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ّٕ ّىغاُطَـَبُي  ّٕ يف َصِبَتة ـه العلنـْ الَعَشِف

 خالل القزىني الضابع ّالجامً اهلذزٓني

 تقدٓه:

قـشب٘ َٚـٔ ٚا٫ٙ،   اسبُس هلل، ٚايك٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً ضغٍٛ اهلل، ٚع٢ً آي٘ ٚ
 ٚبعس.  

عًــ٢ اَتــساز هاضؽبٗــا اإلغــ٬َٞ زاض عًــِ  Ceutaؾكــس تًــي َسٜٓــ١ غــبت١ 
َطانع ايجكاؾ١ ايعطب١ٝ اإلغ١َٝ٬ ايهـى٣ يف ايػـطا اإلغـ٬َٞ، ٔيُـا      ٚسهاض٠، ٚأسس

ناْي هتُٝع ب٘ َٔ َٛقع اغرتاهٝذٞ َِٗ دعًٗا ضبٖط أْظاض ايهجرئٜ، ٚقب١ًّ يهجري َٔ 
أع٬َٗا َٔ ْتاز عًُـٞ ٚأزبـٞ َتُٝـع، َٚـا      -أّٜها- ٚملا أبسع٘، طٜٔاملبسعني ٚاملؿه

 أغُٗٛا ب٘ َٔ َعطؾ١ يف طبتًـ َٝازٜٔ ايجكاؾ١ اإلْػا١ْٝ.

َٛقّعا  يف أقك٢ ايؿُاٍ ايػطبٞ يًًُُه١ املػطب١ٝ، ٚذبتٌايتًٝس٠ س١ٜٓ ٖصٙ املهكع 
ايبشـط ا٭ِبـٝ     ، ؾٗٞ ؾب٘ دعٜط٠ َط١ًٖ ع٢ً سـٛ  ٚايتُٝع اغرتاهٝذٝ٘ا بايؼ ا٭١ُٖٝ

ايٖؿـُاي١ٝ،   :املتٛٓغط، ٚع٢ً بٛغاظ دبٌ طاضم، ُٜشُٝط ٔبٗا املـا٤ َـٔ ازبٗـات ايـج٬خ    
(، ٚهبًـؼ  2نًِ 26ٚايٖؿطق١ٝ، ٚازبٓٛب١ٖٝ، ٫ٚ َٜؿٔكًٗا عٔ ايٖػٛاسٌ ا٭ْسيػ١ٖٝ غ٣ٛ )

ّ(، َٚـٔ ايؿـُاٍ ىل    1000ٚطٛهلا َٔ ايؿـطم ىل  ايػـطا )  (، 2نًِ 19َػاستٗا )
(، ٜٚبًؼ ضبٝطٗـا  2نًِ 20.12اسباي١ٝ يف سسٚز )تٗا ّ(، ٚمتتس َػاس1500ازبٓٛا )

نًِ( ميتـس   8) نًِ( َٔ ٖصا احملٝط ؾطّٜطا حبطٜ٘ا، ٚايباقٞ 20نًِ(، ٜؿهٌ عبٛ ) 28)
 غطّبا عى ايؿطٜط ا٭ضنٞ املتكٌ باسبسٚز املػطب١ٝ.
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ََٔ)غبت١( بٗصا ا٫غِتٗا اختًؿي ايطٚاٜات سٍٛ غبب هػُٝٚقس   ، ؾٗٓاى 
 ٖٕ ، اييت هعين: غبع١; Septemَؿتٖك١ َٔ ايه١ًُ اي٬ه١ٝٓٝ  ٖصٙ ايتػ١ُٝشٖب ىل  أ

ٕٖ ، (1)يٛدٛز غبع١ دباٍ سٍٛ املس١ٜٓ نُا ٜصٖب ايهجري َٔ امل٪ضخني ايعطا ايكسَا٤ أ
اغِ املس١ٜٓ َُٜٓػب ىل  "غبي بٔ غاّ بٔ ْٛح" عًٝ٘ ايػ٬ّ، اغتٓاّزا ىل  ايٖتذاُْؼ بني 

ٕٖ يًٛدٛز ايطَٚاْٞ ٔبُٛضٜتاْٝا ق١ًّ بامسٗا; ىلش ىلِْٖٗ زعٖٛا: ، (2)ايهًُٔتني نُا ُٜعتكس أ
Septeme Trolés ِاؾتل اغ َ٘ٓٚ ،Septa ٚبايتايٞ َأطًَكي عًٝٗا املكازُض ،

ـٕ با٫غِ ىل  غ١ٓ  ٍٖٚ هعطٜ  م.ّ. 204ايعطب١ٝ )غبت١َ(، ٜٚعٛز أ

١، ُٗاملس١ٜٓ املٖصٙ  ىلسس٣ ا٭غط ايهبري٠ ٚايعطٜك١ اييت سهُي بٓٛ ايععيف نإٚ
ٍَ غٝاغــ١ َــٔ ايطــطاظ ا٭ٍٚنــاْٛا ٚ ؾٗــِ ايــصٜٔ ؾــهًٛا هاضؽبٗــا ايػٝاغــٞ   ;ضدــا

بايعسٜس َٔ ع٬قات ايٛز ٚايكساق١ ٚاملكاٖط٠، ْٚايٛا ٗا ٚاسبهاضٟ، ٚاضهبطٛا َع أًٖ
ثكتِٗ ٚسبِٗ، ٚبا٫ْكٗاض ٚايتعإٚ بني ايططؾني متهٔ ايععؾٕٝٛ َٔ ىلزاض٠ ؾ٦ٕٛ ٖصٙ 

َّــا  املسٜٓــ١ ؾــرت٠ -1249ٖـــ/ 728-647)نــبري٠ َــٔ ايــعَٔ دــاٚظت ايجُــاْني عا
، ٚادٗي خ٬هلا املس١ٜٓ نجرّيا َٔ ايتكًبات بني ٖس٤ٚ ٚاغتكطاض، ٚانططابات ّ(1328

َـٔ   ٕٛٚأظَات، ٚع٬قات زاخ١ًٝ ٚخاضد١ٝ َتعسز٠، ٚيف مجٝع ا٭سٛاٍ متهٔ ايععؾٝـ 
ْكـب أعٝـِٓٗ،  ـا     ىلزاض٠ َسٜٓتِٗ حبه١ُ ٚنٝاغ١، ٚناْـي َكـًش١ بًـسِٖ ٚأًٖـٗا    

دعًِٗ منٛشّدا غٝاغٝ٘ا ؾطّٜسا يف هاضٜذ غبت١، ٚقس سظـٞ ٖـصا ازباْـب ايػٝاغـٞ َـٔ      
 باٖتُاّ ايعسٜس َٔ ايباسجني ٚاملٗتُني بتاضٜذ املػطا اإلغ٬َٞ. ٖصٙ ا٭غط٠هاضٜذ 

ٖٔ ٍَ يه غٝاغـ١ ؾكـط ػبٝـسٕٚ اإلزاض٠ ٚؾٓـٕٛ اسبـطا       بين ايععيف مل ٜهْٛٛا ضدا
ٛا أغط٠ ع١ًُٝ َتُٝع٠، بطظ ايعسٜس َِٓٗ يف صبـا٫ت ايعًـِ ٚايجكاؾـ١    ٚايػٝاغ١، بٌ ناْ

ٛ٘ا َتُّٝعا يف طؾي غبت١َٚعٚاملعطؾ١،  اسبطن١ ايع١ًُٝ، ؾهاْـي زٚيـتِٗ    ذبي سهُِٗ من
املس١ٜٓ يف ظَِٓٗ هّٓٛعا ثكاؾٝ٘ا مل هعطؾ٘ َٔ  زٚي١ ايعًِ أنجط َٓٗا زٚي١ غٝاغ١ٝ، ٚؾٗست

 يف ىلسس٣ َكاَاه٘ بأْٗا: "بكـط٠ عًـّٛ ايًػـإ.....    ٚقؿٗا ابٔ اشبطٝب يصا ؾكس ،قبٌ
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، ٚقس ٚنع ايععؾٕٝٛ بكُات هلا أُٖٝتٗا يف املٝـساْني ايعًُـٞ   (3)ٚخعا١ْ نتب ايعًّٛ"
ٚا٭زبٞ، سٝح أٖيـ أؾطاز َـِٓٗ عـسّزا َـٔ ايهتـب ٚامل٪يؿـات املتُٝـع٠ ٚايطا٥ـس٠ يف        

ٝـع ٚقطؼبتـ٘ ايؿـعط١ٜ    ايعسٜس َٔ املٛنٛعات، ٚنإ يبعهِٗ اٯخط شٚق٘ ا٭زبٞ ايطؾ
 املتٛقس٠، ؾ٦ًُٛا عكطِٖ أزّبا ٚؾعّطا ْاؾػٛا ب٘ نباض ؾعطا٤ عكطِٖ ٚأزبا٥٘.    

ٖٚصا ازباْب ايعًُٞ املتُٝع َٔ هاضٜذ ايععؾٝني مل ؼبظ با٫ٖتُاّ املٓاغب َٔ 
ايباسجني املتدككني، باغتجٓا٤ بع  املعًَٛات ايك١ًًٝ ٚاملتٓاثط٠ ٖٓا ٖٚٓاى عٔ بع  

ا٭غط٠، سٝح هٛاض٣ ٖصا ازباْب املِٗ خًـ ْؿاطِٗ ايػٝاغٞ ايصٟ  أؾطاز ٖصٙ
اغتُط َا ٜكطا َٔ قطٕ َٔ ايعَإ، يصا ؾكس ضأٜٓا نطٚض٠ ايٛقٛف ع٢ً ٖصا ازباْب 
َٔ هاضؽبِٗ اسبهاضٟ ٚىلبطاظ دٗٛزِٖ ايع١ًُٝ يتهتٌُ ايكٛض٠ ايتاضؽب١ٝ عٔ ىلسس٣ 

  يف هاضٜذ غبت١ اإلغ١َٝ٬.    عطٜك١ا٭غط ايع١ًُٝ اي

َٔ خ٬ٍ املاز٠ ايع١ًُٝ املتاسـ١ ٚاملعًَٛـات   –ٚيًٛقٍٛ ىل  ٖصا اهلسف ساٚيٓا
إٔ ْتتبع أع٬ّ ٖصٙ ا٭غط٠ ايؿاطب١، ٚاسّسا هًٛ اٯخط، يًٛقـٛف عًـ٢ أٖـِ     -املتٛؾط٠

ٌٗ ٚاسس َِٓٗ ستـ٢ قـاض    -هسضّٜػـا ٚهأيّٝؿـا   -٬ََح ايٓؿاط ايعًُٞ ايصٟ بطع ؾٝ٘ ن
ُّا َٔ أع٬ّ عكطٙ، ٚبك١ُ َ ًَ ١ُٗ َـٔ بكـُات اسبطنـ١ ايعًُٝـ١ يف غـبت١ خـ٬ٍ       َع

 ايكطْني ايػابع ٚايجأَ اهلذطٜني/ايجايح عؿط ٚايطابع عؿط امل٬ٝزٜني.   

 ٚاهلل املػتعإ،،،
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 أصْل بين العشيف:

ىل  املٓـاشض٠   - ٚأضدشٗـا  عًـ٢ أؾـٗط ايطٚاٜـات    - ٜطدع أقـٌ ٖـصٙ ا٭غـط٠   
، (4)ابٛؽ بٔ ايٓعُإ بٔ املٓـصض( سٝح ٜٓتٗٞ ْػبِٗ ىل  )قايًٓدُٝني َٔ عطا ايُٝٔ، 

( عًـ٢ ْػـبِٗ   أظٖـاض ايطٜـا   ٚقس أنـس املكـطٟ يف )  ، بػبت١ ااغتكٓط بع  أؾطازٖ ثِ
ؾكاٍ: "ْٚػبتِٗ ىل  شبِ ٫ َسؾع ؾٝٗا عٓس ايجكـات، ٚبـصيو ٚقـؿِٗ     ايعطبٞ ايًدُٞ
، ؾاملكطٟ ٖٓا ٜ٪نس ع٢ً ْػـبِٗ ايعطبـٞ ايكـطٜح ايـصٟ ٫ َطٜـ١ ؾٝـ٘ عٓـس        (5)ا٭نابط"

 ات َٔ عًُا٤ ا٭ْػاا.ايجك

ىل  أقـٍٛ أْسيػـ١ٝ زٕٚ هكـسِٜ زيٝـٌ     ِ ساٍٚ ايبع  إٔ ٜطدع بأقـٛهل بُٝٓا 
ٚضؾ  ايبع  اٯخط هًو ا٭قٍٛ ا٭ْسيػ١ٝ، ، (6)ًَُٛؽ َٚكٓع ع٢ً ٖصٙ ا٭قٍٛ

إٔ ا٭قٍٛ ا٭ْسيػ١ٝ ٭غط٠ بين ايععيف ٖٞ َٔ ا٭َـٛض املؿـهٛى ؾٝٗـا; خاقـ١      بّٝٓاَ
أ١ٜ ْػب١ ىل  ا٭ْسيؼ أٚ ىل  أ١ٜ َس١ٜٓ أٚ دٗـ١ أْسيػـ١ٝ،   ؽبًٛ َٔ  ع٬َِٗٚإٔ ْػب أ

ٚإٔ ايٓػب١ ا٭ْسيػ١ٝ ٫ هعسٚ إٔ ههٕٛ صبطز اؾـرتا  ٫ َـىض يـ٘ ٫ ٜكـّٛ ىل٫ عًـ٢      
استُاٍ نٕٛ قب١ًٝ شبِ ايعطب١ٝ اييت ُٜٓػب ىليٝٗا بٓٛ ايععيف ناْـي ٚاغـع١ ا٫ْتؿـاض يف    

ا٭ْسيػ١ٝ يف َس١ٜٓ غـبت١ ايـيت   ا٭ْسيؼ، ٚنصيو ع٢ً ٚدٛز ْػب١ عاي١ٝ َٔ ايعٓاقط 
 . (7)ٖٞ يف أغاغٗا َس١ٜٓ عطب١ٝ أْسيػ١ٝ ع٢ً اهكاٍ ٚثٝل َٚػتُط با٭ْسيؼ

غٛا٤ ناْٛا َٔ أقٍٛ أْسيػ١ٝ  -ٚخ٬ق١ ايكٍٛ إٔ ايٓػب ايعطبٞ يبين ايععيف
ٖٛ ايٓػب ا٭ؾٗط ٚا٭ضدح ايصٟ ُعطؾـٛا بـ٘ ٚاْتػـبٛا ىليٝـ٘ عًـ٢ َـس٣        -أٚ غريٖا

٫يتؿات ىل  َا عسا شيو َٔ اٯضا٤ اييت مل ه٪خص َأخـص ازبـٓس، ٚمل   هاضؽبِٗ، ٫ٚ ػبب ا
 . (8)ٜكِ ايسيٌٝ ع٢ً قشتٗا
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 اليغاط العلنٕ لبين العشيف يف صبتة:

ـ   يف غـبت١   أغط٠ بـين ايعـعيف  طؾي ُع ايكـطٕ ايػـابع    بـايعًِ أ٫ّٚ ستـ٢ َٓتكـ
 س ايجايح َٔاهلذطٟ/ايجايح عؿط امل٬ٝزٟ، ثِ بايعًِ ٚايػٝاغ١ َّعا ست٢ أٚاخط ايعك

ها١ْ عًُٝـ١ َطَٛقـ١ ملـا نـإ     ٚسظٝي مب، ايكطٕ ايجأَ اهلذطٟ/ايطابع عؿط امل٬ٝزٟ
َتٓٛع١، خاقـ١ يف ااـا٫ت ايسٜٓٝـ١ ٚايًػٜٛـ١     ٚؾهط١ٜ ٭ؾطازٖا َٔ اٖتُاَات ع١ًُٝ 

ٚا٭زب١ٝ، ؾكس ٚضثٛا ايؿهٌ ٚايعًِ د٬ّٝ بعس دٌٝ، ٚخًّؿـا عـٔ غـًـ، ٚاْػـشبي     
 عٗسِٖ، ؾتُتعي بٓؿـاط عًُـٞ ًَشـٛت، يؿـػـ أَطا٥ٗـا      هًو املها١ْ ع٢ً غبت١ يف

ــطٟ يف      ــٍٛ ايٓاق ــا٤، ٜك ــتِٗ يًعًُ ــطٜبِٗ ٬َٚظَ ــبِٗ ٚهك ــايعًِ، ٚس ــا ب ٚسهاَٗ
(: "ٚنإ ٖ٪٤٫ ايععؾٕٝٛ َٔ بٝٛهات غبت١ ٚأٌٖ ايط٥اغـ١ ٚايعًـِ ٚايـسٜٔ    ا٫غتككا)

 .(9)ؾِٝٗ"

٭ؾطاز ٖصٙ غٓشاٍٚ َٔ خ٬ٍ ٖصا ايبشح هتبع اإلغٗاَات ايع١ًُٝ ٚا٭زب١ٝ ٚ
ا٭غط٠ ايع١ًُٝ املادس٠، َٚس٣ هأثريِٖ ع٢ً ا٭ٚناع اسبهاض١ٜ يتًهِ املس١ٜٓ ايتاضؽب١ٝ 

 ايعطٜك١. 

 القاضٕ أبْ عبد اهلل حمند العشيف: -1

ََٔ متسْا املكازض مبعًَٛات عٓ٘ َٔ أؾطاز ٖصٙ ا٭غط٠ ايع١ًُٝ ايهبري٠ ٖٛ  ٚأٍٚ 
بابٔ أبٞ  ٔ أمحس بٔ ضبُس ايًدُٞ، ُعطفايكانٞ أبٛ عبس اهلل ضبُس بٔ أمحس بٔ ضبُس ب

ٖــ/  666اض ايـطعٝين )ت  ـصا أٚضز ْػـبِٗ ابـٔ ايؿدـ   ـٖهـ ، (10)ا ُٜٓػبـععؾ١، ٚىليٝٗ
 -(، أسـس أؾـطاز ٖـصٙ ا٭غـط٠    أبٞ ايعباؽ ايععيفّ( ٖٚٛ ٜتشسخ عٔ ؾٝد٘ )1267

ايصٟ يكٝ٘ ٚسهط صبايؼ هسضٜػ٘ ٚقطأ عًٝ٘ نـجرّيا، ٚنتـب يـ٘     -ٚغٝأهٞ اسبسٜح عٓ٘
أبٞ بعس إٔ شنط اغِ ؾٝد٘ ) -( امس٘ ْٚػب٘ خبط٘، ٜكٍٛ ايطعٝينعباؽ ايععيفأبٛ اي)

 .(11): "ٖهصا نتب يٞ امس٘ خبطِّ٘ ضمح٘ اهلل هعا "-(ايعباؽ ايععيف
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 -ٜٚ٪نس ٖصٙ ايػًػ١ً ايٓػب١ٝ اييت شنطٖـا ابـٔ ايؿدـاض ايـطعٝين هلـصٙ ا٭غـط٠      
ٔ ُضَؾٝس ايػـبيت )ت  ٚضزٙ ابَا أ -اعتُاّزا ع٢ً َا نتب٘ أسس أؾطاز ٖصٙ ا٭غط٠ خبط ٜسٙ

٤ٌَ ايعٝب١ مبا مجع بطٍٛ ايػٝب١ يف ايٛد١ٗ ايٛد١ٗٝ ىل  ) ّ( يف ضسًت1321ٖ٘ـ/721
( ايـصٟ أدـاظٙ   أبـٞ ايعبـاؽ ايعـعيف   ٖٚٛ ٜتشسخ عٔ ؾـٝد٘ ) اسبطَني َه١ ٚطٝب١( 

اإلداظ٠ ايعا١َ ٚمل ًٜك٘، ؾصنط ْػب٘ نايتايٞ: "ايعامل ايعاٖس أبٛ ايعباؽ أمحـس بـٔ ضبُـس    
 .(12)أمحس بٔ ضبُس بٔ أمحس بٔ ضبُس ايًدُٞ ايععيف ايػبيت"بٔ 

( ايصٟ مجع٘ أبٛ ايكاغِ بٔ ضبُس بطْاصب٘ٚنصيو َا أٚضزٙ ابٔ أبٞ ايطبٝع يف )
، أسس أبٓا٤ غبت١ َٚٔ عًُا٥ٗا املؿٗٛضٜٔ، ّ(1323ٖـ/723)ت ايؿاط ا٭ْكاضٟ 
ٔ ضبُس بٔ أمحس بٔ "أبٛ ايعباؽ أمحس ب( نايتايٞ: أبٞ ايعباؽ ايععيفسٝح شنط اغِ )

 .(13)ضبُس بٔ أمحس بٔ ضبُس بٔ أبٞ ععؾ١ ايًدُٞ ايععيف ايػبيت"

( ايعـعيف ( يكـب ) ايـٛايف بايٛؾٝـات  ٚقس نبط ابٔ أٜبـو ايكـؿسٟ قـاسب )   
٭بٞ ايعباؽ ٖٚٛ ُٜرتدِ  -يهبطٗا بكٛض٠ قشٝش١ ٚعسّ اشبطأ يف ْطكٗا -باسبطٚف
٘ احملسِّخ ايـط٥ٝؼ أبـٛ ايعبـاؽ ابـٔ     ؾكاٍ: "أمحس بٔ ضبُس بٔ أمحس ايًدُٞ ايؿكٝ ايععيف

   ٓٞ بـايعني َؿتٛسـ١ ٚايـعاٟ َؿتٛسـ١      -اشبطٝب أبٞ عبس اهلل ايػـبيت املعـطٚف بـايَعَعٔؾ
(، سٝـح قـاٍ: "ايَعـَعيٓف مبًُٗـ١ ثـِ      ايسضض ايها١َٓ، ٚنصا ؾعٌ ابٔ سذط يف )(14)ٚايؿا٤"

 . (15)َعذ١ُ َؿتٛستني ثِ ؾا٤"

بـٔ  هػـٝري; ىلش أٚضزٙ ايكاغـِ   يهٔ ٜبسٚ إٔ ٖصا ايٓػب ؾاب٘ بع  ذبطٜــ أٚ  
( أبٞ سامت أمحس ايعـعيف ٖٚٛ ٜتشسخ عٔ ) – ّ(1329ٖـ/ 730ٜٛغـ ايتذٝيب )ت 

عًـ٢ ايٓشـٛ    -أسس أؾطاز ٖصٙ ا٭غط٠ ٚأسس ايعًُا٤ ايصٜٔ مسع عًِٝٗ بع  ايهتب
ايػٝس املادس ايؿكٝ٘ ايكاحل ايعاٖس ا٭َري املعظِ احملرتّ اسبػٝب ا٭قـٌٝ أبـٛ   ايتايٞ: 

ابٔ ايؿٝذ ايؿكٝ٘ ايعامل ايعاٌَ أبٛ ايعباؽ أمحس ابٔ ايؿٝذ ايؿكٝـ٘ ايكانـٞ    سامت أمحس
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ايعسٍ ا٭زٜب اسبػٝب أبٞ عبس اهلل ضبُس ابٔ ايؿٝذ ايؿكٝ٘ اسبػٝب أبٞ ايعباؽ أمحس 
ابٔ ايؿٝذ ايؿكٝ٘ ايؿطنٞ اسباغب أبٞ عبس اهلل ضبُس بٔ أمحس بٔ ضبُس بـٔ عًـٞ بـٔ    

 .(16)سػني بٔ غًُٝإ ايًدُٞ ثِ ايععيف

طٟ/ ٖٚٛ َٔ أٌٖ ايكطٕ اسبازٟ عؿط اهلذ -ايتًُػاْٞ نُا أٚضز املكطٟ
( ْػب ايععؾٝني أظٖاض ايطٜا يف ) -ّ(1632ٖـ/1041ايػابع عؿط امل٬ٝزٟ )ت 

ٖٚٛ ٜتشسخ عٔ أبٞ ايكاغِ ايععيف ض٥ٝؼ غبت١، ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: "ٖٛ أبٛ ايكاغِ 
ٞٓ ضبُس بٔ ايكانٞ احملسِّخ أبٞ ايعباؽ أمحس بٔ ضب ُس بٔ اسبػني بٔ ايؿكٝ٘ اإلَاّ عً

ّ( بٔ ضبُس بٔ غًُٝإ بٔ ضبُس، 996ٖـ/386ط ٫بٔ أبٞ ظٜس ايكريٚاْٞ، ت )املعاق
 . (17)ايؿٗري بابٔ أبٞ ععؾ١ ايًدُٞ، ٜٓتٗٞ ْػبِٗ ىل  قابٛؽ بٔ ايٓعُإ بٔ املٓصض"

أمسا٤ مل ٜؿط ىليٝٗا عس٠  -عٓس ايتذٝيب ٚاملكطٟ - ؾكس ٚضزت يف ٖصا ايٓػب
ايطعٝين يف ؾذط٠ ْػب ٖصٙ ا٭غط٠، َجٌ: )اسبػني( ٚ)عًٞ( ٚ)غًُٝإ(، ٚيف ن٤ٛ 

 -ٚأنسٙ ابٔ أبٞ ايطبٝع -ٖصا ٫ ٜػعٓا ىل٫ إٔ ْعتُس ع٢ً َا أٚضزٙ ابٔ ايؿداض ايطعٝين
( ْؿػ٘،  ا أبٞ ايعباؽ ايععيفؾه٬َ٘ أٚثل َٔ غريٙ، سٝح أخصٙ َٔ خط ؾٝد٘ )

 ب٘ ٚاعتُاّزا عًٝ٘.ػبعًٓا أنجط اط٦ُٓاّْا ي٘ ٚأخّصا 

 املكاىة العلنٔة ألبٕ عبد اهلل العشيف:

( َٔ نباض ايعًُا٤ يف عكطٙ، ٚقس س٬ٖٙ املكـطٟ حبًـٞ   أبٛ عبس اهلل ايععيفنإ )
هسٍ ع٢ً َهاْت٘ ايع١ًُٝ ؾكاٍ عٓ٘: "ايؿـٝذ اإلَـاّ ايؿكٝـ٘، ايكـاحل ايكانـٞ، ايعـامل       

٘ )، ٚس٬ٖٙ ايكاغِ بـٔ ٜٛغــ ايتذـٝيب يف    (18)احملسِّخ" ( بكٛيـ٘: "ايؿـٝذ ايؿكٝـ٘    بطْاصبـ
 .(19)ايكانٞ ايعسٍ ا٭زٜب اسبػٝب أبٛ عبس اهلل ضبُس..."
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 :ّكاٌ مً عْٔخُ الذًٓ أخذ عيَه

 .(20)أبٛ عبس اهلل ضبُس بٔ عبس ايطمحٔ ايكٝػٞ ايكريٚاْٞ، املعطٚف بابٔ ايؿٛازنٞ .1

ػـني  أبٛ ضبُس عبس اهلل بٔ ايؿكٝ٘ ايكانٞ أبـٞ عبـس اهلل ضبُـس بـٔ عٝػـ٢ بـٔ س       .2
 .(21)ايتُُٝٞ، َٔ أٌٖ غبت١

 :ّمً تالمٔذِ الذًٓ أخذّا عيُ ّرّّا عيُ ّأداسٍه

أبٛ ايكاغِ عبس ايطمحٔ بٔ ىلمساعٌٝ بٔ أمحس بٔ ىلمساعٌٝ ا٭ظزٟ، َٔ أٌٖ  .1
 .(22)ّ(1223ٖـ/ 620ملعطٚف بابٔ اسبساز )ت أٚاخط هْٛؼ، ٚا

ٕ ا٭ظزٟ ايػـبيت  اأبٛ عبس اهلل ضبُس بٔ عبس اهلل بٔ أمحس بٔ عبس ايطمحٔ بٔ غًُٝ .2
ََـٔ سـٖسخ عـٔ    1261ٖـ/ 660)ت  ّ( قاٍ ابٔ عبس املًو املطانؿٞ: "نإ آخط 

 .(23)ايكانٞ أبٞ عبس اهلل ايععيف ٚايس اسباؾظ احملسِّخ أبٞ ايعباؽ )ايععيف("

بابٔ ؾـعٝب  أبٛ عبس اهلل ضبُس بٔ أمحس بٔ ضبُس ايكٝػٞ، َٔ أٌٖ املط١ٜ، ُٜٚعطف  .3
(: "ضسٌ ىل  غبت١ يف زض٠ اسبذاٍابٔ ايكانٞ يف )ّ(، قاٍ عٓ٘ 1301ٖـ/701)ت 

طًب ايعًِ، ؾأخص بٗا عٔ أبٞ اسبػٔ بٔ أبٞ ايطبٝع، ٚايكانٞ أبٞ عبس اهلل ضبُس 
ا٭ظزٟ ايكــططيب، ٚا٭غــتاش أبــٞ عبــس اهلل ضبُــس بــٔ أمحــس بــٔ ضبُــس ايًدُــٞ  

 .(24)ايععيف..."

ّٔا:  أبْ عبد اهلل العشيف قاض

( قانّٝا عس٫ّ َتُّٝعا، ؾكس ضأٜٓا أبـا ايكاغـِ بـٔ    أبٛ عبس اهلل ضبُس ايععيفنإ )
، ٖٚٓا هًكٞ (25)( ؾٝكٍٛ: "ايؿٝذ ايؿكٝ٘ ايكانٞ ايعسٍ"بطْاصبٜ٘ٛغـ ايتذٝيب ؼبًٝ٘ يف )

املكازض أنٛا٤ ناؾؿ١ عٔ غريه٘ اسبػـ١ٓ ٚايكـس٣ اسبُٝـس ايـصٟ خًؿـ٘ قهـا٩ٙ يف       
ايكاغِ ضبُس  ٞيًؿاعط أب( أبٝاّها أع٬ّ َايك١ااتُع ايػبيت، ؾكس أٚضز قاسب نتاا )
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أبـٞ  ّ( ٜكـٍٛ ؾٝٗـا عـٔ )   1216ٖــ/ 613اهلـايٞ املـايكٞ )ت   بٔ ٖاؾِ بٔ ظبٝب 
 (: ايعباؽ أمحس ايععيف

     ٘  أبٛٙ ايـصٟ قـس غـٖس ٜـّٛ قهـا٥
 

ٌٖ عـٔ نـٌ ؾـاعب        َٔ اسبل قـسّعا دـ
  ٘ ــ ــ١ عسي ــاظزازت َٗاب  هٛانــع ؾ

 
ـــلِّ ؾــاغب      ــٌ اسب ــٌ خكــِ َبط ــ٢ ن  (26)عً

يععا١َ ايطٚسٝـ١ ٚايعًُٝـ١ ٭غـط٠ ايعـعؾٝني يف غـبت١      ٖٚصا نً٘ ٜ٪نس ع٢ً إٔ ا 
أبـٞ ايكاغـِ   غابك١ ع٢ً ظعاَتِٗ ايػٝاغ١ٝ اييت بسأت َع هٛي١ٝ ) – ب٬ ؾو – ناْي
أبـٞ  ّ، أٟ بعس ٚؾـا٠ أبٝـ٘ )  1250ٖـ/ٜٓاٜط 647( َكايٝس غبت١ يف ضَهإ غ١ٓ ايععيف

 .(27)( بأضبع عؿط٠ غ١ٓ ؾكطايعباؽ أمحس ايععيف

  خئّبا:أبْ عبد اهلل العشيف

( ؾكاٍ اشبطٝبٚقـ ابٔ أٜبو ايكؿسٟ ايكانٞ أبا عبس اهلل ايععيف بًكب )
، ٖٚٛ يكب ي٘ أُٖٝت٘، ٜٛسٞ ىليٝٓا (28)"اشبطٝب أبٛ عبس اهلل ايػبيت، املعطٚف بايععيف"

بإٔ ايكانٞ أبا عبس اهلل ايععيف هٛ  َٓكب اشبطاب١، ٖٚٛ َٓكب ي٘ أُٖٝت٘ ايس١ٜٝٓ 
  نباض ايعًُا٤ ٚأقشاا املها١ْ ايعًٝا يف ايسٚي١ اإلغ١َٝ٬.  ٚايع١ًُٝ، ٫ٚ ٜت٫ٛٙ ىل٫

 ّفـاتـُ:

ع٢ً هاضٜذ ٚؾا٠ ايكانٞ  -ؾُٝا بني أٜسٜٓا َٔ َكازض ٚنتب هطادِ – مل ْكـ
 .(أبٞ عبس اهلل ضبُس ايععيف)
 أبْ العباظ العشيف ّىغاطُ العلنٕ: -2

أبٛ ايعباؽ أمحس : ط٠ َٖٛٔ أؾطاز ٖصٙ ا٭غا٭نجط هأيّكا ٚمتّٝعا  ايؿدك١ٝ ايجا١ْٝ
 املعـطٚف بٔ ايكانٞ أبٞ عبس اهلل ضبُس بٔ أمحس بٔ ضبُس بٔ أمحس بٔ ضبُس ايًدُـٞ،  

( ايـصٟ غـٝأهٞ   أبـٞ ايكاغـِ ايعـعيف   ) ٚايس َ٪غؼ ىلَاض٠ غـبت١ ٖٚٛ  بابٔ أبٞ ععؾ١،
 اسبسٜح عٓ٘ بعس شيو. 
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عؿـط َـٔ ؾـٗط ضَهـإ املعظـِ غـ١ٓ       ( يف ايػـابع  أبٛ ايعبـاؽ ايعـعيف  ) ٚيس
ّٗـا ؾـسٜس   ّ، 1162َٚٔ َاٜٛ غ١ٓ  16املٛاؾل ٖـ/557 نإ عامّلا ٚقانّٝا ٚضبسّثا ٚؾكٝ

ٜككس  -(: "ٚنإ أبٛٙأبٞ ايكاغِ ايععيفايٛضع، قاٍ عٓ٘ ايصٖيب ٖٚٛ ٜتشسخ عٔ ابٓ٘ )
، ٖٚٞ ؾٗاز٠ هلـا قُٝتٗـا ايعًُٝـ١، خاقـ١     (29)َٔ ضبسِّثٞ ظَاْ٘" -(أبا ايعباؽ ايععيف)

ؼ ايـسٜٔ ايـصٖيب )ت   سثني يف ظَاْ٘ أَجاٍ اإلَـاّ يـ  عٓسَا هكسض َٔ أسس نباض احمل
( ايعًُٝـ١ ؾـٗط٠ ٚايـسٙ    أبـٞ ايعبـاؽ ايعـعيف   ّ(، ٚقس ؾاقي ؾٗط٠ )1374ٖـ/ 748

; ْظّطا يهجط٠ َا خًؿ٘ َٔ َكـٓؿات  ايػابل شنطٙ (أبٞ عبس اهلل ضبُس ايععيفايكانٞ )
 ع١ًُٝ يف ؾٕٓٛ َتٓٛع١ نُا غٝأهٞ بٝاْ٘.

 :  عْٔخُ مً خالل كتب الرتاده

ُٜعٗس  -يٮغـ –( يف ؾٝٛخ٘ َٚطٜٚاه٘، ٚيهٔبطْاَر) ٭بٞ ايعباؽ ايععيفنإ 
ٚيٛ نإ َٛدّٛزا  -نُا غٝأهٞ بٝاْ٘ عٓس اسبسٜح عٔ َكٓؿاه٘ -َٔ ايهتب املؿكٛز٠

٭َهٓٓا إٔ ْتعطف ع٢ً غًػ١ً ؾٝٛخ٘ ايصٜٔ هًك٢ ايعًِ عًِٝٗ ٚمسع َِٓٗ ٚض٣ٚ 
ٚا عٓ٘ ٚمسعٛا َٓ٘ ٚأداظِٖ، ْٚظّطا يعسّ عِٓٗ ٚأداظٚٙ، ٚنصيو ه٬َٝصٙ ايصٜٔ ضٚ

 -(، ؾإْٓا غٓشاٍٚ َٔ خ٬ٍ نتب ايرتادِ ٚايىاَر )ايؿٗاضؽ(ايىْاَرٚدٛز ٖصا )
إٔ ْتعطف ع٢ً أِٖ ؾٝٛخ٘ ٚه٬َٝصٙ  -خاق١ بطْاَر ايطعٝين أسس أِٖ ه٬َصه٘

 يتهتٌُ ايكٛض٠ ايع١ًُٝ هلصا ايَعًَِ املتُٝع َٔ أع٬ّ غبت١ ايععؾٝني. 

ص ايعًِ عٔ ؾٝٛر أد٤٬ َٔ أقطاا ايعكط يف املػطا ٚاملؿطم، ٚنإ ؾكس أخ
أمحس ايًدُٞ ايععيف غابل ايـصنط،   َٔ مج١ً ؾٝٛخ٘ أبٛٙ ايكانٞ أبٛ عبس اهلل ضبُس بٔ

 ٞ ضبُـس   قطأ عًٝ٘ نجرّيا، ٚقطأ ايكطا٤ات ايػبع يف عؿطٜٔ خِت١ُ ع٢ً احملسِّخ ايعاٖس أبـ
ٟٓ )ت  عبـس اهلل بـٔ   « َٛطـأ »(، ٚقطأ عًٝ٘ أّٜها 1194ّٖـ/ 591بٔ عبٝس اهلل اسبذط

٫بٔ عبس ايى، « ايتككٞ ٭سازٜح املٛطأ»٭بٞ اسبػٔ ايكابػٞ، ٚ« املًٓدل»ٖٚب، ٚ



ٞٓ يف َغِبَت١               ٞٓ ْٚؿاُطٗـِ ايعًُـ ُٖس ع٢ً زٗبـٛضَبُٓـٛ ايَعَعٔؾ  205            ز. ضب

ٚنجرّيا َٔ املػاْٝس ٚا٭دعا٤ اسبسٜج١ٝ، ٚقس ٚقؿ٘ بكٛي٘: "بك١ٝ املؿاٜذ ٚآخط املػٓسٜٔ، 
ٖـس ٚايعؿـاف،   ٚايطنٔ ايػسٜس ٚايطٛز ايؿاَذ َـٔ أضنـإ ايعًـِ ٚايـسٜٔ، مجـع ايع     

 .(30)ٚايٛضع ٚايٓعا١ٖ َع ايهؿاف ٚزٕٚ ايهؿاف"

ّ(، 1188ٖــ/ 584ضبُس بـٔ ُسَبـٝـ )ت    َِٚٓٗ: أبٛ ايكاغِ عبس ايطمحٔ بٔ
ٚأبـٛ ايكاغـِ عبـس     ّ(،1190ٖــ/ 586ٔ دعؿط بٔ َسُٝـس )ت  ٚأبٛ عبس اهلل ضبُس ب

ٔ  1185ٖـ/ 581بس اهلل ايػًٗٝٞ )ت ايطمحٔ بٔ ع  اسبـاؾظ  ّ(، ٚسسخ باإلدـاظ٠ عـ
ّ(، ٚأبٞ بهط ضبُس 1182ٖـ/ 578ـ بٔ عبس املًو بٔ بؿهٛاٍ )ت أبٞ ايكاغِ خً

ّ(، ٚأبٞ عًٞ )أٚ أبـٞ ايكاغـِ( َٓكـٛض بـٔ     1179ٖـ/575خري اإلؾبًٝٞ )ت  بٔ
 .(31)مخٝؼ بٔ ضبُس بٔ ىلبطاِٖٝ ايًدُٞ، َٔ أٌٖ املط١ٜ

"َٚٔ نُا أخص عٔ عسز َٔ عًُا٤ املؿطم، أؾاض ىليِٝٗ ايطعٝين يف بطْاصب٘ ؾكاٍ: 
أٌٖ املؿطم: أبٛ ايطاٖط بٔ عٛف، ٚأبٛ عبس اهلل ايهطنٓيت، ٚأبٛ عبس اهلل اسبهطَٞ، 
ٚأبٛ ايؿهٌ ايػعْٟٛ، ٚأبٛ ايكاغِ طبًٛف بٔ عًٞ بٔ داض٠، ٚأبٛ اسبػٔ عًٞ بٔ 

أداظٙ َٔ َكط يف ضسًت٘  -ٖٛ ايؿاعط ايكططيب-ضبُس بٔ ٜٛغـ بٔ خطٚف ايكٝػٞ
 . (32)غري ٖ٪٤٫ مجاع١ نبري٠"ىل  املؿطم، ٚأبٛ طاٖط اشبؿٛعٞ، ٚ

أبٞ عبس اهلل ضبُـس بـٔ   ٚأؾاض ابٔ عبس املًو املطانؿٞ ىل  أْ٘ أخص بايكاٖط٠ عٔ 
عبس ايطمحٔ بٔ عًـٞ بـٔ ضبُـس بـٔ غـًُٝإ ايتذـٝيب، املعـطٚف بـابٔ ا٭زٜـب )ت          

 -خاقـ١ ىل  َكـط   -،  ا ٜ٪نس ع٢ً ضسًت٘ ايع١ًُٝ ىل  املؿطم(33)ّ(1213ٖـ/610
 َٔ نجري َٔ أقطإ عكطٙ. نُا نإ َعّٗٛزا 

غري٠ ضغٍٛ اهلل نُا نتب ىليٝ٘ عسز َٔ ؾٝٛخ٘ املؿطقٝني بإداظ٠ ضٚا١ٜ نتاا )
( حملُس بٔ ىلغشام بٔ ٜػاض، ٚقس ْكٌ ايكاغِ بٔ ٜٛغـ ايتذٝيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ

ْك٬ّ عٔ أبٞ ايعباؽ ايععيف: "قاٍ أبـٛ ايعبـاؽ ايعـعيف     -( ٖصا ايػٓس ؾكاٍبطْاصب٘يف )
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ضمح٘ اهلل: ٚنتب ىليٝٓا بٗصٙ ايػري٠ أبٛ ظنطٜا٤ ؼبٝٞ بٔ عًـٞ بـٔ عبـس ايـطمحٔ      املصنٛض
ايكٝػٞ يف غ١ٓ غبع ٚغبعني ٚمخػُا١٥ عٔ ايؿٝذ ايطا١ٜٚ أبٞ ضبُس عبس اهلل بٔ ضؾاع١ 
ايكطتٞ ايػعسٟ عٔ أبٞ اسبػٔ اشبًعـٞ مساّعـا مبػـذسٙ بكطاؾـ١ َكـط غـ١ٓ  ـإ        

ؽ مساّعا غ١ٓ اثٓيت عؿـط٠ ٚأضبعُا٥ـ١ عـٔ    ٚ اْني ٚأضبعُا١٥ عٔ أبٞ ضبُس بٔ ايٓشا
 .  (34)أبٞ ضبُس بٔ ايٛضز بايػٓس املتكسّ"

 تالمٔذِ الذًٓ أخذّا عيُ بضبتة ّأداسٍه:

َٔ ؾْٓٛ٘  ( َٔ قٓٛف ايعًِ أْٛاّعا، ٚأخصأبٛ ايعباؽ ايععيفبعس إٔ مجع )
ككّٛزا أيٛاّْا، هٛ  قها٤ َس١ٜٓ غبت١ بعس أبٝ٘، ٚهكسض يًتسضٜؼ جباَع غبت١ ٚأقبح َ

 نإ َِٓٗ:، ٚايسضا١ٜ، ٌْٚٗ َٔ عًُ٘ طا٥ؿ١ َٔ ايعًُا٤ ٭ٌٖ ايطٚا١ٜ
أبٛ عبس اهلل بٔ أبٞ ؼبٝٞ أبـٛ بهـط بـٔ خًــ بـٔ ؾـطز بـٔ قـاف ا٭ْكـاضٟ           .1

 .(35)ّ(1244ٖـ/642طٚف بابٔ املٛام )ت املطانؿٞ، املع

أبٛ عبس اهلل ضبُس بٔ غعٝس بٔ عًٞ بٔ ٜٛغـ ا٭ْكـاضٟ، َـٔ أٖـٌ غطْاطـ١،      .2
 .(36)ّ(1247ٖـ/645ف بايططاظ )ت املعطٚ

ٖــ/  653ػـٞ، َـٔ أٖـٌ ضْـس٠ )ت     أبٛ عبس اهلل ضبُس بٔ أمحـس بـٔ ضبُـس ايكٝ    .3
 .(37)ّ(، ض٣ٚ عٓ٘ ٚمسع عًٝ٘ ْٚاٚي٘ ٚأداظ ي1255٘

  بٔ َٛغ٢ ايٝشكيب ايػبيت )ت أبٛ عبس اهلل ضبُس بٔ عٝا  بٔ ضبُس بٔ عٝا .4
ُ٘ـا ٚؾطٜـّسا يف    ، ٚقس أٚضز ابٔ عبس املًو املطانؿٞ(38)ّ(1257ٖـ/655 ْ٘كا َٗ

باب٘، قًُا ظبسٙ يف نتب ايرتادِ، ٖٚٛ ٜتشسخ عٔ ؾٝٛر ايكانٞ أبـٞ عبـس اهلل   
بٔ عٝا  بعس إٔ شنط أخصٙ عٔ ا٭ْسيػٝني قاٍ: "ٚنتب ي٘ َٔ أٌٖ املؿطم عامل 

ٚنتب ىليٝ٘ َٔ غريٖا َٔ ايـب٬ز ْٝــ ٚ ـإْٛ ضدـ٬ّ، َـِٓٗ أسـس        نجري......
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ٚايكانٞ أبٞ عبس  أبٞ ايعباؽ ايععيفَع ايؿٝذ احملسِّخ ٚغتٕٛ ضد٬ّ أداظٚا ي٘ 
أبـٛ  اهلل ا٭ظزٟ، ٚقس ْـل عًـ٢ مجـٝعِٗ املـصنٛضإ يف بطْاصبُٝٗـا، ٚاغـتٛؾ٢       

ْكٛم ا٫غتسعا٤ات، ٚؾٝٗـا اغـِ ايكانـٞ أبـٞ عبـس اهلل بـٔ        ايعباؽ ايععيف
 .(39)عٝا "

يطمحٔ بٔ أمحس بٔ أبٛ عبس اهلل ضبُس بٔ عبس اهلل بٔ أبٞ بهط بٔ عبس اهلل بٔ عبس ا .5
 .(40)ّ(1259ٖـ/658اض )ت ـطٚف بابٔ ا٭ٓبـأبٞ بهط ايكهاعٞ، املع

 .(41)ّ(1264ٖـ/663اْٞ ايتًُػٝين )ت ـس بٔ ىلبطاِٖٝ ايػػـٛ عبس اهلل ضبُـأب .6

أبـٛ اسبػٔ عًٞ بٔ ضبُس بٔ عًٞ بٔ ضبُـس بٔ عبس ايطمحٔ بٔ ٖٝكـِ ايـطعٝين    .7
ـــاض )   ــابٔ ايؿد ـــطٚف ب ـــًٞ، املع ـــب اإلؾبٝ ــاَرقاس ـــ/ 666( )ت ايىْ ٖ

1267)ّ(42). 

أبٛ اسبػني عبٝس اهلل بٔ أمحس بٔ عبٝس اهلل بٔ ضبُس بٔ عبس اهلل ايكطؾٞ ا٭َـٟٛ   .8
ّ(، ٚقس قـاٍ يف  1289ٖـ/688املعطٚف بابٔ أبٞ ايـطبٝع )ت ايعجُاْٞ ايػبيت، 

بطْاَر ؾٝٛخ٘ عٔ ؾٝد٘ أبٞ ايعباؽ ايععيف: "نتب ىلٖ  بإداظ٠ مجٝع َا ضٚاٙ عٔ 
 .(43)ؾٝٛخ٘"مجٝع 

أبٛ اسبػٔ ضبُس بٔ سعا اهلل بٔ عبـس ايكـُس بـٔ أمحـس بـٔ َايـو بـٔ بـ٬ٍ          .9
 .  (44)ا٭ْكاضٟ ايبًٓػٞ، أداظ ي٘ أبٛ ايعباؽ ايععيف

أبٛ عبس اهلل ضبُس بٔ عُط بٔ ضبُس بٔ عُط بٔ ضبُس بٔ ىلزضٜـؼ بـٔ غـعٝس بـٔ      .10
ٖــ/  721س ايؿٗـطٟ ايػـبيت )ت   َػعٛز بٔ سػني بٔ ضبُس بٔ عُـط بـٔ ضؾـٝ   

(، ؾكس أؾاض يف ضسًتـ٘ املـصنٛض٠ ىل  إٔ   )٤ٌَ ايعٝب١قاسب ضس١ً  (45)ّ(1321
( ُٜعٗس َـٔ ؾـٝٛخ٘ ايـصٜٔ أدـاظٚٙ ٚمل ًٜكٗـِ، ؾكـاٍ: ٚ" ـٔ        أبا ايعباؽ ايععيف)
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ايعامل ايعاٖس أبٛ ايعباؽ أمحس بـٔ ضبُـس بـٔ     أداظْٞ اإلداظ٠ ايعا١َ ٚمل أيك٘....
 .(46)ايػبيت" أمحس بٔ ضبُس بٔ أمحس بٔ ضبُس ايًدُٞ ايععيف

 مكاىتُ العلنٔة:

َٚٔ دا٤ بعسٙ َٔ أبٓا٥٘ ٚسؿسه٘  -أبٞ ايعباؽ ايععيف()غست غبت١ يف عكط 
عٓ٘ َٔ زَاث١ اشبًل  َٓاض٠ّ يًعًِ ّْٚٛضا يًُعطؾ١، ٚشيو ملا ُعطف -َٔ ا٭غط٠ ايععؾ١ٝ

 ٚمتاّ ايٛضع، َع ايجك١ ٚايهبط ٚايٓعا١ٖ ٚاإلهكإ.

ََـٔ    َا ه٪نسٙ ايتشًٝات اييت س٬ٓ ٖصا ََٔ عاقـطٙ َـِٓٗ أٚ  ٙ بٗا ايعًُا٤ غٛا٤ 
ّ( عكس ي٘ هطمج١ ساؾ١ً 1267ٖـ/666هًُٝصٙ أبٛ اسبػٔ ايطعٝين )ت بعسٙ، ؾٗصا  أه٢

َِٚٓٗ ايؿٝذ ايؿكٝ٘ ازبًٌٝ ايػين ايؿانٌ أبـٛ  » ٚنإ  ا قاي٘ ؾٝ٘: يف بطْاَر ؾٝٛخ٘;
محـس بـٔ ضبُـس    ايعباؽ أمحس بٔ ايكانٞ أبٞ عبس اهلل ضبُس بـٔ أمحـس بـٔ ضبُـس بـٔ أ     

ايًدُٞ، ُعطف بابٔ أبٞ ععؾ١، ٖهصا نتب يٞ امس٘ خبط٘، ضمح٘ اهلل هعا ، َٔ خامتـ١  
 ٘ ُّا ٚع٬ُّ ٚزضاٜـ١ّ ٚضٚاٜـ١ّ، ٚمجـع      أٌٖ ايعًِ بايػ١ُٓٓٓ ٚا٫ْتكاض هلا ـ ْؿع اهلل ـ بطظ عً

ٚيعّ ايتسضٜؼ جبـاَع غـبت١ َـس٠ عُـطٙ، ٚضسـٌ ايٓـاؽ ىل        خكا٫ّ َٔ ايؿهٌ مج١َٓ، 
ع٢ً ططٜكـ١ ؾـطٜؿ١ َـٔ ايٓتَػـُٓٓٔ ٚاقتؿـا٤ ايػـًـ،        ، ٚنإ٘ ٚا٫غتؿاز٠ َٓ٘ا٭خص عٓ

ٚاإلنباا ع٢ً غًٛى غبٌ اشبري نًٗا، يكٝت٘، ضمح٘ اهلل، ٚسهـطت صبـايؼ هسضٜػـ٘،    
 .(47)«ٚقطأُت عًٝ٘ نجرّيا

ّ( يف َٛغـٛعت٘ )ايـصٌٜ   1303ٖــ/ 703ٙ ابٔ عبس املًو املطانؿٞ )ت ٚس٬ٖ
دٌ احملسِّخ ايطا١ٜٚ ايػيٓن ا٭ؾهـٌ املطسـّٛ أبـٛ ايعبـاؽ     ٚايته١ًُ( بكٛي٘: "ايؿكٝ٘ ا٭

، ٚيف َٛنع آخط قاٍ: "اإلَاّ احملسِّخ ازبًٌٝ أبـٛ ايعبـاؽ بـٔ أبـٞ عبـس اهلل      (48)أمحس"
، ٖٚهـصا يف  (50)، ٚيف َٛنع ثايح قاٍ: "اسباؾظ احملسِّخ أبٛ ايعبـاؽ ايعـعيٓف"  (49)ايععيٓف"

 هبت٘ ٚعًٛ َهاْت٘ ايع١ًُٝ. َٛانع أخط٣ َٔ ايهتاا ْؿػ٘ هٓب٧ عٔ عظِٝ َط
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ّ( يف ربـطٜر بطْـاَر   1323ٖـ/723ايؿاط ايػبيت )ت  ٚس٬َٓٙ أبٛ ايكاغِ بٔ
ايعاٌَ ايعًَِ ا٭ٚسـس ايـٛٔضع ايؿانـٌ ايهـابط      ايؿٝذ ايؿكٝ٘ ايعامل»ابٔ أبٞ ايطبٝع بـ

املػٓس، بك١ٝ احملسثني، أبٛ ايعباؽ أمحس بٔ ضبُس بٔ أمحس بٔ ضبُس بـٔ أمحـس بـٔ     ايٓاقس
 .(51)ُس بٔ أبٞ ععؾ١ ايًدُٞ ايععيف ايػبيت"ضب

اختكاض ا٭خباض عُا نـإ  ٚس٬ٖٙ ضبُس بٔ ايكاغِ ا٭ْكاضٟ ايػبيت قاسب )
، ٚيف (52)( بكٛي٘: "ايؿٝذ ايكاحل، احملسِّخ ايطا١ٜٚ أمحس ايععيف"بجػط غبت١ َٔ غين اٯثاض

"قـى ايؿـٝذ    َٛنع آخط َٔ ايهتاا ْؿػ٘ عٓسَا ذبسخ عٔ َٛقع قىٙ سـ٬ٖٙ بكٛيـ٘:  
، ٚيف َٛنـع ثايـح   (53)اإلَاّ، ايعامل احملسخ، ايكاحل ا٭هك٢، أمحس ايعـعيف ايًدُـٞ"  

 .(54)ٚقؿ٘ بكٛي٘: "ايؿكٝ٘ احملسخ اسبػٝب أمحس ايععيف ايًدُٞ"

ٚس٬ٖٙ قاسب َؿاخط ايىبط بكٛي٘: "ايؿٝذ ايؿكٝ٘، ايعامل ايكاحل ايؿٗري أبٛ 
 .(55)ايعباؽ ايععيف ْعٌٜ غبت١...."

ــٛ ايعبــاؽ ايعــعيف   ٚســ٬ٖ ــ٘ ايعــامل أب ــ٘: "ايؿكٝ ٙ قــاسب اسبًــٌ املٛؾــ١ٝ بكٛي
 .(56")ايًدُٞ

ٚشنطٙ ابٔ خًسٕٚ ؾكاٍ عٓ٘: "أمحس ٖـٛ أبـٛ ايعبـاؽ املـصنٛض بـايعًِ ٚايـسٜٔ       
 .(57)ٚايطأٟ"

يًُرتدِ ضب٬ًّ ؾٝٗـا  « ايسُٓضٔٓ املٓٓظِ»ٚأٚضز املكطٟ َا ٚدسٙ ع٢ً ْػد١ َٔ نتاا 
املتكـٓني، ٚغببـ١    إلَاّ ايعاضف ايعـامل عًـِ ايعًُـا٤ ايعـاًَني    ايؿٝذ ايؿكٝ٘ ا»مبا ْك٘: 

 .(58)ايؿه٤٬ ايكاسبني املٓتكني"

٘" قٛيـ٘ عٓـ٘: "َهـني املهاْـ١ يف ايعًـِ         ََِػـس٣ يف "َعذُـ ْٚكٌ ايصٖيب عٔ ابٔ 
ٚنإ ؾكّٝشا يػّٓا، ٚع٢ً ايطٚا١ٜ  ...... ٚايسٜا١ْ.....ٚنإ َعتَُس بًسٙ بؿكٗ٘ ٚغٓسٙ،

 .(59)َ٪متّٓا"
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(: زٚيـ١ اإلغـ٬ّ يف ا٭ْـسيؼ   ٍ عٓ٘ ا٭غتاش عٓإ يف َٛغٛعت٘ ايتاضؽبٝـ١ ) ٚقا
 .(60)"أبٛ ايعباؽ ايععيف"ايع١َ٬ٖ ايهبري ايٛضع ايعاٖس 

أبـٛ  نٌ ٖصا ٜسٍ ز٫ي١ ٚانش١ ع٢ً املها١ْ ايع١ًُٝ املتُٝـع٠ ايـيت سظـٞ بٗـا )    
 -نُـا ضأٜٓـا    - ( يف عكطٙ ٚبني أقطاْ٘ ٚه٬َٝصٙ، ؾعباضات املرتمجني ي٘ايعباؽ ايععيف

ٍٕ ٚاسرتاّ بايؼ يؿدك٘ ٚعًُ٘ ٚأغطه٘.  هِٓ عٔ هكسٜط عا

 مياقغاتُ العلنٔة:

ٖــ/  614ا ايؿكٝـ٘ ابـٔ مخـري ايػـبيت )ت     َٔ اإلؾـاضات املُٗـ١ ايـيت أٚضزٖـ    
أبـٞ  ايٓكـاف ٚاملـصانط٠ ايعًُٝـ١ َـع قطٜٓـ٘ )      ُ٘( هبازُيهٓعٜ٘ ا٭ْبٝا٤ّ( يف نتاب٘ )1217

ٔ َػأي١ َتعًك١ بتأٌٜٚ آٜـ١ َـٔ ايكـطإٓ هـطهبط بككـ١      ( عٓسَا غأي٘ عايعباؽ ايععيف
،  ـا ُٜؿـعط   (61)( دٛاّبـا ؾـاؾّٝا  أبٛ ايعبـاؽ ايعـعيف  ْٜٛؼ عًٝ٘ ايػ٬ّ، ؾأداب٘ عٓٗا )

باغتؿاز٠ ايعاملني َٔ بعهُٗا يف ؾ٦ٕٛ ع١ًُٝ ٚزضاغ١ٝ، ٚه٪نس يف ايٛقي ْؿػـ٘ عًـ٢   
ٕٛ املعطؾ١ ٚايعًـِ يف  ( يف عًّٛ ايكطإٓ ٚغريٖا َٔ ؾٓأبٞ ايعباؽ ايععيفضغٛر قسّ )

 عكطٙ.  

ّٔة:  تزاثُ ّمصيفاتُ العلن

َّاأبٛ ايعباؽ ايععيفمل ٜهٔ ) يًكها٤ ٚايتسضٜؼ ؾشػب; بٌ َاضؽ ىل   ( ٬َظ
 ضا٥ك١ بسٜع١ داْب شيو ايتأيٝـ ٚايتكٓٝـ، ؾرتى هطاّثا عًُٝ٘ا ساؾ٬ّ، َٚكٓؿات ْاؾع١

يعًّٛ َٔ د١ٗ، ٚع٢ً َٓعع٘ يف ؾٕٓٛ ع١ًُٝ َتعسز٠ هكّٛ بطٖاّْا ع٢ً ضغٛر قسَ٘ يف ا
 ايكٛيف َٚعتكسٙ ايعاطؿٞ َٔ د١ٗ أخط٣، نإ َٔ أُٖٗا:

بؿــٝٛخ٘  ساؾــٌ قــٓع٘ يًتعطٜـــ ، ٖٚــٛ بطْــاَربطْــاَر )أٚ ؾٗطغــ١( ؾــٝٛخ٘ -1
، (62)عِٓٗ، ضٚاٙ عٓ٘ ه٬َصه٘، ٖٚٛ ىل  ايّٝٛ َعسٚز َٔ ايهتب املؿكٛز٠ َٚطٜٚاه٘
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بطْـاَر ضٚاٜاهـ٘ ايـصٟ استؿـٌ      قاٍ عٓ٘ هًُٝصٙ ابٔ ايؿداض ايطعٝين: "ٚأخصت عٓ٘
، ٚأؾاض ىل  ٖصا ايىْاَر يف َٛنع آخط ؾكاٍ: "ٚقس شنطِٖ ؾـٝدٓا ايؿكٝـ٘   (63)ؾٝ٘"

 .(64)"بطْاصب٘يف  -ضمح٘ اهلل -أبٛ ايعباؽ ايععيف

(، ايصٌٜ ٚايته١ًُ( ابٔ عبس املًو املطانؿٞ يف )ايىْاَرٚقس ْكٌ عٔ ٖصا )
ٕ َٔ عباضات ْكً٘ أْ٘ قاٍ: "ٚشنط ٚأؾاض ىليٝ٘ يف عس٠ َٛانع َٔ َٛغٛعت٘، ٚنا

، ٚيف َٛنع آخط ٖٚٛ (65)أْ٘......" ؾٗطغت٘احملسِّخ ايؿانٌ أبٛ ايعباؽ ايععيف يف 
س ا٭ظزٟ ايػبيت ٜتشسخ عٔ ؾٝٛر املؿطم ايصٜٔ أداظٚا ٭بٞ عبس اهلل ضبُس بٔ أمح

ّ( قاٍ: "ٚقس مساِٖ يف بطْاصب٘، ٚشنطِٖ أّٜها احملسِّخ أبٛ 1261ٖـ/660)ت 
، ٚيف َٛنع آخط ٖٚٛ ٜرتدِ ٭بٞ اسبػٔ عًٞ بٔ ضبُس (66)"بطْاصب٘باؽ ايععيف يف ايع

ّ( قاٍ: "سهٞ عٓ٘ أبٛ 1232ٖـ/630َٓدٌ ايٓؿعٟ ايؿاطيب )ت آخط  بٔ أمحس بٔ
 . (67)"بطْاصب٘ ايعباؽ ايععيف يف

ؾكس أيـ عس٠ أدعا٤ َؿٝـس٠ يف اسبـسٜح ايٓبـٟٛ، مجّعـا      ،أدعا٤ْ َؿٝس٠ يف اسبسٜح -2
كاّضا، ٖصا َا شنطٙ ايصٖيب بعس إٔ شنط إٔ ي٘ َ٪يؿات سػ١ٓ، يهٓ٘ مل ٚؾطّسا ٚاخت

( يف ٭بـٞ ايعبـاؽ ايعـعيف   ، ٚٚدٛز َ٪يؿـات ) (68)ٜصنط يٓا عٓاٜٚٔ ٖصٙ ا٭دعا٤
( ٜتػل َـع ٚقــ ايـصٖيب يـ٘ يف َٛنـع آخـط بأْـ٘ "َـٔ ضبـسِّثٞ          عًِ اسبسٜح)

اّبا يف َٛيس ايـٓيب  بعس إٔ شنط إٔ ي٘ نت -، ٚشنط نشاي١ أّٜها َٔ َكٓؿاه٘(69)ظَاْ٘"
 . (70)"ٚدع٤ يف اسبسٜح" -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ

ٖٚٛ أّٜها َٔ ايهتب اييت مل هكًٓا،  ،ازبُع بني َعاْٞ ايكطإٓ يًؿٓطا٤ ٚايعٓداز -3
ٚقس شنطٙ هًُٝصٙ ابٔ ايؿداض ايطعٝين ؾكاٍ: "ٚهٓاٚيُي َٔ ٜسٙ مجَع٘ بني َعاْٞ 

 .(71)ايكطإٓ يًؿٓطا٤ ٚايعٓداز"
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ٖٚٛ نتاا قِٝ يف باب٘، ٜجبي َس٣  ، عًـِ ايٓاغذ ٚاملٓػـٛرَٓٗـاز ايطغـٛر ىل  -4
، ٚقكسٙ َٓ٘ بٝإ (72)عٓا١ٜ ايػبتٝني بعًّٛ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚاسبسٜح ايؿطٜـ

 . (73)املػا٥ٌ ا٭قٛي١ٝ اشبطري٠ املتعًك١ بايٓاغذ ٚاملٓػٛر يف ايهتاا ٚاسبسٜح

يـسضِٖ ٚايكـاع   ايٛقٛف ع٢ً سكٝكـ١ ايـسٜٓاض ٚا   ىلثبات َا يٝؼ َٓ٘ بٓس ملٔ أضاز -5
، ٖٚٛ نتاا َؿٝس يًُؿتػًني بسضاغ١ ايٓظـاّ املـايٞ اإلغـ٬َٞ، خاقـ١ َـا      ٚاملٓس

، ٜٚسٍ هٓـاٍٚ ٖـصا املٛنـٛع ايـسقٝل عًـ٢      (74)ٜتكٌ بايٓكٛز ٚاملهاٌٜٝ ٚا٭ٚظإ
( عًـ٢ ْكـٛم ايؿكـ٘    ٭بـٞ ايعبـاؽ ايعـعيف   داْب آخط َٔ ا٫ط٬ع ايٛاغـع ) 

 سبػب١. ٚنؿا٤ه٘ يف ا٫غتٓباط، ٚاٖتُاَ٘ بسقا٥ل ا

ض هلصا ايهتاا إٔ ٜٓاٍ َا ٜػتشل َٔ ايؿٗط٠ ٚايتٜٓٛ٘ يف املػطا ايعطبٞ، ٖسَكُٜ ٚمل
َٔ َها١ْ َ٪يؿـ٘   ؾًِ هطز أٟ ىلؾاض٠ ىليٝ٘ يف نتب ايؿٗاضؽ املػطب١ٝ ٚا٭ْسيػ١ٝ بايطغِ

هكـًٓا   املطَٛق١ يف ايطبع ا٭ٍٚ َٔ ايكطٕ ايػابع اهلذطٟ/ايجايح عؿـط املـ٬ٝزٟ، ٚمل  
ٚاسس٠، نُا ٜكٍٛ ضبكل ايهتاا، نُا إٔ ايٓػـد١ ايـيت ٚقـًتٓا بـ٬      َٓ٘ غ٣ٛ ْػد١

َٔ ايهتاا عًـ٢  اْٝـ١ ٚث٬ثـني ؾكـ٬ّ، ميهـٔ       َكس١َ، ٚذبت٣ٛ ايكطع١ اييت ٚقًتٓا
 هكػُٝٗا ىل  ث٬ث١ أقػاّ:

 :ٍٚيف املهاٌٜٝ ايؿطع١ٝ ٚا٭ٚظإ، ٜٚكـ ؾٝٗا َط٫ٛ عٓس هعطٜـ ايكاع. ا٭ 

 :ْٞ١ٝ، سٝح ٜػطط هاضؽبٗا ٜٚبني أٚظاْٗا، َٚا ٚضز ؾٝٗا َٔ اإلغ٬َ يف ايٓكٛز ايجا
يف َا زعا ىليٝ٘ َٔ ىليػا٤  ابٔ سعّ ( ٜطز ع118٢ً-104، ٚؾٝ٘ )م ايعًُا٤ أقٛاٍ

 ايسضاِٖ ٚايسْاْري، يف نتاب٘ ايها٥ع )غٝاغ١ اإلَا١َ ٚهسبري املًُه١(.

 :أمسا٤ املهاٌٜٝ ٚاملٛاظٜني ٚأدعا٥ٗا َٚكازٜطٖا ٖٚـٞ: )ايهٝـٌ،    هؿػرييف  ايجايح
ايكػط، ايهًٝذ١، ايكاع، املدتّٛ، املهٛى، اسبٓذادٞ، ايؿَطم، ايٜٛبـ١، اهلؿـاَٞ،   

ََٛغل، ايهط، ايكٓكـٌ، اسبـ٬ا، ايُعـؼ،     ايكؿٝع، ايَعِطم، املهتٌ، امُلِسٟ، ازبطٜب، اي

http://almenhaj.net/Abwab.php?kelmah=%C7%E1%C5%D3%E1%C7%E3
http://almenhaj.net/Abwab.php?kelmah=%C7%E1%DA%E1%E3%C7%C1
http://almenhaj.net/makal.php?linkid=8870
http://almenhaj.net/aqsam.php?catid=54
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املًَشِ ايُكباع، املـٔ ٚاملَٓـ٢، ايعٜـازٟ     ٌ،ايٓكٝـ، ايػٓسض٠، ايؿاجل ٚايؿًر، ايطط
 ٚاشبايسٟ، ايَكٓب(.

زؾاع َػتُٝي عٔ املكَٛات املاز١ٜ ا٭غاغ١ٝ ملس١ٜٓ  –يف سكٝكت٘ – ٖٚصا ايهتاا
ٜكّٛ عُاز سٝاهٗا ا٫قتكاز١ٜ ع٢ً ايتذاض٠ ٚايتعاٌَ ايٓكسٟ، ٖٚـٛ أّٜهـا أزا٠ عًُٝـ١    

ات ايـيت هططسٗـا أْظُـ١ ايـٛظٕ     ٚنعٗا امل٪يـ يف ٜس َعاقطٜ٘ يًتػًب ع٢ً ايػـًبٝ 
ٚايهٌٝ اييت ناْي ع٢ً زضد١ عاي١ٝ َٔ اسبػاغ١ٝ مبس١ٜٓ غبت١، سٝح هتٛاؾس غًع مجٝع 

 .(75)َٓاطل سٛ  ايبشط ا٭بٝ  املتٛغط

، قـاٍ ابـٔ عبـس املًـو     َٓاقب ايؿٝذ أبٞ ٜعع٣() زعا١َ ايٝكني يف ظعا١َ املتكني -6
ٞ ٜعع٣: "ٚقس عين جبُع أخبـاضٙ  املطانؿٞ ٖٚٛ ٜٛضز أخباّضا عٔ ايكٛيف ايؿٗري أب
زعا١َ َكّٓؿا مٖسـاٙ:   ؾأؾطز هلا.... ٚؾها٥ً٘ ايؿٝذ ايؿانٌ أبٛ ايعباؽ ايععيف....

، ْٚػب٘ ىليٝ٘ قـطاس١ أّٜهـا عبـس اسبـل بـٔ ىلمساعٝـٌ       (76)"ايٝكني يف ظعا١َ املتكني
ايبازغٞ يف نتاب٘ )املككس ايؿطٜـ(، ؾكاٍ: "ٚض٣ٚ أمحس ايععيف ايػبيت، ضنـٞ اهلل  

، ٚقـاٍ قـاسب   (77)(....."زعا١َ ايٝكني يف ظعا١َ املتكني٘، يف نتاب٘ املػ٢ُ بـ)عٓ
َؿاخط ايىبط: "ٚقس أيـ ايؿٝذ ايؿكٝ٘، ايعامل ايكاحل ايؿٗري أبٛ ايعبـاؽ ايعـعيف،   

، ٚقـاٍ ابـٔ   (78)ْعٌٜ غبت١، يف نطا١َ ايؿٝذ أبٞ ٜعع٣ َا ٖٛ َؿٗٛض عٓس ايٓـاؽ" 
يف  -ضمحـ٘ اهلل  -سبكـري(: "ٚقـس مجـع ايعـعيف    قٓؿص ايكػٓطٝين يف )أْؼ ايؿكري ٚعع ا
 .(79)"نطاَات أبٞ ٜعع٣ َا ٫ أطٍٛ بصنطٙ

ٜٚجبي  ،ٚايهتاا َكٓـ أزبٞ ٜعهؼ َا نإ ٜتش٢ً ب٘ َ٪يؿ٘ َٔ ٚضع ٚهك٣ٛ
َٓـ٘   ٚقـس قكـس  أْ٘ نإ أسس املكطبني َٔ ايسٚا٥ط ايكٛؾ١ٝ باملػطا خ٬ٍ ٖصٙ ايؿرت٠، 

ّ(، ؾتٛغـع يف  1176ٖـ/٣572 ًٜٓٛض )ت ايؿٗري أبٞ ٜععايكٛيف ايؿٝذ  شنط أخباض
ٖٞ َـٔ        شنط أخباضٙ، ٚدعًٗا ٚاغط١ عكس نتاب٘، ٚدـا٤ يف َكسَـ١ ايهتـاا: "أؾـاض عًـ
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املجٌ، إٔ أمجع َٔ نطاَات ايؿٝذ  أَطُٖا ضؾٝس  تجٌ، ٚبػطٚضُٖا ٚؾهًُٗا ُٜهطا
ٔ  ايكاحل بك١ٝ ا٭ٚيٝا٤، ايػابل يف سًب١ ا٭قؿٝا٤، بـٔ   أبٞ ٜعع٣ ًٜٓٛض بٔ عبس ايـطمح

ٚا٫غتؿان١، َٚا هكـطض يـسٟ عٓـس ايبشـح      أبٞ بهط ا٭٬ْٜٞ.. َا قح َٓٗا بايتٛاهط
سهِ اإلغـٓاز، ٚهٗصٜبـ٘ عٓـس ايٓكـاز، أٚ      باااضا٠ ؾٝٗا ٚاإلؾان١، َٚا بًػين َٓٗا ع٢ً

  ٟ ايجكـا٠، ؾًبٝـي زعـٛهِٗ املطنـ١ٝ،      اإلضغاٍ عٔ ا٭ؾانٌ ايجكـات، ٚايكـاسبني شٚ
اهلل هعا  سني دعٌ أَطا٤ْا َٔ قـاسبٝٓا، ٚٚؾكٗـِ   ٚمحست ُٖتِٗ ايع١ًٜٛ، ٚؾهطت 

 .(80)يًُٓاؾػ١ يف اسبكا٥ل ٚاملعاضف ٚايؿها٥ٌ ٚايعٛاضف سّٝٓا ؾشّٝٓا"

 ٜٚأهٞ هأيٝـ ٖصا ايهتاا يف تطٚف هاضؽب١ٝ قعب١، ىلش ٜتعأَ ٚؾرت٠ هطادع املس
با٭ْسيؼ  Las Navas de Tolosaايعكاا املٛسسٟ بعس ٖعمي١ دٝؿِٗ يف َٛقع١ 

ايـيت اغتؿـٗس ؾٝٗـا عـسز نـبري َـٔ ايعٖـاز         ، هًو املعطنـ١ (81)1212ّٖـ/609غ١ٓ 
ٚايكاسبني، ٚع٢ً ضأؽ ٖ٪٤٫ ظاٖس عًُا٤ غبت١ "أبٛ ايكى أٜٛا" قاسب أبٞ ٜعع٣; 

ٜٗسف ىل  دباٚظ ا٭ظ١َ;  ( يف ٖصا ايهتااأبٞ ايعباؽ ايععيفيصا ميهٔ اعتباض َؿطٚع )
ٖــ/  609اإلٜبري١ٜ بعس غ١ٓ  ٗاز ع٢ً ايػاس١أظ١َ ايسٚي١ املٛسس١ٜ املدتٓك١ بٓهػ١ ازب

 .(82)ّ، ٚأظ١َ ايجكاؾ١ ايطمس١ٝ املٛانب١ هلا يف اضهباط َع عكٝس٠ املٗس1212ٟ

ٖــ/  609ملكـٓـ َـا بـني عـاَٞ )    َٚٔ ٖٓا ْػتطٝع ذبسٜس ظَٔ هأيٝـ ٖـصا ا 
ّ(، ٚؾٝـ٘ ُقتـٌ   1224ٖـ/621يعكاا ٚاغتؿٗاز أبٞ ايكى، ٚ)عاّ ا ّ(، 1212ٖٛٚ

ايصٟ باٜع٘ أؾٝار املٛسسٜٔ عًـ٢ ُنـطٕٙ    -ايعاٖس أبٛ ضبُس عبس ايٛاسسايطدٌ ايكاحل 
.َ٘ٓ 

" ٚضهبٗـا عًـ٢ غـبع١ أبـٛاا، َٚٗـس      زعا١َ ايٝكنيٚقس قػِ امل٪يـ َاز٠ نتاب٘ "
اي٫ٜٛـ١ ٚايهطاَـ١، سٝـح     يًرتمج١ يًؿٝذ أبٞ ٜعع٣ ًٜٓٛض مبكسَـ١ َػتؿٝهـ١ يف شنـط   

ٚاٯخصٜٔ عٓ٘ ٚىلخٛاْ٘، ثِ  َاه٘ذبسخ ؾٝٗا عٔ ْػب ايؿٝذ ٚصباٖساه٘ ٚأؾٝاخ٘ ٚنطا
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بٗصا ايؿٝذ املرتدِ،  ختِ بصنط آزاا ظٜاض٠ ضٚنت٘ َٚا يًُ٪يـ َٔ اهكاٍ يف ايٓػب١
ُ٘ا َٔ ايهتاا يًشسٜح عٔ )اشبهط( ٖٚٛ شٚ املها١ْ ايطؾٝع١ يف  نُا خكل دع٤ّا َٗ

 أخباض املتكٛؾني.

َٓٗر احملسثني  ( يف غطزٙ ٭خباض أبٞ ٜعع٣ ع٢ًأبٛ ايعباؽ ايععيفٚقس اعتُس )
       ٘ ٚاملطغـٌ   َٚكطًشِٗ; ىلش َٝع يف أخباض أبـٞ ٜعـع٣  ـا أغـٓسٙ بـني املتـٛاهط بأْٛاعـ

َّـا يًُٓهـطٜٔ، خاقـ١ ىلشا نـإ          بأْٛاع٘; ٭ٕ يف ٖـصا املـٓٗر زعاَـ١ يًُـٛقٓني ٚىلؾشا
اغتعُاٍ قٛاعس اإلغٓاز ٚايتشطٟ يف هطبٝكٗا ػب٤ٞ َٔ ططف ضدٌ َتؿل ع٢ً نـبط٘  

 .(83)(ايععيفأبٞ ايعباؽ ٚذبطٜ٘ َجٌ )

أبـٞ ايعبـاؽ   ٖٚٛ ٚاسس َٔ أٖـِ َكـٓؿات )   ،ايسض املٖٓظِ يف َٛيس ايٓيب املعٖظِ -7
( ٚآخطٖــا ايــيت هعهــؼ ثكاؾتــ٘ ٚاٖتُاَــ٘ بكهــاٜا زٜٓٝــ١ ٚادتُاعٝــ١ هلــا ايعــعيف

ٚؾٝ٘ ٜطَٞ امل٪يــ ىل  ذبٜٛـٌ املػـًُني عـٔ طكـٛؽ ايٓكـاض٣ ٚىل        خطٛضهٗا، 
ٚهـٓعهؼ  خباق١ عٝـس املٛيـس ايٓبـٟٛ،    هؿذٝعِٗ ع٢ً هصنط ا٭عٝاز اإلغ١َٝ٬، ٚ

ايصٟ مل ٜهٔ قس انتٌُ عٓس ٚؾا٠ َ٪يؿ٘، ؾأنًُ٘ ؾُٝا  -طبٝع١ ٖصا ايتأيٝـ بٛنٛح
ِ    يف عٓٛاْ٘: " -بعس ابٓ٘ أبٛ ايكاغِ ، ٚشنـطٙ  (84)"ايسض املـٖٓظِ يف َٛيـس ايـٓيب املعٖظـ

ٚيف َٛنع ، (85)"ايسض املٓظِ يف املٛيس املعظِ( بعٓٛإ: "هاضٜذ اإلغ٬ّايصٖيب يف )
ٖٛزٙ،   آخط َٔ نتاب٘ قاٍ: "ٚقس قٖٓـ نتاّبا يف َٛيس ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٚدـ

َّا شا ؾٕٓٛ" ، ٚيٓا إٔ ْتكٛض أثط ٖصا ايهتاا ع٢ً تٗٛض ٚهطٛض ؾـعط  (86)ٚنإ ىلَا
املٛيسٜات يف َسح غري٠ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٚشنط يا٥ً٘ يإلْؿاز يف عٝـس  

 .(87)املٛيس ايٓبٟٛ

( أٍٚ َٔ أسسخ ٚزعا ىل  ا٫ستؿاٍ باملٛيس ايٓبٟٛ أبٛ ايعباؽ ايععيف) ٚنإ
يف ٖصا املٛنٛع ذبي  -نُا شنطْا -، ٚقس أيـ نتاّبا(88)ايؿطٜـ يف املػطا ايعطبٞ
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 "، ٚيهٓ٘ هٛيفايسض املٖٓظِ يف املٛيس املعٖظِ"، أٚ: "ايٗسض امُلَٖٓظِ يف َٛيس ايٓيب امُلَعٖظِعٓٛإ: "
  . (89)ّ، قبٌ إٔ ٜه1235ًُٖ٘ـ/633غ١ٓ 

ٜٚبسٚ أْ٘ ْكٌ ٖصا ا٫ستؿاٍ َٔ املؿطم أثٓا٤ ضسًت٘ ايع١ًُٝ ىل  ٖٓاى، سٝح 
هأثط مبا نإ ؾا٥ّعا ٖٓاى َٔ ا٫ستؿاٍ باملٛيس ايٓبٟٛ، ثِ ْكٌ ٖصا ايتأثري َع٘ ىل  بًسٙ 

 .(90)غبت١ بعس عٛزه٘ َٔ ضسًت٘، َٚٓٗا ىل  املػطا اإلغ٬َٞ نً٘

ط يف هأيٝـ ٖصا ايهتاا ٖٛ أغؿ٘ ايؿسٜس يتأثط املػًُني ٚنإ ايػبب املباؾ
إٔ ا٭ْسيػٝني ناْٛا قس هأثطٚا بأعٝاز ايٓكاض٣ َٚؿاضنتِٗ ؾٝٗا، سٝح نإ ٜط٣ 

بأعٝاز ايٓكاض٣ بػبب صباٚضهِٗ هلِ ٚطبايطتِٗ يتذاضِٖ، ؾاْتكٌ ا٫ستؿاٍ بٗصٙ 
ٖصٙ ايعس٠ٚ ىل٫  ا٭عٝاز ىليِٝٗ، َِٚٓٗ ىل  ىلخٛاِْٗ باملػطا، "َٚا غط٣ شيو ىل 

با٫هباع هلِ ٚايكس٠ٚ، َٚا عى َٔ شيو ايى )ا٭ْسيؼ( ىل  ٖصا ايى )املػطا( بسع١ 
أؾٓع َٓٗا ٫ٚ أنط"، ؾأيـ ٖصا ايهتاا يسع٠ٛ أٌٖ بًسٙ يًتدًٞ عٔ صباضا٠ ايٓكاض٣ 

 . (91)يف استؿا٫هِٗ، ٚهٓبِٝٗٗ ىل  عٝس ٬َٝز ْبِٝٗ املكطؿ٢ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ

( ىل  غبب ىلسساثِٗ يصيو، أبٛ ايعباؽ ايععيفٖصا ايهتاا ٜؿري ) ٚيف َكس١َ
ٜٚكاضٕ بني استؿاٍ ايٓكاض٣ بعٝس امل٬ٝز املػٝشٞ َٚؿاضن١ املػًُني هلِ يف شيو 
ٚىلُٖاهلِ ملٛيس ْبِٝٗ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ، ٖٚٛ َع ىلقطاضٙ بإٔ ٖصا ايعٌُ بسع١ مل 

ْ٘ ػبعً٘ َٔ ايبسع املػتشػ١ٓ; ٜهٔ ع٢ً عٗس ايػًـ ايكاحل ضنٛإ اهلل عًِٝٗ، ؾإ
اغتٓاّزا يكٍٛ عُط بٔ اشبطاا ضنٞ اهلل عٓ٘ يف ا٫دتُاع ع٢ً هطاٜٚح ضَهإ: 

"، ُٜٚدطِّد٘ ع٢ً سسٜح أْؼ ضنٞ اهلل عٓ٘: "نإ ٭ٌٖ ازبا١ًٖٝ ْعُي ايبسع١ ٖصٙ"
َٜٛإ يف نٌ غ١ٓ ًٜعبٕٛ ؾُٝٗا، ؾًُا قسّ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ املس١ٜٓ قاٍ: نإ 
يهِ َٜٛإ هًعبٕٛ ؾُٝٗا، قس أبسيهِ اهلل بُٗا خرّيا: ّٜٛ ايؿطط ّٜٚٛ ايٓشط"، ٚشيو 
٭ْ٘ أضاز بٗصا ايعٌُ أّٜها قطف املػًُني، ٫ٚغُٝا ايكبٝإ، عٔ ا٫ستؿاٍ با٭عٝاز 
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املعٖظ١ُ يف ا٭زٜإ ا٭خط٣، ست٢ ٫ ٜٓؿ٦ٛا ع٢ً هعظِٝ هًو ا٭زٜإ، ايصٟ ضمبا أٖز٣ 
 .  (92)يعٝاش باهللبِٗ ىل  ايهؿط ٚا

ٚىلشا نإ ذبٌٜٛ ايهباض عٔ هًو ايبسع ٜبسٚ أَّطا عػرّيا، ؾإْ٘ غٝهٕٛ أٜػط َع 
( ع٢ً عاهك٘ ١َُٗ هًكني ايٓـ٤ أبٛ ايعباؽ ايععيفايكبٝإ أٚ ايكػاض، يصا ؾكس أخص )

ايكػري نطٚض٠ ا٫ٖتُاّ باملٛيس ايٓبٟٛ ٚهطى ا٫ستؿاٍ بأعٝاز ايٓكاض٣، ٭ٕ شيو 
أْؿع، "ؾأخص ٜطٛف ع٢ً ايهتاهٝب ايكطآ١ْٝ بػبت١، ٜٚؿطح يًكػاض غٝهٕٛ أظبع ٚ

، ثِ زعا ىل  (93)َػع٣ ٖصا ا٫ستؿاٍ ست٢ ٜػطٟ شيو ٯبا٥ِٗ ٚأَٗاهِٗ بٛاغطتِٗ"
 هعطٌٝ ايكبٝإ )أٟ: َٓشِٗ ُعِط١ًَ( ّٜٛ ٖصا املٛيس.

 اخلشاىة العلنٔة ألبٕ العباظ العشيّف:

(، ٫ أبٞ ايعباؽ ايععيف٤ ايبٝي ايععيف )ٚقبٌ إٔ ْرتى ٖصا ايعًِ ايهبري َٔ أبٓا
ْٓػ٢ إٔ ْؿري ىل  ٚاسس٠ َٔ أِٖ بكُاه٘ ايع١ًُٝ يف غبت١ أ٫ ٖٚٞ اشبعا١ْ ايع١ًُٝ 
)املهتب١(، ٖٚصٙ اشبعا١ْ زيٌٝ ع٢ً ؾػؿ٘ ايكٟٛ بايجكاؾ١ ٚٚغا٥ًٗا، ٚسب٘ ايؿسٜس 

املعطؾ١ يًعًِ ٚأزٚاه٘، ٚاٖتُاَ٘ ايعا٥س بايهتب ٚاملكٓؿات يف نٌ ؾٔ َٔ ؾٕٓٛ 
 ٚايجكاؾ١.

( خعا١ْ ع١ًُٝ نبري٠ نإ هلا أثط نبري يف ىلثطا٤ أبٛ ايعباؽ ايععيفؾكس خًـ )
اسبطن١ ايع١ًُٝ يف غبت١ خ٬ٍ ايكطْني ايػابع اهلذطٟ/ايجايح عؿط امل٬ٝزٟ، ٚقس 

اختكاض ا٭خباض عُا نإ بجػط أؾاض ضبُس بٔ ايكاغِ ا٭ْكاضٟ ايػبيت يف نتاب٘: )
خعا١ْ ايكانٞ بػبت١: )أبٞ ايعباؽ أمحس بٔ ايكانٞ ضبُس ( ىل  ثاضغبت١ َٔ َغيٓن اٯ

 . (94)بٔ أمحس ايًدُٞ ثِ ايععيف(
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 أبْ العباظ العشيف عاعّزا:

َٚٔ صبا٫ت ىلبساع٘ ٚبطاعت٘ أّٜها ىلقطان٘ ايؿعط، ؾكس ْظِ ؾعّطا يف ْكط٠ أٌٖ 
 ؾكاٍ: -ٖٚٛ ٚاسس َِٓٗ -اسبسٜح

 لـسٜح عكــاب١ اسبــ ـأٖــٌ اسبــ 
 

 ٔلــــ ٠ٛ غــٝس اشبًـعــؾـــاظٚا بس 
ََُٖٓهـــَط٠ْ    ِٖـــْط   ؾـٛدـٖٛٗـــــِ ُظ

 
 ٭٩٫ٖــــــا نتــــــأيل ايــــــىٔم 

 ٜــــا يٝتـــــين َعٗــــِ ؾٝــــسضنين 
 

 (95)ٔلــــَــا أزضنــٛٙ بٗــا َــٔ ايػب 
 

 ّفـاتـُ:

( ع٢ً ٖصٙ اسباٍ بني ايتسضٜؼ ٚايتكٓٝـ ٚىلثـطا٤  أبٛ ايعباؽ ايععيفٚقس بكٞ )
ـ/ 633ٖيف )ايػابع َٔ ؾٗط ضَهإ غ١ٓ ١ املٓٝ خعاْت٘ ايع١ًُٝ َس٠ عُطٙ ىل  إٔ ٚاؾت٘

 .(96)ّ(، ٚي٘ غي ٚغبعٕٛ غ1236١َٓٔ أغػطؼ غ١ٓ  30املٛاؾل 

ّٕ مؤصط اإلمارة ّأحد الفقَاء األعالو -3  :أبْ القاصه الَعَشِف

( أسس ضدا٫ت غٝت١ ايهباض، أبٛ ايكاغِ ضبُس بٔ أبٞ ايعباؽ أمحس ايععيفنإ )
ايعـعيف ايـيت سهُـي ٖـصٙ املسٜٓـ١ ؾـرت٠ دـاٚظت        ٜٚعٗس امل٪غؼ اسبكٝكٞ إلَاض٠ بـين  

َّا  ، ٚنإ ؼبظـ٢ بـاسرتاّ أٖـٌ غـبت١     ّ(1328-1249ٖـ/ 728-647)ايجُاْني عا
( مبًـو غـبت١، ٚبكـٞ بٗـا     أبٛ ايكاغِ ايعـعيف ٚسبِٗ ي٘، ٜكٍٛ ابٔ عصاض٣: "ٚاغتبس )

ُّا َىّٚضا، ٚمل ٜعٍ أٌٖ بًسٙ ٜعظُِّْٛ٘ بػا١ٜ اإلعظـاّ، ٚايتـٛق   ري زباْبـ٘  َػطّٚضا، َعٖظ
 .(97)ٚا٫سرتاّ"

( مبعًَٛات ١َُٗ عٔ هاضٜذ ض٥اغت٘ يػبت١، أظٖاض ايطٜا ٚقس أَسْا املكطٟ يف )
: "ٚأبٛ ايكاغِ َِٓٗ -ٖٚٛ ٜتشسخ عٔ بٝي ايععؾٝني يف غبت١ -َٚس٠ ض٥اغت٘ بٗا، ؾكاٍ

ٖٛ ايصٟ هأَط ٚضأؽ غبت١،.... ٚنإ قٝاَ٘ بػبت١ ي١ًٝ غبع ٚعؿطٜٔ َٔ ضَهإ َٔ 
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ٚأضبعني ٚغتُا١٥ يف زٚي١ املطههٞ اشبًٝؿ١ مبطانـ.....ٚناْي زٚيت٘ ث٬ثني عاّ غبع١ 
َّا....."  .(98)غ١ٓ ٚؾٗطٜٔ ٚغت١ عؿط ٜٛ

 مكاىتُ العلنٔة:

( ٚاسّسا َٔ ؾكٗا٤ غبت١ ٚؾٝٛر ايعًِ بٗا، ٚهظٗط أبٛ ايكاغِ ايععيفنإ )
أقشاا نتب َهاْت٘ ايع١ًُٝ َٔ خ٬ٍ ايتشًٝات ٚا٭يكاا اييت َٓش٘ ىلٜاٖا ه٬َٝصٙ ٚ

ايرتادِ; ؾكس عٖبط ابٔ عصاضٟ املطانؿٞ عٔ َهاْت٘ ايع١ًُٝ ؾكاٍ: "ؾٗٛ َٔ د١ً ايؿكٗا٤ 
 .(101)أٚ )ايؿكٝ٘ ايعامل( (100)، ٜٚصنطٙ نجرّيا بًكب )ايؿكٝ٘ املعٖظِ((99)ا٭ع٬ّ"

( مبـا ٜـسٍ عًـ٢    ايصٌٜ ٚايته١ًُنُا س٬ٖٙ هًُٝصٙ ابٔ عبس املًو املطانؿٞ يف )
اْت٘ عٓسٙ، ؾكس مساٙ يف ؾٝٛخ٘ ايصٜٔ أخص ايعًِ عِٓٗ، ؾكـاٍ عٓـ٘:   عظِٝ َٓعيت٘ َٚه

، ٚ ١ ىلؾـاض٠ عٓـس ابـٔ    (102)"ؾٝدٓا ايؿكٝ٘ ا٭دٌ ايط٥ٝؼ ا٭ٚسس املطسّٛ أبٛ ايكاغِ"
( أبـٞ ايكاغـِ ايعـعيف   عبس املًو املطانؿٞ هسٍ عًـ٢ أْـ٘ ناْـي بٝٓـ٘ ٚبـني ؾـٝد٘ )      

 . (103)َهاهبات ع١ًُٝ

ــٞ ظضع يف )  ــٔ أب ــٚســ٬ٖٙ اب ــطاا٭ْ ــب: "ٝؼ املط ــ٘( بًك ــٔ ايؿكٝ ــط َ " يف أنج
، ٖٚٛ ايًكب ايصٟ اؾُتٗط ب٘ أؾطاز أغطه٘ ىلبإ سهُِٗ إلَاض٠ غبت١، سٝح (104)َٛنع

ٚ٭ؾـطاز أغـطه٘    –مل ٜتدص يٓؿػ٘ يكّبا َٔ أيكاا املًٛى ٚايػ٬طني، ٚىلمنا اربص يٓؿػـ٘  
ِٖهاضٜذ اإلغ٬ّ(، ٜكٍٛ ايصٖيب يف )ايؿكٝ٘يكب ) -َٔ بعسٙ بأيكاا املًـٛى   (: "ٚمل ٜتػ

، ٖٚٛ يكب ؾٝ٘ ز٫ي١ ع٢ً َهاْتِٗ ايع١ًُٝ، ٚاٖتُـاَِٗ بـايعًِ   (105)ىلمنا ٜكاٍ: ايؿكٝ٘"
 ٚطًبِٗ ي٘.

( بكٛي٘: بطْاصبّ٘( يف )1329ٖـ/730بٔ ٜٛغـ ايتذٝيب )ت ٚس٬ٖٙ ايكاغِ 
 .(106)"ايؿٝذ اإلَاّ، ا٭َري املعظِ ايؿكٝ٘ اهلُاّ، أبٛ ايكاغِ ضبُس"
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ّ( عٓ٘ ٚعٔ ْؿأه٘ ايع١ًُٝ: "أبٛ ايكاغـِ  1406ٖـ/808ٚقاٍ ابٔ خًسٕٚ )ت 
ايععيف نبري املؿٝد١ بػبت١ ٚأعظُِٗ دبًـ١، ْؿـأ يف سذـط أبٝـ٘ ايؿكٝـ٘ ايكـاحل أبـٞ        

ٚ٘ا بايعًِ ٚايسٜٔ، ملا نإ ي٘ ؾٝٗا قسّ....  .(107")ايعباؽ أمحس َهّٓٛؾا بازب٬ي١، َػص

زٚيـ١  ٘ ايتاضؽبٝـ١ ) ٚعٔ َٓعيت٘ ايع١ًُٝ ٚٚضع٘ ٜكٍٛ ا٭غتاش عٓإ يف َٛغـٛعت 
َّـا، ٚضّعـا       (: "ٚنـإ أبـٛ ايكاغـِ....   اإلغ٬ّ يف ا٭ْسيؼ عامّلـا دًـ٬ّٝ، ٚض٥ّٝػـا ساظ

 .(108)نأبٝ٘"

 عْٔخُ:

مل متسْا املكازض مبعًَٛات ناؾٝ٘ عٔ ؾٝٛخ٘ ايصٜٔ هًك٢ ايعًِ عًِٝٗ ٚض٣ٚ 
ظ٠: عِٓٗ، ٚنٌ َا ْعطؾ٘ يف ٖصا ايكسز أْ٘ نإ َٔ ؾٝٛخ٘ ايصٜٔ سٖسخ عِٓٗ باإلدا

َٔ أعُاٍ جبا١ٜ( أبٛ عبس اهلل ضبُس بٔ قاغِ بٔ َٓساؽ ا٭ؾريٟ، َٔ أٌٖ ازبعا٥ط )
، نُا ض٣ٚ عٔ أبٞ ايكاغِ (109)ّ(1247ٖـ/645قٌٝ: )ّ(، 1245ٖٚـ/643)ت 

 .(110)بٔ بكٞ، ٚأبٞ ايطبٝع بٔ غامل ٚي٘ َٓ٘ ىلداظ٠

 ىغاطُ العلنٕ:

ايعًُٞ ىلنُاٍ هأيٝـ  ( ع٢ً املػت٣ٛأبٛ ايكاغِ ايععيفنإ َٔ أبطظ َا قاّ ب٘ )
( يف أبٛ ايعباؽ ايععيفايصٟ بسأ ٚايسٙ ) -"ايسٓض املٖٓظِ يف َٛيس ايٓيب املعٖظِنتاا: "

ُٖ٘ نُا شنطْا  .(111)قاٍ ايصٖيب: "ٚمجع نتاّبا يف املٛيس، ٚنإ ٜعٌُ املٛيس" –هأيٝؿ٘ ٚمل ٜت

ٚقس أنٌُ ٖـصٙ ايهتـاا عًـ٢ أسػـٔ ٚدـ٘ ٚأخطدـ٘ يف ْػـدتني، قـػط٣         
نإ ميٝع يف ٖصٙ ا٭خري٠ ن٬ّ ٚايسٙ ؾٝكسِّضٙ بكٛي٘: "قاٍ امل٪يـ"، ثِ ٜعٓـٕٛ  ٚنى٣، ٚ

، ٚقاّ بتسضٜػ٘ بٓؿػ٘، ٚىلعطا٤ اإلداظ٠ ؾٝ٘، ٚنإ َٔ ايـصٜٔ  (112)ظٜازاه٘ به١ًُ: "قًُي"
أداظِٖ: اشبطٝب أبٛ عًٞ ابٔ اشبطٝب أبٞ ؾاضؽ بٔ غايب ازبُشٞ َع مجاعـ١ َـٔ   
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ضبٝع ايجاْٞ َـٔ  ٘ بازباَع ا٭عظِ يف غبت١ يف ؾٗط أٌٖ غبت١ ٚأعٝاْٗا، سني قط٤ٚٙ عًٝ
 -َؿرّيا ىل  إٔ بعهٗا بـاملع٢ٓ  -ّ، ٚقس ْكٌ املكطٟ ْل اإلداظ1258٠ٖـ/657عاّ 

نايتايٞ: "أدعُت ي٘ حبل ضٚاٜيت ملا ؾٝ٘ عٔ أبٞ، َٚؿـاضنيت يـ٘ يف هأيٝؿـ٘، عًـ٢ سهـِ      
 .(113)اإلداظ٠ ٚؾططٗا، ٚقش١ ايطٚا١ٜ، عاؾط ايطبٝع املصنٛض"

املكطٟ يف )أظٖاض ايطٜا ( أْ٘ اطًع ع٢ً ْػد١ َٔ ٖصا ايهتاا بعـس إٔ   ٚشنط
 -(، ْٚكٌ يٓا َكسَت٘، ؾكاٍ: "ٚضأُٜي ع٢ً ْػد١ ُنتبي يف سٝاه٘أبٛ ايكاغِ ايععيفأمت٘ )

أٍٚ ايهتاا املصنٛض َا ْك٘: قـاٍ غـايو َغـٓٔ     -(أبٞ ايكاغِ ايععيفٜعين يف سٝا٠ )
ٝل عٓ٘ ٚغع امل١ٓ، املعتكِ حببٌ اهلل ايكٟٛ املـتني،  ايػ١ٓ، ايكا٥ِ َٔ أعُاٍ ايى مبا ٜه

املعتُس ع٢ً يطؿ٘ ايؿاٌَ ٚؾهً٘ ايعُِٝ املبني، ايؿٝذ ايؿكٝ٘ ا٭دٌ، ايعًِ ا٭نُـٌ،  
أبٛ ايكاغِ بٔ ايؿٝذ ايؿكٝ٘ اإلَاّ، ايعامل ايعـاضف، عًـِ ايعًُـا٤ ايعـاًَني املتكـٓني،      

س بـٔ ايؿـٝذ ايؿكٝـ٘ ايكانـٞ ايعـامل      ٚغبب١ ايؿه٤٬ ايكاسبني املتكني، أبٞ ايعباؽ أمح
ٞٓ، ثِ ايععيٓف، َٔ أٌٖ غبت١ سطغـٗا اهلل، ٚأدـعٍ َقِػـُ٘     احملسخ، أبٞ عبس اهلل ايًدُ
َٔ عؿٛٙ ٚضناٙ، ٚأظبح عًُ٘ ٚقٛي٘ ٚقكسٙ، ٚدعٌ يف شاه٘ ٚغبٌٝ َطناه٘ قسٚضٙ 

 .(114)ٚٚضزٙ"

( إلمتاّ نتاا أبٛ ايكاغِ ايععيٓفىل  ازبٗس ايعًُٞ ايصٟ قاّ ب٘ )أّٜها  أؾاض نُا
، ؾكاٍ: "ايػؿط ا٭ٍٚ َٔ نتاا )ايسض املٓظِ يف َٛيس ايٓيب املعظِ، ق٢ً "ايسض املٓظِ"

اهلل عًٝ٘ ٚغًِ، ٚؾٖطف ٚنٖطّ(، ملا ؾطع يف هأيٝؿ٘، َٚات ٚمل ٜهًُ٘ ايؿٝذ ايؿكٝ٘ 
ايكاحل، عًِ ايعًُا٤، ٚغبب١ ايكاسبني ايؿه٤٬، أبٛ ايعباؽ أمحس بٔ ايؿٝذ اإلَاّ 

ٞٓ ثِ ايععيٓف ايؿكٝ ٘ ايكاحل ايكانٞ، ايعامل احملسِّخ، املكٖسؽ املطسّٛ أبٞ عبس اهلل ايًدُ
ايػبيٓت، ضمح٘ اهلل ٚضنٞ عٓ٘، ْٖٚهط ٚدٗ٘ ٚأدعٍ ثٛاب٘، أنًُ٘ بعسٙ، ٚأٚنح ؾٝ٘ 
قكسٙ، ابٓ٘ ايؿٝذ ايؿكٝ٘ ا٭ؾهٌ، ايعامل ا٭ٚسس، ايػيٓن ايػبيٓت، املباضى ا٭نٌُ، أبٛ 
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هلل عاؾٝت٘ ٚٚؾك٘ ٚؾطح قسضٙ، ٚختِ بايهتاا ٚايػ١ٓ زٜٛإ عًُ٘ ايكاغِ، أزاّ ا
 .(115")ايكاحل ٚعُطٙ

أَسْا مبعًَٛات ق١ُٝ عٔ ضبت٣ٛ ايهتاا ٚغبب هأيٝؿ٘  ع٠ٚ٬ ع٢ً شيو ؾكس
ٚايػط  َٓ٘، ؾكاٍ: "ٜصنط ؾٝ٘ بع  َا خٖل اهلل هعا  ب٘ ْبٝ٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ 

ََٔ هأخط َٔ خًك٘ أ ُ٘ ع٢ً نٌ  ٚ هكٖسّ، َٚا اَنت ب٘ عًٝ٘ ٚع٢ً أَت٘ يف إٔ دعً٘ َٚؾِهًَ
أؾهٌ ا٭ْبٝا٤، ٚدعًِٗ أؾهٌ ا٭َِ َٔ بني ٚيس آزّ، يٝتدصٚا َٛيسٙ ايهطِٜ َٛمّسا 
ٜرتنٕٛ ب٘ َا ناْٛا ٜكُْٝٛ٘ َٔ أعٝاز ايٓكاض٣ ٚعٛا٥سِٖ اييت ػبب ملػاْٝٗا إٔ هعٖطٌ، 

 .    (116)ٚملباْٝٗا إٔ ُهٖٗسّ"

( ٜكِٝ استؿا٫ّ نبرّيا يف ّٜٛ املٛيس ايٓبٟٛ ايؿطٜـ، ععيفأبٛ ايكاغِ ايٚنإ )
سٝح ناْي ُهكطأ ؾٝ٘ ايككا٥س اييت متتسح ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٚآٍ ايبٝي، ٚهكاّ 
اي٥٫ِٛ ايهبري٠ إلطعاّ أٖايٞ غبت١ أطٝب ايطعاّ، نُا نإ ٜكّٛ بتٛظٜع اهلساٜا ع٢ً 

ٍٛ ايصٖيب: "ٚنإ ٜعٌُ بػبت١ املٛيس ، ٜك(117)ا٭طؿاٍ ي١ًٝ املٛيس َٔ باا اإلسػإ
 .(118)خب٬ف غا٥ط ا٭ْسيؼ، ؾإْ٘ ٫ ُٜعٌُ ؾٝٗا غ٣ٛ ٬َٝز عٝػ٢ هبّعا يًٓكاض٣"

ٚع٢ً املػت٣ٛ ايؿعيب غٝكبح ا٫ستؿاٍ بعٝس املٛيس ايٓبٟٛ يف غبت١ َٓاغب١ 
يتٛظٜع ايطعاّ، ٚهعطٌٝ ايسضاغ١، ٚىلغ٬م اسبٛاْٝي ٚاملكاْع، ٚنإ ايٓاؽ "ميؿٕٛ يف 

٭ظق١ ٜكًٕٛ ع٢ً ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ، ٚطٛاٍ ايّٝٛ املصنٛض ٜػُع املػُعٕٛ ا
زبُٝع أٌٖ ايبًس َسح ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ بايؿطح ٚايػطٚض، ٚاإلطعاّ يًدام 

 .(119)ٚايعاّ"

ٚقس أقبح ا٫ستؿاٍ باملٛيس ايٓبٟٛ ايؿطٜـ هكًّٝسا غٜٓٛ٘ا يٝؼ يف غبت١ 
ايعطبٞ نً٘، سٝح نإ ايؿعطا٤ ايؿعبٕٝٛ يف زٚي١ بين  ؾشػب، بٌ يف أعبا٤ املػطا

َطٜٔ ٜتباضٕٚ ؾُٝا بِٝٓٗ إلتٗاض بطاعتِٗ ايؿعط١ٜ يف َٓاغب١ شنط٣ املٛيس ايٓبٟٛ، ؾكس 
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ناْٛا ٜتذُٗطٕٚ قباح ّٜٛ املٛيس يف املٝسإ ايط٥ٝؼ، ًٜٚكٕٛ أؾعاضِٖ ٚاسّسا هًٛ 
إ ايػًطإ املطٜين ٜكِٝ استؿا٫ّ اٯخط، ٚايؿا٥ع َِٓٗ ؼبظ٢ بًكب أَري ايؿعطا٤، نُا ن

بٗصٙ املٓاغب١ ٜػتسعٞ ي٘ ضداٍ ايعًِ ٚا٭زا إليكا٤ قكا٥سِٖ ايؿعط١ٜ، ٚنإ ػبعٍ 
 .(120)ايعطا٤ يًؿا٥عٜٔ ٚيػا٥ط ايؿعطا٤

" ىل  اشبًٝؿ١ املٛسـسٟ عُـط   ايسض املٓظِ( بإٖسا٤ نتاا "أبٛ ايكاغِ ايععيفٚقاّ )
سٝح نـإ   -(121)ا أؾطْا َٔ قبٌنُ -ّ( 1266-1248ٖـ/  665-646املطهه٢ )

، ٚنــإ أزّٜبــا عؿّٝؿــا ؾــاعّطا (122)يــ٘ ســظ ٚاؾــط َــٔ ايعًــِ ٚا٭زا ٚبطاعــ١ اشبــط 
( يف غبت١ َـٔ ىلقاَـ١ املٛيـس    أبٛ ايعباؽ ايععيف، ؾطزز يف ؾعطٙ َا زعا ىليٝ٘ )(123)تطّٜؿا

 ايٓبٟٛ ٚا٫ستؿاٍ ب٘، سٝح قاٍ:
ــ٢ ضب ــٚاؾ ــٝ ــ ع ق ـــطط ْؿش  ٘س هع

 
 ُاأظن٢ َـٔ املػـو ايعتٝـل ْػـٝ     

ــ   ــاض أمح ــ٫ٛز٠ املدت ــب ــساـس ق  س ب
 

ــٛ   ــٜعٖ ــا ب ــاظ عظُٝ ــّطا ٚس  ٘ ؾد
 بؿــط٣ بؿــٗط ؾٝــ٘ َٛيــسٙ ايــصٟ 

 
 (124)ٮ ايعَــإ عــ٩٬ٙ هعظُٝــاَــ 

 
 دْاىب علنٔة أخزى ألبٕ القاصه العشيف:

ؾكس نإ ( ايسض املٖٓظِ يف َٛيس ايٓيب املعٖظِ)باإلناؾ١ ىل  ىلمتاّ هأيٝـ نتاا: 
ّٗا أقٛيٝ٘ا عبٜٛ٘ا، يػٜٛ٘ا، ( اٖ٭بٞ ايكاغِ ايععيف) تُاَات ع١ًُٝ أخط٣، ؾكس نإ ؾكٝ

 ٖٚصٙ أبٝات َٔ ؾعطٙ يف آٍ بٝي املكطؿ٢ ،(125)ضبسّثا، عاضّؾا بايطٚا١ٜ ٚؾاعّطا صبّٝسا
 ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ:

 هِٗبشضٜـــ١ُ املكـــطؿ٢ ىلِّــــٞ ُأســـ
 

ــرت ُ   ــسٜٔ َؿ  ٚســبهِ ٚادــْب يف اي
  ِ  ؾًٝؼ ٜبػههِ، ٫ نإ باغهـه

 
ــ ىل٫   ــط٩ْ َ ــ اَ ــ٘ َ  طُ اضْم يف قًب

 ٚسػــبهِ ؾــطّؾا يف ايــسٖط أْٖهــِ 
 

ــ١ ٖــ  ــٝؼ ٜخــرُي ايىٜ  عــرتُ صا ي
 اهِ  ّٓـ ٔ ُسبِّٞ يُي أطًُب َٚيػ 

 
ــَط ُ   ٍُ ٚايَػ ــِ٪ ــٞ ايٗػ  (126)ىل٫ ايؿــؿاع١َ ؾٗ
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ٚهكـٖسض يتسضٜػـُٗا ٚىلمساعُٗـا     عاضّؾـا بايتـاضٜذ ٚايػـري٠ ايٓبٜٛـ١    نُا نـإ  
ع٢ً ٜسٜ٘ ايعسٜس َٔ امل٪ضخني ٚايؿكٗـا٤ ٚا٭زبـا٤، ٚ ـٔ     ٚاإلداظ٠ ؾُٝٗا، ٚقس هتًُص

٪ضر أبـٛ عبـس اهلل ضبُـس بـٔ ضبُـس بـٔ عبـس اهلل بـٔ اشبهـاض          ـــ هعًِ عًـ٢ ٜسٜـ٘ امل  
ّ(، ٜكٍٛ ابٔ عبس املًو املطانؿٞ: "مسع بػبت١ ع٢ً 1297ٖـ/697اْٞ )ت ــايتًُػ

ًٝـ٘ ٚغـًِ ٚايـسض    ( غري٠ ضغـٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل ع  أبٞ ايكاغِ ايععيفايط٥ٝؼ ايؿكٝ٘ )
، ٚنصيو ايؿكٝ٘ ا٭زٜب أبٛ اسبػٔ عًٞ بٔ (127)املٓظِ َٔ هأيٝؿ٘ َطات، ٚأداظُٖا ي٘"

ٖــ/  651ًكـب بـابٔ قطـطاٍ )ت    عبس اهلل بٔ ضبُس بٔ ٜٛغـ بٔ أمحس ا٭ْكاضٟ امل
، ٚنصيو احملسِّخ ايؿكٝ٘ أبٛ ايكاغِ ضبُس بٔ عبس ايطسِٝ بٔ عبس ايطمحٔ (128)ّ(1253

ٖــ/  701عطٚف بابٔ ايطٝـب )ت  بٔ عًٞ بٔ أمحس بٔ ظضقٕٛ، املبٔ ايطٝب بٔ أمحس 
( ايػـري٠ ّ(، ٜكٍٛ عٓ٘ ابٔ عبس املًو املطانؿٞ: "ٚعط  عٔ تٗط قًب مجٝع )1301

  .(129)ع٢ً ايط٥ٝؼ أبٞ ايكاغِ ضبُس بٔ أبٞ ايعباؽ ايععيف"

ٚنتب باإلداظ٠ يًؿكٝ٘ ايعاٖس أبٞ عبس اهلل ضبُس بٔ عًٞ بٔ ضبُس بٔ عًٞ بـٔ  
ٖـــ/ 709كــاضٟ، املعــطٚف بــابٔ قطــطاٍ )ت بــٔ ٜٛغـــ بــٔ قطــطاٍ ا٭ْضبُــس 
 ، ٚأداظ نصيو يًُشسِّخ ايؿكٝ٘ أبٞ ايكاغِ بٔ ايطٝب ايػابل شنطٙ.(130)ّ(1309

َُِتٔسح ) ٌٔ ايؿكٝ٘ ا٭زٜب ىلبطاِٖٝ بٔ أبٞ بهط بٔأبٛ ايكاغِ ايععيفٚقس ا  ( َٔ ٔقَب
 (، ؾكاٍ:1291ّٖـ/690عبس اهلل بٔ َٛغ٢ ا٭ْكاضٟ ايتًُػاْٞ )ت 

َٗـٛا ائعٝػـ  أضأَٜي َٔ ضسًـ   اٛا ٚظ
 

 ٫ٚ ْعيــٛا عًــ٢ ايطًــٍٛ سػٝػــا 
ـُ هطابــٗا      أسػبَي غٛف ٜعــٛز ْػـ

 
ــ    ــسٜو ْػٝػ ــؿ٢ ي ــا ٜؿ ــا مب َّ  اٜٛ

 ٌٖ َٔ َ٪ْؼ ْاّضا جباْب طٛضٖـا  
 

ــا   ــٌ ذبــؼ سػٝػ ــٗا أّ ٖ  (131)٭ْٝػ
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 اخلشاىة العلنٔة ألبٕ القاصه العشيّف:

( خعا١ْ ع١ًُٝ ساؾ١ً نإ هلـا  أبٞ ايعباؽ ايععيف)ٛايسٙ أؾطْا آّْؿا ىل  أْ٘ نإ ي
أثطٖا ايباضظ يف ىلثطا٤ اسبطن١ ايع١ًُٝ بػبت١ خ٬ٍ ايكطٕ ايػابع اهلذطٟ/ ايجايح عؿـط  

( نإ ع٢ً خط٢ ٚايسٙ ايع١ًُٝ، ؾكس هطى أبا ايكاغِ ايععيفامل٬ٝزٟ، ٜٚبسٚ إٔ ا٫بٔ )
أثط نـبري يف ىلثـطا٤ اسبطنـ١ ايعًُٝـ١ يف     ٖٛ اٯخط خعا١ْ ع١ًُٝ )َهتب١( َتُٝع٠ نإ هلا 

غبت١ خ٬ٍ ايكطْني ايػابع ٚايجأَ اهلذطٜني/ايجايح عؿط ٚايطابـع عؿـط املـ٬ٝزٜني،    
ُّـا يػـبت١،    - ىل  داْب قؿت٘ ايع١ًُٝ اييت ْتشـسخ عٓٗـا   - (أبٛ ايكاغِٚنإ ) سان

ػاؾ١ ٚبايتايٞ نإ باغتطاعت٘ دًب ٚنتاب١ ْٚػذ ايهتب َٔ نٌ َهإ َُٗا بعست امل
َُٚٗا ناْي قُٝتٗا،  ا ػبعٌ خعاْت٘ ايع١ًُٝ أنجط ثطا٤ّ ٚق١ُٝ َٔ غريٖا مبا ذبٜٛ٘ َـٔ  

 َكٓؿات يف ؾت٢ أْٛاع ايعًِ ٚاملعطؾ١.

اختكاض ا٭خباض عُا ٚقس أؾاض ضبُس بٔ ايكاغِ ا٭ْكاضٟ ايػبيت يف نتاب٘: )
س شنط خعا١ْ أبٝ٘ ( بعأبٞ ايكاغِ ايععيفخعا١ْ )( ىل  نإ بجػط غبت١ َٔ َغيٓن اٯثاض

، ٚقس دا٤ ايتكطٜح بٗا يف خامت١ طبطٛط١ قسمي١ (132)( املصنٛض قبً٘أبٞ ايعباؽ ايععيف)
 . (133)"ايسض املٓظِ يف َٛيس ايٓيب املعظَِٔ نتاا: "

 ّفـاتـُ:

ٞٓ أبٛ ايكاغِ ايععيٓفتٌ ) ٞٓ ٚايعًُ ُّا َٔ أع٬ّ غبت١ يف ااايني ايػٝاغ ( عً
ع١ ٚغبعني ُٝؼ ايجايح عؿط َٔ شٟ اسبذ١ َٔ عاّ غبست٢ ٚاؾت٘ َٓٝت٘ بػبت١ ّٜٛ اشب

 .(134)ّ(، ٚي٘ غبعٕٛ غ1278١ٖٓـ/ 677ٚغتُا١٥ )
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 األمري الفقُٔ أبْ حامت بً أبٕ القاصه العشيف:-4

( أبـٞ ايكاغـِ ايعـعيف   ( ٖٛ ابـٔ ايؿـٝذ ايهـبري )   أبٛ سامت أمحس ايععيفا٭َري )
بت١، ٚاغتُط سهُ٘ هلا غـ١ٓ  َ٪غؼ ىلَاض٠ غبت١ نُا شنطْا، ٚقس خًـ أباٙ يف سهِ غ

أمحـس ايعـعيف   ٚاسس٠، سٝح هٓاظٍ عٔ اإلَاض٠ ٭خٝ٘ أبٞ طايب عبس اهلل بٔ ضبُس بـٔ  
 .(135)ّ; إلٜجاضٙ يًدٍُٛ َع ىلػباب٘ سل أخٝ٘ ا٭نى1279ٖـ/ 678غ١ٓ 

 إصَاماتُ العلنٔة:

(، أبٞ ايعباؽ ايععيف( ْؿأ٠ ع١ًُٝ َتأثّطا باٖتُاَات دسٙ )أبٛ سامت ايععيفْؿأ )
(، ؾهاْي ي٘ ٍَٝٛ ٚاٖتُاَات ؾك١ٝٗ، ٚقس س٬ٖٙ ابٔ أبٞ ايكاغِ ايععيفْٚؿاط أبٝ٘ )

 نبك١ٝ أؾطاز أغطه٘ نُا شنطْا. (136)"ايؿكٝ٘( بًكب: "ا٭ْٝؼ املططاأبٞ ظضع أّٜها يف )

ُّا ٭بٞ اسبػني ضبُس بٔ أمحس بٔ ىلبـطاِٖٝ  أبٛ سامت ايععيفٚنإ ) ( ؾّٝدا َٚعً
، ٚقـس اَتسستـ٘ ا٭غـتاش٠    (137)1362ّٖــ/ 764ٟ )ت ًُػاْٞ ا٭ْكاضبٔ ضبُس ايت

٫ٖتُاَـ٘ ٚسبـ٘    (138)ا٭زٜب١ ايؿاعط٠ غاض٠ بٓي أمحس بٔ عجُإ بٔ ايكـ٬ح اسبًبٝـ١  
ََِي غــبت١ يف أٚاخــط ايكــطٕ ايػــابع اهلذطٟ/ايجايــح عؿــط  يًعًــِ ٚايعًُــا٤، ىلش َقــٔس

 امل٬ٝزٟ، ٚنإ  ا خاطبت٘ ب٘:
 بؿطاى ٜا ْؿؼ ًْـي ايػـ٪ٍ ٚا٭َـ٬   

 
 زٖــطى بعـــس ازبــٛض قــس عــس٫ ٚعــاز 

   ٘  ًْٚي َا نٓي طٍٛ ايـسٖط هأًَـ
 

ــطذب٬     ــ٪ؽ َ ــا ٚايب ــش٢ ايعٓ ــو أن  ٚعٓ
 ٚقس ٚقًي ىل  حبط ايٓس٣ عًِ ايـ 

 
ــ٬     ــاز٠ ايؿه ــٔ ايػ ــامت اب ــٞ س ــٗس٣ أب  ـ

 طحِ َٓؿـ ٖٛ ايـصٟ قـسضٙ يًعًـ    
 

ــا دٗــ٬   ــِ َ ـــٝ٘ عً  (139)ٚأٚزع اهلل ؾ
، ؾكس ضٜػٗا ٚىلمساعٗا ٚاإلداظ٠ ؾٝٗايتسٚهكسض  بايػري٠ ايٓب١ٜٛنُا نإ عاضّؾا  

٘ ّ( يف )1329ٖــ/ 730ز ايكاغِ بٔ ٜٛغــ ايتذـٝيب )ت   عٖس ( ايهتـب ايـيت   بطْاصبـ
ِ   مسعٗا ع٢ً ؾٝٛخ٘، نإ َٔ بٝٓٗا نتاا ) ( غري٠ ضغٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـً
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حملُس بٔ ىلغشام بٔ ٜػاض، ثِ أؾاض ىل  أْ٘ مسع٘ ع٢ً ايؿكٝ٘ ايكاحل أبٞ سـامت أمحـس   
، ؾكاٍ عٔ ايهتاا املصنٛض: "مسعُي مجٝع٘ نا٬َّ َٔ أٚي٘ ىل  آخطٙ َطات شٚات ايععيف

عسز ع٢ً ايػٝس املادس ايؿكٝ٘ ايكاحل ايعاٖس ا٭َري املعظِ احملـرتّ اسبػـٝب ا٭قـٌٝ    
أبٞ سامت أمحس ابٔ ايؿٝذ اإلَاّ ا٭َري املعٖظِ ايؿكٝـ٘ اهلُـاّ أبـٞ ايكاغـِ ضبُـس ابـٔ       

اٌَ أبٞ ايعباؽ أمحس بٔ ايؿٝذ ايؿكٝ٘ ايكانٞ ايعـسٍ ا٭زٜـب   ايؿٝذ ايؿكٝ٘ ايعامل ايع
اسبػٝب أبٞ عبس اهلل ضبُس ابٔ ايؿٝذ ايؿكٝ٘ اسبػٝب أبٞ ايعبـاؽ أمحـس ابـٔ ايؿـٝذ     
ايؿكٝ٘ ايؿطنٞ اسباغب أبٞ عبس اهلل ضبُس بٔ أمحس بٔ عًٞ بـٔ سػـني بـٔ غـًُٝإ     

 . (140)ايًدُٞ ثِ ايععيف...."

آخط ؾكاٍ: "هٓبٝ٘: ٚ ا ٚقع ؾٛدب إٔ ٜٓب٘ عًٝ٘  ٚقس أنس ٖصا ايػُاع يف َٛنع
أْ٘ سهط َعٓا مساع نتاا ايػري٠ املصنٛض يف َط٠ َٔ هًو املطات ايـيت مسعٓـاٙ ؾٝٗـا    
ع٢ً ايط٥ٝؼ ا٭ٚسس ايكاحل ايؿانٌ أبٞ سامت ؾٝدٓا ايؿكٝـ٘ ايتـاضؽبٞ أبـٛ عبـس اهلل     

نإ قس مسع ٖصا ايهتاا ضبُس بٔ أمحس بٔ عبس اهلل ايهتاَٞ ايهطٜط ضمح٘ اهلل هعا ، ٚ
ع٢ً ايعامل أبٞ ايعباؽ ايععيف املصنٛض دس املػُع أبٞ سامت سؿظ٘ اهلل هعا ، ؾهإ أبٛ 
عبس اهلل أع٢ً ؾٝ٘ َٔ املػُع بسضد١، غـري إٔ قـاض٨ ايهتـاا ظَـٔ مساعٓـا املـصنٛض       

كـس  حبهط٠ ايؿٝذ أبٞ عبس اهلل مل ٜككس بكطا٤ه٘ هًو أبا عبس اهلل ٫ٚ ْٛاٙ بٗا، ٚىلمنـا ق 
 .(141)٣ْٛٚ املػُع ا٭دٌ أبا سامت، ٖٚٛ ْكب٘ يصيو ٚآدطٙ عًٝ٘...."

( َهاهبات أبٞ سامت أمحس ايععيفثِ أؾاض ايتذٝيب ىل  أْ٘ ناْي بٝٓ٘ ٚبني )
( غري٠ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِع١ًُٝ، ؾبعس إٔ شنط غٓس مساع٘ يهتاا )

أخىْا ايط٥ٝؼ أبٛ سامت حملُس بٔ ىلغشام بٔ ٜػاض قاٍ: "ٖٚصا ىلغٓاز ؾطٜـ، ٚقس 
 .(142)نتاب١ّ.....قاٍ:...."
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 الزئٔط الفقُٔ أبْ طالب بً أبٕ القاصه العشيف: -5

أبٛ طايب عبس اهلل بٔ أبٞ ايكاغِ ضبُس بٔ أبٞ ايعباؽ أمحس بٔ أبـٞ  ا٭َري )
(، ايـط٥ٝؼ ايؿكٝـ٘، ايهـبري ايؿـٗري، قـاسب ا٭َـط ٚايط٥اغـ١        عبس اهلل ضبُس ايعـعيف 

ْٝاب١ عٔ أخٝ٘ ايط٥ٝؼ ايكاحل أبـٞ سـامت حبهـِ ا٫غـتك٬ٍ يف شيـو      ٚاإلَاض٠ بػبت١ 
( بكٛيـ٘: "ايـط٥ٝؼ   دـص٠ٚ ا٫قتبـاؽ  ، ٚس٬ٖٙ ابٔ ايكانٞ يف )(143)ٚا٫غتبساز ايتاّ...

 .(144)ا٭نى ايؿٗري ايؿكٝ٘، قاسب ا٭ٚاَط ايط٥اغ١ٝ ٚاإلَاض٠ بػبت١....."

 مكاىتُ العلنٔة:

يع١ًُٝ، ٚأبـطظت ْـٛاسٞ ايتُٝـع ايعًُـٞ     أؾاضت املكازض املدتًؿ١ ىل  َهاْت٘ ا
عٓسٙ، ؾهإ َٔ أٌٖ ازب٬ي١ ٚايكٝا١ْ، ساؾّظا يًكطإٓ ٚاسبسٜح، عامّلا بايتاضٜذ، هتًُـص  

، ٚنـإ أّٜهـا عظـِٝ اهل٦ٝـ١ ٚايؿـإٔ،      (145)ع٢ً ٜس ا٭غتاش أبٞ اسبػني بٔ أبٞ ايطبٝع
ُّا عٓس املًٛى، بعٝس ايٓظـط، َطـاع ايػـً    طإ، ٚقـس مت  عايٞ اهل١ُ، ؾسٜس ايبأؽ، َعظ

  ٕ  هعُِٝ ا٫ستؿاٍ بعٝس املٛيس ايٓبٟٛ ايؿطٜـ ضمسٝ٘ا باملػطا املطٜين يف عٗـس ايػـًطا
ّ بإؾـاض٠ َـٔ ايؿكٝـ٘ أبـٞ طايـب ايعـعيف       1292ٖــ/ 691أبٞ ٜعكٛا ٜٛغـ غـ١ٓ  

 .(146)املصنٛض، ٚنإ أَرّيا يػبت١ يف ايػ١ٓ املصنٛض٠ أّٜها

َٔ أٌٖ ازب٬ي١ ٚايكٝا١ْ،  ٚأنس ابٔ اشبطٝب ع٢ً َهاْت٘ ايع١ًُٝ ؾكاٍ: "نإ
َّا يت٠ٚ٬ نتاا اهلل، عامّلا بايتاضٜذ، عظِٝ اهلٝب١،  ٚطٗاض٠ ايٓؿأ٠، ساؾّظا يًشسٜح، ٬َظ

ُّا عٓس املًٛى...."  .(147)نبري ايكسض ٚايكٝي، عايٞ اهل١ُ،.... َعظ

أبٞ سامت أمحس غ١ٓ  ( باإلَاض٠ بعس خًع أخٝ٘ ايؿكٝ٘أبٛ طايب ايععيفبٜٛع )
ٚأزاض غبت١ ىلزاض٠ دٝس٠ ْٚادش١، ٚيهٔ سسخ إٔ ثاض عًٝ٘ بع   ّ،1279ٖـ/678

أًٖ٘ ٚأساطٛا مبطنع سهُ٘، ٚيهٓ٘ مل ٜتدص أٟ ىلدطا٤ نسِٖ غ٣ٛ أْ٘ خطز ىليِٝٗ 
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ٚذبسخ َعِٗ ٚأْهط عًِٝٗ ؾعًتِٗ، ٚغًُِٗ يكها٤ اهلل غبشاْ٘ ٚهعا ، سٝح قاٍ 
 .(148)هلل ايكاهٌ": نٔ عبس اهلل املكتٍٛ، ٫ٚ ههٔ عبس اهلِ: "قاٍ ضغٍٛ اهلل 

ايػـابع  ٚاغتُط سهُ٘ يػبت١ َس٠ غبع ٚعؿطٜٔ غ١ٓ ست٢ خًع يًٝـ١ ا٭ضبعـا٤   
يف  –سٖهاّ غطْاط١  -ّ، ٚاستًٗا بٓٛ ا٭محط1350ٖـ/705ٚايعؿطٜٔ َٔ ؾٛاٍ غ١ٓ 
١ ؾـاؽ يف ؾـعبإ غـ١ٓ    ( طبًّٛعـا مبسٜٓـ  أبٛ طايـب ايعـعيف  ايتاضٜذ املصنٛض، ثِ هٛيف )

 .  (149)1313ّٖـ/713

ا٫ست٬ٍ مل ٜسّ ط٬ّٜٛ، بٌ غطعإ َا عاز ايععؾٕٝٛ ىل  بًسِٖ بعـس   ٚيهٔ ٖصا
ّ( غــبت١ 1310-1308ٖـــ/710-708ٕ أبــٛ ايطبٝــع غــًُٝإ )إٔ اغــرتز ايػــًطا

ٚأخطز بين ا٭محط َٓٗا، ؾاغتأشْ٘ بٓٛ ايععيف بايػُاح هلِ بايعٛز٠ ىل  املػطا ٚايكـسّٚ  
ب٬زٖـِ يف عٗـس ايػـًطإ أبـٞ     عًٝ٘، ؾأشٕ هلِ ٚاغتكطٚا بؿاؽ، ثِ عازٚا ىل  سهـِ  

، ٚنـإ ايػـبب ايـط٥ٝؼ    (150)ّ(1331-1310ٖـ/732-710)غعٝس عجُإ املطٜين 
ايصٟ ٜٖػط هلِ شيو َهاْتِٗ ايع١ًُٝ ٬َٚظَـتِٗ اـايؼ ايعًـِ، ٜكـٍٛ ايٓاقـطٟ يف      

(: "ٚنإ أبٛ ظنطٜا٤ ؼبٝٞ ٚأبٛ ظٜس عبس ايطمحٔ ابٓا أبٞ طايب عبـس اهلل بـٔ   ا٫غتككا)
ضبُس بٔ أبٞ ايعباؽ أمحس ايعـعيف َـٔ غـطٚاهِٗ ٚأٖـٌ املـط٠٤ٚ ٚايـسٜٔ       أبٞ ايكاغِ 

ؾِٝٗ، ٚناْٛا ٜػؿٕٛ صبايؼ ايعًِ مبػـذس ايكـطٜٚني َـٔ ؾـاؽ ملـا نـاْٛا عًٝـ٘ َـٔ         
اْتشاي٘، ٚنإ ايػًطإ أبٛ غعٝس أٜاّ ١ٜ٫ٚ بين أبٝـ٘ َـٔ قبًـ٘ ؼبهـط صبًـؼ ايؿـٝذ       

أبٞ طايب ٬ٜظَ٘ ٜٚتـٛزز ىليٝـ٘،    ايؿكٝ٘ أبٞ اسبػٔ ايكػري، ٚنإ أبٛ ظنطٜا٤ ؼبٝٞ بٔ
ؾاهكٌ ب٘ ٚقاضت ي٘ بصيو ٚغ١ًٝ عٓسٙ، ؾًُا أؾه٢ ا٭َط ىل  ايػـًطإ أبـٞ غـعٝس    
ضع٢ يبين ايععيف هًو ايٛغ١ًٝ، ؾأْعِ عًِٝٗ، ٚعكس ٭بٞ ظنطٜـا٤ َـِٓٗ عًـ٢ غـبت١،     
ٚضزِٖ ىل  َٛطٔ غًؿِٗ َٚكط ض٥اغتِٗ، ؾكسَٖٛا غ١ٓ عؿط ٚغبعُا١٥، ٚأقاَٛا ؾٝٗـا  

 . (151")يػًطإ أبٞ غعٝس ٚايتعَٛا طاعت٘زع٠ٛ ا
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ٌٖ بػبت١، ٚنإ َِٓٗ ايؿاعط٠ ا٭زٜب١: غاض٠ بٓي  ََٔ َس  ٌٗ ٚقس َسح ايععؾٝني ُن
 ( قٛهلا:أبا طايب عبس اهلل ايععيفأمحس بٔ عجُإ اسبًب١ٝ، ٚ ا خاطبي ب٘ ا٭َري )

 ٚنعب١ ااس ٚايعًٝا٤ ٚايهطّ  عسٕ اسبهِـ٫َٟٛ بٛ طايب ٜا َ
 اض ع٢ً عًِ٪ززٙ ْأْٛاض غ  ٔ ذبت٘ ظسٌـطف َؾ َ٘ٚٔ ي

ا ٔ قـــــبًهِ ىل٫ أخـــــٚمل ٜهـــــ  بإ ايطؾاز بهِ يف اشبًل قاطب١
 (152)سّع

 الفقُٔ ّاحملدِّخ أبْ سكزٓاء حئٕ بً أبٕ طالب العشيف: -6

 (ؼبٝٞ بـٔ أبـٞ طايـب ايعـعيف     (153)أبٛ ظنطٜا٤ ٚقٌٝ: أبٛ عُطٚهٛ  ا٭َري )
إ املـطٜين  عكـس يـ٘ ايػـًطإ أبـٛ غـعٝس عجُـ       ّ، سٝـح 1310ٖـ/710اإلَاض٠ غ١ٓ 

ّ( عًٝٗا ملا أؾه٢ ىليٝـ٘ ا٭َـط، ؾعـاز بٓـٛ ايعـعيف "ىل       1331-1310ٖـ/710-732)
َٛطٔ غًؿِٗ َٚكط ض٥اغتِٗ، ؾكسَٖٛا غـ١ٓ عؿـط ٚغـبعُا١٥، ٚأقـاَٛا ؾٝٗـا زعـ٠ٛ       

 .(154)ايػًطإ أبٞ غعٝس ٚايتعَٛا طاعت٘"

 مكاىتُ العلنٔة:

( ػبُع يف ؾدك٘ اٖتُاَات ع١ًُٝ أبٞ طايب ايععيفأبٛ ظنطٜا٤ ؼبٝٞ بٔ نإ )
ّٗا ؾان٬ّ، عاضّؾا با٭قٍٛ ٚايؿك٘ ٚاسبسٜح، ٚايًػ١ ٚاملٓطـل  ، (155)نجري٠، ؾكس نإ ؾكٝ

َٚتتبّعا ططٜك١ أقشاا اسبسٜح ضٚا١ّٜ ٚنبّطا ٚهكّٝٝسا ٚربطػّبـا َـع بطاعـ١ يف اشبـط،     
ايؿٝٛر يف غـبت١ ٚخاضدٗـا   ٚنإ ؾاعّطا صبّٝسا شا ؾها١ٖ، ٚقس هتًُص ع٢ً ٜس عسز َٔ 

قطا٠ّ٤ ٚمساّعا ٚىلداظ٠ّ، ؾُُٔ أخص َِٓٗ َٔ أٌٖ غبت١: أبٛ ىلغشام ايتًُػاْٞ، َٚـٔ  
 .(156)ازبعٜط٠ اشبهطا٤: أبٛ دعؿط بٔ اشبُٝؼ

ِٗ، ؾكاٍ: "ٚيس غ١ٓ ٚقس أَسْا ابٔ سذط بأمسا٤ عسز َٔ ؾٝٛخ٘ ايصٜٔ أخص عٓ
كاغِ ايبًؿٝكٞ، ٚأبٞ عًٞ ّ( ٚأخص عٔ أبٞ ىلغشام ايػاؾكٞ، ٚأبٞ اي1278ٖـ )677

 .(157)بٔ طاٖط، ٚعٔ أبٞ دعؿط بٔ ايعبري، ٚأبٞ عبس اهلل بٔ ضؾٝس، ٚغريِٖ"
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( َٔ ؾذاع١ ٚعًٛ ١ُٖ أبٛ ظنطٜا٤ ؼبٝٞ ايععيفٚضغِ َا نإ ٜتُتع ب٘ ا٭َري )
ىل٫ إٔ ايظطٚف مل ههٔ هػاعس ع٢ً اغرتداع بين ايععيف اسِٖ ا٭ٍٚ، ٚهلصا ظبـس أْـ٘  

ّ، ثِ عاز ثا١ّْٝ 1311ٖـ/711أؾٗـط، ثِ ُخًع غ١ٓ َاض٠ ىل٫ غ١ٓ ٚغت١ مل ميهح يف اإل
ٚؾاه٘ يف ؾـعبإ غـ١ٓ   ّ، ٚاغتُط يف اسبهِ ست٢ 1314ٖـ/714ىل  سهِ ىلَاضه٘ غ١ٓ 

 .(158)1319ّٖـ/719

 ىغاطُ العلنٕ:

َٔ أِٖ اإلؾاضات ىل  ْؿاط٘ ايعًُٞ َا ٜتعًل جبٛز٠ خط٘ ٚبطاعتـ٘ ؾٝـ٘، ؾكـس    
اغتػٌ ٖصٙ املٖٛب١ ٚهًو ايىاع١ يف ْػذ املدطٛطات ٚنتابتٗا،  نإ ناهّبا صبّٝسا، ٚقس

ٖـ/ 666)ت َٚٔ أِٖ أعُاي٘ يف ٖصا اااٍ ْػد٘ يىْاَر ؾٝٛر ابٔ ايؿداض ايطعٝين 
ؼبٞ بٔ أبٞ طايب عبس اهلل بٔ ، سٝح ُعجط ع٢ً طبطٛط١ هلصا ايىْاَر خبط )ّ(1267

 -نُا ٜكٍٛ ضبكل ايىْاَر –د١ (، ٖٚٞ ْػأبٞ ايكاغِ ضبُس بٔ أمحس ايععيف ايًدُٞ
ّ بػطْاطـ١،  1308ٖــ/ ١ٓ708 خطٗـا دٝس زقٝل ع٢ً ايططٜك١ ا٭ْسيػـ١ٝ، نتبٗــا غـ   

ٚهٛنح ٖصٙ املدطٛط١ َس٣ زقتـ٘ ٚعٓاٜتـ٘، ؾكـس نـبط املؿـتب٘ ؾٝٗـا َـٔ ا٭عـ٬ّ         
باسبطنات، ٚنبط أّٜها سني ا٫يتباؽ، ٚسطم عًـ٢ ايتُٝٝـع بـني اسبـا٤ ٚايعـني يف      

 ت عني أٚ سا٤ َؿطز٠ ذبتٗا هسؾع اإلؾهاٍ.ٚغط ايه١ًُ بإثبا

ٚقاٍ احملكل عٔ َس٣ زقت٘ ٚنبط٘: "ٚميهٔ إٔ ْكطض إٔ ٖصٙ املدطٛط١ ٫ ٜ٪خص 
( ع٢ً قسض ْػدت٘ ٖصٙ َـا ٚدـسٙ   ؼبٞ ايععيفع٢ً ْاغدٗا خطأ ُٜصنط.....ؾكس ْكٌ )

ٖـــ 664ين ْؿػــ٘ يف ضدــب غــ١ٓ عًــ٢ ا٭قــٌ، ٖٚــٞ ىلدــاظ٠ قــازض٠ َــٔ ايــطعٝ 
(1265)ّ(159)  . 

( ٖصٙ ايٓػد١ َٔ ايىْاَر ع٢ً أبٞ ىلغشام ىلبطاِٖٝ بـٔ  ؼبٝٞ ايععيفقس قطأ )ٚ
ٖٚـٛ َـٔ ؾـٝٛخ٘ ايـصٜٔ      -أبٞ ايعباؽ أمحس بٔ عٝػ٢ بٔ ٜعكٛا ايػاؾكٞ اإلؾبًٝٞ
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ٚسسث٘ ايػاؾكٞ ب٘ حبل ىلداظ٠ َ٪يؿ٘ أبٞ اسبػـٔ ايـطعٝين يـ٘،     -غبكي اإلؾاض٠ ىليِٝٗ
ٖا ايتاغع ٚايعؿـطٕٚ َٓـ٘ يػـ١ٓ    ٚشيو ع٢ً صبايؼ، أٚهلا ايعؿطٕٚ َٔ ضدب، ٚآخط

ّ(، ٚمسع أبٓا٩ٙ، ٚأثبي ٖصا ايػُاع ع٢ً آخط قـؿشات ايهتـاا،   1312ٖـ )712
ٖٚصا ْك٘: "اسبُس هلل سل محسٙ، مسع مجٝع َؿٝد١ أبٞ اسبػٔ ايطعٝين ٖصٙ ضمح٘ اهلل، 
ع٢ً ايؿٝذ ا٭غتاش املكط٨ احملسِّخ أبٞ ىلغشام بٔ أبٞ ايعباؽ ايػاؾكٞ أعـعٙ اهلل/ يف  

يؼ آخطٖا يف ّٜٛ ا٭ضبعا٤ ايتاغع ٚايعؿطٜٔ يطدب ايؿـطز املبـاضى َـٔ عـاّ اثـين      صبا
عؿــط ٚغــبعُا١٥ بػــبت١ ٚقاٖــا اهلل، ٚبككــبتٗا احملطٚغــ١ عبــس اهلل ٚأمحــس ا٭خــٛإ  

( ؼبٝٞ بٔ أبٞ طايب بٔ ضبُس بٔ أمحس ايًدُٞ ايععيفأغعسُٖا/ اهلل بكطا٠٤ ٚايسِٖ )
هلل َٔ قٛي٘ يف هطمج١ ايهاهب أبٞ بهـط ضبُـس   ٚؾك٘ اهلل، ٚمسع ضبُس أخُٖٛا أغعسٙ ا

بٔ أبٞ اسبهِ، ابٔ املطخٞ، قًي: ٚنإ َٔ أٌٖ/اإلْكاف ىل  آخطٖا، أعين ىل  آخـط  
ايتأيٝـ، ٚاسبُس هلل، ٚسسثٓا بٗا عٔ َ٪يؿ٘ أبٞ اسبػٔ املصنٛض ضمح٘ اهلل حبـل ىلداظهـ٘   

 عاّ ايتاضٜذ".( املصنٛض ّٜٛ ا٭سس عاؾط ؾعبإ َٔ ؼبٝٞ بٔ أبٞ طايبي٘، ٚنتب )

ٚعٖكب ايػاؾكٞ َٛثِّّكا ٖصٙ ايكطا٠٤ بكٛي٘: "َا ُقِّٝس ع٢ً ٖصا قشٝح، ٚنتب ٖـصا  
خبط٘ يف ايطابع عؿط َٔ ؾـٗط ؾـعبإ املهـطّ َـٔ ايعـاّ املـصنٛض ىلبـطاِٖٝ بـٔ أمحـس          

 .  (160)ايػاؾكٞ"

 الفقُٔ ّالكاتب ّاليبٔب أبْ القاصه حمند بً حئٕ العشيف: -7

( سهِ غبت١ بعس ٚؾـا٠  ضبُس بٔ أبٞ ظنطٜا٤ ؼبٝٞ ايععيف (161)أبٛ ايكاغِهٛ  )
ّ، ٚيهٓ٘ ُخًع يف قـؿط غـ١ٓ   1319ٖـ/ 719( يف ؾعبإ غ١ٓ أبٞ ظنطٜا٤ ؼبٝٞأبٝ٘ )
، (162)ّ، أٟ بعس غت١ أؾٗط َٔ سهُ٘، ؾهإ آخط أَطا٤ ايبٝي ايععيف1320ٖـ/720

ا، ٚعُـٌ يف  ٚبعس خًع٘ اْتكٌ ىل  غطْاط١ ؾرت٠، ثِ ٖادط ىل  َس١ٜٓ ؾـاؽ ٚاغـتكط بٗـ   
اشبطط ايؿك١ٝٗ، ٚنتب عٔ ًَـٛى بـين َـطٜٔ، ٚظٖـس يف هـٛيٞ املٓاقـب ايهـى٣ يف        
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ّ( 1357-1348ٖــ/ 759-749أبٛ عٓإ ؾاضؽ املطٜين ) اسبهِ، ؾكس أضاز ايػًطإ
كٞ ٜعٌُ ناهّبا ـإٔ ٜػتعًُ٘ ع٢ً قػٓط١ٓٝ، يهٓ٘ اعتصض يبعس ايؿك١ عٔ ٚيسٙ ٚبًسٙ، ٚب

 .(163)1366ّٖـ/768ا غ١ٓ ـٚؾاه٘ بٗاؽ( ست٢ ـباسبهط٠ املط١ٜٝٓ )ؾ

 مكاىتُ العلنٔة:

ََٔ هطمجٛا ي٘ بتشًٝـات هـسٍ عًـ٢ َهاْتـ٘ ايعًُٝـ١ ٚبطاعتـ٘        ٚقس س٬ٖٙ بع  
"ايؿكٝـ٘ اسبػـٝب،   ّ( بكٛيـ٘:  1366ٖــ/ 768ٔ اسباز ايـُٓريٟ )ت  ا٭زب١ٝ، ؾش٬ٖٙ اب

بٔ َطظٚم اشبطٝـب )ت  ٚنصيو س٬ٖٙ ا ،(164)ايهاهب ايباضع ااٝس أبٛ عبس اهلل ايععيف"
بٔ ايؿكٝ٘ ايط٥ٝؼ أبـٞ   "ايؿكٝ٘ اسبػٝب أبٛ عبس اهلل ضبُسّ( ؾكاٍ عٓ٘: 1379ٖـ/781

 .(165)ظنطٜا٤ ايععيف ضمح٘ اهلل"

 أبْ القاصه حمند بً حئٕ العشيف عاعّزا ّعَّاّحا:

( أبٛ ايكاغِ ضبُس بٔ ؼب٢ٝ بٔ عبس اهلل بٔ ضبُس بٔ أمحس ايععيفغاض ا٭َري )
ّٗا ٚؾاعّطا َهجّطا، ًَٝح ايؿهاٖات ٖٚؾاّسا، ٚقس ع٢ً خط٢ ٚاي سٙ ايع١ًُٝ، ؾهإ ؾكٝ

، ٚ ا ههجط (166")َبٖع أٌٖ ظَاْ٘ يف املٛؾشات، قاٍ عٓ٘ ابٔ اشبطٝب: "ٚبطع يف ايتٛؾٝح
 ضٚاٜت٘ عٓ٘ يف ٖصا املٝسإ أْ٘ أضام زٚا٠ّ يف ضبؿٌ دًٌٝ، ؾتساضى ؾعًت٘، ٚقاٍ:

 أ٫ ٜا نطاّ ايٓاؽ غهٛا دؿْٛهِ
 

 ؾــإْٞ َــٔ ايؿعــٌ ايكبــٝح َطٜــبُ  
  ِ  ٖطقي زٚا٠ ٖٚٞ نايهأؽ بٝـٓه

 
 (167)ٚيًطنــٞ َــٔ نــأؽ ايهــطاّ ْكــٝبُ  

 . (168)قاٍ املكطٟ يف )أظٖاض ايطٜا (: "ٚنإ َٛيّعا يف ْظُ٘ بايتٛض١ٜ" 

ُٚقــ بأْـ٘ نـإ َـٔ أٖـٌ ايظـطف ٚايىاعـ١ ٚايطبـع املعـني، ٚايـصنا٤            نُا 
اؾتٗط بٗا أزب٘، يهٓـ٘   -نُا شنطْا  -عس خًع٘ ، ٚعٓسَا اْتكٌ ىل  غطْاط١ ب(169)املتٛقس

مل ُٜطٌ بٗا املكاّ، سٝح ٖادط ىل  ؾاؽ سانط٠ بين َطٜٔ، ٚقس ذبـسخ ابـٔ ا٭محـط يف    



 ٖـ1435 شٚ اسبذ١( 63ز )صب١ً داَع١ أّ ايكط٣ يعًّٛ ايؿطٜع١ ٚايسضاغات اإلغ١َٝ٬، ايعس    234

( عٔ بطاعت٘ ا٭زب١ٝ ٚقطؼبت٘ ايؿعط١ٜ َٚعطؾتـ٘ بايتـاضٜذ ؾكـاٍ: "ٚنـإ يف     ْجري ازبُإ)
٥س ٚأًَح، َع قـ٠ٛ ْؿـؼ   اٯزاا م٘يا ٫ ُٜػبح، ٜٓظِ ايككا٥س اييت ٖٞ أقبح َٔ اشبطا

ــٔ     ــت٢ َ ــٕٛ ؾ ــاضن١ يف ؾٓ ــاضٜذ، َٚؿ ــ١ بايت ــات ا٭زا، َٚعطؾ ُٖٝ يف اغــتدطاز َع
 .(170)ايطًب"

 َٚٔ ْظِ ؾعطٙ َا قاي٘ يف قانٞ َس١ٜٓ ؾاؽ: ضبُس بٔ عبس ايطظام ازبعزيٞ:
ــا   ــٛض ايكهـ ــاؽ أَـ ــي بؿـ  ٚيٝـ

 
ــٓٝع٘   ؾأســـسثي ؾٝٗـــا أَـــّٛضا ؾـ

 ؾتشــَي يٓؿػــو بــاا ايؿتــٛح    
 

ــا   ــاؽ ب ــي يًٓ ــطٜع٘ٚغًك  ا ايؿ
ـــاضؽ   ــٛض٣ ؾـ ــٛ  ايـ ــازض َـ  ؾبـ

 
 (171)بععيــو عٓٗــا قبٝــٌ ايصضٜعــ٘ 

َٚٔ ؾعطٙ أّٜها قكٝس٠ ع٢ً قاؾ١ٝ ٫ّ أيـ َٔ غـبع١ ٚغـبعني بّٝتـا، ٚنـعٗا      
-1359ٖــ/ 762-760ػـٔ عــًٞ )  يٮَري املـطٜين أبٞ غـامل ىلبطاٖٝـِ بـٔ أبـٞ اسب  

 ٕ َطًعٗا:ّ( يف ي١ًٝ ٬َٝز ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ، ٚنا1361
 ىلشا مل أطـــل عبـــٛ ظبـــٕس ٚقـــ٫ٛ

 
ــ٫ٛ    ــا ضغـ ــ٪از ىليٝٗـ ــُي ايؿـ  بعجـ

 ٗـــاٌٖ قًـــيب ضّٖٝٓــــا بٚنـــِ ســـ 
 

 (172)غــسا٠َ ْــ٣ٛ ايطنــُب ؾٝٗــا ايٓـــع٫ٚ     
 

 أبْ القاصه حمند بً حئٕ العشيف طبّٔبا:

ىلناؾ١  -(أبٛ ايكاغِ ضبُس بٔ ؼبٝٞ ايععيفَٚٔ ااا٫ت ايع١ًُٝ اييت بطع ؾٝٗا )
ايـسضض  صباٍ ايطب، ٚخباق١ عًِ ا٭ز١ٜٚ، قاٍ عٓ٘ ابـٔ سذـط يف )   -ٙىل  َا غبل شنط

(: "ْٚظط يف اإلساط١، ٚقاٍ ابٔ اشبطٝب يف )(173)(: "ٚي٘ ٜس يف ايطب ٚشٚم ؾٝ٘"ايها١َٓ
ٖٕٚ ؾٝ٘" ا٫نتؿـا يف  ، َٚٔ أِٖ َ٪يؿاه٘ يف ٖـصا ازباْـب ايعًُـٞ نتـاا: "    (174)ايطب ٚز

ازبـاَع  ّ( "1248ٖــ/  646ض )ت طبتكط يهتاا ابـٔ ايبٝطـا   ٖٚٛ، (175)"طًب ايؿؿا
"، ىل٫ أْ٘ ضهب٘ ع٢ً ا٭َطا  ٚايعًٌ، ٚعبا ؾٝ٘ عبٛ اإلػبـاظ،  ملؿطزات ا٭ز١ٜٚ ٚا٭غص١ٜ

ٖٚٛ ٜبشح يف ا٭زٚا٤ اييت هكٝب اإلْػإ يف مجٝع أدعا٤ دػُ٘، نُا ٜتشـسخ عـٔ   
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ــ١    ــصنط ٚغــا٥ٌ ايعــ٬ز ٚا٭زٜٚ ــات ٜٚ ــاٍ، ٜٚكـــ اسبُٝ أَــطا  ايٓػــا٤ ٚا٭طؿ
ا ٜبشح يف عًِ ايع١ٜٓ ٚايتذٌُٝ، نٌ ٖصٙ املعًَٛات يف عؿطٜٔ باّبـا  ٚخكا٥كٗا، نُ

 .(176)َٔ ايهتاا

( إٔ ي٘ نتاّبا أيؿ٘ املػٓس ايكشٝح اسبػٔنُا شنط ابٔ َطظٚم اشبطٝب يف نتاب٘ )
ٖــ/  749-732طـإ أبـٞ اسبػـٔ املـطٜين )   ( ٚأٖـساٙ ىل  ايػًشّ اشبُط َٚعاٜب٘يف )

ثاب٘ عًٝ٘ بٛظْ٘ زضاِٖ، ٜكٍٛ ابـٔ َـطظٚم:   ّ(، ؾاغتشػٓ٘ ايػًطإ ٚأ1331-1348
أبٞ عبس اهلل ضبُس ابٔ ايؿكٝ٘ ايط٥ٝؼ أبٞ ظنطٜا٤ ايععيف ضمح٘ "أٖس٣ ي٘ ايؿكٝ٘ اسبػٝب 

نتاّبا أيؿ٘ يف شّ اشبُط َٚعاٜب٘، ٖٚٛ َٔ أْبٌ ايهتب ٚأدًٗا، ؾاغتشػٓ٘ َٔ َجًـ٘   اهلل
ُّا.... ؾأَط إٔ ُٜذعٌ ضنٞ اهلل عٓ٘، ٚنإ قس ربري ْػد٘ خبط ؾاخط، ؾذا٤ غؿّطا ن د

 . (177)ي٘ يف نؿ١ ٚايسضاِٖ َٔ زاض ايػو يف ازب١ٗ ا٭خط٣"

 األمري الغاعز أبْ حئٕ حمند بً حمند بً حئٕ العشيف: -8

( أبٛ ؼبٝٞ ضبُس بٔ أبٞ ايكاغِ ضبُس بٔ ؼب٢ٝ بٔ أبٞ طايب ايععيفنإ ا٭َري )
سهـط٠ ًَـٛى بـين َـطٜٔ،      ضب٘با يػُاع ايؿعط ْٚظُ٘، ٚنإ يف قشب١ ٚايسٙ بؿاؽ يف

َٚٔ ؾعطٙ قكٝس٠ ها١ٝ٥ َٔ حبط ايهاٌَ يف أضبعني بّٝتا، ضؾعٗا ٭بٞ ؾاضؽ عبس ايععٜـع  
ّ( مبس١ٜٓ هًُػإ، سٝح زخًٗا 1372-1366ٖـ/774-768املطٜين ) بٔ أبٞ اسبػٔ

 ٚؾط سانُٗا أَاَ٘، ٚنإ َطًعٗا:
٘    ٘ـسٔ ايؿٛم ىل  زٜاض أسبت ــ ــصاى بسَعت ــّٛقا ي ــط٣ ؾ ــك٢ ايج  ؾػ

 (178)٘ٝتـ ط٣ ٜٗسٜـ٘ طٝـب ذب  ا غـ مٖل  ٚاٖتاد٘ ٚدّسا ٖبٛا ْػُٝٗا 
ٕ  ٚقس أث٢ٓ ابٔ ا٭محط عًٝ٘ ٚع٢ً َهاْت٘ ايع١ًُٝ يف نتاب٘ )  ( ؾكـاٍ:  ْـجري ازبُـا

ٞٓ ع٢ً ايٓظطا٤، ٚغاز بؿـطؾ٘   ٙٔ ايعطب َُٔس ٟٓ ع٢ً ايظٗطا٤، ٚمسا مَبِش "تٗط مبؿدطٙ اإلَاض
ٞٓ يف بين ا٭َطا٤، ٚي٘ ١ُٖ عاي١ٝ، ٚ  .  (179)َِْؿْؼ عٔ ضبب١ ايؿدط غري آب١ٝ"ايعًُ
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 الفقُٔ احملدِّخ أبْ القاصه عبد الزمحً بً أبٕ طالب العشيف: -9

عبس ايطمحٔ بٔ أبٞ طايب عبس اهلل بٔ  (180)أبٛ ايكاغِ، ٚقٌٝ: أبٛ ظٜسا٭َري )
(، أسس ا٭ؾطاز املتُٝعٜٔ َٔ أغط٠ بين ايععيف بػبت١، ٚقس هٛيف أبٞ ايكاغِ ضبُس ايععيف

 .(181)1317ّٖـ/717سضا ايطٌٜٛ َٔ َس١ٜٓ ؾاؽ غ١ٓ ب ٚزؾٔ

 مكاىتُ العلنٔة:

( َٔ شٟٚ ا٫ٖتُاَات ايعًُٝـ١ املتٓٛعـ١،   أبٛ ايكاغِ عبس ايطمحٔ ايععيفنإ )
ّٗا ٚضبسّثا َٚ٪ضّخا، قاٍ عٓ٘ ابٔ ايكانٞ: "ايؿكٝ٘ احملـسِّخ، خامتـ١ اسبؿـات"    ، (182)نإ ؾكٝ

احملسِّخ اسباؾظ أبٛ ايكاغِ عبس ايطمحٔ بـٔ أبـٞ   نُا س٬ٖٙ املكطٟ بكٛي٘: "ايؿٝذ ايؿكٝ٘ 
، ٚقس هًك٢ ايعًِ عٔ عـسز َـٔ ؾـٝٛر ايعًـِ يف عكـطٙ،      (183)طايب عبس اهلل ايععيٓف"

ؾط٣ٚ عٔ أبٞ دعؿط بٔ ايعبري ايػطْاطٞ، ٚايكانـٞ ابـٔ عبـس املًـو، ٚابـٔ مخـٝؼ       
 .(184)ٚغريِٖ

 كتابُ )اإلعادة( ّمْضْعُ:

( أبٞ ايكاغِ عبس ايطمحٔ ايععيفتٗا قطؼب١ )َٔ أبطظ ا٭عُاٍ ايع١ًُٝ اييت أخطد
(، ٚقس أٖيؿـ٘ يـصٟ ايـٛظاضهني أبـٞ عبـس اهلل ضبُـس بـٔ اسبهـِٝ         اإلؾاز٠هأيٝـ نتاب٘ )

اإلؾاز٠ بصنط ، ٚقس اختًؿي املكازض يف عٓٛاْ٘، ؾصنطه٘ بعهٗا بعٓٛإ: "(185)ايػطْاطٞ
ٗٛضٜٔ َٔ املتـأخطٜٔ  اإلؾاز٠ بصنط املؿ، ٚقٌٝ: "(186)"املؿتٗطٜٔ َٔ املتأخطٜٔ باإلؾاز٠

اإلؾـاز٠ يف املؿـتٗطٜٔ َـٔ    ، ٚشنطٙ ابٔ ايكانٞ ٚابٔ غـٛز٠ بعٓـٛإ: "  (187)"باإلداز٠
 مل ٜكًٓا، ُٚعٖس َٔ ايهتب املؿكٛز٠. -يٮغـ –، يهٓ٘(188)"املتأخطٜٔ باإلداز٠

، ؾٗٛ نتاا يف ايرتادِ، ٚيٛ نـإ َٛدـّٛزا يكـسّ يٓـا هطمجـ١      أَا عٔ َٛنٛع٘
كطٕ ايػابع اهلذطٟ/ايجايح عؿط امل٬ٝزٟ، ٚأٚا٥ـٌ ايكـطٕ   زبُٗط٠ نبري٠ َٔ ضداٍ اي
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ايجأَ اهلذطٟ/ ايطابع عؿط امل٬ٝزٟ، َـٔ َػاضبـ١ ٚأْسيػـٝني، ىلش ٫ ٜعـطف َٓـ٘ ىل٫      
 ، (189)بع  ايرتادِ ايك١ًًٝ اييت ُْكًي عٓ٘

عـٔ ٖـصا    -سبػٔ اسبظ -( َٔ ايٓكٌأظٖاض ايطٜا ٚقس أنجط املكطٟ يف نتاب٘ )
ؾعط١ٜ ٚعسز َـٔ ايرتادـِ املُٗـ١، ؾٓكـٌ عٓـ٘ قكـٝس٠ ٭خٝـ٘        ايهتاا َا بني قكا٥س 

 -اٯهٞ شنـطٙ بعـس شيـو    -(أبٞ ايعباؽ أمحس بٔ أبٞ طايب عبس اهلل ايععيفايؿاعط )
َسح بٗا ايٛظٜط ابٔ اسبهِٝ ٚأداز ؾٝٗا، ٖٚٞ ط١ًٜٛ نُا شنط املكـطٟ، ٚيهٓـ٘ انتؿـ٢    

ّهـا يف َـسح ابـٔ    ، ْٚكٌ أّٜهـا عٓـ٘ قكـٝس٠ أخـط٣ ٭خٝـ٘ أٜ     (190)َٓٗا بعؿط٠ أبٝات
 .(191)اسبهِٝ، أٚضز َٓٗا  ا١ْٝ عؿط بّٝتا

نُا ْكٌ عٓ٘ عسّزا َٔ ايرتادِ امل١ُٗ يبع  ا٭ع٬ّ، َِٓٗ: قانٞ املٛسـسٜٔ  
أبٛ سؿل عُط ا٭غُاهٞ; ىلش أؾاز مبهاْتـ٘ ٚايجٓـا٤ عًٝـ٘، ٚٚقـؿ٘ بـايعًِ ٚايؿهـٌ       

طـطم ىل  بعـ    ، ٚه(192)ٚايعسٍ يف ايكها٤ ىل  داْب بطاعت٘ يف ْظُ٘ يًؿـعط ٚايٓجـط  
قكا٥سٙ ايؿعط١ٜ، بعهٗا يف َسح أَري املٛسسٜٔ أبٞ ٜعكٛا بٔ عبس امل٪َٔ ٦ٜٓٗ٘ ؾٝٗا 

 .(194)، ٚبعهٗا اٯخط يف ايػعٍ(193)ببٝعت٘ ايجا١ْٝ

ف نُا هطدِ يًؿاعط أبٞ عُطٚ َُٕٝٛ بٔ عًٞ بٔ عبس اشبايل اشبٖطابٞ، املعطٚ
رتادِ، ؾصنط ضباغـٓ٘ ٚأٚضز  ّ( هطمج١ هعس َٔ أٚؾ٢ اي1239ٖـ/637بابٔ َخٖباظ٠ )ت 

ي٘ ايعسٜس َٔ ايككا٥س ايؿعط١ٜ، َٓٗا قكٝس٠ يف املإَٔٛ بٔ املٓكٛض املٛسسٟ سني هىأ 
، ٚقكـٝس٠ أخـط٣ يف   (195)َٔ ىلَاَِٗ املٗسٟ ٚأبس٣ َػا٥ٚ٘ ٚأغكط امس٘ َٔ اشبطب١

يف ، ٚأٚضز نصيو َطثٝت٘ ايطا١ٝ٥ (196)اسبٓني ىل  أسباب٘ أٚضز َٓٗا املكطٟ أضبع١ عؿط بّٝتا
ضثا٤ أبٞ ضبُس عبس اهلل بٔ أمحس بٔ ضبُس بٔ عبس املًو بٔ اسباؾظ أبٞ بهط ازبٓس، ٜععِّٟ 

، (197)ؾٝٗا أباٙ، ٖٚٛ ٦َٜٕٛص ٚظٜط ىلؾب١ًٝٝ ٚعظُٝٗا، ٚقس أٚضز َٓٗا مخػ١ ٚأضبعـني بّٝتـا  
ٚختِ هطمجت٘ بٝا٥ٝتـ٘ ايؿـٗري٠ يف َـسح ايـٓيب قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ ٚشنـط يا٥ًـ٘          

 .(198)ٚآٜاه٘ ايظاٖط٠، بًػي أبٝاهٗا َا١٥ ٚمخػني بّٝتا َٚعذعاه٘ ايباٖط٠
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 الغاعز أبْ العباظ أمحد بً أبٕ طالب عبد اهلل العشيف: -11

(، نإ ؾاعّطا غع٫ّ أبٛ ايعباؽ أمحس بٔ ايط٥ٝؼ أبٞ طايب ايًدُٞ ايععيفٖٛ )
 ضقٝل اسباؾ١ٝ، ؾؿاف ايسٜباد١، بسٜع ايتؿبٝ٘، سػٔ املكاب١ً، ٖٚٛ ؾانٌ أٌٖ بٝتـ٘ يف 

أبـٛ ايكاغـِ   ٖصا ايباا، ع٢ً أْ٘ َا ؾِٝٗ ىل٫ ؾانٌ ابٔ ؾانٌ، شنطٙ أخٛٙ اسبـاؾظ ) 
اإلؾاز٠ بصنط املؿتٗطٜٔ َٔ ( يف نتاب٘ آْـ ايصنط: )عبس ايطمحٔ بٔ أبٞ طايب ايععيف

، ٚهطدِ ي٘ هطمج١ ناؾ١ٝ، ؾكاٍ يف سكـ٘: "ٖـٛ أخـٞ ايـصٟ بإخا٥ـ٘      املتأخطٜٔ باإلؾاز٠(
ُس بإد٬يٞ ٚهٛقريٟ، ٚي٫ٛ خٛيف َٔ إٔ ًٜعَين َا يـعّ  أظ٢ٖ ٚأْتدٞ، ٚنبريٟ املعت

َازح ْؿػ٘، ٭طٓبُي يف ٚقـ َا ي٘ َٔ احملاغٔ اييت ؾام بٗا أبٓا٤ دٓػ٘، َـع أْٗـا مل   
ع٢ً -، ٖٚصٙ ايتش١ًٝ(199)هعٍ ع٢ً َٓك١ ايبٝإ صب٠ًٛ، ٚبأيػ١ٓ ا٭ٜاّ )اإلبساع( َت٠ًٛ"

 . (200)خططٙناؾ١ٝ يف ايس٫ي١ ع٢ً ضؾٝع قسضٙ ٚعظِٝ  -هٛانعٗا

ٚقس ٚقؿ٘ ابٔ اشبطٝب بأْ٘ ساٌَ ضا١ٜ ايؿعط يف ٚقت٘، ؾكـاٍ يف سكـ٘: "ايؿكٝـ٘    
ايط٥ٝؼ املتؿـٓٔ، ساَـٌ ضاٜـ١ َـصٖب ايؿـعط يف ٚقتـ٘، املؿـاض ىليٝـ٘ بايبٓـإ يف شيـو           

، ٖٚصٙ ؾٗاز٠ َٔ أزٜب نبري يف َها١ْ ابٔ اشبطٝب هسيٓا ز٫ي١ ٚانش١ ع٢ً (201)ببًسٙ"
 ( بني ؾعطا٤ عكطٙ.  أبٛ ايعباؽ أمحس ايععيفظ٢ بٗا )املٓعي١ ايعًٝا اييت نإ ؼب

ٚعٔ َهاْت٘ ا٭زب١ٝ َٚ٪٬ٖه٘ ايًػ١ٜٛ ٚيا٥ًـ٘ ا٭خ٬قٝـ١ قـاٍ ابـٔ اشبطٝـب      
أّٜها: "نإ ؾـ٘صا يف ا٭زا، ٔطِطّؾـا يف اإلزضاى، َٗـصا ايؿـُا٥ٌ، شيـل ايًػـإ،  تـع        

ف ايٓؿـأ٠، ٚعـع   ااايػ١ ٚاحملانط٠، سًٛ ايؿها١ٖ، ٜطَٞ نٌ غـط  بػـِٗ، ىل  ؾـط   
 .(202)املطهب١، ٚنطّ احملتس، ٚأقاي١ ايط٥اغ١"

 .(203)( بـ" ايؿاعط ازبًٌٝ"أظٖاض ايطٜا ٚس٬ٖٙ املكطٟ يف )

ٚعٔ دعاي١ ؾعطٙ ٚضقت٘ ٜكٍٛ ابٔ اشبطٝب: "ٚؾعطٙ منْط عـاٍ، ٚضبـٌ ايىاعـ١    
 .(204")ساٍ، يطٝـ اهلبٛا،......أْٝل ايسٜباد١، دِ احملاغٔ
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( يف نتاب٘: ايكاغِ عبس ايطمحٔ بٔ أبٞ طايب ايععيفأبٛ ٚقس أٚضز ي٘ أخٛٙ )
أؾعاّضا، َٓٗا َا قاي٘ يف َسح شٟ  اإلؾاز٠ بصنط املؿتٗطٜٔ َٔ املتأخطٜٔ باإلؾاز٠()

 ايٛظاضهني أبٞ عبس اهلل بٔ اسبهِٝ، ٚأٚضزٖا ابٔ اشبطٝب أّٜها:
ــَي ضقــ  ًِِّه ٌ ـَُ ــاٍ ؾأمجــ  ٞ بازبُ

 
ــ   ــيب جب ــي يف قً ٍٔـٚسهُ ــس  ٛضى ؾاع

 ِطـري ع٢ً امل٬ح َٚٔ َُٜذأْي ا٭َ 
 

  ٍ ــَع ــو ُِٜعـ ــ٘ ىل٫ دؿْٛـ  يف سهُـ
   ٟ  ىلٕ قٌٝ أْي ايبسض ؾايؿهـٌ ايـص

 
  ٌ ــ َٗ  (205)يــو بايهُــاٍ ْٚككــ٘ مل ُِٜذ

 نُا أٚضز ي٘ ابٔ ايكانٞ أبٝات ؾعط ؽباطب ؾٝٗا سانِ غطْاط١ عٓس هػطٜبِٗ 
 ّ، سٝح قاٍ:1305ٖـ/705َٔ غبت١ ىليٝٗا غ١ٓ 
 ٪از غـري َكـطٚا  ـيهِ مح٢ يف ؾـ 

 
 ٌ هأْٝـــبـٛانِ نـــؾهــا٥ع يف ٖــ 

     ِ  ىلٕ نــإ َـا غـا٤ْٞ  ــا ٜػــطن
 

ــصٜيب    ــتعصبي هع ــس اغ ــصبٛا ؾك  ؾع
  

 ٚأٚضز ؾعّطا يف سٓٝٓ٘ ىل  ٚطٓ٘، سٝح قاٍ:
 يـــــــٞ يف غـــــــبت١ غـــــــهٔ

 
ـــ٘ أنً  ـــسبــــ ــهٔـعـــ  ٞ غـــ

ـــس٠    ـــعزاز دـــــ ـــٛ ٜـــ  ؾٗـــــ
 

   ٔ ـــ ـــ٘ ايعَـــــ ـــع ىلب٥٬ــــ  َـــ
 ًب عٓــــــسٙ ـأقـــــبح ايكـــــ  

 
  ٕ ـــس ـــ١ ايبــــ  (206)ٚبػـطْاطـــــ

أبا ايعباؽ أمحـس  هسٍ ع٢ً إٔ ) -ٚغريٖا نجري –ٚنـٌ ٖصٙ املكتطؿات ايؿعط١ٜ 
( نإ ؾاعّطا صبّٝسا، ٚأْ٘ زضز يف َٗـس ا٭زا ُٚضبِّـٞ يف   بٔ أبٞ طايب عبس اهلل ايععيف

سذطٙ، بٌ نإ  ج٬ّ يٮزا املػطبـٞ يف ْٗاٜـ١ ايكـطٕ ايػـابع اهلذطٟ/ايجايـح عؿـط       
 ٔ اهلذطٟ/ايطابـع عؿـط املـ٬ٝزٟ، ٚقـس هعـط  يؿـعط        امل٬ٝزٟ ٚأٚا٥ٌ ايكطٕ ايجـاَ

سٝح زخـٌ غطْاطـ١ غـ١ٓ    ، (207)اأثٓا٤ ظٜاضه٘ هلَتأثّطا بؿٝٛع٘ يف ا٭ْسيؼ اشبُطٜات 
ّ، ؾًكٞ بٗا نٌ دب١ً ٚىلنطاّ، ٚذب١ٝ ٚاسرتاّ، ٚبكـٞ بٗـا ىل  إٔ هـٛيف    1305ٖـ/705

 .(208)1308ّٖـ/ 708َٔ شٟ اسبذ١ غ١ٓ  28ّٜٛ ا٭سس 



 ٖـ1435 شٚ اسبذ١( 63ز )صب١ً داَع١ أّ ايكط٣ يعًّٛ ايؿطٜع١ ٚايسضاغات اإلغ١َٝ٬، ايعس    240

 أٍه ىتائر البحح:

ًل ايبشح َٔ خ٬ٍ َا غبل َـٔ َعطٝـات عًُٝـ١ ىل  عـس٠ ْتـا٥ر َُٗـ١       ؽب
 ْعطنٗا ؾُٝا ًٜٞ:

بٓٛ ايععيف ىلسس٣ ا٭غط ايعطب١ٝ ايعطٜك١، ٚهطدع أقٛهلِ ىل  قب١ًٝ شبِ اي١ُٝٓٝ اييت  .1
 اغتكط بع  أؾطازٖا يف َس١ٜٓ غبت١ املػطب١ٝ.

ػباّبـا عًـ٢ صبُـٌ    ْؿاطِٗ ايعًُٞ املتُٝع،  ا أثـط ىل  -سهاّ غبت١ –نإ يًععؾٝني  .2
ٛ٘ا َتُٝـّعا ٚهطـّٛضا نـبرّيا ٚضٚاّدـا      اسبطن١ ايع١ًُٝ يف غبت١، ؾعطؾي ٖصٙ اسبطن١ من

 َٓكطع ايٓظري.

ايععا١َ ايطٚسٝـ١ ٚايعًُٝـ١ يـبين ايعـعيف يف غـبت١ ناْـي غـابك١ عًـ٢ ظعـاَتِٗ           .3
 ايػٝاغ١ٝ بؿرت٠ ط١ًٜٛ.

ايعـعيف بأٜـسِٜٗ    نجط٠ املكٓؿات ايع١ًُٝ اييت خطٗا أع٬ّ َتُٝعٕٚ َٔ أغـط٠ بـين   .4
 ٚهٓٛع َٛنٛعاهٗا ٚادباٖاهٗا ايس١ٜٝٓ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ. 

متٝع بعهِٗ يف صبايٞ اسبسٜح ٚايؿك٘ ٚٚدٛز َ٪يؿات ١َُٗ هلِ يف ٖصٜٔ ايؿطعني  .5
 َٔ ؾطٚع املعطؾ١ ٚايعًِ.

نإ يبعهِٗ اٖتُاّ ٚانح بايتـاضٜذ ٚايػـري٠ ايٓبٜٛـ١ هأيّٝؿـا ٚهسضّٜػـا ٚؾـطّسا        .6
 ٚهٗصّٜبا.

عٚؽ ظبِ عسز َِٓٗ يف صبايٞ ايؿـعط ٚا٭زا َٚٓاؾػـتِٗ يهبـاض ؾـعطا٤ ٚأزبـا٤      ب .7
 عكطِٖ.

نإ يبعهِٗ َٓاقؿات ع١ًُٝ َٚصانطات َع أقطاِْٗ َٚعاقطِٜٗ،  ا ٜـسٍ عًـ٢    .8
 ضغٛر قسَِٗ ٚمتٝعِٖ يف ايعًِ ٚاملعطؾ١.
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ناْي هلـِ هٛدٗـات ٚانـش١ يف صبـاٍ ضعاٜـ١ ايعًـِ ٚايعًُـا٤ ٚا٫ستؿـا٤ بٗـِ           .9
 هكطٜبِٗ ىليِٝٗ.ٚهؿذٝعِٗ ٚ

اٖتُاَِٗ ايٛانح جبُع ايهتب ٚاقتٓا٥ٗا، ٚقس خككٛا يصيو خعاْـات عًُٝـ١    .10
 )َهتبات( َتُٝع٠، تًي ُهصنط بايجٓا٤ ٚاملسح يعس٠ قطٕٚ بعَسِٖ.
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 :اتـّالتعلٔق ػـاهلْام

 

ايكاٖط٠،  - َهتب١ ايجكاؾ١ ايس١ٜٝٓ -امـ١ املؿتام يف اخرتام اٯؾـاْظط: ايؿطٜـ اإلزضٜػٞ: ْعٖ (1)
 -ضادع ي٘ أّٜها: ٚقـ ىلؾطٜكٝا ايؿُاي١ٝ ٚايكشطا١ٜٚٚ .528/ 2ّ،  2002ٖـ/  1422

 .107ّ، م  1907ازبعا٥ط،  -ْؿط: ٖٓطٟ بريٜؼ
ؾطن١ اهل٬ٍ ايعطب١ٝ  -اْظط: ضبُس املععٚظٟ ٚدعؿط بٓعذٝب١: غبت١ ١ًًَٝٝٚ، ست٢ ٫ ْٓػ٢ (2)

  .21ّ، م  1986، 1ط  -يًطباع١ ٚايٓؿط

َهتب١ ايجكاؾ١  -ٝل ٚزضاغ١: ز. ضبُس نُاٍ ؾبا١ْ ذبك-َعٝاض ا٫ختٝاض يف شنط املعاٖس ٚايسٜاض (3)
 . 146ّ، م  2002ٖـ/  1423ايكاٖط٠،  -ايس١ٜٝٓ 

ذبكٝل: َكطؿ٢ ايػكا ٚىلبطاِٖٝ اإلبٝاضٟ ٚعبس  -أظٖاض ايطٜا  يف أخباض عٝا ( اْظط: املكطٟ: 4)
 .374 /2ّ،  1940ٖـ/  1359َطبع١ زب١ٓ ايتأيٝـ ٚايرتمج١ ٚايٓؿط، -اسبؿٝظ ؾًيب

 . 376/ 2، ظٖاض ايطٜا أ (5)
 -ز. أمحس طبتاض ايعبازٟ يف ذبكٝك٘ يهتاا: ْؿان١ ازبطاا يف ع٬ي١ ا٫غرتاا ٫بٔ اشبطٝب( 6)

 يًُشكل  1، ساؾ١ٝ ضقِ 235ايكاٖط٠، ز.ت، م 
َٓؿٛضات مجع١ٝ ايسع٠ٛ  -ز. أَني هٛؾٝل ايطٝيب: زضاغات يف هاضٜذ َس١ٜٓ غبت١ اإلغ١َٝ٬( 7)

 . ٚضادع أّٜها:65يٝبٝا، ز.ت، م  -طابًؼط -اإلغ١َٝ٬ ايعامل١ٝ
- E. Teres: "Linajas arabes en Al-Andalus"- Al-Andalus, Vol. 22 (1957), 

pp. 352, 355.   

َّا ٫بٔ اشبطٝب ٜؿري ؾٝ٘ ىل  إٔ أقًِٗ َٔ ايىبط، ؾكاٍ: "غري إٔ ابٔ 8) ( ؾكس ْكٌ املكطٟ ن٬
يف أْبا٤ أبٓا٤ ايعَٔ( َا ْك٘: ٚهععِ بع  أٌٖ اشبطٝب يف اإلساط١ ْكٌ عٔ )ايهتاا امل٪متٔ 

غبت١ إٔ أقًِٗ َٔ صبهػ١ َٔ ايىبط، ؾٝكٛيٕٛ: َا يًدِ ٚصبهػ١؟ ٖٚصا َٛنٍٛ ىل  قا٥ً٘; ىلش 
ََٔ ُعطف با٭قاي١ يف  ٫ ْعًِ سكٝك١ ا٭َط ؾٝ٘". ثِ ٜكٍٛ: "ْعِ، اإلْكاف يف املػأي١ إٔ نٌ 

ؿطم، سٝح دطاثِٝ ايعطا، ٫ٚ قسّٚ َٔ املػطا ا٭قك٢ ٚمل ُٜعًِ ٯبا٥٘ قسّٚ َٔ امل
ا٭ْسيؼ، سٝح أبٓا٤ ايعطا، ٚاْتػب َع شيو ىل  قب١ًٝ، ؾ٬بس ي٘ َٔ ا٫غتظٗاض ع٢ً شيو، 
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ٚىل٫ نإ َا أهٞ ب٘ َظ١ٓ ٭سس أَطٜٔ: ىلَا يهٕٛ غًؿ٘ َٔ املٛايٞ ؾاْتػبٛا ىل  غازاهِٗ; ىلش 
يًهصا، ٖٚصا أعسٍ َا ٜكاٍ. اْت٢ٗ".  ػبٛظ ملٔ نإ َٛ  عطبٞ إٔ ٜٓتػب ىل  قب١ًٝ غٝسٙ، ٚىلَا

. ٚاسبكٝك١ أْٓا مل ْكـ ع٢ً أ١ٜ ىلؾاض٠ ه٪نس إٔ ٖصا ايطأٟ نإ 376/ 2املكطٟ: أظٖاض ايطٜا ، 
َعطّٚؾا أٚ َتسا٫ّٚ بني ايٓاؽ ىلبإ سهِ ايععؾٝني أٚ ست٢ بعس إٔ ؾكسٚا غًطاِْٗ ايػٝاغٞ يف 

 ٚغريِٖ ٖٞ اييت زؾعي خكَِٛٗ ىل  غبت١، ٚيعٌ اشبكَٛات ايػٝاغ١ٝ بني َتأخطٟ ايععؾٝني
ز. أَني هٛؾٝل ايطٝيب: زضاغات يف هاضٜذ َس١ٜٓ غبت١  ضباٚي١ ايتؿهٝو يف ْػبِٗ ايعطبٞ. اْظط:

 . 66-65، م اإلغ١َٝ٬

زاض  -ذبكٝل ٚهعًٝل: دعؿط ايٓاقطٟ ٚضبُس ايٓاقطٟ -ا٫غتككا ٭خباض زٍٚ املػطا ا٭قك٢ (9)
 . 34/ 3 ّ، 1954ايساض ايبٝها٤،  -ايهتاا

ذبكٝل: ز. ضبُس بٔ  -( اْظط: ابٔ عبس املًو املطانؿٞ: ايصٌٜ ٚايته١ًُ يهتابٞ املٛقٍٛ ٚايك10١ً)
. ايصٖيب: 58يبٓإ، ز.ت، ايػؿط ا٭ٍٚ، ايكػِ ا٭ٍٚ، م -بريٚت -زاض ايجكاؾ١ -ؾطٜؿ١

ز سكك٘ ٚنبط ْك٘ ٚعًٖل عًٝ٘: ز. بؿاض عٛا - هاضٜذ اإلغ٬ّ ٚٚؾٝات املؿاٖري ٚا٭ع٬ّ
، ايرتمج١ 100/ 14ّ،  2003ٖـ/  1424، 1ط  -بريٚت -زاض ايػطا اإلغ٬َٞ -َعطٚف

/ 1 ّ، 2002، َاٜٛ 15ط  -بريٚت  –زاض ايعًِ ي٬ًُٜني -ايعضنًٞ: ا٭ع٬ّ. 156ضقِ 
218. 

غًػ١ً  -ٚظاض٠ ايجكاؾ١ ٚاإلضؾاز ايكَٛٞ -ذبكٝل: ىلبطاِٖٝ ؾبٛح -( بطْاَر ؾٝٛر ايطعٝين11)
 .  42ّ، م  1962ٖـ/  1381زَؿل،  -(4سٝا٤ ايرتاخ ايكسِٜ )َطبٛعات َسٜط١ٜ ىل

هكسِٜ ٚذبكٝل: ز.  -٤ٌَ ايعٝب١ مبا مجع بطٍٛ ايػٝب١ يف ايٛد١ٗ ايٛد١ٗٝ ىل  اسبطَني َه١ ٚطٝب١ (12)
 . 136/ 2ّ،  1982ٖـ/  1402هْٛؼ،  -ايساض ايتْٛػ١ٝ يًٓؿط -ضبُس اسببٝب بًدٛد١

صب١ً َعٗس  -ذبكٝل: عبس ايععٜع ا٭ٖٛاْٞ –بٞ ايطبٝع( ابٔ ايؿاط ايػبيت: بطْاَر ابٔ أ13)
. ٚاْظط: ايتٓبهيت: ٌْٝ ا٫بتٗاز 260ّ، م  1955ااًس ا٭ٍٚ،  -املدطٛطات ايعطب١ٝ

َٓؿٛضات ن١ًٝ ايسع٠ٛ  -ىلؾطاف ٚهكسِٜ: عبس اسبُٝس عبس اهلل اهلطا١َ -بتططٜع ايسٜباز
 .40 ، ايرتمج١ ضق77ِّ، م  1989، 1ط  -ططابًؼ  –اإلغ١َٝ٬
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أملاْٝا  -زاض ؾطاْع ؾتآٜط ؾتٛهػاضت يًٓؿط -باعتٓا٤: ز. ىلسػإ عباؽ -ايٛايف بايٛؾٝات (14)
/ 7ّ، 1991ٖـ/ 1411، 3ط  -بايتعإٚ َع املعٗس ا٭ملاْٞ يٮحباخ ايؿطق١ٝ ببريٚت 

349 . 
، 420/ 4ّ، 1993ٖـ/ 1414بريٚت،  -زاض ازبٌٝ-يف أعٝإ املا١٥ ايجا١َٓايسضض ايها١َٓ  (15)

  1161ايرتمج١ ضقِ 
هْٛؼ،  -يٝبٝا -ايساض ايعطب١ٝ يًهتاا -ذبكٝل ٚىلعساز: عبس اسبؿٝظ َٓكٛض -بطْاَر ايتذٝيب (16)

 . 129-128ّ، م  1981

 . 374/ 2، أظٖاض ايطٜا  (17)
 . 375/ 2أظٖاض ايطٜا ،  (18)
 .129-128بطْاَر ايتذٝيب، م  (19)
  ، ٚمل ٜصنط هاضٜذ ٚؾاه٘.١113 ضقِ ، ايرتمج313م ، 1، م8، ؽ( ابٔ عبس املًو: ايص20ٌٜ)
 ، ٚمل ٜصنط هاضٜذ ٚؾاه٘. 43، ايرتمج١ ضقِ 531م ، 2، م8ؽ ،( ابٔ عبس املًو: ايص21ٌٜ)
 . 59، ايرتمج١ ضقِ 541-540م ، 2، م8، ؽ( ابٔ عبس املًو: ايص22ٌٜ)
 .99، ايرتمج١ ضقِ 307-303م ، 1، م8، ؽ( ابٔ عبس املًو: ايص23ٌٜ)
َٓؿٛضات املهتب١ ايعتٝك١  -ذبكٝل: ز. ضبُس ا٭محسٟ أبٛ ايٓٛض -أمسا٤ ايطداٍزض٠ اسبذاٍ يف  (24)

 . 506، ايرتمج١ ضقِ 62/ 2ّ،  1971ٖـ/  1391، 1ط  -بتْٛؼ ٚزاض ايرتاخ بايكاٖط٠
 . 129-128بطْاَر ايتذٝيب، م  (25)
زاض  -ايرتغٞ هكسِٜ ٚربطٜر ٚهعًٝل: ز. عبس اهلل املطابط -( ابٔ عػهط ٚابٔ مخٝؼ: أع٬ّ َايك26١)

ٖـ/  1420، 1ط  -ايطباط -ٚزاض ا٭َإ يًٓؿط ٚايتٛظٜع -بريٚت –ايػطا اإلغ٬َٞ
صب١ً  -. ٚضادع: ز. عبس اهلل املطابط ايرتغٞ: غبت١ َٔ خ٬ٍ أع٬ّ َايك130١ّ، م  1999

  .  148ّ، م  1989(، 3ايعسز ) -ن١ًٝ اٯزاا بتطٛإ
ىلثبات َا يٝؼ َٓ٘ بٓس ملٔ أضاز ايٛقٛف ع٢ً سكٝك١ ( ز. ضبُس ايؿطٜـ: َكس١َ ذبكٝك٘ يهتاا )27)

ايػًػ١ً  -َٓؿٛضات ااُع ايجكايف -( ٭بٞ ايعباؽ ايععيفايسٜٓاض ٚايسضِٖ ٚايكاع ٚاملٓس
 .  17ّ، م  1999اإلَاضات ايعطب١ٝ املتشس٠،  -أبٛ تيب -( 6ا٭ْسيػ١ٝ )
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 .  349/ 7ايٛايف بايٛؾٝات،  (28)
 -سكك٘ ٚخطز أسازٜج٘: خريٟ غعٝس -ّ ي٘: ز. غٝس سػني ايعؿاْٞقٖس -غري أع٬ّ ايٓب٤٬  (29)

 . 339/ 17ز.ت،  -ايكاٖط٠ -املهتب١ ايتٛؾٝك١ٝ
ذبكٝل: ز. ضبُس  -ابٔ ضؾٝس ايػبيت: ىلؾاز٠ ايٓكٝح يف ايتعطٜـ بػٓس ازباَع ايكشٝحاْظط: ( 30)

 . 80هْٛؼ، ز.ت، م  -ايساض ايتْٛػ١ٝ يًٓؿط -اسببٝب بًدٛد١
-زاض قازض -ذبكٝل: ز. ىلسػإ عباؽ -ايطٝب َٔ غكٔ ا٭ْسيؼ ايططٝب ْؿح( املكطٟ: 31)

ذبكٝل: ز.  -. ابٔ ا٭باض: ايته١ًُ يهتاا ايك١ً 643/ 2، ّ، 1968ٖـ/  1388بريٚت، 
، 193/ 2ّ،  1995ٖـ/  1415بريٚت،  -يبٓإ  -زاض ايؿهط يًطباع١ -عبس ايػ٬ّ اهلطاؽ

. ابٔ أٜبو 156، ايرتمج١ ضقِ 100/ 14، . ايصٖيب: هاضٜذ اإلغ514ّ٬ايرتمج١ ضقِ 
 -َ٪غػ١ ايطغاي١ -. عُط ضنا نشاي١: َعذِ امل٪يؿني349/ 7ايكؿسٟ: ايٛايف بايٛؾٝات، 

 . 1784، ايرتمج١ ضقِ 247/ 1ّ،  1993ٖـ/  1414، 1ط  -بريٚت
 . 46-44بطْاَر ؾٝٛر ايطعٝين، م  (32)
ابٔ ا٭باض: ٚاْظط: . 941 ، ايرتمج١ ضق357ِ-352م ، 6، ؽايصٌٜابٔ عبس املًو:  (33)

 .271، ايرتمج١ ضقِ 104-102/ 2ايته١ًُ، 

 . 130بطْاَر ايتذٝيب، م  (34)
 . 74، ايرتمج١ ضقِ 274-272م ، 1، م8ؽ ،( ابٔ عبس املًو: ايص35ٌٜ)

/ 2. ابٔ ا٭باض: ايته١ًُ، 613، ايرتمج١ ضقِ 212-210م ، 6ؽ ،( ابٔ عبس املًو: ايص36ٌٜ)
 . 385، ايرتمج١ ضقِ 149-150

 .133، ايرتمج١ ضقِ 64-61م ، 6، ؽ( ابٔ عبس املًو: ايص37ٌٜ)
، م 2، م8ؽ. 132ٚ، ايرتمج١ ضقِ 344-342، م 1، م8، ؽ( ابٔ عبس املًو: ايص38ٌٜ)

، ٚشنط إٔ ٚؾاه٘ 229-226/ 2. ابٔ اشبطٝب: اإلساط١، 22، ايرتمج١ ضقِ 516-518
 ّ.   1256ٖـ/  654ناْي غ١ٓ 

، 228/ 2. ٚاْظط: ابٔ اشبطٝب: اإلساط١، 517م ، 2، م8، ؽٌٜ( ابٔ عبس املًو: ايص39)
ٚؾٝٗا مت هكشٝـ اغِ ايؿٝذ احملسخ أبٞ ايعباؽ ايععيف يف ٖصا ايتشكٝل يإلساط١، سٝح 
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ٚضزت ن١ًُ )ايػطبٞ( بس٫ّ َٔ )ايععيف(، ٚايكشٝح )ايععيف( نُا ٚضزت يف )ايصٌٜ 
 ٚايته١ًُ(. 

. ٚعٔ 709، ايرتمج١ ضقِ 275-253م ، 6، ؽصٌٜ( اْظط يف هطمجت٘: ابٔ عبس املًو: اي40)
، ايرتمج١ ضقِ 51/ 2هتًُصٙ ع٢ً ٜس ؾٝد٘ أبٞ ايعباؽ ايععيف اْظط: ابٔ ا٭باض: ايته١ًُ، 

 .   156، ايرتمج١ ضقِ 57/ 2، 135
 . 71، ايرتمج١ ضقِ 270م ، 1، م8ؽ ،( ابٔ عبس املًو: ايص41ٌٜ)
 . 636، ايرتمج١ ضقِ 369، 327-323م ، 1، م5، ؽ( ابٔ عبس املًو: ايص42ٌٜ)
 . 261( ابٔ ايؿاط ايػبيت: بطْاَر ابٔ أبٞ ايطبٝع، م 43)
 ، ٚمل ٜصنط غ١ٓ ٚؾاه٘. 418، ايرتمج١ ضقِ 157م ، 6ؽ ،( ابٔ عبس املًو: ايص44ٌٜ)
 .26-25( اْظط هطمجت٘ يف: ابٔ ضؾٝس ايػبيت: ٤ٌَ ايعٝب١، َكس١َ ايتشكٝل، م 45)
 . 136/ 2ب١، ( ابٔ ضؾٝس ايػبيت: ٤ٌَ ايع46ٝ)
. ٚاْظط: أبٛ ايعباؽ ايععيف: زعا١َ ايٝكني يف ظعا١َ 47-42( بطْاَر ؾٝٛر ايطعٝين، م 47)

ايطباط، ز.  -َهتب١ خس١َ ايهتاا -ذبكٝل: ز. أمحس ايتٛؾٝل-املتكني )َٓاقب ايؿٝذ أبٞ ٜعع٣(
 .43-42ت، م 

 .58م ، 1، م1ؽ ،( ابٔ عبس املًو: ايص48ٌٜ)
 .504م ، 2، م8، ؽ( ابٔ عبس املًو: ايص49ٌٜ)
  .519م ، 2، م8ؽ ،( ابٔ عبس املًو: ايص50ٌٜ)
، 77. ٚاْظط: ايتٓبهيت: ٌْٝ ا٫بتٗاز بتططٜع ايسٜباز، م 260بطْاَر ابٔ أبٞ ايطبٝع، م  (51)

 .40ايرتمج١ ضقِ 
 . 13اختكاض ا٭خباض، م  (52)
 . 20اختكاض ا٭خباض، م  (53)
 .29اختكاض ا٭خباض، م  (54)
زاض أبٞ ضقطام يًطباع١  -زضاغ١ ٚذبكٝل: عبس ايكازض بٛبا١ٜ -ط مل٪يـ صبٍٗٛ( َؿاخط ايىب55)

 . 175ّ، م  2005، 1ط  -ايطباط -ٚايٓؿط
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ذبكٝل: ز. غٌٗٝ ظناض ٚأ. عبـس ايكـازض    -( اسبًٌ املٛؾ١ٝ يف شنط ا٭خباض املطانؿ١ٝ مل٪يـ صب56ٍٛٗ)
ٖـــ/ 1399، 1ط  -ااملػــط -ايــساض ايبٝهــا٤ -ْؿــط ٚهٛظٜــع زاض ايطؾــاز اسبسٜجــ١ -ظَاَــ١
 . 168ّ، م 1979

هاضٜذ ابٔ خًسٕٚ املػ٢ُ زٜٛإ املبتسأ ٚاشبى يف أٜاّ ايعطا ٚايىبط َٚٔ عاقطِٖ َٔ شٟٚ  (57)
َطادع١: ز. غٌٗٝ  -نبط املنت ٚٚنع اسبٛاؾٞ ٚايؿٗاضؽ: أ. خًٌٝ ؾشاز٠  -ايؿإٔ ا٭نى

 . 501 /6 ّ، 2000ٖـ/  1421بريٚت،  -زاض ايؿهط -ظناض
 . 375-374/ 2ض ايطٜا ، أظٖا (58)
 .156، ايرتمج١ ضقِ 101/ 14، هاضٜذ اإلغ٬ّ (59)
 -ايعكط ايجايح: عكط املطابطني ٚاملٛسسٜٔ يف املػطا ٚا٭ْسيؼ -زٚي١ اإلغ٬ّ يف ا٭ْسيؼ (60)

، 2ط  -ايكاٖط٠ -َهتب١ اشباظبٞ -ايكػِ ايجاْٞ: عكط املٛسسٜٔ ٚاْٗٝاض ا٭ْسيؼ ايهى٣
 . 536ّ، م  1990ٖـ/  1411

 -زاض ايؿهط -ذبكٝل: ز. ضبُس ضنٛإ ايسا١ٜ  -هٓعٜ٘ ا٭ْبٝا٤ عُا ْػب٘ ىليِٝٗ سجاي١ ا٭غبٝا٤ (61)
 . 76-75ّ، م  1990، 1ط  -بريٚت 

( اْظط: عبس اسبٞ ايهتاْٞ: ؾٗطؽ ايؿٗاضؽ ٚا٭ثبات َٚعذِ املعادِ ٚاملؿٝدات ٚاملػًػ٬ت 62)
ّ،  1982ٖـ/  1402، 2ط  –بريٚت  -زاض ايػطا اإلغ٬َٞ -ذبكٝل: ز. ىلسػإ عباؽ  -
. 218/ 1ايعضنًـٞ: ا٭عـ٬ّ،   . 489، ايرتمج١ ضقـِ  855/ 2، 462، ايرتمج١ ضقِ 826/ 2

 ٞ / 1، 1960ّٖــ/  1380، 2ط  -هطـٛإ   -عبس اهلل نٕٓٛ: ايٓبٛؽ املػطبٞ يف ا٭زا ايعطبـ
160. 

 . 44، 43( بطْاَر ؾٝٛر ايطعٝين، م 63)
 .168( بطْاَر ؾٝٛر ايطعٝين، م 64)
 . 441م ، 2، م1ؽ ،( ابٔ عبس املًو: ايص65ٌٜ)
 .  518م ، 2، م8ؽ ،( ابٔ عبس املًو: ايص66ٌٜ)
 . 559، ايرتمج١ ضقِ 280م ، 1، م5ؽ ،( ابٔ عبس املًو: ايص67ٌٜ)
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/ 7. ابٔ أٜبو ايكؿسٟ: ايٛايف بايٛؾٝات، 156، ايرتمج١ ضقِ 100/ 14، هاضٜذ اإلغ٬ّ (68)
349   . 

 . 339/ 17، غري أع٬ّ ايٓب٤٬ (69)
 . 1784، ايرتمج١ ضقِ 247/ 1َعذِ امل٪يؿني،  (70)
 . 43( بطْاَر ؾٝٛر ايطعٝين، م 71)
( شنطٙ ايعضنًٞ بعٓٛإ: )َٓٗاز ايطغٛر يف عًِ ايٓاغذ ٚاملٓػٛر(، ٚشنط أْ٘ طبطٛط يف 72)

ٜٛدس دع٤ طبطٛط َٓ٘ باشبعا١ْ ايعا١َ بايطباط. ٚقس . نُا 218/ 1ا٭ع٬ّ،  بػساز. اْظط:
سض َطنع ايٓؿط ايعًُٞ جباَع١ املًو عبس ايععٜع جبس٠، نُٔ غًػ١ً أحباخ َطنع حبٛخ أق

أمحس بٔ ضبُس  ن١ًٝ اٯزاا ٚايعًّٛ اإلْػا١ْٝ بازباَع١ نتاّبا بعٓٛإ: )اإلَاّ أبٛ ايعباؽ
ٚاملٓػٛر" َٔ أٍٚ ايهتاا ىل  ْٗا١ٜ  ايععيف َٚػا٥ً٘ َٔ نتاب٘: "َٓٗاز ايطغٛر ىل  عًِ ايٓاغذ

"َا ٜظٔ أْ٘ هطدٝح ٚيٝؼ برتدٝح"(، ذبكٝل ٚزضاغ١: ز/ ؾاهٔ سػٔ عبس ايطمحٔ ؾكٌ: 
ايهتاا زضاغ١ ناؾ١ٝ عٔ غري٠ أبٞ ايعباؽ ايععيف  سًٛاْٞ، ٜٚتهُٔ ايكػِ ا٭ٍٚ َٔ

ّ( يف ؾكًٗا ا٭ٍٚ، ٖٚٞ ايؿرت٠ اييت 1235-1161ٖـ/ 633-557ايػبيت بني غٓيت )
اإلغ٬َٞ. نُا هٓاٚيي ايباسج١ يف ايؿكٌ ايجاْٞ باملػطا  ؾٗست زٚييت املٛسسٜٔ ٚاملطٜٓٝني

ٚاملٓػٛر ٚأِٖ املكٓؿات يف ْاغذ ايكطإٓ َٚٓػٛخ٘، ٚنصيو ْاغذ  أ١ُٖٝ عًِ ايٓاغذ
باإلناؾ١ ٭ِٖ املكٓؿات يف عًِ ايٓاغذ ٚاملٓػٛر يف ب٬ز املػطا  اسبسٜح َٚٓػٛخ٘،

بتكسِٜ ٚقـ ْػدت٘ ايعطبٞ. ٚيف ايكػِ ايجاْٞ اٖتُي ايباسج١ بتشكٝل ايهتاا، ٚشيو 
 ٚقش١ ْػبتٗا ىل  قاسبٗا، ثِ قاَي بتشكٝل ْل ايهتاا ْؿػ٘.

 م )ز(.  ، ٭بٞ ايعباؽ ايععيف ( ز. أمحس ايتٛؾٝل: َكس١َ ذبكٝك٘ يهتاا: زعا١َ ايٝكني73)
 -( 6ايػًػ١ً ا٭ْسيػ١ٝ ) -َٓؿٛضات ااُع ايجكايف -( قاّ بتشكٝك٘ ٚربطػب٘: ز. ضبُس ايؿطٜـ74)

 .171ّ، عسز ايكؿشات  1999َاضات ايعطب١ٝ املتشس٠، اإل -أبٛ تيب

 .30َكس١َ احملكل، م  -( أبٛ ايعباؽ ايععيف: ىلثبات َا يٝؼ َٓ٘ بٓس 75)
  .420م ، 2، م8ؽ ،( ابٔ عبس املًو: ايص76ٌٜ)
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املطبع١  -ذبكٝل: غعٝس أعطاا -املككس ايؿطٜـ ٚاملٓعع ايًطٝـ يف ايتعطٜـ بكًشا٤ ايطٜـ (77)
 . 47ّ، م  1993ٖـ/  1414، 2ط  -ايطباط -املًه١ٝ

زاض  -. ٚاْظط: ابٔ غٛز٠: زيٌٝ َ٪ضر املػطا ا٭قك175٢( َؿاخط ايىبط مل٪يـ صبٍٗٛ، م 78)
، 815، ضقِ 140ّ، م 1997ٖـ/ 1418، 1ط  -بريٚت -ايؿهط يًطباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع

سٝح  ّ، ٖٚٛ هاضٜذ غري قشٝح،1361ٖـ/ 763ٚقس دعٌ ٚؾا٠ أبٞ ايعباؽ ايععيف غ١ٓ 
ََٔ هطمجٛا ي٘     ّ. 1235ٖـ/ 633ٖٚٛ  -نُا غبل -ؽبايـ هاضٜذ ايٛؾا٠ ايصٟ أمجع عًٝ٘ نٌ 

َٓؿٛضات  -اعت٢ٓ بٓؿطٙ ٚهكشٝش٘: ضبُس ايؿاغٞ ٚأزٚيـ ؾٛض -أْؼ ايؿكري ٚعع اسبكري (79)
غًػ١ً  -داَع١ ضبُس اشباَؼ بايطباط -ن١ًٝ اٯزاا -املطنع ازباَعٞ يًبشح ايعًُٞ

 . 25ّ، م  1965(، 1ظٜاض١ٜ ) -(2ايطس٬ت )
 .2-1م ، ( أبٛ ايعباؽ ايععيف: زعا١َ ايٝكني80)
ايعكاا: بهػط ايعني، سكٔ بإغباْٝا ٜكع يايٞ "دٝإ"، ٚناْي املعطن١ بايتشسٜس يف غٌٗ ( 81)

 Las Navas deٜكع دٓٛبٞ غطا ٖصا اسبكٔ عٓس املٛنع املعطٚف ايّٝٛ باغِ )

Tolosaنِ( يايٞ ؾطم "٫ناضٚيٝٓا" ) 5ع٢ً بعس ) ( مبسٜط١ٜ دٝإ اسباي١ٝLa 

Carolina ٚهعطف ٖصٙ املعطن١ يف ايتٛاضٜذ ايٓكطا١ْٝ مبعطن١ ٖهاا أٚ عكاا هٛيٛغا ،)
(Las Navas de Tolosaيٛقٛعٗا ؾٛم صبُٛع١ َٔ ايٛزٜإ ايكػري٠ )–  اييت ذبٝط بٗا

أّٜها مبٛقع١ "ُأبس٠" ، ُٚهعطف Sierra Morinaهكع يف غؿح دبٌ ايؿاضات ازبٓٛبٞ  –ايطب٢
يٛقٛعٗا ع٢ً َكطب١ َٔ يايٞ غطا  ٖصٙ املس١ٜٓ، ٚهعطف يف ايتٛاضٜذ اإلغ١َٝ٬ مبٛقع١ 

َٔ املعاقب١ ع٢ً ايصْب، ٚىلمنا "ائعكاا" بهػط  –نُا قس ٜتبازض ىل  ايصٖٔ–ائعكاا، ٚيٝػي 
ٛقٛعٗا بني ايعني مجع "َعَكَب١" بايتشطٜو، ٢ٖٚ املطق٢ ايكعب َٔ ازبباٍ، ٚمسٝي بصيو ي

ايطب٢ ٚايت٬ٍ املاْع١، ٚىلٕ نإ بع  ايؿعطا٤ قس اغتدسَٛا املع٢ٓ ا٭ٍٚ )املعاقب١ ع٢ً 
ايصْب( ْٚػبٛٙ ىل  اغِ املعطن١ يف َعط  ايتًٜٛح بػهب اهلل ٚعكاب٘ يًُٛسسٜٔ; ٭ِْٗ 
اعتُسٚا ع٢ً نجطهِٗ ٚمل ٜعتُسٚا ع٢ً عْٛ٘ غبشاْ٘ ٚهعا . اْظط: اسبُريٟ: ايطٚ  املعطاض 

ّ، م  1984، 2ط  -بريٚت-َهتب١ يبٓإ -ذبكٝل: ز. ىلسػإ عباؽ -يف خى ا٭قطاض
 –2ط  –ايكاٖط٠ –زاض املعاضف –ذبكٝل: ز. سػني َ٪ْؼ  -. ابٔ ا٭باض: اسب١ً ايػريا416٤
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 –َهتب١ اشباظبٞ -. أ. عٓإ: عكط املطابطني ٚاملٛسس1ٜٔ، اسباؾ١ٝ ضقِ 273/ 2ّ،  1985
. ز. ضبُس بٔ عبس 314-313، 302-301/ 2ّ،  1990ٖـ/  1411، 2ط  -ايكاٖط٠

  .141/ 1ايػ٬ّ بٔ عبٛز: هاضٜذ املػطا، 
 يًهتاا، م: ٖـ، ٚ. ( اْظط: َكس١َ احملكل82)
 يًهتاا، م: ا، ز.    ( اْظط: َكس١َ احملكل83)
، 376-375/ 2. املكطٟ: أظٖاض ايطٜا ، 20( اْظط: ا٭ْكاضٟ ايػبيت: اختكاض ا٭خباض، م 84)

ذبكٝل: ضبُس ىلبطاِٖٝ  -اض٣: ايبٝإ املػطا يف أخباض ا٭ْسيؼ ٚاملػطا، قػِ املٛسسٜٔابٔ عص
-زاض ايػطا اإلغ٬َٞ -ايهتاْٞ، ٚضبُس بٔ هاٜٚي، ٚضبُس ظْٝى، ٚعبس ايكازض ظَا١َ

. ضبُس املْٓٛٞ: املكازض ايعطب١ٝ يتاضٜذ 446ّ، م  1985ٖـ/  1406، 1ط  -بريٚت
َٓؿٛضات ن١ًٝ اٯزاا ٚايعًّٛ  -ْٗا١ٜ ايعكط اسبسٜح املػطا َٔ ايؿتح اإلغ٬َٞ ىل 

غًػ١ً املعطؾ١  -. سهاض٠ املٛسس61ٜٔ-60/ 1ّ،  1983ٖـ/  1404اإلْػا١ْٝ بايطباط، 
. عُط ضنا 48ّ، م  1989، 1ط  -املػطا -ايساض ايبٝها٤-زاض هٛبكاٍ يًٓؿط -ايتاضؽب١ٝ

هلل نٕٓٛ: ايٓبٛؽ املػطبٞ يف عبس ا. 1784، ايرتمج١ ضقِ 247/ 1نشاي١: َعذِ امل٪يؿني، 
ْكً٘ ىل  ايعطب١ٝ: ز. ايػٝس  -ناضٍ بطٚنًُإ: هاضٜذ ا٭زا ايعطبٞ. 160/ 1ا٭زا ايعطبٞ، 

، ز.ت، 2ط  -ايكاٖط٠ -زاض املعاضف -ضادع ايرتمج١: ز. ضَهإ عبس ايتٛاا -ٜعكٛا بهط
يرتادِ )أبٛ ، ٚقس أخطأ يف امس٘ ؾذعً٘ )أبٛ ايعباؽ ضبُس(، ٚايكشٝح يف نتب ا255/ 6

ايعباؽ أمحس(، ٚشنط إٔ يًهتاا طبطٛطتني; ا٭ٚ  يف املتشـ ايىٜطاْٞ أٍٚ ذبي ضقِ 
، ٚملا نإ ايهتاا قس أنًُ٘ ا٫بٔ 1741، ٚايجا١ْٝ يف اإلغهٛضٜاٍ ثإ مبسضٜس ذبي ضقِ 919

كاغِ )أبٛ ايكاغِ(، ؾإٕ ايبع  ٜٓػب٘ ىل  أبٞ ايعباؽ ايععيف، ٚايبع  اٯخط ٜٓػب٘ ىل  أبٞ اي
، ٚقس سظٞ 150ايععيف ايصٟ أنًُ٘ ٚأمت٘. اْظط: ا٭ْكاضٟ ايػبيت: اختكاض ا٭خباض، م 

ايهتاا باٖتُاّ ايباسجني، ؾكاَي ايباسج١ املػطب١ٝ ؾاط١ُ ايٝاظٜسٟ بتشكٝل دع٤ َٓ٘، ٚقسَت٘ 
ّ، نُا قاّ املػتؿطم  1987يٌٓٝ زبًّٛ ايسضاغات ايعًٝا َٔ ن١ًٝ اٯزاا بايطباط غ١ٓ 

بٓؿط َكس١َ ايهتاا ٚهطمجت٘  Fernando de La Granjaٞ ؾطْاْسٚ زٟ ٫دطاغبا اإلغباْ
 يإلغبا١ْٝ يف َكاٍ َِٗ ذبي عٓٛإ:
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- 

"
Fiestas cristianas en Al-Andalus

"
, Al-Andalus, XXXIV, 1969.  

 . 584، ايرتمج١ ضقِ 414/ 15، هاضٜذ اإلغ٬ّ (85)
/ 7. ابٔ أٜبو ايكؿسٟ: ايٛايف بايٛؾٝات، 156، ايرتمج١ ضقِ 101/ 14هاضٜذ اإلغ٬ّ،  (86)

 .1784، ايرتمج١ ضقِ 247/ 1. ٚضادع: عُط ضنا نشاي١: َعذِ امل٪يؿني، 349
 .  67( اْظط: ز. أَني هٛؾٝل ايطٝيب: زضاغات يف هاضٜذ َس١ٜٓ غبت١ اإلغ١َٝ٬، م 87)
90ََ/ 3، ا٫غتككا( ٜكٍٛ ايٓاقطٟ يف )88) ٔ أسسخ عٌُ (: "بٓٛ ايععيف أقشاا غبت١ ِٖ أٍٚ 

 .117ضبُس بٔ هاٜٚي: هاضٜذ غبت١، م  اْظط:ٚاملٛيس ايهطِٜ باملػطا". 
ط  -ايساض ايبٝها٤  -زاض ايجكاؾ١  -ضبُس بٔ هاٜٚي: ايٛايف با٭زا ايعطبٞ يف املػطا ا٭قك٢ (89)

1 ،1983  ،ّ2 /401.  
)يف  أضبٌٝ إٔ أٍٚ َٔ استؿٌ باملٛيس بؿهٌ نبري َٚٓظِ ٖٛ سانِ ايػٝٛطٞ ( ٜصنط اإلَا90ّ)

)ت  يسٜٔ عًٞ بٔ بهتهنيأبٛ غعٝس نٛنىٟ بٔ ظٜٔ ا سايّٝا( املًو املظؿط ايعطامياٍ 
ّ، ٚشنط إٔ ايؿٝذ أبا اشبطاا بٔ زس١ٝ  1190ٖـ/  586ّ( يف غ١ٓ  1232ٖـ/  630

(، ؾأداظٙ ع٢ً شيو ايتٜٓٛط يف َٛيس ايبؿري ايٓصٜطقٓـ ي٘ صبًّسا يف املٛيس ايٓبٟٛ مٖساٙ: )
بس زضاغ١ ٚذبكٝل: َكطؿ٢ ع -بأيـ زٜٓاض. اْظط: ايػٝٛطٞ: سػٔ املككس يف عٌُ املٛيس

-42ّ، م  1985ٖـ/  1405، 1ط  -يبٓإ -بريٚت –زاض ايهتب ايع١ًُٝ -ايكازض عطا
43   . 

-( اْظط: ز. ضبُس ايؿطٜـ: غبت١ اإلغ١َٝ٬، زضاغات يف ايتاضٜذ ا٫قتكازٟ ٚا٫دتُاع91ٞ)
  . 470-469ّ، م  1995، 1املػطا، ط  -أمسري -َٓؿٛضات مجع١ٝ هطإٚ

 . 132/ 1، بٞ( عبس اهلل نٕٓٛ: ايٓبٛؽ املػط92)
-َٓؿٛضات ن١ًٝ اٯزاا -( ضبُس املْٓٛٞ: ٚضقات عٔ اسبهاض٠ املػطب١ٝ يف عكط بين َط93ٜٔ)

 . 268، م ّ 1985ايطباط،  -داَع١ ضبُس اشباَؼ
 . 30-29اختكاض ا٭خباض، م  (94)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A
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 -املكطٟ: ْؿح ايطٝب َٔ غكٔ ا٭ْسيؼ ايططٝب. 47بطْاَر ؾٝٛر ايطعٝين، م اْظط: ( 95)
. أظٖاض 36/ 2ّ،  1968ٖـ/  1388بريٚت، -زاض قازض -سػإ عباؽذبكٝل: ز. ىل

  .5، ساؾ١ٝ ضقِ 13. ا٭ْكاضٟ ايػبيت: اختكاض ا٭خباض، م 95/ 3ايطٜا ، 
. 261. ابٔ ايؿاط ايػبيت: بطْاَر ابٔ أبٞ ايطبٝع، م 46( اْظط: بطْاَر ؾٝٛر ايطعٝين، م 96)

. ابٔ أٜبو ايكؿسٟ: ايٛايف 156ِ ، ايرتمج١ ضق101-100/ 14، ايصٖيب: هاضٜذ اإلغ٬ّ
، ٚقس سٖطف ْػب٘ 40، ايرتمج١ ضقِ 77م ، . ايتٓبهيت: ٌْٝ ا٫بتٗاز349/ 7بايٛؾٝات، 

ؾكاٍ: )ابٔ أبٞ عطؾ١( بايطا٤ امل١ًُٗ، ٚايكشٝح إٔ ْػب٘ ٖٛ )ابٔ أبٞ ععؾ١( بايعاٟ املعذ١ُ. 
/ 1، ايٓبٛؽ املػطبٞ ظط:ّ. اْ 1251ٖـ/  649ٚقس دعٌ أ. عبس اهلل نٕٓٛ هاضٜذ ٚؾاه٘ غ١ٓ 

160 . 
 . 398 م ايبٝإ املػطا، قػِ املٛسسٜٔ، (97)
 . 323/ 5ايعضنًٞ: ا٭ع٬ّ، ٚاْظط:  .374/ 2أظٖاض ايطٜا ،  (98)
 .323/ 5. ٚاْظط: ايعضنًٞ: ا٭ع٬ّ، 398ايبٝإ املػطا، قػِ املٛسسٜٔ، م  (99)
 . 409ايبٝإ املػطا، قػِ املٛسسٜٔ، م  (100)
 . 410ملػطا، قػِ املٛسسٜٔ، م ايبٝإ ا (101)

 .472، م2، م1ؽ. 58ٚم ، 1، م1ؽ ،( ابٔ عبس املًو: ايص102ٌٜ)
  .137، ايرتمج١ ضقِ 357-356م ، 1، م8ؽ ،( ابٔ عبس املًو: ايص103ٌٜ)
زاض املٓكٛض  -ا٭ْٝؼ املططا بطٚ  ايكططاؽ يف أخباض ًَٛى املػطا ٚهاضٜذ َس١ٜٓ ؾاؽ (104)

 .  313، 311ّ، م  1972ايطباط،  -يًطباع١ ٚايٛضاق١ 
 .338/ 17. غري أع٬ّ ايٓب٤٬، 413/ 15، هاضٜذ اإلغ٬ّ (105)
 . 128بطْاَر ايتذٝيب، م  (106)
 .   246/ 7َطادع١: ز. غٌٗٝ ظناض(، -هاضٜذ ابٔ خًسٕٚ )ذبكٝل: أ. خًٌٝ ؾشاز٠ (107)
طا ايعكط ايجايح: عكط املطابطني ٚاملٛسسٜٔ يف املػ -زٚي١ اإلغ٬ّ يف ا٭ْسيؼ (108)

 -َهتب١ اشباظبٞ -ايكػِ ايجاْٞ: عكط املٛسسٜٔ ٚاْٗٝاض ا٭ْسيؼ ايهى٣ -ٚا٭ْسيؼ
  . 536ّ، م  1990ٖـ/  1411، 2ط  -ايكاٖط٠
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. ابٔ ا٭باض: ايته١ًُ، 137، ايرتمج١ ضقِ 357-356م ، 1، م8ؽ ،( ابٔ عبس املًو: ايص109ٌٜ)
 ّ. 1245ٖـ/ 643، ٚشنط إٔ ٚؾاه٘ ناْي غ١ٓ 432، ايرتمج١ ضقِ 168-169/ 2

 . 339/ 17( اْظط: ايصٖيب: غري أع٬ّ ايٓب٤٬، 110)
، 100-99/ 3عُط ضنا نشاي١: َعذِ امل٪يؿني، ٚضادع: . 339/ 17غري أع٬ّ ايٓب٤٬،  (111)

 ، ذبي اغِ )ضبُس ايًدُٞ(. 11941، ايرتمج١ ضقِ 93/ 3، ٚاْظط: 11979ايرتمج١ ضقِ 
َهتب١  -. عباؽ ازبطاضٟ: ا٭زا املػطب243ٞ-239/ 2املكطٟ: أظٖاض ايطٜا ، اْظط: ( 112)

 .323/ 5ايعضنًٞ: ا٭ع٬ّ، . 145/ 1ّ،  1979، 2ط  -ايطباط -املعاضف 
-266. ٚضادع: ضبُس املْٓٛٞ: ٚضقات عٔ اسبهاض٠ املػطب١ٝ، م 376/ 2أظٖاض ايطٜا ،  (113)

  . 100-99/ 3. عُط ضنا نشاي١: َعذِ امل٪يؿني، 267

 . 375/ 2أظٖاض ايطٜا ،  (114)
 .323/ 5. ٚضادع: ايعضنًٞ: ا٭ع٬ّ، 375/ 2أظٖاض ايطٜا ،  (115)
 . 376-375/ 2أظٖاض ايطٜا ،  (116)
  . 117. ضبُس بٔ هاٜٚي: هاضٜذ غبت١، م 376/ 2املكطٟ: أظٖاض ايطٜا ، ( 117)
 . 339/ 17. غري أع٬ّ ايٓب٤٬، 414/ 15، هاضٜذ اإلغ٬ّ (118)
 .398، قػِ املٛسسٜٔ، م اْظط: ابٔ عصاض٣: ايبٝإ املػطا( 119)
ذبكٝل َٚطادع١: ز. ؽ. ن٫ٕٛ  ٚ  -ابٔ عصاض٣: ايبٝإ املػطا يف أخباض ا٭ْسيؼ ٚاملػطا (120)

  .402-401/ 3، 1983ّ، 3ط  –بريٚت  –ايساض ايعطب١ٝ يًهتاا  –أ. يٝؿ٢ بطٚؾٓػاٍ
 .  446( اْظط: ابٔ عصاضٟ: ايبٝإ املػطا، قػِ املٛسسٜٔ، م 121)
 . ١ٝ168 مل٪يـ صبٍٗٛ، م ( اسبًٌ املٛؾ122)

 . 445( ابٔ عصاضٟ: ايبٝإ املػطا، قػِ املٛسسٜٔ، م 123)
. ضبُس عبس اهلل عٓإ: زٚي١ اإلغ٬ّ 445ابٔ عصاض٣: ايبٝإ املػطا، قػِ املٛسسٜٔ، م ( 124)

ايكػِ -يف ا٭ْسيؼ )ايعكط ايجايح: عكط املطابطني ٚاملٛسسٜٔ يف املػطا ٚا٭ْسيؼ(
ٖـ/ 1411، 2ط -َهتب١ اشباظبٞ بايكاٖط٠-ٚاْٗٝاض ا٭ْسيؼ ايهى٣ ايجاْٞ: عكط املٛسسٜٔ

 . 117. ضبُس بٔ هاٜٚي: هاضٜذ غبت١، م 560-559ّ، م 1990
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  .377/ 2. املكطٟ: أظٖاض ايطٜا ، 398ابٔ عصاض٣: ايبٝإ املػطا، قػِ املٛسسٜٔ، م ( 125)
، ساؾ١ٝ 30خباض، م . ا٭ْكاضٟ ايػبيت: اختكاض ا٭377/ 2املكطٟ: أظٖاض ايطٜا ، ( 126)

 .  380، ايرتمج١ ضقِ 344/ 15، ايصٖيب: هاضٜذ اإلغ٬ّ. 50ضقِ 
 . 138، ايرتمج١ ضقِ 358-357م ، 1، م8ؽ ،( اْظط: ابٔ عبس املًو: ايص127ٌٜ)
 –َهتب١ اشباظب٢  -ذبكٝل: أ. ضبُس عبس اهلل عٓإ  -ابٔ اشبطٝب: اإلساط١ يف أخباض غطْاط١( 128)

، 8ؽ ،ابٔ عبس املًو: ايصٌٜ .191-190/ 4، ّ 1977/  ٖـ 1397، 1ط  -ايكاٖط٠ 
 .159-154م ، 1م

 . 994، ايرتمج١ ضقِ 372-370م ، 6ؽ ،( ابٔ عبس املًو: ايص129ٌٜ)
َهتب١  -ذبكٝل: أ. ضبُس عبس اهلل عٓإ -يف أخباض غطْاط١ ( اْظط: ابٔ اشبطٝب: اإلساط130١)

 . 203-202/ 3ّ،  1975ٖـ/  1395، 1ط  –ايكاٖط٠  -اشباظب٢
 -َهتب١ اشباظب٢ -ذبكٝل: أ. ضبُس عبس اهلل عٓإ  -ابٔ اشبطٝب: اإلساط١ يف أخباض غطْاط١ (131)

  .328-326/ 1، ّ 1973ٖـ /  1393، 2ط  -ايكاٖط٠ 

 . 30-29اختكاض ا٭خباض، م  (132)

 .  267( اْظط: ضبُس املْٓٛٞ: ٚضقات عٔ اسبهاض٠ املػطب١ٝ، م 133)
-هاضٜذ ابٔ خًسٕٚ )ذبكٝل: أ. خًٌٝ ؾشاز٠ .374/ 2 ، ( اْظط: املكطٟ: أظٖاض ايطٜا134)

، ايرتمج١ ضقِ 344/ 15، . ايصٖيب: هاضٜذ اإلغ302ّ٬/ 7َطادع١: ز. غٌٗٝ ظناض(، 
ضبُس عبس اهلل عٓإ: زٚي١ اإلغ٬ّ يف ا٭ْسيؼ  .339/ 17. غري أع٬ّ ايٓب٤٬، 380

ايكػِ ايجاْٞ: عكط -يؼ()ايعكط ايجايح: عكط املطابطني ٚاملٛسسٜٔ يف املػطا ٚا٭ْس
  .536-535 املٛسسٜٔ ٚاْٗٝاض ا٭ْسيؼ ايهى٣، م

ابٔ . 302/ 7َطادع١: ز. غٌٗٝ ظناض(، -هاضٜذ ابٔ خًسٕٚ )ذبكٝل: أ. خًٌٝ ؾشاز٠ ( اْظط:135)
زاض املٓكٛض يًطباع١  -ايكانٞ: دص٠ٚ ا٫قتباؽ يف شنط َٔ سٌ َٔ ا٭ع٬ّ َس١ٜٓ ؾاؽ

. ا٭ْكاضٟ 377/ 2. املكطٟ: أظٖاض ايطٜا ، 432/ 2ّ،  1974ايطباط،  -ٚايٛضاق١
. ضبُس بٔ هاٜٚي: هاضٜذ غبت١، م 182، ساؾ١ٝ ضقِ 115ايػبيت: اختكاض ا٭خباض، م 

118. 
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 . 331م ، ا٭ْٝؼ املططا (136)
  .202-200/ 3ابٔ اشبطٝب: اإلساط١، ( 137)
  . 607، ايرتمج١ ضقِ 522/ 2( هطدِ هلا ابٔ ايكانٞ يف دص٠ٚ ا٫قتباؽ، 138)
  .525/ 2ابٔ ايكانٞ: دص٠ٚ ا٫قتباؽ، ( 139)

 . 129-128بطْاَر ايتذٝيب، م  (140)
 . 132بطْاَر ايتذٝيب، م  (141)
 . 129بطْاَر ايتذٝيب، م  (142)
 . 384-383/ 3( اْظط: ابٔ اشبطٝب: اإلساط١، 143)

 . 432/ 2دص٠ٚ ا٫قتباؽ،  (144)
ايػبيت: اختكاض ا٭خباض، م . ا٭ْكاضٟ 433/ 2، دص٠ٚ ا٫قتباؽابٔ ايكانٞ: اْظط:  (145)

ضبُس بٔ دعؿط ايهتاْٞ: غ٠ًٛ ا٭ْؿاؽ ٚضبازث١ ا٭نٝاؽ مبٔ أقى . 112، ساؾ١ٝ ضقِ 54
سككٗا ٚٚنع ؾٗاضغٗا سؿٝس امل٪يـ: ز. ضبُس محع٠ عًٞ  -َٔ ايعًُا٤ ٚايكًشا٤ بؿاؽ

 ،44/ 3ز.ت،  -زٕٚ َهإ يًٓؿط -(4غًػ١ً املٛغٛع١ ايهتا١ْٝ يتاضٜذ ؾاؽ ) -ايهتاْٞ
 .1400ايرتمج١ ضقِ 

 . 268م  ،. ضبُس املْٓٛٞ: ٚضقات عٔ اسبهاض٠ املػطب90١ٝ/ 3، ( اْظط: ايٓاقطٟ: ا٫غتككا146)

 . 384/ 3اإلساط١،  (147)
، 54، م اختكاض ا٭خباض. ا٭ْكاضٟ ايػبيت: 433/ 2، دص٠ٚ ا٫قتباؽابٔ ايكانٞ: ( 148)

  .112ساؾ١ٝ ضقِ 
 -هٓػٝل ٚذبكٝل: ضبُس سذٞ -ٛع١ أع٬ّ املػطاَٛغ. 385/ 3( ابٔ اشبطٝب: اإلساط١، 149)

. ضبُس بٔ دعؿط 593 /2ّ،  1996ٖـ/  1417، 1ط  -بريٚت -زاض ايػطا اإلغ٬َٞ
ٚقس دا٤ خًع٘ خبٝا١ْ ٚغسض َٔ . 1400، ايرتمج١ ضقِ 44/ 3، ايهتاْٞ: غ٠ًٛ ا٭ْؿاؽ

 ،ّ( 1309-1302ٖـ/  708-701ا٭َري ضبُس ايجايح بٔ ا٭محط املعطٚف باملدًٛع )
سٝح ٚد٘ ابٔ عُ٘ أبٞ غعٝس ؾطز بٔ ىلمساعٌٝ بٔ ٜٛغـ بٔ ا٭محط ايصٟ زاِٖ غبت١ 

هاضٜذ ابٔ خًسٕٚ  اْظط:. بأغاطًٝ٘ ٚاستًٗا ٚقب  ع٢ً بين ايععيف ْٚكًِٗ ىل  ا٭ْسيؼ
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دص٠ٚ ابٔ ايكانٞ:  .303-302/ 7َطادع١: ز. غٌٗٝ ظناض(، -)ذبكٝل: أ. خًٌٝ ؾشاز٠
اختكاض . ا٭ْكاضٟ ايػبيت: 377/ 2أظٖاض ايطٜا ،  . املكطٟ:433/ 2، ا٫قتباؽ
. ٚضادع: ٜٛغـ 82/ 3، . ايٓاقطٟ: ا٫غتككا112، ساؾ١ٝ ضقِ 54، م ا٭خباض

بريٚت،  -امل٪غػ١ ازباَع١ٝ يًسضاغات ٚايٓؿط-ؾهطٟ ؾطسإ: غطْاط١ يف تٌ بين ا٭محط
  .123، 118. ضبُس بٔ هاٜٚي: هاضٜذ غبت١، م 38ّ، م  1982، 1ط 

  .113/ 3، يٓاقطٟ: ا٫غتككاا( 150)
 . 113/ 3، ا٫غتككا (151)
  .527-525/ 2، دص٠ٚ ا٫قتباؽابٔ ايكانٞ: ( 152)
ٚقٌٝ: أبٛ عُط.  (،1161، ايرتمج١ ضقِ 420/ 4 ( نٓاٙ بٗا ابٔ سذط يف )ايسضض ايها١َٓ،153)

  .118ضبُس بٔ هاٜٚي: هاضٜذ غبت١، م اْظط: 
 . 113/ 3، ( ايٓاقطٟ: ا٫غتككا154)

 .154/ 8ايعضنًٞ: ا٭ع٬ّ،  .378-377/ 2كطٟ: أظٖاض ايطٜا ، امل (155)
ذبكٝل: ز.  -. ابٔ ايكانٞ: زض٠ اسبذاٍ يف أمسا٤ ايطدا341ٍ/ 4ابٔ اشبطٝب: اإلساط١،  (156)

، 1ط  -َٓؿٛضات زاض ايرتاخ بايكاٖط٠ ٚاملهتب١ ايعتٝك١ بتْٛؼ -ضبُس ا٭محسٟ أبٛ ايٓٛض
 . 1454ِ ، ايرتمج١ ضق335/ 3ّ،  1971ٖـ/  1391

 .1161، ايرتمج١ ضقِ 420/ 4ايسضض ايها١َٓ،  (157)
. ابٔ ايكانٞ: زض٠ اسبذاٍ، 1161، ايرتمج١ ضقِ 420/ 4ابٔ سذط: ايسضض ايها١َٓ، اْظط:  (158)

 -. َٛغٛع١ أع٬ّ املػطا377/ 2. املكطٟ: أظٖاض ايطٜا ، 1454، ايرتمج١ ضقِ 335/ 3
ضبُس بٔ هاٜٚي:  .154/ 8ا٭ع٬ّ، . ايعضنًٞ: 600/ 2هٓػٝل ٚذبكٝل: ضبُس سذٞ، 

( إٔ ا٫غتككاٚنصيو ايٓاقطٟ يف ) هاضؽب٘. ٚشنط ابٔ خًسٕٚ يف 118هاضٜذ غبت١، م 
-هاضٜذ ابٔ خًسٕٚ )ذبكٝل: أ. خًٌٝ ؾشاز٠ . اْظط:عؿطٜٔ ٚغبعُا١٥ٚؾاه٘ ناْي غ١ٓ 

 . 115/ 3، . ايٓاقطٟ: ا٫غتككا327/ 7َطادع١: ز. غٌٗٝ ظناض(، 

 َكس١َ ايتشكٝل م: ع، ف.  -ايطعٝين ( بطْاَر ؾٝٛر159)

 َكس١َ ايتشكٝل م: ف، م، م.   -( بطْاَر ؾٝٛر ايطعٝين160)



 ٖـ1435 شٚ اسبذ١( 63ز )صب١ً داَع١ أّ ايكط٣ يعًّٛ ايؿطٜع١ ٚايسضاغات اإلغ١َٝ٬، ايعس    258

 ( شنطٙ ابٔ َطظٚم اشبطٝب به١ٝٓ )أبٞ عبس اهلل( ؾكاٍ عٓ٘: "ايؿكٝ٘ اسبػٝب أبٛ عبس اهلل ضبُس161)
ط بٔ ايؿكٝ٘ ايط٥ٝؼ أبٞ ظنطٜا٤ ايععيف ضمح٘ اهلل". اْظط: املػٓس ايكشٝح اسبػٔ يف َآث

هكسِٜ: ز. ضبُٛز  -زضاغ١ ٚذبكٝل: ز. َاضٜا خٝػٛؽ بٝذريا  -ٚضباغٔ ٫َْٛا أبٞ اسبػٔ
 -(5غًػ١ً: ايٓكٛم ٚايسضاغات ايتاضؽب١ٝ ) -ىلقساضات املهتب١ ايٛط١ٝٓ بازبعا٥ط -بٛ عٝاز

. 329ّ، م  1981ٖـ/  1401ازبعا٥ط،  -َٓؿٛضات ايؿطن١ ايٛط١ٝٓ يًٓؿط ٚايتٛظٜع
ػٗا ابٔ اسباز ايُٓريٟ ؾكاٍ عٓ٘: "ايؿكٝ٘ اسبػٝب، ايهاهب ايباضع ٚنصيو نٓاٙ بايه١ٝٓ ْؿ

ااٝس أبٛ عبس اهلل ايععيف". اْظط: ؾٝ  ايعباا ٚىلؾان١ قساح اٯزاا يف اسبطن١ ايػعٝس٠ ىل  
 -بريٚت -زاض ايػطا اإلغ٬َٞ -زضاغ١ ٚىلعساز: ز. ضبُس بٔ ؾكطٕٚ -قػٓط١ٓٝ ٚايعاا

 .242ّ، م  1990، 1ط 
ع٢ً اإلَاض٠ َٔ بعسٙ ابٔ عُ٘ ضبُس بٔ عًٞ بٔ ايؿكٝ٘ أبٞ ايكاغِ ايصٟ نإ  ؾكس هػًب (162)

ٜعٌُ قا٥ّسا يًبشط١ٜ يف غبت١ بس٫ّ َٔ ايكا٥س ؼب٢ٝ ايطْساسٞ ايصٟ ضسٌ ىل  ا٭ْسيؼ، ٚقس 
انططبي أسٛاٍ غبت١ يف عٗسٙ، ٚاختًط ا٭َط ع٢ً بين ايععيف، ؾاْتٗع ايػًطإ أبٛ غعٝس 

. ّ 1327ٖـ/  728كٛاه٘ ىل  غبت١، ٚأغكط ىلَاض٠ ايععؾٝني غ١ٓ املطٜين ايؿطق١ ٚظسـ ب
. 327/ 7َطادع١: ز. غٌٗٝ ظناض(، -هاضٜذ ابٔ خًسٕٚ )ذبكٝل: أ. خًٌٝ ؾشاز٠ اْظط:

، ايرتمج١ ضقِ 242/ 2زض٠ اسبذاٍ، . ابٔ ايكانٞ: 243-242/ 6املكطٟ: ْؿح ايطٝب، 
ََٔ ْظُين ٚىلٜ. 708 سكك٘ ٚقسّ ي٘: ز. ضبُس  -اٙ ايعَإابٔ ا٭محط: ْجري ازبُإ يف ؾعط 

. ابٔ 120ّ، م  1987ٖـ/  1407، 2ط  -بريٚت-َ٪غػ١ ايطغاي١ -ضنٛإ ايسا١ٜ
. 115/ 3ايٓاقطٟ: ا٫غتككا، . 793، ايرتمج١ ضقِ 281/ 4سذط: ايسضض ايها١َٓ، 

  .139/ 7ايعضنًٞ: ا٭ع٬ّ، 

، ايرتمج١ ضقِ 281/ ١4، ابٔ سذط: ايسضض ايهآَ. 12-11/ 3ابٔ اشبطٝب: اإلساط١، ( 163)
، ايرتمج١ ضقِ 242/ 2. زض٠ اسبذاٍ، 300/ 1ابٔ ايكانٞ: دص٠ٚ ا٫قتباؽ، . 793
. ٚاْظط: ايهتاْٞ: 115/ 3. ايٓاقطٟ: ا٫غتككا، 378/ 2. املكطٟ: أظٖاض ايطٜا ، 708

، . ضبُس بٔ هاٜٚي: ايٛايف با٭زا ايعطب1329ٞ، ايرتمج١ ضقِ 349/ 3غ٠ًٛ ا٭ْؿاؽ، 
 .139/ 7. ايعضنًٞ: ا٭ع٬ّ، 119. هاضٜذ غبت١، م 409-410/ 2
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  .242ؾٝ  ايعباا، م  (164)
 .  329املػٓس ايكشٝح اسبػٔ، م  (165)
ايهتاْٞ: غ٠ًٛ . ٚاْظط: 300/ 1. ابٔ ايكانٞ: دص٠ٚ ا٫قتباؽ، 11/ 3اإلساط١،  (166)

. 119-118ضبُس بٔ هاٜٚي: هاضٜذ غبت١، م . 1329، ايرتمج١ ضقِ 349/ 3ا٭ْؿاؽ، 
 .139/ 7ايعضنًٞ: ا٭ع٬ّ، 

 .409/ 2، . ضبُس بٔ هاٜٚي: ايٛايف با٭زا ايعطب378ٞ/ 2املكطٟ: أظٖاض ايطٜا ، ( 167)
 . 378/ 2أظٖاض ايطٜا ،  (168)

 .300/ 1. ابٔ ايكانٞ: دص٠ٚ ا٫قتباؽ، 12-11/ 3ابٔ اشبطٝب: اإلساط١، ( 169)
 .243 /6. ٚاْظط: املكطٟ: ْؿح ايطٝب، 120م ، ْجري ازبُإ (170)

. يهٔ ايبٝي ا٭ٍٚ َٔ ٖصٙ ا٭بٝات ٚضز يف )دص٠ٚ 13-12/ 3( ابٔ اشبطٝب: اإلساط١، 171)
 ( بايكٝػ١ ايتاي300:١ٝ/ 1ا٫قتباؽ ٫بٔ ايكانٞ، 

 أقانٞ ؾاؽ يكس ؾٓتٗا    **    ٚأسسثي ؾٝٗا أَّٛضا ؾٓٝع١
ٖـ/  759-749ايػًطإ أبٛ عٓإ ؾاضؽ املطٜين )ٜٚككس به١ًُ )ؾاضؽ( يف ايبٝي ا٭خري: 

1348-1358 )ّ . 
. ضبُس 300/ 1. ابٔ ايكانٞ: دص٠ٚ ا٫قتباؽ، 14-12/ 3ابٔ اشبطٝب: اإلساط١، ( 172)

  .139/ 7. ايعضنًٞ: ا٭ع٬ّ، 273املْٓٛٞ: ٚضقات عٔ اسبهاض٠ املػطب١ٝ، م 
 .  793، ايرتمج١ ضقِ 281/ 4ايسضض ايها١َٓ،  (173)

ايهتــاْٞ: غــ٠ًٛ  .300/ ٠ٚ1 ا٫قتبــاؽ، ابــٔ ايكانــٞ: دــص. ٚاْظــط: 11/ 3اإلساطــ١،  (174)
ز. ضبُـس بـٔ ؾـكطٕٚ: َظـاٖط ايجكاؾـ١ املػطبٝـ١،        .1329، ايرتمج١ ضقـِ  349/ 3ا٭ْؿاؽ، 

ٖــ/  1406املػـطا،   -ايساض ايبٝها٤-زاض ايجكاؾ١-زضاغ١ يف ا٭زا املػطبٞ يف ايعكط املطٜين
ْــسيؼ يف . ز. ضبُــس عٝػــ٢ اسبطٜــطٟ: هــاضٜذ املػــطا اإلغــ٬َٞ ٚا٭227ّ، م 1985

 -زاض ايكًـِ يًٓؿـط ٚايتٛظٜـع    -ّ(1465ٖــ/   869)-ّ(1213ٖـ/  610ايعكط املطٜين )
 .349ّ، م  1987ٖـ/  1408، 2ط  -ايهٜٛي
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ِٕ َتٛغط، أ٫ُٖٚا:  -اٯٕ-٫ ٜعاٍ ٖصا ايهتاا طبطّٛطا، سٝح ٜعطف َٓ٘ (175) ْػدتإ يف سذ
َٔ اغِ امل٪يـ، قؿش١، خبط أْسيػٞ سسٜح، ٖٚٞ خاي١ٝ  263، بٗا 274ر. ع. م: 

( ست٢ 1، أٍٚ صبُٛع َٔ ٚضق١ )1044ٚايجا١ْٝ: ر. ّ.:  َٔ اٯخط. -ٜػرّيا  –َٚبتٛض٠ 
   ىل  أٍٚ ايعكط ايعًٟٛ، ٚبٗا ٚضز اغِ امل٪يـ. -تٓ٘ا  -(، خبط َػطبٞ ٜطدع174ٚضق١ )

( اْظط: ضبُس ايعطبٞ اشبطابٞ: ايطب ٚا٭طبا٤ يف ا٭ْسيؼ اإلغ١َٝ٬، زضاغ١ ٚهطادِ 176)
 .  77/ 1ّ،  1988، 1ط -بريٚت  -زاض ايػطا اإلغ٬َٞ -كٛمْٚ

. ٚضادع: ز. ضبُس عٝػ٢ اسبطٜطٟ: هاضٜذ املػطا 329املػٓس ايكشٝح اسبػٔ، م (177)
 . 339اإلغ٬َٞ ٚا٭ْسيؼ يف ايعكط املطٜين، م 

. ٚضادع: ضبُس 307/ 1. ابٔ ايكانٞ: دص٠ٚ ا٫قتباؽ، 122م ، ابٔ ا٭محط: ْجري ازبُإ( 178)
 .274ْٓٛٞ: ٚضقات عٔ اسبهاض٠ املػطب١ٝ، م امل

 . 121ْجري ازبُإ، م  (179)

   ( بأبٞ ظٜس.113/ 3، ا٫غتككا( نٓاٙ ايٓاقطٟ يف )180)
 .313/ 3ايعضنًٞ: ا٭ع٬ّ، . 357-356/ 2( اْظط: املكطٟ: أظٖاض ايطٜا ، 181)
  . 398/ 2دص٠ٚ ا٫قتباؽ،  (182)
 . 356/ 2أظٖاض ايطٜا ،  (183)
 .357-356/ 2. املكطٟ: أظٖاض ايطٜا ، 398/ 2ايكانٞ، دص٠ٚ ا٫قتباؽ،  ( اْظط: اب184ٔ)
ٖٛ: أبٛ عبس اهلل ضبُس بٔ عبس ايطمحٔ بٔ ىلبطاِٖٝ بٔ ؼب٢ٝ بٔ ضبُس بٔ غعٝس بٔ ضبُس بٔ ( 185)

ّ، 1261ٖـ/ 660ؾتٛح بٔ ضبُس بٔ أٜٛا بٔ ضبُس ايًدُٞ، َٔ أٌٖ ضْس٠ ٚٚيس بٗا غ١ٓ 
سٙ نإ عامّلا بايطب، ُٚعطف باسبهِٝ، ؾاْػشب يكب٘ ع٢ً ُعطف بابٔ اسبهِٝ; ٭ٕ دس ٚاي

ا٭غط٠ نًٗا، ٚنإ ابٔ اسبهِٝ ع٢ً قسض نبري َٔ ايؿه١ًٝ َٚهاضّ ا٭خ٬م، ضب٘با يًعًِ 
ٚايعًُا٤، بطع يف ايعسٜس َٔ ايؿٕٓٛ، سٝح نإ ناهّبا بًّٝػا، ٚأزّٜبا ؾاعّطا، ٚخطاّطا صبّٝسا، 

ّٖا، ُٚيكِّب أّٜها  ٖٛ بصٟ ايٛظاضهني زبُع٘ بني ايٛظاض٠ ٚايهتاب١، ٚقس هٛيف بػطْاط١ ٚخطّٝبا َؿ
-340/ 2ّ. اْظط: املكطٟ: أظٖاض ايطٜا ، 1308ٖـ/ 708ّٜٛ عٝس ايؿطط غ١ٓ  -قت٬ّٝ  –

ايعكط ايطابع: ْٗا١ٜ ا٭ْسيؼ  -. أ. ضبُس عبس اهلل عٓإ: زٚي١ اإلغ٬ّ يف ا٭ْسيؼ341
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ّ، م 1997ٖـ/  1417، 4ط  –ايكاٖط٠  -َٞهتب١ اشباظب -ٚهاضٜذ ايعطا املتٓكطٜٔ
462-463 . 

/ 2. ٚاْظط: ضبُس بٔ هاٜٚي: ايٛايف با٭زا ايعطبٞ، 356/ 2املكطٟ: أظٖاض ايطٜا ،  (186)
. ايعضنًٞ: ا٭ع٬ّ، 597/ 2هٓػٝل ٚذبكٝل: ضبُس سذٞ،  -. َٛغٛع١ أع٬ّ املػطا402

3 /313.  
 . 82/ 1املػطا،  ( اْظط: ضبُس املْٓٛٞ: املكازض ايعطب١ٝ يتاضٜذ187)
 .980، ضقِ 167ابٔ غٛز٠: زيٌٝ َ٪ضر املػطا ا٭قك٢، م . 398/ 2، دص٠ٚ ا٫قتباؽ (188)

عُط  .1384، ايرتمج١ ضقِ 36-35/ 3، ضبُس بٔ دعؿط ايهتاْٞ: غ٠ًٛ ا٭ْؿاؽٚضادع: 
، عبس اهلل نٕٓٛ: ايٓبٛؽ املػطبٞ .6887، ايرتمج١ ضقِ 97/ 2ضنا نشاي١: َعذِ امل٪يؿني، 

1 /219.   
  .378/ 2املكطٟ: أظٖاض ايطٜا ،  (189)

 . 357/ 2أظٖاض ايطٜا ،  (190)

 . 359-358/ 2أظٖاض ايطٜا ،  (191)
 . 371، 361/ 2أظٖاض ايطٜا ،  (192)
 . 366-365/ 2أظٖاض ايطٜا ،  (193)
 . 366/ 2أظٖاض ايطٜا ،  (194)
 .158ٔ، م . ٚضادع: ز. ضبُس املْٓٛٞ: سهاض٠ املٛسس380ٜ-379/ 2أظٖاض ايطٜا ،  (195)
 . 383/ 2أظٖاض ايطٜا ،  (196)
. بُٝٓا أٚضز َٓٗا ابٔ ايكانٞ غبعني بّٝتا يف دص٠ٚ 382-380/ 2أظٖاض ايطٜا ،  (197)

 .394-392م ، 2، م8، ؽ. ٚاْظط: ابٔ عبس املًو: ايص356ٌٜ-354/ 1ا٫قتباؽ، 

/ 1ٚأٚضزٖا نصيو ابٔ ايكانٞ يف دص٠ٚ ا٫قتباؽ،  .392-383/ 2أظٖاض ايطٜا ،  (198)
، ٚشنط إٔ ابٔ 400-395م ، 2، م8ؽ ،يف ايصٌٜ . ٚنصيو ابٔ عبس املًو348-354

 خباظ٠ مٖساٖا: امل١ُْٝٛٝ.

  .227-226/ 1، . عبس اهلل نٕٓٛ: ايٓبٛؽ املػطب398ٞ/ 2ابٔ ايكانٞ: دص٠ٚ ا٫قتباؽ،  (199)
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ي٘ ٚاعت٢ٓ  قسّ -( عبس اهلل نٕٓٛ: شنطٜات َؿاٖري ضداٍ املػطا يف ايعًِ ٚا٭زا ٚايػٝاغ200١)
َٓؿٛضات َطنع ايرتاخ ايجكايف املػطبٞ  -ب٘ ٚضهب هطامج٘ ىل  طبكات: ز. ضبُس بٔ ععٚظ

، 1ط  -)ايساض ايبٝها٤/ املػطا( ٚزاض ابٔ سعّ يًطباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع )بريٚت/ يبٓإ(
 . 1049/ 2ّ، 2010ٖـ/ 1430

 . 278/ 1اإلساط١،  (201)

 .  278/ 1اإلساط١،  (202)
 . 357/ 2ا ، أظٖاض ايطٜ (203)
 .  279/ 1اإلساط١،  (204)
 .280-279/ 1ابٔ اشبطٝب، اإلساط١،  .357/ 2املكطٟ: أظٖاض ايطٜا ،  (205)
  .399/ 2ابٔ ايكانٞ: دص٠ٚ ا٫قتباؽ، ( 206)
/ 1، . ٚضادع: عبس اهلل نٕٓٛ: ايٓبٛؽ املػطب399ٞ/ 2( اْظط: ابٔ ايكانٞ: دص٠ٚ ا٫قتباؽ، 207)

زاض ايهتاا ايًبٓاْٞ يًطباع١  -زم عؿٝؿٞ: ا٭زا املػطبٞ. ضبُس بٔ هاٜٚي ٚضبُس قا266
 .    231ّ، م  1960بريٚت،  -َهتب١ املسضغ١ -ٚايٓؿط

عبس اهلل . 357/ 2. املكطٟ: أظٖاض ايطٜا ، 401/ 2( اْظط: ابٔ ايكانٞ: دص٠ٚ ا٫قتباؽ، 208)
( إٔ ٚؾاه٘ 284/ 1بُٝٓا شنط ابٔ اشبطٝب يف )اإلساط١،  .227/ 1، نٕٓٛ: ايٓبٛؽ املػطبٞ

، ايرتمج١ ضقِ 11/ 1ّ، ٚٚاؾك٘ ابٔ ايكانٞ يف )زض٠ اسبذاٍ،  1307ٖـ/  707ناْي غ١ٓ 
( أٚضز ي٘ َكتطؿات 400/ 2(، يهٔ ابٔ ايكانٞ يف نتاب٘ اٯخط )دص٠ٚ ا٫قتباؽ، 7

ٖـ/ 708ّ،  ا ٜطدح إٔ ٚؾاه٘ ناْي غ١ٓ  1308ٖـ/  708ؾعط١ٜ ٚشنط أْ٘ أْؿسٖا غ١ٓ 
1308 .ّ 



ٞٓ يف َغِبَت١               ٞٓ ْٚؿاُطٗـِ ايعًُـ ُٖس ع٢ً زٗبـٛضَبُٓـٛ ايَعَعٔؾ  263            ز. ضب

 ة املصادر ّاملزادع قائن

 أّاًل: املصادر:

 ّ(:1260ٖـ/  658)أبٛ بهط ضبُس بٔ عبس اهلل، ت  ابٔ ا٭ٖباض -

بريٚت،  -يبٓإ  -زاض ايؿهط يًطباع١  -ذبكٝل: ز. عبس ايػ٬ّ اهلطاؽ -ايته١ًُ يهتاا ايك١ً -
 ّ. 1995ٖـ/  1415

 – 2ط  –ايكـاٖط٠   –ضف زاض املعـا  –)دـع٤إ بتشكٝـل: ز. سػـني َـ٪ْؼ(      –اسب١ً ايػريا٤  -
1985   .ّ 

 ّ(:1404ٖـ/  807)أبٛ ايٛيٝس ىلمساعٌٝ بٔ ٜٛغـ، ت  ابٔ ا٭محط -

ََٔ ْظُين ٚىلٜاٙ ايعَـإ   -  -سككـ٘ ٚقـسّ يـ٘: ز. ضبُـس ضنـٛإ ايساٜـ١        -ْجري ازبُإ يف ؾعط 
 ّ. 1987ٖـ/  1407، 2ط  -بريٚت  –َ٪غػ١ ايطغاي١ 

 ّ(: 12ٖـ/  6بٔ عبس اهلل بٔ ىلزضٜؼ، م  )أبٛ عبس اهلل ضبُس بٔ ضبُس اإلزضٜػٞ -
 ّ. 2002ٖـ/  1422ايكاٖط٠،  -َهتب١ ايجكاؾ١ ايس١ٜٝٓ-ْع١ٖ املؿتام يف اخرتام اٯؾام -
 .ّ 1907ازبعا٥ط،  -ْؿط: ٖٓطٟ بريٜؼ -ٚقـ ىلؾطٜكٝا ايؿُاي١ٝ ٚايكشطا١ٜٚ  -

 ا٭ْكاضٟ ايػبيت )ضبُس بٔ ايكاغِ بٔ ضبُس(: -
 -ذبكٝـل: عبـس ايٖٛـاا بـٔ َٓكـٛض      –ٕ بجػط غبت١ َٔ َغـيٓن اٯثـاض   اختكاض ا٭خباض عُا نا -

 ّ. 1983ٖـ/  1403، 2ط -ايطباط –املطبع١ املًه١ٝ 
 ّ(: 1362ٖـ/  764ابٔ أٜبو ايكؿسٟ )ق٬ح ايسٜٔ خًٌٝ، ت  -

زاض ؾطاْع ؾتآٜط ؾتٛهػاضت يًٓؿـط   -باعتٓا٤: ز. ىلسػإ عباؽ  -( 7ايٛايف بايٛؾٝات )ازبع٤  -
 ّ. 1991ٖـ/  1411، 3ط  -بايتعإٚ َع املعٗس ا٭ملاْٞ يٮحباخ ايؿطق١ٝ ببريٚت  -بأملاْٝا

 ّ(: 1322ٖـ/  722ايبازغٞ ايػطْاطٞ )عبس اسبل بٔ ىلمساعٌٝ، نإ سٝ٘ا غ١ٓ  -
 -ذبكٝـل: غـعٝس أعـطاا     -املككس ايؿطٜـ ٚاملٓعع ايًطٝــ يف ايتعطٜــ بكـًشا٤ ايطٜــ      -

 ّ. 1993ٖـ/  1414 ،2ط  -ايطباط  –املطبع١ املًه١ٝ 
 ّ(: 1329ٖـ/  730)ايكاغِ بٔ ٜٛغـ بٔ ضبُس بٔ عًٞ، ت  ايتذٝيب ايػبيت -
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هـْٛؼ،   -يٝبٝـا  -ايساض ايعطب١ٝ يًهتاا -ذبكٝل ٚىلعساز: عبس اسبؿٝظ َٓكٛض  -بطْاَر ايتذٝيب -
1981 .ّ 

 ّ(: 1626ٖـ/  1036)أمحس بابا ايتٓبهيت، ت  ايتٓبهيت -
َٓؿٛضات ن١ًٝ  -ىلؾطاف ٚهكسِٜ: عبس اسبُٝس عبس اهلل اهلطا١َ  -سٜباز ٌْٝ ا٫بتٗاز بتططٜع اي -

 ّ. 1989، 1ط  -ططابًؼ -ايسع٠ٛ اإلغ١َٝ٬ 
 ّ(: 1366ٖـ/  768)أبٛ ايكاغِ ىلبطاِٖٝ بٔ عبس اهلل ايػطْاطٞ، ت  ابٔ اسباز ايُٓريٟ -

زضاغ١ ٚىلعـساز:   -ؾٝ  ايعباا ٚىلؾان١ قساح اٯزاا يف اسبطن١ ايػعٝس٠ ىل  قػٓط١ٓٝ ٚايعاا -
 ّ. 1990، 1ط  -بريٚت -زاض ايػطا اإلغ٬َٞ -ز. ضبُس بٔ ؾكطٕٚ 

 ّ(: 1448ٖـ/  852)ؾٗاا ايسٜٔ أبٛ ايؿهٌ أمحس بٔ عًٞ، ت  ابٔ سذط ايعػك٬ْٞ -
 .ّ 1993ٖـ/  1414بريٚت،  -زاض ازبٌٝ-ايـسضض ايها١َٓ يف أعٝـإ املا٥ـ١ ايجا١َٓ -

 ّ(:    1461ٖـ/  866عبس املٓعِ، ت  اسبُريٟ )أبٛ عبس اهلل ضبُس بٔ -
، 2ط  –بـريٚت   -َهتب١ يبٓـإ   -ذبكٝل: ز. ىلسػإ عباؽ -ايطٚ  املعطاض يف خى ا٭قطاض  -

1984 .ّ 
 ّ(:   1374ٖـ/  776ابٔ اشبطٝب )يػإ ايسٜٔ أبٛ عبس اهلل ضبُس بٔ عبس اهلل، ت  -

 ايكاٖط٠.   -هتب١ اشباظب٢َ-ذبكٝل: أ. ضبُس عبس اهلل عٓإ-اإلساط١ يف أخباض غطْاط١ -
 ّ.  1973ٖـ /  1393 – 2ط –ااًس ا٭ٍٚ  -
 ّ.   1974ٖـ /  1394 – 1ط –ااًس ايجاْٞ  -
 ّ. 1975ٖـ /  1395 – 1ط –ااًس ايجايح  -
 ّ. 1977ٖـ /  1397 – 1ط  –ااًس ايطابع  -
َهتبـ١ ايجكاؾـ١    -ٍ ؾبا١ْذبكٝل ٚزضاغ١: ز. ضبُس نُا -َعٝاض ا٫ختٝاض يف شنط املعاٖس ٚايسٜاض -

 ّ.   2002ٖـ/  1423ايكاٖط٠،  -ايس١ٜٝٓ 
 ايكاٖط٠، ز.ت. -ذبكٝل: ز. أمحس طبتاض ايعبازٟ -ْؿان١ ازبطاا يف ع٬ي١ ا٫غرتاا -

ًُِسٕٚ )عبس ايطمحٔ بٔ ضبُس، ت  -  ّ(: 1406ٖـ/  808ابٔ َخ
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ىبط َٚٔ عاقطِٖ َـٔ شٟٚ  هاضٜذ ابٔ خًسٕٚ املػ٢ُ زٜٛإ املبتسأ ٚاشبى يف أٜاّ ايعطا ٚاي -
َطادع١: ز. غٌٗٝ  -نبط املنت ٚٚنع اسبٛاؾٞ ٚايؿٗاضؽ: أ. خًٌٝ ؾشاز٠  -ايؿإٔ ا٭نى

 ّ. 2000ٖـ/  1421يبٓإ،  -بريٚت -زاض ايؿهط -ظناض
 ّ(: 1217ٖـ/  614ابٔ َخُري ايػبيت )أبٛ اسبػٔ عًٞ بٔ أمحس بٔ مخري ا٭َٟٛ، ت  -

 -زاض ايؿهـط  -ذبكٝل: ز. ضبُس ضنـٛإ ايساٜـ١    -ِٗ سجاي١ ا٭غبٝا٤ هٓعٜ٘ ا٭ْبٝا٤ عُا ْػب٘ ىليٝ -
 ّ. 1990، 1ط  -بريٚت 

 ّ(: 1374ٖـ/  748ايصٖيب )يؼ ايسٜٔ أبٛ عبس اهلل ضبُس بٔ أمحس بٔ عجُإ، ت  -
سكك٘ ٚنبط ْك٘ ٚعًٖل عًٝـ٘: ز. بؿـاض عــٛاز     -هاضٜذ اإلغ٬ّ ٚٚؾٝات املؿاٖري ٚا٭ع٬ّ  -

 ّ. 2003ٖـ/  1424، 1ط  -بريٚت-ا اإلغـ٬َٞزاض ايػـط-َعطٚف
 ّ(: 1321ٖـ/  721ابٔ ضؾٝس ايػبيت )أبٛ عبس اهلل ضبُس بٔ عُط ايؿٗطٟ، ت  -

ايـساض   –ذبكٝل: ز. ضبُس اسببٝب بًدٛدـ١   -ىلؾاز٠ ايٓكٝح يف ايتعطٜـ بػٓس ازباَع ايكشٝح  -
 ّ. 1974هْٛؼ،  -ايتْٛػ١ٝ يًٓؿط

هكـسِٜ ٚذبكٝـل:    - ب١ يف ايٛد١ٗ ايٛد١ٗٝ ىل  اسبطَني َه١ ٚطٝب١ا مجع بطٍٛ ايػ٤ٌَٝ ايعٝب١ مب -
 ّ. 1982ٖـ/  1402هْٛؼ،  -ايساض ايتْٛػ١ٝ يًٓؿط -ز. ضبُس اسببٝب بًدٛد١ 

 ّ(: 14ٖـ/  8)أبٛ اسبػٔ عًٞ بٔ عبس اهلل، م  ابٔ أبٞ ظضع ايؿاغٞ -
زاض املٓكـٛض   -اؽ ا٭ْٝؼ املططا بطٚ  ايكططاؽ يف أخباض ًَٛى املػطا ٚهاضٜذ َس١ٜٓ ؾـ  -

 ّ. 1972ايطباط،  -يًطباع١ ٚايٛضاق١ 
 ّ(: 1505ٖـ/  911)د٬ٍ ايسٜٔ عبس ايطمحٔ بٔ أبٞ بهط، ت  ايػٝٛطٞ -

زاض ايهتب ايعًُٝـ١   -زضاغ١ ٚذبكٝل: َكطؿ٢ عبس ايكازض عطا -سػٔ املككس يف عٌُ املٛيس -
 ّ. 1985ٖـ/  1405، 1ط  -يبٓإ -بريٚت –

 ّ(: 1323ٖـ/  723أبٛ ايكاغِ قاغِ بٔ عبس اهلل بٔ ضبُس ا٭ْكاضٟ، ت ابٔ ايؿاط ايػبيت ) -

ٞ   -بطْاَر بٔ أبٞ ايطبٝع - صبًـ١ َعٗـس املدطٛطـات ايعطبٝـ١،      -ذبكٝل: ز. عبس ايععٜـع ا٭ٖـٛاْ
 .270-252، م 1ّ، َر  1955

 (:ّ 1304ٖـ/  703)أبٛ عبس اهلل ضبُس بٔ ضبُس بٔ عبس املًو، ت ابٔ عبس املًو املطانؿٞ  -
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 ايصٌٜ ٚايته١ًُ يهتابٞ املٛقٍٛ ٚايك١ً: -

يبٓـإ،   -بـريٚت   -زاض ايجكاؾـ١   -ذبكٝل: ز. ضبُس بٔ ؾـطٜؿ١   -ايكػِ ا٭ٍٚ –ايػؿط ا٭ٍٚ  -
 ز.ت.

َطبٛعـات أنازميٝـ١    -هكسِٜ ٚذبكٝل ٚهعًٝل: ضبُس بٔ ؾـطٜؿ١   -ايكػِ ا٭ٍٚ –ايػؿط ايجأَ -
 ّ. 1984املًُه١ املػطب١ٝ، 

 ّ(: 1312ٖـ/  712)أبٛ عبس اهلل ضبُس بٔ ضبُس، ت بعس  مَلٖطاُنٔؿ٢ابٔ ٔعَصاض٣ ا -
 ايبٝإ املػطا يف أخباض ا٭ْسيؼ ٚاملػطا: –
ٍ     –ا٭دعا٤ ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ ٚايجايح  -  –ذبكٝل َٚطادعـ١: ز. ؽ. نـ٫ٕٛ  ٚ أ. يٝؿـ٢ بطٚؾٓػـا

 ّ.1983، 3ط  –بريٚت  –ايساض ايعطب١ٝ يًهتاا 
 بريٚت، ز. ت. –ايساض ايعطب١ٝ يًهتاا  –طادع١: ز. ىلسػإ عباؽ ذبكٝل َٚ –ازبع٤ ايطابع  -
ذبكٝل: ضبُس ىلبطاِٖٝ ايهتاْٞ، ضبُس بٔ هاٜٚي، ضبُس ظْٝـى،   -قػِ املٛسسٜٔ -ازبع٤ اشباَؼ -

 ّ. 1985ٖـ/  1406، 1ط -بريٚت-زاض ايػطا اإلغ٬َٞ-عبس ايكازض ظَا١َ
 ّ(:1235ٖـ/  633)أبٛ ايعباؽ أمحس بٔ ضبُس، ت  ايععيف ايػبيت -

قـاّ   -ىلثبات َا يٝؼ َٓ٘ بس ملٔ أضاز ايٛقٛف ع٢ً سكٝكـ١ ايـسٜٓاض ٚايـسضِٖ ٚايكـاع ٚاملـٓس       -
 -( 6ايػًػـ١ً ا٭ْسيػـ١ٝ )   -َٓؿٛضات ااُع ايجكـايف   -بتشكٝك٘ ٚربطػب٘: ز. ضبُس ايؿطٜـ 

 ّ. 1999اإلَاضات ايعطب١ٝ املتشس٠،  -أبٛ تيب 
َهتبـ١   -ذبكٝـل: ز. أمحـس ايتٛؾٝـل    -قب ايؿٝذ أبٞ ٜعع٣(زعا١َ ايٝكني يف ظعا١َ املتكني )َٓا -

 ايطباط، ز. ت.-خس١َ ايهتاا

ّ( ٚابٔ مخٝؼ )أبـٛ بهـط ضبُـس بـٔ      1238ٖـ/  636)أبٛ عبس اهلل ضبُس بٔ عًٞ، ت  ابٔ عػهط -
 ّ(: 1241ٖـ/  639ضبُس، ت بعس 

ٞ     -أع٬ّ َايك١  - ايػـطا اإلغـ٬َٞ    زاض -هكسِٜ ٚربطٜر ٚهعًٝـل: ز. عبـس اهلل املـطابط ايرتغـ
 ّ. 1999ٖـ/  1420، 1ط  -ببريٚت ٚزاض ا٭َإ يًٓؿط ٚايتٛظٜع بايطباط 

 ّ(:1267ٖـ/  666)أبٛ اسبػٔ عًٞ بٔ ضبُس، ت  ابٔ ايؿداض ايطعٝين -
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ِ      -ذبكٝل: ىلبطاِٖٝ ؾبٛح-بطْاَر ؾٝٛر ايطعٝين - ٚظاض٠  -طبـع َسٜطٜـ١ ىلسٝـا٤ ايـرتاخ ايكـسٜ
 ّ. 1962زَؿل،  -ايجكاؾ١ ٚاإلضؾاز ايكَٛٞ بػٛضٜا

 ّ(: 1616ٖـ/  1025ابٔ ايكانٞ )أمحس بٔ ضبُس بٔ أبٞ ايعاؾ١ٝ املهٓاغٞ، ت بؿاؽ  -

 -زاض املٓكـٛض يًطباعـ١ ٚايٛضاقـ١     -دص٠ٚ ا٫قتباؽ يف شنط َٔ سٌ َٔ ا٭ع٬ّ َس١ٜٓ ؾاؽ  -
 ّ. 1973ايطباط، 

ؿـٛضات زاض ايـرتاخ   َٓ -ذبكٝل: ز. ضبُس ا٭محسٟ أبـٛ ايٓـٛض   -زض٠ اسبذاٍ يف أمسا٤ ايطداٍ -
 ّ. 1971ٖـ/  1391، 1ط  -بايكاٖط٠ ٚاملهتب١ ايعتٝك١ بتْٛؼ 

 ّ(: 1407ٖـ/  810ابٔ قٓؿص ايكػٓطٝين )أبٛ ايعباؽ أمحس بٔ سػٔ بٔ اشبطٝب، ت  -
َٓؿـٛضات   -اعت٢ٓ بٓؿطٙ ٚهكشٝش٘: ضبُس ايؿاغـٞ ٚأزٚيــ ؾـٛض    -أْؼ ايؿكري ٚعع اسبكري -

  ٞ غًػـ١ً   -داَعـ١ ضبُـس اشبـاَؼ بايطبـاط     -ًٝـ١ اٯزاا ن -املطنع ازباَعٞ يًبشـح ايعًُـ
 ّ. 1965(، 1ظٜاض١ٜ ) -(2ايطس٬ت )

 َ٪يـ صبٍٗٛ:  -
 -ايطبـاط  -زاض أبٞ ضقطام يًطباع١ ٚايٓؿـط  -زضاغ١ ٚذبكٝل: عبس ايكازض بٛبا١ٜ –َؿاخط ايىبط -

 ّ. 2005، 1ط 
ْؿـط   -ٚأ. عبس ايكازض ظَاَـ١ ذبكٝل: ز. غٌٗٝ ظناض  -اسبًٌ املٛؾ١ٝ يف شنط ا٭خباض املطانؿ١ٝ  -

 ّ. 1979ٖـ/  1399، 1ط  -املػطا -ايساض ايبٝها٤ -ٚهٛظٜع زاض ايطؾاز اسبسٜج١
 ّ(: 1379ٖـ/  781ابٔ َطظٚم اشبطٝب )أبٛ عبس اهلل ضبُس بٔ أمحس ايتًُػاْٞ، ت  -

-        ٔ زضاغـ١ ٚذبكٝـل: ز. َاضٜـا     -املػٓس ايكـشٝح اسبػـٔ يف َـآثط ٚضباغـٔ ٫َْٛـا أبـٞ اسبػـ
غًػـ١ً:   -ىلقساضات املهتب١ ايٛط١ٝٓ بـازبعا٥ط  -هكسِٜ: ز. ضبُٛز بٛ عٝاز  -ؽ بٝذريا خٝػٛ

ازبعا٥ـط،   -َٓؿٛضات ايؿطن١ ايٛط١ٝٓ يًٓؿـط ٚايتٛظٜـع   -(5ايٓكٛم ٚايسضاغات ايتاضؽب١ٝ )
 ّ. 1981ٖـ/  1401

 ّ(:    1632ٖـ/  1041)أبٛ ايعباؽ أمحس بٔ ضبُس، ت امَلٖكط٣  -
 اض عٝا :أظٖاض ايطٜا  يف أخب -
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َطبعـ١ زبٓـ١   -ذبكٝل: َكطؿ٢ ايػكا ٚىلبـطاِٖٝ اإلبٝـاضٟ ٚعبـس اسبؿـٝظ ؾـًيب      -ازبع٤ ايجاْٞ -
 ّ. 1940ٖـ/  1359ايتأيٝـ ٚايرتمج١ ٚايٓؿط، 

ذبكٝـل: ز.   - ْؿح ايطٝب َٔ غكٔ ا٭ْسيؼ ايططٝب ٚشنط ٚظٜطٖا يػإ ايسٜٔ بٔ اشبطٝـب  -
 .ّ 1968ٖـ/  1388بريٚت،  - زاض قازض -ىلسػإ عباؽ

 )أبٛ ايعباؽ أمحس بٔ خايس(:   ايٓاقطٟ  -
ٟ      -ا٫غتككا ٭خباض زٍٚ املػطا ا٭قكـ٢  - زاض  -ذبكٝـل: دعؿـط ايٓاقـطٟ، ٚضبُـس ايٓاقـط

 .ّ 1954املػطا،  -ايساض ايبٝها٤ -ايهتاا

ّٔا: املزادع العزبٔة ّاملرتمجة:  ثاى

 ز. أَني هٛؾٝل ايطٝيب: -
-َٓؿـٛضات مجعٝـ١ ايـسع٠ٛ اإلغـ١َٝ٬ ايعاملٝـ١      -زضاغات يف هاضٜذ َس١ٜٓ غـبت١ اإلغـ١َٝ٬    -

 يٝبٝا، ز. ت.  -ططابًؼ
 خري ايسٜٔ ايعضنًٞ: -

زاض  -ا٭عـ٬ّ: قاَٛؽ هطادِ ٭ؾٗط ايطداٍ ٚايٓػا٤ َٔ ايعطا ٚاملػـتعطبني ٚاملػتؿـطقني    -
 ّ. 2002، َاٜٛ 15ط  -بريٚت  -ايعًِ ي٬ًُٜني 

 ز. عباؽ ازبطاضٟ: -
 .  ّ 1979، 2ط  -ايطباط -عاضف َهتب١ امل -ا٭زا املػطبٞ -

 عبس اسبٞ ايهتاْٞ: -
ذبكٝـل: ز. ىلسػـإ    -ؾٗطؽ ايؿٗاضؽ ٚا٭ثبات َٚعذِ املعـادِ ٚاملؿـٝدات ٚاملػًػـ٬ت     -

 ّ. 1982ٖـ/  1402، 2ط  -بريٚت –زاض ايػطا اإلغ٬َٞ  -عباؽ 
 عبس ايػ٬ّ بٔ عبس ايكازض بٔ غٛز٠ املطٟ: -

 1418، 1ط  -بـريٚت  -ايؿهط يًطباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜـع   زاض -زيٌٝ َ٪ضر املػطا ا٭قك٢ -
 ّ. 1997ٖـ/ 

 عبس اهلل نٕٓٛ اسبػين: -
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 -َهتبـ١ املسضغـ١   -زاض ايهتـاا ايًبٓـاْٞ يًطباعـ١ ٚايٓؿـط     -ايٓبٛؽ املػطبٞ يف ا٭زا ايعطبٞ -
 ّ. 1961ٖـ/  1381، 2ط  -بريٚت 

سّ ي٘ ٚاعت٢ٓ ب٘ ٚضهـب هطامجـ٘   ق -شنطٜات َؿاٖري ضداٍ املػطا يف ايعًِ ٚا٭زا ٚايػٝاغ١ -
َٓؿٛضات َطنـع ايـرتاخ ايجكـايف املػطبـٞ )ايـساض ايبٝهـا٤/        -ىل  طبكات: ز. ضبُس بٔ ععٚظ

ٖـــ/ 1430، 1ط -املػــطا( ٚزاض ابــٔ ســعّ يًطباعــ١ ٚايٓؿــط ٚايتٛظٜــع )بــريٚت/ يبٓــإ(
2010.ّ 

 عُط ضنا نشاي١: -
ــ١    - ــب ايعطبٝ ــطادِ َكــٓؿٞ ايهت ــ٪يؿني: ه ــريٚت-ايطغــاي١ َ٪غػــ١  -َعذــِ امل ، 1ط  -ب

 .1993ّٖـ/ 1414
 ناضٍ بطٚنًُإ: -

 هاضٜذ ا٭زا ايعطبٞ: -
ضادـع ايرتمجـ١: ز. ضَهـإ عبـس      -ازبع٤ ايػازؽ: ْكً٘ ىل  ايعطب١ٝ: ز. ايػـٝس ٜعكـٛا بهـط     -

 ، ز.ت.2ط  -ايكاٖط٠  -زاض املعاضف  -ايتٛاا 
 ضبُس بٔ هاٜٚي ايطٓذٞ: -

، 1ط  –املػـطا   - ايـساض ايبٝهـا٤   -زاض ايجكاؾـ١   -ا٭قك٢ يف املػطا ايٛايف با٭زا ايعطبٞ -
1983ّ  . 

ايـساض   -زاض ايجكاؾـ١  -َٓؿـٛضات ازبُعٝـ١ املػطبٝـ١ يًتـأيٝـ ٚايرتمجـ١ ٚايٓؿـط       -هاضٜذ غـبت١  -
 . 1982ّٖـ/ 1402، 1ط  -املػطا -ايبٝها٤

 ضبُس بٔ هاٜٚي ٚضبُس قازم عؿٝؿٞ: -
 ّ. 1960بريٚت، -َهتب١ املسضغ١-باع١ ٚايٓؿطزاض ايهتاا ايًبٓاْٞ يًط-ا٭زا املػطبٞ -

 ضبُس بٔ دعؿط بٔ ىلزضٜؼ ايهتاْٞ: -
سككٗـا ٚٚنـع    -غ٠ًٛ ا٭ْؿاؽ ٚضبازث١ ا٭نٝاؽ مبـٔ أقـى َـٔ ايعًُـا٤ ٚايكـًشا٤ بؿـاؽ       -

غًػ١ً املٛغـٛع١ ايهتاْٝـ١ يتـاضٜذ ؾـاؽ     -ؾٗاضغٗا سؿٝس امل٪يـ: ز. ضبُس محع٠ عًٞ ايهتاْٞ
 ت.ز. -زٕٚ َهإ يًٓؿط -( 4)
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 ضبُس سذٞ ٚآخطٕٚ: -

 .ّ 1996ٖـ/  1417، 1ط  -بريٚت -زاض ايػطا اإلغ٬َٞ -َٛغٛع١ أع٬ّ املػطا -
 ز. ضبُس ايؿطٜـ: -

-   ٞ ٕ    -غبت١ اإلغ١َٝ٬: زضاغات يف ايتاضٜذ ا٫قتكـازٟ ٚا٫دتُـاع  -َٓؿـٛضات مجعٝـ١ هطـاٚ
 ّ. 1995، 1املػطا، ط  -أمسري

 ز. ضبُس بٔ ؾكطٕٚ: -
ايــساض  -زاض ايجكاؾــ١ -ملػطبٝــ١، زضاغــ١ يف ا٭زا املػطبــٞ يف ايعكــط املــطٜينَظــاٖط ايجكاؾــ١ ا -

 ّ. 1985ٖـ/  1406املػطا،  -ايبٝها٤
 ضبُس ايعطبٞ اشبطابٞ: -

ٞ   -ايطب ٚا٭طبا٤ يف ا٭ْسيؼ اإلغ١َٝ٬، زضاغ١ ٚهطادِ ْٚكـٛم  -  -زاض ايػـطا اإلغـ٬َ
 ّ. 1988، 1يبٓإ، ط  -بريٚت 

 ز. ضبُس عٝػ٢ اسبطٜطٟ: -
ٖــ/   869)-ّ( 1213ٖــ/   610هاضٜذ املػطا اإلغـ٬َٞ ٚا٭ْـسيؼ يف ايعكـط املـطٜين )     -

 ّ. 1987ٖـ/  1408، 2ط  -ايهٜٛي -زاض ايكًِ يًٓؿط ٚايتٛظٜع -ّ( 1465
 ضبُس املععٚظٟ ٚدعؿط بٓعذٝب١: -

 .ّ 1986، 1ط  -ؾطن١ اهل٬ٍ ايعطب١ٝ يًطباع١ ٚايٓؿط -غبت١ ١ًًَٝٝٚ، ست٢ ٫ ْٓػ٢ -
 ُس املْٓٛٞ:ز. ضب -

-   ٔ داَعـ١ ضبُـس    -َٓؿـٛضات نًٝـ١ اٯزاا    -ٚضقات عٔ اسبهاض٠ املػطب١ٝ يف عكط بـين َـطٜ
 .  ّ 1985ايطباط،  -اشباَؼ 

َٓؿـٛضات   -املكازض ايعطب١ٝ يتاضٜذ املػطا َٔ ايؿتح اإلغـ٬َٞ ىل  ْٗاٜـ١ ايعكـط اسبـسٜح      -
 ّ. 1983ٖـ/  1404ايطباط،  -ن١ًٝ اٯزاا ٚايعًّٛ اإلْػا١ْٝ 

ط  -املػـطا  -ايساض ايبٝهـا٤ -زاض هٛبكاٍ يًٓؿط -غًػ١ً املعطؾ١ ايتاضؽب١ٝ -سهاض٠ املٛسسٜٔ -
1 ،1989 .ّ 

 أ. ضبُس عبس اهلل عٓإ: -
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 ّ. 1990ٖـ/  1411، 2ط  -ايكاٖط٠ –َهتب١ اشباظبٞ -زٚي١ اإلغ٬ّ يف ا٭ْسيؼ -
 ز. ٜٛغـ ؾهطٟ ؾطسإ: -

 .  ّ 1982، 1ط  -بريٚت -َع١ٝ يًسضاغات ٚايٓؿطامل٪غػ١ ازبا -غطْاط١ يف تٌ بين ا٭محط -

 ثالّجا: الدّرٓات:

 ز. عبس اهلل املطابط ايرتغٞ: -

 .   ّ 1989(، 3ايعسز ) –صب١ً ن١ًٝ اٯزاا بتطٛإ  –غبت١ َٔ خ٬ٍ أع٬ّ َايك١  -

 رابّعا: املزادع األديبٔة:

- E. Teres:

-"Linajas arabes en Al-Andalus", Al-Andalus, Vol. 22, (1957).  

- Fernando de La Granja: 

-
"
Fiestas cristianas en Al-Andalus

"
, Al-Andalus, Vol. 34, (1969). 




