
 

 

كىێشهپ

ت٠ٚ١ض٣ ١ٜن١ّ : ْاٚ ٚ ثَٝط٣١ دٛططافٝا٢ٜ ١َْس٠ىل 
 )بٓسْٝذني( ي١ غ١ضضا٠ٚنا٢ْ ََٝص٣ٚٚ ٥ٝػال٢َ : 

ّ : ْا٣ٚ ١َْس٠ىل )بٓسْٝذني(   ١ٜن١
 ٕ ٚ  ظ٠َا١ْ دٝاٚاظ٠نا ْا٣ٚ ١َْس٠ىل ب١ ث٢َٝ غ١ضز٠ّ
١ْٛ ي١غ١ضز٢َ٠  طؤِضاْهاض٣ ب١غ١ضزا ٖات٠ٚٛ، بؤمن
ها( ٜٕا )أضزضٜها(،  ٠ٚ )أضزٝي ٥اؾٛض١ٜنٕا ث٢َٝ طٛتطا

٠ٚ، ٥اَاش٣٠  ٖريٚزتػ٢ ٜؤْاْٝـ ب١ )أضزضٜها( ْا٣ٚ بطٚز
ٕ ب١  ٚت٢ تَٝسا١ٜ، ال٣ فاضغ٢ نؤ ٠ٚ نطز٠ٚٚ ن١ ضاَي١ ١ْ بؤ١٥

ٕ( ٚضزْٝها  ١ض ٥َٝطا١ْٝنإ ب١ )ْٚسْٝطا  ٖ ٖات٠ٚٛ، ثاؾإ
 ٚ ْاٜٚٔ َٖٝٓا٠ٚ، ن١ نؤ٣ )ْٚسْٝو(٠ ي١ظَا٢ْ فاضغ٢ نؤٕ 
 ٢ٜٓ ٕ زَٜت، ب١آلّ ثاف ٖات٢ٓ ٥ا ب١ٚاتا٣ خا٠ْٚساض٠ باؾ١نا
 ّ ٢ْٚ نات ١٥ َٝج١ِضبٛ ٚ  ي١ظَا٢ْ ع١ض٠ب٢ ب١ث٢َٝ ت ٥ٝػالّ
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ەپىخت  

 لێكىڕووداوگهو  ۆنك كىێژوويهم كان، كهكىرديه ێژووييهم گرنگترين شاره له ێكهكلى( يهندهبندنيجين )مه

تيجى له ێكىندك ناوهوه ميشههه م شارهي ئهوهرباري ئهسه مهئه ،ڕوويداوه ێيدافراوان ت ك و اليهسترا

گرنگى  كىيهێگهخىراسان و پ ڕێگاير سهها لهروه، ههديكه ىكاليهله دان بىوهئابىوري و ئاوه ێكىندناوه

نىڵهقى ێكان و ملمالنسياسيه ڕوداوهله ێگهپ له جگه مهمانكاتدا، ئههه له بازرگانيش بىوه  مهردهسه كا

 مانىردهسهلهتاي ئيسالم تا دواتر و رهمانى سههردسهر لهئيسالمى، هه ێژوويكانى مكهدواي يهك بهيه

نى وهكىرديهميرنشينه ێىملمالنله م شارهئه يێگهكان و پيهيهباس ى و بىهوي و عهئىمه ي و وهسنهك حهكا

نيه كان و كىردهنازي و جاوانيهعه ن اليهكانى لهوامهردهبه الماردانهكان و پاشانيش داگيركردنى و پهشازنجا

 . خاتردهدهبه م شارهرزي ئهئاستى به وێگهگرنگى پ كانۆلهغهاتنى مه نيشكان و پاشالجىقيهسه تىركه

 كىۆييهيجو پهي سادهخاكيانه ڵێكىهى كه ێتوكهردهده ێمهئ ييهوهێكۆڵينهم لگرنگى ئه كه يهوهلێره

نىۆنهك ێژووييهم رچاوهسه ێىنبه يهزانستيانه ناو و جىگرافياو  وێگهو پ ڕۆڵ ێىهومانى ئيسالمى تا لهردهسه كا

ڵىو پاشانيش  م شارهدانيشتىانى ئه يێكهاتهئاستى پ ين، ربخهدهئيسالمى به ێژوويم ڕووداوێكىند چهله ڕۆ

 وهێنينهزانن بناسمتر دهكه وهيهبارهله ڵكىو خه ێتبكىردي نه كه ێشچاوپ ێتهواد ێستائ كه كهشاره تىڕهبنه

 . ێنى يوهێكۆڵينهرباس و لبه ينهو بيخه رانێنهخىبه

كان و بيركراوهله كىرديه ناساندنى شاره ۆب ێتكى باش بتايهرهمان سهم كارهين ئهكهده ئىمێد

نيانهو بايه ڕۆڵي وهرخستنهده بخ و ديدي شارستا بتايبهبه ژووداێمله ێتيان  كانى بيركراوهله ۆشارهتى 

اسنامه يوهڕينهتعريب و س مردهبهله ميشهي ههجىگرافياكه يێگهحىكمى پبه ێرسرمهگه ريڤهده ي ن

.  بىوه ۆيداخ نىسهڕهيى و وهتهنه
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هاض٣ ب١غ١ضزاٖات٠ٚٛ،  ٢ طؤِضْا ظاضا١ٜ٠ٚ ي١ض٣ِٚٚ ظَا١ْْٚا
٠ٚٛ ب١ ث ٕ( ب ْسطا ت٢ )ٚ(٣ ٚؾ٣١ )ٚ ٝت١نٕا ب١ّ دؤض٠ف ٝث

)ب(٣ ع١ض٠ب٢، ١ٖض٠ٖٚا ثٝت٢ )ط( ب٠ٚٛ ب١ )ز( ع١ض٠ب٢ 
١ْٝ ١ٖض٠ٚى ض١ْسٜٔ من٣١ْٛ  ضْٛٚه١ ١٥ّ ثٝت١ ي١ ع١ض٠ب٢ 
ه١ ن١ ب١ّ دؤض٣٠ يَٝٗات٠ٚٛ، ب١ّ دؤض٠ف  ٚؾ١ط١ىل ٜز

ْسْٝطإ  ٠ٚ ب١ ٚ) ْٝطإ( ٛب ٚضز ْٝر  –ْا٠ٚن١ ي١ )  –بٓس
ّ  –َٓسيٝر  –َٓسيٝذني  –بٓسْٝذني  َٓسىل( ن١ ١٥َطِؤ ب١

 .(1)ْا٠ٚ ْاغطا٠ٚ 
٣٠ٚ١ )ٜاقٛت  ١ْٚف ب١َٖٝعز٠نات، طَِٝطْا ٣٠ٚ١٥ ١٥ّ بؤضٛ

ْٝذني ?9>8ى / =9=احلُٟٛ ّ. ظ(٠ ن١ ز٠َيَٝت : "بٓس
٢ ٚت١ٜٛت٢ ي١ عَٝطام  ٢ ١ٜ محع٠ االقفْٗا ٚؾ١ٜ١ن٢ َٓج
ٕ( ٚ ب١ع١ض٠ب٢ ث٢َٝ  ْٝها ١ٜ١ ب١ْا٣ٚ )ْٚس  ٖ ْاٚض١ٜ١ى

ْٝذني("ز َٝٔ )بٓس ، ي١ دَٝط١ٜ١ن٢ زٜه١ؾسا بؤخؤؾ٢ (2)٠َيٝ
٠ٚ ب١ع١ض٠ب٢ ٚ ث٢َٝ ز٠ٚتطَٜت  ْٝهٕا نطا ز٠َيَٝت : ْٚس

يف  (4)،(3))بٓسْٝذني( ٠ٚ محس اهلل املػت ١ ١ٖضي١ّ باض٠ٜ
٢ @;:8ٙ/7><ايكع٢ٜٓٚ )ّ.  ّ( ز٠َيَٝت : "ي١ تؤَاض٠نْا

 ٕ ْٝذني ز٠ْٛغطَٜت ٚ ب١ بٓسٜٝا زٜٛا٢ْ حلف زا ب١ ب١ بٓس
١ٜ٠ ن١  ز٠خَٜٛٓسضَٜت٠ٚ١" . زٜاض٠ ٖؤناض٣ ١َ١٥ف ١ٚ٥
 ٕ ْاٚضا١ْ نٛضز بٕٛٚ ب١ نٛضز٣ ب١ بٓسٜا ٢ ١ٚ٥ زاْٝؿتْٛا

                                                 
(1)  ١ طيظ و طوزطيظ عواد : ْبرة تازخيية بِطْٚا بػرل فْس

ًة ضوَس،  ٓة ايعساقية و فوائد، دل يف أصٍو أزلاء األَه
؛ ?<9 – <<9، ص ص 89، ز?، َر9>@8بغداد، 

آب  <َيدائيٌ توَاع : دلًة يغة ايعسب، بغداد، ضٓة 
 .  98=،  99=، ص ص ?، ز<، َر@9@8

ِ ايبًدإ، داز صادز، برلوت،  (2)   @@;، ص8، ز>@@8َعذ
 . @;،ص>ّ.ٕ،ز (3)

ٓٝذني ي١ظؤضَٜو ي١ حمكك٢  (4) غ١باض٠ت ب١ْا٣ٚ ٓب
 ٕ هاض٣ ظؤضٜا ١نٕا طؤِضْا ٚ  دٛططاٝف َٝب١نا٢ْ بًسا٢ْ نت
٠ٚ ن١  ٝإ تَٝسا نطزٚ ب١غ١ضزا َٖٝٓا٠ٚ ٚ ١َٖي٣١ ظؤضٜؿ
 ّ ٚا١ْ ث١ضاَٜٚع٣ ١٥ ١ْٛ بِط ٠ٚ بؤمن ب١ض١ْسٜٔ دؤض ٖاتٛ

ٕ، غ١ضضاٚا١ْ :  ي : رلتصس نتاب ايبًدا ابٔ فكي٘ اهلُدْا
 ،ٕ ٌ، ييد ٔ 987ّ، ص>??8َطبعة بسيي ؛ املكدضي : أسط

ِ، ط ِ يف َعسفة االقايي ّ، ص =7@8، بسيٌ ، ييدٕ، 9ايتكاضي
ٖة ?>9، >88ص  ؛ محد اهلل املطتويف ايكصويين : ْص

، ضاخ 8ايكًوب يف َطايو املايو، تح.ني يطذلْر، ض
 .  @:، ص9=:8أزَغإ، تٗسٕ، 

٠ٚ ٚ ٚتٜٛا١ْ ز٠ضٜاْرِب٠ٜٛ ب١الّ  ْٛغني ب١ ع١ضب٢ بٛ
 بٓسْٝذني .

ْٝذٝين )ّ. ظ( ==?8ى / :?89غٝس عٝػ٢ قفا٤ بٓس
ـ  َٝ ْٝذني ١٥ ٠ٚ ي١ بٓس ز٠َيَٝت : "َٓسجلني ن١ زاتاؾطا
٣ )بٓسْٝو(٠ ب١ٚاتا٣ ب١غت١ض٣٠ٚ٠ ضاى  ب١ع١ض٠ب٢ نطٚا

٠ٚ ايسباط احلطٔ) (، ضْٛٚه١ غٓٛض٣ ١٥ّ ؾاض٠ ن١ٚتٛب
ّ ٚ ع١د١ّ ٕ ِضؤ  .    (5)َْٝٛا

 ٠ٚ ْساْطني( ٛب ١ٖض٠ٖٚا ز٠ٚتطَٜت ْا٠ٚن١ ي١ ب١ِٓض٠ت ٚ)
 ّ ٕٚا )ْٚسا١ْ( ب١ظؤض٣ ي١ ٢ْٚٛ زاض٣ ق١ظ ١٥َٝـ ب١ٖؤ٣ ب

٣٠ ٠ٚضططت٠ٚٛ . ٜإ ز٠طٛتطَٜت ْا٠ٚن٣١  (6)ؾاض٠زا ١٥ٚ ْٚا
ي١ )بٓسا١ْطني( ٠ٚضطريا٠ٚ ١٥ٜٚـ ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ غ١ضز٠َاَْٝو 

٠ٚ ن١ ز ١ بٛ ٚض ث١ْاط١ٚ ؾ٢َٜٓٛ زاَيس٠زا٢ْ ١ٚ٥ ن١غْا ٚ
ٚ  ب١ْس ز٠نطإ ٠ يف (7)ز٠خطا١ْٚ ٠ املػت ١ض ي١ّ باض١ٜٚ٠  ٖ ،

٠ٚ ٕ ْا٣ٚ َٖٝٓا  .   (8)ايكع٢ٜٓٚ ب١ )بٓسٜٝإ( ٚات١ ب١ْسنطاٚا

ُس  ٣١َٜٓ حم ٢ ٖاٚض١ضخٝـ ي١ٚ دَٝط٣١ باغ١ ََٝصْٚٚٛغْا
١ِض٠ت٢ ْا٠ٚن٣١ ط١ِضاْسؤت٠ٚ١ بؤ  مجٌٝ بٓسٟ ِضؤشب١ٜا٢ْ ٓب

ٚ  ١٥ٚ ث٢َٝ ٚا١ٜ ١٥ّ ٚؾ١ٜ١  )ٕ ٚ )بٓسْٝطا نطا٠ٚت١ ع١ض٠ب٢ 
ٚ  ١َ١٥ف ي١ثاؾسا  ٕ( ٜٕا )بٓساْطني( ٠ٚ ب١ )بٓسْٝذا بٛ
 ٚ ٠ٚ ب١ )بٓسْٝذني( ٚ ١َ١٥ف ي١ْا٣ٚ ١٥ ب١ع١ض٠ب٢ بٛ
 ٚ ٠ٚ١ ٖات٠ٚٛ ن١ي١غ١ض دؤط١ٚ دؤباض٠نا٢ْ ١٥ ٠ٚ ظؤضْا ب١ْسا

                                                 
عباع ايعصاوي : تازيذ ايعسام بني االستاليني، َطبعة  (5)

 ،ِ أَرل، اْتػازات ايػسيف ايسضي، ايطبعة االوىل، ق
 .  @89ص8،ث١ضاَٜٚع٣ شَاض٠ >ّ، ز:>@8

فسٖٓط بسٖإ قاطع، بطسَاي٘ غسنت طبع نتاب با  (6)
غسنت طبع  –َطؤييت ذلدود، أزدى بٗػت، ضاخباْ٘ 

؛ >=;8، ;=;8ّٚ، ص ص ، دًس ز<8:8، نتاب، تٗسإ
ٚ  قشاف٢،  ٖٓط فاضغ٢ عُٝس، ضاخ سػٔ عُٝس، فط
ضاثداْ٘ غجٗط، َؤغػ١ اْتؿاضات أَري نبري ، ضاخ بٝػت 

 ،ٕ ِ، تٗطا ذ ِ =>@8، ص9مشػٞ، ز 8?:8ٚ ٓث ؛ مح١ نٜط
١ خا٢ْ، ز٠ظطا٣  ط٢ طؤظ١ْس ٚ ظْاض، ضاثدْا ١ْ عاضف : ف١ٖض
١ن١ّ  ٜ ٢، ضاث٢ ٣٠ٚ١ َٛنطْٜا ، تَٜٛص٠ٚ١ٜٓ ٚ باَلٚنطْز

 .  ><;ظ، ٍ<977زٖؤى، 
ٌ بٓدي ايسوشبياْى : َٓديي يف ايتازيذ قدميا  (7) ذلُد مجي

و سديجا، َٓػوزات َهتب ايفهس و ايتوعية االحتاد ايوطين 
 .  87ّ، ص;977ايهسدضتاْي، ضًيُاْية، 

 .  @:ْصٖة ايكًوب، ص (8)
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١ضزٚٚ بِطط٣١   ٖ ؾاض٠ ١ٖب٠ٚٛ، ٚؾ١ن١ ب١ يَٝهسضا٣ٚ
٣٠ٚ١ ٥ٚا ن١ ب١نٛ ضز٣ ب١ )بٓسا١ْ( ٚاتا٣ ب١ْسا٣ طًسْا

ٕ( ٜٕا )طني(٣  ٚ  ثاؾٕا ثاؾطط٣ )طا ٠ٚ )بٓاٚإ(ـٜ ْاغطا
١ف  ٠ٚ ن١ ب١ٚاتا٣ خا٠ٕٚ ٜإ ََٛيهساضزَٜت ب١َ بؤظٜازنطا
 ٕ ٚٚ ب١غ١ض١ٜن٠ٚ١ ز٠بَٝت١ خا٠ٕٚ ب١ْسٚا بؤ١ٜ ب١َ١ ِض
ٚؾ٣١   ٚ ٚ  ي١ ١ ١ ِض٠ت٢ ٚؾه١ نٛضز٣ ث١ٝت ٠ٚ ن١ ٓب َٝت١ ز٠ب
١ف ب٠ٚٛ ب١  ب١ْسا٠ٚ ٖات٠ٚٛ ٚ نؤنطا٠ٚت٠ٚ١ ٚ ب١َ

١ْٚف ي١ِضاغت٢  (9)ٓسا١ْنإ ٜإ )بٓسا١ْنني(ب . ١٥ّ بؤضٛ
ٚ  غ١ضدم١ ب١تاٜب١ت٢ ١٥ط١ض  ٚ  دَٝط٣١ تَٝطإَا ْعٜو تط٠
ْٝت ن١ ّ.حمُس مجٌٝ بٓس بؤخؤ٣ ؾاض٠ظا١ٜن٢  ٠ٚ١٥ بعا
 ٠ٚ ٚضز٣ غ١ضضا ٚضز٣ ظَا٢ْ نٛضز٣ ب٠ٚٛ ٚ يَٝهؤَي١ضَٜه٢ ٚ
 ٚ َٝـ ب٠ٚٛ  ١عطٜف٣١ ََٝص٣ٚٚ ٥ٝػال  َ ٥ٝػال١َٝنإ ٚ

 ٢ َا١ٜ٠ٚى ي١ ١َْس٠ىل شٜا٠ٚ . بؤخؤؾ
ْٝذني(  مجاٍ بابإ ـٜ ث٢َٝ ٚا١ٜ ن١ ب١ِٓض٠ت٢ ٚؾ٣١ )بٓس

ٝـ )بٓس  َٞ بِطط١ ثَٝو ٖات٠ٚٛ ١٥ْٚا ب١ْس( ٚات١  –ي١ غ
ٚ  )دني  –دَٝطري، ٚ )ْٞ  عّ َٞ(  –٣ٚ١ْ( ٚات١ يَٝص ٜإْ  د

 ّ ع  ْ َٝت١ دَٝط١ٜ١ن٢ ؾ١ن١ ز٠ب  ٚ ١َٝٝف ٚات١ دَٝطا ٚ ب١ّ ث
 .   (10)ٜإ يَٝص

٠مشٕا ي١بريبطَٝت ب١ث٢َٝ ظاْٝاض٣ ب ٍَ ْابَٝت ١ٚ٥ ١ضسا ١ٖ
١ن١ّ داض ْا٣ٚؿاض٠ن١ ب١ّ ؾ٣١ٜ٠َٛٝ  غ١ضضا٠ٚنٕا بٜؤ

 ٕ١ ٚ  ب١ ز٠ضبِط٢ٜٓ )١َْس٠ىل( ي١اٜل ُد ٥َٝػتا ضساز ايدئ ذل
ًيِ ابٔ عبدايهسيِ ايسفاعي  بٔ عبداهلل ذلُد خصاّ ايط

)صشاح ي١ نتَٝب٢  ش(7?;8ى / >??ايواضطي املدصَي )ّ.
ّ  خباز يف ْطب ايطادات ايفاطُية األخياز(األ ٠ٚ ن١ ١٥ ٖاتٛ

َٝب١ تاٜب١ت١ ب١ ِض٠ض١َي١ى ْاغ٢ ْٝذني  نت ٚ ز٠َيَٝت : "بٓس
ٕ  (12).(11) املٓسيٞ َٔ اعُاٍ بػساز" يَٝط٠ٚ٠ بؤَا

 ٢ ٠ ظٜاتط ي١ زٚاغاَي١نا٢ْ سُٛن ز٠ضز٠ن١َٜٚت ١٥ّ ْٚا
ع١باغ٢ ٚ ٖات٢ٓ ١َغؤي١نٕا ٚ ثاؾإ باالز٠غت٢ 

                                                 
 .  8َٓسيٞ يف ايتاضٜذ، ص (9)
اصٍو أزلاء املدٕ و املواقع ايعساقية، َطبعة اجملُع  (10)

 ?8: – <8:،ص ص 8ّ، ز=<@8ايعًُي ايهسدي، بغداد، 
 . 

 .  877ّ، ص???8املدصوَي : َصس،  (11)
يعكوب ضسنيظ : َباسح عساقية يف اجلغسافية و  (12)

ٍ، طبع  ايتازيذ و اآلثاز و خطط بغداد اخل، ايكطِ األو
ّ، ?;@8دودة، بغداد، غسنة ايتذازة وايطباعة احمل

 . 9=9ص

 ٢ ١ََايٝه١نإ ١٥ٚ باض٠ ْا١َٖٛاض٣٠ ب١غ١ض دْٝٗا
 ّ ٠ ب١ ١َْس٠ىل ٚ زٚٚض ١ْٝ ١٥ ٥ٝػالَٝسا ٖات طؤِضزضٚا
٢ غٝػت٢َ١ غٝاغ٢  طؤِضاْهاضٜا١ْف ث٠ٜٛ١ْس٣ب١ طؤِضْأ

ٜب١ت٢ ثاف  ٚباض٣ ١بَٝـ ب١تا  ٖ ١ ؾ١ثؤىل ٥ت٢ٓ ١٥ٚ  ْاٚضْا
١ٖضضؤْبَٝت ي١ٚ باغا٣١ْ نؤض٢ تٛضن١نٕا بؤْاٚض١ن١ 

 ٣٠ٚ ٣١ ن١ ب١ث٢َٝ طَٝطا١ْ ١ٜٓ ١ٚ٥ ِضاغٝت ٠ٚ ز٠ط١ غ١ض٠
 ٚ ١ْٝت٢ ٥ٝػال٢َ ٚ ب١ث٢َٝ ١٥ ١ٜٚنا٢ْ  ؾاضغتا ز٠ق١ََٝصٚ
٠ن١  ١ْس٠ىل نطزَإ ْٚا ؾٝهاض٠ ٚضز٣٠ بؤ ب١ِٓض٠ت٢ ْا٣َٚ 

١َٝٝف ز٠تٛاْني بًََٝني ن١ ب١ِٓض٠تَٝه ٚ  ب١ّ ث ١ٜ١  ٖ ٢ نٛضز٣
 .   (13)ؾاضَٜه٢ ََٝص٢ٜٚٚ نٛضز١ٜ

ّ : ثَٝط٣١ دٛططاف٢ بٓسْٝذني )١َْس٠ىل(  :  (14)ز٠ٚٚ

١ٕ دٛططاف٢  ْٝذني ي١اٜل ٠ٚ ؾاض٣ بٓس ي١ِض٣ٚٚ دٛططاف١ٝ
ط٢ ظؤض٣ ثَٝسضا٠  ٠ٚ١ طْط ١نْا التٓاغ١ َػَٛيُْا  ٚ ْاغإ ٚ

  ٚ ٚ  ي١ٜ١ن٢ ١َ١٥ف ب١ٖؤ٣ ثَٝط٣١ ي١باض طٛدمٚا ي١ال١ٜى
اٚض١ن١زا .  زٜه١ف ب٢ْٚٛ باب١ت ط١ىل ٥ابٛٚض٣ ب١َٖٝع ي١ْ

                                                 
(13)  ٚ ١شاز   ْ دٕا : نٛضز ُس ٚٝي ٝس ٜامس٢ حم ضؾ

 ،ّ ١ن١ ِ ظ٠ْس، ضاث٢ٜ  ١ًُٝت، ن١ٜض ث٠ٜٛ١غت١ط٢، ٚ.قاْع٢ ب
ٍ @977ضاثدا٣١ْ ١٥ظ١َض،   ٍ  .   <?8، >>8ظ، 

١َٜٓ نؤ١ْن١ٜ١ت٢، ن١  (14) ١َاْؿٛ  ٖ ١َْس٠ىل ي١ ٥َٝػتازا ي١
 ٚ ١ضٚز  ٖ َٝٛإ ٕ، ي١ْ ٛضزغتا ٢َُٜ ن ز٠ن١َٜٚت١ باؾٛض٣ ١ٖض

ٚٚ ٢ًََٖٝ 39;: – >3::باظ٣١ْ ثا٢ْ ) ٚض١ٖٚضز (ث١ً ي١ بانٛ
ر، @3;; – @3>;زضَٜص٣) ١الت٢ طْط (ث١ً ِضؤٖش

َٜـ١  ظ٠، ز٠ن١ٚ ٚ  ق١ظان٣١ بًسٚض غ١ضب١ثاضَٜعطا٣ زٜاي١ٜ١
ٚض٣ غٓٛض٣ عَٝ ١ ب١زٚ ب١ٜ ١الت٢ ب١عٛك ٕ، ي١ ِضؤٖش طامٚ  ٥َٝطا

ٚ  ١ٖض٠ٖٚا :@ ٛض٣ ِضؤش١ٖالت٢  7=8نًِ ِ ي١ بان ًن
 ٠ٚ ٚٚب١ِض٣ٚٚ ن١ّ ٥ا٣ٚ بؤت١ ب١غساز٠، ي٥١َٝػتازا ١َْس٠ىل ِض
 ٚ ١َ١٥ف ِضَٜط٣١ ططت٠ٚٛ ي١ ثَٝؿه١ٚت٢ٓ ؾاض٠ن١ ٚ ب١ض٠

 ١ احلاز عُسإ َوضى املٓدالوي : الٚاظ٣ ز٠ِضٚات . بِطْٚا
يي عدل ايعصوز، داز احلسية يًطباعة، توشيع داز ايداز َٓد

ٕ، َٓػوزات، وشازة ايجكافة و  ايوطٓية يًتوشيع و االعال
؛ حمُس ;:، ::، 9:ّ، ص ص >?@8االعالّ، بغداد ، 

؛ ز.ٖاؾِ ٜاغني مح١ 89مجٌٝ بٟٓس ضٚظبٝا٢ْ : ّ.ؽ، ص
 ٢ ٢َُٜ نٛضزغتْا ٚا٢ْ تط : ١٥ت١ًَغ٢ ١ٖض ١٥  ٚ أَني سساز

 ٚ  .  7;ظ، ٍ@9777دٝٗإ، ضاث٢ ١ٜن١ّ، ١ٖٚيَٝط، عَٝطام 
https://ar.wikipedia.org/wiki// َٓسيٞ . َس١ٜٓ 
17 jannary, 2011 .  

https://ar.wikipedia.org/wiki/مدينة%20/
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ٛض٣  ْٝذني ز٠ن١َٜٚت١ بان ١ : بٓس ب١ث٢َٝ ١ٚ٥ غ١ضضاْٚا
 ٠ٚ ؿ١ ط٠ٚإ، ي١ْاٚض٣١ ضٝانإ، ي١باؾٜٛض ِضؤش١ٖالت٢ ١ْٖ

َٜت١ غ١ض ِضَٜط ٛض٣ ا٣ ز٠ن١ خٛضاغا٢ْ نؤٕ ي١ غٓ
٣ٚٚ ٥ٝساض٠ٚ١ٜ غ١ض٠تا(15)خٛظغتإ ١ٖض ي١غ١ضز٢َ٠  ،ي١ ِض

ظ( ْا٣ٚ =@; – ??;ؾا قباش بٔ فريٚظ٣ غاغا٢ْ )
١ب٠ٚٛ، ي١غ١ض٠تازا  (16)ٖات٠ٚٛ  ٖ ب٠ٚٛ غ١ض  (17)دَٝوططوٚ

١ ،٣ ١ٖض٢َُٜ ض٠ِؾ١خان٢ عَٝطام، (19)قباذ٣ ؾا (18)ب١ أغتْا
ٚ ؾاض٣ سًٛإ ٕ خطا٠ٚت١ غ١ض ١ٖض٢َُٜ ضٝا  (21).  (20)ثاؾا

                                                 
١ٖض٠ٖٚا ، @@;،ص8ٜاقٛت احلُٟٛ : َعذِ ايبًسإ، ز (15)

؛ ابٔ عبداحلل ايبغدادي : َساصد االطالع عًى ;8، ص>ز
أزلاء األَهٓة و ايبكاء، تح.عًي ذلُد ايبذاوي، داز أسياء 

؛ ايتٓوخي : >99، ص8،ز;>@8ايهتب ايعسبية، ايكاٖسة، 
ايفسز بعد ايػدة، تح.عبود ايػاجلي، دازصادز، برلوت، 

؛محد اهلل َطتويف ايكصويين : ّ.ع، @8، ص9ّ،ز><@8
بًدإ اخلالفة ايػسقية، تس.بػرل : ْر، ؛ ني. يطذل@:ص

 .  ??ص ّ،;>@8فسْطيظ و نوزنيؼ عواد، بغداد، 
(16)  ،ٌ ٕ، َطبع١ بطٜ ٕ، يٝس ٘ : خمتكط نتاب ايبًسا ابٔ فٝك

 .  ;98، :98، 988، 987ّ، ص ص >??8
٠ٚٛ، بطٛنرت ب٠ٚٛ ي١  (17) طػٛز : ١ٜن١ٜ١ن٢ ب١ِض٠َٜٛبطزٕ ب

ٚي١ ضغتام )ق١ظا( ٚ ١ٖض )نٛض(َٜهٝـ ي١  نٛض)ثاضَٜعطا(، 
 ٚ  ١ْٝ ١ن٢ ٥َٝطا ؾ١ٜ ض١ْس طػٛدَٝو ثَٝهٗات٠ٚٛ، ي١ب١ِٓض٠تٚ 
بٝ٘ ٚ االؾطام، تح.  ب١ٚاتا٣ ْاس١ٝ زَٜت . املػعٛزٟ : ايٓت

ط٠،  ٟ، ايكٖا ٌٝ ايكٚا ؛ 93، ص8391عبساهلل امساع
ٟ : ّ.ؽ، زٜ  .   91،ص8اقٛت احلُٛ
١ ي١ نٛض٠ )ثاضَٜعطا٣ ٥َٝػتا( ن١  (18) اغتٕا : بطٜٝت

ٚ  ؾاضا٣١ْ  ثَٝهٗات٠ٚٛ ي١ ١ََيب١ْس٣ ؾاض٠ن١ ٚ ١٥ٚ طْٛس
؛ 93ز٠ن١ْٚ١غ١ض٣ ثَٝهسَٜت . املػعٛزٟ : ّ.ؽ، ص

ٟ : ّ.ؽ، ز  .  93، 93، ص ص 8ٜاقٛت احلُٛ
٠ٚ ي١ نٛض٠ناْ (19) ١نَٝو بٛ  ٜ ١ض٢َُٜ اغتٕا ؾاز قباش :  ٖ ٢

١الت٢ ب١غسازٚ  ي١ ١ٖؾت طػٛز ثَٝو  عَٝطام، ن١ٚتؤت١ ِضؤٖش
 ّ ٖات٠ٚٛ، ٚ بٓسدمني ١ٜنَٝو ي١ طػٛد١نا٢ْ ب٠ٚٛ، ١٥
 ٢ ْاٚضا٣١ْ ز٠ططت٠ٚ١ ن١ ز٠ن١ٚت١ٓ ِضؤخ١نْا نٛض١ٜ٠ ١ٚ٥
 ،ٕ ٛإ ؾاخ٢ محطٜٔ ٚ ْٗطا ٜاىل )تاَطا(، ي١َْٝ ِضٚباض٣ ز

ؿ٢ ز٠ططت٠ٚ١، ظؤض ٖا ْاٚض١نا٢ْ ١َْس٠ٝي ب٣١ ١ٖض٠ٚ
ـ  ٜٚ ٠ٚ ٥اٚزضا٠ٚ، ١٥ ٛض٠ ي١ ضِٚباض٣ زٜاىل  ظ١ٜٚ٠نا٢ْ ١ّ٥ ن
 ٠ٚ ب١ٖؤ٣ ١ٚ٥ دؤطاٜا٣١ْ ي١ب١ضز٠ّ ب١ضب١غت٢ ِضٚباض٠ن١

أب خسداذبة : املطايو و زضٚغتهطابٛٚ، ي١ضٝا٣ محطٜٔ، 

ي١باض٣٠ ١٥ّ ؾاض٠ٚ٠ ٜاقٛت احل٣ُٛ ٠ٚغفَٝه٢ زضؾت٢ 
 ٠ٚ ط ٠ٚغف٢ ز٠نات ي١باض١ٜ٠ بْا ز٠نات ٚ ب١ؾاضَٜه٢ ب١ْٚا
 ٚ ٚٚضٕ، باخ١خٛضَانا٢ْ ضطِ  ١ى ز ٢ ي١ٜ ز٠َيَٝت : ط١ِض٠ن١نْا
١ْٚت٠ٚ١، ط١ٚض٠تطٜٔ ط١ِض٠ى  ٠ٚ ب١غرتا ٚ  ب١ٜ١ن١ يَٝو ْعٜٔه

ه٣١  باقٓطاياتَٝٝسا ث٢َٝ ز٠طٛتطَٜت  ن١ باظاضِٚ ٓب
ٖا َاَي٢ قاظ٣ تَٝسا١ٜ، دازاالَازة١ضَاِْط٠ٚا١ٜت٢ )ف ١ض٠ٚ  ٖ  ٚ )

٢ بٜٛكٝا ٚ (22)ثاف ١ّ٥ ط١ض٠ِن١ف ي١ ط١ٚض٠ٜسا ط١ِض٠ن١نْا  ،
ٕ  (24)ٚ فًؿٝل (23)باظاِض٣ مجٌٝ ٝا زَٜت، ن١ ٣١َ١٥ زٚاٜ

٠ٚ ن١ ب١ط١ض٠ِن١ن١زا  ٚٚباض٠ٚ٠ ْاْٚطا ٣ ١٥ٚ ِض ب١ْٚا
ٖا ي١دٝط١ٜ١ن٢ زٜه١ احلُٛ(25)تَٝس٠ث١ِضَٜت ١ض٠ٚ  ٖ ٣ ْا٣ٚ ،

ْٝـ )تطغذ(  ٓٔ ١٥ٚا زٚٚ ط١ْس ز٠بات ن١ غ١ض ب١ بٓسْٝذٝ

                                                                   

 ،ٕ ؛ 3، ص8113املُايو، دازصادز، برلوت، بسٌي ييد
ٔ 903 – 903، ص ص 9ياقوت احلُوي : ّ.ع، ز ؛ اب

؛ أمحد ضوضة : 338، ص2ايبغدادي : ّ.ع، ز عبداحلل
زي ضاَساء يف اخلالفة ايعباضية، َطبعة املعازف، بغداد، 

 ؛ 803؛ ني يطذلْر، ّ.ع، ص910، ص2، ز8333
ايبهسي : َعذِ َااضتعذِ، َٔ االزلاء ايبالد و  (20)

املواضع، تح.َصطفى ايطكا، ايٓاغس، عامل ايهتب، برلوت، 
 .  218ـ ص8ز
ٚا١ْ :  (21) بؤظاْٝاض٣ ظٜاتط غ١باض٠ت ب١ؾاض٣ سًٛإ بِط

١َٖع٠ نان١ ٜاغني : سًٕٛا ي١غ١ضز٢َ٠ خ١الف١ت٢ 
ٓاظ٣ ) ى 388 – 892ع١بباغ٢ تاِضٚٚخا٢ْ َريْؿ٢ٓٝ ع١ْ

ظ(، بآلٚنطا٣٠ٚ ١٥نازميٝا٣ نٛضز٣، 8883 – 330/ 
 ظ . 2089ضاثدا٣١ْ ٖاؾِ، ١ٖٚيَٝط، 

(22)  ٕ طا ٠ٚ ْاغطا٠ٚ، احلاز ُع بٜٛاق٢ ١ٖتا ٥َٝػتاف ب١ّ ْا
ٓس @<َٛغ٢ آَسالٟٚ : ّ.ؽ، ص ٌٝ ب ؛ حمُس مج

 .  >;ضٚظبٝا٢ْ : ّ.ؽ،ث١ضاَٜٚع٣ ص
(23)  ٌ ١ ب١ْا٣ٚ ق١ال٣ مجٝ ي١ؾاض٠ن١زا ٥َٝػتا ط١ِض٠نَٝو ١ٜٖ

ٕ ب١ط، ز.سػاّ ايسٜٔ ايٓكؿبٓسٟ :  ايهسد يف يسضتا
عصس ايوضيط، ايصغسى )ايػُايية( و غٗسشوز خالٍ 

ًيُاْية،  ّ، 9788َطبعة غفإ، داز ايٓػس َؤضطة شئ، ض
ٕ َوضى املٓدالوي : ّ.ع، ص>=ص  .  @<؛ احلاز عُسا

ِ ايبًدإ، ز (24)  .  @@;، ص8َعذ
ٚٚباض٠ تا ١٥ّ زٚاٜٝا١ْف َابٛٚ، تا ١٥ٚنات٣١  (25) ١٥ّ ِض

 ّ َٜت٠ٚ١، سػا ٠ٚن٣١ بطط ثٝـَ ٣٠ٚ١٥ سه١َٛت٢ ٥َٝطٕا ٥ا
طٕا َٛغ٢ ==ايسٜٔ ايٓكؿبٟٓس : ّ.ؽ، ص ؛ احلاز ُع

ٟ : ّ.ؽ، ص  .  ;:املٓسالٚ
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ٛإ بانػاٜا َٜت١ َْٝ ٠ٖا  (26)ن١ ز٠ن١ٚ ٚ بٓسْٝذني، ١ٖٚض
 ٣ ْٝذني ْٚا تطقٛف ن١ ب١ٜ١نَٝو ي١ ْاٚض١نا٢ْ بٓس

 .  (27)ٖات٠ٚٛ
١ٜٓ ١ٚ٥ ١٥دما٣١َ ن١  ١ ز٠ط١ ٚ  ب١ث٢َٝ ١٥ّ طَٝطِا٠ٜٚ١ْ ٠ٚ يَٝط٠

ْٝذني ظ( ؾ89 – 88ى / = – >ي١غ١ز٠نا٢ْ ) اض٣ بٓس
١ٝت١  ٚ  خا٠ٕٚ ؾاضغتْا ٠ٚزٕا ٠ٚ ي١ ١ٖض٠ ؾاض٠ ٥ا ١ٜنَٝو ٛب
 ٚ ٕ، ن١ دط١ ي١ ض١ْسٜٔ ط١ِض٠ن٢ ط١ٚض٠  ١نا ْٝؿتْٛا ثِطزا
ٚ  زاض  ٚاظ٠ نؤؾه٢ ف١ضَٕا ِض٠ٚا١ٜت٢ ٖا باظاِض٣ ْا ١ٖض٠ٚ
٢ْٚ قاظ٣  ٠ٚ، بٛ ٖا َاَي٢ قاظٜؿ٢ تَٝساٛب ١ض٠ٚ  ٖ  ٚ االَاض٠

١ض  ٖ  ٚ ٚ ب١ٚاتا٣ ١ٜن٣١ ٥ٝساض٣ غ١ضب١خؤ  ٢ ٖا ٥ا٠ٚزْا ٠ٚ
 ١ْٛ ٚاظزَٜت بؤمن ٢ْٚٛ ثٝؿ١ط١ىل دٝا ْٝؿتٛإ ٚ ب ظؤض٣ زا

ٝف١   – ;<@ى / 8?: – :=:ايطائع باهلل )ي١غ١ضز٢َ٠ خ١ي
)أبي احلطني ذلُد ابٔ قاضي ٣ ع١بباغ٢ قاظ٣ ش(9@@

ز٠نات١  ايكطاة ابي ذلُد عبيد اهلل بٔ أمحد بٔ َعسوف(
ؾاض٠ قاظ٣ ؾاض٠ن١ ب١ٖؤ٣ ْاغطا٣ٚ ٚ ظؤض٣ ثَٜٝٛػت٢  ١ٚ٥

٠ى ١ّ٥ قاظ١ٜ   ٚ ١ت١ٝن٢ ٢ْٚ قاظ٣ بؤ١ٜ ن١غٜا ب١ بٛ
 ٚ ي١غا١َِضا٠ٚ١٥ ز٠َْٝطَٜت ٚ ز٠غتب١ضزاض٣ يَٝٗات٢ٜٚٛ 

 .  (28)ؾاض٠ظا٢ٜ ز٠بَٝت بؤخؤ٣ ي١غا١َِضا
٣٠ٚ ض١ْسٜٔ ظاْا٣ ط١ٚض٠ ي١ّ ؾاض٠زا  ١َ١٥ غ١ضباض٣ ١٥
٠ٚ ي١غ١ضز٢َ٠  ز٠ضن١ٚتٕٛٚ ن١ خع١َتَٝه٢ ط١ٚض٠ٜٕا نطزٚ
١َٝنإ، ن١ ض١ْسٜٔ ْا٣ٚ  ػت٥١ٝػال خؤٜإ ب١تاٜب١ت٢ ي١ظْا
٢ٓٝ ٜٕا بٓسدٝين ي١  ْٝذ ٣ بٓس ط١ٚض٠ ب١ ْاظْٚا
١ٜ١ ي١ ظؤضَٜو ي١   ٖ ؾاضغتا١ْٝت٢ ٥ٝػال٢َ ْاٜٚإ

َٝب١نا٢ْ االْػاب ٚ ٚفٝات١نإ ْاٜٚإ ٖات٠ٚٛ، ي١من٣١ْٛ  نت
ك٢ٗ ؾافع٢  باْط٢ ٝف ١ف قاظ٣ ْاٚزاض ٚ ظاْا٣ ب١ْٚا ١٥ْٚا

                                                 
(26)  ٠ٚ بانػاٜا : )بهػا١ٜ(٣ ٥َٝػتا١ٜ ن١ ثاضَٜعطاض٣ ي١ْا

٠ٚ ١ٚ٥ ْا٣٠ٚ ي١غ١ض ز٢َ٠ نؤ١ْن٣١ خؤ٣ نطزٚ
 ٕ ٛض٣ ٥َٝطا ٠ٚ ث٢َٝ ْاغطا٠ٚ، ي١ْعٜو غٓ ع١بباغ١ٝنا١ْ
 ٕ ٛا عَٝطام، ١٥ّ ؾاضؤضه١ٜ١ ْعٜو بٓسدمني ٚ بازضاٜا، ي١َْٝ
 ،ٕ ٚا ١ٖط٠  ْ ب١ض٣ ١الت، ي١ٚ ٚاغت ٚ بػساز ي١ ب١ض٣ ِضؤٖش

ٔ <9:، ص8ياقوت احلُوي : َعذِ ايبًدإ، ز ، اب
؛ أمحد ضوضة : =>8،ص8عبداحلل ايبغدادي، ّ.ع، ز

 .  <=;ص، 9ّ.ع، ز
ِ ايبًدإ، ز (27)  .  :9، 99، ص ص 9َعذ
 االْػاء، صٓاعة يف األعػى ايكًكػٓدي : صبح (28)

 ،(8ّ?@8:  دَػل) ايجكافة، وشازة شناز، عبدايكادز.تح
 . =<9ص ،87ز

ٝس ٔب احلػٔ عًٞ أبٛ ٣٠ٚ  اهلل عب ايبٓسْٝذٞ ي١ثاف ١٥
 ٚ َٝت١ َٛفت٢  ٚ ز٠بِطَٜتٚ  ز٠ب ػت٢  ٚ ثؤغت٢ ظْا ١ ض١ْسٜٔ ًث
 ٠ٚ ٠ٚٛ ز٠ط١ِضَٜت١ قاظ٣ ي١ ١َنه١ ٚ ي١ ب١غساز َاَؤغتا ب

ظ ي٣َٚ١ نؤض٢ زٚا٢ٜ ::87ى / >9;١غاَي٢ بٓسْٝذنيٚ   ي
ط (29)ز٠نات ٚ  ؾاعري٣ ب١ْاٚبْا ٘ٝ ٖا ظاْٚا ف١ق ١ض٠ٚ  ٖ ؛
ٛ  ايٓشٟٛ بؿط أٛب ايُٕٝا أٞب بٔ ايُٝإ ٚ ب١ أب ايؿاعط ْاغطا

٠ٚنٕا ٥اَاش٣٠  ْٝذ٢ ن١ ١ٖض٠ٚى غ١ضضا ايبؿط ايبٓس
٠ٚ  >8?ى /977بؤز٠ن١ٕ ي١ بٓسْٝذني ي١غاَي٢  ظ ي١زاٜو ٛب

ٕ ظاْػت١نا٢ْ ٠ٚضطط ٚ  ثاؾا ٠ٚ ٠ٚ ٚ ث١ض٠ٚضز٠ بٛ تٛ
٢ بػساز ٚ ي٣َٚ١ ب٠ٚٛت١ َاَؤغتا  ِضٜٚٚهطزؤت١ ؾاض٠نْا

ظ( ز٠َيَٝت : 9=:8ى / ;=<ي١باض٠ٚ١ٜ٠ أب ؾانط ايهتيب )ّ.
ي١ ؾاض٣  (30)"نجرلة وأغعازا نجرلا أدبا ٖٓاى وسفظ"

١ض٠ٖٚا ؾٝعطط١يَٝه٢   ٖ بٓسْٝذني فَٝط٣ ظؤض ١٥ز٠ب ٚ
١ف ب١ ١َ٥ ،ٚ ـ ببٛ َيط١ٜ١ ي١غ١ضثَٝط٣١ ب١ضظ٣ ٥َٝذطاض ظؤضٜ

٢ ْا٠ِٚضاغت ن١  ظاْػت٢ ؾاض٣ بٓسْٝذني ي١غ١ز٠نْا
ٚ ثا١ٜب١ضظب٠ٚٛ     ٔ ظاْا٣ ط١ٚض٠  .   ثَٝط١ْ١ٜ١ض٣ ض١ْسٜ

ب١الّ ثَٝس٠ضَٝت ب١ٖؤ٣ باضٚزؤخ٢ غٝاغ٢ ْادَٝطري ن١ 
 ّ ١غؤي١نإ ١٥  َ ي١غاآل٢ْ زٚاتط ٚ ي١ غ١ضٚب١ْس٣ ٖات٢ٓ
 ١ْٝ ٠ٚزا ؾاض٠ ْاتٛاَْٝت ثاضَٜعطاض٣ ي١ّ ثَٝؿه١ٚتٔ ٚ ٥ا
 ٠ٚ ٓني ي١غ١ضضا ٚٚغ١ز٠ ز٠ٝب ١ض ثاف ز  ٖ ١ بططَٜت بٜؤ
١ت١ٝن٢ ٠ٚى  ١عطٜف٣١ ٥ٝػال٢َ ٚ ن١غٜا  َ ٢ ََٝص١ٜٚٚنْا

٢ٜٓ ي١ غ١ز٣٠ )محساهلل َػ ظ( ب١ ;8ى / ?تٛف٢ ايكعٚ
ؾاضَٜه٢ بطٛٚى ْا٣ٚ ز٠بات ١َ١٥ غ١ضباض٣ ٣٠ٚ١٥ ن١ 

٢ بٝات ٚ بازضاٜا ٠ٚ ز٠نات ن١ طْٛس٠نْا ٚ   (31)٥اَاش٠ بؤ ١٥
 .   (32)بانػاٜا غ١ض ب١ بٓسْٝذني زاز٠َْٝت

                                                 
ي (29)  داز ايبازودي، عُس عبداهلل.تح األْطاب،: ايطُعْا

 .:7;، ص8، ز(ّ??@8: برلوت)اجلٓإ
ٍ فوات  (30) ايوفيات،تح.عًي ذلُد بٔ عوض اهلل و عاد

ّ، 9777أمحد عبداملودود، دازايهتب ايعًُية، برلوت، 
   . ?;=،ص9ايطبعة االوىل،ز

(31)  ٠ٚ َٝـ ثاضَٜعطاض٣ ي١ْا بازضاٜا : )بسض٠(٣ ٥َٝػتا١ٜ، ١٥
٠ٚ ن١ ي١غ١ضز٢َ٠ ع١بباغ١ٝنٕا ث٢َٝ  نؤ١ْن٣١ خؤ٣ نطزٚ

ٕ،  –ْاغطاٚب٠ٚٛ، ي١ْعٜو غٓٛض٣ عَٝطام  دَٝه٢ ططو٥َٝطا
 ٚ عٜو بانػاٜا، ن١تؤت١ َْٕٝٛا بٓسْٝذني   ْ ٚإ ب٠ٚٛ ١ْٖط٠

ُوي : َعذِ ايبًدإ، ز ، أبو =8:، ص8واضت، ياقوت احل
ٕ، اعتين بتصشيش٘ و طبع٘ زيٓود و  ايفداء : تكويِ ايبًدا
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ّ : باضٚزؤخ٢ ٥ابٛٚض٣ بٓسْٝذني )١َْس٠ىل( :   غ١َٝٝ
ْٝذني ١غ١ز٠نا٢ْ ْا٠ِٚضاغت ١ٖض٠ٚى بي امساْهطز بٓس

َٝع٣ ٥ابٛضٜؿ٢  ٚ  ب١َٓا١ٜن٢ ب١ٖ ؾاضَٜه٢ ٥ا٠ٚزإ ب٠ٚٛ
١ٖب٠ٚٛ، ١َ١٥ف ب٠ٚٛت١ ٖؤ٣ ٣٠ٚ١٥ ن١ خا٠ٕٚ ثَٝط١ٜ١ن٢ 
ٚ  بؤ  زٜاضبَٝت ب١تاٜب١ت٢ ي١غ١ضز٢َ٠ ع١بباغ١ٝنٕا
ٛٚبَٝت ي١  ١ب  ٖ ٚض٣ ب١َٖٝع٣ ـ ثَٝط١ٜ١ن٢ ٥ابٛ ز٠َٚي١ٝت

طاف بٛاض٣ باز ٚ خ١ضاد٢ ظ٣ٚ٠ ٚ ظاض٠نإ ٚ ب١ ٥اؾه
٠نا٢ْ ٚالتٓاؽ ٚ دٛططافٝٓاغ١  ١َ١٥ ي١ ْٛغطٚا
ْٛٚغ١ض٣ زٜٛا٢ْ  َػَٛيُا١ْنإ، ن١ ب١ؾ٢ ظؤضٜإ 
١بَٝت،   ٖ ٣٠ باؾ٢ طسا١ْٚ ٕٛٚ ِض٠ْ َٚي١تٝـ ب خ١ضاد٢ ز٠

عٜه٣١  ٘ ن١ )ي١ْ  ١ْٛ ابٔ خطزاشب ظ( :8@نؤض٢ /  77:بؤمن
 ّ َطز٠ٚٚ زاٖات٢ غاال٣١َْ ؾاض٠ن١ بؤ ز٠َٚي١ت٢ ٥ٝػال٢َ ب١

٢  دؤض٠ ١َظ٠ْس٠ ٚ  ز٠َيَٝت : شَاض٣٠ ضغتاق١نْا ز٠نات
بٝس٠ض  ;>٠نا٢ْ (33)ثَٝٓر ضغتام ب٠ٚٛ ٚ شَاض٣٠ بٝازض

ٚ  زاٖات٢ 77>ب٠ٚٛ ٚ دؤ  (34)نط77=ب٠ٚٛ، ط١من  ٠ٚ نط بٛ
٠ٚ 877777غاال١ْؾ٢ ب١ ثاض٠  ّ (35)زض١ّٖ بٛ ، ١ٖض ي١

٠ٚ قسا١َ بٔ دعفط)ّ. ظ(ٜـ ز٠َيَٝت : ?;@ى / <::باض١ٜ٠

                                                                   

ايبازوٕ َاى نونني ديطالٕ،، داز ايطباعة ايطًطاْية، 
 .  ;@9ّ،ص7;?8بازيظ، 

 .  @:ْصٖة ايكًوب ، ص (32)
٢ زا١ًََٜٚ١ْ  (33) ٚ  دؤض٠نْا بٝازض : نؤ٣ بٝسض، ن١ ب١ط١من

 ٚ ز٠ٚتطَٜت ثاف نؤنطز٠ٚ١ْٜإ ي١ ؾََٜٛٓٝو 
 ،ٕ ٝا ِ ثَٝٛا١ْنطْز صطفى و آخسوٕ، املعذ  َ يِ ابسٖا

ايوضيط، داز ايدعوة، َؤضطة ثكافية، يًتأييف و ايطباعة و 
؛ يويظ ?<، ص8ّ، ز@?@8ايٓػس و ايتوشيع، اضتاْبوٍ، 

ايًغة، اْتػازات االضالّ، ايطبعة يف َعًوف، املٓذد 
 .  =>، ص=@@8اخلاَطة و ايجالثني، تٗسإ، 

١، ن١  (34) ٛا٣١ٜ١ْ ع١ض٠ٝب ١ن٣١ ثَٝ  ٜ ض٠تطٜٔ نط : ط١ٚ
٠ٚٛ ي١  ١ض  7=ي١عَٝطام زا ب١ناْط ٖات٠ٚٛ، بطٜت٢ ب قفٝع، ٖٚ 

١ض نط َٜو  89قفٝعَٜهٝـ   ٖ ١َٝٝ بِط٣ قاع ب٠ٚٛ، ب١ّ ث
َٝت١  ١  97<ز٠ب ِ قاع . بِطْٚا ٓظ د.صبشي ايصاحل : اي

ُالئ، ايطبعة  االضالَية ْػأتٗا و تطوزٖا، داز ايعًِ ًي
ٔ 99;ّ، ص?<@8ة ، برلوت ، ايسابع ؛ د.ذلُد ضياء ايدي

ٓظِ املايية يًدوية االضالَية، داز  ايسيظ : اخلساز و اي
 .  >>:، ص@=@8املعازف، ايطبعة ايجايجة، قاٖسة، 

 .  ;8املطايو و املُايو، ص (35)

ٚ 77=ظ @8?ى / ;97 خ١ضاد٢ ؾاض٠ن١ ي١ غاَي٢ نط ط١من 
ٚ ب١ثاض٠ف 77> ّ ب٠ٚٛ 777>:نط دؤ ب٠ٚٛ   .     (36)زض١ٖ

 ٔ ٚ  ض١ْسٜ ت ٚ  ظاضَٜه٢ ب١ٝث ١٥ّ ؾاض٠ خا٠ٕٚ ظ٣ٚ٠
٠ٚ، ١َ١٥ دط ي١  ٚ  ناضَٜع ٛب غ١ضضا٣٠ٚ ٥ا٣ٚ ٠ٚى نا٢ْ
٠ٚ ١ٖض٠ٚى  َٝج١ِضبٛ ؿٝت ن١ب١ؾاض٠ن١زا ت ِضٚباض٣ ًف

ٚٚباض٣ )أضدإ(ٜؿ٢ ثَٝسا تَٝ هطز، ِض ج١ِضب٠ٚٛ، ن١ بامسْا
 ٚ  ٕ زا٢ْ بار ٚ بَٝػتا ١ض٠ٖٚا ٥ٚا  ٖٚ ٍَ نا ٥ا٠ٚن٣١ بؤ نؿٛت
 ٠ٚ ١ٛب  ٖ زاضخٛضَانإ ب١ناضز٠ٖات ن١ ِضَٜص١ٜ٠ن٢ ظؤض٣

 . (37)ي١ؾاض٠ن١زا
٠ٚز٠نطَٜت طْٛس٣ تطغذ  ١َ١٥ غ١ضباض٣ ٣٠ٚ١٥ باؽ ي١
 ٢ ٠ٚ ي١ ط١ْس٠نْا ١نَٝو بٛ هطز ن١ٜ  ١ٖض٠ٚى ي١ ثَٝؿرت بامسْا

ٚ غ١ض ب١ بٓسْٝذني خ١َٜٝٛن ١ّ ٖات٠ٚٛ  َٞ ب١ٖض ٢ ظؤض٣ ي
ٚ  ١٥ّ طْٛس٠  ٣١ ز٠ض٠ٚ٠ نطا٠ٚ ظٜاز٠ن١ؾ٢ ِض٠ْٚا

 .   (38)تٛا١ْٜٛٝت٢ خ٢َٜٛ ؾاض٣ ب١غساز زابني بهات
ْٝذني ثَٝط١ٜ١ن٢  ب١ّ ث١َٝٝف ز٠بٝٓني ن١ ؾاض٣ بٓس
 َٞ ١ضغ  ٖ ٠ٚ ن١ ط٢ ١ٖبٛ ٚ  ب١با١ٜر ٚ ظؤض طْط غرتاتٝذ٢

ٚ ١ٖض٢َُٜ ضٝانإ ٚ ِض٠ؾ١خاى ٚ فاضغ٢ ب١ٜ١ى ط١ٜا ْس٠ٚٚ 
ٛض٣ ِضَٜطا٣ خٛضاغإ  . ١َ١٥ف ضَِٜطا (39)ن١ٚتؤت١ باؾ

ٚض٣  ٚ  ث١ض٠زٕا ب٥١ابٛ ٠ٚ بؤ باظضطا٢ْ نطزٕ خؤؾه١ض بٛ
 ؾاض٠ن١ .   

 ضٛاض٠ّ : ثَٝهٗات٣١ زاْٝؿتٛا٢ْ بٓسٜٓذني )١َْس٠ىل( : 
٢ٜ٠ ؾاض٠ن١،  ١ت١ٚ  ْ ١ٖضض١ْس٠ غ١باض٠ت ب١ ثَٝهٗات٣١

ُإ ي١ب١ضز٠غت ١ْٝ،  ب١َيط٣١ ١ٜنالن١ض٣٠ٚ٠ زضٚغت
 ٚ ١َيَٗٝٓذإ   ٖ ٢ ْا٠ِٚضاغت، ب١الَّ ب١ ب١تاٜب١ت٢ ي١غ١ز٠نْا
 ٚ ضزنطزٕ ب١ ٚ  ب١ب١ضٚا ٠ٚ ي١غ١ضضا٠ٚ ِض٠غ١ْ١نٕا ١ْٚ ٚضزبٛ
 ٢َُٜ ْٝذني ١ٜنَٝو ب٠ٚٛ ي١ ؾاض٠نا٢ْ ١ٖض ث٣١َٝٝ ن١ بٓس
١ض١َُٜ ز٠تٛاْني بًََٝني ن١   ٖ ضٝانإ ٚ ن١ٚتؤت١ باؾٛض٣ ١٥ّ

ْٝؿتٛا ٕ، طَٛا٢ْ تَٝسا١ْٝ ن١ ظؤض٣١ٜٓ زا ٚٛ ٛضز ب ١ْن٣١ ن
١ٜ١ٓٝى ي١ع١ض٠ب ٍَ ن١َ ، ن١ ي١ثاف فتٛسات٢ (40)ي١ط١

                                                 
 .  ==8خساز وصٓاعة ايهتابة، ص (36)
؛ <=8، ّ.ع، ص8ياقوت احلُوي : َعذِ ايبًدإ، ز (37)

؛ @:؛ محد اهلل َطتويف ايكصويٓى : ّ.ع، ص8;ص ،>ز
 .  ??يطذلْر : ّ.ع، ص

 . 99، ص9ياقوت احلُوي : ّ.ع، ز (38)
 .  ??يطذلْر، ّ.ع، ص؛7@8،ص9ايتٓوخي : ّ.ع،ز (39)
أب سوقٌ : صوزة األزض، َٓػوزات دازَهتبة احلياة،  (40)

 .  997ّ، ص@<@8برلوت، 
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،ِضٜٚٚاْهطزؤت١ (41)ظ(<:= –ى =٥8ٝػال٢َ ي١غاآل٢ْ )
 ٣٠ٚ ٚ  بالَٚنطز١ْ ٕٚٛ َٞ ب ؾاض٠ن١ ب١َ١ب١غت٢ ْٝؿت١د
ٖؤ٣ ثَٝط٣١  ١ى ي١ال١ٜن٢ زٜه١ف ب١ ٥ا٢ٜٓ ٥ٝػالّ ي١اٜل
 ٚ ٚا ٥ابٛٚض٣ ب١َٖٝع٣ ؾاض٠ن١ٚ خؤؾ٢ ٚ ي١باض٣ ٥اٚ ٚ ١ٖ
 ٚ ١ض٠ٚى بامساْهطز   ٖ ٚ  باظاِض ٚٚباض ٢ْٚٛ ِض ٚ  ب ظ٣ٚ٠ ظاض
 ٢ ٢، خ١َيهاَْٝه٢ زٜه١ ي١ْ١ت٠ٚ١نْا غ١ضِضَٜطا ب٢ْٚٛ باظضطْا

 .(42)تط ب١تاٜب١ت٢ ع١ض٠ب تَٝسا طريغا١ْٚت٠ٚ١
٠ٚنا٢ْ غاَي٢ 99@ى / 87:) ايطدلي ظ( ي١ ِضٚٚزا

١نسا ب١ ٥اؾهطا ٥اَاش٠ بؤ >=?ى / 8>9) ظ( ي١طَٝطِا٠ٜٚ١ْ
ن١ ثَٝهٗات٣١ زاْٝؿتٛا٢ْ ؾاض٣ ١َْس٠ىل ٠ٚ١٥ز٠نات 

ٕٛٚ، ز٠َيَٝت :"ي١ ضبٝع٢ نؤتا٢ٜ غاَي٢  ظؤض١ٜٜٓإ نٛضز ب
ٝاز٠ ب١ِضَٜه١ٚتٔ بؤ  977ى، 8>9 ن١ؽ ي١ غٛاض٠ٚ ث

١ٕ املعتع ٚ غ١ضؤن١ن١ٜٕا تٛضى  ْٝذني ي١اٜل ْاس٣١ٝ بٓس
ر بٛٚ بؤ ٣٠ٚ١٥ سػٔ بٔ عًٞ ن١  بٛٚ ْا٣ٚ أًب

ٕ ف١ضَاِْط٠ٚا٣ ؾاض٠ن١بٛٚ ٠ٚ خاَي ب١ض ٛا٢ْ نٛضز بٕٛٚ ي١ْٚا
 ١ْٚ َٖٝطؾٕٝا نطز٠ غ١ض َاَي١ن٣١ٚ  تاآلْٝاْهطز ثاؾٕا ضٛ
 ٠ٚ طْٛسَٜه٢ ْعٜو ب١ٚ دَٝط١ٜ١ ٚ خٛاضزٜإ ٚ خٛاضزٜا١ْ
ٛٚ سػٔ ٔب ع٢ً نٛضز٠نا٢ْ ي١  ناتَٝو يَٕٝٝا زيَٓٝا ب
ب١ض  ٢ ز٠ٚٚض ط نطز ي١ خ١َيها٢ْ طْٛس٠نْا خاَيٛا٢ْ بْا

ٝإ بطز٠ غ١ضٜٕا ٚ تَٝه ٕ ١َٖي١ُت ١ٜٜٓا ٚ  ظؤض ٝإ ؾهاْسٕ
َٞ ب١زٌٜ ططتٔٚ  غ١ض٣  <8نٛؾنتٚ  ثاؾٕا  ن١غٝؿٝإ ي

٠ٚ بؤب١غساز"  أبًر ٣ غ١ضؤنٕٝا ٚ ز١ًٜنا٢ْ ب١ؾ١ٚ ْاضز٠
(43) ٠ٚ ١ غ١ضباض٣ ٣٠ٚ١٥ ن١ َٓسىل ب١ؾَٝو بٛ ١ض٠ٖٚا  ١َ٥  ٖ،

 ٚ  ١ٜٛ َٞ َريْؿؿ٢ٓٝ نٛضز٣ سػٓ ١ضغ  ٖ ي١ ق١َي١ّ ِض٣ٚ٠
١َٓٝنا٢ْ ََٝص٣ٚٚ ، ٚ ي١غ١ز٠ ١ٜن(44)ع١ْٓاظ٣ ٚ داٚإ ١

 ٠ٚ ١ن١َني ٛب  ٜ ٥ٝػالَٝـ ظَا٢ْ نٛضز٣ ظَا٢ْ ف١ِض٢َ ٚ

                                                 
(41)  ،ٕ ايبالذزي : فتوح ايبًدإ، تح.زضوٕا ذلُد زضوا

، 9:@8املطبعة املصسية باألشٖس، ايطبعة االوىل، ايكاٖسة، 
 .  >=9ص

قشطٕا عبدايطتاز احلديجي : ايدوية ايعسبية يف ايعصوز  (42)
ّ، <?@8ايعباضية املتأخسة، َطبعة داَعة ايبصسة، 

 .  <>ص
(43)  ،ِ تازيذ ايسضٌ و املًو، تح.ذلُد أبو ايفطٌ ابساٖي

، @ّ، ز:@@8داز املعازف، ايطبعة اخلاَطة، ايكاٖسة، 
 .  <8:ص

ٞ : ّ.ؽ،ص  (44)  . ?8حمُس مجٌٝ بٓس ضٚظبٝاْ

ػإ ٚا٣ نطز٠ٚٚ ظؤض٣١ٜٓ (45)تَٝٝسا ١ف ٜز ، ن١ ١َ٥
 ٢ْٚ ٚ  ب١َيط١ٜ١ ي١غ١ضنٛضز بٛ ١ن٣١ نٛضزبٔ زاْٝؿتْٛا

ّ( باغ٢ 89:9ٖـ/7:=)ّ. ابٔ األثرلؾاض٠ن١، بؤمن١ْٛ 
ٕ =>>8ى / =@:نَٝؿ١ٜ١ى ز٠نات ي١غاَي٢  ظ ي١َْٝٛا

ٚ  ناتَٝو َٖٝطف س١غ ١ٝٗنٕا ِضٚٚز٠زات ٚ  ب٠ٜٛ ١ٜٚ١ٓنٕا
ز٠ن١ْ١ غ١ض بٓسْٝذني ن١ ب١ؾَٝه٢ ط١ٚض٠ٚ ططْط٢ 
 ٕ ٠ٛ ي١ال١ٜ ٠ٚ ب١تْٛستطٜٔ ؾَٝ َريْؿ٢ٓٝ س١غ١ٜٚ١ٓنٕا بٛ
 ٚ  ٠ٚ شَاض١ٜ٠ن٢ ظؤض نٛضز٣ ؾاض٠ن١ ب١ضث١ضضٕٝا ز٠زضَٜت١

عُٝس٣ غٛثانٕا ب١خؤ٣  -ى=@:-ز٠َيَٝت : "ي١ّ غاَي١زا 
٠ٚ ٚ غٛثان٣١ ب١ِض َٜه١ٚتٔ ب١ض٠ٚ بٓسْٝذني ي١ثَٝؿٝا١ْ

 ١ ؿٓت ٚ، ناتَٝو ط١ٜ ١ٛب  ٖ ّ١ًٜ غ١ضنطز١ٜ٠ن٢ ط١ٚض٣٠ ز٠
 ٚ  ٠ٚ١ْٚ ٚٚب١ِضٜٕٚا بٛ ١َيه٢ ظؤض ي١نٛضز ِض ؾاض٠ن١ نَؤ
ـ  ْٝ ٍَ نطزٕ ٚ ز١ًٜ٠ّ ؾهٕا ٚ نٛضز٠نا نٛؾتاضٜإ ي١ط١
 ٚ ٠ٚنإْٝا ططت ي١ ١٥غح  ١ُٚٝ ثامشا ز٠غتٕٝا ب١غ١ض غ١ْ

ٚ ث١ي١ناْ ٕ ٚ ن١ٍ  ٚ ناضٚا ٕ ططتٚ  دًو  ٝا ٝإ، ثَٝؿ١ٚان١ؾ
١ف  ٠ٚ ١َ٥ ٚ  ب١ث٢َٝ ث١ت٢ ْاضزٜا١ْ ْس ثؤؾانٕٝا ي١ب١ضزان١

٣٠ٚ غٛثان١ ي١ؾاض٠ن١زا " (46)ب١ض١ْس ِضؤشَٜه٢ ن١ّ َا١ْ
ـٜ زٜػٕا بؤخؤ٣ ب١َيط١ٜ١ ن١ أب األثرل١٥ّ ٚتا٣١ْ 

 ٢ ٛا١ْن٣١ تا نؤتا١ٜنْا ١ض٠ ظؤض٣ زاْٝؿت  ٖ ظؤض٣١ٜٓ
ٚ  ب١دؤضَٜو ن١  ٕٚٛ غ١ضز٢َ٠ ع١بباغٝـ ١ٖض نٛضز ب

                                                 
ََٝصْٚٚٛغ٢ نٛضز َاَؤغتا مجٌٝ بٟٓس ضؤشب١ٜا٢ْ  (45)

١َٓٝنا٢ْ ٥ٝػاّل ت١ْٗا ظَا٢ْ  ث٢َٝ ٚا١ٜ ن١ ي١غ١ز٠ ١ٜن١
١ت تا ْا٠ِٚضاغت٢  ٚ   ت١ْْا ٠ٚ ١ْس٠ىل ب١ناضٖاتٛ نٛضز٣ ي١َ
ٛضز  ١ْس٠ىل ن  َ ٢ ْٝؿتْٛا ٝـ زا ١ْٝنْا مسا ز٠غ١الت٢ ٛع
مسا١ْٝنٕا ب١غ١ض  ٍَ ب٢ْٚٛ ٛع بٕٛٚ ٚ ب١الّ ب١ٖؤ٣ ظا

٣٠ٚ ز٠غ١الت٢  ٚ  بؤن١َهطز١ْ ٢ )غ١ف٣ٚ١( ٥َٝطْا
ٚض١ن١  ز٠غ١التٝإ ض١ْسٜٔ ٖؤظ٣ ع١ض٠بٝإ ي١ ْا
 ٕ ٝا ْٝـ ز٠غت ٚ  ١٥ٚا ْٝؿت١د٢َ نطز٠ٚٚ ٚ باَلٚنطزؤت٠ٚ١
 ٚ ٚ  ؾاض٣ ١َْس٠يٝؿسا ططت٠ٚٛ  ب١غ١ض ظؤضَٜو ي١ ْاٚض١نٕا
ٚت١ٜ١ن٢  ٣٠ ن١ ّ.مجٌٝ ثؿت ب١ ب١دؤضَٜو ز٠طات١ ١ٚ٥

ٕ مشؼ ايسٜٔ غا٢َ ََٝصْٚٚٛغ٢ ْاغطا ١ْٝنا مسا ٣ٚ ٛع
ي١ نتَٝب قاَٛؽ االعاّل ز٠ب١غتَٝت ن١ ز٠َيَٝت : 
 ٣٠ٛ ٕ ب١غ١ض زٚٚب١ؾسا ْٝ ٚ ٢ ؾاض٠ن١ زاب١ف ٛب زاْٝؿتْٛا

ٞ يف ايتاضٜذ، ص ٚ ٣٠ْٛٝ ع١ض٠ب . بِطٚا١ْ َٓسي  .     =@نٛضز 
أب األثرل : ايهاٌَ يف ايتازيذ، تح.َهتب ايذلاخ،  (46)

ايذلاخ ايعسبي،  َؤضطة ايتازيذ ايعسبي، َطبعة دازاسياء
  . ;:8، ص@ّ.ز;@@8ايطبعة ايسابعة، برلوت، 
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 ٣ٚٚ ٠ٚ ٚ ِضٚٚب١ض ١ْٚت١ ١َٖٝؿ١ ٠ٚى َٖٝعَٜه٢ ط١ٚض٠ نؤبٛ
 ٢ ٠ٚ بؤ ثاضاغٓت ١ْٚت١ ١َتطغ١ٝنا٢ْ ز٠ض٠ن٢ بٛ
ْٝـ ؾاض٣  ٍَ ي١ثاف س١غ١ٜٚ١ٓنا ١ضسا ٕ، ب١ٖ ؾاض٠ن١ٜا
 ٢ٓٝ َٝـت١ ؾ٢َٜٓٛ ق١َي١َِط٣ٚ٠ َريْؿ بٓسْٝذني ز٠ب
 ٚ ع١ْٓاظ١ٜنإ ٚ ي١ ِضٚٚزاٚ باؽ ٚ خٛاغ١نا٢ْ ١٥

ّ تا ظؤض ْا٣ٚ ١ٜ١ٖ  .   َريْؿ١ٓٝف ن١
ٚا  ٢ْٚ ِض٠ط١ظ٣ تٛضى ي١ؾاض٠ن١زا ١٥ غ١باض٠ت ب١بٛ
 ٔ ١نإ، ناتَٝو ض١ْسٜ ٠ٚ بؤ غ١ضز٢َ٠ غ١جلٛٝق ز٠ط١ِضَٜت١

ؾاضا١ْ ١٥دماّ ز٠زا َٖٝطف ٚ ث١الَاضزإٚ  نٛؾتاضٜٕا ي١ٚ
ّ (47)ظ( ٚ غاال٢ْ زٚاتط<;87ى / @:;ي١ غاَي١نا٢ْ ) ، ٚ ي١

 . ٕ  ِضَٜط١ٜ١ؾ٠ٚ١ ي١ؾاض٠ن١ ْٝؿت١د٢َ ز٠بٛٚ
ْٝؿتٛا٢ْ ؾاض٠ن١  غ١باض٠ت ب١بريٚبا٠ِٚض٣ ٥ا٢ٜٓ زا
ٖا  ٕٛٚ ١ٖض٠ٚ ػَٛيُٕا ب  َ ظؤض٣١ٜٓ ظؤض٣ زاْٝؿتٛا١ْن٣١
 ٚ ٚضز ب١ْٚٛ ١ض٠ٚى ب١ٚ  ٖ ١ظ١ٖب٢ ؾافع٢ بٕٛٚ  َ ي١غ١ض

١ى ي ٍَ ب٢ْٚٛ ن١َٜٓٝ١ ٕٚٚ ز٠بَت٠ٚ١، ي١ط١ ١ز٠ق١نإ بؤَإ ِض
 .  (48)ي١ دٛي١ن١

 
٠ٚ : باغ٢ ؾاض٣ بٓسْٝذني )١َْس٠ىل(  ت٠ٚ١ض٣ زٚ

 ي١ِضٚٚزا٠ٚنا٢ْ ََٝص٣ٚٚ ٥ٝػالَٝسا : 
 ٢ ١نَٝو ي١ؾاض٠زٜاض٠نا٢ْ غ١ز٠نْا  ٜ ٠ى  ٚ ْٝذني ؾاض٣ بٓس
١َٜٓ غرتاتٝذ١ٝن٣١ ١ٖض٠ٚى  ْا٠ِٚضاغتٚ  ب١ ث٢َٝ ثَٝط١ٚؾٛ
 َٟ ٚٚزا٣ٚ دٝاٚاظ يَٝط٠ٚ ي١ٚ ي٢َٝ زٚأٜ، ي١ض١ْسٜٔ بؤ١ْٚ ِض
١ض   ٖ ٣ٚ ٥ٝػال٢َ ْا٣ٚ ٖات٠ٚٛ، ٠ٚنا٢ْ ََٝٚص َٝٛ غ١ضضا ي١ْ
ػال٢َ تا نؤتا٢ٜ غ١ضز٢َ٠  ي١نات٢ فتٛسات٢ ٥ٝ

ٚٚزا٠ٚنا٢ْ فتٛسات٢ ع١بب ١ْٛ ي١نات٢ ِض اغ١ٝنإ، بؤمن
١ضثاف ف١تح   ٖ ٛضزغتٕا ٚض١نا٢ْ عَٝطامٚ  ن ٥ٝػال٢َ بؤْا
 ٕ ١ْٝنا ٚ  ِضٚٚخا٢ْ ثاٜت١خت٢ غاغا ٢ عَٝطام نطْز
 ٕ ١ْٝنا ٚ  ١َٖيٗات٢ٓ ٜعزططز نؤتا ثازؾا٣ غاغا )املسا٥ٔ(
ب١ض٠ْٚاٚض١نا٢ْ نٛضزغتٕا ز٠بٝٓني باغ٢ ؾاض٣ 

ب١ْس٠زا ١ّ٥ ؾاض٠ ب١ ٥اؾت٢ بٓسْٝذني ـٜ زَٜت، ي١ّ غ ١ٚض
 ٕ ١نا ٍَ فاحت١ َػَٛيُْا ٚ  خ١َيه١ن٣١ ي١ط١ ف١تح نطا٠ٚ
 ٔ ػَٛيُا١ْنإ )ٖاؾِ ب  َ ٕٛٚ، ن١ غ١ضنطز٣٠ ضَٜهه١ٚت

ّ.ايبالذزي عتب١( ب٠ٚٛ، ١ٖض٠ٚى    ّ(132ٖـ/  233 )
ز٠َيَٝت : "ٖاؾِ ٔب عتب١ ٚ دطٜط ٔب عبساهلل ١٥غجَٝه٢ 

ًٛال ب١دََٝٗٝؿت تا ببَٝ ٕ ظؤضٜإ ي١ د ٛا ت١ ِضَٜططَٜو ي١َْٝ

                                                 
 ;:8، ص=ّ.ٕ،، ز (47)
ٟ : ّ.ؽ، ص (48) ٕ َٛغ٢ِ املٓسالٚ  .  @>8احلاز عُطا

 ،ٕ ٛا ١َيٗاتبٛٚ ي١ سً ١َٓن١ٜإ ن١ ٜعزططز بٖٛٚ  ٕ ٚ زٚش ١٥ٚا
 ٢ َػًَُاْإ ثاؾٕا ِضَٜطان١ٜإ طؤِض٣ ي١ ن١ْاضا٠ٚنْا
 ٚ ١ْٚ ؾاض٣ َٗطٚظ  ِض٠ؾ١خاى ب١ ثاأل ضِؤش١ٖالت٢ زجي١ً ضٛ

ٍَ زٖكإ ٠ن٣١ ِضَٜو ن١ٚت١ًغ١ض د١ضٜبَٝو ي١ (49)ٖاؾِ ي١ط١
١ض٠ٖٚا ن١غٝـ  ٖ ٢  زض١ّٖ ٚ ١ْنٛشضَٜت، ثاؾٕا زٖكْا

ْٚه١ تاٚاْباضنطا ب٣٠ٚ١ ن١ ف٢ًََٝ ي١  زغه١ض٠ نٛشضا ضٛ
ٚ  خ١َيه٢  ْٝذني ١ْٚ بٓس ٠ٚٚ ٚ ثاؾإ ضٛ َػَٛيُاْإ نطز
١ٚ خطاز  ٕ نطز ي١غ١ض٣٠ٚ١٥ ن١ دٜع ؾاض٠ن١ زاٚا٣ ١٥َاْٝا

ٚ ِضَٜهه١ٚتٔ"  ٕ ٕ زا ـ ١٥َاْٝا ٚ ١٥ٚاْٝ  ٕ  . (50)بس٠
١ٜٓناْ ٢ غ١ضز٢َ٠ ِضاؾس ٢ ي١نؤتا١ٜنْا ٚٚزا٠ٚنْا ٝـ ي١ ِض

ٝف١ ع٢ً نِٛض٣ أٛب تاَيٝب، ي١نات٢  غ١ضز٢َ٠ خ١ي
ْٝذني  ٣ ؾاض٣ بٓس ز٠ضن١ٚت٢ٓ خ١ٚاضجي١نإ، ْٚا
٥١ٛا١ٜن٢ ٥اضاّ ٚ ث١ْاط١ٜ١ن٢   َ َٜت٠ٚ١، ن١ ٠ٚى ز٠ضز٠ن١ٚ
ب١َٖٝع، خ١ٚاضجي١نٕا ث١ْا٣ بؤز٠ب١ٕ ٚ ١ّ٥ زٜاضز١ٜ٠ف تا 
ٝـ ب١ضز٠ٚاّ ز٠بَٝت  غ١ضز٢َ٠ ١ٜٚ١َٛ٥نْا

٠ٚ١خ ١ف ث١ْا٣ بعٚٓت ٢ زٜه٣١ ١٥ٚغ١ضز٠َ ٚاضجي١نْا ١
بؤز٠ب١ٕ ١َ١٥ف ي١ب١ض ططْط٢ ثَٝط٣١ دٛططاف٢ ؾاض٠ن١ 
 ٚ ٠ٚبٕٛٚ  ١ ي١ال١ٜى ٚ ي١ال١ٜن٢ زٜه١ف بَٝطَٛإ ب١ز٠َ
 ٠ٚ ١ٛب ١ ِضؤَي٢ خؤ٣ٖ  ١ْٚا ٚ بعٚٓت ٖاٚناض٣ خ١َيه١ن١ف بؤ١٥
١ت٢  ٣٠ٚ خ١ٚاضٜر ب١غ١ضنطزٜا ٚت١ٓ ١ن١ّ بٚع  ٜ . ٠ٚ١٥تا

٢ ١٥ؾذ ظ( <>=ى / <:١ع٢ ي١غاَي٢ )فط٣٠ٚ نِٛض٣ ًْٛف
ْٝذني ٠ٚ ِضٚٚز٠ن١ْ١ ؾاض٣ بٓس ١  ثاف ٣٠ٚ١٥ دٝاز٠ٓب

                                                 
(49)  ٙ ٚٚ بِطط٣١ ز ١ن٢ نؤ٢ْ ٥َٝطا١ْٝ ي١ ١ٖضز ؾ١ٜ  ٚ زٖكإ

 ١ َٟ قإ ب١ٚاتا٣ خإ زَٜت ٚ ب١ٜ١ن٠ٚ١ ز٠ٓب ب١ٚاتا٣ ز
١ ي١غ١ضز٢َ٠  نَٜٛدا٣ طْٛس ٜٕا ب١ضثطغ٢ ؾاض٠ن١ ١٥َْا
 ٕ غاغا١ْٝنإ ب١غ١ض ؾاض ٚ طْٛس٠نإ زاز٠ْطا
 ّ ػال ٣٠ٚ١ باز ي١خ١َيه٢ ثاف ٖات٢ٓ ٥ٝ بؤنؤنطْز

َٞ َػَٛيُٕا  بٕٛٚٚ  ب١غ١ض ؾاض٠نا٠ٚ١ْ ٠ٚى شَاض١ٜ٠نٕٝا ي
 ٕ ٝا ٝإ ن١ ظؤض خ١َيه ٠ٚ ١ْٖسَٜهٝؿ ١ ب١ضثطؽ زاْطْا
 ٍَ ٛٚ ٠ٚ ي١ ي١ز٠غتسا٢ْ ز٠غ١التٝإ ز٠تطغٕا ي١ط١ ٥اظاضزاب
 ٚ ١ د١ْط٠ٚ١  غٛثا٣ ٥ػال٢َ ي١نات٢ فتٛساتسا ن١ٚٓت

  . ٕ  ب١َ١ف ي١ْاٚضٛٚ
 .  ;=9فتٛح ايبًسإ، ص (50)
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ٚ ،ٔ ْٝؿت١د٢َ ز٠ب ٠ٚ ي٣َٚ١  ٚ  ب١ ثَٝٓر غ١ز غٛاض٠ زغه١ض٠
ْٝإ ٚ نطز٣٠ٚ١ْ بريٚبِطٚانا ٕ ب١باَل  .   (51)ي٠َٜٛٚ١ ز٠غتس٠ن١

ٝس ?>=ى/?:١ٖض٠ٖٚا ي١غاَي٢ ) ظ( ن١غا١ٜت١ٝى ب١ْا٣ٚ غع
ُٝٞ ن١  ْٝذني بٔ قفٌ ايتُ خ١ٚاضٜر ز٠بَٝت ي١ ؾاض٣ بٓس

 ٚ عٜه٣١ زٚٚغ١ز ثٝا  ْ  ٚ ز٠ضز٠ضَٝت ي١ز٠غ١الت ب١خؤ٣
ٍَ نؤتا٢ٜ ب١  ١َإ غا  ٖ َٝت١ زضظدمإ ٚ ثاؾإ ز٠ض

ٕ زَٜت  .    (52)بعٚت٠ٚ١ٓن١ٜا
٢ غاَي٢ ) ٚ  ي١ضِٚزا٠ٚنْا ى @<8ي١غ١ضز٢َ٠ ع١بباغ١ٝنٕا

ه٣١ خ١ٚاضز زضٚغت ز٠بَٝت >@</ ظ( بعٚٚت١ٜ٠ٚ١ٓن٢ ٜز
ٕ ب١غ١ض ِض٠ؾ١خاى ثاف ١٥ٚ ١ٜ٠ٚ١ ز٠غتس٠طط ّ بعٚٓت ٣٠ ١٥

 ٚ ْٝذني ز٠ضَٝت ٚ ز٠خيات١ شَٜط ِضنَٝف٢ خؤ٣  ب١ض٠ٚ بٓس
 ٚ ٛإ  ١ي١َُت ز٠بات بؤ س١ي  ٖ  ٚ ثاؾإ خؤ٣ ب١َٖٝعز٠نات
 ّ ١ن٢ ب١َٖٝع ز٠بَٝت ب١ال ٚت٠ٜٚ١ٓ ٚض ٚ بٚع ثاؾإ بؤ ؾاض٠ظٚ

َٞ ز٠َٖٝٓطَٜت ٚ ١ٖض ي١ؾاض٠ظٚٚض نؤتا٢ٜ ث  .  (53)ظٚ
ّ ب١ؾَٝه٢ طط ٠ٚنا٢ْ غ١ضز٢َ٠ ع١بباغ٢ بؤ ١٥ ْط٢ ِضٚٚزا

٠ ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١  ٠ٚناْسا تؤَاضنطٚا َٝٛ غ١ضضا ؾاض٠ ن١ ي١ْ
 ١ ١ ي١ٚ غ١ضز٠َ ِضٚٚزٚا ًَُال٢َْٝ َريْؿ١ٓٝنٛضز١ٜنٕا ١ٜٖ
 ٣ ط٢ ق١َي١ّ ِض٠ٚ ْٝذني ؾاضَٜه٢ طْط ب١ٚ ث٣١َٝٝ ؾاض٣ بٓس
 ٕ ٠ى ي١ت٠ٚ١ض٣ ١ٜن١ّ ٥اَاش٠َا ٠ٚ ١ٖٚض ١ بٛ ١٥ٚ َريْؿْٝٓا

ّ بؤنطز، ب ٠ٚ ق١َي١ ٣٠ ن١ ١٥ّ ؾاض٠ بٛ ـ ي١ثاف ١ٚ٥ ١تاٜب١ٝت
 ٚ ِض٣ٚ٠ َريْؿ٢ٓٝ ع١ْٓاظ٣ ي١ثاف س١غ١ٜٚ١ٓنإ 
 ٚ ١ْٝنإ ي١ال١ٜى  ٝإ ي١َْٝٛإ ع١ْاظ٣ ٚ داٚا ١٥ًَُٚالَْٝ
١ن٢ زٜه١،  ًَُال٢َْٝ ْاٚخؤ٢ٜ ع١ْاظ١ٜناْٝـ ي١اٜل
بؤ١ٜز٠بٝٓني ي١ثاف ِضٚٚخا٢ْ ز٠َٚي١ت٢ س١غ٣١ٜٚ١ٓ 

٢ نٛضز٣ ٚ ز٠غ١الت ططتٓ ٚض١نْا ١ز٠غت٢ ع١ْاظ١ٜنإ ْا
َٞ بطا٣  ١ٜٚ زاب١ف ز٠نطَٜت ب١غ١ض غ ثامشا٣٠ٚ س١غ١ٓ
ٚي١ فاضؽ  ْٝـ )سػاّ ايس ١نٕا ١٥ٚا ف١ضَاِْط٠ٚا٣ ع١ْٓاٜظ

ٛض  بٓسٜٓذني(  -سًٕٛا –أبٛ ؾٛى ن١ ْاٚض١نا٢ْ )زٜٓ
 ٚ ٌٗ ْاٚض١نا٢ْ )خاْكني  ٚ  أبٛ َادس املًٗ ب١ضن١ٚت

                                                 
؛  898، ص:ايطدلي : تازيذ ايسضٌ و املًو، ز (51)

 ايديٓية، ايجكافة َهتبة ايتازيذ، و ايبدء : املكدضي
 .؛  >:8، ص>، ز(ع.د:  بوزضعيد)
ٔ األثرل : ايهاٌَ، ز (52)  .  9;9، ص:اب
(53)  ّ خًيفة بٔ خياط : تازيذ خًيفة بٔ خياط،تح.أنس

ِ ، َؤضطة ايسضاية، برلوت   –ضياء ايعُسي، داز ايًك
 .;>;ٖـ، ص<@:8دَػل، 

ٚض  ٖا )ؾاض٠ٚظ ١ض٠ٚ  ٖ  ٚ ْٝذاض –زاقٛم( ( ب١ض غطخاب خا
 .  (54)ن١ٚت

ّ 8;87ى / 9:;ي١غاَي٢  ظ غطخاب ي١ط١أل أبٛ ايفتح ٔب ٚضا
ْس  داٚا٢ْ ِضَٜو ن١ٚت تا ١ٖي١َُت ب١ضَٜت١ غ١ض ض١
 ّ ْاٚض١ٜ١ن٢ ٔب ز٠غت٢ سػّا أبٛؾٛى بطا٣ ي١
غ١ضب١ْس٠ؾسا أبٛؾٛى خ١ضٜه٢ فطاٚاخنٛاظ٣ بٛٚ بؤ 

٠ٚ بؤ  ْاٚض١نا٢ْ زاقٛم ناتَٝو ب٣١َ١ ظا٢ْ ب١ث١ي١ ط١ِضا١ٜ
ٚي٣١ ب٢ٜٗ٠ٛ بطز تا فطٜا٣  بٓسْٝذنيٚ  ٖاْا٣ بؤ دالٍ ايس
ٚ  تٛإْٝا ١َتطغ٢  به١َٜٚت ١٥ٚـٜ فطٜاطٛظاض٣ بؤْاضز

ٚضخب٠ٚ١ْ١  .(55)ي١غ١ض َريْؿ١ٓٝن٣١ زٚ
ظ زٚٚباض٠ غطخاب >;87ى / <:;ب١الّ ي١غاَي٢ 

 ٚ ٠ٚ خ١ٜاَي٢  ٚت١ ْٝذني ن١ زاطرينطز٢ْ ؾاض٣ بٓس
١ىل بؤِض٠خػابٛٚ ضٛٚ  ٖ ١ى ١٥جماض٠ٜإ ْه١ أبٛؾٛى ي١اٜل

ٍَ عال٤ ايسٚي٣١ نان١ٜ١ٚ  زاقٛق٢  ط بٛٚ ي١ط١ خ١ضٜه٢ د١ْ
ٚ، ب١الَّ ابطاِٖٝ ٍٜٓا ن١ غ١ضنطز١ٜ٠ن٢  زاطرينطزبٛ
١نإ بٛٚ، تٛا٢ْ أبٛؾٛى تَٝو  ٛضن١ غ١جلٛٝق ب١تٛاْا٣ ت
ـ  ٛٚ ب١تاٜب١ٝت ١ف زٚٚباض٠ ١ٖيَٝه٢ ظَِٜطٜٔ ب بؿهََٝٓٝت ١َ٥

ٕ نِٛض٠ن١ ١ ٣ أبٛ ؾٛى ب١ِض٠َٜٛز٠بطا ن١ ؾاض٣ بٓسْٝذني ي١اٜل
ٛٚ بؤ١ٜ تٛا٢ْ ز٠غتبططَٜت ب١غ١ض ؾاض٣  ن١ْا٣ٚ غعس٣ ب

ٚ غ١ٜ١ُْٝ١ن٢ ظؤضب١ز٠غتبدات  .   (56)بٓسْٝذني 
ٛى =;87ى / ?:;ي١غاَي٢  ظ غعٝس٣ نِٛض٣ أبٛؾ

ض٠  ِٖٝ ٍٜٓا ٚ ب١غٛثا١ٜن٢ ط١ٚ ث٠ٜٛ١ْس٣ نطز ب١ ابطا
ططت ب١غ١ض  ٚ  ي١ غٛظ٠نإ ز٠غتْٝا ن١ثَٝو ٖاتبٛٚ ي١ نٛضز
 ٕ ٝا ْٝذني ٜؿ شَاض١ٜ٠ن٢ ظؤض ي١ طْٛس ٚ ؾاض ٚ ؾاض٣ بٓس
 ٕ ناضٜا ضا٢َ داٚا٢ْ ب١َٚ١ضد٣١ ٖٚا زا ب١ أبٞ ايفتح بٔٚ 
ٚ  تَٝٝسا  بهات، ب١الّ غطخاب ب١َٖٝعَٜو ِضٚٚب١ِضٜٕٚا ب٠ٚ١ٜٛ
 ٚ ٛى ب١زٌٜ طريإ  أبٛ ايفتح ٔب ٚضّا ٚ غعٟس أبٛ ؾ

ٕ نطز ٚ غٛظ٠نا ٕ ب١ شَاض١ٜ٠ن٢ ظؤض ي١ نٛضز   .  (57)باَل٠ٜٚا
٣٠ٚ <;87ى / @:;ي١غاَي٢ ) ظ( ابطاِٖٝ ٍٜٓا ثاف ١٥

٢ شَٜطز٠غت٢  ٚ  ْاض١نْا َٖٝطف ز٠نات١ غ١ض ق١آلٚ ؾٛضا
ٜف٢ خؤ٣  ٜٓذني زاطريز٠نات ٚ ب١ن١ غطخاب ؾاض٣ بٓس
ْانات٠ٚ١ ٚ ١ٖضض٢  تاال٢ْ ز٠نات ٚ غأل ي١ٖٝض ؾتَٝو 
                                                 

 . ?8بٓدى زوشبياْى : ّ.ع، ص ذلُد مجيٌ (54)
 .  <;9،ص?ابٔ االثرل : ّ.ع،ز (55)
 ،ّ(;?@8:  برلوت)ايكًِ، داز خًدوٕ، ابٔ تازيذ: خًدوٕ إبٔ (56)

 .;@=ص ،;ز
 ،;ّ.ع، ز :خًدوٕ ؛ إبٔ;<9،ص?ع،ز.ّ:  االثرل ابٔ (57)

 .=@=ص
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ٚ  ز٠غتسضَٜص٣  ٚ  زظٜٔ خطاث١ ١٥دما٢َ ز٠ز٠ٕ، ي١نٛؾنت
ٕ بؤغ١ض ٥افط٠ت ١نا ٚ  يَٝسا٢ْ خ١َيه٢ ب١ٖؤ٣ ظؤض٣ يَٝسْا إ

 ّ ٚ  بؤ١ٜ ١٥ شَاض١ٜ٠ن٢ ظؤض ي١خ١َيو طٝإْٝا ي١ز٠غتسا
طَٜت  باب١ت١ ب١ٜ١نَٝو ي١ ناض٠غات١ ظؤض تْٛس٠نٕا زاز٠ْ

ٓٝذني ٖات٠ٚٛ ي١ ََٝصٚٚزا  .  (58)ن١ب١غ١ض ؾاض٣ بٓ
ٚت١ ?;87ى / 7;;ثاؾٕا ي١غاَي٢  ظ بٓسْٝذني ن١

٣ٚ )عهرب ٔب أمحس ٔب عٝاض(، ن١ شَٜطز٠غ١الت٢ ن١غَٝو ب١ْا
 ٕ ١ن٢ غ١ضباظ٣ تٛضى بٛٚ ثاف ٣٠ٚ١٥ ي١ال١ٜ ن١غا١ٜٝت
٠ٚ ز٠تٛاَْٝت  ب١غساز َٖٝطؾ٢ ز٠نطَٜت١غ١ض ب١غٛثا١ٜن١
 ٕ غٛثان١ ي١ بٓسْٝذني تَٝو بؿهََٝٓٝت ٚ شَاض١ٜ٠ن٢ ظؤضٜا

َٞ بهٛشَٜت  .    (59)ي
ٕ 9>87ى / ;;;ي١غاَي٢  ٛى زٜػا ظ غعٝس٣ نِٛض٣ أبٛؾ

 ٠ٚ ١٥جماض٠ ب١ غٛثاٜو ي١ال١ٜٕ طػطٍ بط ز٠ضن١ٚت١
غ١جلٛق٢ ثاف ٣٠ٚ١٥ َٖٝطؾَٝه٢ ط١ٚض٣٠ نطز٠ 
 ٚ ٠ٚ ١ْٝن٢ ظؤض٣ ْا١ٜ ٚ  َٜٚطا غ١ضْاٚض١ن١ ناٚيهاض٣
ْس  ٝإ ؾها َٖٝطؾٕٝا نطز٠ غ١ض أٞب زٚيف اجلاٚا٢ْٚ  تَٝه
 ٚ ٝإ ب١زٚا٣ ن١ٚتٔ  ١َيٗات ي١ب١ضز٠غت  ٖ ٜٚـ ١٥ ٚ

ٚ  زاطري  ْٝذني ٠ٚ بٓس ٕ ١٥جماض٠ف ِضٜٚٚاْهطز٠ ٝا ٚ تاالْ
 .   (60)نطز

 ٚ ٍَ ١٥ّ ١ٖي١َُت ٚ َٖٝطؾا١ْ نؤتا٢ٜ غ١ضز٠ّ  ١ضسا ب١ٖ
ٚ، ضْٛٚه١ ي١غاَي٢  ١نإ بٛ ١ٓٝنٛضٜز ز٠غ١الت٢ َريْؿ

ظ ب١ت١ٚا٠ٚت٢ نؤتا٢ٜ ب١ز٠غ١الت٢ ;>87ى / =;;
ٛى  ٚا٣ٚ ز٠غ١الت٢ غعس٣ أبٛؾ ع١ْاظ١ٜنإ ٖات، ناتَٝو ت١
 ٚ ي١ال١ٜٕ غًذٛق١ٝنإ ز٠غت٢ ب١غ١ضزا طريا

ٚ ز٠ ٚإ زاز٠ْطإ  غ١التساضاْٝإ ب١ث٢َٝ ٜٚػت٢ ١٥
ٚٛ ٕٛٚ ضٛب ْٝـ ب١ض٠ٚي١ْاٚض ، ١ٖض٠ٚى (61)َريْؿ٢ٓٝ داٚا

 ،ٚ ١بٛ  ْ ٚض١ن١ ١ ن١ ٖٝض خَٝط٣ بؤْا ُإ ١٥ّ ز٠غ١التْا بٝٓٝ
 ٚ ٚ  تاال٢ْ  ٚٚب١ض٠ن٢ ٚ َاَيَٜٛطا٢ْ ٚ  ز دط١ ي١ًَُال٢َْ
١ غ١ضباض٣  ١، ١َ٥ بطط٠ٚ ب١ضز٣٠ َْٕٝٛا ١ّ٥ َريْؿْٝٓا

 َٚٛ١ٖ ٚ ٣١ ب١غ١ض خ١َيه٢ ١٥ ٚ  ْاِض٠س١تْٝا نٛؾتاض
 ٕ ٍَ ٚ غاَاْٝا ٢ ؾاض ٚ َا ْاٚضا١ْٜإ ز٠َٖٝٓا ب١زاطرينطْز
 ّ ١ٖض٠ٚى ب١غ١ض ؾاض٣ بٓسْٝذٝٓٝإ َٖٝٓا، ثاف ١٥
ٜب١ت٢  ١ باؾرت ١ْبٛٚ، ب١تا ١ف باضٚزؤخ١ن١ ي١َ غ١ضز٠َ

                                                 
 .<@=ص ،;ز ٕ،.ّ: خًسٕٚ ؛ إبٔ<<9،ص?ّ.ٕ،ز (58)
 . 9?9،ص?ّ.ٕ،ز (59)
 . @7:،ص?ّ.ٕ،ز (60)
 . .?@=ص ،;ّ.ؽ، ز :خًسٕٚ إبٔ (61)

ْٚه١ ؾاض٣  ١نإ، ضٛ ي١غ١ضز٢َ٠ تٛضن١ غ١جلٛٝق
٠ٚٛ دَٝط٣١ ق١َي١َِط ـ بٓسْٝذني ب ْٝ ٚ  ١٥ٚا ٠ٜٚإ

 ٕ ب١غطٚؾت٢ خؤٜٕا تْٛس ٚ ؾ١ِضن١ض بٕٛٚ بؤ١ٜ زٜػا
ٚ  ْاي١باض٣ بٛٚ تا نؤتا٢ٜ  ؾاض٣ بٓسْٝذني ي١ْاِض٠س١ْت٢
ْس  غ١ضز٢َ٠ ع١بباغ٢ٚ  ٖات٢ٓ ١َغؤي١نإ، ١ٖض٠ٚى ي١ ض١
 ١ْٛ ٓني، بؤمن ِضٚٚزا٣ٚ زاٖاتٛٚ ب١ٚضز٣ ١ّ٥ باض٠ ١٥ٝب

١نٕا ز٠ن١ٜٔ ز٠ بٝٓني، ناتَٝو غ١ٜط٣ غ١ضضا٠ٚ ِض٠غ١ْ
٠نا٢ْ غاَي٢  ظ بٓسْٝذني ب١ؾَٝو >887ى / @@;ي١ِضٚٚزٚا

ِٛض٣  ١نا٢ْ غَٛيتإ بطنٝاضم ن ب٠ٚٛ ي١ ََٛيه١ تاٜب١ٝت
 ٠ٚ ْٝذ٢ٓٝ نطزٛب ١َي١نؿا٢ٖ غ١جلٛق٢ ٚ بؤخؤؾ٢ بٓس

٣٠ ٚ س١ٚا١ْٚ  .     (62)بٓه٣١ ز٠غ١الت 
ٕ >889ى / 7:>١ٖض٠ٖٚا ي١غاَي٢  ظ بٓسْٝذني ي١ال١ٜ

ـ ن١غَٝه٢ زٜه٣١ تٛضى زاط ْك ريز٠نطَٜت ب١ْا٣ٚ )بط
١ غ١ضنطز١ٜ٠ن٢ غ١ضباظ٣  ايعن٣ٛ( ١٥ّ ن١غا١ٜٝت
غ١جلٛق٢ بٛٚ ي١ال١ٜٕ غَٛيتإ َػعٛز٣ غ١جلٛق٢ 
ف١ املػرتؾس٣  ز٠َْٝطزضَٜت بؤب١غساز تا زاٚا٣ ثاض٠ ي١ خ١ٝي
ـ  ٜٚ ٝف١ ثاض٣٠ ثَٝٓازات ١٥ ع١بباغ٢ بهات، ب١الّ خ١ي

ناض٣ بط أب١ ن١ ؾش١ٓ )ثاضَٜعطاض(٣ ب١غسا ز ز٠بَٝت، ب١ٖٚا
ٝف١ ٚ تاال٢َْ  بِطٜاضز٠زات َٖٝطف بهات١ غ١ضنؤؾه٢ خ١ي
ٝف١ ب١َ١ ز٠ظاَْٝت غٛثا١ٜن٢ بؤز٠َْٝطَٜت  بهات ناتَٝو خ١ي
ـ  كـٜ  ٚ بط اب١ ز٠ضَٝت١ ٚاغت ٚ  بْط ٜٚـ ١َٖيسَٜت  ١٥ ٚ
 ٕ ز٠ضَٝت١ بٓسْٝذني ٚ زاطري٣ ز٠نات ٚ خا٣١ْ غَٛيتا

ٕ ز٠نات  .  (63)ي١ٚؾاض٠ تاال
ظ ؾاظاز١ٜ٠ن٢ زٜه٣١ غ١جلٛق٢ >>88ى / 8>>ي١غاَي٢ 

 ٢ْٚ َٞ بٛ ه١ٚ ؾ٢َٜٓٛ ْٝؿت١د ْٝذني ز٠نات١ ٓب ؾاض٣ بٓس
ُس  ُٕا ؾٙا نِٛض٣ غَٛيتإ حم خؤ٣ ١٥ٚـٜ )ًَو غًٝ
ٚٚز٠نات١  ًَهؿاٙ(٣ غ١جلٛق٢ ز٠بَٝت، ثاف ٣٠ٚ١٥ ِض
عٜو   ْ َٚي١ت٢ خ١ٚاضٜعّ ٢ ز٠ ٍَ غَٛيتْا ٥َٝطإ ٚ ي١ط١

َٝت٠ٚٚ١ خعَا١ٜت٢ زضٚغت ز٠نات، ثاؾٕا ٚ  ز٠ب ب١ض٠
 ٢َٜٓ ٖٝض ي١ٚا١ْ ؾٛ ٚ  ن١ ي١ ٚ  قاؾٕا ز٠ضَٝت ١٥غف١ٖٕا
 ٚ َٝت٠ٚ١  ْٝذني ز٠طريغ ٠ٚ ٚ ي١ؾاض٣ بٓس َٝت٠ٚ١ ز٠ط١ِضَٜت١ ْاب

ٕ املتك٢ ز٠نات  .  (64)ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١خ١يٝف٣١ ع١بباغ١ٝنا
ْٝذني =<88ى / :<>ي١غاَي٢  ظ زٜػإ ؾاض٣ بٓس

ٚ  َاَيَٜٛطا٢ْ ز٠بَٝت، ناتَٝو  ٚ  تاال٢ْ تٛؾ٢ ناض٠غات

                                                 
 .:=،ص@ؽ،ز.ّ:  االثرل ابٔ (62)
 . ??9،ص?ٕ،ز.ّ (63)
 .>7;،ص@ّ.ٕ،ز (64)
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 ٙ ١يو ؾا  َ ٣ ًَو نِٛض٣ ١نٕا ب١ْٚا ؾاظاز١ٜ٠ن٢ غ١جلٛٝق
١َي١ُت ز٠نات١   ٖ نِٛض٣ حمُٛز، ن١ ي١خٛظغتإ ز٠بَٝت
ٚ  بطؤ٢ٜ  ٚ  تاالٕ ٚ  َٜٚطا٢ْ ز٠نات غ١ضؾاض٣ بٓسْٝذني

ٕ ب١غ١باٜا ز٠ططَٜت ١ٖضض٢  ظؤض٣ تَٝسا ز٠نات ٚ ٥افط٠تاْٝا
ٍَ ب١ب١غساز  ١ٚا  ٖ ٣٠ٚ خطاث١ ١٥دما٢َ ز٠زات، ثاف ١٥

٠ٚ بؤ٣ عطد ايدئز٠طات، ٠ٚظٜط  ١ن١ ، ب١غٛثٜا
١َيسَٜتٚ  شَاض١ٜ٠ن٢  ز٠ضز٠ضَٝت ناتَٝو ًَو ب١َ١ز٠ظاَْٝتٖ 

ٚ  ث١ٍ ب١دَٝس٠ًََٖٝٝت بظ ؤ٣ ٚ غٛثا ؤضٜـ ن١ٍ
ٚ تٛضنُا١ْن٣١ ب١الّ ناتَٝو غٛثا٣ ب  ٠ ١غساز ز٠ط١ِض١َٜٚٓ

َٜت٠ٚ١ ؾاض٣  خؤٜإ ب١غ١ضن١ٚتٛٚ ز٠ظأْ زٚٚباض٠ ًَو ز
 ٚ ٛٚبٛ بٓسْٝذنيٚ  ٣٠ٚ١٥ ي١ٜ١ن١ّ داض ي١ز٠غت٢ ضِظطاض٣ ب
 ٚ ٠ٚ بؤزَٜت  ٚٚباض٠ ٢َٖٓٝ ي١ب١غساز٠ تاال٢ْ ز٠نات ز

 .   (65)ب١ٜ١نذاض٣ ٠ٚز٠ض٣ ز٠َْٝت
ْٝذني ٠ٚى  ١غؤي١نٕا ؾاض٣ بٓس  َ ي١غ١ضٚب١ْس٣ ٖات٢ٓ

ؾاض ٚ ؾاضؤضه١ْٚاٚض١نا٢ْ ِضؤش١ٖالت٢ غ١ضد١ّ 
١ض   ٖ ٠، ٠ٚ١٥تا ٥ٝػال٢َ تٛؾ٢ ١ٖي١َُت٢ ١َغؤي١نٕا ب١ٜٚٛ

٠ٚ١ ي١غاَي٢  ظ ?:89ى / >:=ي١غ١ض٠تا٣ ١َٖي١ُت١نْا
ٝف١ املػتٓكط باهلل عباغ٢ ز٠ؾهَٝت،  ناتَٝو غٛثا٣ خ١ي
١غؤي١نإ ٚ ١٥ّ ١ٖٚاَي١ف ب١   َ ي١غ١ضز٠غت٢ غٛثا٣

١ب١ض ز٠طات١ ب١غساز  خ١َيه٢ بٓسْٝذني ي١تطغ٢ نؤتط٣ َْا
ٚ  ب١ض٠ٚ ب١غساز  ١غؤي١أن ٥اٚاض٠ز٠ٔب  َ ١َٖي١ُت٢

 .   (66)ب١ِضَٜس٠ن١ٕٚ
َٛيـتاَْٝه٢ 8:89ى / 79<ي١غاَي٢  ظ غاظإ خإ ن١ غ

 ٚ ١َ١زإ   ٖ ٚ  ثاؾٕا ز٠ضَٝت١ َٝت١ ؾّا ١َغؤىل ز٠بَٝت ز٠ض
َٝت١  ٕ ي١ نطَاؾإ ٚ ثاؾإ ز٠ض َٝت١ بَٝػٛت ي٠َٜٛٚ١ ز٠ض

ْٝذني خَٝع ٚ  ث١ي١نا٢ْ ز٠َْٝطَٜت بؤ ؾاض٣ بٓس ٚ  ن١ٍ ٕا
 َٞ ٠ٚ بؤَا٣٠ٚ غ َٝت١ ٚ  بؤخؤٜؿ٢ ي١ٚ ؾاض٠ ز٠ََٝٓ ب١غساز
َٝت١  ٚان٣١ ٚ ز٠ض ٢َٓٝ ٥ٚا ١ٖ ٚ  زَيِطف ِضؤش ي١ب١ض خؤؾ٢
ْٝذني  ْٝؿا٢ْ ز٠زات ن١ ؾاض٣ بٓس ١ف  ١َ٦ ِضاٚنطْز
 ٕ ١ت١ٝف ض١ْس٠ ٥ا٠ٚزا ت١ْا١ْت ي١غ١ضز٢َ٠ ١٥ّ ن١غٜا

٠ٚ،  ب٠ٚٛٚ ثِطبار ٚ بَٝػتإ ٚ خا٠ٕٚ دؤط١ٚ ِضاظا٠ٚٛب
ٓني ي١غاَي٢  ظ ٚاىل ب١غساز ن١ =>:8ى / ?><٠ٚ١٥تا ز٠ٝب

ْس  خٛاد١ َطدٕا ٔب عبساهلل ٔب عبسايطمحٔ ز٠بَٝت ض١

                                                 
 .9>=، ص:ّ.ع، ز :خًدوٕ ؛ إبٔ;? – :?،ص87ّ.ٕ،ز (65)
 املئة يف ايٓافعة ايتذازب و اجلاَعة احلوادخ :ايفوطي إبٔ (66)

:  برلوت) ايعًُية، ايهتب داز ايٓذِ، َٗدي.تح ايطابعة،
   .  889، ص(ّ:977

 ٚ ْٝذني ز٠نات١ ٠ٚقف بؤ َعط١ٚت١ن٣١  بَٝػتاَْٝو ي١ بٓس
خَٜٛٓسْط١ن٣١ ي١ب١غساز، ب١ّ دؤض٠ ز٠بٝٓني ؾاض٣ 

ٚٚز ٚ بٓسْٝذني ََٝص٣ٚٚ ب١ضز٠ٚاّ ز٠بَٝـ ي١ ِض ا٠ٚنإ 
١ٜ١ تا ي١غاَي٢   ٖ ٣ ٠ٚنإ ٥اَاش٠ ٚ ْٚا ى / 78?ي١غ١ضضا

َٜت١ شَٜط غا٣١ٜ ١٥َري ع٢ً قًٓسض ي١ ?@:8 ظ ز٠ن١ٚ
َٝـ ي١ؾاض٠ن١  ١غؤىل ٚ ي١ثاؾسا ١٥  َ َري٠نا٢ْ د١ال٥ري٣
ٛضطٛضطإ ط١ٜؿتؤت١  ١َٖيسَٜت ناتَٝو ز٠ظاَْٝت غٛثا٣ تُٝ

 .  (67)بٓسْٝذني
سٛن٢ُ ثَٝط٣١ ز٠تٛاْني بًََٝني ؾاض٣ بٓسْٝذني ب١ 

ٚان٣١ ي١ََٝص٣ٚٚ ٥ٝػالَٝسا  ١ دٛططاف٢ ٚ ي١باض٣ ن١ف ٖٚ 
ٚا٣  ط١ىل دٝاٚاظزا شٜا٠ٚ ١َ١٥ف  ب١ضز٠ٚاّ ي١ ِضٚٚزٚا
 ٚ ١بَٝٓٝت   ْ ٠ٚ ٖٝض نات ٥اضا٢َ ب١خؤ١ٜ ٠ٚ ن١ ؾاض٠ن١  نطزٚ
 ١ ٚ  نَٝؿ١ُنَٝؿ٢ ب١ضز٠ٚا٢َ ال١ْٜ َٞ ب١ضز٠ٚاّ ي١ ًَُالْ

١ْٝناْس ْاٚخؤ٢ٜ ٚ بٝا ١ دٝاٚاظ٠نإ ٚ َٖٝع٠  ٛٚبَٝت، بٜؤ ا ب
نؤض٢ ب١زٚا٠ٚ ٥ٝس٣ =ؾاض٠ن١ ي١ نؤتا٢ٜ غ١ز٠نا٢ْ 

ط١ خ١َيه١ن١ؾ٢  ٠ٚ١ْٚ ز٠ضَٝت ٚ ِض٠ْ ب١ض٠ٚ بطٛى بٛ
ب١ض  ض٠نا٢ْ زٜه٣١ ز٠ٚٚض نؤضٕٝا نطزبَٝت بؤؾاض٠ ط١ٚ
١ف  ٖا ١َ٥ ١ض٠ٚ  ٖ ٢ شٜا٢ْ خؤٜإ، بؤ٥اضا٢َ ِضٜهدػٓت
 ٚ ١ى  ٛإ ي١اٜل ْٝؿت ٖؤناضَٜو بٛٚبَٝت بؤن١ّ ب٣٠ٚ١ْٚٛ زا

٢ ن١ّ  ٚٚزا٠ٚنْا باْط٢ ؾاض٠ن١ف ي١ ِض ب٣٠ٚ١ْٚٛ ْٚا
ٚ  نؤتا٢ٜ  ََٝصٚٚزا ب١ؾ١ٜ٠َٛٝن٢ طؿت٢ ي١ غاال٢ْ زٚاتط

 . ٕ  ١َغؤي١نا
 

 ٌ ضةزضاوةكا
 : ٌ  يةكةو : ضةزضاوة زِةضةىةكا

ٌَ:  األثرل ابٔ  َؤضطة ايذلاخ، َهتب.تح ايتازيذ، يف ايها
 ايطبعة ايعسبي، ايذلاخ دازاسياء َطبعة ايعسبي، ايتازيذ
 .4991ّبرلوت  ايسابعة،

 املئة يف ايٓافعة ايتذازب و اجلاَعة احلوادخ :ايفوطي إبٔ
ِ، َٗدي.تح ايطابعة، ذ :  برلوت) ايعًُية، ايهتب داز آي
977:ّ)  . 

ابٔ سوقٌ : صوزة األزض، َٓػوزات دازَهتبة احلياة، 
 .  997ّ، ص@<@8برلوت، 

 ٌ ابٔ خسداذبة : املطايو و املُايو، دازصادز، برلوت، بسي
 . 8113ييدٕ، 

                                                 
ٟ ضٚظ بٝا٢ْ : ّ.ؽ، ص (67) ٌ بٓس  .  =9بِطٚا١ْ حمُس مجٝ
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ابٔ عبداحلل ايبغدادي : َساصد االطالع عًى أزلاء 
األَهٓة و ايبكاء، تح.عًي ذلُد ايبذاوي، داز أسياء ايهتب 

  4591ايعسبية، ايكاٖسة، 

ٌ، َطبعة ييدٕ، ايبًدإ، نتاب رلتصس:  فكي٘ ابٔ  بسي
8??<ّ   . 

 ،ٌ ي : رلتصس نتاب ايبًدإ، َطبعة بسيي ابٔ فكي٘ اهلُدْا
 ّ >??8ييدٕ، 

ٓود  أبو ايفداء : تكويِ ايبًدإ، اعتين بتصشيش٘ و طبع٘ زي
و ايبازوٕ َاى نونني ديطالٕ،، داز ايطباعة ايطًطاْية، 

 ّ .  7;?8بازيظ، 
ِ، َعذِ:  ايبهسي  املواضع، و ايبالد االزلاء َٔ َااضتعذ

 .  برلوت ايهتب، عامل ايٓاغس، ا،ايطك َصطفى.تح

ٕ، ذلُد زضوإ.تح ايبًدإ، فتوح:  ايبالذزي  زضوا
 .9:@8 ايكاٖسة، االوىل، ايطبعة باألشٖس، املصسية املطبعة

ايتٓوخي : ايفسز بعد ايػدة، تح.عبود ايػاجلي،  
 ّ><@8دازصادز، برلوت، 

طايو   َ محد اهلل املطتويف ايكصويين : ْصٖة ايكًوب يف
 9=:8، ضاخ أزَغإ، تٗسٕ، 8املايو، تح.ني يطذلْر، ض

  . 
 ضياء أنسّ.خياط،تح بٔ خًيفة تازيذ:  خياط ٔب خًيفة

ِ داز ايعُسي، دَػل،  – برلوت ايسضاية، َؤضطة ، ايًك
 ٖـ . <@:8

 داز ايبازودي، عُس عبداهلل.تح األْطاب،: ايطُعاْي
 .  (ّ??@8: برلوت)اجلٓإ

ُد ٔب عوض اهلل و   ايصفدي : فوات ايوفيات،تح.عًي ذل
عادٍ أمحد عبداملودود، دازايهتب ايعًُية، برلوت، 

 ّ، ايطبعة االوىل9777

ٌ  ايطدلي ُد أبو ايفط : تازيذ ايسضٌ و املًو، تح.ذل
 ّ:@@8ابساٖيِ، داز املعازف، ايطبعة اخلاَطة، ايكاٖسة، 

 االْػاء، صٓاعة يف األعػى صبح:  ايكًكػٓدي
 .  (8ّ?@8:  دَػل) ايجكافة، وشازة شناز، عبدايكادز.تح

 ازلاعٌي عبداهلل. تح االغسام، و ايتٓبي٘:  املطعودي
 8391 ايكاٖسة، ايصاوي،

، بسيٌ ، 9املكدضي : أسطٔ ايتكاضيِ يف َعسفة االقاييِ، ط
 ّ=7@8ييدٕ، 

 ايديٓية، ايجكافة َهتبة ايتازيذ، و ايبدء : املكدضي 
 .  (ع.د:  بوزضعيد)

ّ >@@8ياقوت احلُوي : َعذِ ايبًدإ، داز صادز، برلوت، 
 . 
 

 : ٌ  دووةو : ضةزضاوةعةزةبية ىوَيةكا
 ٍ طيظ و طوزطيظ عواد : ْبرة تازخيية يف أصو بػرل فْس
أزلاء األَهٓة ايعساقية و فوائد، دلًة ضوَس، بغداد، 

8@<9 
طبعة أَرل، َ االستاليني، بني ايعسام تازيذ:  ايعصاوي عباع

 ّ . :>@8اْتػازات ايػسيف ايسضي، ايطبعة االوىل، قِ، 

ذلُد مجيٌ بٓدي ايسوشبياْى : َٓديي يف ايتازيذ قدميا و 
سديجا، َٓػوزات َهتب ايفهس و ايتوعية االحتاد ايوطين 

 ّ . ;977ايهسدضتاْي، ضًيُاْية، 
واقع ايعساقية، اصٍو أزلاء املدٕ و املمجاٍ بابإ :  

،ص 8ّ، ز=<@8َطبعة اجملُع ايعًُي ايهسدي، بغداد، 
 .  ?8: – <8:ص 

 .  877ّ، ص???8املدصوَي : َصس، 

يعكوب ضسنيظ : َباسح عساقية يف اجلغسافية و ايتازيذ و 
اآلثاز و خطط بغداد اخل، ايكطِ األوٍ، طبع غسنة ايتذازة 

 ّ . ?;@8وايطباعة احملدودة، بغداد، 
عُسإ َوضى املٓدالوي : َٓديي عدل ايعصوز، داز احلاز 

احلسية يًطباعة، توشيع داز ايداز ايوطٓية يًتوشيع و 
االعالٕ، َٓػوزات، وشازة ايجكافة و االعالّ، بغداد ، 

8@?< . ّ 
طيظ  ني. يطذلْر، : بًدإ اخلالفة ايػسقية، تس.بػرل فْس

 ّ .  ;>@8و نوزنيؼ عواد، بغداد، 
َساء يف اخلالفة ايعباضية، َطبعة محد ضوضة : زي ضاا

 ّ . 8333املعازف، بغداد، 

 ايصغسى يسضتٕا يف ايهسد:  ايٓكػبٓدي ايدئ سطاّ.د
ٕ، َطبعة ايوضيط، عصس خالٍ غٗسشوز و( ايػُايية)  غفا

 9788ّ ضًيُاْية، شئ، َؤضطة ايٓػس داز

ٖيِ ٕ، و َصطفى ابسا  ايدعوة، داز ايوضيط، املعذِ آخسو
 ايتوشيع، و ايٓػس و ايطباعة و يًتأييف ثكافية، َؤضطة

 ّ،@?@8 اضتاْبوٍ،
تػازات ايًغة، يف املٓذد َعًوف، يويظ  ايطبعة االضالّ، ْا

 =@@8 تٗسإ، ايجالثني، و اخلاَطة

 تطوزٖا، و ْػأتٗا االضالَية ايٓظِ:  ايصاحل صبشي.د 
 .  ّ?<@8 ، برلوت ، ايسابعة ايطبعة يًُالئ، ايعًِ داز
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 قاٖسة، ايجايجة، ايطبعة املعازف، داز االضالَية، يًدوية
8@=@ 

 ايعصوز يف ايعسبية ايدوية:  احلديجي عبدايطتاز قشطإ
 .  ّ<?@8 ايبصسة، داَعة َطبعة املتأخسة، ايعباضية
 آب < ضٓة بغداد، ايعسب، يغة دلًة:  توَاع َيدائيٌ
8@9@ . 

 :  ىويَيةكاٌ كوزدية ضةزضاوة:  ضيَيةو
 خاىى، ضاثخاىة شىاز، و طؤظةىد فةزٍةىطى:  عازف كسيه محة

 دٍؤك، يةكةو، ضاثى موكسياىى، باَلوكسدىةوةى و تويَرييةوة دةشطاى
 .  ش<977

 ٍةزيَنى ئةتَمةضى:  تس ئةواىى و حداد أمني محة ياضني ٍاشه.د
ٌ، و عيَساق كوزدضتاىى  ش،@9777 ٍةوليَس، يةكةو، ضاثى جيَا

 .  7;ل
 قاىعى.و ثةيوةضتةطى، و ىةذاد كوزد:  وليخاٌ حمند يامسى زشيد

 .    ش@977 ئةشمةز، ضاثخاىةى يةكةو، ضاثى شةىد، كةزيه بمينةت،

 عةبباضى خةالفةتى لةضةزدةمى حموٌا:  ياضني كاكة ٍةمصة
 – 330/  ك388 – 892) عةىياشى مريىشييى تازِووخاىى
 ٍاشه، ضاثخاىةى كوزدى، ئةكادميياى بآلوكساوةى ،(ش8883
 .  ش2089 ٍةوليَس،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  ىويَيةكاٌ فازضى ضةزضاوةى:  ضوازةو
 ضاثخاُى صحافى، و ضاث عنيد، فازضى فسٍيط عنيد، حطً

ٌ، ثيحه، و بيطت ضاث ، كبري أمري اىتشازات مؤضطة ضجَس،  تَسا
 .  مشطي 8?:8
ٍاٌ فسٍيط  مطؤليت با كتاب طبع شسكت بطسماُي قاطع، بس
 <8:8 تَساٌ، كتاب، طبع شسكت – ضاخباىُ بَشت، أزدى حمدود،

 
 :   ئةللرتؤىى ثيَطةى:  ثيَيحةو

https://ar.wikipedia.org/wiki/ميدلي / مديية  .
17 jannary, 2011 .  
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