةةةرلبحعصةةةةي ل
 اةفلياةرلبح ةف  لمعر ةالبح ةن ل هةابلبحعمة ل(181 ،لقبهخموم لمأ وحي لا  ةيضلب ةيب لبح يبكة 

 ب لارمالالر لبحيبثف للقيارلب   ،ل او ل لالقهابلمضلصنعالبح نثالقم مىلبحخل ي لا
ققلةةةجلايفيةةالعمةةة ليحةةكلمايحةةة  لاقهةةيلب ل أخةةةال،لمنهةةولبم ةةةييلقبم ةةيدلقبمثمةةةرلمنةة 

قايلةةة لا ةةةكل،ل لعةةةالمةةةضلخشةةة لمةةةضلبحخ ةةةو لقمشةةةعل ةةةوللشةةةءر لاميةةةر لارةةةي لم ةةةو يض
..بحىلب لا ةخ  ل هةولقماةردل.بحالعال  لبثف لبح و يضلبحمشةاي القاشةفهولمار ةالقا ةايهو

ل(182 ل"...مربحي للبحءفنفلث لاي

قمةةةضلبحءةةةفنرلموحاار خيءةةةالحةةةي ر لبحميةةةو لقبشةةةخ و لبهةةة لدمشةةةعلموحال بعةةةالحمي عهةةةول
قايةةةر لبحمةةةرقدلبحاوةةةربنل هةةةولمةةةضلبحل يعةةة لبهخمةةةويلبه هةةةولمةةةوحيرق لبح ييب يةةةال،لبح ةةةخربايء 
قهةة لمةةضلبمرا ةةالبحمهمةةالبحخةة ل،لبحخةة ل ةةوعف لفةةرقبلدمشةةعلع ةةىلقجيدهةةو،لقبح ةةمكيا

هي ةةفثنولبح ةةف  لعةةضلصةةنوعال،لمشةةعلمةةضلن يعهةةولقملثاهةةو  خوجهةةولبم  ةةو لقب خشةةر  لد
بحلعةةةةةويلق يعةةةةة لعنةةةةةفلمةةةةةرق هلمةةةةةوحار لمةةةةةضل هةةةةةرل ةةةةةرد الب لصةةةةةيودقلبح ةةةةةمكل صةةةةةلودق ل

قمةةاارلبحا اشةةنف لجةةيد لميبشةة ل،ل(183 ..لال... ل ةةونلمةةضلبح ةةن ...ل ا ي ةة لقمامج.قبحاننةةي ل
 ةو لقبح ميةةربملب لبحشةويلقب هةولاشةث لميبشة لمصةرلمةضلالبم ة لقبحثاةرلقبح ةن لقبحاية لقبحث

قاييرلمضل،ل...بماو هلما  غلعظ لبماو لمصرلقبرنوم لما  غل  لايثالبح   لم  غلبماو هو
قبمةةولايةةي هل  يهةةولبمق لقبحةةفجودلقبح مةةويلقب ةةيب ل،لب ةةيب لبحيثةةي لممةةولمايجةةفل ةة لمصةةر

قحعة ل،ل(185 ق فلعربل  لدمشعل يللخو لعربلم ةيللبحليةرل،ل(184 ايي لبحمونلال
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 ةةىلقجيدبحميبشةة لقبمماو قبمرنةةويلقبحايةةي لقايراهةةولقبهخمةةويلبحنةةوطل هةةولمنةةالممةةولنةةفح لع
هي ةةةفثنول،لقجةةةيدلبم ةةةيبللبحمخاصصةةةالبحخةةة لاثةةةو ل يهةةةولهةةةاهلبم ةةةيب ،لبحاةةةفيل ةةة لدمشةةةع

قبحا لاثو لهية لاة لب ةيب لبحاية ل،ل(186 مب خيبلبحعصرلبحمم يا لعضلقجيدل يللح اي ل
امةةةةةةول،ل(187 اوصةةةةةةالمةةةةةةوحءي لقبحايوحةةةةةةالقمراةةةةةةاللحخءمعةةةةةةو لبحمخةةةةةةوجرمضلموحم ةةةةةةخ المو لبح

،ل(189 ق ةةيللح  ةةن ل(188 ،لنيجف ةةيللاخةةرلمن صةة لماةةخالم حةةالبحايةة لاوح ةةرقدلقريرهةةو
ل.(190 "...قماارلبح ف  ل لاب ل هول يلل مو لبحاي لقبحث و لقبح هوي لقبمرنوي

 الصناعة : -2 
ب دهةةر لبحصةةنوعو ل ةة لدمشةةعل خيءةةالحخةةي رلبحمةةيبدلبمقحيةةالبحخةة لا ةةوعفلع ةةىل

 اةةفلبشةةو لبحمب خةةي لقبحء ةةرب ييضلبحةةىلصةةنوعو لل(191 ،ل بحصةةنوعالمماخ ةةللب يبعهةةوب دهو
قمضلبه لبحصنوعو لبح ابييالبحخ لحهةولامةوطلمثوشةرلم يةو لبحنةوطلعومةالقبح اةربنل،لدمشع

ق فلبشةو لحهةول،لخوصاله لصنوعالا ضلبح  ي لقصن لبحا اللم   لب خشو لبحملوثض
قمةةاارلبح ةةف  لا ةةكلبم ةةرب ل،ل(192 بقدنخهةةولالبح ميةةر لمايح  اق فمشةةعلب ثةةونلاييةةر لع ةةىل

ل(193  "...عنفلثفني لعضلبحر ي لا...لق هول ر و لقثنثالثيب ي 
بمولبح يبك ل وشهرهولبحمشم لقمن ل  عم لعصيرلبحامرلبحفنضلبح انالبحمشهي  لمة ل

ل(195 .قبحعن لقبحخمربحا ل عم لمضلمونهلبحفم ل(194 ،لبحشوي
 ةخافيل ة لبحصةنوعو لبح ابييةالاةوحالمخي لبحةا لق خيءالحخي رلبحميبدلبحاةويلبحخة لا
قبحةا لاةو لح فمشةاييضلشةهر لقب ةعال ة ل(196 ،ل عصرلقم خ ودلمن ل ة لصةنوعالبحصةو ي ل

ا هةةةولمعصةةةر ل مةةة لقبشةةةءو للبحخةةة لبشةةةخهر لمةةة لدمشةةةعل يةةةاارلبح ةةةف   ب (197 ،لصةةةنوعخ 
ق وةةةنلعةةةضلبحمةةةيبدلبح ابييةةةالبشةةةخهر ل،ل(198 ..ال. مخةةةي لمةةةضل مةةةضل ي ةةةىلع يةةة لبح ةةةني

قل،لقبحخ ل موهولبح ف  ل  عالبحي قد،لعل خني لبحي قدلق ف  لمعوهول  ل رمالبحال فب  دمش
ل.ا نىل هولبحشعربنلقاخ لعنهولبحرخقو 

بمةةةولصةةةنوعالبحعاةةةو يرلبحل يةةةال اةةةفلعر خهةةةولدمشةةةعلحريةةةر لبم هةةةو قبحي قدبحميجيد ل
مء ةةةة ل و ةةةةيي لقخوصةةةةالبحار  ةةةة لقهيشةةةةفنفلبحعلرمةةةةال ةةةةاارلبح ف   ب وةةةة  لموكةةةةو لبحةةةةىل

..قبيبلبثرللق  علققل ل  ل م لبق  لدهضلبح ي لقا ىلم لمضلح لان ة لحة ل.بح يوض
..هاهلبحصنوي ل.ق و  لاقروح ،لح يالب ر ل ثواهولم  لني  لم ومهولقممن لدبنلبحيع  لا
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.حعةة ليحةةكل شةةيرلبحةةىلالةةي ل(199 اخ ةةف لع يةة لب ةةود لبحصةةنو لمةةضلبحيبثةةفلمعةةفلبحيبثةةف...ال
ل.عصي ا كلبحصنوعو لقايب ثهوع رلبح

حخةيب رلبحمةود لبمقحيةالمةضلبحةاه ل،لعر  لدمشعلبحعفنفلمةضلبحصةنوعو لبحمعف يةا
ل مةةضلبح فنةةفلاصةةن لب ةةيب ،لقبحن ةةوطلقبحالجةةودلق عةةيلبحمعةةود لبمخةةر للقبح وةةالقبح فنةةف

بحمةةةةفب طلقبحءيبمةةةة لقاصةةةةن لمةةةةضلبحن ةةةةوطلبحميب ةةةةفلقبحشةةةةمعفب و لقبحرةةةةبقطلقبحصةةةة وبل
قبحلشةي لقبحصة ي لل-بِحةفمق ل–  لصةن لبحاهةي لقبقب،لقبحالهرمو لقبحمثوخرلقبقب  لبحلثم

امةةةةولاصةةةةن لبدقب لبحال بعةةةةال،لقبحم ةةةةو بلقبحمنعةةةةعلقبحاةةةةفق لقريرهةةةةولمةةةةضلبدقب لبحلةةةةثم
لبح ةف  ل ال ةو (200 ،ل وننعضلبدقب لبحنءو  لاوحملو للقبحم ةومير،لكوحم وث لقبحمعوق 

حنةةوطال يهةةولاعمةة لصةةنوعالبحن ةةوطلمةةضلبحوةةر لقبحخ صةةي لقبحناةةي لبحخةة لاشةةر لصةةف لب
قحعةة لممةةولنةةفح لع ةةىلقجةةيدلا ةةكلبحصةةنوعو لقايراهةةولهةةيلقجةةيدلبكيةةرلمةةضل ةةيلل،ل(201 

قحعةةة لب ةةةفيلا ةةةكل،لقبحخةةة لااةةةخال  يةةة لمةةةود لبحن ةةةوطل بِحصةةة ر(،لبحصةةة و مضل ةةة لدمشةةةع
قمةةضلجم ةةالبحصةةنوعو لبحمعف يةةال(202 ،لبم ةةيبلل اةة لعنةةفلبحثةةو لبحءنةةي  لح ءةةوم لبممةةي ل
 عر ة ل يهةولصةنوعالبكوحية ل،لبقلبحصةيورابحخ لبشخهر ل هولدمشعلهة لصةنوعالبحةاه ل

 وةةنل،لبحءةيبهرلقبم راةةالبحمالمنةةالموحةف لقبحاةةيبا لقبحانيةةفلقبماةيبللقبحانخةة لقبم ةةوق 
،لعمةولاةةالمضلمةة لبحصةةفق لمةضلبح  ةة لبحمصةةنيعالع ةةىلبشةكو لبح ييب ةةو لقبحنثواةةو لقريرهةةو

قهيل،لهه هضقمضلبعظ لبشكو لهاهلبحصنوعالهيلصنوعالبحخودلبحا لا   لم لبحن ونل ل
  لبح وح ل كي لمرصةعونلمةوحءيبهرلقبحمةوطلقبمثءةو لبحررممةالقماخ ةللشةك هولمةضل مةضل

ق  ليحكل اي لبح ف   ال يهولاعم لصنوعالبحةاه لبحم ة يشلقبحموةرق ل(203 ،لبحىلاخر
قمةةةضلجم ةةةالصةةةنوعالبحصةةةيورالهةةة ل،ل(204 قبحممةةةفقدلقبحمرصةةةي لال،لقبحمءةةةرق لقبحمر ةةةي 

 اةةةةفلاو ةةةة لبق لدب ب ةةةةنميال،له لقبحةةةةف و يرلبحاه يةةةةاقهةةةة للةةةةر لبحةةةةف بل،لصةةةةنوعالبحناةةةةيد
قمباةةفلبح ةةف  لب ال هةةةولدب لبحوةةر لبحخةة لاوةةةر ل(206 ،ل ةة لبحشةةةوي(205 حصةةنوعالبح ةةكال

ق ة لفة لبحظةرقبل،لقمضلبحصنوعو لبمخر لبحخ لبشخهر ل هولبحشوي،ل(207  يهولبحنايدال
 ر ءةةالممةةولثةةخ لبحخةة ل رلةةخهول شةةينلبحفقحةةالبحمم يايةةالقبهخمومهةةولموحاخةةو للةةفلبحم ةةي لقبح

بحخة ل ةو لعنهةولبح ةف   ال،لقمةضللةمنهولصةنوعالبح ةن ،لع يهولبمهخمويلمشةبق لبح ةر 
بحاوصةال،ل(209 ق ةفلبثخةي ل بح ةن لخو ةوه(ل،ل(208 ..ال.ب ل يهولمضلبمعوجية لقبم خةرب 
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قبحاةةةييلبحم ةةةن ل،لبحمايثةةةا(210 م ةةةنايضلبحمموحيةةةكلع ةةةىلبم ةةةيب لبحعفنةةةف لمةةةضلبحءيبشةةةضل
ق ةفلقجةفل ة لبحعهةفلبحمم ةيا ل ةيلل،لح ةييبلبحعر يةالقبحرمةو لقبحةف ق موحاه لقبح والقب

امةةةولبثخ ةةة ل،لمةةةضلبم ةةة  الاثةةةو لهيةةة لمةةةضلا ةةةكلبحصةةةنيب،ل(211  عةةةربلم ةةةيللبح ةةةن ل
ح وجةةةالبحنةةةوطلبحةةةىلبمثا ةةةالق ةةةرقدلبحايةةة ل،لصةةةنوعالبحء ةةةيدلجو ةةة لا يةةةرلمةةةضلبمهميةةةا
شةةةةو هاهلبحصةةةةنوعالقممةةةةولنةةةةفح لع ةةةةىلب خ،ل(212 قبمثالمةةةةالقبِحاةةةةر لبحمصةةةةنيعالمةةةةضلبحء ةةةةفل

لموناارهلبح ةف  لقمب خيبحعصةرلبحمم ةيا لعةضلقجةيدلبحعفنةفلمةضلبم ةيبللبحماخصةالمنهةو
امولب خشر لصةنوعال،ل(215 ق يللحن وك ال،ل(214 ق يللح  ابييضل(213  يللح  ربجيضل
ل(216  ."..لقا صي لبحقثاو . ياارلبح ف   لالق يهولصنوعا،لبحقثو ي لب وونل

شةةءر لان ةة ل ةة لبحءثةةو لقبحصةةاي ايحهول  ةةيلقصةةللبح ةةف  لبح ةةمولل اةةو  ه لا
..قحةةةة لثمةةةةرلشةةةة ي لموحعنو يةةةةف...الق ةةةةو لهةةةةيلموحعر يةةةةال ةةةةمولل.ق يهةةةةولق للايم ،لي بعةةةةيض

لهكةةةابلم لبحةةةفموريضل  ةةةخعم ي  ل ةةة لدمورةةةالبحء ةةةيد حعةةة ليحةةةكل(217 ،لبحةةةفموريض،ب مول ةةةم ن
يمرقبلقب ةةةخ،لنرشةةةف ولبحةةةىلباءةةةوهيضلبقحهمةةةو لب لبحفمشةةةاايضلعر ةةةيبلصةةةنوعالدمورةةةالبحء ةةةيد

قبماءةةةوهلبحيةةةو  لنرشةةةف ولبحةةةىلق ةةةر لبح ييب ةةةو لمةةةضل،لبح ةةةموللبحميجةةةيدل ةةة ل ندهةةة لحةةةاحك
 وةننلعةضلاي ربمخشةو لبحخة ل،لبمرنويلقبحموعاللقبحءوميطلبحخ ل ايمي ل فمورالج يدهو

يارلبح ف  ل لالق يهولاعم لصنوعال،لانخولمضلبحال بعالقا خافيل  لبحصنوعو لبحماخ  ا
ل.(218 ل."بحمرليابحارليالقدمورواهول

ياةةرلبح ةةف   لصةةنوعالبمصةةثوغل عنةةفلثفنيةة لعةةضلبحءي  ةةو  لاقاةةاحكلبحصةةثقوري ل
..ل.قبحءةةي لبمخوةةرلالبيبلدلل شةةرهلبمخوةةرلقبحاةةىلمعةة ،ل(219   ةةخعم ي لهةةابلبحاشةةرال
ه لقاو لمن لصثغلعءي ل..لث لخ وِق لم لبحشي .قارشلب  يعونلمع ل  رش ل(220 ال  يدق

شةةال ةة لدمشةةعل ةةوينن لاقمةةضلم و ةةضلبحشةةويلمةةولا ةةفالبحمةةب  لعةةضلصةةنوعالبم م
 صةةةن ل يهةةةولمةةةضلبحامةةةو لقبحن ةةةيولع ةةةىلاعةةةفبدل ايشةةة لقلةةةرق  لق  ةةةيم لقمنهةةةولعمةةة ل

..ع ىلبخةةةةخنبلبشةةةةكوح لقاثةةةةونضل...مكةةةة لبجنو ةةةة لقب يبعةةةة لقمنهةةةةولعمةةةة لبحامةةةةو .بحامو 
،لقبمةيب لبحا ةي ،لبقصوح .قمنهولعم لبحامو لبم ييلبحالن لبحمصةي لمثيةونلبحاصةي 

امةةول،ل(222 مءميةة لبحيب ةة لقث ةةضلحمعو ةة لال(221 هةةولب وةةونلمةةضلعمةة لبحامةةو لبح ةةو ي  لق 
بشةةخهر لدمشةةعلمءةةيد لبحصةةنوعو لبحصةةيهيالاوم رشةةالقبمع ئةةالع ةةىلبخةةخنبلب يبعهةةول
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قثيوكخهةةةولم و ةةةالبحف ةةةالقبحرقعةةةالقبحمخو ةةةالحخةةةي رلبحمةةةود ل،لبحاشةةةنالبحخةةة لن ث ةةةهولبح نثةةةيض
بمةةةولبمع ئةةةالبحخةةة لاصةةةن لمةةةضلبحصةةةيبلبحن يةةةفل،لم هةةةولحثةةةوطلعومةةةالبح نثةةةيض،لبمقحيةةةا

قهةةةاهلارةةةي لحنمةةةربنلقبحر ةةةربنلقمصةةةف لمنهةةةولح اةةةو دل،ل(223 قبحةةةي رل مراةةةالهل رمةةةالجرمو ةةةول
قبشخهر لدمشعلب وونلم يوكال،لامولن خو لمنهولبح ءودلمي  لبح و،لقم يمول ندل و ط

 يهةةةوللبح ةةةف  ل ال ةةةو ،ل(226 ق يهةةةولصةةةنوعالبح رمةةةرال،لا(225 ،لبحالنيةةةال(224 بحعمةةوي لقبأل   
ل.(227 صنوعالبحميشىلقبحمفهي لممولا خو لم لبحنيبفرلقبحعيي ال

ب لمةو عال لب دهةو لا ةكلبحصةةنوعو ل ة لدمشةعلقجةيدلبم ةةيبللبحرييةر ل يهةولح يةة ل
 ةةي و لح يةة لبحالةةضلبثةةفهمول ةة لصةةوح يالدمشةةعلعةةربللمنهةةو،لا ةةكلبحمنخءةةو لبحمصةةنعا

ف   ال خ ةة لبحا عةةال ةةيللح امةةو لقياةةرلبح ةة،ل(228 م ةةيللبحالةةضلقبرخةةرلم ةةيللبحالةةو يض
بحمةةا ق لق ةةيلل مةةو لح ماةةي لبثةةفهمولح رجةةو لقبرخرح ن ةةونلق هةةول ةةيللح  ةةربنلقبحع ةة ل

صةةةنوعالبمدهةةةو للقحعةةة لبح ةةةرل ةةة لشةةةهر لبحةةةفنثودلبحفمشةةةا لهةةةيلجةةةيد (229 ،لقريةةةرليحةةةكا
ل.قبمصثوغلبحخ لبشهرهولبحالع رب  لقبم جيب  

عل اةو  القأله هةةولبحصةةنوي لي(لصةةنوعو لدمشةة1285هةة 684بمخةف لب ةةضلشةةفبد  
قم ةةفقلب لدمشةةعلبشةةخهر لمكةة لمةةوهيلجميةة لقثمةةيضل،ل(230 ..قصةةث  ال.قبح لةةللقبحخأحيف

 يااربثفلبحمب خيضل ب لحفمشعلشهراهول  لبحصنوعو لبحاالهيةالقبح او مةالبح ف عةالمنهةولال
،لبمجو ةةو لقبحةةفقب للقلصوصةة لبحالهةةي لقريرهةةولالقهةةيل وةةوه لبحاةةالبلبحصةةين لبحءميةة 

دمشعلصنوعالبحاوشو  لبحخ له لعنةيب ل اةرلقمثوهةو لق ة لارصةللبحءةف ب للكمولعر  
قبحخة لاو ة لاصةن لمةضلبحرمة لقبحءةث ل،لقبحم و م لقبح  و  لقبحامو  لقبحالهرمةو لقريرهةو

ل(231  .بم يي
بشةةةو بحمب  لبحةةةىلصةةةنوعالبحةةةي لل ةةة لدمشةةةعلحريةةةر لبخشةةةو لبمشةةةءو لبحميجةةةيد ل

بحاراةةةةةوطلم  ةةةةةةضلماوحةةةةةةالق اةةةةةة للنوعاقبحخةةةةةة ل ةةةةةةو لعنهةةةةةو ال يهةةةةةةولاعمةةةةةة لصةةةةةة،ل(232  يهةةةةةو
قياةةرلب ةةضلايحةةي لب لهةةاهلبحصةةنوعالاةةخ ل ةة لبحصةةوح يالقمنهةةولبحةةىلمةةو  ل،ل(233 ابقصةةوح 

ل )234(.مف لبحشوي
قصةةة ي لبحاةةةي لب لدمشةةةعلبشةةةخهر لمةةةوحرييرمضلبحصةةةنوعو لبحخةةة لانو  هةةةولبحنةةةوطل 

نوطلمةنه لق و لعنهولبح ف   الب لهاهلبحصنوي لب خارجهولبح كمونلم كمخهولث لاع مهولبح
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ق عوةةه لمةةضلمعةةيلقصةةو  لق بثةةالمةةضلبح كمةةونلقبحع مةةونلقمةةضلبحع مةةونلح مخع مةةيضلقمةةضل
ل(235  "...بم خوينضلح خنما لح صنو 

 البلارة : -3 
 خيءةالحريةةر ل،لب دهةر لاءةو  لدمشةعلمةةضلبحنةوثيخيضلبحفبخ يةالقبحاو جيةالمنةةالبحاةفي

بح ف  لمويارهلبثةفلبحمةب خيضلل ا ل اف،ل(236 ابحا ل  م لمنهولح وح لبح ند...ال،لخيرباهو
..قدخ ة لبحشةويلقانالهة ل ة لرياخهةول. ال   لبحة ندلق لنة لمو هةولمةضلبمعوجي لعنهو

بجةةةفهو...لمشةةةخثكالبحاةةةر لقبحوةةةيو لمارةةةودلبحشةةةةم لااةةة لع ةةةىلب لةةةهولح ةةةالب  للشةةةةءو هول
قمااربثةةفلبحمةةب خيضلمونناةة لمةةضلاءةةو  ل ةةندلبحشةةويلاناةة لبحةةىل،ل(237 قبكخنةةوبلبرصةةو هولال

ال  ء ةةة لبحةةةيه لمةةةضلبحشةةةويلثيةةةو لبح رمرقثيةةةو لبحرخةةةو لقثيةةةو لبحصةةةيبلم لل اةةةو  لبحهنةةةف
قم ه لمضلانم لب لبصيببلبح ن ل  ل ندلبحشويلمشةهي  ل،لحهولالرنمه لجردبنلمصيب

امةةةةولب هةةةة ل صةةةةف ق لب ةةةةيب ل،ل وةةةةننلعةةةةضلجةةةةيد لب يبعهةةةةو،لقق يةةةةر لقاصةةةةف لبحةةةةىلبحاةةةةو د
 يةاارلبح ةف   ا...لب ل،ل(238 شةويلبحةىلمكةاالقماارب لالبحالم ل  صةف مضل ةندلبح،لبحمنم 

ي( لالب ل فمشةةعل يبكة لجيةةف ل1227هةةل 626 ةةو ي ل  لقمةاار،ل(239 خيرهةولح يةرل نيهةةوا
قحعةة لمةةون يضلايةةر لا ةةكلبح وكهةةال،ل(240  وياةةالايثةةالا مةة لبحةةىلجميةة لموثيحهةةولمةةضلبحةة ندا

حهةةةول ةةةأ  لالبمةةةولبح يبكةةة ل ةةةنل يمةةةاللمةةةويارهلبح ةةةف  ل ،لقجةةةيد لب يبعهةةةولق خةةةالب ةةةعو هو
،ل(241 ..ا.بشةةخر ...ل ر ةة لد هةة لقاةةاحكلبحراةة لبحفمشةةا لمةةضلبحمشةةم لقمي ةة لمةةضلبحخ ةةو 

،لبحا ل  ةخاردلمةونلبحةي دلبحةا ل ةو لعنة لبح ةف  للقبشخهر لدمشعل خني لب هو هولقق دقهو
قمةةضلهةةاهلبحي قدا  ةةخارجي ل هةةولمةةوق دلبحاةةوهر لبحم رق ةةالقمكةةالبحمشةةر القريرهمةةولمةةضل

بحىلبح ندلبمخر لقمضلاءو باهولبمخر لبحمنمة لبحخة لاصةف لب لمو صف ل(242 ،لبح ند
قب ةةةيب ل،لياةةةرلبح ميةةةر  ب لدمشةةةعل هةةةولمةةةضلاللةةةرق لبحصةةةنوعو ،لبحةةةىلبحةةة ندلبحمءةةةوق  

ةةة لصةةةود باهولاةةةاه لبحةةةىل،ل(243 بحييةةةو ...لمةةةو ءهاللمةةة لبحةةةىلبر ةةةوللال قمااربح ةةةف  لب لجن
قهةةةاهلم ةةةميواهول  صةةة لل..عشةةةر ل و ةةةو لب  ةةةرد ل هةةةو.بحةةةف و لبحمصةةةرمال اةةةو ل المو  م 

 نةةة لال،ل رمشةةا،ل مةةرلبحةةةفنض...،ل ربصةةةيو،ل ثاةةو ،ل ةةةيط،ل راةةوط،ل رلةةةيا،ل ثةة ،ليهةة 
حعة ل،لحع ليحكلن يضلموب  رد لم لبحشويلمضلا لبحثوةوي لبحخة لاصةف لبحةىلبحاةوهر ،ل(244 

..قم مة لث ةول. و لبح ف   لاق هولبحي و،لمضلبحمه لب ل اارب خشو لصنوعالبحي ول  لبحشوي
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بحةةىلبحاةةوهر لمةةف لبحعةةويلقمو  ةةخعم ل فمشةةعلبحءميةة لمنهةةول اال ي ةة ل ةة لثيبصةة للبح ةة لو 
مةةةولاةةةو لحايب ةةة لبح ةةةولبحشةةةوم لبحةةةفق لبحر يةةةرل ةةة لبحمءخمةةةة للقمل ن ةةةى،ل(245 معةةةفق لحةةة ال

 ةةنلرةرقلب ل ةةر لبهخمةةويل(246 ،لبحفمشةا لمةةضلجمية لبحنةةيبث لبحفننيةةالقبح يو ةيالقبحخءو مةةا
لل(247 مرق هولموحشويلقخرقجهولمن بحمب خيضل اارلبخثو لهاهلبحايب  لثيضل

ب لمو  خش  لممولاافيلب دهو لبحخءو  لبحفبخ يالقبحاو جيةالحة ندلبحشةويلمة لبحة ندل
 اةةفل،لقحعةة لممةةولنةةفح لع ةةىليحةةكلقجةةيدلبحرييةةرلمةةضلبم ةةيبل،لبحارمثةةالمنهةةولقبحثعيةةف لعنهةةو

لا ةةيلل،لياةةرلبحمب خةةي لب ةةموننلمعةةفبدلا يةةر لمةةضلبم ةةيبللمعوةةهولماةةخالم ةة  لمعينةةا
قحع لممول عال لقجيدل،لق يللبحصورالق يللبحان  ييضلقريرهو،لق يللبحثليم،لبحاي 

ا ةةكلبم ةةةيبللقباءةةوهلبحخءةةةو لبحيهةةولهةةةيلقجةةيدلمعةةةيلبحعمةةويرلبحخءو مةةةالبمخةةر لبحمخممةةةال
قبحخة لعمة ل ةنايضلبحمموحيةكلع ةىل،ل(249 قبحاو و ل،ل(248 قبحقيو رل،لحن يبللاوح نودل

  لمةةةةةةةو يضلدمشةةةةةةةعلقبحاةةةةةةةوهر ل اةةةةةةةفلياربحمارمةةةةةةةال لب شةةةةةةةويهولع ةةةةةةةىلاةةةةةةةي لبحلرمةةةةةةةعلبحخءةةةةةةةو
ي(ل الاو  لارللبحشويلعومر لقميجفل هولمو  خودلبحية لبحم ةو رمضل بدل1444هة 845  

بقل،لثخىلبد انولبحمرل لا و رمضلبحاةوهر لبحةىلبحشةويلمم ردهةول بكثةا،ل..،.قمونلقع للقريره
صةةةةود المةةةةضل  بعةةةةال.لحعةةةة ليحةةةةكلن ةةةةيضلبحمنمةةةةجلبم خ(250 موشةةةةيالما مةةةة ل بدلقممةةةةون...ا

 لقصنوعالقاءو  لقثرق لثييب يالق مكيالحفمشعلبحشويلا ابش.
ل
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 اتمةالخ
 :ت صلنا الى العد د من النبا ج اورزيا، من درانبنا لم ض عات الرباب

لمفننةالدمشةعل افلعو لصثوهل ة ،لكو لبحمب  لشوهفل يو لع ىلبثفبالعصره
كةةةة ل يهةةةةول ةةةةنايضلبحمموحيةةةةكلق ةةةة لبح خةةةةر لبحخةةةة لث،لم ةةةةا ل ل ةةةة ل ةةةة لبحعصةةةةرلبحمم ةةةةيا 

قب  ةةردل ةةاارلبحعفنةةفلمةةضلبمخثةةو لبحخةة لحةة لاةةردل،لقاخةة لبكيةةرلبثفبثةة لعةةضلايةة ،لبحءربك ةةا
ل.عنفلريرهلمضلبحمب خيض

اوةةةةمضلبحرخةةةةو لمةةةةود لرنيةةةةال ةةةة لبحخةةةةو مملبح يو ةةةة لقبم خصةةةةود لقبمجخمةةةةوع ل
بح ة لقاةأا لبهميةالبحرخةو لمةضلصةفللم،لعوصرهي لبحمبحللبحرييرلمةضلبمثةفبا،لقبحفنن 

قبمثودنةةتل،لامةةول نثةةللاا ةة لبحرخةةو لبر ةةو لبحارا يةةا،لقصةةفللبحةةرقب لبحةةانضل اةة لعةةنه 
،لبحخ لار ةىل هةولبحن يمالبحشرم العضل نفهولبثنونلبح فنتلحع ليحكل ومعونلمضل يئخ لبحفننيا

ل.بقلاأثرهلم  للبحارا لبحررم لقمرب اخ لح شيي لقبحع مونلقبحاوو 
اةةالعةةضلبقلةةو لدمشةةعلبح يو ةةيالقبم خصةةود البثخةةي لبحرخةةو لع ةةىلا وصةةي لد ي

 يهةةول ةةو ننلثرهيةةونلح  ةةيبدالقبمخثةةو لبحخةة لني دهةةول ةة لاةةو للحةة ل كةةضلبح ةةف  ل،لقبمجخمو يةةا
،لبقلنخصةةربل ةة لبح ثةةو ب لث ةةثمول اخوةةي لبحميلةةي ،ل اخصةةرل ةة لاييةةرلمةةضلبمثيةةو 

ليم ةةةةالحرنةةةة ل ةةةة لبر ةةةة لبمثةةةةيب لم ميةةةة لبحةةةةىلبماوحةةةةالقبم ةةةةهو لامةةةةول ةةةة لبحخةةةةيب مملبح
ل.قبحمشهي  

قب خعموح ل،لباث لبحمبحلل  لاأحي  لبحمنهولبحيص  لعمولاو ل شوهفهلمضلبثفبا
امةةولبعخمةةفل،لقمي ةة لبحةةىلبحشةةعرلبكيةةرلمةةضلبحرخومةةالبحخو مايةةا،لح رييةةرمضلبحم  ةةنو لبح  ظيةةا

لحمةولاةو ،لمضلبح ومايضلمضلبحع مونلقبحشعربنلقبحرخو لقبمدمونلقثخىلبماثون،لع ىلبحنا 
ل .يفبل  لعصرهيحكل و
ع ةةةىلبحةةةرر لمةةةضلبدخوحةةة لبحم  ةةةنو ل،لب ةةةخعم لمعةةةيلبحر مةةةو لبحعوميةةةالبحشةةةويعال

حع ةة ل ةةاحكلب بدلمنورمةةالعاةةي ل،لبمب نةةولحم ةةنولبدخوحةة لحةةثعيلمنهةةو،لبح ف  يةةال ةة لبحشةةعر
بقلحعةة ليحةةكل بجعةةَولبحةةىلاةةأثرهلمةةوحميب دلبحخةة ل،لجميةة لمةةضل اةةرللاخومةة لثخةةىلبحث ةةلونلمةةنه 

بقلحر مولب ل عليحةكلمةضلبث و ة لموحث ةواالبحخة ل لةر ل هةولا ةكلل،ب خاىلمنهولميبليع 
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امولاا   لبحرخو لمعيلبح لويللقبحظربيللبحخ لاخ هولبحمب  لبقل ا هولعةضل،لبحميبلي 
ل.مب خيضلبخرمض

 مكةةةةضلبعخثةةةةو لاخةةةةو لبحنالهةةةةالمةةةةضلبحمصةةةةود لبمد يةةةةالمثخيبيةةةة لع ةةةةىلبحرييةةةةرمضل 
بقلامةول اةو لب ةر لبحةىلبحعاةي لعنةفل،لصرهحع ليحكلاو ل ويفبنل  لع،لبمشعو لقبحاصويف

ممةول  هة لمنهةولمي ة لبحةىلبحشةعرل،لبحعر ل ه لبحشةعرلقب ةر لح   ةلل وحشةعرلدنةيب لبحعةر 
امةول،لقمءع ة لمصةف بنلحهةولبحةىلجو ة لاي ة لبثةفلاخة لبحخةو مم،لقبمد لبكيرلمةضلبحخةيب مم

ضلبشةةةةعو ه لبحخةةةة ل اةةةة لعةةةةضلبصةةةة و هولمةةةة،ل ةةةةربه لمصةةةةف بنلهومةةةةونلم ةةةةمونلبحرخةةةة لقبحمبح ةةةةو 
ل.قايب ماه 

ا ةةفالبحرخةةو لعةةضلمعةةيلبحرقب ةةو لبحخو مايةةالبحخةة لاعةةيدلبحةةىلبحعصةةرمضلبممةةي ل
،لع ةةىلبحةةرر لمةةضلب لمبح ةة لعةةو ل ةة لبحعصةةرلبحمم ةةيا لبحءرا ةة ،لقبح ثو ةة لقبحال رةة 

،ل أ نولح ل ءةفلبحرييةرلمةضلبحمصةل  و لبحخرايةالقبحمم يايةالبحخة لاو ة ل ةويف ل ة لعصةره
قبحلشة لدب لقبحءوشةةنريرقريرهولممةول ارلهةول ة لبحمصةود لبحخةة ل،لاكوماومةكلقبح ةن لخو ة

ل.عو لمب خيهول  لمي لعصره
عةةةرَّبلبحمبحةةةلل ةةة لاخومةةة لعةةةضلبثةةةيب لدمشةةةعلبم خصةةةود المةةةضل  بعةةةالقصةةةنوعال

بحةةا لا ةةةللمةة لبم هةةةو قبحمرقدل،لقبحخةة لب دهةةةر لم ةة  لمي ةة لدمشةةةعلبحء رب ةة ،لقاءةةو  
 وةةةنلعةةةضلق يعهةةةول ةةة ل،ل ث ةةةفبدلد  لبحةةةف يولقاي ةةةلهولبحعةةةوح لبم ةةةنم لب ةةةي ،لبحاوةةةربن

قبحخةة لبصةث  لم وةة هوليب ل،لارمةعلبح ةولبحةةىلمكةالبحمكرمةةالقمرق بحايب ة لبحخءو مةةال هةو
 وةنلعةضل،لحخيب رلبحميبدلبمقحيالبحاويلح صنوعالقب خوجهةولح عاةو يرلبحل يةا،لشهر لعوحميا

ل .بحميبدلبح ابييالقبحالمي لبحعلرمالقريرهو
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)دار ، تحقيق حسالن حبشالي، م(ن هة النفالوا واسبالدان يالي تالواريخ ال مالان1494هـ /900داود)ت
هالـ 911والم  الالدين عبالدا االالرحمن )ت، السيوطي؛ 33ص، م(1970، المملكة المتحد ، الكتب

، بيالالالروت، )المكتبالالالة العصالالالرية، تحقيالالالق  محمالالالد ابالالالو الفةالالال  ابالالالراهيم، خ الخلفالالالا م(تالالالاري1505/
، بيالالالالالروت، )دار الندةالالالالالة العربيالالالالالة، المماليالالالالالال، السالالالالاليد البالالالالالا ، العرينالالالالالي ؛ 431ص، م(2010

 .63د.ت(ص
النوالوم ال اهالر  يالي ، م(1496هالـ /874ابو المحاسالن ومالا  الالدين يوسالف)ت ، ابن تغري بردي (11)

، لبنالان، بيالروت، )دار الكتالب العلميالة، يالق  محمالد حسالين شالما الالدينتحق ،،والقالاهر  ملوال مصر
م(عوا الالب 1769هالالـ /1185عبالالد الالالرحمن بالالن حسالالن)ت، الوبرتالالي ؛ 181ص، 11ج، م(1992

)مطبعالة ، 6ط، اآلثار يي التراوم واسخبار تحقيق  عبد الرحيم عبد الرحمن وعبد العميم رمةان
المومال  يالي تالاريخ ، ناصالر، اسنصالاري ؛ 36ص، 1ج، م(1997، القالاهر ، دار الكتب المصالرية

 .168ص، م(1997، القاهر ، )دار الشرو ، 2ط، مصر
من الوما ف المدمة يي الدولة المملوكية ويطلق عليه ملال اسمرا  او كاي  المملكة الشالريفة ولاله  (12)

 وتعيالالالين المومفين.للم يالالالد ينمالالالر  صالالالمحيات كبيالالالر  كمالالالن: لقالالالب اسمالالالار  وتو يالالالا استطاعالالالات
الخطالط ، م(1444هالـ /845تقي الالدين ابالي العبالاا احمالد بالن علالي بالن عبالد القالادر )ت،  يالمقري

، القالالاهر ، )مكتبالالة مالالدبولي، تحقيالالق  محمالالد  يالالندم محمالالد عالال ب ومديحالالة الشالالرتاوي، المقري يالالة
 .179ص، الموم  يي تاريخ مصر، اسنصاري ؛ 215ص، 3ج، م(1988

الديار المصرية والبمد الشامية وهو العاشالر مالن هوابوسعيد بن عبدا العم ي الماهري سلطان  (13)
هـ 874ابو المحاسن وما  الدين يوسف)ت ، ملوال الترال الوراكسة.للم يد ينمر ابن تغري بردي

، تحقيق  محمد كما  الدين ع الدين)عالم الكتب، م(حوادث الدهوريي مدا اسيام والشدور1496/
والالم  ، السالاليوطي ؛ 71ص، 3ج، لممالالاالةالالو  ا، السالالخاوي ؛ 89ص، 1ج، م(1990، القالالاهر 
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، نمالالم العقيالالان يالالي اعيالالان اسعيالالان)دار الكتالالب العلميالالة، م(1505هالالـ /911الالالدين عبالالد الالالرحمن )ت
 .67ص، م(1970، بيروت

اعالالمم الالالورا بمالالن ولالالي نا بالالا مالالن ، م(1476هالالـ/853شالالما الالالدين محمالالد بالالن )ت، ابالالن طولالالون (14)
، 1ج، م(1964، دمشالالق، )دار الفكالالر، انتحقيالالق  محمالالد احمالد دهمالال، استالراال علالالى دمشالالق الكبالرا

صالالد  اسخبالالار المعالالروف ، م(1920هالالـ/926حمالال   بالالن احمالالد بالالن عمالالر )ت، ابالالن سالالباط؛ 72ص
، 2ج، م(1993، لبنالان، )مطبعالة والرا بالرا، تحقيق عمر عبد السمم تدمري، بتاريخ ابن سباط

 .793ص
 .6ص، ن هة اسنام، البدري (15)
ولالم تالدم مدتاله يخلالا. للم يالد ، قمق تساللطن بعالد ويالا  والالد المنصورعثمان بن السلطان الماهر و (16)

تالاريخ حسالن المحاةالر  يالي ، الساليوطي؛ 44ص، 16ج ،النوالوم ال اهالر ، ينمر ابن تغري بردي
عيسالالى البالالابي ، )دار احيالالا  الكتالالب العربيالالة، تحقيالالق  محمالالد ابالالو الفةالال  ابالالراهيم، مصالالر والقالالاهر 

 .80ص، 2ج، م(1967، بيروت، الحلبي
 .801ص، 2ج، صد  اسخبار، ابن سباط؛ 398ص، 2ج، حوادث الدهور، بردي ابن تغري (17)
ابالو النصالر كالان حكماله كلاله ووروانقالاد يالي ، اينا  العم ي هوالسلطان الملالال اسشالرف المالاهري (18)

انشالالا المدرسالالة والتربالالة ، امالالور  كلدالالا الالالى  ووتالاله يالال اد الالالبم  وعالالم الغالالم  والةالالررعلى الفقالالرا 
 بدا للم يد ينمر  المقابلة لدا التي دين 

وويال  الكالمم يالي الالذي  علالى ، م(1496هالـ /902شما الالدين محمالد بالن عبالد الالرحمن )ت، السخاوي
، نمالالم العقيالالان، السالاليوطي ؛  674ص، 2ج، م(1995، بيالالروت، )م سسالالة الرسالالالة، دو  اسسالالمم

 .60ص
، الالدهور بالدا ا ال هالور يالي وتالا ا، م(1523هالـ/930ابو البركات محمالد بالن احمالد)ت، ابن اياا (19)

 .344ص، م( 1960، القاهر ، )مطبعة الشعب
 .803ص، 2ج، صد  اسخبار، ابن سباط (20)
، ولبان الم يدي اصله مالن البدنسالا لالم يمساله الالر  انتقلالت باله اسحالوا  الالى ان صالار نا الب الشالام (21)

ابلا ثالم انتقال  االالى نيابالة طالر، وكان تد ولي  تبله نيابة حما  والتي استمربدا نحو خمسة عشر سنة
 ؛ 74ص، اعمم الورا، ابن طولون وحلب ثم الى الشام. للم يد ينمر 

وكالالان نا الالب حلالالب حةالالر مندالالا الالالى دمشالالق ، تانبالالاوي الحم اوي ولالالي  النيابالالة بعالالد ولبالالان الم يالالدي (22)
 .75ص، اعمم الورا، وكان دخوله اليدا يوما  مشدودا . للم يد ينمر  ابن طولون

ويالالي العصالالر ، ور الالالدين  نكالالي ثالالم صالالارت تسالالمى دار السالالعاد دار العالالد  التالالي انشالالأها نالال هالالي (23)
المملوكي اصبحت مقرا للنواب وهي موالاور  للمدرسالة العذراويالة وبقالرب بالاب النصالر الالذي يقالا 

يوسف ابالي عبالد ا ، مواور لبرج القلعة القا م يي ال اوية الونوبية الغربية. ينمر  ابن عبدالدادي
تحقيالق  محمالد ، ثمار المقاصالد يالي ذكالر المسالاود وذيلاله ،م(1503هـ/909بن الحسن بن الحمد )ت

هالالـ 937عبالالد القالالادر بالالن محمالالد )ت، النعيمالالي ؛ 142ص، م(1943، لبنالالان، بيالالروت، )اسالالعد طلالالا
 ؛ 71ص، م(1946، دمشق، )د.مط، تعليق صمع الدين المنود، م( دور القرلن يي دمشق1537/

ن يالالي ذكالالر تالالوانين الخلفالالا  حالالدا ق الياسالالمي، م(1740هالالـ /1153محمالالد بالالن عيسالالى)، ابالالن كنالالان
 .191ص، م(1991، بيروت، )دار النفا ا، تحقيق عباا صباغ، والسمطين

 .369ص، بدا ا ال هور، ابن اياا؛ 74ص، اعمم الورا، ابن طولون (24)
الم يد هوابو الفت: شداب الدين احمد بن الملال اسشرف اينا  العم ي الناصري السابا والثمثالين  (25)

نمالالم ، بويالالا بالسالاللطة يالالي حيالا  والد .للم يالالد ينمالالر  السالاليوطي، ال بالالالديار المصالريةمالن ملالالوال التالالر
 .371ص، بدا ا ال هور، ابن اياا ؛ 20ص، العقيان

واشالالترا  ، اصالالله رومالالي ولبالاله الخواوالالا ناصالالر الالالدين، خشقدم هوابوسالالعيد سالاليف الالالدين الناصالالري (26)
وهواو  ملوال ، ب الى ان تملالوترتى يي المرات، ثم صار رالا نوبة، الملال الم يد وصار ومدار
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، تالالاريخ الخلفالالا ، السالاليوطي؛ 82ص، اعالالمم الالالورا، الالالروم بمصالالر.للم يد ينمالالر  ابالالن طولالالون
 .440ص

ترتى يي ، تاتيباي هو الملال اسشرف تاتيباي بن عبدا الشركسي المحمودي لخر الملوال العادلة (27)
، والصالحين محبا للفقرا  كثيالر العبالاد  المراتب حتى تسلطن كان محبا  سيعا  الخير مقربا العلما 

؛ 909ص، 2ج، صالد  اسخبالار، . للم يد ينمر ابن سباطكسرعساكر الروم ديعتين ومدد الممالال
 .56ص، 2ج، الشوكاني البدر الطالا

 بعد العرب اعتلى الصالحي تموون الفت: ابو الدين سيف المنصور الملال الشديد السلطان هوابن (28)
 علالى انتصالر، اليالهِ  وعالاد مالر  مالن ألكثر عرشه منهُ  خلي  واغتُصب اسشرف انالسلط اخيه ويا 

 مالن ألكثالر واحفالاد  اوسد  مالن اعقابالهِ  يالي الحكالم وم  الصليبيين على وتةى واسعراب المغو 
شالالالما الالالالدين محمالالالد بالالالن ابالالالراهيم بالالالن ابالالالي بكالالالر ، عامالالالا . للم يالالالد ينمالالالر  ابالالالن الوالالال ري اربعالالين

، حوادث ال مان وانبا ه ووييات اسكابر واسعيالان مالن ابنا الهتاريخ ، م(1339هـ /739القرشي)ت
 ؛ 56-55ص، 1ج، م(1998، بيالالالروت، )المكتبالالالة العصالالالرية، تحقيالالالق عمر عبالالالد السالالالمم تالالالدمري

الساللوال ، م(1444هالـ /845تقي الدين ابالي العبالاا احمالد بالن علالي بالن عبالد القالادر )ت، المقري ي
، 3ج، م(1997، بيالروت، )دار الكتب العلميالة ،تحقيق محمد عبد القادر عطا، لمعرية دو  الملوال

 .322-289ص
ومندم من يكون مالن ، مقدمي اسُلوف وهم امرا  من اعلى المماليال تدرا عد  ك  مندم ما ة يارا (29)

هالالـ / 852ابالالو العبالالاا احمالالد بالالن علالالي)ت ، اصالالحاب الومالالا ف الكبرا.للم يالالد ينمالالر  القلقشالالندي
، م(1932، القالالاهر ، بعالالة دار الكتالالب المصالالريةمط)، م( صالالب: اسعشالالى يالالي صالالناعة اسنشالالا1455

، عصالالر سالالمطين المماليالالال التالالاريخ السياسالالي واسوتمالالاعي، تاسالالم عبالالد ، تاسالالم؛ 37-14ص، 4ج
 .34ص، م(1966، القاهر ، م سسة عين للدراسات

 .440ص، تاريخ الخلفا  (30)
ومالا تقالدم ، تالى شالا الشداد  او الشدود مومفين لدا تاةي القةا  يعيندم يي المحاكم ويع لدم م (31)

شالما الالدين ، ال من اصب: ه س  على اطمع واسا يي امور القةالا .للم يد ينمالر  ابالن طولالون
، تحقيالق  محمالد احمالد دهمالان، القم د الووهرية يالي تالاريخ الصالالحية، م(1576هـ/953محمد )ت

 .22ص، م(1949، دمشق، )مطبعة موما اللغة العربية
، ن هة الخالاطر وبدوالة النالامر، م(1593هـ/1002يوسف)ت شرف الدين موسى بن، اسنصاري (32)

، سالالورية، )دار احيالالا  التالالراث العربالالي، مراوعالالة عالالدنان درويالالب، تحقيالالق  عالالدنان محمالالد ابالالراهيم
 .10ص، م(1991

 .41ص، 11ج، الةو  المما (33)
اسمشاطي هوالشداب العنتابي احمد بن حسن بن اسالماعي  بالن يعقالوب بالن اسالماعي  وعالرف هالو  (34)

 ؛ 273ص، 1ج، الةو  الممالا، ن ولديه محمد ومحمود باسمشاطي.للم يد ينمر السخاويوك  م
در  الحوالالا  يالالي ، م(1616هالالـ/1025ابالالي العبالالاا احمالالد بالالن محمالالد المكناسالالي )ت ، ابالالن القاةالالي
 ، تحقيق  محمد اسحمدي ابو النور، اسما  الروا 

 .8ص، 1ج، م(1970، تونا، المكتبة العتيقة)
بالن محمالد بالن يوسالف بالن عبالد الالر ا  القبطالي اسصال  القالاهري الشالاذلي الحنفالي هوعبد الر ا   (35)

ويعرف بابن عوين امه نشأ يي القاهر  يحفم القرلن وس م شيخ الحنفية ابا العباا المرسي وكان 
ييالالاله اعتقالالالاد بحيالالالث اسالالالكنه اسخيريالالالي البرتوتيالالالة وكالالالان كثيالالالر الحفالالالم  للمنالالالاوي واسمشالالالاطي لدالالالم

 .197-196ص، 4ج، الةو  المما، م يد ينمر السخاويلل.للشعروالتاريخ واسدب
 .41ص، 11ج، الةو  المما (36)
هالـ وتسالمى 787هي المدرسة التي انشأها الساللطان المالاهر برتالو  او  سالمطين الوراكسالة سالنة (37)

وكالالالان المباشالالرللعم  بدالالا اسميالالر والالالركا ، ايةالالا الماهريالالة كانالالت مالالد  العمالالال  ييدالالا سالالنة كاملالالة
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الخطالط التوييقيالة ، علي باشا، مبارال ؛ 116ص، حدا ق الياسمين،   ابن كنانالخليلي.للم يد ينمر
 .41ص، 1ج، هـ(1306، بوس ، )المطبعةاسميرية، الوديد  لمصر والقاهر 

، النسالالخ من نسالالخ الشالالى  نسالالخا  وانتسالالخهُ واستنسالالخهُ اكتتبه اي نقلالاله عالالن اسصالال  حريالالا  بحالالرف (38)
ومالالا  الالالدين محمالالد بالالن مكالالرم اسيغالالاني المصالالري)ت ، والكاتالالب ناسالالخ. للم يالالد ينمالالر  ابالالن منمالالور

تحقيق عبالالدا علالالالي الكبيالالالر ومحمالالد احمالالالد حسالالالب ا وهاشالالالم ، م( لسالالالان العالالالرب1311هالالـ/ 711
 .4407ص ، 6مج، د.ت(، القاهر ، )دار المعارف، الشاذلي

(39)  
 .41ص، 11ج، الةو  المما (40)
 .41ص، 11ج، الةو  المما، السخاوي (41)
 .9-8ص، اسنام ن هة، البدري (42)
 .5ص، ن هة اسنام، البدري (43)
 .41ص، 11ج، الةو  المما، السخاوي (44)
وهالوغرع مالن اغالراع ، ومراوعة محمالد الدوالا  من هوالا يدوووتالا يياله بالشالعر وسالبه وعاباله (45)

بمالالالا ييالالاله مالالالن الصالالالفات الوميلالالالة. للم يالالالد ، الشالالالعر وهالالالونقيع المالالالدي: الالالالذي هالالالو حسالالالن الثنالالالا 
تحقيالق  عبالد الكالريم ، م(تدذيب اللغة980هـ /370رمحمد بن احمد )تابي منصو، ينمر اس هري

ابن ؛ 434ص، 4م( ج1964، القاهر ، )الدار المصرية للتأليف والترومة، الغرباوي علي النوار
احمالالالالد بالالالالن محمالالالالد بالالالالن علالالالالي المقالالالالري ، الفيالالالالومي؛ 4156ص، 6مالالالالج، لسالالالالان العالالالالرب، منمالالالالور

 .243ص، 216ص، م(1987، روتبي، )مكتبة لبنان، م(المصباع المنير1368هـ/770)ت
 .41ص، 11ج، الةو  المما، السخاوي (46)
 .41ص، 11ج، الةو  المما، السخاوي (47)
وغايته اسحترا  مالن ، التقريع  هو البحث عن احوا  الكلمات الشعرية من حيث حسندا وتبحدا (48)

د  ومصالباع مفتالاع السالعا، احمالد بالن مصالطفى، الوتوع يي الخطالأ عنالد اسيالراد. طالاب كبالري  اد 
 .204ص، 1ج، م(1985، بيروت، )دار الكتب العلمية، السياد 

الباعوني  هوابراهيم بالن احمالد بالن ناصالربن خليفالة بالن يالرج تاةالي تةالا  دمشالق سالما مالن ابالي  (49)
وبالالرع يالالي الالالنمم والنثالالر واختصالالر ، الفةالال  العراتالالي وغيالالر  ومالالن والالالد  شالالداب الالالدين القاةالالي

ابالالو ، للم يدينمر  ابالالن تغالالري بالالردي.هالالـ870ي سالالنةتالالوي الصالالحاع ولالاله ديالالوان شالالعروديوان خطالالب
، الالالالدلي  الشالالالايي علالالالى المندالالال  الصالالالايي، م(1496هالالالـ /874المحاسالالالن ومالالالا  الالالالدين يوسالالالف)ت 

ابالالن ؛  7ص، 1ج، م(1998، القالالاهر ، دار الكتالالب المصالالرية، )2ط، تحقيق محمالالد يدالاليم شالاللتوت
ذرات الذهب يي اخبار ش، م(1678هـ /1089ابي الفمع عبد الحي بن احمد بن محمد )ت، العماد

، م(1993، دمشالق، )دار ابالن كثيالر، تحقيق عبد القادر اسرنالا وط ومحمالود اسرنالا وط، من ذهب
 .8ص، 1ج، البدر الطالا، الشوكاني؛  458ص، 9ج

الشالالداب الحوالالا ي هوابو العبالالاا وابالالو الطيالالب احمالالد بالالن محمالالد بالالن ابالالراهيم ال كالالي اسنصالالاري  (50)
كالان حلالو الموالسالة ، ب تالرال القالرلن والعمالد  والتنبياله وغيرهالاا مةعصر  يي اسد الخ روي اوحد

، 2ج، والةالو  الممالا842ص، 2ج، وويال  الكالمم، والكمم سريا الحفم. للم يد ينمر السخاوي
 .38ص، نمم العقيان، السيوطي؛ 147ص

المنصوري هو ابوالعباا احمد بن محمد بن علي بن محمد السلمي الشايعي ثم الحنبلالي ويعالرف  (51)
د يالالي لخالالر عمالالر  ولالاله ديالالوان كبيالالر. للم يالالد بالال ابن الدالالايم وبالقالالا م بالالرع يالالي الشالالعر وينونالاله وتفالالر 

، ابالالن العمالالاد؛ 47ص، نمالالم العقيالالان، السالاليوطي ؛ 210ص، 2ج، وويالال  الكالالمم، ينمر السالالخاوي
 .518ص، 9ج، شذرات الذهب

 .301ص، ن هة اسنام (52)
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، على الشيخ عبالد السالمم البغالدادي وغيالر ابن ترتماا  هوناصرالدين محمد شيخ الحنفية اشتغ   (53)

وما  الى اسدب وعلالم الحالرف لاله موالاميا مالن الكتالب مندالا  هالر الربيالا يالي البالديا وغيالر  تالويي 
 .104ص، نمم العقيان، للم يد ينمر  السيوطي.هـ882سنة

 .41ص، 11ج، الةو  المما (54)
يي المصطل: ان يمالن: عالالم موايقتاله و، اسوا   لغة من وا  يوي وهي التمكين والكفاية او اسذن (55)

او يالالأذن لالاله بروايالالة مسالالموعاتدا و م لفاتالاله وان لالالم يسالالمعدا مندالالاو ، لطالبالاله بتالالدريا علالالم اوكتالالاب
تحقيق عبالد الحميالد ، م(العالين786هالـ /170الخلي  بن احمد)ت، يقرالهاعليه.للم يدينمر  الفراهيدي

، 7مالج، لسالان العالرب، منمالور ابالن؛ 236ص، 1ج، د.ت(، بيالروت، )دار الكتب العلمية، هنداوي
، )دار العلالالم للمميالالين، علالالوم الحالالديث ومصالالطلحه، صالالبحي ابالالراهيم مصالالطفى، الصالالال:؛ 529ص

 .92م(ص2009، بيروت
 م(1505هـ /911السمدودي  علي بن عبدا بن ابي الحسن علي بن عيسى الشايعي المتويى)ت (56)

دا وحفم القالرلن والمندالاج وسالما علالى ن ي  الحرمين كان والد  من اعيان سمدود وعدولدا ينشأ ب
وتالال  ان سيكالالون احالالد مالالن اهلدالالا لالالم ، والالالد  ووالالاور بالالالحرمين واسالالتقر بالمدينالالة حتالالى صالالار شالاليخدا

هالالالالـ.للم يد 886الالالالالف كتابالالالاله المشالالالالدور ويالالالالا  الويالالالالا بأخبالالالالار دار المصالالالالطفى سالالالالنة ، ياخذعنالالالاله
، دار المصالطفى ويالا  الويالا بأخبالار، كتابه؛  247-245ص، 5ج، الةو  المما، ينمر السخاوي

 .9ص، 1ج، م(2001، مكة المكرمة، )م سسة الفرتان للتراث اسسممي، تحقيق تاسم السامرا ي
والالراوي ، اورواية الشالعر، الرواية  من روا يروي وهي نق  اسحاديث النبوية الشريفة باسسناد (57)

؛ 1786ص، 3مالالالج، لسالالالان العالالالرب، هالالالومن يالالالروي الحالالالديث والشالالالعر.للم يد ينمالالالر ابن منمالالالور
 .361ص، م(1987، بيروت، )مكتبة لبنان، محيط المحيط، بطرا، البستاني

وهي موموعة من المباحث والمسا   يعالرف بدالا حالا  الالراوي ، الدراية  هي علم اصو  الحديث (58)
 .107ص، علوم الحديث و مصطلحه، من حيث القبو  والرد. للم يد ينمر  الصال:

 .42ص، 11ج، الةو  المما (59)
 .41ص، 11ج، و  المماالة (60)
 .42ص، 11ج، الةو  المما (61)
ابن الويعان هوابو البركات احمد بن يحيى بن شاكربن عبد الغني القاهري عرف هوووالد  بالابن  (62)

كمالالا ، م( صالالاحب كتالالاب التحفالالة السالالنية باخبالالار الالالبمد المصالالرية1480هالالـ/885الويعالالان ووالالالد  )ت
 كتب والد  الروال الناصري لخر روال بمصر.

هالالالـ 902ابالالالو البركالالالات احمالالالد بالالالن يحيالالالى بالالالن شالالالاكربن عبالالالد الغنالالالي القالالالاهري)ت، ابالالالن الويعالالالان (63)
)دار ، تحقيق محمالالد  يالالندم عالال ب، م(القالالو  المسالالتمرف يالالي سالالفرالملال اسشالالرف تاتيبالالاي1496/

 .6ص، م(2005، القاهر ، الثقاية للنشر
 .287ص، 172ص، 79ص، 33ينمر مثمَ ص، ن هة اسنام، البدري (64)
، ال ركلالي؛ 477ص، 1ج، معوالم اسدبالا ، الوبالوري؛ 41ص، 11ج، الةالو  الممالا، خاويالس (65)

 .66ص، 2ج، اسعمم
)دار احيا  التراث ، كشف المنون عن اسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد ا، حاوي خليفة (66)

 .181ص، 2ج، م(1955، بيروت، العربي
 .1198ص، 2ج، كشف المنون، فةحاوي خلي؛ 41ص، 11ج، الةو  المما، السخاوي (67)
 .62ص، ن هة اسنام، البدري (68)
 ؛ 892ص، 1ج، كشالالالالف المنالالالالون، حالالالالاوي خليفالالالالة؛ 477ص، 1ج، معوالالالالم اسدبالالالالا ، الوبالالالالوري (69)

 .66ص، 2ج ، اسعمم، ال ركلي
 .189ص، 2ج، كشف المنون، حاوي خليفة؛ الغمف ، ن هة اسنام (70)
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ويقالا  لوميالا بالمد ، ة سيسمونه طورا حتى يكون ذا شورواه  اللغ، الطوريي كمم العرب الوب  (71)

والطور كور  تشتم  عد  ترا تعرف بدذا اسسم بالأرع مصالر القبليالة بالالقرب مالن ، الشام الطور
ابالي عبالد ا ، ياتوت الحمالوي وسخمف يي ان الشام يسمى طور سينا .للم يد ينمر ، وب  ياران

، 4مالالج، م (1977، بيالالروت، دار صالالادر، )لبلالالدانمعوالالم ا، م (1228هالالـ / 626ت )بالالن عبالالد ا 
الالالروع المعطالالار يالالي خيالالر ، م (1500هالالـ / 900محمالالد بالالن عبالالدالمنعم )ت، الحميالالري ؛ 47ص

 .397ص ، م (1986، بيروت، دار القلم للطباعة، )تحقيق   احسان عباا، استطار
وهالي مالن نالواحي ، اتصى الشام من ناحية مصربيندما وبين عسقمن يرسالخان او اتال  غ   مدينة (72)

ت )محمد بالن عبالد ا ، اسدريسي ؛ 202ص، 4مج، معوم البلدان، ياتوت يلسطين. للم يد ينمر 
، د.ت (، بورسالعيد، مكتبة الثقايالة الدينيالة، )ن هة المشتا  يي اخترا  اسيا ، م (1163هـ / 560
 .357-356ص، 1مج

 .477ص، 1ج، ا معوم اسدب، الوبوري؛ 42ص، 11ج، الةو  المما، السخاوي (73)
 .66ص، 2ج، اسعمم، ال ركلي ؛ 42ص، 11ج، الةو  المما، السخاوي (74)
 .42ص، 11ج، الةو  المما، السخاوي (75)
 .مقدمة الناشر3ص، ن هة اسنام (76)
 .7ص، ن هة اسنام (77)
وهالالي موتمالالا ، وهالالي متصالاللة ببالالاب الفالالراديا، ونالالة ا يالالي ارةالاله، الغوطة احالالدا كالالور دمشالالق (78)

ابو عبيالد ، للم يد ينمر البكري.ت تسقيدا اسندار التي تمتد عبرها وتسقي بساتيندا و روعداالنباتا
، معوالالم مالالا اسالالتعوم مالالن اسالالما  الالالبمد والمواةالالا، م(1094هالالـ/487عبالالد ا بالالن عبالالد الع يالال  )ت

، 3ج، م(.1945، بيالروت، عالالم الكتالب، )مطبعة لونالة التالأليف والترومالة، تحقيق  مصطفى السقا
 .219ص، 4مج، معوم البلدان، اتوتي ؛ 1009ص

، البيت من الَشعَراوالخيمة وومعدا يساطيط وعرف المسلمين مصر تالديما  بالفسالطاط.ابن منمالور (79)
 .180ص، المصباع المنير، الفيومي؛ 3413ص، 5مج، لسان العرب

 .11ص، ن هة اسنام (80)
 .361-356ص، ن هة اسنام (81)
، بد الملال بن مروان كان دميما  يتبختر يي مشاليته نالاتص يالي ادبالههو الخليفة اسموي الوليد بن ع (82)

، 1ج، العبالالر، ايتتحالالت يالالي ايامالاله الدنالالد والتالالرال واسندلا.للم يالالد ينمر الالالذهبي، انشالالأ والالاما دمشالالق
 .388ص، 1ج، شذرات الذهب، ابن العماد؛ 85ص

 .51ص، ن هة اسنام (83)
 .52ص، ن هة اسنام (84)
وتالا  ا ع ووال  ، واصلدا مالا الرتفالا مالن اسرةالوومعدا ُربالى، وكسر الُُربو  بةم الوله ويتحه  (85)

وذات تالرار اي تالرار مالن ، وتالا  المفسالرون اندالا دمشالق،  واويناهما الى ُرْبالو  ذات تالرار ومعالين
 .26ص، 3مج، معوم البلدان، العيب.للم يد ينمر  ياتوت

 .82ص، ن هة اسنام (86)
وروديستخروون منه ما  الورد الذي يرسلونه الالى القالاهر  ال بداني  وصفدا البدري بأندا تلعة ال (87)

 .118ص، للم يد ينمر ن هة اسنام.وكذا ياكدتدا، ومكة المشرية
 .102-91ص، ن هة اسنام (88)
 .102ص، تقا يي سف: تاسيون.ن هة اسنام، الحواكيرشبددا البدري بأندا كالحدا ق (89)
 .133-121ص، ن هة اسنام (90)
و هالي تريالة كبيالر  ، اسالم اعومالي لالم يعالرف لاله يالي العربيالة معنالى،    بالكسروالتشالديداِلمَّ  الم    (91)

وينسالب اليدالا الشاليخ ومالا  ، بيندالا وبالين دمشالق يرسالخ واحالد، غنا  وسط دمشالق مالن اعمالم تراهالا
معوالالم ، البكالالري:للم يالالد ينمالالر .وكثيالالر سالالوا  مالالن العلمالالا  الالالدين يوسالالف بالالن ال كالالي الكلبالالي المالال ي
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لثالالار ، م(1283هالالـ /682 كريالالا بالالن محمالالد بالالن محمالالود)ت، الق وينالالي؛ 1222ص، 4ج، مااسالتعوم
 .263ص، م(2011، بيروت، )دار صادر، 3ط، البمد واخبار العباد

تا  البدري بدا تبر الساليدان الولاليمن ابالو سالليمان الالداراني ، داريا ترية من ترا دمشق بالغوطة (92)
، ةالالالرب الحوطالالالة، بالالالن طولالالالونا ؛ 219ص، وابالالالو مسالالاللم الخوسني.للم يالالالد ينمر.ن هالالالة اسنالالالام

 .157ص
ويقالا  ان حوا )ع(كانالت مقيمالة بدالذا المكالان ، بيت سهيا تا  عنه البدري  انه مكان مبالارال يال ار (93)

ةالالرب ، ابالالن طولالالون؛ 268ص، للم يالالد ينمر ن هالالة اسنالالام .ومالالن النالالاا مالالن يسالالميه بيالالت اسلدالالة
 .154ص، الحوطة

لوميلالة وسالميت بدذااسسالم لسالكنى وماعالة الصالحية تعرف بعروا الشام احالدا منالاطق دمشالق ا (94)
من الصالحين من اه  بيت المقدا بدا لعلمدالم وتقالواهم وهالي ممتالد  مالن سالف: الوبال  بالالقرب مالن 
ندالالر ي يالالد وهالالي ذات بيالالوت ومالالدارا وربالالط وخانقالالاوات واسالالوا  عميمالالة ووالالاما وبدالالا الكثيالالرمن 

؛  390ص، 3ج، البلالدانمعوالم ، للم يالد ينمالر  يالاتوت .تبورالصالحين وو  سالكاندا مالن الحنابلالة
تحفالالة النمالالار يالالي عوا الالب ، م(1377هالالـ /779ابوعبالالد ا محمالالد بالالن ابالالراهيم)ت ، ابالالن بطوطالالة

ابالالن  ؛ 60ص، م(2009، بيالالروت، )دار صالالادر، 3ط، اسمصالالار المعالالروف برحلالالة ابالالن بطوطالالة
 .320ص، ن هة اسنام، وينمرماذكر  البدري؛  8ص، القم د الووهرية، طولون

وباله الكدالف يقالا  ، ه البدري هو وب  مبارال به لثالار اسنبيالا  والصالحابة واسوليالا تاسيون تا  عن (95)
 .339ص، وبه مغار  الدم.للم يد ينمر  ن هة اسنام،  انه كدف اصحاب القصة

 .362ص، ن هة اسنام (96)
 385-374ص، ن هة اسنام (97)
وان هالالذ  ، ب الفالالرادياوبالالا، وبالالاب البريالالد، ذكالالر الم لالالف ان بدالالا ثمثالالة ابالالواب هالالي بالالاب ويالالرون (98)

 .21ص، اسبواب اذا اغلقت تحصنت المدينة.ن هة اسنام
 .19-15ص، ن هة اسنام (99)
باب كيسان هو الباب الشمالي لدمشق وينسب الى كيسان مولى معاوية بالن ابالي سالفيان سناله او   (100)

، امن هالالة اسنالال، البالالدري ؛ 218ص، 1ج، تحفالالة ذوي اسلبالالاب، مالالن نالال   بقربدالالا.ينمر  الصالالفدي
 .24ص

باب تومالا هي احالدا ابالواب دمشالق تالا  عندالا البالدري اندا مالن شالام البلالد ينسالب الالى عماليم مالن  (101)
 .25-24ص، وسمي  بأسمه وكان له عليدا كنيسة.للم يد ينمر  ن هة اسنام، عمما  الروم

 .25ص، ن هة اسنام (102)
 .27ص، ن هة اسنام (103)
 .29ص، ن هة اسنام (104)
 .96ص، 80ص، 73ص، 66ص، ن هة اسنام (105)
 .366ص، ن هة اسنام (106)
 .10ص، ن هة اسنام (107)
 .477ص، 1ج، معوم اسدبا ، الوبوري (108)
 .186ص، الروع المعطار، باب ويرون  بناها ويرون بن عاد (109)
هو اتالدم ابالواب دمشالق اسصاللية السالبعة التالي اختطدالا اليونالان واطلالق علياله اسالم  الباب الصغير  (110)

ويالي العدالد اسيالوبي ، بعد الفت: اسسممي لمدينة دمشق لكونه اصغر ابالواب المدينالةالباب الصغير 
ومالالن اسالالما ه اسخالالرا البالالاب القبلالالي وبالالاب الحديالالد. ينمالالر ابن  تالالام الملالالال المعمالالم عيسالالى بتوديالالد 

، 1ج، معوالالم دمشالالق التالالاريخي، الشالالدابي؛ 158، 85صالالص، 2ج، تالالاريخ مدينالالة دمشالالق، عسالالاكر
 .213ص، 2ج، 26ص
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 وهو الذي ن   عليه ي يد بن ابالي سالفيان يالي حصالار المساللمين للالروم ودخال  مناله وسالمي  تا  البدري
 .24ص، بذلال سنه اصغر ابوابدا حين بنيت.للم يد ينمر  ن هة اسنام

وتساللم الُملالال عنالد مالوت ابياله ولاله ثالمث ، احد خلفا  بني امية عقد له ابو  بوسية العدد مالن بعالد  (111)
  من اربا سنوات غال ا خملدالا القسالطنطينية تالويي سالنة اربالا وسالتين وثمثين سنة وبقيت دولته ات

تحقيق بشالالالارعواد معالالالروف ومحالالالي هالالالم  ، سالالالير اعالالالمم النالالالبم ، للدور .للم يالالالد ينمالالالر  الالالالذهبي
 .40-35ص، 4ج، م(1984، بيروت، )م سسة الرسالة، السرحان

 .24ص، ن هة اسنام (112)
، ن هة اسنالالام.الالالدين محمالالود بالالن  نكالالي الشالالديدتالالا  البالالدري  ان مالالن ايتتحدالالا هالالو المرحالالوم نالالور  (113)

 .26ص
وكالان شالديد المدابالة ، محمود بن  نكي  هوالملال العاد  نورالالدين صالاحب حلالب تملالال بعالد ابياله (114)

م(.للم يد ينمر  1173هـ/569)كام  العق  ه م الفرنوة اكثر من مر  تويي سنة، حسن التواةا
وييالات اسعيالان وانبالا  ، م(1282هالـ/681ر )تشما الدين احمد بن محمد بن ابي بك، ابن خلكان
العبالر ، الالذهبي؛ 87ص، 2ج، د.ت(، بيالروت، دار صالادر، )تحقيالق  احسالان عبالاا، ابنا  ال مان

، دار الكتالب العلميالة، )تحقيق  ابو هاور محمد السعيد بسيوني بن  غلالو ، يي خبر من عبر وذيله
 .58ص، 3ج، م(1985، بيروت

 .26ص، ن هة اسنام (115)
 .28ص، ا  البدري  ان من يتحه هو الملال الناصر بن ايوب.ن هة اسنامت (116)
الناصر بن ايوب هو السلطان صمع الدين يوسف بن ايوب بن شادي ولد يالي تلعالة تكريالت يالي  (117)

تقالدم يالي المناصالب مالا عماله اسالد الالدين شاليركو  الالى ان تالولى الساللطنة  العرا  من ابوين كرديين
لفرنوالالالة والصالالالليبيين واشالالالدر معركالالالة هالالالي معركالالالة حطالالالين العمالالالام وهالالال م ا وخالالالاع المعالالالارال

، اليالايعي؛ 155-139ص، 7ج، وييالات اسعيالان، م(.للم يد ينمر  ابن خلكالان1187هـ/583)سنة
مالالرل  الونالالان وعبالالر  ، م(1366هالالـ/768عفيالالف الالالدين ابالالي محمالالد عبالالد ا بالالن السالالعد بالالن علالالي )ت

، )دار الكتالب العلميالة، المنصالورتحقيالق  خليال  ، اليقمان يي معريالة مالا يعتبالر مالن حالوادث ال مالان
 .352-333ص، 3ج ، م(1997، بيروت

 .28ص، ن هة اسنام (118)
احالالالد العشالالالر  الالالالذين شالالالدد لدالالالم  هوالقا الالالد عالالالامر بالالالن عبالالالد ا بالالالن الوالالالراع عالالالرف بالالالأمين اسمالالالة (119)

، ابالالالن العمالالالاد؛ 435ص، 25ج، تالالالاريخ دمشالالالق، الرسالالالو )ص( بالونة.للم يالالالد ينمالالالر ابن عسالالالاكر
 .166ص، 1ج، شذرات الذهب

 .30ص، ن هة اسنام (120)
تبالة النسالالر هي اكبالر تبالالاب الوالالاما اسمالوي وعريالالت بدالذا اسسالالم سن رواتاتدالالا التالي علالالى يميندالالا  (121)

حالدا ق ، ابالن كنالان؛ 107ص، اعمم الورا، ويسارها تشبه اونحة النسر.للم يد ينمر ابن طولون
 .98ص، الياسمين

 .45-34ص، ن هة اسنام (122)
باتوالا  حكالر ويقالا بالالقرب مالن بالاب النصالر  شأ  نا ب الشام تنك  وعرف باسمهالواما الذي انهو (123)

، السما  على ندر بانياا بدمشقواستمر بنا   مد  سنة كاملة ووع  ييه ماذنة مالن اومال  مالآذن العدالد المملالوكي
ر )نشال، ن هالة الريالا  يالي شالرع حالا  اسسالوا  بدمشالق، كان ايتتتاحه يوما مشالدودا. ينمالر ابن بالن عبالد الدالادي

 .202ص، ذي  ثمار المقاصد، طلا ؛ 19ص، ت(0د، حبيب ال يات
نا الب ، هو اسمير الكبير المديب العاد  ابو سعيد سيف الدين اسشالريي الناصالري تنك  الحسامي (124)

ولب إلى مصر وهو صغير ياشترا  الملال األشرف ثم صالار إلالى الناصالر يوعلاله ، السلطة بدمشق
م وتام بفت: ملطية وروا بأسرا وغنا م وما  كثير يعمم شالأنه المير عسكر  الصب: نا با  على الشا
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النوالوم ، ومكث يي نيابتدا الى وياته للم يد عنه ينمالر  ابالن تغالري بالردي، وهابهُ األمرا  والنواب
 .41-38ص، اعمم الورا، ابن طولون ؛ 117ص، 9ج، ال اهر 

سبلالالالق وتطالال  عليالاله تلعالالالة ميالالدان القلعالالة وعرف بالميالالالدان اسخةالالر ويقالالا الالالالى وانالالب القصالالر ا (125)
 .123ص، ثمار المقاصد، دمشق.للم يد ينمر  ابن عبد الدادي

 .6ص، ن هة اسنام (126)
 .60ص، ن هة اسنام (127)
 .337ص، 334ص، 125ص، ن هة اسنام (128)
 .6ص، ن هة اسنام (129)
 .118ص، ن هة اسنام (130)
 .6ص، ن هة اسنام (131)
 .11ص، ن هة اسنام (132)
تسلطن بعد مقت  الممفالر تطال  اصالله تركالي  ن الدين ابوالفتوع الصالحي النوميالسلطان ركهو (133)

عرف بالبندتداري ترتى يي المناصب تسلطن بعد مقت  تط  ولقالب بالملالال المالاهر ، الخذ من بمد 
للم يالالد ينمالالر  ببيالالرا ، ووةالالا اسسالالاا القالالوي لبنالالا  دولالالة المماليالالال ويعالالد الم سالالا الحقيقالالي لدالالا

م( مختاراسخبالار تالاريخ الدولالة 1324هالـ/ 725ن عبالد ا الخطالا ي )تركن الالدين بال، المنصوري
)الالالدار ، تحقيالق  عبالالد الحميالد صالالال: حمالدان، هالالـ702اسيوبيالة ودولالة المماليالالال البحريالة حتالالى سالنة 

 0 522-520ص، 1ج، السلوال، المقري ي ؛ 12ص، م(1993، القاهر ، المصرية اللبنانية
  عناله البالدري يمر علالى تريالة ال بالداني كالالبحرالى ان يلتقالي ندر بردا احد اندار بمد الشام تا (134)

 .94-91ص، على ترية الفيوة.ن هة اسنام
 .74ص، ن هة اسنام (135)
 واما اسيرم يقا هذا الواما يي حالار  الفالواخير انشالأ  اسميرومالا  الالدين نا الب الساللطان اسيالرم (136)

ي البركالالالات محمالالالدبن ابالالالي نا الالالب السالالاللطنة بالصالالالالحية واو  مالالالن خطالالالب بالالاله هوشالالالما الالالالدين ابالالال
 .566ص، الدارا، النعيمي؛ 157ص، ثمار المقاصد، للم يد ينمر ابن عبد الدادي.الع الحنفي

المدرسة الناصرية  هي من احسن المدارا يي بنياندالا تقالا مقابال  الوالاما اسيالرم وتالدبنيت تبلاله  (137)
؛ 157ص، ر المقاصالالدثمالالا، بناهالالا السالاللطان الناصالالر صالالمع الدين.للم يالالد ينمالالر  ابالالن عبالالد الدالالادي

 .570ص ، الدارا، النعيمي
 .221ص، ن هة اسنام (138)
 .41ص، 11ج، الةو  المما، السخاوي (139)
شرف الدين محمد بن نصر ا بن مكارم بن الحسين بن عنين شالاعر دمشالقي واحالد شالعرا   هو (140)

  وتقالرب مناله يالوس  العصر العباسي نفا ُ السلطان صمع الدين يتنق  يي البمد المتدع الملالال العالاد
خر دولتِه ، ولم يكن من هو يالي والود  شالعر ، ولالم يساللم لالكتابه والو ار ثم للملاِل المعمم بدمشق 

للم يد ينمر  الغساني، ابوالعباا اسماعي  بن العباا بن علي بن داود بن يوسالف .الحد من هوا هِ 
والملوال ،)دارالتراث م(العسود المسبوال والووهر المحكوال يي طبقات الخلفا  1401هـ/803)ت

الفمكالالة ، م(1424هـالالـ/838احمالالد بالالن علالالي)ت، الالالدلوي؛  456، ص5ج، د.ت(، بيالالروت، العربالالي
 .98ص، م(1993، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، )والمفلكون

المصري المولد والنشأ  والويالا  اخالذ العلالم عالن  ابن نباته هو الشاعر وما  الدين محمد بن نباته (141)
وبالالرع ييالاله ويالالا  اهالال   مانالاله ونبالالغ علالى اترانالاله حتالالى اصالالب: امالالام  مانالاله يالالي العلالالم  شاليو  عصالالر 

ولالي الالدين ابالي  رعالة احمالد بالن الحسالين بالن عبالد الالرحيم )ت ، للم يد ينمر ابن العراتالي.واسدب
؛ 222-219ص، 1ج، م(1989، بيروت، )م سسة الرسالة، الذي  على العبر، م(1429هـ /826

 .223-216ص ،4ج، الدرر الكامنة، ابن حور
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ابن رشيق هو ابالوعلي الحسالن بالن رشاليق احالد اسياةال  البلغالا  لاله تصالانيف عديالد  مندالا كتالاب  (142)

للم يالد  العمد  يي صناعة الشعر ونقالد  وعيوباله وكتالاب اسنمالوذج والرسالا   الفا قالة والالنمم الويالد.
 .237ص، 5ج، شذرات الذهب، ابن العماد ؛ 85ص، 2ج، وييات اسعيان، ابن خلكان ينمر 

الصفدي هو صمع الدين خلي  بن ايبال باشر كتابة اسنشالا  بمصالر وكتابالة السالر بحلالب ووكالالة  (143)
بيت الما  بدمشق وتوتيا الدست ييدا ترال الحديث وكتب الطبا  ودرا الفقه واخذ اسدب عن ابالن 
نباتالاله والنحالالو عالالن ابالالي حيالالان وكتالالب الخالالط الملالالي: وبالالرع يالالي الالالنمم والالالف يالالي التالالاريخ واللغالالة 

، 14ج، البدايالة والندايالة، ابالن كثيالر؛ 88ص، 2ج، الالدرر الكامنالة، للم يد ينمر ابن حور.سدبوا
 .134ص، 1ج، الذي  على العبر، ابن العراتي ؛ 303ص

 .46ص، ن هة اسنام (144)
 الروحالي السالعدي نود  بن علي بن نشوان بن الماهر عبد بن رشيد بن ا عبد الدين محي هو (145)

 إلالى اسحسالان كثيالر، وسالاداتدا المالرو ات اربالاب مالن، المصالرية بالالديار نشا اإل كاتب، ال نباعي
 التالي بتربتاله وديالن بدالا وتالويي بالقالاهر  مولالد ِ  اسنشالا  ديالوان بصالاحب سالميب  لمالن او وهو الناا
 ؛ 175 ص، 1ج، ال مالان حالوادث تالاريخ، الوال ري ابالن :ينمالر للم يالد .بالقرايالة لنفساله النشالأها

تحقيالق  والاكلين ، تالالي وييالات اسعيالان ،م(1328هالـ/726الفخالر )ت ية  ا بالن ابالي، الصقاعي
، كثيالر ابالن ؛ 118 ص، م(1974، دمشالق، مطبعالة المعدالد الفرنسالي للدراسالات العربيالة، )سالويلة
 .242ص، 2ج، السلوال، المقري ي ؛ 662 ص، 17ج، والنداية البداية

 .75ص، ن هة اسنام (146)
هبة ا بن القاةي الرشاليد ابالي الفةال  وعفالربن المعتمالد  ابن سنا  الملال هو الشاعر ابو القاسم (147)

احالد الفةالم النبم كثير التخصالص اختصالر كتالاب الحيالوان ، صاحب الشعر البديا والنمم الرا الق
التي بالين القاةالي الفاةال   للواحم وله ديوان وميعه موشحات سما  دار الطرا وما ييه الرسا  

؛ 61ص، 6ج، وييالالات اسعيالالان، نمالالر ابن خلكالالانم(.للم يالالد ي1211هالالـ /608وبينالاله تالالويي سالالنة )
 .149ص، 3ج، العبر، الذهبي

 223ص، ن هة اسنام (148)
س م علمالا  عصالر  يالي الفنالون وبالرع بدالا ويالا  ، هو الشيخ ابراهيم بن شرف الدين بن عبد ا (149)

حسالالن ، م(للم يالالد ينمر السالاليوطي1476هالالـ /881يالالي الالالنمم والشالالعر لالاله ديالالوان مالالات بمكالالة سالالنة)
 .269ص، 2ج، شذرات الذهب، ابن العماد؛ 572ص، 1ج،  المحاةر

 .110ص، 92ص، 91ص، 89ص، ن هة اسنام (150)
 صالالاحب البديعيالالة، هالالو تقالالي الالالدين ابالالو بكالالربن علالالي الحمالالوي رالا ادبالالا  العصالالر ن يالال  القالالاهر  (151)

، حسن المحاةر ، م(.للم يد ينمر  السيوطي1433هـ /837المشدور  وثمار اسورا  مات سنة)
 .573ص، 1ج

 .126ص، 114ص، 111ص، ن هة اسنام (152)
ابالالن عسالالاكر ابالالن عساكر هوابوالقاسالالم علالالي بالالن الحسالالن بالالن هبالالة ا بالالن عبالالدا بالالن الحسالالين بالالن  (153)

من بيت القةا  والحديث والفقاله عساكر وليا يي اوداد  اسم عساكر وانما لقب اشتدروا ييه وهو
مالرل  ، اليالايعي؛ 60ص، 3ج، العبالر، بيللم يالد ينمالر   الالذهصاحب الم لف الكبير تاريخ دمشالق 

 .297ص، 3ج، الونان
هو العممة ابو الفرج عبد الرحمن بن علي سمي الوو ي نسبة الى محلة الوو  بالبصالر  التالي  (154)

ينتسالب اليدالالا اوالداد  صالالنف العديالد مالالن التصالانيف المفيالالد  مندالا المنالالتمم يالي اخبالالار الملالوال واسمالالم 
، . للم يالد عناله ينمالر  الالذهبيعاب يالي مال  الخميالة العباسالية وتنقي: يدوم األثر ومختصر الفنون

 .60ص، 3ج، مرل  الونان، اليايعي ؛ 365ص، 21ج، سيراعمم النبم 
وتالا  الشالعر الملالي: ، احمد بن علي الكناني العسقمني حفم القرلن يي صغر  وتولالا بالالنممهو  (155)

ه وانتفالا باله الطلبالة وتالولى تةالا  وحبب اليه طلب الحالديث يأتبال  علياله الالى ان اصالب: عممالة وتتال
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ابالالالن ؛ 64ص، 2ج، الالالالدلي  الشالالالايي، الشالالايعية بالالالالديار المصالالالرية.للم يد ينمالالالر ابن تغالالري بالالالردي
 .64ص، 1ج، در  الحوا ، القاةي

 .315صص، 33ص، ن هة اسنام (156)
وسالتان وتعنالي ارع او موةالا ، بيمالار وتعنالي المالريع، بيمارستان لفم يارسالي مالن مقطعالين (157)

معوالم اسلفالام ، محمد احمالد، وتمعة تعني موةا معالوة المرع وهو المستشفى.دهمانوالكلمة م
اسلفالالام ، ادي، شالالير؛ 41ص، م(1990، سالالورية، )دار الفكالالر، التاريخيالالة يالالي العصالالر المملالالوكي

 .33م( ص1908، بيروت، )مطبعة اسبا  اليسوعيين، الفارسية المعربة
 .114ص، ن هة اسنام (158)
 .91ص، ن هة اسنام (159)
، ن هالالة اسنالالام ،م(1364م/764)ويقصالالد بالاله المالال ر  الدمشالالقي محمالالد بالالن شالالاكر الكتبالالي المتالالويى (160)

 .106ص، الم رخون الدمشقيون، المنود ؛ 75ص
، ابن سينا ابوعلي الحسين بن علي بالن سالينا اصالله مالن بلالخ عالاب بدالا يالي مال  الدولالة السالامانية (161)

اني مناله وادخلاله مكتبتاله التالي اسالتفاد مندالا تالرال اشتغ  بالعلوم وبرع بدا وتربالة اسميالر نالوع السالام
مالرل  ، اليالايعي؛ 258ص، 2ج، العبالر، العديد من المصنفات يي الطالب وغيالر  مالن العلوم.الالذهبي

 .37ص، 3ج، الونان
 .120ص، 104ص، ن هة اسنام (162)
 .13ص، ن هة اسنام (163)
 .507ص، 2ج، السلوال، المقري ي (164)
 .37ص، القم د الووهرية، ابن طولون (165)
يالي  مراصالد اسطالمع، م(1339هالـ/739صالفي الالدين عبالد المال من البغالدادي )تابن عبد الحالق  (166)

، 2ج، م(1992،، بيالالروت، )دار الويالال ، تحقيالالق  علالالي محمالالد البوالالاوي، اسالالما  اسمكنالالة والبقالالاع
 .54ص

 .92-91ص، ن هة اسنام (167)
 .140ص، احسن التقاسيم (168)
 223-220ص، ن هة اسنام (169)
 .224ص، اسنام ن هة (170)
 .235ص، ن هة اسنام (171)
 .214ص، ن هة اسنام (172)
 .187ص، ن هة اسنام (173)
 .212ص، ن هة اسنام (174)
 .195ص، ن هة اسنام (175)
 .201ص، ن هة اسنام (176)
 .320ص، ن هة اسنام (177)
 .318ص، 314ص، 345ص، ن هة اسنام (178)
 .306-283ص، ن هة اسنام (179)
 .308ص، ن هة اسنام (180)
 .285ص، 1ج، تاريخ حوادث ال مان، ابن الو ري (181)
 .91ص، ن هة اسنام (182)
 .521ص، 180ص، 177ص، 2ج، تاريخ حوادث ال مان، ابن الو ري (183)
 .371ص، ن هة اسنام (184)
 .204ص، 3ج، الدرر الكامنة، ابن حور؛  55ص، 4ج، ذيو  العبر، الذهبي (185)
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 .360ص، ن هة اسنام (186)
 .83ص، نامن هة اس (187)
 .88ص، 4ج، صب: اسعشى (188)
يقا هذا السالو  بالالقرب مالن مسالود عنالد رالا درب الحبالالين وتالد عالرف المسالود بأسالمه مسالود  (189)

 .69ص، ثمار المقاصد، سو  الطير.ابن عبد الدادي
من اهم اسسوا  يي العصر المملوكي ومن الركا   التي يعتمد عليدا الويب ويقالا شالما  غالرب  (190)

من واما يلبغا ويعرف ما المنطقة المواور  له بتحت القلعالة.ينمر ابن عبالد الدالادي  لقربالقلعة با
 ؛ 366ص، 133ص، ثمار المقاصد

دار الكتالالاب ، )تحفالالة ذوي اسلبالالاب، م(1362هالالـ /764الصالالفدي صالالمع الالالدين خليالال  بالالن ايبالالال) (191)
 ،9ص، 2ج، معوالالالالم دمشالالالالق التالالالالاريخي، الشالالالالدابي؛ 271ص، 2ج، م(1983، بيالالالالروت، الوديالالالالد

 .32ص
، 120ص، ثمار المقاصالد، بينه وبين سو  السقط مدرسة. ابن عبد الدادي وهو يقا تحت القلعة (192)

 .366ص
، ثمالار المقاصالد، يقا هذا السو  خارج الباب الصغير بالقرب من واما والراع.ابن عبالد الدالادي (193)

 .557ص، الدارا، النعيمي ؛ 205ص، 105ص
 .63ص، ن هة اسنام (194)
 .199ص، 4ج، لشامخطط ا، كرد (195)
 .240ص، الروع المعطار (196)
 .76ص، ن هة اسنام (197)
 .187ص، ن هة اسنام (198)
 .235ص، ن هة اسنام (199)
 .213ص، ن هة اسنام (200)
 .190ص، 4ج، خطط الشام، كرد (201)
 .212ص، ن هة اسنام (202)
 .340ص، ن هة اسنام (203)
 .364ص، ن هة اسنام (204)
 .215ص، 4ج، خطط الشام، كرد (205)
 .363ص، ن هة اسنام (206)
 .43-42ص، 2ج، معوم دمشق التاريخي، الشدابي؛ 85ص، ثمار المقاصد، ابن عبد الدادي (207)
 .226-224ص، 4ج، خطط الشام، كرد (208)
 .363ص، ن هة اسنام (209)
سالالال النقالالود اوةالالربدا تعنالالي طبعدالالا علالالى حديالالد  تالالنقب او تخالالتم بدالالا تلالالال النقالالود وهالالي ةالالرورية  (210)

، 4ج، المخصالص، ابالن ساليد ؛ 260ص، 2ج، العالين، الفراهيالدي.ين الويد والالردا  منداللتميي  ب
 .82ص

 .226-224ص، 4ج، خطط الشام، كرد (211)
 .60ص، ن هة اسنام (212)
 .363ص، ن هة اسنام (213)
ومعناهالا بيالت السالمع وربمالا تيال  ال ردخانالا  وتعنالي بيالت الال رد او الالدروع لمالا يياله مالن انالالواع  (214)

، حالالالدا ق الياسالالالمين، ابالالالن كنالالالان؛ 13ص، 4ج، صالالالب: اسعشالالالى، د ينمر القلقشالالالندياسسالالاللحة.للم ي
 .86ص، معوم اسلفام، دهمان؛ 132ص
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وما لكلمة ووشن وهو ةرب من الدروع كانت سا د  يي العصر المملوكي يلبا يي الحروب  (215)

 ؛ 57ص، معوم اسلفام التاريخية، للم يد ينمر دهمان.للوتاية من ةربات السيوف والرماع
يقالالالا هالالالذا السالالالو  ونالالالوب الوالالالاما اسمالالالوي بالالالين سالالالو  الصالالالاغة يالالالي طريالالالق سالالالو  البالالال وريين  (216)

 .39ص، 2ج، معوم دمشق التاريخي، للم يد ينمر الشدابي.وهومختص ببيا انواع السمع
 .206ص، 4ج، خطط الشام، كرد (217)
، ثمالار المقاصالد، يقا هذا السو  ترب سو  القمنسيين وبووار باب الخواصين.ابن عبد الدالادي (218)

 .37ص، 2ج، معوم دمشق التاريخي، الشدابي؛  63ص
 .29ص، 2ج، معوم دمشق التاريخي، الشدابي.يقا هذا السو  بالقرب من سو  النحاسين (219)
وهو سو  تديم ممصق لحصن ويرون بالقرب من باب الحديد وهويي منطقالة تحالت القلعالة.ابن  (220)

 .27ص، اسنامن هة  ؛ 85ص، ثمار المقاصد، عبد الدادي
 .363ص، ن هة اسنام (221)
 .341ص، ن هة اسنام (222)
 .363ص، ن هة اسنام (223)
 .345ص، ن هة اسنام (224)
 .347ص، ن هة اسنام (225)
والتالي بناهالا سالابور بالن اردشاليراحد ملالوال يالارا ، وينسب الالى سالابور احالدا كالور بالمد يالارا (226)

وتمالا ييدالا اسةالداد مالن الثمالاروالكروم والعسال  والتي تشتدر ببساتيندا التي تشبه بسالاتين الشالام وت
 .200ص، لثار البمد، الق ويني؛ 63ص، 2ج، المسالال والممالال، البكري.وال يتون

 .362ص، ن هة اسنام (227)
ةالالرب ، ابالالن طولالالون؛ 129ص، 2ج، معوالالم البلالالدان، تريالالة مالالن نالالواحي غوطالالة دمشالالق.ياتوت (228)

 .155ص ، الحوطة
اسالتعم  يالي العصالور اسسالممية وهالي ردا  واسالا مندالا المالورد  وما ا ار وهونوع من اللبالاا (229)

؛ 37ص، معوالم الممبالا، والموشى وهو خاص بالخلفالا  والقةالا  سةالفا  الديبالة والوتالار.دو ي
 .183ص، الممبا العربية، العبيدي

 .204ص، 4ج، خطط الشام، كرد (230)
 .363ص، ن هة اسنام (231)
 .363ص، ن هة اسنام (232)
سو  يي شما  الشر  من والاما محالي الالدين وونالوب المدرسالة الب وريالة التالي بسالف: يقا هذا ال (233)

الشالالدابي ؛ 310ص، القم الالد الووهريالالة، تاسالاليون وهالالذ  اسسالالوا  تخالالتص ببيالالا القطن.ابالالن طولالالون
 .49ص، 2ج، معوم دمشق التاريخي

 .62ص، ن هةاسنام (234)
تحقيالق  ، ر امرا  الشام والو يالر اسعم  الخطير  يي ذك، ع  الدين محمد بن علي بن ابراهيم (235)

 .37ص، 1 ، 1ج، م(1991، سورية، )منشورات و ار  الثقاية، يحيى  كريا عبار 
 .220ص، خطط الشام، كرد (236)
 .222ص، خطط الشام، كرد (237)
 .363ص، ن هة اسنام (238)
 .376ص، القم د الووهرية (239)
 .364ص، ن هة اسنام (240)
 .366ص، ن هة اسنام (241)
 .359-358ص، هة اسنامن  (242)
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ابو عبد ا محمد بن ابالي بكالر )كالان حيالا  يالي القالرن السالادا الدوالري / الثالاني عشالر ، ال هري (243)

، د.ت(، بورسالالعيد، )مكتبالالة الثقايالالة الدينيالالة، تحقيالالق  محمالالد حالالاج صالالاد ، الُوْعراييالالة، المالاليمدي(
 .36ص ، 31ص

 .366ص، ن هة اسنام (244)
 .465ص، 2ج، معوم البلدان (245)
 .84ص، ن هة اسنام (246)
 .118ص، 111ص، 105ص، ن هة اسنام (247)
 .240ص، الروع المعطار (248)
 .364ص، ن هة اسنام (249)
 .347ص، ن هة اسنام (250)
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 الملخص
شةة   لمربكةةاللبح راةةالبح ررمةةال ةة لبحعةةربلل ةة لعصةةرلبحخ ةة  لبح ةةيمه ل

 اةةةفل ةةعىلب  ةةةو لبحفقحةةةالقبكو رهةةةولقع مويهةةةول،لثيةةالبنلم مي ةةةونلع ةةةىلل ضلبحيب ةةة 
م رب لبدقب لهاهلبحمربكاللقاليمرهولمضلخن لجهيده لبحخ لمةولب  رة لا ةخمرل

و ة لبحرخواية للقحةىلهةاهلقا،ل  لبحخلي لحياةفيلل ضلبحيب ة لبحخة ل شةأ لع ية 
ثيةةةتلاو ةةة ل،لقع ةةةىلبحةةةرر لمةةةضلل ل ةةةفب واهولبألقحةةةىلاو ةةة لم ةةةيلا،لبألمةةةوكض

بملل هةةةةولالةةةةي  ل،لااةةةخال خع ةةةةي لبحصةةةة و لبحمربثةةة لبألقحةةةةىلح اةةةةربن لقبحرخومةةةا
قاي ةةةع لحخنخاةةة لإحةةةىل قب ةةةولبحم ةةةءفلحخ خةةة لثيةةةالبنللك ةةةرلقانخشةةةرل ةةة لبممةةةوكضل

 وةننلعةضلث اةو ل،لث ل يهةولبحل ثةابألخر لاوحم وجفلقبحءيبم لبحخ لاو لنخةالب
امةةولاو ة لمنةةو  ل،لبحع ة لبحخة لاةةو لنةفنرهولبحع مةةونل ة لهةاهلبحم ةةوجفلقبحءيبمة 

بحع مونلبحخ لقم ورهولبحل ثالقاعافل يهولبحمنوفرب للثةف لهةاهلبحمربكةاللبحخة ل
 وةةننلعةةضلبألمةةوكضلبألخةةر لبحخةة ل،لشةةءع لع ةةىل شةةرلبحع ةة لقبحمعر ةةالا ةةابش

ألدمونلع ىلماخ ةللمربثة لد ب ةواه لقلم ةوثه لاوم ةيبللكو لنبمهولبحع مونلقب
قبحخةةة لاو ةةة لمةةةضلبحم خقيةةةو ل،لقثيب يةةة لبحةةةي ب يضلقبحمكخثةةةو لبحعومةةةالقبحاوصةةةا

بحر ةةةر لقبحخةةة لاميةةة لمنخةةةف و لثاوهيةةةالحهةةةبمنلثيةةةتلاةةةخ لثينهةةةولاثةةةود لبحياو ةةةو ل
بحماخ  ةال ةةيضلهةةبمنلقبحخةة لاو ة لاعةةول ن ةةوي لبحرخةة لبحخة لاناةة لبحيهةةولمةةضلاةة ل

ف لقصةةي لقبحخةة ل كةةي لمعوةةهولمالةةيطلمبح يهةةوللقلماةة لبحن ةةوخيضل ةة لثةة
قهةةاهل،لبحةةانضل ايمةةي ل خأحي هةةو،لثيب يةة لبحةةي ب يضللقلع ةةىلبنةةف لا ثةةالبحشةةيي 

بحرخةة لم ةة ل قبجةةونلا يةةربنلمةةضل  ةة لماخنيهةةولخوصةةال ةة لب ةةيبلل يةة لقشةةربنلهةةاهل
 وةةةةننلعةةةةضلقجةةةةيدلبحمكخثةةةةو لبحوةةةةامالبحخةةةة لاةةةةو لننشةةةةئهولبحاوصةةةةال،لبحرخةةةة 

قاشةةةءي لبح ةةةنايضل،لبحعومةةةالقارةةةي لمخوثةةةالح ءميةةة لح خةةةالقدلمةةةوحع  لقبحمعر ةةةاقل
لقبألمربنلقبحي  بنلبح يمهييضلع ىلبح راالبحع ميال  لهابلبحعصر.
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 : المقدمة
بح مفلبل  لبحعوحميضلقبحصن لقبح نيلع ىلخيرلبحمر  يضلم مةفلبحن ة لصة ىل

ل..ق عف،لهللالع ي لق   لقاحالبجمعيض
 ةة لعصةةرلبحخ ةة  لبح ةةيمه ل هوةةالع ميةةالشةةوم ال ةة لاةة لميةةودنضللشةةهف لم ةةفبد

ثيةةتلب ارةةال ل يو ةةالبح ةةيمهييضلع ةةىل نةةونلثوةةو  لب ةةنميال ويمةةالع ةةىلاشةةءي ل،لبح يةةو 
ثيتللقحةىل نة ل يمة لبهخمومةونلا يةربنل همةول،لبحع  لقبحياو القمنشرهمولافعومالب و يالح فقحا

 اهةةونلقبمدمةةونلقبحشةةعربنلقبحم رةةرمضلمةةضل أ  ةةيبلبحمكخثةةو لبحوةةامالقب ةةخال يبلبحع مةةونلقبح
ممةولجعة لم ةفبدلرو ةالحرة لمةولنخمنةوهلبحميا ةي ل ة ل،لبح ن  القبح  ريةيضلقبألاثةونلقريةره 

لك لبم  ون.
كو لمضلله لعيبم لب دهو لبح راةالبحع ميةالقبح ررمةال ة لهةابلبحعصةرلهةيلقجةيدل

بحلثاةةو لمةةضلبحل ثةةالمربكةةاللحهةةاهلبح راةةالنبمهةةولبحاوصةة لقبحةةفب  لمةةضلماخ ةةللبمجنةةوطلقل
 وننلعضلبهخمويلبح نايضلقبألمربنلبح ةيمهييضل هةاهلبحلثاةالقاارم هةول،لقبحميا يضلقبحع مون

قاةةو لمةةضل خةةودلهةةابل،لمةةضلبحةة نطلبح ةةيمه لقبرةةفبللبحهةةفب ولقبحعلو ةةولع ةةىلبحمخميةةالمضلمةةنه 
،لوبمهخمويل شينلبحمكخثو لبحوامالقبثخيبيهولع ىل  وي لبحرخ لمعوهولماليطلمبح يه

امولب شر لعود لبهفبنلبحرخة لإحةىلبألمةربنلقبحةي  بنلمةضل،لقاشءي لبحمبح يضلع ىلبحخأحيف
إمةةول،للقلار يةةفلبحمةةبح يضلمةةضل  ةة لبألمةةربنلقبحةةي  بنل خةةأحيفلهةةاهلبحمبح ةةو ،ل  ةة لمبح يهةةو

امول خر ل،للقلحني لبحشهر ،لامعونل  لبحمو لمضل   لبحمبح يضلقااحكلحني لبحالي لحفنه 
،لخةة لبحن  ةةيالبحخةة لاو ةة لاء ةة لإحةةىلب ةةيبللم ةةفبدلمةةضلاةة لثةةف لقصةةي بم ةةيبللموحر

لقم  ل قبجونلا يربنلمضل   لماخنيهولمضلبح ئو لبحميا القاوح  لبحعوح .
بهخ ل ن ل يم ل نشةرلبحع ة لقاارمة لبألاثةونلقبح ن ة القبحم رةرمضلقبح  ريةيضل رةو ل

ي لبحل ثةالع ةىلبمهخمةويلب شونه لح  يمو  خو و لاءو  لمضلبهخمومه ل ن يغلبحل لقاشء
قب شةونلبحعمةةويرلبحل يةالبحخة لاو ة لااةةفيلموحف جةالبألقحةىلمنشةئيهولقثوشةةيخه ل،ل هةابلبحع ة 

قحع نةولمل ثةوحغلحي  نةولب لثمةر لب دهةو ل،لقااحكلحني لبحشةهر ،لقمضلث لبحمرلىلمضلبحعوما
معر ةةال ةة لقبحةةا لا    ةة لهيةة لبحياو ةةالقبح،لهةةاهلبح راةةالبحع ميةةالقبح ررمةةال ةة لهةةابلبحعصةةر

ق ةةرق لصةة ي لمةةضلبحع مةةونلقبمدمةةونلقبحم رةةرمضل،لجميةة لبق ةةوطلق ئةةو لبحمءخمةة لبح ثو ةة 
قمةةولبثفثةة لهةةبمنلمةةضلع ةةييل،ل ةةود لهةةاهلبح راةةالممةةولنةةفع لثوةةو انولبم  ةةو يالبحعرماةةا

لقاخ يهلمضلمبح و لقمول ظميهلمضلبشعو لخ ف لاو ماه لع رلبحعصي .
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 أوال  : الرباتيب :
خقةو لقم ردهةةولبحمكخَة لبحرخواية لهة لجمةة  قهة لميلةة لاع ة لبحرخومةةالقبحمكخة لميلةة ل،لا 

 (1 قبحرَخو ل لبحص يو .،لقبحمكخ ل لبحمع  ،لبحخع ي 
ق ةفلعر ة لبحعصةرل،لاعفلبحرخواي لمضلل فيلقبق لبحمربكاللبحخع يميالعنفلبحم ة ميض

ل.(2 رخوماقل  لاو لنهفبلإحىلاع ي لبحص يالبحاربن لقبح،ل   لب  نيلمنالبحعصرلبحءوه  
حمةةولجةةونلب  ةةنيلدب يةةونلإحةةىلا ةة لبحع ةة ل ةة للق لا ةةال الحةة لع ةةىل  ةةي لبحهةةف ل

َرْأ ِباْنِم َربِهَ  الَِّعي َخَل َ م مفلص ىلهللالع ي لق   ل ل   ًْ نَساَن ِمهْن َعَله   *ا َرْأ *َخَلَ  اْلِْ ًْ ا
نَساَن مَ *الَِّعي َعلََّم ِباْلَقَلِم*َوَربََّ  اْنَْكَرمُ  ل.(3 ((ا َلْم َرْعَلمْ َعلََّم اْلِْ

قمةولنخصة ل،لكو لبح رضلبم و  لمضلبحرخ و لهيلاع ي لبحص يو لبحاةرا لبحرةرم 
مثودةل،لبملب لبحنوشفلعود لن فللموحخع  ل  لهاهلبحرخواي ل(4 ،لم لمضلع ييلبح  القبمد 

ل(5 ،لقشيئونلمضلبح  و لق عيلبمشعو لقبألميو ،لبحاربن لقبحرخومالق عيلبح ي لبحارا يا
بملب لمعيلمع م لهاهلبحرخواي ل ع مي لبحنوشئالل وونلمعيلبح ةنضلقبح ةربييلقبحن ةيل

امةولاةو يبلنةبثرق لاع ةي لبح نةو لقا فةيظهضلبحاةرا لبحرةرم لقخوصةالل(6 ،لقبحعرقضلريرهةو
ل(7 ل ي  لبحني .

كةةو لهةةبمنلبحل ثةةالبحنوشةةئيضل كخ ةةي لع ةةىللحةةيب لمةةضلخشةة لبم نةةيطللقبحاشةة ل
قاةو لع ةىلمع مةيه لل(8 ،لقلث خةيبلمكو ة لد  ةونللخةربنل،ليلمةضلد طلم ةيهقا مول ررة،لبحعود 

ريةرلب لبحر ةعل هة لحةي لمعنةوهلبحمييعةال،لب لنر ايبل ه لقب ل اةفميبلحهة لبحنصةجلقبحمشةي  
قامكن لمضلبم ةفب ل،لقانش لبحاهض،ل وحخر يالبح عله لبحخ لا ن لبحشاصيا،لقبم خ ني

 ن ةفلمةضلبحخرهية لب لحة ل،لالاةبد لبحةىلبح يلةىأل لبح رمةالبحم راة،ل فق لثرمةالمل اةا
قهةالل(10 ،لحابلاو لبحمع مةيضلنبد ةي ه لموحء ةفلقبحوةر لقبح ةث للثيو ةونلل(9 ،لنن  لبحخرري 
بقلبكيرلمةضل،لبقلاثواأل  لث ظ ،لبيبلايو  لبحخ ميالعضلبم ثو لبحىلبحمع  بحعاو ل كي ل

 ةو ل،لر ل  ة لايجية لبحعاةو لحة  ع ية لب لنن هة لبكيةرلمةضلمة،لقريرهولمةضلبمخلةون،لبحالأ
ل(11 ل.ا و  لنبَ  لموحعاو لاوحور لبحا ل ء لب لمنالمفلعضلثناللر و 
بحةةةةانضلاةةةةو يبل(12 ،لكةةةةو لبممةةةةونلنخشةةةةفدق ل ةةةة لبخخيةةةةو للقحئةةةةكلبحمع مةةةةيضلأل نةةةةويه 

ملاخءةةةةوق للثيو ةةةةونلمعةةةةيل ر ةةةةو لبحا ةةةةاللبحخةةةة لاو ةةةة لااخ ةةةةلل،لنخاولةةةةي لبجةةةةي بنل هيةةةةف 
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 يةةفلل ةة لل(13 ،لبلبثةةيب لبمةةونلان هةة لبحم يشةةيالمةةضلرنةةىلق اةةربثءومهةةولقب يبعهةةولمةةوخخن
 ء ل  ع ىلثفل ي لب ضل  ني ل ،ل ء لع يه لب لمل  ر يبل  لبحخع ي ل يضلرن لق اير

عة ...،لبحعف ل  لبحخع ةي  قب ل،ل(14 ل((قمل  وة لمعوةه لع ةىلمعةيلقحيا ولة يبل ة لبحء 
ل(15 لكو لمعوه ل كريلموحهفب و.

او لمنه ل،لحعومال  لهاهلبحرخواي لمع مي لأل نونلبحاوصامءو  لمع م لبقمدلب
قاةةةةو لهةةةةبمنللث ةةةةضلثةةةةومنلمةةةةضلمع مةةةة ل،لبح  ةةةي لقبمخثةةةةو  لقبح قيةةةة لقبحم ةةةةفالقبحماةةةةرةل

قاةةو ل،لبملل لبحةةثعيلمةةضلهةةبمنلبحمع مةةيضلحةة ل كي ةةيبلنخاولةةي لل لبجةةي ل(16 ،لبحعومةةا
 ةة لثةةيضلإيبلاةةو لبحمع ةة لل(17 ،لاف م ةةه لحهةةبمنلبحل ثةةالبثخ ةةومونلبلاعةةوحىلقا ثةةونلحرجةةر

 وصةةربنلقحةة ل  ةةخ فلمنةة لبحل ثةةالبقلبحمخع مةةي لممةةولبشةةخرطلع يةة لبممةةونللقلبألقحيةةونل أ ةة لمل
لمولمةضل ع ة لب نةونلبحا  ةونلقبحةي  بنل ة لبح ية لل(18 ،ل علىلمضلبألجر لبحمخ علع يهولمع 

جع هةةة ل،لر قاو ةةة لاصةةربلحهةة ل قباةةة لا يةةل(19 ،لمةةوحمبد يض( بح ثو ةة لقبحاةةود ل اةةةفعر يبل
مع ةة ل،ل(20 قمةةنه لبحم وةة لبحوةة  ،ل  يشةةي ل ةة لخ ةةيلمةةضلبح ةةي لق ةةعالمةةضلبحةةر لل

مع ةةةةة لبحا ي ةةةةةالبحرشةةةةةيفلقب نيةةةةة لبألمةةةةةيضل،ل(22 قبحر ةةةةةوي ل(21 ،لبحا ي ةةةةةالبحمهةةةةةف لبح ثو ةةةةة 
ل(23 .قبحمأمي ل

،ل نلرةرقلل لاو ة لا ةكلبحرخواية لم ة لبحعنو ةالمةضلبحر ةربنلقبم يةو لقبمرنيةون
،لالبألقحةةةةىلبحخةةةة لاهةةةة نلبحصةةةة يو لحمرث ةةةةالبحف ب ةةةةال ةةةة لبحم ةةةةءف هةةةة لبحمرث ةةةةالبحخمهيف ةةةة

  لاو لبممرلمخرقاَولبحةىلبمةونلهةبمنل،لقبحخ لح ل كضلحهول ضلمعيضل  لبحفخي لبحيهو(24 
ل(25 ل.( نيب 7-5 يفلب ه لروحثَولمونر  ي ل  ل ضل ،لبحخنميا

كةةو لبحر خقةةو لع ةةىلمةةف لبحعصةةرل ثةةو  لعةةضل نةةونلم ةةي ل ةة لبح وحةة لع ةةىلهيئةةال
قمكةةي لم رقشةةونلم صةةيرل،لحةة ل كةةضل  عخنةةىل خأثييةة لعنو ةةالا يةةر ،لبح يةة لمر ةة للقلم ةةخلي 

عود ةةال ء ةة لع يهةةولبحصةة يو لمخةةر عيضلثةةي لبحمع ةة لبحةةا ل ء ةة لع ةةىلار ةة لمرا ةة للقل
قاةو لمعوةهولن نةىلع ةىل(26 ،ل  مولداالعرمواللقل ةرمرلحةي لع يهةول ةي ل ةرب لم ةي 

ق  مولاو  ل ة ل يةي لبحمةبد يضل،لصيَملعنهوق عوهولبمخرلم ،لبمر  لمءو  لبحم ءف
ثرصَوع ىلبحنظو القبمعودلبحخنميالبحص و لعضلبحم ةوجفلاةي لبحصة يو لمنخ ةر ق لمةضل

ل(27 ل.بحنءو و 
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ثيةةتلاو ةة لشةةوم البحخر يةةال،لقممةةولااةةفيلدحيةة لع ةةىلب لح ر خقةةو لدق لعم ةة لمهةة 
بحعصةةي لقلدبمةة لبم  ةةوللقى لبحفقحةةالا نةة ل يةويلبحرخوايةة لع ةةرل،لقبحخع ةي ل ةة لبحي ةة ليباةة 

 و خشر ل  لبحم ةن لقبم  ةو ل ة لبحمةف لحخاةفيلخةفمواهولأل نةونلبحم ة ميضلعومةال،لع يهو
صي  لقبل العمولننث  لب ل افيلح نوشئالمةضل،ل(28 ق فل فم لاخ لبح  ثا،لدق لامييال

بحا لنخيحىل،لقبحخ لاو  لا  ل  ومالبحم خ  لقعر ونه،لمثودةلبحع ييل  لهاهلبحرخواي 
امةولل(29 ،ل بقحيالبمشرببلع ىلمول افيلإحىلهبمنلبحص يو لقبح خيو ل  لهاهلبحرخواي م

قمف لاأثيرلبح  ثال  للعمةو ل،ل ظهرليحكلج يونلمضلبهخمويلبحا  ونلموحمع ميضلقبحمبدنيض
 يةةفلل لبحةةثعيلننرةةرلمهمةةالهةةاهلبحرخوايةة لقمنعخهةةولمأ هةةول،لبحر ومةةالع ةةىلمةةبد  لبحصةة يو 

م ءةةالل لبحعةةوم يضل ةة لهةةاهلبحرخوايةة لل(30 ،لبحخع ةةي لقعةةفيلالةةي هارماةةاللد لإحةةىلجمةةيدل
ب خصرقبل  لرونخه لع ىلا فيللبحارا لح ن نلقا اينه لبصي لبحفنضلقبحثعفلعضلبحم وي ل
بحف ييمالممولبد لبحىلبحءميدلقعفيل ف  لبحمخع ميضلع ىلبحايضل  لبحع ييلبحعا يةالبحخة ل

لل(31 افق للثيو ونلثي لبألمي لبحفننيا.
ةةردلع ةةىللنةةفنه لبر ةة لع مةةونلقح ع نةةول ةةاحكل ظ ةة لمع مةة لهةةاهلبحرخوايةة لبحةةانضلااق

قبحةانضلاةو يبل ةفلد  ةيبل ةفنبنللبحم  ميضلبحانضل وحيبلشهر لا يةر لقخولةيبل ة لبحع ةييلبحعا يةا
ل  لهاهلبحرخواي .
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 ثانيا  : المساجد والل امع :
قحرةةضلاو ةة ل،لقحةة لارةةضلح  ثةةود لقثةةفهو،لاعةةفلبحم ةةوجفلمةةضلبك ةةرلمعوهةةف لبحف ب ةةا

قاالة ل يهةول،ل ه لمكو لح  ثود لااويل يهولبحص يب لبحام ةا،لابد ل يهولبعمو لماخ  ا
قبيبلب يم ل يهةولصةن لبحءمعةالبا ةعلع ية لب ة لم ةءفل(32 ،لقم كمالح خاول ،لبحال 
ل(33 .جوم 

كو  لا كلبحم وجفلمعوهفلح ياو القحف ب البحارا لبحررم لقبح فنتلبحشةرمفلقبح اة ل
،ل افل وم لهاهلبحم وجفلمعم لثيي لقا يرل  لبح يو لبحياوهيا،ليرهولمضلبحع ييقبح  القر

 هة لحة لارةضل يياةَولح  ثةود ل،لقاو  ل وثو لا كلبحم وجفلهة ل ةوثو لبحع ة لبحر ةر لل(34 
 ةويبلمةولا لبحل ة لد ب ةخ ل ة لبحر خَةو لل(35 ،ل  لمضلبك ةرلبممةوكضلحخع ةي لبحشةثو ،ل    

ثيةتلنخ  اةي لهية ل(36 ،لقهة لبح  اةال ة لبحم ةءف،لمةضلبحف ب ةاننخا لبحىلبحمرث البحيو يال
ثيةةتلاةةو ل،لثةةي لبم ةةواا ل كخ ةةي لمةةول ايحي ةة لهةةبمنلبحشةةيي للقلمةةول م ي ةة لع ةةىلا  ةةخه 

ل(37 ،لبم ةةخويل  ةةخنفلإحةةىلب ةةليب ال ةة لبحم ةةءفلثةة ل أخةةال ةة لبحاةةونلم ولةةربا للقلبمنيهةةو
ام ةةةءفلع ةةةفهللال ةةةضلل(38 ،ل ةةة لثةةةيضلاةةةو لمعةةةيلبحع مةةةونل عةةةربلمأثةةةفلبحم ةةةوجفلمو ةةةم 

لل(40 بحا ل أاي لبحاوص لقبحفب  لحيارللع ي .،ل(39 بحمثو ش
 ةر  ل ة لهةاهلبحم ةةوجفلفةوهر ل شةينلاوي ةالمةةضلبحع مةونلقبمدمةونلبحةانضلانيعةة ل

قحةة ل كخ ةةيبلموم وةةمويلإحةةىلث اةةالقبثةةف ل ةة لموةةيبل اخ  ةةي لإحةةىل،لمعةةو  ه لانيعةةَولقب ةةعونل
حعةة ليحةةكلمةةولنةةفعنولل(41 ،لمةةضلبحةةيب لبحمعر ةةالجميةة لبح  اةةو لاخةةانضلملةةربلمةةضلاةة لحةةي ل

ثيةتلاو ة لحهة ل،لبملل ة لاةو ل ل ةعلع ةيه لب ة لبحم ةءفنيض،لإحىلا ميخه لموحمي يعييض
ث اةةو لخوصةةال هةة ل ةة لبحم ةةوجفل  ةةي ي ل هةةول ني ةةولمةةضلبحءةةفب لقبح ةةيب ل ةة لل لشةة نل

ل(43 فرب ق  لف لهاهلبحظرقبلاو ة لبحم ةوجفلمكو ةونل بيعةونلحعاةفلبحمنةول(42 ،ل عرضلحه 
قبحخةة لحةة لارةةضلماخصةةر لع ةةىلع ةةييل،لبحخةة ل  وةةرهولخ ةةعلاييةةرلمةةضلع يةةالبحاةةييلقبكةةو ره 
قاةو ل شةفلب  لا ةكلبحمنةوفرب ل(44 ،لبحفنضل  لاو  ل ة لع ة لبحرةنيلقع ةييلبح  ةالقريرهةو

قاةةةةو لبحع مةةةةونل،لبحةةةةانضل شةةةةخراي ل ةةةة لبحةةةةرل ،لبحشةةةة للمةةةةوحع  لقعلو ةةةةولبحا  ةةةةونلقبممةةةةربن
قحعةة لل(45 ،لقمخ ةة  ي لحهةةول غثةةال ةة لبحشةةهر لقينةةي لبحصةةي ،ل   ةةخعفق لحهةةاهلبحمنةةوفرب

ح ي ةيبل،ليحكلبح   لمولدعىلخ  ونل ن لبح ثوطلإحىلبح ر لع ىلمرب ثالا كلبحم وجف
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قهةيلل وةونلمةولد عهة لحخعالمةالل ة لخه لقبشةرب ه ل،لع ىلبم رو لبحمعو لةالحهة لقمكو  خهةو
 ةنلل(46 ،لبملمعةفلميب اةالبحا ي ةالمنعيبلبحخف م ل هول ياارلبحخنيخ  لب ه ،لع ىلبحم وجف

رةةةرقلمةةةضل يحنةةةولل لهةةةاهلبحم ةةةوجفلاو ةةة لق ةةةي الحخ  يةةةغلبم ةةةربدلبقبمةةةرلبحفقحةةةالقاع يمواهةةةول
 هةة ل،لقبفهةةو لشةةر يالبحةةيم لقبحمةةيف يضلقاثعيةةخه لقاةةوعخه لح ان ةةالبح ثو ةةيا،لقب ظمخهةةو

نبمةة لبحا ي ةةالقبحمكةةو لبحةةا ل،ل وةةننلعةةضلمعوهةةفلبحف ب ةةالقا اةة لبحع ةة لهةة لمربكةةاللح  ثةةود 
لبحخ لن يضل يهول يو الثكم .،لقم ا لهي لخل خ لبألقحى،لم ومالبحصن 

قشةةةك  لع ةةةييلبحشةةةرمعالبم ةةةنميالل(47 ،لبااةةةالبحع مةةةونلمةةةضلبحم ةةةوجفلماةةةربنلحهةةة 
قع ةييل،لخوصةالع ةييلبحاةرا لاوحخ  ةير،لقبحاةربنب ،لب وطلميبدلبحف ب ال  لا ةكلبحم ةوجف

البحةةىلبحع ةةييلبمخةةر لبحماخ  ةةالاوح  ةةالقبمد لق عةةيلموملةةو ،لقبح اةة لقبحرةةني،لبح ةةفنت
 ةة لثةةيضلبخخصةة لمعةةيلهةةاهلبح  اةةو لمميلةةي لل(48 ،لع ةةييلبحلةة لقبح   ةة القبحمنلةةع

امةةةوللةةةم لهةةةاهلبحم ةةةوجفلث اةةةو لبحخةةةف م للةةةم لث اةةةو لبح خةةةي لح مةةةاه لل(49 ،لقبثةةةف
مونلاة لق فلاعو  لع ىلهاهلبح  او لاثو لع ل(50 ،لبح ن  لقبحشو ع لقبحموحر لقبح ن   

قانيعةة لب ةةوحي لبحخةةف م ل ةة لهةةاهلبح  اةةو لقبشةةكو لبحناةةو ل،لمةةاه لمةةضلهةةاهلبحمةةابه 
قبحخ لاو  لا يفلبحلوح ل  لبحخع  لقاعيدهلع ىل،لبمولموحشر لقبحمنو شالبقلموممنن،ل يهو

،لقمءةوح لبحةيعل،لقاو  لاعافلث اةو لح  ةفنتلبحن ةي لبحشةرمفل(51 ،لبحخ ريرلقبم خنخود
ق فل،ل يهول م ي لع ىلانمياه لمضلع ييلبحارا لقبح فنتلقبح ا لقبح  القاو لبح اهونل(52 

ل ةة لاةو ل  ولةةرلمع ةةييلبح اة لبحشةةو ع ل ةة لم ةةءفلل(53 عةربلعةةضلب ةة لثومةفلبم ةة ربنين 
(ل قيةة لقاوحةة ل700-300قاةةو ل  وةةرلمء  ةة لمةةول ةةيضل ،لع ةةفلهللال ةةضلبحمثةةو شل ث ةةفبد

ل(54 ع  .
ا ةةةةوحللهيةةة لاثةةةو ل جةةةةو ل،لونلا يةةةربنلشةةةهف لم ةةةفبدل ةةةة لا ةةةكلبح خةةةر ل شةةةةواونلصةةةيهي

ق ةةةةمجلحهةةةة لمعاةةةةفلبح  اةةةةو لبحع ميةةةةالقبحمنةةةةوفرب ل ةةةة ل،لبحخصةةةةيبلمةةةة لبحان ةةةةالبح ثو ةةةةيا
بحم ةةةةةوجفلحيةةةةةفب عيبلعةةةةةضلبح ةةةةةنالبمةةةةةويلبحخشةةةةةي لبحةةةةةا لاةةةةةو لمنخشةةةةةربنل ةةةةة لعصةةةةةرلبحخ ةةةةة  ل

ق  ةةةةضلح ةةةةنولمصةةةةفدلبحاةةةةيضل ةةةة لميلةةةةي لبحخصةةةةيبلبحمخشةةةةع لقبحيب ةةةة ل،ل(55 بح ةةةةيمه 
اي نةولب ر  ةول،لضللةمضلبحمربكةاللبحع ميةالقبح ررمةال ة ليحةكلبحعصةرقمب  وا لبحخة لاعةفلمة

لم يولخوصونلح خصيبلا فثنولم لعضليحك.
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ع ةةىلل لمل  يانةةولل ل ةةاارلب لبحةةخع  ل ةة لا ةةكلبحم ةةوجفلاةةو لثةةرلثرمةةالمل اةةال
قحةي لبحلوحة لمايةفبنلموم ةخمو ل،ل  ي لهنوشلميعفلم فدلح وةي لبحل ثةالبقلم صةرب ه 

ل(56 ،لامولب لبحشيمل    لحي لمايةفبنلممةنهولثو ة ،لد ب الع  لمعيضإحىلب خويلمعيضللقل
قحةةة ل كةةةضل شةةةةخرطلح  وةةةي ل ةةة لهةةةةاهلث اةةةو لبحةةةةف طلهةةةاهلل لشةةةرطل ةةةةي لبحرغثةةةال ةةةة ل

مموييةألحهةةاهلبحظةةوهر لايةةر لبحع مةةونلبحمخاصصةةيضل،لقبحخةة لاو ةة لمثوثةةالح ءميةة ،لبم ةمو 
المةة لقاةةو لبحرييةةرق لقاةةو لحرةة ل ةةر لمةةضلبحمعر ةةالث اخةة لبحاوصةة(57 ،ل ةة لاةة لع ةة لق ةةض

،لقماةةو لل ةة ل   ةة لث اةةو للثةةفه لمويةةالشةةاا،لنخ  اةةي لثةةي لث اةةو لبح  ةةيميضلقبحن ةةو 
لكمولاو  لهنوشلث او لبخر لع ميالريرلااصصيال  وةرهولمةضلشةونلمةضلبحنةوط.(58 

ل(59 
قحع نةول،لممرق لبحالمضلب دبدلعفدلبحم وجفلقبحءيبم ل مةود لا يةر لقالةي  لقفي خة 

  ل خيءةالحخ ةكلبح رمةالبحمل اةال ة لبحخع ةي ل ة لبحم ةوجفلقب د ةودلبعةفبدهولمل ثوحغلحيل  نولب
 يفلب لا لم ءفلبثخ للل(60 ،لكو  لهنوشلث او لخوصالح شعربنلننشفق ل يهولبشعو ه 

بحةةا لشةةيفهلبحا ي ةةال،ل(61 قاةةو لبحءةةوم لبحمعةةرقبلمءةةوم لبحمنصةةي ،ل ةةفق هلامراةةاللع مةة 
بصثجلمضلبشهرلمربكاللبحخع ي لقبح راةال،لقعربلمو م لمءو  ل صرهل  لبحمفننالبحمفق  

قبحةا ل(63 ،لقبحا لاو ل   الب ظو لبم واا لقبحمف  ةيضل(62 ،لبح ررمال  لبحعصرلبح ثو  
بثخي لمكخثالا ير لا ي لبممبلبحرخ لبحمخنيعال  لا لبحع ييلقبح ني لقبحخ لاو  ل  ل

ثخةىلإ لبثةف ل(65 ،لاقانيع لهي لث او لبحن يلقبحشعرلبحماخ  ةل(64 ،لمخنوق لنفلبحءمي 
ل ءخمعةي لا خهةولنخةفبقحي لبحشةعر.،ل ثو لجوم لبحمنصي لاو ل ل ةعلع يهةول ثةالبحشةعربن

ل(66 
خنصالبحاةي لب لقجةيدلا ةكلبح رمةال ة لبحةخع  لبحخة لباوثخهةولبحم ةوجفلقبحءيبمة ل

ق ةةةربن لبحاةةةرا لبحرةةةرم ل،لح مخع مةةةيضلمةةةضلثيةةةتلعةةةفيلب خصةةةو هلع ةةةىلبدبنلبحصةةةن لقبح ثةةةود 
،ل لدق هول  لعافلبح  او لبحف ب ةيالبحع ميةالقبح ررمةالقبحمنةوفرب لبحعاويف ةاقاليل،لقث ظ 

  ةةةي لمةةةضلشةةةكلب لهةةةابلبحصةةةني لهةةةيلبثةةةفلب ةةةثو لب دهةةةو لبح راةةةالبحع ميةةةال ةةة لبحعصةةةرل
ل.بح يمه 

ل
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 ثالثا  :منازل العلماء
مةة لب لبحم ةة ميضل،لحءةةألمعةةيلبحع مةةونلعنةةفلبحوةةرق  لبحةةىلبحخع ةةي ل ةة لمنةةو حه ل

بملب هولاو  لمنال،ل خع ي لم خاو هولمم  لم خ المو لبحربثالقبح كي لبعخ رقهولماص جلح
 افلاةو لبحر ةي لع ية ل(67 ،لقثخىل   لقجيدلبحم ءف،لق  لمثكرلمكو ولمحخاونلبحم  ميض

لبحصن لقبح نيلن خا لموحم  ميضل  ل يخ لممكا.
قمنهةةةولمنةةةال لبحشةةةيمل،لبااةةةالمعةةةيلع مةةةونلبحم ةةة ميضلمةةةضل يةةةياه لمكو ةةةولح خع ةةةي 

قمةةةةضلبحمنةةةةو  ل(69 ،لبحةةةةا لاةةةةو ل ء ةةةة لهيةةةة لح خةةةةف م ل ةةةة لبح يةةةة ،ل(68 حةةةةريي لب ةةةةضل ةةةةينوب
،ل(70 بحمشهي  ل  لبحعصرلبح يمه لقبحخ لاو لبحع مةونلنخالبثمةي ل يهةولهة لدب لبحمر  ةو  

حع نةول ةاحكل مكننةولبحاةي لل(71 ل.حفقحالبح يمه لاو ل الل ثوم لبحىلب لننةال لقم ة  لع ية قبحخ لناارلب لعوفلب
ل.بحع مونلاو  لبثف لمربكاللبح راالبح ررمال  لبحعصرلبح يمه ب ل يي ل

 رابعا  :خزا ن الربب والمكببات العامة والخاصة :
ق ةة لل(72 ،لقهةة لب ةة لبحميلةة لبحةةا ل اةةال لهيةة لبحشةة ن،لبحاالب ةةالا مةةالمعرق ةةا

ًُ ُل َلُرْم ِعنِدي َخَزآِ ُن ّللاهِ  يح لاعوحىل ل   ر مالح فمحال افلب خعم  لهاهلبح،ل(73 ((ًُ  الَّ َأ
،ل اةفلاةو لح رخة لدق لا يةرل ة لبح يةو لبحع ميةال(74 ،لع ىلبحمكو لبحا لااال لهية لبحرخة 

قاةةو لحهةةوللثةةرلقبلةةجل ةة ل شةةرلبحياو ةةالقبحةةخع  ل،لق ةةفلبعخنةةىل هةةولبحم ةة مي لعنو ةةالا يةةر 
 ريةةةر لبحمكخثةةةو لبحخةةة لل(75 ،لقاشةةةءي لبحلةةةن لع ةةةىلب ةةةخمرب لبحف ب ةةةالقبحث ةةةتلبحع مةةة 

قبصث  لهيمولمعفلهاهلبحمكخثةو لمةضللهة لمربكةالل،لننيالقبحع ميالقبألد يااالخرلموحرخ لبحف
قاشيرلبحمصود لبحخو مايالإحىلل لخالب ال ي لبح كمالبحخ لل شةوهول(76 ،لبحياو الب  نميا

هةةةة للقحةةةةىلبحاةةةةالبيضلبحخةةةة لل(77 ،لي(809-786ه 193-170بحا ي ةةةةالبح ثو ةةةة لبحرشةةةةيف 
خ  يلبحياو و لقبألح ةضلاوحيي و يةالقبح و  ةيالعر  ل ث فبدلقبحخ لاو ل عم ل يهولع مونلما

لل(78 قبح رمو يالقريرهو.
ب لمةةضلبحم يةةفلب ل ةةاارلب ل يةة لبح كمةةالاةةو لمبثةةتلمةةأ ارلبمثةةوالمةةضلثيةةتل

بحلو علبح    لمن ل وعةو للقهيلنخري لمضلاومايضل و ل(79 ،لبحر يبلقبح ءودلقبح خوير
قبحف ب ال،لقبحملوحعا،لقبحخء يف،ليفقبحخأح،لقبحن م،لقب  ويلبحخرجما،لخوصالماالبيضلبحرخ 
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 ةةةة لثةةةةيضلخصةةةةالبحلةةةةو علبحع ةةةةي لم ومةةةةالبحمةةةةبح يضل،لمكةةةة لمءةةةةوم لبحمعر ةةةةالقبحع ةةةةيي
ل(80 لقبحمخرجميضلقبحفب  يضلقبحعوم يضلقريره .

 هة لبمةولعةضل،لبمولارللبح صي لع ىلبحرخ لبحىل ية لبح كمةال رو ة لمخنيعةا
بقل،لبقلعةةةضلارمةةةعلبحشةةةربن،ل خيثةةةاارمةةةعلبحرخةةة لبحخةةة ل ء  هةةةولبحم ةةة ميضلمةةةضلبحةةة ندلبحم

قحرةضلبحمصةةف لبحريي ة لحهةولعةةضلارمةعلبحخةأحيفلبقبحخرجمةةالبقبحن ةملدبخة لثةةفقدل،لبحهةفب و
قحهةابلاةو ل يهةولموم عةفلل(81 ،لبحفقحالبم نميالمشك لعويلقدبخة لبحمكخثةالمشةك لخةو 

،لوقم فقلج يَولل ليحكللد لإحىلاني لميليعو لبحرخ لبحخ لبثخياه،لقم صىلمضلبحرخ 
ي(لإحةةىلم ةةفبدل1258هةةة 656ق ةةفلمايةة لخالب ةةال يةة لبح كمةةالثخةةىلمءةة نلبحم ةةي ل ةةنال 

قخر  لع ىلبنةفنه لقلثر ةيبلاخ هةول اةي لبحا اشةنف ل ل  حة لاةال لع ةىليحةكلإحةىلل لهةوج ل
ل..ل اه  لخالب البحرخة لممةول يهةولقيه ة لمعوحمهةو...((...للخرلبحا  ون.بحخخرلم فبدلق خ 

ل.ل(82 
حمكخثةةةةو لبحعومةةةةالقبحاوصةةةةال ةةةة لهةةةةابلبحعصةةةةرلمةةةةولنةةةةفعيلكةةةةو لب خشةةةةو لبحرخةةةة لقب

إيلاةو لمةضلعةود لبحع مةونلب ل،لثيتلاو لحر لجوم لمضلبحءيبم لمكخثالا يةر ،لحنعءو 
قاةةةو لحرةةة لبميةةةرلمكخثةةةالعظيمةةةال  خاةةةرل هةةةولقم ةةةعىلإحةةةىل،لني  ةةةيبلاخةةة ه لإحةةةىلبحءيبمةةة 

ق ةةفلاو ةة ل،لامةةولاةةو لح ةةي  بنلمكخثةةو للةةامالثةةي لبممبلبحرخةة لقبحمء ةةفب ،لانميخهةةو
قااة ل هو  ةهول ة لعشةر لمء ةفب لهةابل،لكخ للثفه لا م لع ةىلب  عمويةالجمة للقللكيةر

ثيةتلاةو يبلنخاةاق ل ة ل يةياه لل(83 ،لريرلبهخمةويلبحع مةونلموحرخة لبحةا ل ةوللاة لقصةل
ل.(84 مكخثو لاءم لمبح واه للقلريرهولمضلبحمبح و 

ق صةرلج ية لهية ل،لاو  لح لليعال في ال(85  شيرلبحخنيخ لإحىلب لب ضلبحمنء 
خالب الاخ لعظيمال  ميهولاخالب البح كمال رو ل اصفهولبحنوطلمضلا ل  فل قيمي ل يهةول

قبحن اال  ليحةكلمةضل،لقمخع مي لمنهولصنيبلبحع  لم اقحالحه ل  ليحكلقبحصيو المشخم ا
ل.(86 مو لع  ل ضل  يىا

 لبحخةة(87 قمةضلبحمكخثةو لبحعءيثةةالبحخة لعر ة ل ةة ليحةكلبحعصةرلهةة لمكخثةالشةيرب 
قبحخة لاةو لبحماف ة لنخةرددلع يهةولح اةن لع ةىل،لل ومهولعوفلبحفقحالبح يمه ل  ل صره
قحةي لنثةوحغلبحماف ة ل يصة هولثةيضل ةو لل لعوةفل،لبحرخ لقبحمالياو لبحميجيد ل يهةو
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بحفقحال ل  خرلل يهولبم هو لق ص لع يهولبحقثو لقبثواهولموحث وايضلقبمشءو لقثورل
،لقاةةو ل يهةةولثنثمويةةالق ةةخي لثءةةر لقدب بنل،لحمرب ةةعلقبحعةةفد يهةةولبحفيةةوضلقجمةة ل يهةةولمةةضلب

قحة لنثاةىلاخةو ل ة لق خة لمةضلل ةيب ل،لقحر لثءر لقاية لقخةو  لقمشةربلمةضلعةفق لبح  ةف
قاةو لن صةةعلع ةةىلب ةةيب لبحاةالبيضلب ةةمونلبحرخةة لبحخةة ل يهةةول،لبحع ةييلا هةةولبملثصةة  ل يهةةو
ل(88 .قما مالث  لميليعواهو

ضلبحرخةة لبحمخنيعةةالمع يمهةةولقبحخةة لب خشةةر ل ةة لقمةةاارلبحخنةةيخ لب ةةمونلح رييةةرلمةة
بمصةة هو  لبحةةا ل ةةو لثظةةي ل(89 حعةة لبشةةهرهولاخةةو لبألرةةو  لم ةة لبح ةةرد،ليحةةكلبحعصةةر

ل(90 .قماارلبحخنيخ لل لبمص هو  لبجو ه لح لل وونل،لك ير لم لمبح  لعنفلعوفلبحفقحا
خو  هةولب ةضللمولمكخثال هونلبحفقحالبحخ لمشيرب لل وونل افلاو  لمكخثالا ير لاو ل

قحر ةةرلثءمهةةولب ةةخ رللب ةةضلب ةةيب ل خةةر لايم ةةال،لبح ةةيب لصةةوث لبحاةة لبحءيةةفلبحمشةةهي 
كةةاحكلبحرواةة لبحةةي مرل(92 ب ةةضلما ةةال(91 ،لبحةةي مرلح ث ةةتل يهةةولعةةضلجةةالنلم اةةيدلح اةةرا لماةة 

ب لبحرخومةةالب خةةفل لمع ةةفلبح ميةةفلقب خهةة للبحةةا ل ةةو لعنةة لب ةةضلخ رةةو ل لا،ل(93 ب ةةضلبحعميةةف
 يهولمضل،لبحمشهي لم كيم لاو  لح لمكخثال بيعالبشربلع يهولبحمب  ل،(94 مو ضلبحعميفلا

ل(95 بحرخ لمونالمفلع ىلثم لمويالق ر.
ب لمضلبحءفنرلموحاارلب  لح ل كضلبثفلمضلع مونلم فبدل ا يل يخ لمةضلمكخثةاللقل

قمةاارل،لقحةي ل ة ل  ة لبحع ة ،لقحر مولاري ل  لبكيرلمضلميل ل  لبحع ة ،لخالب الحرخ 
ي(لاةو ل مخ ةكل يخةونل946هةة 335  ل(96 بد  لب لبحمةب  لبمةولمكةرلبحصةيح بحالي لبحث ف

كة ل  قاو  لا هولمضل موع لق فل ا هولص ي ونلم   لحي لج يدهول،لمم ينلموحرخ لك يربنل
ل.(97 ل((قريرليحكل،لقبخرللص ر،لقاخرللخور،لصلللثمر،لصللمضلبحرخ لحي ل

لةةامال ةة ل يةةياه لثةةي للكمةةولامخةة لبحةةي  بنلقبألمةةربنلقبحيجهةةونلمو خنةةونلمكخثةةو 
ي(لاةو لعنةفهل995هةة 385 ةضل ثةودل  ل(98 بممبلبحرخ لقبحمء ةفب ل ةوحي مرلبحصةوث 

ل(99 .مضلبحرخ لمولبثخودلإحىل ا هولثم لب  عمويالجم 
قمضلبحمكخثو لبحعومالبحخ لبشخهر ل  لهابلبحعصةرلهة لدب لبحع ة لبحخة لل شةوهول

قبحخة لاعخ ةرلمةضلبهة ل،ل ةالبحرةر ي(ل ة لم 991هةة 381بحةي مرل ةو ي ل ةضلب دشةيرل ةنال 
حة ل كةضل ة لبحةف يول  لقمصة هول ةو ي لمو ة  (100 ،لقبحخ لثي لمضلا لع  لق ض،لدق لبحع  
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ق ةةفل،ل(101 ل((قلصةةيحه لبحم ةةر  ،لاو ةة لا هةةولمالةةيطلبأليمةةالبحمعخ ةةر ،للث ةةضلاخثةةونلمنهةةو
ع مونلعنفمول صفلم فبدلقاعربلع ىلم خيمواهولقبحل(102  ب هولبحشوعرلب يلبحعننلبحمعر ل

قف لبحمعر لنخرددلع يهولثخىلصو  ل ين لق يضلبحعوم يضل،لقبمدمونلبحانضلاو يبلنراودقهو
حعةةة لمةةةضل،ل(103 قاةةةو لبحمشةةةربلع يهةةةولب ةةةابشلبحشةةةرمفلبحمراوةةةى،ل يهةةةولصةةة ثالقصةةةفب ا

بحم يةةةفلب ل ةةةاارلب لدب لبحع ةةة لمايةةة لعةةةومر لثخةةةىلشةةة  ل يهةةةول ةةةو لبثر ةةة لبحرخةةة ل ةةةنال
لل(104 ل.ي(1041ي 451 

 :ح انيت ال راًين خامسا  :
كو لله لب ةثو ل  ةيغلبح راةالبحع ميةالي قاهةولمةضلبحنهوةالبحيب ةعالهةيلب ةخافبيل

قحمةةةةول شةةةةل لثراةةةةالبحخرجمةةةةالل(105 ،لبحةةةةا للخةةةةال عةةةة لمنةةةةالم خةةةةخجلهةةةةابلبحعصةةةةر،لبحةةةةي لل
اثةة ليحةةكلفهةةي لبحرييةةرلمةةضلبحةةي ب يضلبحةةانضل ايمةةي ل،لقااةةفم لصةةنوعالبحةةي لل،لقبحخةةأحيف

ل(107 هيليحكلبحرج لبحا ل مخهضلثر البحي ب ا. وحي بلل ل(106 ،ل ن ملبحرخ 
امخع لهاهلبحمهنالمو دهو لا يرل  لهةابلبحعصةرل خيءةالحهةاهلبح راةالقحريةر لمةول

ل(108 ،ل ا لق  ملمةضلبحرخة لقبحمبح ةو لإحةىلجو ة لجةيد لبحن ةملقبحخصة يجلقبحعنو ةال هةو
بحخء يةةفلقجةةون لصةةنوعالبحةةي ب يضلبحمعةةو يضلحن خ ةةو لقبحخصةة يجلقل   يةةاارلب ةةضلخ ةةفق ل ل

ل.(109 ل((ق ويرلبألمي لبحرخ يالقبحفقبقمض...
قهةاهلبح يب ية ل،لن فقلل لبح وجالدع لإحىلفهي لعفدلريرل  ي لمةضلثيب ية لبحةي ب يضل

بملب هةولا يحة ل،لق ةفل خ ة لبصةَنلألرةربضلاءو مةا،له لبمموكضلبحاوصةال  ية لبحرخة 
منلمءةةردلاءةةو لننشةةفق ل  ةة ل كةةضلمةةويعيبلبحرخةة لهةةبل،لبحةةىلم ةةر لح ياو ةةالقبح ةةيب لبحع مةة 

لقب مولاو يبلع ىل،لبحر ج
قلنةةاارلبحيعاةةي  لل ةة ل  ةةغلعةةفدلهةةاهلبح يب يةة ل ةة لم ةةفبدل ةة لبحر ةة لبألخيةةرلمةةضل

 ةةةة لب لب ةةةةيب ونلاوم ةةةةال ةةةة لم ةةةةفبدلل(110 ،لبحاةةةةر لبحيوحةةةةتلبحهءةةةةر للكيةةةةرلمةةةةضلمئةةةةالثةةةةو ي 
قا يحةةة لهةةةاهلبحةةةفاوكيضلإحةةةىلمربكةةةاللح ياو ةةةال ةةة لثةةةيضلشةةةك ل،لااصصةةة ل هةةةاهلبحمهنةةةا

،لي ب ةةي لجةةالنلمةةضلبحهيكةة لبحخنظيمةة لحمربكةةاللبح راةةالبح ررمةةال ةة لم ةةفبدل ةة لهةةابلبحعصةةربح
 نعءةةةة لل لنخاةةةةاهولبحع مةةةةونلقبألدمةةةةونلبمةةةةوكضل ءخمعةةةةي ل يهةةةةولح خةةةةالقدلمةةةةضلبحع ةةةة لل(111 

ل.قبمد 
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 مأ هةةةولمةةةضللجةةةيدلل(112 قمهنةةةالبحي ب ةةةالمةةةضلبحمهةةةضلبحمهمةةةالبحخةةة ل صةةة هولبح ةةةثك 
خومةةةةالبحمصةةةةوثللقبحيثةةةةويعلبحخةةةة لاخ ةةةة ل ةةةةيضلحمةةةةول يهةةةةولمةةةةضلبمعو ةةةةالع ةةةةىلا،لبحصةةةةنوي 
 نلررقلثيضل ص هولب ضلخ فق لمو هولمضلبمهو لبحصنوي لبحشرم القمش  هول،ل(113 بحنوط

ل.(114 ل..لقبحل ((.موحل لمايح ل ل  قبمولبحشرم الموحميلي لاوحخيحيفلقبحرخومالقبحي ب الق
بحع مةةونلموةةىلبحرييةةرلمةةضل،لقانخيءةةالح نهوةةالبحع ميةةالقبح ررمةةال ةة لهةةابلبحعصةةر

قلخةةةالاييةةةرلمةةةضل،لقمةةةا عي هول ةةةيضلبحنةةةوط،لنخاةةةاق لأل   ةةةه لق ب ةةةيضلننا ةةةي لعةةةنه لاخةةة ه 
ممةةولثةةف ل ةةثعيلل(115 ،لبأل ةةربدل عنةةي لمو خنةةونلبحمكخثةةو لقميف ةةي ل يهةةولبحةةي ب يضلح ن ةةم

قاةةو لمعةةيلبحميا ةةيضل،لبحةي ب يضلل لننشةةألحهةة لداةةوكيضلا يةةر لم ئيهةةولموحرخة لنخءةةرق ل يهةةو
 ة لحياةرللمةولحةال،ل  فق لإحةىلهةاهلبحةفاوكيضلملحيشةخر لبحرخة ل   ة مضلبحشثو لقريره ل

ن ةفقليحةكل شةث لل(116 ،لقاو لمضلصنيبلبردب لحاونللجرلم ي لنخاولوهلمضلصوث هو
قمل  يانةةةولل ل ةةةاارلب لبحةةةثعيلمةةةضل،لم ةةةفللب ةةةخعو  لبحرخةةة لمةةةضلبحمكخثةةةو لبحاوصةةةالبم 

لل(117  لميهلمعيلاخوموا لموحاه .هبمنلبحي ب يضللقلبحن وخيضل  غلمضلعنونخه لمعم ه لل
مجريل  ل يحنولل ليحكل ع  لمةولياةرهل ةو ي لعةضلبحءةوثللمةضلل ة لاةو لمن مةونل

ل(118 حفاوكيضلبحي ب يضلن ي ل يهولقمكخرمهو.
بحةةانضل،لكو ةة لاءةةر ل ةة لا ةةكلبح يب يةة لبحمنةةوفرب لبمد يةةال ةةيضلبحع مةةونلقبمدمةةون

بمد يةالقمهميةةالا ةكلبح اةةونب لنةاارلب ةةضلكةو يبلنخنو شةي ل ةة لبحعفنةفلمةةضلبممةي لبحع ميةةالقل
 نلاا يبل،ل ضلب  لص ر لح ني لال و ن لبيبلق  خ ل  لبم يبلل(119 اثواثول قصيالبحمه  

لل(120 ل.البمع ىلمضلن ي ل ن لبقلن ي لاخ 
ل لمةةةضلبحم  ةةة لح نظةةةرلقألهميةةةالثيب يةةة لبحي ب ةةةالق يبيةةةفهولبحع ميةةةالقبحياوهيةةةالل ل

ب ةيبللم ةفبدلجعة ل يهةول ةي و لح ي ب ةالبثةفهمول ة لبحءو ة للبحا ي البحمنصي لعنةفل نةونه
قهيلبحرر لقبحا ليارهلبحيعاي  لعنفمولا فالعضلم ةفبدلمايحة ل ل  ب ةيبللاييةر ل،لبح ر  

بصةة و لبحرخةة ل ةةأ لمةة للكيةةرلمةةضلمئةةالثةةو ي ل،لقلكيةةرلمةةضلهيةة ل ةة لهةةابلبحي ةة لبحي ب ةةي ل
 ةةةيللا يةةر لهةةة لمءةةةوح ل  ل لقمصةةةللب ةةضلبحءةةةي  لهةةةاهلبح يب يةة لمو هةةةول(121 ،لح ةةي ب يض

لل(123 قلدعي لهاهلبح يللم يللبحي ب يضل  ثالبحيه .ل(122 ،ل((....بحع مونلقبحشعربن
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قم فقلقبل َولل لهاهلبم يبللبحخ ل ين لخو دلب يب لم فبدلبثخي لبحرييرلمةضل
،ل ةة لبحءو ةة لبح ر ةة لبح يب يةة لبملب لبحيعاةةي  لنةةاارلب همةةول ةةي و لح ي ب ةةالبمق لبحيب ةة 

قل شةيرلبحخيثيةف لإحةىلل(125 ،ليضلناارلعن لب ةضلبحنةف  لل ة لب ةفيلهةاهلبم ةيبل  لث(124 
قبحةا لياةرلل ة لبحخاةىل،لبح يللبحيو  لح ي ب يضلبحا ل ا ل  لبحءو  لبحشر  لمضلبحرصو ا

ع ةةةىلب ل،لبحةةةا لن ةةةفقلل ةةة للثةةةفلاثةةةو لبحةةةي ب يضلبحمشةةةهي مضل(126 ،لمةةة ل  م مةةةال لبحةةةي بل((
 ةةةةةةةةةةةةةةة لهةةةةةةةةةةةةةةةابلبحمءةةةةةةةةةةةةةةةو لهةةةةةةةةةةةةةةةيب ضلم  يانةةةةةةةةةةةةةةةولب ل ةةةةةةةةةةةةةةةاارلب لبشةةةةةةةةةةةةةةةهرلمةةةةةةةةةةةةةةةضلعمةةةةةةةةةةةةةةة ل

قمةةةةةةةةةةةةةةةو ي لبح مةةةةةةةةةةةةةةةي ل،لي(صةةةةةةةةةةةةةةةوث لاخةةةةةةةةةةةةةةةو لبح هر ةةةةةةةةةةةةةةة 990هةةةةةةةةةةةةةةةة 380بحنةةةةةةةةةةةةةةةف    
لي(صوث لبحمعءميض.1228هة 626  

  ةةةخا البهخمةةةويلبحفقحةةةالبح ثو ةةةيالمأصةةة و لهةةةاهلبحمهنةةةالق نةةةونللقحع نةةةول ةةةاحكل
حمولحهاهلبحمهنالقبص و هولمةضلاةأثيرل،لب يبلل يهولبح يب ي لبحريير لمنهولثيب ي لح ي ب يض

ل  لبح يو لبحياوهيالقبعخثو هولمربكاللحخلي لبح راالبحع ميال  لبحعربللبح يمه .لك ير
 نادنا  :انن اق :

ل لبحةا لاةخ لهية لعم يةو ل،لناارلب ضلمنظي ل لب لبح يللهيلميل لبح يوعةو 
قألهميةةةالل(127 ،لقماةةةو ل لا ةةةيللبحاةةةييلإيبلمةةةوعيبلقبشةةةخرقب،لقجمعةةة لب ةةةيبل،لبح يةةة لقبحشةةةربن

ِ الَّ ِ نَُّسهههْم َلَيهههْأُكُل َن النََّعهههاَم  ةةة لبحاةةةرا لبحرةةةرم ل ةةة ل يحةةة لاعةةةوحىل ل  بم ةةةيبلل اةةةفلياةةةر ل
ل.(128 ((َوَ ْمُش َن ِفي اْنَْنَ اقِ 

ب اةةث لبح ةةيللم يةةو لبحنةةوطلمنةةالبحاةةفيل ةة لجميةة لبحنةةيبث لبح يو ةةيالقبم خصةةود ال
لقممكةةةضلل ل عةةةربلبحةةةيع لبحياةةةو  لحشةةةع لمةةةول ةةة لهةةةاب،لقبمجخمو يةةةالقبحع ميةةةالقبحفننيةةةا

 ةنلرةرقلل ل ةر لل لل(129 ،لبحعصرلإيبلمول ظر ولإحىلثوحالبح ةيللمةضلبحنوثيةالبحعمرب يةا
قاعوصةمالح ان ةالبح ثو ةيال،لبحا ي البحمنصي لبح ثو  ل فل بعىلعنفل نونهلمفننالم فبد

بحةةةةا ل عةةةةفلا ةةةةالمةةةةضلا ةةةةو لبح ةةةةضل،لل لارةةةةي لب ةةةةيب هولاخنو ةةةة لمةةةة لارماةةةةال نةةةةونلبحمفننةةةةا
قا نةةةول عةةةربلايةةةفلل(130 ،لبد ولبحعرب يةةةي لبحاةةةفمونلمأنةةةفنه قبحخةةة ل ةةةء هولبجةةةف،لب  ةةةنم 

،لا ةةة لبحا ي ةةةالبحمنصةةةي لمةةةضلبحةةةانضل  ةةةميبلحةةة لخو اةةةالبحمفننةةةالل ل الليهةةةولمةةةوح ءر
قهةابلمةول،لقايفلبخخو لمي عهولقب ثو لبخخيةو هلقب شةوههولمةفق  ،لحيعربلبحر  ل   لبح نون

ل(131 .خ لبحمفق   ص  لبحالي لبحث فبد لعنفمولا فالعضل نونلبحمنصي لحمفنن
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ب لمةةضلبحمهةة لب ل ةةاارلل لارماةةال نةةونلبأل ةةيبللاو ةة للق لبألمةةرلدبخةة لب ةةيب ل
بملل لبحا ي ةةالبحمنصةةي للخرجهةةولخةةو دلبم ةةيب ل نةةونلع ةةىلب خاةةودلبثةةفلبحمي ةةفنضل،لم ةةفبد

ل(132 بحرقيلح ل  لمكو لقلعهو.
 لب لمضلبحم يفلل ل اارلب  لع ىلبحرر لمضلاير لبم ةيبللبحخة لبخخصة ل ثوةوي

حمةةولاةةو لنراةةودهلمةةضل،ل ةةأ ل شةةوطل ةةيللبحةةي ب يضل ةةوللبم ةةيبللبألخةةر ل ةة لم ةةفبد،لمعينةةا
قمةةضلبحع مةةونلقبألدمةةونلقبحشةةعربنلمةةضلاةة ل،لصةة ي لبحاةةييلمةةضلبحمءخمةة لبحث ةةفبد لقبحميا ةةيض

قممكضلح مرنلل ل شوهفلنيميونل  لهاهلبأل يبللهبمنلبحصة ي لبحةانضل ا ةي لعنةفل،لبم جون
 اةةةفل(133 ،للقلبثةةف لبح  اةةةو لبحخةة لننةةود ل يهةةةولع ةةىل يةةة لبحرخةة ،للثةةفلداةةوكيضلبحةةةي ب يض

جر لبحعود لب لاثو لاخ لبحعوح لمعفلميا لخوصالبيبكو لبقمدهلبقلق ثخ لم عر ي ل يمةال
بقلم   ةةي لبحرخةة لبقلبحع ةة لهي ةةخ  ي لجهةة لبحثةةوي لمقيمةةالبحرخةةو لهيشةةخرم ل،لهةةاهلبحرخةة 

رخةةة لهةةةيلجةةةيد لخلهةةةولق  ةةة خهولبحةةةىلع ةةةىلب لمو  ةةةفدلب ةةةعو لا ةةةكلبح،لمةةةوما لبمثمةةةو 
ل(134 لقشهر لبحمبحل.،لمبح هو

ناارل و ي لب لمضلبشهرل قبدلهاهلبم يبللهيلع  ل ضل  يىلبحمنء لصوث ل
قبحخة لالر نةولبحيهةولل(135 ،لبحاالب البحعظيمالبحخ ل نوهول  لليعخ لق ةموهولخالب ةالبح كمةا

لم ثاون.
ع ةىلثيب ية لبحةي ب يضلهةيلقمضلبحرقبدلبحمشهي مضل  لهاهلبم يبللبحخ لا خةي ل

قحةة ل ةةيبد ل،لقبحةةا ل يةة لعنةة لل ةة لاةةو لشةةث لمقةةي ل ةة لهةةابلبح ةةيلل،لب ةةيلبح ةةردلبمصةة هو  
قمل رمفلبحايضل  لبم مونلبحريير لبحخ للق دهولب ضلبحنةف  ل ة ل هر ة ل(136 ،لقثكو ولهي 

 يةةفلل نةةول عةةردلع ةةىلمةةضلجوح ةةه لبحخيثيةةف ل ةة لب ةةيبللل(137 ،لعةةضلمراةةود لهةةابلبح ةةيلل
،لقبحن ةي لل ةيل ةعيفلبح ةيرب  ،لمةنه لبحاةيب  م لبحرواة ،ل الهةاهلاي ة لشةوهفلعصةربحي ب

قبحل يةةةةة ل ظيةةةةةفل،لقع ةةةةة ل ةةةةةضل ي ةةةةةىلبحرمةةةةةو  ،لقب ةةةةةيلم مةةةةةفلبحعرقلةةةةة لبح ةةةةةمر نف 
ع ةىلل لمل  يانةول،لقا هة لمةضلمشةوهيرلع مةونليحةكلبحعصةرل(139 ،لقريره ،ل(138 بحرقم 

،لميضلقبحرخةةو لقبحن ةةيميضلقبماثةةونل ل ةةاارل ةةي لبحخيثيةةف لل ةة لق مةةننهلمةةضلهةةبمنلبح  ةةيل
،لكو يبلنخنو شةي ل ة لماخ ةللبحميبلةي لبحخة لاو ة لاشةم لبر ة لبح نةي لبألد يةالقبحع ميةا
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  لاو لحر ل ةردلصةنوعخ لبحاوصةال،لقبحخ لح لان صرل  لبح    القع ييلبحمنلعلقثفهو
ل(140 م .

ماخصةةالقحمةولاو ةة لهةةاهلبحميبلةي لبحع ميةةالقبحياوهيةةالالةةر ل ة لهةةاهلبم ةةيبللبحل
موحي ب الققجيدلاءمعو لهبمنل يهولملررقلب ل اي لإ لثاو ةاليحةكلبحعصةرلاو ة لمةنهننل

قى لهاهلبم يبللاو  للثفلبحمربكةاللبحياوهيةالبحهومةالبحخة لب خشةر ل ة ل،لمضلا كلبم يبل
هابلبحعصرلقبحخ لشءع لبحع  لقبحرخومالقبحخأحيفلح وي لهاهلبح ئو لمضلبحنوطلقريره ل

خةر لمةضلاة لثةف لقصةي لحخثةود لبحع ة لقبحياو ةو ل ة لم ةفبد ولبح  يثةالمضلبمجنوطلبأل
لثولر لبحان البح ثو يا.
 نابعَا: البيمارنبانات :

،لبح يمو  ةةخو و لا مةةال و  ةةيالمكي ةةالمةةضلشةةايضلبألق ل  يمةةو (لقاعنةة لبحمةةرمي
لقل،لقبحيةةو  ل  ةةخو (لقاعنةة لبحميلةة للقلبحمكةةو لقبحر مةةالمءخمعةةالاعنةة لمكةةو لبحمةةرمي

قع ةةةىلبحةةةرر لمةةةضلل(141 ،لبحمةةةرميلثةةة لبخخصةةةر ل ةةة لبم ةةةخعمو ل صةةةو  لمو  ةةةخو دب ل
لص لهاهلبحر مالبح و   لبملل لبحم ة ميضلب خث ةيبل رةر لبح يمو  ةخو لعةضلبح ةرمو لبحةانضل

ل(142 ا ي يبل  لمهنالبحل ل  لبحعصرلبح ثو  لبألق .
 لبحخة لكو  لبح يمو  ةخو و للثةف لبحمنشة  لبحع ميةالقبحعمةويرلاوحم ةوجفلقبحءيبمة

،لقلهةة لبحايةرلع ةةىلبحعمةييلصةةف القخفمةالح   ةةو يا،لشةيفهولبحا  ةونلقبح ةةنايضلقبممةربن
،لقح لارضلهاهلبح يمو  خو و ل وصر لع ىلمفبقب لبحمرلى،لقاا يفبنلحااربه لع ىلبألخا

 ةة لاو ةة ل ةة لبحي ةة ل   ةة لمعوهةةفلع ميةةالقمعوهةةفلحةةخع  لبحلةة لنخاةةردلمنهةةولبحمخل  ةةي ل
 اةةفلل(143 ،لي (لقبحر ةةوحيضلامةةولنخارجةةي لمةةضلمةةفب طلبحلةة لبحيةةييقبحءربثةةي ل بحءربي يةة

قدعيبلإحىلعافلبحمةبامرب لبحل يةالبحخة لاةو ل،لثر لبح ثو يي لع ىل شرلبحع ييلبحل يا
ل(144  ءخم ل يهولبألاثونلمضلا لثف لقصي .

قاةو لبحل ثةالنخ اةي ل(145 ،لل شأ ل  لبحعصرلبح يمه لبحعفنةفلمةضلبح يمو  ةخو و 
قبحخةة لاهيةةألحهةة ل يهةةولبنيب ةةو ل،لىلنةةفلب ةةواااه ل ةة لهةةاهلبح يمو  ةةخو و بحع ةةييلبحل يةةالع ةة

هياعةفق ل ةيضلنةف لمع مةيه لمعةفل،لقبحرخة لبث ةضلاءهيةال،لقمءهال لمومم ،لخوصالمعف 
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قل لمعوونلمةضلمشةو ملبحلة لقاثةو ل هق ةه ل،لقمنخهي لمضلعنجه ،لل لنخ افقبلبحرلى
ل(146 . مشخ  يضلع ي كو ل ءع لح لمء  ونلعومونلحخف م لصنوعالبحل لح

نةاارلب ةةضلل ةة لبصةةيثعالإ لبح ي  ةيبلب ةة لبح ةةردل ةةضلبحلية لاةةو ل اةةرةلصةةنوعال
بحةا لل شةةوهلعوةفلبحفقحةةال ةضل يمةة لقعةربلمو ةةم ل(147 ،لبحلة ل ةة لبح يمو  ةخو لبحعوةةف 

قع ةةىل،لقبحةةا ل عةةفلمةةضلبشةةهرل يمو  ةةخو و لبحعهةةفلبح ةةيمه ،ل(148 لي(982هةةة 372 ةةنال 
بملب هةةةولحةةة لاصةةة لإحةةةىلشةةةهر ل،ل يمو  ةةةخو و لق خءهيالهةةةوبهخمةةةويل نةةة ل يمةةة لموحلبحةةةرر لمةةةض

قب لعوةةةفلبحفقحةةةال،ل اةةة ل ةةة لبحءو ةةة لبح ر ةةة ل ث ةةةفبدلبحةةةا (149 ،لبح يمو  ةةةخو لبحعوةةةف 
ق اة لهية ل،لقجهالهلمومم لمول اصرلبحشر لعضلقص  ،لصربلع ي لموملاييربنلمعفبده

قاةو لل(150 ،ل نلاييةرق اة لبحية لمةضلبألدقمةالقبمشةر القبحعاةو يرلشة،لمضلبماثةونلقبحاةفي
قب لب ةربيي ل ةضلمكة لبحل ية لاةو لنةف طلصةنوعالبحلة ل ة لل(151 ،ل عوحولهي لبحمرلةى

 وننلعضلبماثةونلبألخةرمضلبحةانضلل(152 ،لقاو لح لمن لمول اييلمك ونخ ،لهابلبح يمو  خو 
 ةةةضلل(153 قمةةةنه لبحل يةةة لج ربييةةة ،لعر ةةةيبلمشةةةهراه لقمهةةةو اه لبحل يةةةال ةةة ليحةةةكلبحعصةةةر

ل(154 .بحرقم لقريره ق ظيفل،لماخشيي 
حعةةةةةة لمةةةةةةضلبحم يةةةةةةفلل ل ةةةةةةاارلإحةةةةةةىلجو ةةةةةة لبهخمةةةةةةويلبح ةةةةةةيمهييضل ةةةةةة لب شةةةةةةونلهةةةةةةاهل

هيبهخمةةةةةةومه لموخخيةةةةةةو لبحع مةةةةةةونلقمةةةةةةضل شةةةةةةربلقماةةةةةةييلع ةةةةةةىلبمةةةةةةرلهةةةةةةاهل،لبح يمو  ةةةةةةخو و 
للبح يمو  خو و ل ياارلبحخيثيف  

 ةةةأح لعنةةةكلمةةةرب ل  بحةةةي مرلبح ةةةيمه ل ةةة لبثةةةف لحاةةةونباه ل ل(155 مةةةول وحةةة لحةةة لب ةةةضل ةةةعفب 
ةةربِ لألمةةرلبح يمو  ةةخو لمةةضلجهةةا.وشةةيان قحع ةة ل،لقب ةةولل  ةةولمةةكلعةةضليحةةك،ل..ل ةةاارلل ةةكلم 

ل.(156 ((...بعرلكلحش نلب ث لمضلها لقبجف 
حع لا كلبحم ودثالا يضلبهخمويلبكو رلدقحال ن ل يم لمومشةاو لبحةانضلنرمةفق ه ل

ويلبحخيثيةف لامولن فقلج يَولاررب لبهخمة،لب لنخيحيبلم بقحيالبدب  لمر علمه لمضلب شونباه 
ل يفلل لبحي مرلنر لل  ل فلنرش  لحمكو لبجف لقب   .،لموح وي لإحىلبح يمو  خو 

قمعءةة لمةةضل يحنةةولل ةة لاةةو لع ةةىلبحمخع مةةيضلبح صةةي لع ةةىلبجةةو ب لحممو  ةةال
ق يفهول نظويلخةو لحمصة  البحنةوطلهةيلبحا ي ةال،لقاو للق لمضل ظ ليحك،لمهنالبحل 

ضلنرمةةفلمعو ةةو لبحخل يةة لاأد ةةالبمخ ةةو لح  صةةي ل  ةةرضلع ةةىلمةة،لبح ثو ةة لبحماخةةف لمةةوهلل
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،ل ةةضلثو ةة ل(157 ق ةة  ليحةةكلل لبحل يةة ل ةةنو ،لع ةةىلبجةةو  لاايحةة لهةةابلبح ةةعل ةةيضلبحنةةوط
بحا لبخلأل  لال ي ل ج لمضل،للخ رلبحا ي العضلثصي لخلألا  لمضلبثفلبألاثون

نةةة لبملمعةةةفلب لنخ ،ل ةةةأمرلممنةةة ل ةةةويرلبحمخل  ةةةيضلمةةةضلبحخصةةةرب،لبحعومةةةاللد لإحةةةىلمياةةة 
ل(158 .قمكخ لح ل  عال احك،لبحل ي ل نو ل ضلثو  

اأثةةفلمربكةةاللبح راةةال،لمةةضلبحيبلةةجلبحةةفق لبح عةةو لبحةةا ل ومةة لمةة لبح يمو  ةةخو و 
اي هولبثف لبحمربكةاللبحمهمةالحةخع  لصةنوعالبحلة ل،ل وننلعضلال ي لبحمرلى،لبحع ميا

لقاارمولبماثونل  ليحكلبحعصر.
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 المصادر
                                                 

تال:   عبالد ، لسان العرب، م(1313هـ/711محمد بن مكرم الخ روي اسنصاري )ت، ابن منمور (1)
ةالحى ، الحمالد، المين ؛ 3817ص، 5مج، .تد، القاهر ، دار المعارف، ا علي الكبير ولخرون

 .50ص، 2ج، م1933، القاهر ، مكتبة الندةة المصرية، 7ط، اإلسمم
مكتبالة الندةالة ، 7ط، تاريخ اإلسمم الديني والسياسي والثقايي واسوتمالاعي، حسن إبراهيم، حسن (2)

ريخ الةوا  على تالا، محمد حسين، ينمر  محاسنة ؛ 424ص، 4ج، م1957، القاهر ، المصرية
 .132ص، م2001، العين، دار الكتاب الوامعي، العلوم عند المسلمين

 (.5-1اآليات   )، سور  العلق (3)
الرسالالة المفصاللة ، م(1012هالـ /403ابالو الحسالن علالي بالن محمالد بالن خلالف المعالايري)ت، القابسي(4)

الشالركة ، ت: وتعريالب عالن الفرنسالية  احمالد خالالد، ألحوا  المتعلمين واحكام المعلمين والمتعلمين
 .312ص ، م1986، تونا، التونسية للتو يا

، م1998، القالاهر ، مكتبالة الخالانوي، البيان والتبيالين، م(868هـ/255عمرو بن بحر )ت، الواحم (5)
 .180ص، 2ج

 .219ص، 2ج، البيان والتبيين، الواحم (6)
 .181ص، 1ج، البيان والتبيين، الواحم (7)
تال:   محمالد ، لداب المعلمالين، م(869هالـ/256ن عبالد السالمم )تابو عبالد ا محمالد بال، ابن سحنون (8)

 .53-52ص، م1972، تونا، مطبعة المنار، العروسي المطوي
 .44-43ص، القابسي الرسالة المفصلة ألحوا  المتعلمين واحكام المعلمين والمتعلمين(9)
 .53-52ص، لداب المعلمين، ابن سحنون (10)
 .128ص، المتعلمين واحكام المعلمين والمتعلمينالقابسي الرسالة المفصلة ألحوا  (11)
 .47ص، لداب المعلمين، ابن سحنون (12)
 .129ص، القابسي الرسالة المفصلة ألحوا  المتعلمين واحكام المعلمين والمتعلمين(13)
 .49ص، الداب المعلمين (14)
 .311ص ، القابسي الرسالة المفصلة ألحوا  المتعلمين واحكام المعلمين والمتعلمين(15)
 .403ص، 1ج، البيان والتبيين، الواحم (16)
 .50ص، 2ج، ةحى اإلسمم، المين (17)
 .50ص، لداب المعلمين، ابن سحنون (18)
 .141-140ص، 1ج، البيان والتبيين، الواحم (19)
المفة  هو البو عبد الرحمن بن محمالد احالد اسدبالا  والنحالا  كالان مالن اكالابر علمالا  الكويالة عالمالا   (20)

 .37ص، ن هة اسلبا ، عر والعربية. للم يد ينمر  ابن اسنباريباألخبار والش
 .75ص، الفدرست، ابن النديم (21)
الكسا ي هو علي بن حم   بن عبد ا الحد ال مة القرا   والنحو واللغة واحد اشالدر القالرا  السالبعة ( 22)

، م(901هالـ/189اصحاب القرا ات المشدور  وهو من اهال  الكويالة اسالتوطنه بغالداد تالويي سالنة )
، 11ج، تالاريخ مدينالة السالمم، الخطيالب البغالدادي ؛ 72ص، الفدرسالت، للم يد ينمر   ابالن النالديم

 .403ص
، 3ج، د.ت، القاهر ، دار المعارف، العصر العباسي األو ، تاريخ األدب العربي، شوتي، ةيف( 23)

 .100ص
مطبعة ، بية يي اسسممالتر، الحمد ي اد، األهواني؛ 141-140ص، 1ج، البيان والتبيين، الواحم (24)

 .86-83ص، م1967، القاهر ، دار المعارف
 .60ص، التربية يي اسسمم، اسهواني(25)
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 .55ص، الداب المعلمين، ابن سحنون(26)
ندايالة الرتبالة يالي ، م(1375هالـ/774ابو النويب عبد الالرحمن بالن نصالر بالن عبالدا )ت، الشي ري(27)

 104ص، م1969، بيروت، دار الثقاية، طلب الحسبة
وتعمال  علالى ، تقالوم علالى األمالر بالالمعروف والندالي عالن المنكالر، هي وميفالة وليلالة رييعالة الشالأن (28)

البالو العبالاا ، األخذ على يد الخارج عن طريق اسصمع يي معيشته وصناعته. ينمر  القلقشالندي
، المطبعالالة اسميريالالة، صالالب: األعشالالى يالالي صالالناعة اس نشالالا، م(1422هالالـ/821احمالالد بالالن علالالي )ت

 .37ص، 4ج، م1923، القاهر ، م1914، القاهر 
 .260ص، م1923، القاهر ، مكتبة الندةة المصرية، 4ط، التربية اإلسممية، احمد، شلبي (29)
 .50ص، 2ج، ةحى اإلسمم، المين (30)
 .84-83ص، التربية يي اإلسمم، األهواني (31)
 .52ص، 2ج، ةحى اإلسمم، المين (32)
؛ 35ص، 8ج، م1984، بغالالالالداد، حةالالالالار  العالالالالرا ، التربيالالالالة والتعلالالالاليم، بشالالالالارعواد، معالالالالروف (33)

، بحث منشور يي وامعةالخرطوم، الحيا  الثقايية يي العصر العباسي، ياتن لدم ال ين، الدرديري
 .25ص، م2013، تسم التاريخ، كليةاسداب

 .422-421ص، 4ج، تاريخ اإلسمم، حسن (34)
 .100ص، 3ج، العصر العباسي األولى، تاريخ األدب العربي، ةيف (35)
 .135ص، اةوا ، محاسنة، 179ص، احسن التقاسيم، المقدسي(36)
، التربيالة والتعلاليم، شاللبي؛ 100ص، 3ج، العصر العباسالي األولالى، تاريخ األدب العربي، ةيف (37)

 .112ص
 .113ص، 15ج، المنتمم، ابن الوو ي(38)
ود إلالى عبالد ا بالن هو الحدا مساود بغداد المدمة الكالا ن يالي محلالة الربيالا يالي منطقالة الكالر  يعال (39)

المبالارال الحالد ال مالة المساللمين الالذي عالاب يالي القالالرن الثالاني الدوالري وكالان يلقالى يالي هالذا الوالالاما 
، تالاريخ مدينالة السالمم، الدروا التي تتةمن يقرات عديد . للم يد عنه ينمر   الخطيب البغدادي

مرل  الونان ، م(1369هـ /768ابي محمد عبدا بن اسعد بن علي )ت، اليايعي ؛ 132ص، 5ج
، بيالروت، دار الكتب العلميالة، ت: خلي  المنصور، وعبر  اليقمان يي مايعتبر من حوادث ال مان

 .294ص، 1ج، م1997
تال:   عبالود ، نشوار المحاةر  واخبالار المالذاكر ، م(944هـ/384المحسن بن علي )ت، التنوخي (40)

 .186ص، 8ج، م1995، بيروت، دار صادر، 2ط، الشالوي
 .102ص، 3ج، العصر العباسي األو ، ريخ األدب العربيتا، ةيف (41)
، دار المعالارف، 5ط، تال:   طاله الحالاوري، الالبخم ، م(868هالـ/255عمر بن بحالر )ت، الواحم (42)

 .29ص، 1ج، د.ت، القاهر 
، المنالالالامرات   هالالالي المقالالالابمت ويقالالالا  دور يالالالمن يقابالالال  دور ل  يالالالمن الي بإ ا دالالالا ومقابلالالالة لدالالالا (43)

، نمرتمالا يياله معالا كيالف تأتياناله. ينمالر   ابالن منمالور مر الخالاال يالي المالر مالا إذاوالمنامر   ان تنا
 .4466-4465ص، 6مج، لسان العرب

 .186ص، 8ج، نشوار المحاةر ، التنوخي (44)
دار ، العالالالم اسسالالممي يالالي العصالالر العباسالالي اسو ، حسالالن احمالالد واحمالالدابراهيم الشالالريف، محمالالود(45)

 .205-204ص، م1995، القاهر ، الفكر
 .111ص، 1ج، نشوار المحاةر ، التنوخي (46)
 .424-421ص، 4ج، تاريخ اسسمم، حسن (47)
 .136ص، اةوا ، محاسنة (48)
 .136ص، اةوا ، محاسنة؛ 45ص، التربية والتعليم، شلبي (49)
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ارشالاد اسريالب يالي معريالة ، م(1226هـ/626البي عبد ا ياتوت بن عبد ا الحموي )ت، ياتوت (50)

 .395ص، 1ج، بيروت، دار الغرب اإلسممي، بمعوم األدبا  المعروف، األديب
 .136ص، اةوا ، محاسنة(51)
 .395ص، 1ج، بمعوم األدبا ، ياتوت (52)
اسسفراييني هو الحد يقدا  الشايعية المشدورين ممن كان يحةر للتدريا يي مسالود عبالد ا بالن  (53)

، عناله ينمالر   ابالن الوالو ي م(. للم يالد1016هالـ/406المبارال عاب يي بغالداد ومالات بدالا سالنة )
 .211ص، 2ج، العبر، الذهبي ؛ 58ص، 9ج، المنتمم

تالال:   ، طبقالالات الشالالايعية، م(1370هالالـ/771تالالاج الالالدين عبالالد الوهالالاب بالالن عبالالد الكالالايي )ت، السالالبكي (54)
 .25ص، 3ج، م1964، عيسى البابي الحلبي، دار احيا  الكتاب العربي، محمد محمود الطناحي

 .99ص، 1ج، اةر نشوار المح، التنوخي (55)
 .17-16ص، التربية يي اسسمم، اسهواني (56)
 .238ص، 9ج، معوم اسدبا ، ياتوت (57)
تال:   ، انبالا  الالروا  علالى انبالا  النحالا ، م(1224هالـ/624وما  الدين علي بن يوسف )ت، القفطي (58)

 .130ص، 3ج، م1986، القاهر ، مطبعة دار الكتب المصرية، محمد ابو الفة  إبراهيم
 .112ص، التربية والتعليم، شلبي (59)
 .101ص، 3ج، العصر العباسي األو ، تاريخ األدب العربي، ةيف (60)
واشدر مرك  للتعلم يي الدو  اإلسممية يي العصر ، واما المنصور   هو من اكبر وواما بغداد (61)

تالال:  عبالالد ، الحةالالار  اإلسالالممية يالالي القالالرن الرابالالا الدوالالري، الدم، العباسالالي. للم يالالد ينمالالر   متالال 
 .314ص، 1ج، م1964، بيروت، 3ط، الدادي البو ريد 

 .319ص، 1ج، مت  (62)
، م1950، القالاهر ، مطبعة وامعة ي اداسو ، مصريي عدداسخشيديين، سيد  اسماعي ، الكاشف (63)

 .306ص
 .319ص، 1ج، مت  (64)
-42ص، لبالا ن هالة اس، ابالن اسنبالاري ؛ 108ص، 1ج، تالاريخ مدينالة السالمم، الخطيب البغدادي (65)

43. 
 .30ص، 7ج، نشوار المحاةر ، التنوخي (66)
 .144ص، اةوا ، محاسنة (67)
عالالالم وطبيالالب وييلسالالوف اتصالالف بالالالذكا  الخالالار   هالالو ابالالو الحسالالن علالالي بالالن الحسالالين بالالن عبالالدا (68)

سما  الغالرب ، م لف 240ساهم يي ندةة العلوم يي بمد  بشك  كبير واللف اكثر من  والعبقرية
ابالالو الطالالب وارسالالطو اسسالالمم اصالالله مالالن بخالالارا ولالالد بدالالا وتالالويي يالالي همالالدان اميالالر اسطبالالا  و

، ابن ابي اصيبعة؛ 158ص، 2ج، وييات اسعيان، م(.للم يد ينمر ابن خلكان1037 /427سنة)
 .458-437ص، عيون اسنبا  يي طبقات اسطبا 

 .144ص، اةوا ، محاسنة (69)
ار يسالتقب  اسشاليا  ليتدارسالوا يالي بيتاله هو محمد بن عمران بالن موسالى بالن عبيالد ا صالاحب اخبال(70)

، 7ج، الكامال ، .للم يالد ينمالر ابن اسثيالرم(994 /384تالويي سالنة)روا عالن البغالوي وابالن دريالد 
 . 335ص، 11ج، البداية والنداية، ابن كثير؛ 469ص

 .144ص، اةوا ، محاسنة (71)
 .1154ص، 2مج، لسان العرب، ابن منمور (72)
 .50اآلية   ، سور  اسنعام (73)
 .64ص، 2ج، ةحى اإلسمم، المين (74)
 .246ص، 1ج، الحةار  اإلسممية، مت  (75)



315 

                                                                                                                              
 .430ص، 4ج، تاريخ اإلسمم، حسن (76)
، 10ج، البدايالالالة والندايالالالة، ابالالالن كثيالالالر؛ 8ص، 14ج، تالالالاريخ مدينالالالة السالالالمم، الخطيالالالب البغالالالدادي (77)

 .224ص
 .169-168ص، الخبار العلما ، القفطي ؛ 333ص، الفدرست، ابن النديم (78)
، دارصالفا  للنشالر والتو يالا، المكتبات يالي الحةالار  العربيالة اسسالممية، ربحي مصطفى، عليان (79)

 .135ص، م1999، عمان
 .30ص ، الحيا  الثقايية يي العصر العباسي اسو ، الدرديري (80)
، دارصالفا  للنشالر والتو يالا، المكتبات يالي الحةالار  العربيالة اسسالممية، ربحي مصطفى، عليان (81)

 .135ص، م1999، نعما
 .466ص، 1ج، صب: األعشى (82)
 .246ص، 1ج، الحةار  اإلسممية، مت  (83)
 .289ص، 3ج، نشوار المحاةر ، التنوخي (84)
هو البو الحسن علي بن يحيى كان البو  يحيى الو  من خدم الخلفا  من ل  المنوم نالادم البالو الحسالن  (85)

لعباسي وكان شاعرا  وراويالا  وعممالة تالويي سالنة هذا الخليفة المأمون ومن بعد  إلى ايام المعتمد ا
، 5ج، معوم األدبالا ، ياتوت ؛ 160ص، الفدرست، للم يد ينمر   ابن النديم، م(1885هـ/275)

 .88ص
 .66ص، 4ج، نشوار المحاةر  (86)
، تقا هذ  المدينة يي بمد يارا وهي من اعمم المدن ييدالا تحمال  اليدالا البةالا ا مالن كال  الودالات(87)

 .380ص، 3ج، معوم البلدان، وماعة من التابعين. للم يد عندا ينمر  ياتوت وبدا مدين
، احسالن التقاساليم يالي معريالة األتالاليم، م(992هالـ/380شما الالدين محمالد بالن احمالد )ت، المقدسي (88)

 .449ص، م2002، بيروت، مطبعة دار الكتب العلمية
تاب اسغاني من اشالدر م لفاتاله بن محمد من الشعرا  المخةرمين ويعتبر ك هو علي بن الحسين (89)

ولم يكتبه اسمر  واحد  هي المر  التي اهدا  ييدالا ، واكثرها رواواَ تا  انه ومعه يي خمسين سنة
؛ 98ص، 2ج، م(.للم يد ينمر  الذهبي العبر966هـ /356الى سيف الدولة الحمداني تويي سنة)

مطبعالة دار ، ابالن الالوردي تالاريخ، م(1349هـ /749 ين الدين عمرو بن ممفر)ت، ابن الوردي
 .284ص، 1ج، م1996، بيروت، الكتب العلمية

 .82ص، 3ج، الفرج بعد الشد  (90)
 .446-445ص، 5ج، معوم األدبا ، ياتوت (91)
هو ابو علي محمد بن علي بن الحسن بن عبد ا من مشاهير الُكتباب وخطه من اتوا الخطوط  (92)

استو ر لثمثة خلفا  اولدم ، لى الو ار الى ان تو كان يتولى اعما  يارا وخراودا
المقتدرومن بعد  القاهر ثم الراةي وتعرع للتعذيب والمصادر  من تبلدم وتطا اسخير يد  

م(.للم يد ينمر  ابن 930 /320سنة) وحبسه ثم راةا  بالما  واعاد  للو ار  الى ان تويي
ابن  ؛ 29ص، 3ج، وم ال اهر النو، ابن تغري بردي؛  123ص، 15ج، البداية والنداية، كثير

الفخري يي اسداب السلطانية والدو  ، م(1309هـ/709)تالطقطقي  محمد بن علي بن، طباطبا
  .270ص، م1414، تم، منشورات الشريف الرةي، اسسممية

، هو ابو الفة  محمدبن العميد و ير ركن الدولالة البالويدي والالذي كانالت لاله العديالد مالن الم لفالات (93)
، يالالالي الرسالالالا   اشالالالدرها كتالالالاب البمغالالالات يالالالي المذهب.للم يدعنالالاله ينمالالالر ابن النالالالديم ولالالاله ديالالالوان
 . 109-103ص، 3ج، معوم اسدبا ، ياتوت ؛ 149ص، الفدرست

 .109-103ص، 5ج، وييات اسعيان (94)
 ، 3ج، توارب اسمم، مسكويه (95)
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المبالرد وثعلالب هو محمد بن يحيى البغدادي األديب اسخباري صالاحب التصالانيف الخالذ الالدب عالن  (96)

عاصر العديد من الخلفا  وكالان نالديمدم وعالرف بالصالولي إلالى والد  األعلالى الصالو  نالديم الخلفالا  
ابالالن تغالالري  ؛ 50ص، 2ج، العبالالر، وعالالرف اليةالالا  بالشالالطرنوي الكاتالالب. للم يالالد ينمالالر  الالالذهبي

 .339ص، 3ج، النووم ال اهر ، بردي
 .431ص، 3ج، تاريخ مدينة السمم (97)
ماعي  بن عبالاد وعالرف بالصالاحب سنالهُ كالان يصالاحب سالمطين بنالي بوياله يخالر هو ابو القاسم اس( 98)

كان محباَ للعلالم والعلمالا  لالم يوتمالا ببالاب احالد مالن ، واحد و را دم الفةم ، الدولة وم يد الدولة
الخلفا  والملوال مثلمالا كالان يوتمالا بباباله مالن العلمالا  والشالعرا  والفةالم  وكالان يكالرمدم ويغالد  

، لدالدايا والخلالا ماستوصالف لاله العديالد مالن الم لفات.للم يالد ينمالر ابن النالديمعليدم من العطايالا وا
يتيمة الالدهريي ، هـ/م(428ابي منصور عبد الملال النيسابوري)ت، الثعالبي؛ 150ص، الفدرست

-225ص، 3ج، م1983، بيالالروت، دار الكتالالب العلميالالة، ت: مفيالالد تميحالالة، محاسالالن اهالال  العصالالر
229. 

 .231ص، 1ج، وييات اسعيان، ابن خلكان ؛ 259ص ،6ج، معوم األدبا ، ياتوت(99)
 .478ص، 6ج، البداية والنداية، ابن كثير(100)
 .534ص، 1ج، معوم البلدان (101)
هو احمد بن عبدا بالن سالليمان القةالاعي التنالوخي شالاعر وييلسالوف واديالب ولغالوي عالاب يالي  (102)

 العصر العباسي 
ي بيته بعد عودتاله مالن بغالداد كانالت وسدتاله يالي لفب برهين المحبسين سنه كان اعمى واعت   الناا ي

؛ 293ص، 2ج، العبالالر، م(.للم يالالد ينمر الالالذهبي1057 /449معالالر  النعمالالان ووياتالاله بدالالا سالالنة )
 .66ص، 2ج، مرل  الونان، اليايعي

هو ابو القاسم علي بن الحسالين بالن موسالى بالن ابالراهيم ويروالا نسالبه الالى اسمالام علالي بالن ابالي  (103)
كامم عليدما السمم تولى نقابة اشراف الطالالبيين يالي العصالر البالويدي بعالد طالب عبراسمام موسى ال
وكالالان لالالا العديالالد مالالن الم لفالالات يالالي علالالم الكالالمم وعلالالوم كثيالالر  اخالالرا تالالويي ، اخيالاله الشالالريف الرةالالي

، ابالالالن اسثيالالالر؛ 300-292ص، 15ج، المنالالالتمم، م(.للم يالالالد ينمالالالر ابن الوالالالو ي1044 /436سالالالنة)
 . 526ص، 9ج، الكام 

 .139ص، مكتبات يي الحةار  العربية اسسمميةال، عليان(104)
 .103ص، 3ج، تاريخ األدبي العربي، ةيف ؛ 81ص، الفدرست، ابن النديم (105)
 .430ص، 4ج، تاريخ اإلسمم، حسن (106)
 .4185ص، 2مج، لسان العرب، ابن منمور (107)
 .255ص، موسوعة الوراتة، سعيد، خير ا (108)
 .428ص، المقدمة (109)
 .245ص ،البلدان (110)
 .430ص، 4ج، تاريخ اإلسمم، حسن (111)
وتاةالي تةالا  دمشالق يالي ، هو تاج الدين عبالد الوهالاب بالن علالي بالن عبالد الكالايي مال ر  عربالي (112)

، م(1370هالـ/771انتق  اليدا ما والد  وعالاب ومالات ييدالا سالنة )، والحد يقدا  الشايعة ييدا، وتته
حسالالالن ، السالالاليوطي ؛ 86ص، 11ج، النوالالالوم ال اهالالالر ، للم يالالالد عنالالاله ينمالالالر   ابالالالن تغالالالري بالالالردي

 .328ص، 1ج، المحاةر 
، م1948، دار الكتاب العربين القاهر ، ت:   محمد علي النوار ولخرون، معيد النعم ومبيد النقم (113)

 .131ص
 .410ص، المقدمة (114)
 .103ص، 3ج، تاريخ األدب العربي، ةيف (115)
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 .55ص، 1ج، الحيوان، الواحم (116)
 .65ص، 1ج، الحيوان، الواحم (117)
 .ترومة الواحم 109ص، 4ج، معوم األدبا  (118)
هوابو سعيد المدلب بن ابي صفر  اس دي احد وس  اسمويين على خراسان تام بفتوحالات كثيالر   (119)

يي بمد مالاورا  الندالر وايتالت: وروالان وطبرسالتان ويالرع ساليطر  بنالي اميالة علالى تلالال استسالام 
؛ 207ص، 4ج، الكامال ، ينمر ابن اسثيالر م( للم يد702 /82يي مروسنة) اصله من دبا ووياته

 .70ص، 1ج، العبر، الذهبي
 .6ص، الفخري (120)
 .245ص، البلدان (121)
، مطبعالالة دار السالالمم، مناتالالب بغالالداد، م(1173هالالـ/571ابالالو الفالالرج عبالالد الالالرحمن بالالن علالالي )ت (122)

 .26ص، م1969
، م1967، بغالداد، ادمطبعالة اسرشال، العامة ببغداد يي الفرات الرابالا الدوالري، بدري محمد، يدد (123)

 .158ص
 .245ص، البلدان (124)
 .169ص، الفدرست (125)
المكتبالالالة ، اسمتالالالاع والم انسالالالة، م(1023هالالالـ/414ابالالالي حيالالالان علالالالي بالالالن محمالالالد بالالالن العبالالالاا )ت (126)

 .167ص، م2017، بيروت، العصرية
 .2154ص، 3مج، لسان العرب (127)
 .20اآلية   ، سور  الفرتان (128)
 .368ص، راتةموسوعة الو، خير ا سعيد (129)
، م1978، الكويالالالت، مطبعالالالة عالالالالم المعريالالالة، المدينالالالة اإلسالالالممية، محمالالالد عبالالالد السالالالتار، عثمالالالان (130)

 .103ص
 .77ص، 1ج، تاريخ مدينة السمم (131)
 .78ص، 1ج، تاريخ مدينة السمم، الخطيب البغدادي (132)
 .78ص، العامة ببغداد، بدري محمد، يدد (133)
 .169ص، عربية اسسمميةالمكتبات يي الحةار  ال، عليان (134)
 .144ص، 15ج، معوم األدبا  (135)
 . 94ص، 13ج، معوم األدبا ، ياتوت (136)
 .170ص ، ينمر   الفدرست (137)
نميف الرومي  كان طبيبا  خبيرا  باللغات وكان ينق  عن اليونانية إلى العربية ويعد من الفةم   (138)

الخبالالار ، للم يالالد ينمالالر   ابالالن القفطالالي يالالي صالالناعة الطالالب اسالالتخدمه عةالالد الدولالالة يالالي بيمارسالالتانه.
 .251ص، العلما  باخبار الحكما 

 .103ص، 1ج، اسمتاع والم انسة (139)
 .51-50ص، 1ج، اسمتاع والم انسة (140)
 ؛ 41ص، م1990، بيالروت، دار الفكالر المعاصالر، معوم األلفام التاريخية، محمد الحمد، دهمان (141)

، المطبعالالة الكاثوليكيالالالة لألبالالا  اليسالالالوعيين، 2ط ،معوالالم األلفالالالام الفارسالالية المصالالالرية، الدي، شالالير
 .33ص، م1908، بيروت

 .426ص، 4ج، تاريخ اسسمم، حسن (142)
-3ص، م1981، بيالروت، دار الرا الد العربالي، تاريخ البيمارستانات يي اسسالمم، الحمد، عيسى (143)

4. 
 .426ص، 4ج، تاريخ اإلسمم، حسن (144)
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 .192ص، إلسممتاريخ البيمارستانات يي ا، احمد عيسى (145)
 .38ص، تاريخ البيمارستانات يي اإلسمم، احمد عيسى (146)
 .239ص، 1ج، عيون اسبنا  يي طبقات األطبا  (147)
 .409ص، 15ج، البداية والنداية، ابن كثير ؛ 138ص، 2ج، العبر، الذهبي (148)
 .192ص، تاريخ البيمارستانات يي اإلسمم، احمد عيسى (149)
 .409ص، 15ج، الندايةالبداية و، ابن كثير (150)
 .253ص، 1ج، عيون اسنبا  يي طبقات اسطبا ، ابن ابي اصيبعة (151)
 .187ص، تاريخ البيمارستانات يي اسسمم، احمد عيسى (152)
وسماله يالي ، وبرا ي  بن بختشيوع كان طبيبا  عالما  متقنا  لصناعة الطالب كالان مالن اطبالا  المقتالدر (153)

ا  المقتالالدر انتقالال  إلالالى البيمارسالالتان المعتةالالدي تالالويي يالالي سالالنة ثالالم بعالالد ويالال، البيمارسالالتان المقتالالدري
 . 187ص ، عيون اسنبا ، للم يد ينمر  ابن ابي اصيبعة، م(997هـ/396)

 .194ص، تاريخ البيمارستانات يي اسسمم، الحمد عيسى (154)
ا هوابو عبدا الحسين بن احمد و ير األميالر البالويدي صمصالام الدولالة كانالت لاله موالالا يوتمال (155)

ييدا الكثيرمن العلما  واسدبا  وكتب مايدور يالي تلالال الموالالا ابوحيالان التوحيالدي والتالي سالميت 
؛ 306ص، 14ج، المنالتمم، م(.للم يالد عناله ينمالر  ابالن الوالو ي984هالـ/374الليالي تويي سالنة)
 .130ص ، 1ج، اسمتاع والم انسة

 .19ص، 1ج، اسمتاع والم انسة (156)
كان طبيبالا  مقالدما  كأبياله عنالد الخليفالة المقتالدر العباسالي ، تر  الحراني ابو سعيد سنان بن ثابت بن (157)

، م( 941هالالـ/331وعممالالت من لتالاله عنالالد  وصالالار ر يسالالا  علالالى األطبالالا  يالالي عصالالر  تالالويي سالالنة )
، البدايالالة والندايالالة، ابالالن كثيالالر؛ 148ص، إخبالالار العلمالالا  بأخبالالار الحكمالالا ، للم يالالد ينمالالر   القفطالالي

 .152ص، 15ج
 .222ص، 1ج، عيون اسنبا  يي طبقات األطبا  ،ابن ابي اصيبعة (158)
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 : الملخص
،لقاثوننةةة ل ةةة للهةةةفب هولقمراودنهةةةو،لانيعةةة لمءةةةوح لبحع ةةة ل ةةة لعصةةةرلبحخ ةةة  لبح ةةةيمه 

،لقمنهةةولمةةضلاةةو لنةةفعيلبحيةة لبح ةةنايضللقلبألمةةربنلبح ةةيمهييض،لنلةةمنهولمةةولاةةو لنفعمةة لبحا  ةةو
امةةةولث ةةةاللع ةةةىلمعوةةةهولبرخةةةرل،لقمنهةةةولمةةةضللشةةةو لع ةةةيه ل هةةةولبحةةةي  بنللقلاثةةةو ل جةةةو لبحفقحةةةا

 وننلعضلقجةيدلقب خشةو لبحمربكةاللبحع ميةالقبح ررمةالبحخة لباوثة لحهةاهلبحمءةوح لبحنشةوطل،لبحع مون
لقبح ييمالا ابش.

قبهةخ ل هةول،لقبح ةنايضلقبألمةربنلبح ةيمهييضلعةضلمءةوح لبحع مةونلاميال لمءوح لبحا  ةون
لقل ةةة ل صةةةي لبحا  ةةةونللقل صةةةي ل،لبحا  ةةةونلبهخمومةةةونلا يةةةربنلثيةةةتلاو ةةة لاعاةةةفل ةةة لدب لبحان ةةةا

بح ةةةنايضلقبألمةةةربنلبح ةةةيمهييضلحةةةاحكلبخخ  ةةة ل ةةة لاراي هةةةولقانظيمهةةةولقثوةةةي لمراودنهةةةولقارماةةةال
قاةو لحرةة لمةةنه ل،لع مةةونلقب  ةو لبحمنوصةة ل ة لبحفقحةةاقاو ةة لاوة للكةةو رلبحاةييلمةةضلبح،لج ي ةه 

 ةة لثةةيضلل لمءةةوح لبحع مةةونل،لمكةةو لماصةةي ل ةة لهةةاهلبحمءةةوح لع ةةىلمكو ةةالصةةوث لبحع ةة 
 اةفلاو ة ل،لكو  لاو لبحل ثالقبحعومالمضلا لثةف لقصةي لقبحمشةخو ي لح ةمو لبحع ة لقاوح ية 

لمخوثالح ءمي ل فق لب خينون.
مةةودةلبممةةرل ةة للبحاةةرا لبحخةة لاةةو ل عاةةفهولبحع مةةونلمةةولمءةةوح لبح ةةفنتلقبح اةة لق ةةربن ل

لقلجةةةوم ل،لام ةةةءفلع ةةةفلهللال ةةةضلبحمثةةةو ش،لبحم ةةةوجفلقبحءيبمةةة للقلدق لبحع مةةةونلبحمشةةةوهيرلمةةةنه 
قاةو ل  وةرلهةاهلبحمءةوح لبحع مةونلقبح اهةونلمةضل،لقم ةءفل  ربثةو،للقلم ءفلبحرصو ا،لبحمنصي 

 لبح اهيةةةالبحماخ  ةةةالبحخةةة ل اةةةخال هةةةولاةةة لكةةة لبحمةةةابه لقاعاةةةفل يهةةةولبحمنةةةوفرب لبحفننيةةةالقبحم ةةةوي
لماه .

ب خاةةةة لمعةةةةفهولبمهخمةةةةويل هةةةةاهلبحمءةةةةوح لمةةةةضلبحا  ةةةةونلإحةةةةىلبح ةةةةنايضللقللمةةةةربنلبحفقحةةةةال
بح يمهيالقق  بيه لبحانضلبرف يبلبحعلو ولبحريير لع ىلمراةود لهةاهلبحمءةوح لمةضلبحع مةونلقبحشةعربنل

ل ل يم .ممضلاو يبلنرمفق لبحشهر للقل ي لبح ظي لعنفللمربنل ن
كو ةة لمنةةو  لبحع مةةونلثو  ةةالموحمءةةوح لبحخةة ل عاةةفهولشةةييخهولحل ثةةالبحع ةة ل ةة لماخ ةةلل

،لقبحخ لاو ل اصفهولمعيلل  ةو لبحفقحةالقلكو رهةولمةضلبألمةربنلبحةي  بنلبح ةيمهييض،لبحع ييلقبح ني ل
،لقبحخةة لبخخصةةهولبحشةةيي لحل  ةةخه ،ل ةة لثةةيضلبخخ  ةة لمءةةوح لبألمةةننلعةةضلمةةو  لمءةةوح لبحع ةة 

قهة ل ايمةي لمكخومةالهةابلبممةننلقعةود لمةول كةي ل،لحشيمل يهولمأمننلمةولنرمةفلع ةىلا  خة هياييلب
قاةخ لهةاهلبحمءةوح ل،للقلمضلاخو لح يرهللجيةاللحة لاف م ة ،للمولمضلاخو لمضلاأحي  ،لهابلبألمنن
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 ةة لثةةيضلاو ةة ل،للمةةول ةة ل ةةلجلدب لبحعةةوح للقلمف  ةةخ للقلبحم ةةءفللقلبحءةةوم لقاخميةةالل ث ةةواخهو
ق يهةولمةضل،ل  ونلقب  و لبحفقحالقبكو رهولملاعاةفلإمل ة لدب لبحان ةاللقل ة ل صةي ه مءوح لبحا

لبأل هالقبح اومالقبح ا .
ل لمةةةةضلبحم  ةةةة لح نظةةةةرلل لاةةةة لمء ةةةة لمةةةةضلهةةةةاهلبحمءةةةةوح لنةةةةفعيلإحةةةةىلهةةةةفبلمعةةةةيضل
 مءوح لبحا  ونلقبح نايضلافعيلحنشرل يو المعينةاللقلا نة لمةنهولبقل رةرللقلمةاه لخةو ل

قامةةول،لثةةيضلاو ةة لمعةةيلمءةةوح لبألمةةربنلقبحةةي  بنلح خثةةو  لحنيةة لبح ظةةي لقبحشةةهر ل ةة ،لموحا  ةةون
قمةضلهةاهلبحمءةوح لمةول،لكو ة لمءةوح لبح اهةونلااةخالموحمنةوفرب لحخ نة ل رةرللقلمةاه لمعةيض

لكو لخوحصونلح ع  لم فليبا لقماخالم وي هولا ثالبحع  .
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  المقدمههههههة
ع ىل يفلبحمر  يضلم مفلبحن  لبألم لقبحصن لقبح نيل،لبح مفلبل  لبحعوحميض

لق عف.،لقاح للجمعيض
ع ىلبحرر لمضلبحوعللبح يو  لبحا للصو لبألمالب  نميال  لبحار لبحربمة ل

،لقفهةةي لبحرييةةرلمةةضلبحةةفقمن لقب مةةو ب لبحخةة لب ةةخا  لعةةضلبحان ةةالبح ثو ةةيا،لبحهءةةر ل
بح يةةةو لبحع ميةةةال ةةة لبحماو ةةة لاةةةو لهنةةةوشل  ةةة ل ةةة ل،لق خيءةةةالحةةةاحكلبحةةةيهضلبحةةةا للصةةةو هو

قاةأ لبحع ةييلملار ةىلإمل ة لعصةي ل،لقب خشةو لح ع ةييلبحماخ  ةال ة لهةابلبحاةر ل،لقبحياوهيا
بح وحةةالبح يو ةةيال ةة للةةع هول،ل  ةة لاخثةة لبح وحةةالبحع ميةةا،لبح يلةةىلقبملةةلرب لبح يو ةة 

ق فل  م لبحوعللبح يو  لقبحخع ةللبحرييةرلمةضلبحع مةونلقبحم رةرمضلإحةىلبح ةرب ل،لق ياهو
لم لبحفنن لإحىلبحعم لبح رر للقلبحع م .مضلبحع

ق وحاب ل  لعصرل ن ل،لإ لمولنهمنولإ لبحنهوالبح ررمالقبألد يال  لهابلبحار ل
قاو ةةة ل خيءةةةالمنلقيةةةال،ل ةةةفلقصةةة  لي قاهةةةول ةةة لاو ةةةالمءةةةوم لبحياو ةةةالقبحمعر ةةةا،ل يمةةة 

و ل  يرهوليحكل خيءالجم المضلبحعيبمة لقبحظةرقبلبحخة لب ةهم ل ة ل ميهةولقب ااونهةولقاة
 ةة لماةةةفمخهولدعةة لبحا  ةةةونلقبح ةةنايضلقبألمةةةربنلقبحةةي  بنلبح ةةةيمهييضلحهةةولقا نةةةيه لمءةةةوح ل

 وةةننلعةةضلاشةةءي لبح كةةويلح ع مةةونلقلبح اهةةونل ةة لعاةةفل،لبحع ةة لبحخةة لب يمةة ل ةة لعصةةره 
،لبحمءوح لبحع ميالبحخ لاو  لااييل رعونخه لقا  لبشرب ه ل  لاو لج هة ل شةخراي ل يهةو

 ميالق ررمال وهم ل ة ل مةيلقالةي لبح راةالبحع ميةالقبح ررمةال وننلعضلقجيدلمربكاللع
بحخةةةة لمةةةةول رثةةةة لل ل مةةةة لقالةةةةي  لإحةةةةىلل لفهةةةةر ل،لقب دهو هةةةةول ةةةة لبحعصةةةةرلبح ةةةةيمه 

لبحمفب طلا وجالم  الحخلي لبحخع ي لقب خمرب هل  لبحعربل.
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 المبحث انول
 مفس م الملالس وأيميبسا وأن اعسا

 أوال : مفس م الملالس :
 في اللغة : -أ

،لقبحء يطلهةيلبحاعةيد،لبحمءوح  له لجم لا مالمء  لقه لمضلبحينث لج  
قهيل،لقبحء  اله لبحهيئالبحخ لاء  لع يهوللقلبح و لبحا ل كي لع ي لبحشاالبحءوح 

ق ةفلق د لا مةالبحمء ة ل ة ل،ل(1 ث ضلبحء  القبحمء  لهيلميلة لبحء ةيطلل لمكو ة 
ُح ا ِفي اْلَمَلاِلسِ َرا َأ ََّسا الَِّع َن آَمُن   يح لاعوحىل ل   ًِيَ  َلُرْم َتَفسَّ ا  ََ ل.(2 ((ا ِ 

قجوح ةخ ل هةيل،لق ن الج ي ةخ ،لقل ولج   ،لقماارلب ضلمنظي ل ل   ن لج   
بمةةولبح يةةرق ل،ل(3 لامةةولااةةي لخةةا  لقخةةانن لقاءوح ةةيل ةة لبحمءةةوح ...((،لجةةوح لقج ةةي 

بحخةةة ل كةةةي لع يهةةةولقبحء  ةةةالبح وحةةةال،لميلةةةع لاوحمء  ةةةا،لامةةةود لنةةةاارلب ل ل  بحمء ةةة 
ل.(4 لبحءوح ...((

م صةةةة لبحماةةةةر لبحء ةةةةيطل يةةةةاارلل هةةةةول ل  بح وحةةةةالبحخةةةة ل كةةةةي لع يهةةةةولاء  ةةةةال ق 
قبحنةةي لهةةيل،لقج  ةةالبح صةة ل ةةيضلبح ةةءفايضلأل هةةولمةةضلل ةةيب لبحء ةةيط،لبم ةةخربثالقبحخشةةهف

...لقبحء ةةيطلهةةيلبم خاةةو لمةةضل ةة  لإحةةىل،.بحةةا ل  هةة لمنةة لمعنةةىل بيةةفلع ةةىلح ةةللبح عةة 
،ل ع ةىلبألق ل اةو لحمةضلهةيل ةوي للقل ةوجف،لحاعيدلهيلبم خاو لمضلع يلإحىل ة  قب،لع ي

قهةيللعة لمةضل،ل..لقبحء ةيطل قةييلبحقيةوي.قع ىلبحيو  ل او لحمضلهيل وي ل لإ عةف،لبج  
ق ةفل،لقبحءم لبحمءوح ،ل....لقبحمء  لميل لبحء يط...لقبحء ي لمضل ءوح ك،.بحاعيد

ل.(5 لمو  لبحم  ل او ل لإا علبحمء  (( ل علع ىلبه  لمءو بنلا ميالح  و ل
ن فقلج يونلبا وللله لبح  الع ىلاي لبحمء  لهيلمضلبحء يطلقه لبحهيئالبحخة ل

ل كي لع يهولثو لبحشاالمضل يويللقل عيد.
ل
ل
ل
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 الملالس اصنالحا  : -ب
ه لا ةءي لاومة لحمةولاةو ل  ةفال ة لبجخموعةو لبحع مةونل  يهةولن اة لبحشةيملمةول

قم ةمىلاةة ليحةةكلمء  ةةونلقل ل قب لهةةاهل،لاةةاحكل  ةةأ لهيءيةة ل شةونلمةةضلا اةةونل   ةة لق يهةو
ل.(6 بحمءوح ل  خعيني لمأثثو ل ويرلمول  فال  لبحمء  لممولح لص المأدبنلبحنا

 ثانيا  : أيمية الملالس :
اعةةفلبحمءةةوح لمةةضلبحمنخةةف و لبحع ميةةالقبألد يةةالبحر يةةر لبحخةة لثةةر لع يهةةوللكةةو رل

م ةةةةيبلع ةةةةىلبمهخمةةةةويل هةةةةولقب ةةةةخالو لبحع مةةةةونلقع،لبحفقحةةةةالقل  و هةةةةول ةةةة لبحعصةةةةرلبح ةةةةيمه 
لقلح  صةةةةةي لع ةةةةةىل،لمنهةةةةةولحنيةةةةة لبح ظةةةةةي لحةةةةةفنه ،لقبألدمةةةةةونلقبحم رةةةةةرمضلقبح ن ةةةةة البحيهةةةةةو

قممةةولنباةةفلهةةابلبحمعنةةىلمةةولياةةرهلب ةةضلبألثيةةرل لمةةول ق لعةةضلبحن ةة لصةة ىلهللال،ل(7 بحشةةهر 
ل.(8 لع ي لق   لل  ل و ل ل  لد ن ل   ل أث ضلاأدن  ((

 يةةفلل ةة ل ةةرعو لمةةول،للهميةةالبمهخمةةويلمةةوألد ل ةة لا ةةكلبحمءةةوح حعةة ليحةةكلنبمةةفل
،لالةةي لم هةةييلهةةابلبح ةةفنتلبحشةةرمفلقبحخأدنةة لهيةة لإحةةىلاع ةةي لبحةةفنضلقبألخةةنللقبحمةةرقن 

قفهةةرلهةةابلبحمعنةةةىلقبلةة ونل ةة لبااةةويل نةة للميةةالبحمةةةبد يضل،لقشةةموي لبحعةةر لق وةةوي ه 
قاةنيلبحعةر لقبشةعو ه ل،لنتلبحشرمفقبحانضلاو يبل ع مي ه لبحارا لبحررم لقبح ف،لألقمده 

ل.(9 قب  و ه لقاو ماه لق فلبشخم لهابلبحمفحي لع ىلبحياو البحعومالبحخ لنبدنهولبحمبد ي ل
قماارلبحفاخي لشي  لليفلإ لا مالبحخأد له لمضلبألد لبحخ لحة لااةللعنةفل
 لهابلبحمعنىلبحخع يم لبحاو لمصنوعخ لبحنظ لقبحنيرلقمولنخص ل همول  لبا ع لحخشم

قمنا لمةول،لك لبحمعو بلريرلبحفننيالبحخ لار ىلمو   و لمضلجو  ي لبحياو  لقبمجخموع 
،ل(11 قثنثةةالل يشةةرقب يا،لل لبردب لعشةةر لثةةنالشةةهرجو يالا،ل ةةضل ةةه ل(10 ياةةرهلبح  ةةض
هةةة للةةةر لبحعةةةيدلقحعةةة لبحشةةةلر ول،لققبثةةةف لل  ةةة لع ةةةيهضلقبحشةةةهرجو يا،لقثنثةةةالعر يةةةا

قلمةةولبحعر يةةال وحشةةعرل،ل هةة لبحلةة لقبحهنف ةةالقبح رق ةةيال(12 قلمةةولبر يشةةرب يا،لقبحصةةيبحو
قمةةةولنخن ةةةوهل،لقلمةةةولبحيبثةةةف لبحخةةة لل  ةةة لع ةةةيه ل مالعةةةو لبح ةةةفنت،لقبحن ةةة لقل ةةةويلبحنةةةوط

ل.(13 البحنوطل ينه ل  لبحمءوح 
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حعةةة لهةةةابلبحاةةةي لنيلةةةجلل ةةةثو لب ةةةخالو لبحع مةةةونلقبألدمةةةونلقريةةةره لإحةةةىلهةةةاهل
او  لاعافل  ل صي لبحا  ونلقريرهولمضلبألمةوكضلمنةالقبحخ ل،لبحمءوح لبحع ميالقلهميخهو

لقايب ثهول ن لبح ثوطلعنه .،ل مضل ن للميا
 ثالثا  : أن اع الملالس :

لاا ةةة لهةةةاهلبحمءةةةوح لبحخةةة لاو ةةة لااةةةويل ةةة لبحعصةةةرلبح ةةةيمه لإحةةةىل ةةةيعيضللقحهةةةو 
فلب نةول ية،لقاة لمنهةول ا ة ل ةفق هلبحةىلب ةيب ،لقثو يهةول لبحمءةوح لبحع ميةا،لبحمءوح لبحفننيا

قبحخعةةربل،لح ةةنولمصةةفدلثصةةرلهةةاهلبأل ةةيب لمةةضلبحمءةةوح لماةةف لبح وجةةالإحةةىلبحخعرمةةفل هةةو
اوحع مونلقبحشعربنلقبألدمونلقبحن ةيميضل،لع ىلمراودنهولمضلبحميا يضلع ىلبخخنبلاثاواه 

 وةةةننلعةةةضلبح اهةةةونلقا ثةةةالبحع ةةة لقبحعومةةةالبحمخل عةةةيضلإحةةةىلا ةةة لبحياو ةةةالمةةةضلاةةة لثةةةف ل
  القبحمخر ميضلقبألاثونلقريره لبحيب ةفنضلإحةىلم ةفبدل   ةالبحع ة ل وننلعضلبح ن،لقصي 

لا ابشللقلبحاوانيضل هو.
 الملالس الد نية :-1

قهةةةاهلااةةةخال خاةةةف  لبحنصةةةجل،لقهةةةاهلاا ةةة لبحةةةىل ةةةيعيضل لبمق لمءةةةوح لبحةةةيعل
قماةةو لب وةةَو ل(14 ،لقامةةول اةةي لبهةة لبحعر يةةال لقعظخةة لقعظةةَول ةةواعل،لقبحخةةاايرلموحعيب ةة 

ق ةفلثةتلبحاةرا لل(15 ل.اايرلموحايرلهيمولنرللح لبحا  لقهةيلب وةَولبحخايمةفبحيعللهيلبحخ
بحررم لع ىل مو لبحيعللألهميخ ل  ل  يشلبحم  ميضلقحايح لاعوحىل لاقحيلب ه ل ع يبلمول

ق ة لا ةالبخةر ل ةو لاعةوحىل لاقجةونشل ة لهةاهلبح ةعل،ل(16 اللنيعظي لم لحرو لخيةربنلحهة 
 ل  يحنولب ي لث نال افلاو لص ىلهللالع ية لق ة  لقحنول ل(17 قميعظالقيارلبحمبمنيضلا

قب  لاو ل عيلبحنوطلبحمةيبعللبح  ي ةالبحخة لايجة لمنهةولبحا ةي لقاةا بل،لخيرلبحيبعظيض
ق ةةفلثةةتلبحع مةةونلع ةةىلثوةةي لمءةةوح لبحةةيعللألهميخهةةول ةة لل(18 ،لمنهةةولدمةةي لبحعيةةي ل

ىلبحنةةوطلب ل اةو لبثةةفه ل لاع ة،ل وةةننلعةضلاي هةةولا ةوعفل ةة لاهةان لبحن ةةيط،لبحمءخمة 
 عةةةةوحءيبل  ةةةةوق ل  ةةةةي ه لم وةةةةي لمءةةةةوح لبحع ةةةة لقبحخةةةةاارلقبحخايمةةةةفلقبحخرريةةةة لقبخثةةةةو ل

.لحعةة لمةةضلبحم يةةفلب ل ةةاارلب ل(19 بحصةةوح يضل ةةأ ليحةةكلممةةولن ةةيضلبحا ةةي لقمنصةةجل يهةةولال
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هةةةاهلبحمءةةةوح لب ا ةةةم ل ةةةفق هولبحةةةىلمءةةةوح لح عومةةةالقمءةةةوح لحةةةيعللبح ةةةنايضلقب  ةةةو ل
ل.بحفقحا

،لضلبحمءةةةةوح لبحفننيةةةةال هةةةةاهلااةةةةخالماةةةةربن لبحاةةةةرا لبحرةةةةرم بمةةةةولبحنةةةةي لبحيةةةةو  لمةةةة
ق فل وم لبحرخواية ل خاةف  لهةابل،لقشرقث ،لقا فيظ لقا  يرهلقبمهخمويلموح فنتلبحشرمف

امولاو لمعيلمع م لهبمنل ع مي ه لمعيلبح نضل،لبحني لمضلبحخع ي لح ص يو لبحص و 
ل.(20 قبح ربييلقريرهو

 لبحفننيةةالهةة للق لبحمءةوح لبحخةة لاو ةة لاعاةةفل ةاحكل مكننةةولبحاةةي لل لا ةكلبح  اةةو
الةةةي لمعةةةفهولم هةةةييلهةةةاهل،لح صةةة يو لحخع ةةةيمه للمةةةي لدنةةةنه لب لمءةةةوح لدننيةةةالمصةةة ر 

لمةةةولحنشةةةرل رةةةرلمةةةاه ل،لبحمءةةةوح لبحفننيةةةالإحةةةىلعاةةةفلمءةةةوح لماخصةةةالموحع مةةةونلقبح اهةةةون
 هةةوللدننيةةاللقلمثو مةةو ل ةة لبح رةةرلقبحعايةةف لقهةةاهلبخخصةة ل(21 معةةيضللقلبحقيةةويلممنةةوفرب 

قبحخةة لشةةفلمةةضلل  هةةولل(22 ،لقبحخةة لاةةو ل  وةةرهولع يةةالبحاةييلقبكةةو ره ،لبحم ةوجفلقبحءيبمةة 
قاةو ل،لبحعلو ولبحخ لاو  ل  ةف هولبحا  ةونلقبألمةربنلبحةانضلاةو لمعوةه ل شةخرشل ة لبحةرل 

قمةةةضلل(23 ،لقي ةةو لبحصةةي ،لبحع مةةونلنخ ةة  ي لحهةةاهلبحمنةةةوفرب لمةةوحع  ل غثةةال ةة لبحشةةةهر 
بحةةةا لاو ةةة لااةةةويلهيةةة لصةةةن ل،ل(24 م ةةةفبدلهةةةيلم ةةةءفلبحرصةةةو اللشةةةهرلهةةةاهلبحم ةةةوجفل ةةة 

ل(25 .بحءمعا
شةةك  لع ةةييلبحشةةرمعالخوصةةالع ةةييلبحاةةرا لاوحخ  ةةيرلقبحاةةربنب لقع ةةييلبح ةةفنتل

 ةة لثةةيضلل(26 ،لقبح اةة لبأل ةةوطلبحةةا ل ومةة لع يةة لا ةةكلبحمءةةوح لبحخةة لاعاةةفل ةة لبحم ةةوجف
بحمءةةوح لبحخةة للإملل لمعةةيلهةةاهل(27 ،لكو ةة لااةةخالمعةةيلبحمءةةوح لمميلةةي لقبثةةف

قبحشةةةو ع لقبحمةةةوحر ل،لكو ةةة لاعاةةةفل ةةة لبحم ةةةوجفللةةةم لث اةةةو لبح خةةةي لح مةةةاه لبح ن  ةةة 
ق ةةةفلاعو ةةة لع ةةةىلهةةةاهلبح  اةةةو لاثةةةو لبحع مةةةونلمةةةضلاةةة لمةةةاه لقانيعةةة لل(28 ،لقبح ن  ةةة 

حعة ليحةكلمةولدعةىلخ  ةونل نة لبح ثةوطلح  ةر لع ةىل(29 ،لب وحي ه ل  لبحناو لقبحخةف م 
مةول،لقهةيلل وةونل،لبلع ةىلبأل رةو لبحمعو لةالحهة لقلمكو  خهةوح ي ةيل،لمرب ثالا كلبحم وجف

 ةة لخه لقلشةةرب ه لع ةةىلبحم ةةوجفل يةةاارلبحخنةةيخ ل لالل هةة لمنعةةيبلبحخةةف م للد عهةة لحخعالمةةال
ل.(30 ل هولإملمعفلميب االبحا ي الا



327 

 نلررقلمضل يحنولب لخ  ةونل نة لبح ثةوطل ةوميبلمو ةخ ن لبحع مةونلقبح اهةونلحعاةفل
،لم ةةوجفلحصةةوح ه لقاي ةةي الحخ  يةةغلبأل ةةربدللقبمةةرلبحفقحةةالقاع يمواهةةوا ةةكلبحمءةةوح ل ةة لبح

قبفهو لشر يالبحيم لقبحعمو لقاثعيخه لقاوعخه لح ان ةالب لايفيةفلبحع مةونل،لقل ظمخهو
لقبح اهونلدننيونلحصوحجلبحان القب ظمخهولقاع يمواهو.

ل  الملالس العلمية -2
وحلةةة لقبح   ةةة القبحهنف ةةةالبخخصةةة لهةةةاهلبحمءةةةوح ل خع ةةةي لبحع ةةةييلبح يةةةرلدننيةةةالا

،لق و  لبحع ييلبألخر لقمي لهاهلبحمءوح لاو  لاعاةفل ة للمةوكضلماخ  ةاللقحهةولبحرخواية 
معةةيلبألشةةعو ل،لبحخةة لاةةو لنةةخع  لبحصةة يو ل ةة لبحةةثعيلمنهةةولإلةةو الإحةةىلع ةةييلبحاةةرا 

ل.(31 قبألميو لقشيئونلمضلبح  و 
قاو  لاعةفل،ل(32  يو لبحياوهيا افل وم لمعم لثيي ل  لمءو لبح،للمولبحم وجفلقبحءيبم ل

ثيةتلل هةولحة لارةضل يياةونلح  ثةود ل   ة ل ة لهة للك ةرللمةوكضلحخع ةي ل،للك رل وثو لبحع  
ممةةولييةةألل(34 ،لقبحخةة لاةةو ل يهةةولثرمةةالبحخع ةةي لبحمل اةةالقبحع ةة لمثةةو لح ءميةة ل(33 ،لبحشةةثو 

حيل  نولل للقحع نولمل ثوحغل(35 ،لحهاهلبحظوهر لاير لبحع مونلبحمخاصصيضل  لا لع  لق ض
ا كلبح رمالبحمل االاو  لهنوشلمءوح لخوصالح شعربنل  لبحم وجفلننشفق للمضللمض

لشةهرلجيبمة لم ةفبدلا ةابشل ة لبحعصةرل،ل(37 ثخىلل لجوم لبحمنصي ل(36 ،ل يهوللشعو ه 
،لقل   ةةالل ظةةو لبحمع مةةيضلقبحل ثةةا(38 ،لبحةةا لاةةو لبثةةفلبحمربكةةاللبحع ميةةالقبح ررمةةا،لبح ةةيمه 

ل(40 ثوم لمقثالبحشعربنل ءخمعي لا خهولقمخفبقحي لبحشعر.عر  للثف ل ل(39 
حعةة لمةةضلبحءةةفنرلموحةةاارلل لمعةةيلمةةضلهةةاهلبحمءةةوح لبحع ميةةالاو ةة لاعاةةفل ةة ل

بحخةة لل(41 قحعةة للشةةهرهول ةة لبحعصةةرلبح ةةيمه لهةة لدب لبحل يةة لب ةةضل ةةينو،ل يةةي لبحع مةةون
بحا ل،لحعوف بل(43  وننلعضلعم  ل  لبح يمو  خو ل(42 ،لكو ل ء  لح خف م ل يهولحيننل

ل(44 .كو ل عافلهي لبحف قطلبحع ميال  لبحل لقبحخشرمج
اعةةةفلثيب يةةةة لبحةةةةي ب يضللثةةةف للهةةةة لبحمءةةةةوح لبحخةةةة ل عاةةةفل يهةةةةولبحع مةةةةونلقبمدمةةةةونل
ج  واه لبحع ميالقبحخ لنخنو شي ل يهولقمخثو ق ل ة لبحشةعرلقبألد لقمصة هولب ةضلبحءةي  ل

 هة لحي ة لبمةوكضلح ية لبحرخة ل،ل(45 لمو هول لال يللا ير له لمءةوح لبحع مةونلقبحشةعربنا
قلن خاة ل يهةولبحشةعربنل،ل ا ل  لاو  لاءر ل يهةولبحم ةوق ب لبحع ميةالقبحمنةوفرب لبألد يةا
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ب ةضلب ة لل(46 قألهميالا كلبح اونب لناارلب ضلاثواثولقصيالح مه ة ،لقبألدمونلقبحم ررق ل
لقلن ي ل،لن ي ل ن ل نلاا يبلإملع ىلمض،لص ر لح ني ل لال ول ن لإيبلق  خ ل  لبأل يبل

ل.(47 لكخ ا
،لقم ةةفقلقبلةة ونلمةةضلقصةةيالبحمه ةة للهميةةالبحرخةة ل ةة لبكخ ةةو لبحع ةة لقبحمعر ةةال

قبحخرددلع ىلبألموكضلبحخ ل اصةفهولبحع مةونلقبألدمةونلأل ومةالمءوح ةه لبحع ميةالبحخة لننهة ل
ل. يهولاوح يبلبحع  لمضلع مه 
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 المبحث الثاني
 ملالس أرباب الدولة

 
،لح لبحخةة لاةةو ل عاةةفهولبحا  ةةونلقبألمةةربنلقبحةةي  بنل ةة ل صةةي ه  اصةةفل هةةولبحمءةةو

،ل عفق لل   ه لثمو لح ع ة ،لثيتلاو لبحا  ونلقبألمربنلقبحي  بنل  لبحار لبحربم لبحهءر ل
قمنةو  نلن خاة ل،لقمرق لل لهةاهلبحمءةوح ل ءة لل لارةي لمراةالبنلاشة لمنة لبحياو ةالقبحمعر ةا

حةةي  بنل  ةةوخرق للمةةربنلبأل لةةو لبألخةةر ل ةة لبحيةةرق ل يهةةولبحع مةةونلقبألدمةةونل رةةو لبألمةةربنلقب
قمخ ةوماي لهيمةول يةنه لع ةىلل(48 ،لامولنخ وخرق لمعظمالبحءنةفلقبحمثةو  ،لبحع ميالقبألد يا

ل(49 قبحهفب البحعينيالع يه .لبجخاب لبحع مونلق عونخه لحه لقلرفب ه لبحمنجلبحموحيا
خة لاو ة لااةويل ة ل اخ للعضلث اةو لبحع ة لبح،لكو لحخ كلبحمءوح لاوم لخو 

  ةةي ل،لبحم ةةوجفللقلمنةةو  لبحع مةةونللقلثيب يةة لبحةةي ب يضللقل ةة لبحمربكةةاللبحع ميةةالبألخةةر ل
إمل،لقحةةةي لحةةة لل لنةةةي دل ةةةيمنللقلبخخثةةةو بنللقلملوحعةةةا،لح ولةةةرهولشةةةيئونلإملمةةةول  ةةةأ لعنةةة 

قملنر عةة لإمل،لق ةة ي  لإحةةىليحةةكلل ل ا ةةيلصةةيا ل ةة لثفنيةة للقلم وق اةة ،لب ةةخأي لهيةة 
قل لنخءنةةة لإنةةةربدلثكو ةةةال،لح ةةةمو لبحةةةا لمل  خةةةودلمعةةة لإحةةةىلب ةةةخ هويللقلب ةةةخعود ماةةةف لب

ل(50 ا خم جللقلح لل  خري .
لقممكننولاا ي لمءوح لل  و لبحفقحالإحىل 

 ملالس الخلفاء :  -1
لهخ لبحا  ونلمل ومالا كلبحمءوح لبحخ لاو  لاو لاوي الا ير لمضللك رلم رةر ل

ق ةفل ا ة ل،لقلدمةون،لضلق  ةو لقمخر مةيضلق ن ة ايحكلبحعصرلمضل اهونلقم فثيضلقم  ةرم
قَ  ل  لبحار لبحربم لبحهءر ل مولاو لنةفق ل ة لا ةكلبحمءةوح لبحخة ل،لمعيلبحرخ لبحخ لد 

قبحخةة لاو ةة لمءمعةةونل  ةةفلإحيةة للقحئةةكلبحع مةةونل،لث  ةة ل هةةول صةةي لبحا  ةةونلقب  ةةو لبحفقحةةا
بنلبح يةةةو لبحع ميةةةال ةةة لممةةةوللد لإحةةةىللثةةةرل،لحعةةةرضل خةةةوجه لبحع مةةة للقلح منو شةةةالقبحمنةةةوفر 

 اةةةفل،لقمةةةف لبحعةةةربللمصةةةي  لخوصةةةالق قيةةةالمربكةةةاللبحفقحةةةالبح ثو ةةةيالمصةةةي  لعومةةةا،لم ةةةفبد
مكو ةونلنخةابكرلهية لبحع مةونلبألد لقبحع ة لقاةو لاة لإ  ةو ل،ل(51 كو  لدب لبحا ي ةالبحماخةف 
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 ة لمعةيللان لل  للقمنا لبحخنيخ لعمضلاو لنراودهولهياي ل لا،ل عربلماوم لقمء   
عف لإحىلميلع ل ء ة لعنةفهلنخةابكرب لبحشةعرل،ل ليبل اهل،لك لهيمضل  ورلموح يبدبحميب

ل.(52 ل..ا.قبألد لقبحع  
قحعةةةة لممةةةةولنيلةةةةجلبهخمةةةةويلبحا  ةةةةونل ةةةة لبحعصةةةةرلبح ةةةةيمه لمةةةةوحع  لقبحع مةةةةونلهةةةةيل

 يةاارل،لبهخمومه لمةوحمربكاللبحع ميةالقبح ررمةالقعاةفلبحمءةوح ل يهةول ةيبنلبحفننيةاللقلبحع ميةا
مةوهللل اةفيلمعمةو  لل(53 ي(لب لالبحا ي ةالبحاةود 985هةة 383ثةيبدال ةنال لل ضلبحءةي  ل ة 

قماارلل لهابلبحءوم ل،ل(54 لم ءفلبح ر يالقا يا لقبجربي لمءر لبحءيبم ل  لبحصن لا
،ل منةة لبحمليةة لمةةضليحةةك،لبلحيكةةي لجومعةةونل الةة لهيةة ل(55 اةة ل نةةونهلل ةةويلبحا ي ةةالبحمليةة 

قبجمعةيبل،لحاود لموهللل و خ خىلبح اهونل ة للمةرهقمكتلبحم ءفلع ىلثوحخ لثخىلب خا للب
ق ا لبمومةونل صة  ل،لقمنص لهي لمن ر،ل ر  لل ل عمرلقمك ى،لع ىلجيب لبحصن لهي 

ل(56 هي لبحءمعا.
ع ىلل نولمل ثوحغلموحاي لل لمضللمضلبهخمةويلبحا  ةونلموحع مةونلقبح اهةونلقبعمةو ل

ي ةةةالمةةةضلبحع مةةةونلقبألدمةةةونلانيعةةة ل ةةةر  ل ةةة لبحم ةةةوجفلاو،لبحم ةةوجفلقىدبمةةةالبحخع ةةةي ل يهةةةو
او  لحه لث او لخوصال هة ل ة ل،لمعو  ه ل مكننولل ل ل علع يه لب  ل  بحمي يعييض((

اةةةو لل(57 ،لبحم ةةوجفل  ةةي ي ل هةةةول ني ةةونلمةةضلبحءةةةفب لقبح ةةيب ل ةة لل لشةةة نل عةةرضلحهةة 
إيلاةةةو يبل  ةةةخليعي لل ل،لحهةةةبمنل ةةةيلل و اةةةال ةةة لمءةةةوح لبحا  ةةةونلقبحةةةي  بنلقع نيةةة لبحاةةةيي

ممةةولني دق ةة لع ةةىل،ل لر ةةيه لموألثودنةةتلقمر هةةي لعةةنه ل ةة ل ةةوعو لصةة يه لقروةة ه 
ل(58 م ومعه لمضلاربيعلبألخثو لقبحمعو ب.

قحع لممول عال ل يحنولبهخمويلخ  ونل ن لبح ثوطلموحمءوح لبحا يفيالمةولياةرهلب ةضل
ي(لثيةةةةتل ةةةةو  لالجمةةةة لبألشةةةةرببلقبحاوةةةةو ل1042هةةةةة 420بحءةةةةي  ل ةةةة لثةةةةيبدال ةةةةنال 

بح اهونل  لدب لبحان الق رةلع يه لاخو لايم لعم  لبحا ي البحاود لنخوةمضلقبحشهيدلقل
قبنةربدلبألخثةو لبحرييةر ل ة ل،ل(59 قبحلعةضل ة لبحمعخالحةا،لبحيعللقا وةي لمةاه للهة لبح ةنا

ل.(60 لقبحص ومالا  (ليحكلعضلبحن  ل
جمة لبألشةرببللقماارلب ةضلبحءةي  لل وةونلل ة لمعةفلنةيميضلمةضلبحمء ة لبح ةو علا

..لاخومةةونلاةةيمننلعم ةة ل.ق ةةربلع ةةيه ،لقبح اهةةونلقبحيعةةوظلقبحالهةةودلإحةةىلدب لبحان ةةالقبحشةةهيد
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قمول ق لعن ل  لعةف ل،لقق وا   (لبحا ي البحاود لموهللليارلهي للخثو بنلمضللخثو لبحن  ل
ثة ل،ل...قخردلمضليحكلإحىلبحلعضلع ىلمضل اةي لما ةعلبحاةرا ،للمي لمضلبحفنضلقشربيع 
قلخةةةا ل ةةة للخةةةرلبحرخةةةو ل،لمةةةرلمةةةوحمعرقبلقبحنهةةة لعةةةضلبحمنرةةةرخةةةخ لبحاةةةي لمةةةوحيعللقبأل

ق عةةفلعشةةرمضلنيمةةولمةةضلمء ةة لبحةةيعلل،ل(61 لالخلةةيطلبح ولةةرمضلق ةةموعه لممةةول ةةمعيه
ق ةرةل،لبح ةو علل وةونلالجمة لبحاوةو لقبحشةهيدلقبح اهةونلقبحيعةوظلقبحالهةودلإحةىلدب لبحان ةا

قبحلعضل،ل  (بحن  لقق و ل،لع يه لاخو لايم لنخومضليارلب  لمكرلقعمرلق ووي همو
..لقماةةةردلمةةةضلهةةةابلبحةةةيعللقبألمةةةرل.قلعيةةةفلهيةةة لمةةةولجةةةر ل،لع ةةةىلمةةةضل اةةةي لما ةةةعلبحاةةةرا 
ثة ل،لثخةىلب ةخي ي ل ربناة ،لقل ويلبحنوطلر ةىلمعةفلبحعخمةا،لموحمعرقبلقبحنه لعضلبحمنرر

ل.(62 اللخا لخلياه ل  للخرهلم وي ه لق مو لمول معيه
،ل عاةةةفل ةةة لدب لبحان ةةةال  خشةةةللممةةةول ةةة علل لمءةةةوح لبحا  ةةةونلمعوةةةهولاةةةو 

قهيل   لبهخمةويلبحا  ةونل،لقبحثعيلبرخرل  لبحم وجفلقبحءيبم ،لق عوهول  ل صي ه 
أل ه ل ايمي لموح وي لبحيهول مومالبحصةن ل،لقل  و لبحفقحال خع يرلهاهلبحمربكاللبحع ميا

ابخةالقل،لقلثيو ونلبعن ل خي لبحءهةود،لقى ومالبحالثالبحخ لايلجلبح يو البحعومالح كمه 
ل.خليطلبح ولرمضلع ىلموليارلبحا ي الاأ ه لشهيدلحخ  يغلبحعومالمضللقبمر

كو  لاعافل  لمءوح لبحا  ونلبح يب ب لبحفننيالقبحع ميالل لل هةولاو ة لمءةوح ل
قمخشةع ي ل،لقمي دلبحم عيد للارب ةونلمةضلا ةكلبح ةيب ب لبحخة لاةو يبلنخ رعةي ل هةو،لمخنيعا

،ل(63 ،لقع ة لبحرةةنيلقبحمةةابه لقريرهةةو،لخ  ةةالاوح   ةة ا ة لبحم ةةوي لبحخةة لامة لبحع ةةييلبحما
ق فلا يح لمءوح لبحا  ونلهاهلإحىلمول شث لبحنفقب لبحخ لنخنةوفرل يهةولبحع مةونلمةضلاة ل

ل(64 صنللع ىل  يلمولنر لمضلمنوفر .
،لع ةةةةةىلل لمل  يانةةةةةولل ل ةةةةةاارلل للق لمةةةةةضلب ةةةةةخ فالهةةةةةاهلبحمءةةةةةوح لبحا يفيةةةةةا

قبثخةةةا لمةةة لمةةةضلمعةةةفهلل نةةة ل،لبحا ي ةةةالبحمهةةةف لبح ثو ةةة لقجع هةةةولاا يةةةفبنلح فقحةةةالق  ةةةننالهةةةي
ثيةتلاةو يبل  ةف ي لبحعلو ةولبحرييةر لع ةىلمراةود لهةاهلبحمءةوح لقجةو به ل،لبحا ي البحرشيف

ل(65 .  ليحكلبحيم لقاثو لبحاود 

ل

ل
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 ملالس السالطين وانمراء الب  سيين :-2
قبحةا ل،لفبدبحفقحالبح يمه للق ل نايضل ن ل يم لبحةفبخ يضلإحةىلم ةل(66 كو لمعال

قحةة لارةةضلحةة لل لعن ةةو ل،لحةة ل كةةضل مخ ةةكلمالبجةةونلثاوهيةةونلنةةبد لإحةةىلعاةةفهلل لمء ةة لح ع ةة 
امةةولل ةة لحةة ل كةةضل،ل اةةفلاو ةة لشاصةةيخ ليقلاةةوم لع ةةكر لم ةة ،لمةة ليق لبحع ةة لقبألد 

ل.(67 ح ظالدخيح لم فبد،لنخاضلبحعر يا
لا  ةةةةن لبألقلةةةةو ،لبح ةةةةيمه لإحةةةةىلبح ةةةة لال(68 ق مءيةةةةفلبألميةةةةرلعوةةةةفلبحفقحةةةةا

 اةةةفلاةةةو لم ثةةةونل،لبحياوهيةةةال ةةة لبحعةةةربللق خةةةرل ةةةنطلبح ةةةيمهييضلموحمءةةةوح لبحع ميةةةالقبمد يةةةا
،ل(69 خ رو ل لالاو ل ولننلم ثةونلح  وةننلمشةو اونل ة لعةف ل نةي ال و لعن لب ض،لح ع يي

قلرةفللع ةيه ل،ل اةفللهةخ لعوةفلبحفقحةال هة ،لقاو لمء  ل عولموحع مونلقبحشعربنلقبألدمون
اةةةةفق لهيةةةة ل،لقاةةةةو لمء  ةةةة لمنخةةةةف لحهةةةة ،لقلثةةةةواه لممظةةةةوهرلبحخرةةةةرم ،لبحعلةةةةونلقبحهثةةةةو 

قاةةو ل شةةخرشلمةة لهةةبمنلبحع مةةونل ةة لهةةاهل،لبحمنو شةةو لبحف ياةةال ةة ل ةةرق لبحع ةةييلبحماخ  ةةا
قمةةةةةضلل ةةةةةر لهةةةةةبمنلبحع مةةةةةونلبحةةةةةانضلاةةةةةو يبل،لقمعةةةةةو ضل ةةةةة لمعةةةةةيلبحم ةةةةةوي ،لبحمنةةةةةوفرب 

 وو لقاخو لبحخرم ةالبحا لصنللح لاخو  لبم،ل(70   ورق لمء   لل يلع  لبح و   
قاو لعوفلبحفقحال  ارلقمخثوهىلمأ  لاخ مالع ىلنةفهلقماةي ل الل ةولرةنيل،ل(71   لبحن ي

ل.(72 ل  لع  ل  لبحن يا
قم مرلبحشةعربنلمفةييلمةضل،لكو لعوفلبحفقحال   لبحشعرلقبحشعربنلقملر لح 

مافمةاللق  ،ل اصفهل  ي لبحشعربنلقاخ يبلهي لل ق ل صويفلبحمف ج،لكرم لقجالم لعلونه
بحةةةا لاةةةو ل اةةةي لعنةةة لعوةةةفلبحفقحةةةال لالإيبل،ل(74 قبح ةةةنم ،ل(73 هةةةبمنلبحشةةةعربنلبحمخن ةةة 

ل.(75 ل لن لبح نم ل  لمء   لفنن لل لعلو دل ال لمضلبح  كلقق لل يضلنف لا
ل(76 ،لكةةو لبح ةةنم لمةةضلل ةةر لبحشةةعربنلبحةةانضلعوشةةيبلع ةةىلبحمةةف جليحةةكلبحعصةةر

،ل(77 ل لمل  يانةولل ل ةاارلبحشةوعرلبح ث ةونلقمولدمنول خ فالعضلبحشةعربنلبحثةو  مضل ءة 
قبحةا لبشةخهرلمعن خة لمة ل،ل(78 لالاو لشةوعربنلمءةيدبنلقاواثةونلمر ةننلالبحا لقصللمأ  ل 
قاةةو ل،لقاو ةة ل ينهمةةولمرب ةةن لقب ةةخظرببلعنةةفلعوةةفلبحفقحةةا،ل(79 ل ةةيلب ةة وللبحصةةو  

 ةة للخثةةو ل(80  ةةموهلبحخةةوج ل،لبألخيةةرل ةةفلا ةةللبحصةةو  نلمكخومةة لاخةةو لحةة لعةةضل نةة ل يمةة 
قمةةاارل،لقثةةفث ل ينةة لق ةةيضلعوةةفلبحفقحةةالل مةةاللد لإحةةىلل ل  ةةءن لم ةة  هو،ل نةة ل يمةة 
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بحيعةةوح   لل لبح ث ةةونلاةةو للثةةفلل ةةثو للاةةنللبحصةةو فلمةةضلثث ةة لعنةةفمولروةة لع يةة ل
 وةةننلعةةضلعن خةة لم ةةيفلبحفقحةةالبح مةةفب  لبحةةا لاةةو للثةةفلل(81 ،لعوةةفلبحفقحةةالق ةةءن 

ل(82 حفقحا.ل ثو لشهرا لقثظيا لعنفلعوفلب
 ةةة لبمخةةةفب لعوةةةفل،لبح ةةةعف ل(83  ةةةو لع ةةةىل هةةةولبح ةةةنم لقبح ث ةةةونلب ةةةضل ثواةةة 

قحة ل ة ل ةيفلبحفقحةال،لمف لبحم ةيشلقبحةي  بن،للثفلبحشعربنلبحمءيدنضلق ي لل   لا،لبحفقحا
ع ةةةىلل لمل  يانةةةولل ل ةةةاارلل لعوةةةفلبحفقحةةةال،ل(84 لبحمةةةفبيج...الق اةةة ،لرةةةر لبحاصةةةويف

ق فلبهخ لممءوح لبح ا لقمءةوح لل(85 ،لقم ك لع ىلمعو ي     لاو لشوعربنل اي لبحشعرل
بحا لاو لمار ةونلل(86  ياارلبحخنيخ  ،لبح فنتلبحشرمفلاوهخموم لممءوح لبحشعرلقبمد 

ل اةو ل لال(87 مضلمء   لل  لاو لنهخ لمأخالبح ا لقبح فنتل اةفللخةالبح ةفنتلعةضلبحيمةف 
..لقاةةو ل.معةةرقبلموحيمةةف ..لبح.قهةةيل  ةةم ،ل ةة لمء ةة لعوةةفلبحفقحةةا،لثةةفثنولموحميصةة 

قلثوةر  ل،لعوفلبحفقحالب خفعوهلمنهولحع يلب نودهلقعم لح لمء  ونلم ورا لثفالهية 
ل.(88 ق معنولمن ...ال،لثخىل م لمن ،لقجموعالماصيصيضلمضلله لبحع  

ل لمول مهنولممول  علل لمء  لعوفلبحفقحالاو ل عولموحع مونلمضلا لبح ني ل
قماارلل لمء  ة لاةو ل ة لميلة لمةضل صةرهلمراثةونلارايثةونل،لقبح كمونلقبحشعربنلقبم يو 

قهةةة ل،ل..ألهةةة لبحاصةةةي لقبح كمةةةونلقبح ن ةةة الم  ةةة للهميةةةالمراود ةةة ل اةةةفلل ةةةردلهيةةة لا
،لبح ءةةر لبحخةة ل اةةخال هةةولبح ءةةو ل رةةو يبل ءخمعةةي ل يهةةولح م وقلةةاللمنةةيضلمةةضلبح ةة هون

،لعوشة لهةاهلبحع ةيي ،لقل يم لحه ل  ييلاص لبحيه لقاربمو لاخص ل هة ،لق عو لبحعوما
ق رةةة لبألثةةةفبال ةةة لبحخةةةأد لقبحشةةةيي ل ةةة ل،لقاربجةةة لله هةةةولقاةةةو يبلبشةةةخواو،لقاو ةةة لميباةةةو

قلخةةردلمةةضل يةة لبحمةةو ل،لقاو ةة لاو ةةف بح وةة لق  اةة لل ةةيبلل،لقب ثعيةة لبحاةةربيج،لبحخأدنةة 
ل.(89 ل..ا.لميب لعظيمالصر  ل  لهاهلبأل يب 

 لبحع ةةة لقبحمعر ةةةالقم ةةةفقلمةةةضلبحةةةنالقبلةةة ونلمةةةولل ءةةةالهلعوةةةفلبحفقحةةةال ةةة لمءةةةو
قل لمءوح ةةة لاو ةةة لاشةةةم لجميةةة ل ةةةرق ل،لقبشةةةوعالبحةةةرق لبحياوهيةةةال ةةة لبحعصةةةرلبح ةةةيمه 

ق وو ول،لق  لبح    القبحمنلع،لقبحمنوفرب لبحشعرما،لبحمعر الاوحم وي لبألد يالقبحن يما
قم ةةةوي لبح ةةةفنتلقبحخ  ةةةيرلمةةةضلخةةةن لاشةةةءي لبألمةةةربنلحهةةةبمنلبحع مةةةونلقااةةةرم ه ل،لبح اةةة 

لهثو لع يه لقبحعلون.قبرفبللبح
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 ملالس ال زراء :-3
قمخ وماي لهيمول،لكو لق  بنلبحفقحالبح يمهيالنخ وخرق لممءوح ه لبحع ميالقبألد يا

،لقىرةةةفب ه لبحمةةةنجلقبحهثةةةو ،لقبحشةةةعربنلبحيهةةةولق عةةةونخه لحهةةةو،ل يةةةنه لع ةةةىلبجخةةةاب لبحع مةةةون
،ل ييلقبحع مةةةونقبحةةةانضل ةةةو قبلع ةةةىل هةةةولبحا  ةةةونلقبح ةةةنايضلبح ةةةيمهييضل ةةة لبحعنو ةةةالمةةةوحع

اوةةةمن لمءوح ةةة لبحع ميةةةالاييةةةربنلمةةةضل،لق مةةةرلمعةةةاللبحفقحةةةالبح ةةةيمه ،ل(90  ةةةوحي مرلبحمه  ةةة 
قحعة لمةضللشةهرلهةبمنلل(91 ،لقلرةفللع ةيه لمةضلبحهثةو لبحرييةر،لبحع مونلقبألدمونلقبحرخو 
قل  ةعلع ية لبألخيةرلمةضلموحة ل،لبحا لاو ل ف  لبحي مرلبحمه  ة ل(92 بحع مونلهيلب ضلبحمنء 

اةو للقمولدمنول اارلبحنفمونلمل  يانولل ل اارلل لبحاول لبحخنةيخ ل لا،ل(93 ايير ح نيضل
قبحةةا لبمخفثةة لبحيعةةوح  لمايحةة لاةةو ل لامةةضلل يةةو للهةة لبحع ةة ل،ل(94 ل ةةف مونلح ةةي مرلبحمه  ةة ا

اةةةو لبحةةةي مرلبحمه  ةةة لقريةةةرهلمةةةضلق  بنلبحعةةةربلل مي ةةةي ل،ل...قبألد لقب ةةةربدلبحرةةةريلقبحشةةةي 
بمصةةةة هو  لصةةةةوث لاخةةةةو لبألرةةةةو  لبحةةةةا لجع ةةةة لل(96 ل ةةةةيلبح ةةةةردقاةةةةاحكل،ل(95 بحيةةةة ...ا

امولاو لبحمه   ل    لمخاق ونل،ل(98 قاو ل  فللهبمنلموألميب ،ل(97 بحمه   ل ف م لقلكي  
قاةةو لشةةعرهل ةة لمراثةةالل  ةةىلمةةضلمراثةةالبحلثاةةالبحي ةةلىلمةةضلبحشةةعربنل،لح شةةعرل وفمةةونلحةة 

ل(99 حخرب .قاو ل   لبحل يعالقب،لقاو لمء   لثو ننلموألدمون
مل  يانةةولل ل ةةاارلل ةة لحشةةف لبهخمةةويلبحمه  ةة لقم  خةة لح شةةعرلثةةفث ل ينةة لق ةةيضلل

قثوي هلإحىلمء  ة لعنةفمول،لبحشوعرلبحمخن  لعفبق لاي   لارَ  لعضلمف لبحي مرلبحمه   
ل(100 ل. رو ليحكل  ثونل  لاأجيولبحعفبق ل يضلبحلر يض،ل فيلبحمخن  لإحىلم فبد

موحن ةثالحهةبمنل ة لمءوح ةه لقثوةي لاثةو لبحشةعربنلبحيهةوللحع ليحكلن يضللهميالبحمف 
قم فقلح ثوثيالل وونلل  لحر  لبحعومةالإحةىلصة ي ه لاةي ه لمةضلريةرل،لقح خثوه لقبحخ وخر
لبحعر لقم خ يض.

قمي دلبحخنيخ لياربنلألثفلمءوح لبحةي مرلبحمه  ة لقمةولاةو لنةفق لهية لهياةي ل لال
قبكيةةره ل،لقمكةةي لبايةة لبح ةةفنت،لاعومةة ل كيةةرلبح ةةفنتلع ةةى،لكةةو لل ةةيلم مةةفلبحمه  ةة 

مةةةابكر لمةةةوألد لقلةةةرق لبح ةةةفنتلع ةةةىلبحمويةةةف لحريةةةر لمةةةضل ءمعهةةة لع يهةةةولمةةةضلبحع مةةةونل
ل(101 ل.قان لاييربنلموللثورهو...ا،لقبحرخو لقبحنفمون
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 ةةةضل ثةةةةودل اةةةفلاةةةو لمء  ةةةونل   ةةة لموحع مةةةةونلل(102 لمةةةولمء ةةة لبحةةةي مرلبحصةةةوث 
انضلاةةو يبلنخنو  ةةي لهيمةول يةةنه لمةة لق  بنلقلمةةربنلقبحةة،لقبألدمةونلا يةةرهلمةةضلق  بنل نةة ل يمة 

قحع نةولمل الةفلثةيضل ةاارل ل،لبحفق لبألخةر لمجخةاب لبحع مةونلقبحشةعربنلقبحرخةو لبحةيه 
قلعلوهللحلل،لبحفقحال ضلثمفب ل(103 ل للمولبح ردلبمص هو  لثيضللهف لاخوم لإحىل يف

ةرل ةيفلبحفقحةالقعنفمول م لبحصوث لب ضل ثودل و ل لا،لدننو لهف الح لع ي  قل ة ل،ل صن
ل.(104 ل  خوه لللعو هولا

بحرييةةةرلمةةةضلبحع مةةةونلقبألدمةةةونل ةةة لل(105 قمءخمةةة ل ةةة لمء ةةة لبحةةةي مرلب ةةةضل ةةةعفب 
صةي بنلاييةر ل،لق فل فيلحنةولبحخيثيةف ل ة لاخومة لبممخةو لقبحمبب  ةا،لماخ للبحع ييلقبح ني ل

قلدمةةونلق اهةةونللقل ةةمونلاثةةو لبحرجةةو لبحةةانضلاةةو يبلنخةةرددق لبحيةة لمةةضلشةةعربن،لعةةضلمءوح ةة 
بحةا ل ةو لعنة لل(106 قمةضللشةهرلهةبمنلهةيلع ة ل ةضل ي ةىلبحرمةو  ،لقمخر ميضلق ن  ا

ل.(107 لبحخيثيف  لل  لالعوح لبحراثال  لبحن يلقبح  القبحرنيلقبحعرقضلقبحمنلع...لا
قممضلشء لبحع  لقعم لبحمءوح لبحريير لقبح و  المضلق  بنلبأل ر لبح يمهيالهةيل

بحا لاو لمضللحم لبحشاصيو ل ة لعصةرهلل(109 ق مرل اضلبحفقحال(108 بحي مرلب ضلبحعميف
قاو ل عاةفلمءوح ةونل،ل وننلعضلبألد ،لع مونلقلدمونلق يو القاو لعوحمونلموح    القبحنءيي

،لقميمةةونلح ع مةةون،لقجعةة ل يهةةولنيمةةونلماصيصةةونلح  اهةةون،لماخ  ةةال اصةةفهولبح اهةةونلقبحع مةةون
 يةاارلل لبحشةوعرل،لفللمربنل ن ل يم لقق  بيهة قاو  لح لثظي لعنل(110 ،لقاخرلح  ن  ا

معةفلل للةينعل،لبحمخن  لبحخءألبحي لعنفمولرود لمضلم ةفبدللثةرلخن ة لمة لبحةي مرلبحمه  ة 
قمصةة   لم ةةكيم لبحةةا لاةةو لخو  ةةونل،لبألخيةةرلع يةة لم ةة  لبحخاوصةة لبحةةا لثصةة ل ينهمةةو

القحة ل كةضل،لشةعرقب لشةعرهلمةضللع ةىلد جةو لبح،لمأ  للكخ لله لعصةرهلجميعةونل،لحمكخ خ 
،لامةولاو ة لحةة لمعر ةالموحهنف ةةا،لال ء ةرللثةفلع ةةىلمءو باة ل ة لع ةةييلبح   ة القبحمنلةةع

ل(111 قاو لمء   لبألد  لعومربنلمكثو ل جو لبألد ل  لعصره.ل
صةةةة ي لبحاةةةةي ل خيءةةةةالحةةةةفع لمعةةةةيلخ  ةةةةونل نةةةة لبح ثةةةةوطلقبح ةةةةنايضلبح ةةةةيمهييضل

ثخةىللصةثجل،لاو و لقمراالبنلمشعونلح ع ةييلصث  لم فبدلم خاونلح ي،لقق  بيه لح ع  لقبحع مون
 اي لإحىلبحنوطلل لبحخالقدلمضلبحع  لقبحمعر الم او ل  لا لمكو لمةضللمصةو لبحعةربلللقل

 ر لبحيب دنضل،لقح نول ثوحغل احك،لكأ هولملرقثال  لبحلر و لق  لمخنوق لل ود لبحءمي 
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بح ررمةال ة لبحعةربللإحىلم ةفبدل  ةخليعي لبحةاهو لإحةىلاة لمراةاللمةضلبحمربكةاللبحع ميةاللقل
 وننلعضلبهخمويلل  ةو لبحفقحةالقلكو رهةولمل ومةالبحمءةوح لبحع ميةالبحخة لشةءع ل،لبح يمه 

ل.يحك
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 المبحث الثالث
 ملالس العلماء

 الملالس العلمية :-1
لعخنىلبحم  مي ل  لهابلبحعصرلموحمنةوفرب لحمةولحهةولمةضللثةرل ة لبحخمةرمضلع ةىل

قاعيمةةةفه لع ةةةىلبحياةةةالمةةةوحن  لقبحاةةةف  لع ةةةىلل،قبحخ ةةةيلل ةةةيضلبحمخنةةةوفرمض،ل ةةةرعالبحخع يةةةر
هةةيلب دهةةو لبحياو ةةالمةةضلخةةن لفهةةي ل،لقاةةو للثةةفلل ةةثو ل ةةرق لهةةاهلبحظةةوهر ،لبم اءةةو 

قاةةو يبل،لق ةةفلايةةرلقحةة لبحع مةةونلبحم ةة ميضل هةةاهلبحمنةةوفرب ،لبح ةةرللقبحم ةة لقايةةر لبحخرجمةةو 
مة لمربعةو لبحخةأد لل،ق فل اوحللبحلوح لب خويهل ة لبحةرل للثيو ةونل،ل شءعي لا  خه لع يهو

ل.(112 قبمثخربيلح 
،لقبح  ةةةا،لكو ةةة لهةةةاهلبحمنةةةوفرب لاهةةةخ لمم ةةةوي لمخنيعةةةالاوح اةةة لقبحن ةةةيلقبحصةةةرب

بحخة ل،ل(113 قاعافلهاهلبحمءوح ل  للموكضلماخ  الاوحم ةوجفلقبحمةفب ط،لقبحم وي لبحفننيا
امةةوللةةةم لهةةاهلبحم ةةوجفلث اةةةو ل،ل(114 كو ةة لماةةربنلحهةةة لأل ةةربنلبح ةةفنتلقا  ةةةيرلبحاةةرا 

ق ةةفلاعو ةة لع ةةىلاةة لمةةضلهةةاهل،لقبحشةةو ع لقبحمةةوحر لقبح ن  ةة ،لح خةةي لح مةةاه لبح ن ةة ب
ل.(115 بح  او لاثو لع مونلا لماه لمضلبحمابه 

قاو لحهولصف لقب  ل  ل،لقعف لهاهلبحمنوفرب ل يعونلمضلل يب لبحث تلبحع م 
بح ءةول هة ل،لقمولثيحهولمضلبحمةف لب  ةنميا،لبحمءوح لبحع ميالبحخ لاو  لا يدلم فبد

امةةوللصةةثجلحهةةوللصةةي لقمثةةودةل،لنرب اهةةولبمثثةةو لموألدحةةالبحعا يةةالقبحشةةر يا،لع ةةىلبحعاويةةف
قلهةة لبح   ةة القبحرةةنيلقبحن ةةيلقريةةرهل،لقخوصةةالمعةةفلل لاي ةة لمةةفبهول ةةيضلبح ةةرللب  ةةنميا

بحمخنةةوفرمضل ةة لع ةة لبحرةةنيل ةة لبحعصةةرلبح ةةيمه لهةةيلل ةةيلقحعةة لمةةضللشةةهرل،ل(116 مةةضلبحع ةةيي
ل(118 ،لمضللك رلبحع مونلبحانضلعوشيبل  لبحعصرلبح ةيمه لبحا ل  عف،لببحعنل(117 بحهان 

ي(لاو ل1015هة 406 بحمخي ىل(119  يفلب لمء  لبح قي لبحشو ع لل  لثومفلبأل  ربيين 
م يةةتلل لبحةةي  بنلقب  ةةو لبحفقحةةالاةةو يبل اصةةفق  ل،لمةةضلبألهميةةالمةةضل ةةيضلمءةةوح لبحع مةةون

هاهلبحمءوح لبصث  لل ف الثاوهيةالهومةالمللقمل ثوحغل  لبحاي  لب ،ل(120 حن خمو لبحي 
ق ةةةفلشةةةم  ل،لممةةةولد ةةة لبحرييةةةرمضلمةةةضلبحمهخمةةةيضلموح  ةةةالقبألد لحخةةةفقمنهو،ل  ةةةخ نىلعنهةةةو
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هيمةةول،لقبح يةةو لقبحخ يةةيض،لكخومةةو لبحءةةوثللبحرييةةرلمنهةةول ةة لمبح واةة لم ةةيمولاخةةو لبح يةةيب 
قبحمءةةةوح لاخومةةة لمءةةةوح لبحع مةةةونلحخةةةفقمضلميةةة لهةةةاهلبحمنةةةوفرب لل(121 خصةةةالبحالجةةةوج 

لصةةةث  لمةةةضل،لقل شةةة خهولأل هةةةولبلةةةو الحمةةةولا خيمةةة لمةةةضللخثةةةو لق نرةةةو لقشةةةعرلق شةةةر
بحشةةةيبهفلع ةةةىلبح وحةةةاليحةةةكلبحعصةةةرلمةةةضلبحةةةفمي لبحماخ  ةةةالأل ةةةيب لبحع ةةةييلممةةةولمل مكةةةضل

ل.(122 قص  
بخخ   لهاهلبحمءوح ل  لارماالانظيمهولقلموكضلعافهولعضلريرهولمضلمءةوح ل

 هةةاهل،لو لبحةةي  بنللقلدق لبحان ةةالبقل صةةي لبح ةةنايضبحع ةة لبحةةا لاةةو لاعاةةفل ةة ل ناةة
قحةةة ل كةةةضلنهةةةخ ل خرايةةة ل،لاو ةةة لاعاةةةفل ةةة لبألمةةةوكضلبحاوصةةةالحرةةة لع ةةة لمنهةةةو،لبحمءةةةوح 

 مءةةةوح لبألاثةةةونلبحماصصةةةالح خنمةةةا لبحةةةانضل،لج ي ةةةه للقللمةةةوكضلعاةةةفلهةةةاهلبحمءةةةوح 
وح لبحخة لقمنهولمةولاةو ل اصةالح  ن ة البحمخر مةيضلقهةاهلبحمءة،لنرقمي لد ب البحل 

ق ية لل ل،ل(123 ااخالموحلة لاعاةفللمةول ة لبح يمو  ةخو و للقل ة لمنةو  لبحع مةونلل   ةه 
مء ةةة لنيثنةةةول ةةةضلمو ةةةيمالبحل يةةة للعمةةةرلمء ةةة لممفننةةةالم ةةةفبدلحمخليةةة للقلمةةةخر  للقل

امةةولاةةو ل  وةةرهلبحل ثةةالمةةضل،لمخ   ةةللإيلاةةو ل ءخمةة لهيةة لاةة لصةةنللمةةضلبألصةةنوب
اخ لبحمنلعلأل  ليلاوحي لقاخ لجوحينيطل  لانمياهل ارلق لع ي ل  لهابلبحمء  ل

بحةا ل ية لعنة ل ل،ل ةضلب ة ولل(125 قاو لع ىلشوك خ لمء  لبحل ي لثنةيض،ل(124 بحل 
ل ةة ل  ةة لحةة لبحا ي ةةالبح ثو ةة لبحمةةأمي لع ةةىلاةة لاخةةو لننا ةة لإحةةىلبحعر يةةالل ل أخةةالق  ةة ل

ل.(126 ييثونل
رلإحةةىلا ةة لفةةوهر لبحمءةةوح لقبحمنةةوفرب لع ةةىلبح يةةو لبحعومةةالثخةةىلصةةو لننظةة

صوث لبحمء  لل  لمضل عو لبحع  لقبألد لقم فقلح ثوثيالل ة لبح ة  لبحريي ة لق بنليحةكل
،ل(127   لثيضلاو  لشاصيو لع ميةالاومصةمع ،لهيلبهخمويللكو رلبحفقحالقل  و هول هو

ثيةةتلاةةو لمةةضلل لةةضللهةة ل،لكو ةة للر ةة لمءوح ةة لاةةفق لثةةي لبحشةةعرلقبحشةةعربنلقبخثةةو ه 
بحمبح ةةو لبحخو مايةةالموحمنةةوفرب لبحشةةعرمالبحخةة لاةةو ل اةةييللقاعةةو،ل مو ةة ل ةة ل قب ةةالبحشةةعر

قهيللثةفلع مةونل،ل(128 قع ىل  ي لبحميو لملبح صرلقبمكيو لمنولرا لم لبحو  ،ل هو
ل.(129 بح  القبحشعرلقبألخثو ل  لل ويلبحعر 
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قمةةضلمءةةةوح لبحع مةةونلبحمهمةةةالقبحخةة لاةةةو ل عاةةفهل ةةة لمنالحةة لهةةةيلمء ةة لبحرواةةة ل
ثخىلل لعوفل،لي(لقبحا لاو لنخءم لثي لدب هلبحخنميا699هة 384  ل(130 بحمر  و  

بحفقحةةال   ةةة لبحةةةا لاةةةو لمةةةضللشةةةهرلبحشاصةةيو ل ةةة ليحةةةكلبحعصةةةرلمةةةضلبحمهخمةةةيضلمةةةوحع  ل
ل.(131 قمالل ثوم لإحىلل ل اردلقم   لع ي ،لقبحياو الناه لبحي 

قمخ فالصوث لبحنءييلبحالبهر لعضللثفلبحمءوح لبحخ ل ءخم ل يهةولجموعةالمةضل
،لع مةةةةونلقبح اهةةةونلع ةةةةىلبخةةةخنبلمةةةةابه ه لقماةةةي لل للثةةةةفه ل صةةةرب  لمةةةةخر  بحشةةةعربنلقبح

ق يه لبح رب  لبحصو ئ لقبحيهيد لقريره لقمةاارل لال خخنوشةفلبحءموعةال،لقبألخرلمءي  
امةةولنخوةةجلمةةضلبحةةنالبخةةخنبلبحم ةة لقبحليبيةةللبحخةة لاو ةة ل،ل(132 لالبشةةعو بنلقلخثةةو بن...

،لبحم ةةوي لبحخةة لاخع ةةعلمةةأهيبيه لق   هةة لقايةةفلاةةو يبلنييةةرق ل،لا خاةة ل ةة لهةةاهلبحمءةةوح 
قمخ ةةوق ق ل يهةةةولثةةيب ب لايم ةةةالق اوشةةو لعمياةةةالع ةةةىلبحةةرر لمةةةضلبخةةخن ه ل ةةة لبحةةةفنضل

قم ةأ لاة لمةضل يهةول،لامولح ل كضلنربعىل يهولريرلبألد لقبألخةنللقبمثخةربي،لقبحماه 
لعمول   يلح لمضلبحم وي لقبحع ييلإيبلح ل كضلبحمء  لماخصونلمع  لمعيض.

 لالس انمالء :م-2
،لقهةة لمةةول م يهةةولبحشةةيمللقلمةةضلننةةي لعنةة ل ينا هةةولبحلةةن لموحخأنيةةفل ةة لد ةةواره 

،ل ةفللعةفلمةةول م ية للقلن اة لع ةةىلا  خة لمةول شةةونلمةضلا اةونل   ةة ،لق ة لهةابل كةي لبحشةةيم
ق ةة لبح  اةةو لبحر يةةر لنةةرددلم ةةخم  لبألمةةننلاةةنيلبحشةةيمللقلبم ةةخويلثخةةىل  ةةمع لل(133 

ل(134 ح  اا.بحثعيفق لعن ل  لب
قثيحةة لانمااةةة لموحم ةةو رلقبحاةةةرباي ل،ل ةةوألمننلهةةيلل ل اعةةةفلعةةوح لمةةةضلبحع مةةون

قمكخثةةةةة لبحخنميةةةةةالهيصةةةةةيرلاخومةةةةةونلقم ةةةةةمي  لب مةةةةةننل،ل يةةةةةخر  لبحعةةةةةوح لممةةةةةول ةةةةةخجلهللالع يةةةةة 
،لق فلشك  لهةاهلبألمةوح لمي ةيعو لع ميةالقلد يةال ة لماخ ةللبحمءةوم ،ل(135 قبألموح 

قلموح لب ةضل،ل(137 قلموح لب ضلبح وج ،ل  لبح  ال(136 ب ضلد مفمنهول  لبح  المي للموح ل
ل(139 قريرهولمضلبألموح .،ل  لبح فنتل(138 ع وكر

 اةةفلعةةربلعةةضلبحعةةوح لم مةةفل ةةضل،لقمءةةوح لبألمةةننلهةةاهل ةةفلا ةةخمرلعةةف ل ةةنيض
ق فل  ةخمرل،ل(140  بحمشك ل  لمعو  لبحارا (لعف ل نيضلل  لبم ىلاخوم ،لبحاو  لبم ثو  ل
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ع ةىلل للكيةرلهةاهلبحمءةوح لاةو لبحع مةونل،لعنفلبحم خم  لعف لمءةوح بحميلي لبحيبثفل
ل.(141  م ي هولع ىلبحل ثالبحعميو لبحانضلاو يبللثيدلمضلريره لحهاهلبحعم يا

،ل(142 ل ل ةةةةأح لبألمةةةةنن،لهةةةةيلمصةةةةف لبشةةةةخعلبح عةةةة لمةةةةرلب ةةةةخمنه،لقبحم ةةةةخم  
وظلبحم ةةفالقهةةبمنلاو ةة لقفي ةةخه ل ةة لمءةةوح لبألمةةننل لبعةةود للح ةة،لقاءمةة لم ةةخم ي ل

قمنخاة ل،لقشةويعا،لقاو  لهاهلبحمهنالبحشو المعرق الا ةابش،ل(143 ق ا هولعن لإحىلبحنوط
،لقبمصةةةة ونلبح  ةةةةض،لحهةةةةولمةةةةضليق لبألصةةةةيب لبحم ةةةةميعالقيق لبح صةةةةوثال ةةةة لبح  ةةةةو 

 ة ل،لا لمل  شِك لع ىلبحنوطلمولنبخالمضل وه لمةضلبح ثةو ب لقبألح ةوظ،لققلي لبح ثو  
مةةةضلبألدمةةةونلقبحع مةةةونلمل أخةةةاق لإملمةةةضلح ةةةو لبحم ةةةفاللثةةةيضلاةةةو لمعةةةيلبحم ةةةخمعيض

ل.(144  مود ل  لبحخ يطلح نا لقبكيرلثاالح ن  ،ل    
لمةةولبحم ةةخم  ل رةةو ل ء ةةة لع ةةىلماعةةفلمرا ةة لحيخصةةةن لحةة لبح ولةةرق لقحيعيةةةفل

قجر لبحعود ل  لمي لهاهلبحمءوح لل لن ةفلل،لثخىل  مع لمضلاو لمعيفبنل،لكنيلبحم فا
ن يةة لبحم ةةفالمثوشةةر لموح ةةفنتلم ةةخ خ ونل،ل(145 ربن لبحاةةرا لبحرةةرم  ةةو ةلث ةةضلبحصةةي لماةة

ل.(146 ث لبحصن لع ىلبحن  ،لثفني لموح مفلب
ق ةفلشةك ل،لفهرلبم اءو لاصة الب و ةيالح ع مةونلقبحم ةفثيضل ة لهةاهلبحمءةوح 

م ةةة  ليحةةةكلبألمةةةرلبشةةةكومنلع ةةةىلبحن ةةةو لمةةةضلجهةةةالقع ةةةىلبحم ةةةخمعيضلمةةةضلجهةةةاللخةةةر ل
عةةضل،ل  ةةاحكلااخ ةةلل  ةةملبحرخةةو ،لهةةابلبم اءةةو لإيبلارةةر لبحاةةونهبخةةخنبلح ةةللبألمةةننل 
ل.(147 معوهولعنفلاررب لبحن م

قق علب خشو ل،لإ لمضلبحم   لح نظرلب د ودلعفدلبحم خم يضلق علعفدلبحم خمعيض
بحةةةا لد ةةة لبحنةةةوطلإحةةةىل،ل خيءةةةالبم ثةةةو لع ةةةىلثةةة لبحمعر ةةةا،لق عةةةفلبحم ةةةو و ،لبح  اةةةو 

ممةةةولاءةةةوق ل ةةة ل فبنخةةة ل،لموعةةةفبدلر يةةةر ،ل ةةةكلبحمءةةةوح بحخةةةالبث لقبحشةةة للق وحةةةاهو لإحةةةىلا
ثةة ل بد لع ةةىلبألحةةيبلبحةةا للخرجهةةولمةةضلثيةةوضلبحم ةةوجفلبحوةةياالإحةةىللمةةوكضل،لبحمئةةو 

ثيةةتل،لق وحخةةوح لبثخةةوجيبلإحةةىلعةةفدللكيةةرلمةةضلبحم ةةخم يض،لبق ةة لاةة لاخ ةة لهةةاهلبحءمةةي 
ل.(148 لصثجلبحم خم  لبحيبثفلملنبد لبح رضلمضلقجيده

 ياارلصوث لاو مملم فبد ل،ليالق لله لبحع  لقاوح  لبح فنتل لبحنوطلاو يبل م
قانةة لمل،لالثوةر لمء ةة لبحم ةةوم  ل(149  ةي لبثةةفه لعةةضلمء ة لبحاولةة لبحم ةةوم  
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 ام ل ويمةونلأل ة لانة لمعيةفبنل،لإملمولل مع لمضلح للبحم فا،لبكخ ل  لمء  لبألمنن
قلجةةةو ق  لثخةةةىللل رجةةةيلحةةة ،ل  مةةةول ا ةةة لبحنةةةوط،لم يةةةتلملب ةةةم لح ظةةة ،لعةةةضلبحم ةةةوم  

ل.(150 لج   لم لبحم وم  لع ىلبح رمرا
معءةة لحةةيل  نةةولب لم ةةفبدلاو ةة للكيةةرلمةةضلريرهةةولشةةهر ل ةة لبثخوةةو لبحع مةةونلل
ألمةننل(151 لنقممول عال ل يحنولمويارهلصوث لاو مملم ةفبدلب ة  لحمةولج ة لبح ةرب،لقبح اهون

 ةربنلمةومننلاخةو ل  مةول ةفللبح،لقرالموحاوو لقبحع مون،لبحن يلب دث لبحنوطلع ىلمء   
بحمعةةو  لحةة ل  ةةخل لبمخثةةو مي لبحمب خةةي لمةةضلعةةفلبحنةةوطلبحةةانضلبجخمعةةيبلح  ةةمو لع يةة ل

ن ةفقلح ثوثيةالب ة  لل(153 لعشر لبممبل ج .  ورهللثخىل ي لب لمء   ،ل(152 قبألخالمن 
ب موهيلحءا لبم خثوهلحخعظيمة .لقلحع نةول هةابل رةي ل،لصي المضلصيغلبحمثوح ال  لبحاي 

ل.عرلونلحمءوح لبحع  ل  لبحعصرلبح يمه  فل فمنو
ل
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 الخاتمة
 
مةضلبحمنخةف و لبحع ميةالقبألد يةالبحر يةر لبحخة للعف لبحمءوح ل  لبحعصرلبح يمه 

قعم يبلع ىلبمهخمويل هولقب خالو لبحع مونلقبألدمونل،لثر لع يهوللكو رلبحفقحالقل  و هو
لح  صي لع ىلبحشهر .للق،لمنهولحني لبح ظي لحفنه ،لقبحم ررمضلقبح ن  البحيهو

انيعةة لهةةاهلبحمءةةوح لبحةةىل ةةيعيضل لبمق لمءةةوح لع ميةةالقمءةةوح لدننيةةالقاةة ل
قهةةاهلااةةخال خاةةف  لبحنصةةجلقبحخةةاايرل،لمنهةةولا ةةر ل ةةفق هلبحةةىل ةةرق لمنهةةولمءةةوح لبحةةيعل

 وةةننلعةةضلاي هةةول،لقبحخةة لثةةتلبحع مةةونلع ةةىلثوةةي هولألهميخهةةول ةة لبحمءخمةة ،لموحعيب ةة 
قهةةةاهلب ا ةةةم ل ةةفق هولبحةةةىلمءةةةوح لح عومةةالقمءةةةوح لحةةةيعللا ةةوعفل ةةة لاهةةةان لبحن ةةيطل

ل.بح نايضلقب  و لبحفقحا
،لبمةةةةولبحنةةةةي لبحيةةةةو  لمةةةةضلبحمءةةةةوح لبحفننيةةةةال هةةةةاهلااةةةةخالماةةةةربن لبحاةةةةرا لبحرةةةةرم 

قلق لهاهلبحمءوح لبحخ لاو ة ل،لقشرقث ،لقا فيظ لقا  يرهلقبمهخمويلموح فنتلبحشرمف
 ةةةةيمه للمةةةةي لدنةةةةنه لب لمءةةةةوح لدننيةةةةالحخع،لاعاةةةةفلح صةةةة يو لع ةةةةىلشةةةةك لث اةةةةو لبحفننيةةةةا

الةةي لمعةةفهولم هةةييلهةةاهلبحمءةةوح لبحفننيةةالإحةةىلعاةةفلمءةةوح لماخصةةالموحع مةةونلل.مصةة ر 
لمةةولحنشةةرل رةةرلمةةاه لمعةةيضللقلبحقيةةويلممنةةوفرب لدننيةةاللقلمثو مةةو ل ةة لبح رةةرل،لقبح اهةةون

،لو ره قبحخ لاو ل  ورهولع يالبحاةييلقبكة،لقبحعايف لقهاهلبخخص ل هولبحم وجفلقبحءيبم 
قبحخةةة لشةةةفلمةةةضلل  هةةةولبحعلو ةةةولبحخةةة لاو ةةة ل  ةةةف هولبحا  ةةةونلقبألمةةةربنلبحةةةانضلاةةةو لمعوةةةه ل

قي و ل،لقاو لبحع مونلنخ   ي لحهاهلبحمنوفرب لموحع  ل غثال  لبحشهر ،ل شخرشل  لبحرل 
ل.خالمع  لمعيضلقمنهولمع ييلماخ  ابمولبحع ميال منهولمولبخ،لبحصي 

نظيمهولقلموكضلعافهولعضلريرهولمضلمءةوح لبخخ   لهاهلبحمءوح ل  لارماالا
 هةةاهل،لبحع ةة لبحةةا لاةةو لاعاةةفل ةة ل ناةةو لبحةةي  بنللقلدق لبحان ةةالبقل صةةي لبح ةةنايض

قحةةة ل كةةةضلنهةةةخ ل خرايةةة ل،لاو ةةة لاعاةةةفل ةةة لبألمةةةوكضلبحاوصةةةالحرةةة لع ةةة لمنهةةةو،لبحمءةةةوح 
 مءةةةوح لبألاثةةةونلبحماصصةةةالح خنمةةةا لبحةةةانضل،لج ي ةةةه للقللمةةةوكضلعاةةةفلهةةةاهلبحمءةةةوح 
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قمنهولمةولاةو ل اصةالح  ن ة البحمخر مةيضلقهةاهلبحمءةوح لبحخة ل،لنرقمي لد ب البحل 
لااخالموحل لاعافللمول  لبح يمو  خو و للقل  لمنو  لبحع مونلل   ه 

 خيءةةةالحةةةفع لمعةةةيلخ  ةةةونل نةةة لبح ثةةةوطلقبح ةةةنايضلبح ةةةيمهييضلقق  بيهةةة لح ع ةةة ل
ثخةةىللصةةثجل ايةة لإحةةىل،لح ع ةةييللصةةث  لم ةةفبدلم خاةةونلح ياو ةةو لقمراةةالبنلمشةةعونل،لقبحع مةةون

بحنةةوطلل لبحخةةالقدلمةةضلبحع ةة لقبحمعر ةةالم اةةو ل ةة لاةة لمكةةو لمةةضللمصةةو لبحعةةربلللقلاأ هةةول
 رة لبحةيب دنضلإحةىل،لقح ةنول ثةوحغل ةاحك،لملرقثال  لبحلر و لق  لمخنوق لل ود لبحءمية 

م ةةةفبدل  ةةةخليعي لبحةةةاهو لإحةةةىلاةةة لمراةةةاللمةةةضلبحمربكةةةاللبحع ميةةةاللقلبح ررمةةةال ةةة لبحعةةةربلل
 وننلعضلبهخمويلل  ةو لبحفقحةالقلكو رهةولمل ومةالبحمءةوح لبحع ميةالبحخة لشةءع ل،لح يمه ب

ل.يحك
ق وحةةاب ل ةة لعصةةرل نةة ل،لإ لبحنهوةةالبح ررمةةالقبألد يةةال ةة لهةةابلبحاةةر ل

قاو ةة ل خيءةةال،ل ةةفلقصةة  لي قاهةةول ةة لاو ةةالمءةةوم لبحياو ةةالقبحمعر ةةا،ل يمةة 
حخةة لب ةةهم ل ةة ل ميهةةولمنلقيةةالح  يرهةةوليحةةكل خيءةةالا ةةكلبحعيبمةة لقبحظةةرقبلب
 فمةة لبحا  ةةونلقبح ةةنايضللقب ااونهةةولقبحخةة لاةةو ل ةة لماةةفمخهوليحةةكلبحةةفع لبحةةا 

قبألمةةةةةربنلقبحةةةةةي  بنلبح ةةةةةيمهييضلحهةةةةةولقا نةةةةةيه لمءةةةةةوح لبحع ةةةةة لبحخةةةةة لب يمةةةةة ل ةةةةة ل
 وةةننلعةةضلاشةةءيعه لح ع مةةونلقلبح اهةةونل ةة لعاةةفلبحمءةةوح لبحع ميةةال،لعصةةره 

 وةننل،ل  لاو لج هة ل شةخراي ل يهةوبحخ لاو  لااييل رعونخه لقا  لبشرب ه ل
عةةةضلقجةةةيدلمربكةةةاللع ميةةةالق ررمةةةال ةةةوهم ل ةةة ل مةةةيلقالةةةي لبح راةةةالبحع ميةةةال

بحخةة لمةةول رثةة لل ل مةة لقالةةةي  ل،لقبح ررمةةالقب دهو هةةول ةة لبحعصةةرلبح ةةيمه 
لإحىلل لفهر لبحمفب طلا وجالم  الحخلي لبحخع ي لقب خمرب هل  لبحعربل.

ل
ل
ل
ل
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 المصادر
                                                 

ت:   عبد ، لسان العرب، م(1313هـ/711وما  الدين محمد بن مكرم اسنصاري )ت، ابن منمور (1)
 .باب الويم 657ص، 1مج، د.ت، القاهر ، مطبعة دار المعارف، ا علي الكبير ولخرون

 .11اآلية   ، سور  الموادلة (2)
 .658ص ،1مج، لسان العرب (3)
إعالداد   محمالد عبالد الالرحمن ، القاموا المحاليط، م(1418هـ/817مود الدين محمد بن يعقوب )ت (4)

 .496ص، م2003، بيروت، 2مطبعة دار احيا  التراث العربين ط، المرعشلي
المصالالباع المنيالالر يالالي غريالالب الشالالرع ، م(1371هالالـ/770ابالالن العبالالاا الحمالالد بالالن علالالي )ت، الفيالالومي (5)

 .107ص، م2008، القاهر ، للتو ياشركة القدا ، الكبير
دار ، ت:   عبالد السالمم هالارون، م( مولا ثعلب993هـ/291البا العباا الحمد بن يحيى )ت، ثعلب (6)

 .23ص، د.ت، القاهر ، المعارف
تال:   عبالد المحيالد ، م( الكام  يي اللغالة واألدب987هـ/285البو العباا محمد بن ي يد )ت، المبرد (7)

 .5ص، 1ج، م1988، الرياع، اإلسمميةو ار  الش ون ، هنداوي
، م(1231هالـ/630البالو الحسالن علالي بالن محمالد بالن عبالد الواحالد الشاليباني الوال ري )ت، ابن األثير (8)

 .3ص، 1ج، هـ1311، مطبعة القاهر ، النداية يي غريب الحديث واألثر
 .6ص، 1ج، الكام ، المبرد (9)
والخالو ، خليفالة المالأمون والحالد وستاله وتادتالههو البو محمد السرخسالي يارسالي المولالد مالن و را  ال (10)

يالالأمر ، الفةالال  بالالن سالالد  ذو الر اسالالتين وابنتالاله بالالوران  ووالالة المالالأمون تالالويي يالالي خميالالة المتوكالال 
تالاريخ ابالن ، م(. للم يد ينمر   ابن الوردي851هـ/236المتوك  بتودي  ودا   يي يراشه سنة )

 .346ص، 14ج، البداية والنداية، ابن كثير ؛ 216ص، 1ج، الوردي
، لرثالر، ينمر كريسالتينين وهالم الشالراف الفالرا.، الشدروانية   نسبة إلى الشالداروة الو الشالداريج (11)

مطبعالالةدار الندةالالة ، تعريالالب  يحيالالى الخشالالاب وعبالالدالوهاب عالال ام، ايالالران يالالي عدالالد الساسالالانيين
 .85ص، د.ت، القاهر ، العربية

(مكان عصالر  مالن 579-531)األنوشروانية   نسبة إلى كسرا النوشيروان ملال الفرا من سنة  (12)
 .488-348ص ، ايران يي عدد الساسانيين، كريستينين .ا هى العصور للدولة الفارسية

 .ص، 11ط، القاهر ، دار المعارف، العصر الواهلي، تاريخ األدب العربي (13)
تيييال العيييروو مييين جيييوا ر ، م(1205/1790محمالالالد مرتةالالالى الحسالالاليني )ت، ينمالالالر  ال بيالالالدي(14)

، 5ج، م2001، الكويت، مراوعة  عبد اللطيف محمد الخطيب، احي عبد الباتيتحقيق  ة، القاموو
 .266ص

دار ، تال:  تحقيالق  عبالد الحميالد هنالداوي، العين، م(792 /170الخلي  بن احمد)، ينمر  الفراهيدي(15)
 .228ص، 2ج، د.ت.، بيروت، االكتب العلمية

 .66اسية ، سور  النسا (16)
  120اسية  ، سور  هود(17)
ت:   محمالد ، السنن، م(888 /275سليمان بن اسشعث بن اسحق السوستاني)ت ، مر ابو داوودين(18)

 .201ص، 4ج، م1994، بيروت، دار احيا  التراث، محي الدين عبد الحميد
ابالالالالالو عبالالالالالد ا شالالالالالما الالالالالالدين محمالالالالالد بالالالالالن احمالالالالالد بالالالالالن يالالالالالرج اسنصالالالالالاري ، ينمالالالالالر  القرطبالالالالالي(19)

 .12ص، د.ت، القاهر ، دمط، مور اسخر التذكر  يي احوا  الموتى وا، م(1272هـ/671)ت
الرسالالة المفصاللة ، م(1012هالـ/403القابسي البو الحسن علالي بالن محمالد بالن خلالف المعالايري )ت (20)

الشركة ، ت:   وتعريب عن الفرنسية   الحمد خالد، ألحوا  المتعلمين والحكام المعلمين والمتعلمين
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، م(868هالالـ/255رو بالالن بحالالر )تعمال، الوالالاحم ؛ 312ص، م1986، تالالونا،، التونسالية للتو يالالا
 .180ص، 2ج، م1988، القاهر ، مكتبة الخانوي، البيان والتبيين

بالا ا  دور يالمن ، المنامرات   هي المقابمت التي يقوم بدا العلما  ييما بيندمن ويقالا  دور يالمن (21)
ينمالر   ابالن  والمنامر    الن تقاب  الخاال يي المر مالا إذ نمرتمالا يياله معالا  كيالف تأتياناله.، الي تقابلدا
 .4466-4465ص، 6مج، لسان العرب، منمور

تال:   عبالود ، نشوار المحاةر  والخبالار المالذاكر ، م(944هـ/384المحسن بن علي )ت، التنوخي (22)
 .186ص، 8ج، م1995، بيروت، دار صادر، 2ط، الشالوي

دار ، األو العالم اإلسممي يالي العصالر العباسالي ، والحمد إبراهيم الشريف، حسن احمد،، محمود (23)
 .205-204ص، م1995، القاهر ، الفكر

مسود الرصاية   يقا هذا المسود يي الوانب الشرتي وسمي بدذا اسسم نسبة إلى محلة الرصاية  (24)
وتقالا بالالقرب ، م(775هالـ/159التي النشا ييدا وهو من الهم وواما بغالداد شالرع يالي تشالييد  سالنة )

 ؛ 109ص، 1ج، تالالاريخ مدينالالة السالالمم، البغالالدادي منالاله مقالالابر العباسالاليين. للم يالالد ينمالالر   الخطيالالب
مطبعة شركة المطبوعات للتو يالا ، 2ط، دراسات يي تاريخ المدن اإلسممية، عبد الوبار، ناوي
 .353-352ص، م2009، لبنان، بيروت، والنشر

 .365ص، 12ج، المنتمم، ابن الوو ي (25)
، العالين، دار الكتالاب الوالامعي، مينالةوا  علالى تالاريخ العلالوم عنالد المسالل، محمد حسين، محاسنة (26)

 .136ص، م2001
، م1923، القالالاهر ، مكتبالالة الندةالالة المصالالرية، 4ط، التربيالالة والتعلالاليم يالالي اإلسالالمم، الحمالالد، شالاللبي (27)

 .136ص
ارشالاد األريالب يالي معريالة األديالب ، م(1226هالـ/626ابي عبد ا ياتوت بن عبالد ا )ت، ياتوت (28)

 .395ص، 1ج، بيروت، ب اإلسمميدار الغر، المعروف بمعوم األدبا 
 .136ص، الةوا ، محاسنة (29)
 .111ص، 1ج، نشوار المحاةر  (30)
 .180ص، 2ج، البيان والتبيين، الواحم (31)
مطبعالالة الندةالالة ، تالالاريخ اإلسالالمم الالديني والسياسالالي والثقالالايي واسوتمالاعي، حسالالن إبالراهيم، حسالن (32)

 .422-421ص، 4ج، م1957، القاهر ، 7ط، المصرية
 .100ص، 3ج، العصر العباسي األو ، تاريخ األدب العربي، ةيف (33)
 .17-16ص،، التربية يي اإلسمم، ي اد، اسهواني (34)
 .238ص، 9ج، معوم األدبا ، ياتوت (35)
 .101ص، 3ج، العصر العباسي األو ، تاريخ األدب العربي، ةيف (36)
الحةالار  ، الدم، رف بأسالمه. متال يقا هذا الوالاما بالالقرب مالن تصالر الخليفالة المنصالور والالذي عال (37)

، 1ج، م1964، بيالروت، 3ط، تال:   عبالد الدالادي البالو ريالد ، اإلسممية يي القرن الرابا الدوالري
 .314ص

 .319ص، 1ج، الحةار  اإلسممية، مت  (38)
، القالالاهر ، مطبعالالة وامعالالة يالال اد األو ، مصالالر يالالي عدالالد األخشالاليديين، سالاليد  إسالالماعي ، الكاشالالف (39)

 .306ص، م1950
 .30ص، 7ج، نشوار المحاةر ، نوخيالت (40)
هالالو ابالالو الحسالالن علالالي بالالن الحسالالين بالالن عبالالد ا عالالالم وطبيالالب وييلسالالوف التصالالف بالالالذكا  الخالالار   (41)

واللالف الكثالر مالن ، والعبقرية ساهم يي ندةة العلوم يي بمد  بشك  كبيالر وعالرف بالشاليخ الالر يا
الصالالله مالالن بخالالارا ولالالد ، والبالالو الطالالب والرسالالطو اإلسالالمم، م لفالالا  سالالما  الغالالرب المالالر اسطبالالا  240
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 ؛ 158ص، 2ج، وييالات األعيالان، م(. للم يد ينمر   ابن خلكالان1037هـ/427وتويي ييدا سنة )
 .458-437ص، عيون األنبا  يي طبقات األطبا ، ابن البي اصيبعة

 .144ص، الةوا ، محاسنة (42)
ويعالد ، م(982هالـ/372وهو البيمارستان الذي انشا  عةالد الدولالة البالويدي وعالرف باسالمه سالنة ) (43)

وكانالالت تالالدرا ييالاله صالالناعة الطالالب. للم يالالد ينمالالر   ، مالالن الشالالدر بيمارسالالتانات العصالالر البالالويدي
 .409ص، 15ج، البداية والنداية، ابن كثير ؛ 138ص، 2ج، العبر، الذهبي

تالالاريخ ، عيسالالى، احمالالد ؛ 239ص، 1ج، عيالالون األنبالالا  يالالي طبقالالات األطبالالا ، ابالالن ابالالي اصالاليبعة (44)
 .192ص، البيمارستانات يي اإلسمم

، مطبعالالة دار السالالالمم، مناتالالب بغالالالداد، م(1173هالالالـ/597البالالو الفالالرج عبالالالد الالالرحمن بالالالن علالالي )ت (45)
 .26ص، م1969

تام بفتوحات كثير  ، هو البو سعيد المدلب بن البي صفر  األ دي احد وس  األمويين على خراسان (46)
تلالال األتسالام ويالرع ساليطر  بنالي الميالة علالى ، يي بمد ما ورا  الندر وايتت: وروان وطبرسالتان

، الكام  يي التاريخ، م(. للم يد ينمر   ابن األثير702هـ/82الصله من دبا ووياته يي مرو سنة )
 .170-169ص، 1ج، تاريخ ابن الوردي، ابن الوردي ؛ 207ص، 4ج

الفخالالالري يالالالي اآلداب السالالاللطانية والالالالدو  ، م(1309هالالالـ/709ابالالن الطقطقالالالي محمالالالد بالالالن علالالالي )ت (47)
 .6ص، هـ1414، تم، يف الرةيمنشورات الشر، اإلسممية

 .95ص، 1ج، م1966، القاهر ، مكتبة الندةة المصرية، مدر اإلسمم، الحمد، المين (48)
 .1708ص، 4ج، معوم األدبا ، ياتوت (49)
 .74ص، تاريخ التربية اإلسممية، شلبي (50)
وكانالت ، مالا  هو البو الفة  وعفر بن الخليفة الحمد المعتةد بويا بالخميالة وعمالر  ثمثالة عشالر عا (51)

واستمرت خميته الربا وعشرون عاما  تويي سالنة ، المه شغب هي التي تحكمت بالسلطة يي عدد 
مالالرل  ، اليالالايعي ؛ 254ص، 1ج، تالالاريخ، م(. للم يالالد عنالاله ينمالالر   ابالالن الالالوردي932هالالـ/320)

 .210، 2ج، الونان
 .15ص، 4ج، نشوار المحاةر ، التنوخي (52)
تال وج بنالت بدالا  الدولالة ، كثير الالدين والعبالاد ، من الياة  الناا هو البو العباا الحمد بن المقتدر (53)

ونمالى ، ويالي عدالد  اعالاد وتالار الدولالة العباسالية، بن عةالد الدولالة علالى صالدا  مبلغاله اللالف دينالار
ومكالالالث يالالالي الخميالالالة مالالالد  طويلالالالة إلالالالى الن تالالالويي سالالالنة ، رونقدالالالا والخالالالذت المورهالالالا يالالالي القالالالو 

، 3ج، مالرل  الونالان، اليالايعي ؛ 247ص، 2ج، العبالر، م(. للم يد ينمر   الذهبي1020هـ/422)
 .291ص، الفخري، ابن طباطبا ؛ 33ص

 .196ص، 15ج، المنتمم (54)
ويالي ، م( بعالد المسالتكفي956هالـ/334هو البو القاسم اية  بن المقتالدر بالاهلل بويالا بالخميالة سالنة ) (55)

غيالر مكالر   وتالد خلالا نفساله عالن الخميالة، اليامه رد الحور األسود إلى مكانه يالي الكعبالة المشالرية
لفالالج الصالالابة الثقال  لسالالانه ثالم عقالالد الخميالة لوالالالد  الطالا ا مالالن بعالد  بعالالد تسالعة وعشالالرين عامالا مالالن 

، ابالن كثيالر ؛ 119ص، 2ج، العبالر، م(. للم يالد ينمالر   الالذهبي986هـ/364الخمية تويي سنة )
 .345ص، 15ج، البداية والنداية

 .103ص ،3ج، تاريخ األدب العربي العصر العباسي األو ، ةيف (56)
 .29ص، 1ج، البيات والتبيين، الواحم (57)
ابنالا  الالروا  علالى انبالا  ، م(1246هالـ/646وما  الدين البالو الحسالن علالي بالن يوسالف )ت، القفطي (58)

 . 34ص، 2ج، م1982، القاهر ، دار الفكر العربي، ت:   محمد البو الفة  إبراهيم، النحا 
نسق مذهبي متكام  وعريت باسما  مختلفة يرتة دينية عرةت يي موةوعات علم الكمم على  (59)

، والقالو  بالمن لالة بالين المنال لتين، مندا العدلية ألن العد  من الصولدم الخمسالة وعقيالدتدم التوحيالد
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وتالد نشالأت هالذ  ، والقدريالة ألندالم يقولالون بحريالة اإلنسالان، واألمر بالمعروف والندي عالن المنكالر
وكالان الولالم ن تالا  ،   ه  هو مسم  الم كايرالفرتة بسبب الخمف الذي دار حو  مر تكتب الكبير

الذي انعال   عالن مولالا شاليخه الحسالن البصالري. للم يالد ، بدذا األمر واص  بن عطا  المعت لي
البالالالالو الحسالالالالن علالالالالي بالالالالن الحسالالالالين ، المسالالالالعودي ؛ 201ص، الفدرسالالالالت، ينمالالالالر   ابالالالالن النالالالالديم

، صادر دار، 2ط، ت:   عفيف نايف حاطوم، مروج الذهب ومعادن الووهر، م(956هـ/346)ت
 .104ص، 3ج، م2003، بيروت

 .196ص، 15ج، المنتمم (60)
 .197ص، 15ج، المنتمم، ابن الوو ي (61)
 .198ص، 15ج، المنتمم (62)
 .286ص، 3ج، مروج الذهب (63)
 .288ص، موالا العلما ، ال واوي (64)
البو ت:   محمد ، تاريخ الرسو  والملوال، م(932هـ/310البو وعفر محمد بن ورير )ت، الطبري (65)

العصالر العباسالي ، تالاريخ األدب العربالي، ةيف ؛ 541ص، 6ج، د.ت، بيروت، الفة  إبراهيم
 .102ص، 3ج، األو 

الالالذي ملكالالوا  الحالالد اليالراد األسالالر  البويديالة، معال  الدولالالة البالويدي   هالالو ابالالو الحسالين الحمالالد بالن بويالاله (66)
سالتكفي ووياتاله بدالا سالنة وكان مكرو  إلى بغداد  من الخليفالة العباسالي الم، واستولوا عليدا، البمد

ابالن ، ابالن خلكالان ؛ 183ص، 14ج، المنتمم، م(. للم يد عنه ينمر   البن الوو ي978هـ/356)
تال:   احسالان ، وييالات األعيالان والنبالا  البنالا  ال مالان، م(1292هالـ/681العباا الحمد بالن علالي )ت

 . 56ص، 1ج، م1995، بيروت، دار صادر، عباا
 .358ص، 2ج، مرل  الونان، اليايعي (67)
  هو البو شواع ينا خسرو الحسن بن بويه ولقب عةالد الدولالة البالو علالي لالم  عةد الدولة البويدي (68)

ودانالت لاله ، يبلغ الحد من بني بويه ما بلغه هو من سعة الملالال واسسالتيم  علالى الملالوال وممالالكدم
والو  مالن ، وهو الو  من خوطالب بالملالال يالي اإلسالمم، البمد والعباد ودخ  يي طاعته ك  صعب

م(. للم يالالد ينمالالر   ابالالن 982هالالـ/372طالالب لالاله علالالى منالالابر بغالالداد ولقالالب تالالاج الملالالة تالالويي سالالنة )خ
 .138ص، 2ج، العبر، الذهبي ؛ 404ص، 7ج، الكام  يي التاريخ، األثير

 .51-50ص، 4ج، وييات األعيان والنبا  البنا  ال مان(69)
ربيالالة تالالدم إلالالى بغالالداد الحالالد ال مالالة الع، هالالو الحسالالن بالالن الحمالالد بالالن عبالالد الغفالالار بالالن سالالليمان النحالالوي (70)

صنف التصانيف العويبة التالي لالم ، وكان له تمميذ كثيرون، وعلت من لته يي النحو، واستوطندا
، ابن اسنبالاري؛ 69ص، الفدرست، م(. للم يد ينمر   ابن النديم987هـ/377يسبقدا اليه الحد )ت

بالا  يالي طبقالات ن هالة اسل، م(1179هالـ/577ابي البركات كما  الدين عبد الرحمن بالن محمالد )ت
 .232ص، م1985، ال رتا ، األردن، مكتبة المنار، 3ط، ت:   إبراهيم السامرا ي، األدبا 

 .69ص، الفدرست، ابن النديم (71)
 .43ص، 4ج، نشوار المحاةر ، التنوخي (72)
اوتمالا ، لقالب البالو الطيالب كالان كثيالر السالفر، المتنبي   هو الحمد بن الحسين الكويي المولد والنشالأ  (73)

وكان س يمتدع غير الملوال امتدع ، ف الدولة الحمداني وامتدحه كان من البرع شعرا  عصر بسي
لمالالا تالالدم بغالالداد تريالالا عالالن امتالالداع الالالو ير المدلبالالي ممالالا الوالالج العالالداو  ، عةالالد الدولالالة بقلعالالة يتحدالالا

، 1ج، يتيمالة الالدهر، م(. للم يد ينمالر   الثعالالبي965هـ/354والبغةا  بين الطريين تويي سنة )
 .291ص، 7ج، الكام  يي التاريخ، ابن األثير ؛ 155-139ص

وشالداد  باسسالتحقا  ، السممي   هو البو الحسن محمد بن عبد ا من الشالعر شالعرا  العالرا  تالوس (74)
، م(. للم يد ينمالر   يالاتوت1004هـ/394عاصر بني بويه وكان يتردد إلى موالسدم تويي سنة )

 .185ص، 2ج، العبر، الذهبي ؛ 2546ص، 7ج، معوم األدبا 
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 .474ص، 2ج، يتيمة الدهر، الثعالبي (75)
 .475ص، 2ج، يتيمة الدهر، الثعالبي (76)
وتيال  ، لق  بالببغا  تي  لفصاحته، هو عبد الواحد بن نصر بن محمد المخ ومي من اله  نصيبين (77)

ذي وكذلال عند سيف الدولة الحمداني ال، عاصر ةد الدولة وكان له عند  حمو ، للثغة يي لسانه
، م(. للم يد ينمر   التنوخي1008هـ/398المر له بكسو  وراتب ووا ت شدرته منه تويي سنة )

وييالات ، ابالن خلكالان ؛ 293ص، 1ج، يتيمية الدهر، الثعالبي ؛ 310ص، 2ج، نشوار المحاةر 
 .201-199ص، 3ج، األعيان

ت: ، خ مدينة السممتاري، م(1070هـ/463البو بكر الحمد بن علي بن ثابت )ت، الخطيب البغدادي (78)
 .12ص، 12ج، م2001، بيروت، دار الغرب اإلسممي،   بشار عواد

كان البو اسحا  ، وامتا ت بالعلم، هو الحد اليراد األسر  الصاب ية التي عاشت يي العصر البويدي (79)
تقلالد ديالوان الرسالا   يكانالت تصالدر ، وكالان يعاشالر المساللمين عشالر  حسالنة، كاتب والديب مشدور

م(. للم يالد عناله 994هالـ/384ه والمكاتبات إلى عةد الدولة مالن الخليفالة تالويي سالنة )الرسا   عن
، التالاريخ العربالي والم رخالون، مصالطفى شالاكر ؛ 298ص، 2ج، يتيمالة الالدهر، ينمر   الثعالالبي

التالاريخ ، عبالد الالرحمن حسالين، العال اوي ؛ 106ص، 2ج، م1983، بيالروت، دار العلم للمميالين
 .50ص، د.ت، كلية التربية، ة بغدادوامع، والم رخون يي العرا 

بالأمر مالن عةالد الدولالة  م(994هالـ/384)هو كتاب بليغ سد  العبار  الفه ابو اسحق الصابي سالنة (80)
، 1مالج، كشالف الةالنون، ينمالر  حالاوي خليفالة .البويدي وسما  نسبة الالى لقباله تالاج الملالة بالتالاوي

 .270ص
 .295ص، 1ج، يتيمة الدهر (81)
 .202ص، 3ج، عيانوييات األ، ابن خلكان (82)
تصالد بالمط ساليف الدولالة وامتدحاله ونالا  ، هو عبد الع ي  بن محمد من يحالو  الشالعرا  ولحالادهم (83)

وسالالار علالى نفالا ندالالج السالممي والببغالا  والمتنبالالي يالي مالدع عةالالد الدولالة البالالويدي ، شالدرته مناله
 ؛ 447ص، 2ج، يتيمالالة الالالدهر، م(. للم يالالد ينمالالر   الثعالالالبي1014هالالـ/405وو يالالر  المدلبالالي )ت

مالالرل  الونالالان ، م(1367هالالـ/868ابالالي محمالالد عبالالد ا بالالن اسالالعد بالالن علالالي بالالن سالالليمان )ت، اليالالايعي
 .10ص، 3ج، م1997، بيروت، دار الكتب العلمية، وعبر  اليقمان

تال:   عبالد ، هالـ(410-401حوادث ووييات )، تاريخ اإلسمم ووييات المشاهير واإلعمم، الذهبي (84)
 .117-116ص، 28ج، م1993، بيروت، بيدار الكتب العر، السمم تدمري

 .65ص، 2ج، الحةار  اإلسممية، مت  (85)
هو البو علي المحسن بن علي بن محمد بن داود بن إبالراهيم بالن ميالثم عالاب يالي العصالر العباسالي  (86)

وعاصر خمسة من خلفا  بني العبالاا وهالم المتقالي والمسالتكفي والمطيالا والطالا ا والقالادر والالذي 
تالاريخ ، م(. للم يد ينمر   الخطيالب البغالدادي944هـ/384يي عصر  سنة )انتدت حيا  التنوخي 

تالاريخ ابالن ، ابالن الالوردي ؛ 373، 14ج، المنالتمم، ابالن الوالو ي ؛ 55ص، 13ج، مدينة السالمم
 .201-263ص، 1ج، الوردي

هو القاةي إبراهيم بن محمد كالان يخلالف التنالوخي القاةالي يالي بعالع العمالاله يالي القةالا  علالى  (87)
، 1ج، الفالرج بعالد الشالد ، عمر وعمر  الكثر من تسعين عاما. للم يد ينمالر   التنالوخيو ير  ابن 

 .134ص
 .134ص، 1ج، الفرج بعد الشد ، التنوخي (88)
دار الكتاب ، توارب األمم وتعاتب الدمم، م(1030هـ/421البو علي الحمد بن محمد )ت، مسكويه (89)

 .408ص، 2ج، م1914، القاهر ، اإلسممي
ن محمد بن عبد ا بن هارون و ير مع  الدولة البويدي يروا نسبه إلى المدلب بن هو الحسن ب (90)

لقالب بالذي ، تولى الو ار  ببغداد وكان من كبار روالا  العال  والعال م والعقال ،، البي صفر  األ دي



349 

                                                                                                                              

وييالات ، م(. للم يالد ينمالر   ابالن خلكالان974هالـ/352وكالان والوادا  بليغالا  تالويي سالنة )، الالو ارتين
 .260ص، 2ج، مرل  الونان، اليايعي ؛ 124ص ،2ج، األعيان

 .125-124ص، 2ج، توارب األمم، مسكويه (91)
، هو البو علي يحيى بن علي بن البي منصور ويعرف بابن المنوم وابنه كذلال يعرف بالابن المالنوم (92)

م(. 922هالـ/300الخذ عناله البالو بكالر الصالولي وغيالر  تالويي سالنة )، كان الديبا  شاعرا  نادما  الخلفا 
، 14ج، الخطيالب البغالدادي تالاريخ مدينالة السالمم ؛ 143ص، الفدرسالت، يد ينمر   ابن النديمللم 
 . 178ص، ن هة اسلبا  يي طبقات األدبا ، ابن اسنباري ؛ 230ص

 .24-23ص، 3ج، يتيمة الدهر، الثعالبي ؛ 15ص، 1ج، نشوار المحاةر ، التنوخي (93)
 .277، 15ج، البداية والنداية، ابن كثير (94)
 .392ص، 2ج، يتيمة الدهر (95)
يعتبالر مالن الشالعرا  ، هو علي بن الحسين بن محد اخباري نسابه وما بين سالعة الروايالة والحالذ  (96)

ويعتبر كتابه األغاني من الشدر مصالنفاته ، عاب يي العصرين البويدي والسلووتي، المخةرمين
ه إس مالر  واحالد  هالي التالي ولالم يكتبال، والكثر  رواوا  تلال الفتر  وتي  النه صحبه يي خمسالين عامالا  

، معوالم األدبالا ، م(. للم يد عنه ينمر   ياتوت966هـ/356الهداها إلى سيف الدولة الحمداني )ت
 .98ص، 2ج، العبر، الذهبي ؛ 1707ص، 4ج

 .56ص، 4ج، نشوار المحاةر ، التنوخي (97)
 .158ص، 2ج، نشوار المحاةر ، التنوخي (98)
 .291ص، 1ج، الحةار  اإلسممية، مت   ؛183ص، 3ج، معوم األدبا ، ياتوت (99)
 .150ص، 1ج، يتيمة الدهر، الثعالبي (100)
 .208ص، 3ج، نشوار المحاةر  (101)
وم يد الدولة ، و ر لفخر الدولة البويدي، هو البا القاسم اسماعي  بن عباد الحد الو را  الفةم  (102)

لوال مثلما اوتما بباباله مالن العلمالا  لم يوتما بباب الحد من الخلفا  والم، وكان محبا  للعلم والعلما 
لالاله العديالالد مالالن ، والشالعرا  والفةالالم  الالالذين كالالانوا يكالالرمدم ويخلالالا عليالاله مالا س توصالالف مالالن الخلالالا

م 997 /385الم لفات مندا كتاب يي تفة  المير الم منين علي بن البي طالالب علياله السالمم )ت 
  ؛ 229-225ص، 3ج، ة الدهريتيم، الثعالبي ؛ 150ص، الفدرست، للم يد ينمر   ابن النديم .(

ويالد الالرالي ، كالان كثيالر الودالاد، هو علالي بالن عبالد ا التغلبالي الوال ري صالاحب الشالام والميرهالا (103)
وكان ووادا  كريما  وهو من الشدر حكام الدولالة الحمدانيالة وم سسالدا التالي ، عاريا  باألدب والشعر

ى ميايالارتين وديالن بدالا (هـ تويي ساليف الدولالة يالي حلالب وحمال  تابوتاله إلال582-333امتدت من )
ابالالن  ؛ 301ص، 7ج، الكامالال  يالالي التالالاريخ، م(. للم يالالد ينمالالر   ابالالن األثيالالر966هالالـ/356سالالنة )
تالاريخ ابالن ، م(1409هالـ/808البو  يد ولي الدين عبد الرحمن بن محمالد الحةالرمي )ت، خلدون
 .545ص، 3من ج2001، بيروت، دار الفكر، ت:   خلي  شحاد  وسدي   كار، خلدون

 .1708ص، 4ج، معوم األدبا ، ياتوت (104)
هو البو عبد ا الحسين بن الحمد بن سعدان الحد و را  العصر البويدي وو ير صمصام الدولالة  (105)

كانت له موالا يوتما ييدا الكثير من العلما  والدبا  وتد سالميت تلالال الموالالي بالليالالي ، البويدي
، التوحيالدي ؛ 306ص، 14ج، نتممالم، م(. للم يد ينمر   ابن الوو ي996هـ/374تويي سنة )

 .130ص، 1ج، اسمتاع والم انسة
هو ابو الحسن علي بن عيسى بن عبدا المعروف بالرماني من اكابر النحويين اخالذ عالن شاليو  (106)

كبارمث  ابالن دريالد واخذعناله ابالو القاسالم الالدتيقي كالان متفننالا يالي علالوم النحالو والفقاله واللغالة علالى 
صالنف التصالانيف الكثيالر  يالي التفسالير ولاله كتالاب ، ماله بالالمنطقمذهب المعت لالة وكالان يمال ج كم

الممالالالدود اسكبالالالر واسصالالالغر وكتالالالاب معالالالاني الحالالالروف تالالالويي يالالالي خميالالالة القالالالادر بالالالاهلل العباسالالالي 
ابي البركالات كمالا  الالدين عبالد الالرحمن بالن محمالد ، م(للم يد ينمر ابن اسنباري996 /384)سنة
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مكتبالالة ، 3ط، تالال:   إبالالراهيم السالالامرا ي، ا ن هالالة اسلبالالا  يالالي طبقالالات األدبالال، م(1179هالالـ/577)ت
 .234-233ص، م1985، ال رتا ، األردن، المنار

 .103ص، 1ج، اسمتاع والم انسة (107)
وكالان لاله العديالد مالن الكتالب ، هو البو الفة  محمد بن العميد الكاتب و ر لركن الدولالة بالن بوياله (108)

وتيال  عناله الن ، مغات من الشدر كتبهالمذهب يي الب، ويعد كتابه، وله ديوان الرسا  ، والم لفات
 ؛ 149ص، الفدرسالت،   ابالن النالديم الكتابة ابتدالت بعبد الحميد وانتدت بابن العميالد. للم يالد ينمالر

 .109-103ص، 5ج، وييات األعيان، ابن خلكان ؛ 183ص، 3ج، معوم األدبا ، ياتوت
لة وم يد الدولة ويخر هو الحسن بن بويه صاحب اصفدان والري وهمدان وهو والد عةد الدو (109)

الدولالالالالة كالالالالان ملكالالالالا ولالالالاليم عالالالالالي الدمالالالالة و يالالالالر  ابالالالالو الفةالالالال  بالالالالن العميالالالالد والصالالالالاحب تالالالالويي 
، اليالالايعي ؛ 118ص، 2ج، وييالالات اسعيالالان، م(.للم يالالد عنالاله ينمالالر ابن خلكالالان1088 /466سالالنة)

 . 72ص، 3ج، مرل  الونان
 .170ص، 15ج، المنتمم، ابن الوو ي (110)
 .277ص، 2ج، توارب األمم (111)
، القالالاهر ، دار الفكالر العربالي، التربيالة اإلسالممية يالالي القالرن الرابالا الدوالالري، حسالالن، عبالد العالا  (112)

 .154ص، م1981
 .422-421ص، 4ج، تاريخ اإلسمم، حسن ؛ 54ص، 2ج، ةحى اإلسمم، المين (113)
 .422-421ص، 4ج، تاريخ اإلسمم، حسن (114)
 .395ص، 1ج، معوم األدبا ، ياتوت (115)
، القالالاهر ، مطبعالالة لونالالة التالالأليف والترومالالة والنشالالر، التوويالاله األدبالالي، والخالالرونطالاله ، حسالالين (116)

 .34ص، م1940
كالالان شالاليخ البصالالريين يالالي ، هالالو محمالالد بالالن عبيالالد ا بالالنم كحالالو  العبالالدي مالالولى بنالالي عبالالد القالاليا (117)

تالويي الو  ، وهو صاحب مقاست يي مذهبدم وموالا ومنالامرات، ومن الكبر علما دم، اسعت ا 
، الفدرسالالت، م( ولالاله ما الالة عالالام. للم يالالد ينمالالر   ابالالن النالالديم757هالالـ/235سالالنة )خميالالة المتوكالال  

 .204ص
 .204ص، الفدرست، ابن النديم (118)
البو حامد األسفراييني   الحد الفقدا  الشايعية الذي كان يتمتا بمكانة مرموتة يي العصر البويدي  (119)

ارال ببغداد. للم يد ينمر   ( يقيه يي مسود عبد ا بن المب700-300وكان يحةر مولسه بين )
 .211ص، 2ج، العبر، الذهبي ؛ 58ص، 9ج، المنتمم، ابن الوو ي

، طبقالات الشالايعية الكبالرا، م(1370هـ/711تاج الدين عبد الوهاب بن عبد الكايي )ت، السبكي (120)
، 3ج، م1964، عيسالى البالابي الحلبالي، دار احيالا  الكتالاب العربالي، ت:   محمالد محمالود الطنالاحي

 .25ص
وعالن البالي بكالر ، كان من الياة  اله  النحو الخذ عن البياله، هو البو القاسم عبد الرحمن بن اسحق (121)

وكالان مالن طبقالة البالو سالعيد الساليرايي ، واللف كتاب الومال  وكتالاب اسيةالاع، بن السراج وغيرهم
 ؛ 497ص، 1ج، اللبالاب، م(. للم يد ينمر   ابن األثيالر999هـ/377والبي علي النحو تويي سنة )

 .227ص، ن هة األلبا ، اريابن اسنب
مولا رتم  345ص، م1982، الكويت، ت:   عبد السمم هارون، موالا ال واوي، ال واوي (122)

154. 
  .144ص، الةوا ، محاسنة (123)
 .124ص، عيون األنبا  يي طبقات األطبا ( 124)
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يونانيالة وكالان رح  إلى بمد الالروم وتعلالم ال، كان طبيبا  مسيحيا  نسطوريا  من مدرسة وند سابور( 125)

م(. للم يد 886 /264يويد إلى وانبدا السريانية والفارسية والعربية هو والبنه اسحق تويي سنة )
 .245ص، عيون األنبا ، ابن البي الصيبعة ؛ 123ص، الفدرست، ينمر   ابن النديم

 .170ص، 15ج، المنمم، ابن الوو ي (126)
عبد الملال بن عاصم صالاحب النحالو واللغالة وتي  ، األصمعي  هو ابو سعيد عبد الملال بن تريب (127)

تيال  عناله  مالاعبر احالد مالن العالرب بأحسالن عبالار  مالن ، كان الخلفية الرشيد يسميه شاليطان الشالعر
ابالن ؛ 100-90ص، ن هة اسلبا ، م(.للم يد ينمر ابن اسنباري735 /213اسصمعي تويي سنة)

 . 288ص، 1ج، وييات اسعيان، ابن خلكان، 56ص، 1ج، اللباب، اسثير
الةبي   هو البو المفة  عبد الرحمن بن محمد الحد األدبا  والنحا  من الكابر العلما  يي الكوية  (128)

 .37ص، ن هة األلبا ، كان عالما  باألخبار والشعر والعربية. للم يد ينمر   ابن اسنباري
 .120ص، الوراتة والوراتون، سعيد، خير ا (129)
صاحب الخبار يستقب  األشاليا  ليتدارسالوا يالي بيتاله ، عبيد ا هو محمد بن عمران بن موسى بن (130)

ابن  ؛ 469ص، 7ج، الكام  يي التاريخ، روا عن البغوي وابن دريد. للم يد ينمر   ابن األثير
 .335ص، 11ج، البداية والنداية، كثير

 .179ص، 1ج، نشوار المحاةر ، التنوخي (131)
 .29ص، 2ج، ابن تغري بردي (132)
 .23ص، ا ثعلبمول، ثعلب (133)
 .100ص، 3ج، العصر العباسي األو ، تاريخ األدب العربي، ةيف (134)
 .161ص، 1ج، كشف المنون عن اسامي الكتب، حاوي خليفة (135)
هو ابو بكر محمد بن الحسالن اس دي ولالد بالبصالر  و نشالأ بعمالان و طلالب علالم النحالو ابن دريد   (136)

يالاب وابالن اخالي اسصالمعي وكالان مالن اكالابر يأخذ من ابي حالاتم السوسالتاني وابالي الفةال  بالن الر
علما  العربية والعلم الشعرا  له العديد من الكتب يالي اللغالة اشالدرها كتالاب الومدالر  مالات ببغالداد 

، ابالالن خلكالالان ؛ 194-191ص، ن هالالة اسلبالالا ، م(.للم يالالد ينمالالر  ابالالن اسنبالالاري953 /321سالالنة )
 .197ص، 1ج، وييات اسعيان

ا  الالدين عثمالان بالن عمالر بالن يالونا عالرف بالأبن الحاوالب سن هو ابالو عمالرو ومالابن الحاوب   (137)
 والد  كالان حاوبالا  لمميالر موسالنال الصالمحي كالان متفننالا وغلالب علياله النحالو واصالو  الفقاله درا

وييالات ، م(.للم يالد ينمالر  ابالن خلكالان1246 /646)بواما دمشق يي  اوية المالكيالة تالويي سالنة 
 .174ص، 2ج، ورديتاريخ ابن ال، ابن الوردي ؛ 249ص، 3ج، اسعيان

هوالحالايم ابالو القاسالم علالي بالالن الحسالن بالن هبالة ا بالن الحسالن الدمشالقي صالالاحب  ابالن عسالاكر   (138)
تالاريخ دمشالالق رحال  الالالى بغالالداد ودرا يالي النماميالالة وتفقاله بدالالا ثالالم ذهالب الالالى خراسالان واخالالذ مالالن 

م(وحةالالر 1172 /571علما دالالا تالالولى الكثيالالر مالالن المناصالالب والالالف التالالآليف الكبيالالر  تالالويي سالالنة)
طبقالالات ، اسسالالنوي؛ 60ص، 3ج، العبالالر، سالاللطان صالالمع الالالدين ونا تالاله. للم يالالد ينمر الالالذهبيال

 .95ص، 2ج، الشايعية
 .264ص، موسوعة الوراتة والوراتين، سعيد (139)
 .91ترومة  312ص، 18ج، معوم األدبا ، ياتوت (140)
 .264ص، موسوعة الوراتة والوراتين، سعيد (141)
 .حا ماد  مم، طالقاموا المحي، الفيرو  لبادي (142)
 .275ص، موسوعة الوراتة والوراتين، سعدي (143)
 .328ص، 14ج، تاريخ مدينة السمم، الخطيب البغدادي (144)
 .343ص، 1ج، الحةار  اإلسممية، مت  (145)
 .319ص، 1ج، الحةار  اإلسممية، مت  (146)
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 .91ص، الفدرست، ابن النديم (147)
 .266ص، اتينموسوعة الوراتة والور، خير ا، سعيد (148)
المحاملي  هو الفقيه الشايعي القاةي ابو عبد ا الحسين بن اسماعي  البغالدادي الشالدير وسالمي  (149)

يالي السالفر عالاب خمسالا وتسالعين عامالا وكالان  المحاملي نسالبة الالى بيالا المحامال  التالي يركالب ييدالا
تاريخ ابن ، يم(للم يد ينمر  ابن الورد983 /330مولسه يعج بالعلما  وطالبي العلم تويي سنة)

، طبقالالات الشالالايعية، اسسالالنوي؛ 224ص، 2ج، مالالرل  الونالالان، اليالالايعي؛ 265ص ، 1ج، الالالوردي
 .204ص ، 2ج

 .765. ترومة القواا رتم 326ص، 14ج، الخطيب البغدادي (150)
ابو  كريا يحيى بن  ياد بن عبد ا اسسلمي البغدادي شيخ النحويين  مالن الخليفالة الرشاليد اخالذ  (151)

باله اصالو  النحالو وماسالما ي لالف ويومالا ما لكسا ي واخرين امر  الخليفالة المالأمون انالنحو عن ا
، ن هالة اسلبالا ، من العربية حتى تي   لوس الفالرا  لمالا كانالت العربيالة. للم يالد ينمالر ابن اسنبالاري

 .38ص، 2ج ، مرل  الونان، اليايعي؛ 65ص
 .165ص، 2ج، وييات األعيان، ابن خلكان ؛ 150ص، 14ج، الخطيب البغدادي (152)
 .204ص ، 2ج، طبقات الشايعية، اسسنوي(153)
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 المؤلفة في سطور
م ، من اسرة ميسورة الحال، اكملي  1968الكاتبة عراقية بغدادية االصل من مواليد عام  

م ، متزوجة ولديها ثيث  ابنيا، ،دعتهيا فروفهيا 1988الدراسة االعدادية الفرع العلمي بتفوق عام 
لية بعد زواجهيا المبكير الير تيرد الدراسية الجامعيية والتفيرا ،سيرتها ،لكين فيل حليم الحصيول العائ

 علر الشهادة الجامعيية يراود يا حتير انهيا ليم تنقطيل عين الدراسية والمطالعية فيي المجياال  كافية ،
واليير قسييم اللغيية  دخليي  اليير الجامعيية ، إذم ،2008جا،تهييا الفرصيية و ناليي  مراد ييا عييام  حتيير
زية كونها خريجية الفيرع العلميي ،اال ان االقيدار شيا،  ان تتحيول الير قسيم التياري  لتحصيل االنكلي

( م ولتكييون الثانييية عليير قسييمها قسييم التيياري  2012-2011عليير البكييالوريوو للعييام الدراسييي) 
 للدراسة المسائية .

ل فيي استهوتها دراسة التاري  فاستمر  بالعمل والمثابرة ،وبتشجيل مين اسياتذتها االفا ي
قسم التاري ، لما وجدوه فيها من المقدرة والقابلية علير اكميال دراسيتها رايم اخيتثه عمر يا عين 

فقبل  في الدراسا  العليا ،وانتقل  من الدراسية المسيائية الير الدراسية الصيباحية  طثب المرحلة ،
عيين  م، 2015لتحصييل عليير شييهادة الماجسييتير آداب فييي فلسييفة التيياري  بدرجيية جيييد جييدا  عييام 

رسالتها الموسومة ) المرويا  التاريخية عن العراق وبيثد الشيام فيي كتياب تياري  حيواد  الزميان 
 م( .1339ه/739وانبا،ه ووفيا  االكابر واالعيان من ابنا،ه البن الجزري المتوفر 

اصبح الطريق بعد ا سالكا  لنيل درجية اليدكتوراه فيي التياري  االسيثمي ،لتكيون احيد طلبية 
(م لتكمييل مسيييرتها العلمييية لتحصييل عليير الييدكتوراه عييام 2018-2017ه للعييام الدراسييي )الييدكتورا
م عين اطروحتهييا الموسييومة ) العثقيية بييين الفقهييا، والمتصييوفة فييي مصيير وبييثد الشييام فييي 2020

 (. م1382 –1250 ـ /784-648عصر سثطين المماليد 
 التي حصل  عليها : الشهادا  االكاديمية

  2015ق التدريو من جامعة بغداد كلية التربية ابن رشد عام شهادة في طرائ  -
 شهادة صثحية اللغة العربية و بط القران الكريم من جامعة بغداد كلية اآلداب   -
 الحاسوب بدرجة جيد جدا من جامعة بغداد. قيادة شهادة -
فيي لنيدن صادرة من مؤسسية الخلييل للتيدريب واالستشيارا  المسيجلة  TOTمدرب دولي شهادة -

 .12142005برقم 
 

 االوسمة والميداليا  وكتب الشكر 
نفميا  مين منفميا  المجتميل حصل  علر العديد من االوسمة وقثئد االبيداع والتمييز مين عيدة م -

 . المدني
 كتب الشكر من المؤسسا  الحكومية واير الحكومية، حصل  علر العديد من  -
 ن مؤسسا  حكومية واير حكومية .ملشهادا  التقديريةحصل  علر العديد من ا-

 والمشاركا   الخبرا 

 م2015القا، محا را   من وزارة التربية في المدارو اال لية والحكومية من عام  -

 محكم علمي  )خبير (البحا  المؤتمرا  . -

ميين النييدوا  والمييؤتمرا  العلميية المحلييية والدولييية ح ييوريا  120-100ح يور مييا يزيييد علير  -

 الحصول علر شهادا  مشاركة بها.والكترونيا و

 ع وية عدد من المؤتمرا  الدولية والمحلية  من اللجان التح يرية واللجان العلمية . -
ع وية عدد من المؤسسا  العلمية بموجب امر اداري صيادر منهيا، منهيا مؤسسية بيدن أكياديمي -

تييابل اليير مركييز ومؤسسيية الغييدق ومركييز كييربث، للدراسييا  والبحييو  ودار الرسييول االعفييم ال
 العميد للدراسا  والبحو  التابل للعتبة العباسية المطهرة واير ا .
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 و ع وية اكاديمية اثرا، المعرفة التابعة لمؤسسة الصداقة الدولية لجامعة لوند السويدية . -
ع و مؤسو لمركز ابن خلدون للدراسا  التاريخية التابل لمؤسسة الصداقة الدولية فيي جامعية  -

 لسويدية.لوند ا
 .ع و في المركز الدولي لتمكين الشباب وتأ يل القادة  -
ع ييو مؤسييو لفريييق معكييم للتكافييل االجتميياعي التييابل اليير المنفميية السييويدية ونائييب المييدير  -

 التنفيذي لفرع العراق للمنفمة.
 .ع و في فريق لهن للتنمية واالااثة  -
 .ع و في مؤسسة اسناد الدولية للتنمية المتكاملة -
 ع و في اكاديمية الرونق للتنمية والتطوير .-
اختييير  للييدخول اليير موسييوعة الشخصيييا  النسييائية العربييية الرائييدة  ييمن شييبكة اعييثم المييرأة  -

 العربية في جمهورية مصر العربية.
 االسهاما  العلمية  من االختصاص 

 المؤلفا   المنجزة اوال  :   
ة في حياته ومؤلفاته( صدر عن المركز االكياديمي كتاب بعنوان )المؤرخ ابن الجزري دراس -1

ايداع في دار الكتب والوثائق العراقية  292م.برقم معياري دولي ،وبرقم2019للكتاب عام 
 ببغداد ، استق  مادته من رسالة الماجستير الخاصة بها.

عصر سثطين الممالييد(  و ويتحيد  عين التصيوه منيذ نشيأته وتطيوره الير وصيوله الير  -2
ثد الشام وطرائقه الوافدة من اليبثد االخيرك كيالعراق والمغيرب ،والطيرق الناشيئة مصر وب

في مصر الباقية والمندثرة او التيي انتقلي  الير بيثد اخيرك وانتشير  واسيتمر  بهيا صيدر 
الكتيب والوثيائق فيي دار  اييداع1611عن دار الورشية الثقافيية بيرقم معيياري دوليي وبيرقم 

 العراقية ببغداد 
لعثقا  بين الفقها، والمتصوفة في مصر وبثد الشام  عصير سيثطين الممالييد (. كتاب ) ا -3

استق  مادتيه مين اطروحتهيا الجامعيية التيي نالي  بهيا درجية اليدكتوراه فيي فلسيفة التياري   
ياري دوليي ومسيجل بيرقم صدر عن  دار الرفاه برعاية كلية الكو  الجامعة اال لية برقم مع

 كتب والوثاىق ببغداد .( بدار ال 2701 ايداع )
كتيياب )المييذا ب الفقهييية  فهور ييا وانتشييار ا فييي مصيير وبييثد الشييام فييي عصيير سييثطين  -4

( 2757المماليد ( صدر عن دار الورشة الثقافية برقم معياري دوليي ومسيجل بيرقم اييداع)
 بدار الكتب والوثاىق ببغداد .

بحيو  عين حقيب مختلفية  ذا الكتياب )بحيو  ودراسيا  فيي التياري  االسيثمي ( مجموعية  -5
 وجوانب  مختلفة في التاري  االقتصادي واالجتماعي والديني والثقافي.

 البحو  المنشورة  من المجث  العلمية المحكمة  ثانيا :
بح  منشور في مجلة الدراسا  والتياري  واالثيار فيي جامعية بغيداد كليية اآلداب عيام   -1

 اب تاري  حواد  الزمان(.م بعنوان )منهل ابن الجزري وموارده في كت2015
بح  منشور في مجلة الدراسا  والتاري  واالثار في جامعة بغداد كليية اآلداب بعنيوان  -2

-123)التجارة الداخلية والخارجية في الدولة العربيية االسيثمية فيي العصير العباسيي 
 م.2017لسنة  57م( العدد 1258-749 ـ /656

الثار في جامعة بغداد كليية اآلداب بعنيوان بح  منشور في مجلة الدراسا  والتاري  وا -3
 م.2017لسنة  58)دور االاالبة في فتح صقلية( العدد 

بح  منشور في مجلة مداد اآلداب فيي الجامعية العراقيية بعنيوان )المثميح االقتصيادية  -4
 ييـ 894فييي كتيياب نز يية االنييام فييي محاسيين الشييام البييي البقييا، البييدري المتييوفر سيينة 

 م.2017سنة ل 14م( العدد 1488/
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لسيينة  72بحيي  منشييور فييي مجليية التيياري  واآلثييار كلييية اآلداب جامعيية بغييداد العييدد  -5
 م بعنوان )مراكز الحركة الفكرية والعلمية في العراق في العصر البويهي(.2019

م بعنيوان 2020بح  منشور في مجلة التاري  واآلثيار كليية اآلداب جامعية بغيداد عيام  -6
وه فييي مصيير وبييثد الشييام فييي عصيير سييثطين المماليييد( )الجغرافييية التاريخييية للتصيي

 م(. 1382ه/748) -م( 1250ه/648)
بح  منشور في مجلة االستاذ كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية جامعة بغداد عيام  -7

 م بعنوان )مواقه المتصوفة من الفقها، في عصر سثطين المماليد(. 2020
ان )المثميح االقتصيادية فيي كتياب الفيرل بعيد بح  منشور في مجلة ميداد اآلداب بعنيو -8

م( دراسيية تاريخييية، الجامعيية 944 ييـ /384الشييدة للقا ييي التنييوخي المتييوفر سيينة 
 م.2022لسنة  26العراقية، كلية اآلداب، العدد 

بح  بعنوان )مجالو العلم في العصير البيويهي( مقبيول النشير فيي مجلية ال ياد العيدد  -9
 م.2022االول لعام 

)بنو وفا ودور م في التصوه فيي مصير فيي عصير سيثطين الممالييد(  بح  بعنوان -10
 قيد اإلنجاز.

 
 والعربيية  ثالثا  : مجموعة  متنوعة من المقاال  فيي التياري  االسيثمي نشير  فيي الجرائيد المحليية

 منها:
 .بهو السباع ونافورة االسود في قصر الحمرا،  -1
 .زويلة احدك ابواب القا رة القديمة  باب -2
 المدرسة الصالحية أطثل باقية عبر الزمن. -3
 دار ماند وأوراق الجنيزة. -4

 قصر الحمرا، في االندلو -5
 الحسين ع والمسير الر كربث، كرونولوجيا الخرول -6

 الثورة الحسينية ا داه وابعاد تاريخية خالدة عبر القرون  -7

 زقورة اور. -8

لر االر  العربي العفيم في من اثار اشبيلية قصر الجعفرية في سرقسطة شا دا ع  -9

 االندلو.

 المدرسة المستنصرية في بغداد  -10
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