
 

 

 

 املقدمة

 مً 
ً
بضأث الضعاؾاث و ألابدار ألا٢خهاصًت جأزظ حاهبا

اَخمام الباخثحن و الضاعؾحن في الٟترة ألازحرة، ألؾباب ٖلمُت 

 و أزغي ٖملُت. 

لِـ زمت أصوى ق٪ في أن ألاهدباب ٖلى صعاؾت اإلااض ى، لم 

حٗض حٗني عؾم نىعة ص٣ُ٢ت حٗخمض مجغص الىن٠ لهظا 

اإلااض ي، بل ًيبغي ٖلى الضعاؾت الخاٍعسُت أن حٗخمض الى 

ظا مً زال٫ ٞغيُاث أولُت،  اإلاٗالجت الٟٗلُت إلاك٨الجه، َو

، جد٣
ً
 ٌؿعي الباخث الى جدّغيها و اؾدبُان حىاهبها ٧اٞت

ً
٣ُا

لٗملُت ٞهم وا٢٘ طا٥ اإلااض ي. ئنَّ ٞهم الٗالة٤ بحن الٓىاَغ و 

 الحاالث الخاٍعسُت 

 

 .
ً
 ػمىُا

ً
 أ٦ثر ب٨ثحر مً مجغص جغجِب الحىاصر جغجِبا

ً
ج٣خط ي قِئا

بل البض مً ا٦دكاٝ وحىٍ الاعجباٍ ُٞما بُنها، ٖالوة ٖلى 

 مً ال٨ك٠ ًٖ
ً
ُ٘ الؼمنُي، والبض أًًا  اعجباَها مً خُث الخخاب

ٌل و بًٗها 
َ
ل ِٖ الهلت بحن ألاخضار مً خُث ئن بًٗها 

مٗلىالٌث. ألامغ الظي ًخُلب جىُٓم ألاخضار و الى٢ات٘ ٖلى 

نىعة أهماٍ ػمىُت و مى٣ُُت ٖلى خض ؾىاء، وجهيُٟها 

 إلاٗاًحر ج٣ّغَا أَمُتها. 
ً
 بدؿب م٩اهتها َب٣ا

 سبب اختيار املوضوع : 

اَخمام حضي واؾ٘  ئن مثل َظا اإلاىي٘ ماًؼا٫ بداحت الى   

ش الا٢خهاصي  ٨ًك٠ ًٖ َظا اإلاُضان الظي اهتزج ُٞه الخأٍع

ََ ًٖ ألاحخماعي.  ش الؿُاس ي و الٗؿ٨غي ًٞالً  بالخأٍع
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  م(646 – 664هـ / 232 – 44) الثورات و الانتفاضاتدور الدافع الاقتصادي في  

  

   

 الدين  یعطا عبدالرحمن مح, یشوان عثمان مصطف یل,صالح كانبي اسماع        

    یماهیتحامٗت الؿل، یتالٗلىم الاوؿاه یت٧ل ، ڕیش٢ؿم الخا        

  

 خالصة البحث  

الثىعاث واٱلهخٟاياث في الضولت الاؾالمُت في جىاولىا في بدثىا َظا الجاهب اٲل٢خهاصي وجٳزحٍر ٖلی اهضإل 

ٟترة مابحن  م ( ،و جغح٘ طل٪ الی الؿُاؾت الا٢خهاصًت التي ماعؾها الضولت ٖلی  846ــ  661َـ /  232ــ 41)  ال

ٚحر الكغُٖت ،ٱلن ا٦ثر ماًم٨نها مً الىاعصاث ، ًٖ ٍَغ  عُٖتها مً احل حاب ٤ ٞغى الًغاةب الكغُٖت و

ةب  ب حلب وحم٘ الًغا مخعجغٞا وٚانبا في اٚلب الٟتراث   )ختى الكغُٖت منها( اؾاُل ٧اهذ جۉزظ مىدٱ 

،   واخاها ٦ثحرة ، مما اصی الی جث٣ُل ٧اَل ٗحن والُب٣ت الٗامت ٖمىما  الٟالخحن واإلاؼاعٖحن وختى الهىاٌ

مزهىنا ما٧ان ی٣ىمىن بيها الىال  ب قيُٗت   ة الامغاء اٲل٢اُل لجم٘ الًغاةب ، ٧ل طل٪  واإلاضن  مً اؾاُل

ٗامت بثىعاث والاهخٟاياث او اهدُاػ ٲلي خغ٦ت او زىعة او اهخٟايت يض صولت  اصی الی ٢ُام الُب٣ت ال

ت الاخُان ٧اهذ الضولت  بض٫ ماج٣ىم بغٞ٘ ٟترة اإلاظ٧ىعة ، وفي ا٦ثًر لها  الخالٞت في ال ٧اهذ الًغاةب او ج٣ُل

ضإل الثىعاث والاهخٟاياث ٣ذ ٖىامل الا٢خهاصًت ٲله ممااصی الی   با٢ُت  جىاحهم بٗى٠ والكضة ، لظل٪ ُب

ت الثىعاث والاهخٟاياث مً خحن الزغ.  اؾثمغاٍع

بها ، ٣ٞض  ا٢ؿمىاَا الی مبدثحن ٴزىحن ، جىاولىا في اإلابدث اٱلو٫ الًغاةب   في ؾُٗىا ل٨خابت بدثىا َظة وجبٍى

حباًت غ١  لثىعاث  هاَو وي ٞخُغ٢ىا الی ٱَم ا والامىا٫ التي اؾخدهلتها صولت الخالٞت ، اما في اإلابدث الثا

ٟترة التي ٘ اؾخيخجىاَا والاهخٟاياث في ال  في  بدثىا َظة ،  ط٦غهاَا ، م
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 مشكلة البحث :

لٗلَّ أبغػَا جدب٘ عواًاث الغواة ألاواةل و جىػَٗها، لِـ في    

اإلاهاصع الخأٍعسُت ٣ِٞ، بل في اإلاهاصع ألاصبُت و الجٛغاُٞت 

 جغاحم و ألاوؿاب.  و٦خب

جضوع َظا البدث ٖلى مبدثحن عةِؿُحن خُث ًدىاو٫      

اإلابدث ألاو٫ : الًغاةب و َغ١ حباًتها، وألامىا٫ التي 

ت وأما اإلابدث الثاوي منها ُٞخُغ١ ئلى أَم  اؾخدهلتها الخاٞل

الثىعاث و الاهخٟاياث التي خضزذ زال٫ ٞترة البدث، منها 

و زغاؾان ومضن أزغي في اإلاكغ١ زىعاث مضن اإلاهغ و الٗغا١ 

 ؤلاؾالمي. 

:الًغاةب و َغ١ حباًتها و ألامىا٫ التي  املبحث ألاول 

ت :  اؾخدهلتها الخاٞل

م٨ً اٞخ٣اص الاّججاَاث الخٗؿُٟت واللجىء الى ال٣م٘ و  اًل

الايُهاص او الخجاوػ ٖلى خ٣ى١ ٞئاث اإلاجخم٘ ومهالحها في 

ش ، ؾىاء ٧ان مٗٓم ألاهٓمت الؿُاؾُت الحا٦مت ٖبر  الخاٍع

ُاؾت الضولت بىحه ٖام ، أو مً زال٫  طل٪ مً زال٫ ؾ

ؾلى٥ أٞغاص مً الؿلُت مهما ٧اهذ م٩اهتهم أو مجزلتهم. بل أن 

صلٌُل واضٌح ٖلى ٦ثرة  (1)وحىص صًىان الىٓغ في اإلآالم.

أجسظث بد٤ الكٗب. و٧ان  الخجاوػاث التي مىعؾذ او

ًىص ي (م720_ 717ٌ/101_ 99الخلُٟت ٖمغ بً ٖبضالٗؼ)

 بأن  (2) ّٖماله بأن ًىٓغوا في أهٟؿهم وأٖمالهم،
ً
ىص ي أًًا ٍو

الحؿخهٛغوا الظهىب، والخمؿىا بخمِدو ما ؾل٠ منها 

واٚخهب  (3)بالخىبت منها، )ان الحؿىاث ًظَبن الؿِئاث(.

 (4)( يُٗت عحل 715- 705ٌ/96 --86الىلُض بً ٖبضاإلال٪)

 -715ٌ/99-96)وأزظ الىلُض و ؾلُمان بً ٖبضاإلال٪ 

                                                 
 الهوامش1

:  957َـ / 346)( اإلاؿٗىصي : ابى الحؿً ٖلي بً الحؿحن )ث  م( 

بحروث: غ، صاع٦خاب الٗغبى، ) /  1425مغوج الظَب ومٗاصن الجَى  ٌ

؛ ابً ٢ُم الجىػٍت: قمـ الضًً ابي ٖبضهللا 30/  3م(، ج2004

/ 751مدمض بً ابي ب٨غ)ث   اع اليؿاء، جد٤ُ٣ : 1350َـ  م( : أزب

 . 12 - 8روث :ص.ث(، مأخمض بً ٖلي، صاعال٨ٟغ، )بح

2 ً ً لُث ب )( ابً ٖبضالح٨ُم : ٖبض هللا بً ٖبض الح٨م بً أٖحن ب

ؼ 214عاٞ٘، أبى مدمض اإلاهغي )اإلاخىفى:  ً ٖبض الٍٗؼ َـ( : ؾحرة ٖمغ ب

ٖلى ما عواٍ ؤلامام مال٪ بً أوـ وأصحابه، جذ.خمض ٖبُض، ٖالم 

 . 54م(، م1967ال٨خب، )بحروث : 

م( : ال٣ٗض 930َـ/  318بً مدمض  )ث )( ئبً ٖبض عبه : أخمض 3

ض، صاع اخُاء الترار الٗغبى، )بحروث:  . 437،  4َـ(، ج1409الٍٟغ

َـ  450)(اإلااوعصي: ابى الحؿً ٖلي بً مدمض بً خبِب)ث 4

ت والىالًاث الضًيُت، جذ. ال٣اض ي هبُل 1058/ م(، الاخ٩ام الؿلُاُه

صاعالاع٢م، ( 1978ٖبضالغخمً الحُاوي، ال٨خب الٗلمُت )بحروث : 

 . 82)بحروث: ص. ث(، م

والظي ًإ٦ض بىحىص الٓلم  (5) اعاض ي أَل خًغمىث.(م717

وا٢هاء، ٣ٞض جًّمً ٦خاب الخغاج الظي أٖضٍ أبى ًىؾ٠ 

ت (م809- 786ٌ/193--170)للخلُٟت الغقُض  وناًا ئصاٍع

ت والغ٢ابت  ما٫ ؤلاصاٍع أ٦ضث ألاَخمام بازخُاع ال٣اةمحن باأٖل

 
ً
مً أَل  ٖليهم، ٞىصح الخلُٟت الغقُض أن ًخسظ ٢ىما

ت والهض٢اث  الهالح و الضًً وألاماهت لُىليهم الخغاج والجٍؼ

م الاٌٗخضوا ٖلى الىاؽ، وال ًأزظوا  (6)والٗكىع، وأن ًأمَغ

م  منهم أ٦ثر مما ًجب ٖليهم، زم ًجب بٗض طا٥ ج٣ٟض أمَغ

بضو أن ال٣اض ي ابي  (7)إلاداؾبتهم اطا ججاوػوا ما أمغوا به، ٍو

َٕ ال كضة وال٣ؿىة والخٗظًب ًىؾ٠ ٢ض ؾم٘ وقاَض أهىا

وألاطي في حباًت الًغاةب مً ٢بل الىالة لظا ٢ام بخىنُت 

 الخلُٟت و٢ضم م٣ترخاجه إلاٗالجتها. 

و٧اهذ وؿبت  (8)لم ج٨ً يٍغبت الخغاج زابخت بل جخٛحر

ً  (9) الًغاةب أ٦ثر مً هه٠ اإلادهى٫. َظا ًٞال ٖ

و٧اهذ أعاض ي ال جخدمل َظٍ  (10)يغاةب ئياُٞت أزغي 

و باالياٞت الى َظا ٧ان  (11)خؿب ٢ى٫ أبي ًىؾ٠الًغاةب 

-136)و في ػمً الخلُٟت اإلاىهىع (12)عي ال٣ىىاث ٖلى ه٣ٟتهم

  (م775--754ٌ /158-
ٌ
٧ان اطا أناب الؼعٕ زغاٌب أو خ٠ُ

أما  (13)لم ٌؿ٣ِ ٖىه الخغاج و ئهما ًإحل الى الؿىت اإلا٣بلت

 (14)اإلاؿاوب اإلاخٗل٣ت بُغ١ الجباًت ٩ٞاهذ ٦ثحرة و ُٞٓٗت

 
ً
منها يمان الخغاج في مى٣ُت ما، مً ٢بل أٞغاص ًضٞٗىن ٢ضعا

 مً اإلاا٫ و جُل٤ أًضيهم في الجباًت
ً
ملذ الضولت (15)مُٗىا ٖو

ٖلى ٞغى الًغاةب زانت ٖلى أَل بٛضاص وأزغي ٖامت 

 يغاةب مؿخدضزت لِـ لها أنل 
ً
. وهي ٖمىما

ً
قملتهم اًًا

                                                 
بغاَُم بً مدمض)ث5 /494)( البيه٣ي: أ م( : اإلاداؾً 1101َـ

واإلاؿاويء، جذ. مدمض ابى الًٟل ابغاَُم، صاع ناصع، )بحروث: 

 . 493م(، م1960ٌ / 1380

م( : ٦خاب  798ٌ/  182)( ئبى ًىؾ٠: ٣ٌٗىب بً ابغاَُم)ث 6

 106، 80( م1979ع اإلاٗغٞت الخغاج، اإلا٨خبت الؿلُٟت وم٨خبتها، )صا

 ،123 – 124 . 

 . 132)( ابى ًىؾ٠ : م.ن، م 7

 .151)( الجهكُاعي : الىػعاء و ال٨خاب، م8

م( : 1309َـ/  709)(ال٣ُ٣ُى: مدمض بً ٖلى ًب َباَبا)ث 9

ت والضو٫ ألاؾالمُت،مُبٗت اإلاىؾىٖاث  الٟسغي في آلاصاب الؿلُاُه

ت، )ال٣اَغة:   .162م(، م1950/  َـ 1317بمهغ بباب الكٍٗغ

 .130)( أبى ًىؾ٠ : الخغاج، م10

 .101)( م.ن، م11

 .131)( م.ن، م12

 .92 - 91)( الجهكُاعي : الىػعاء و ال٨خاب، م13

 .130)( ابىٍىؾ٠ : الخغاج، م14

 .197)( الجهكُاعي : الىػعاء و ال٨خاب، م15
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ٌ 169--158قغعي في ألاؾالم ، منها أمغ الخلُٟت اإلاهضي )

 ،(16)بٟغى الًغاةب ٖلى أؾىا١ بٛضاص (م785--775/

ً  ؾىت وجغاوخذ ٢ُمت اإلابالٜ اإلاؿخدهلت منها في اخضی م

م.12الؿىىاث ) (زالزت 13وعبما ) (17) ( ازني ٖكغ ملُىن صَع

٦ما ْهغ هٓام آزغ  (18)ٖكغة ملُىن صًىاٍع في مغة أزغي 

ؾىا١ ٖٝغ بـ)اإلاؿخٛالث(، ٣ًىم ٖلى أؾاؽ ئحاعة أعاض ي ألا 

ت. و٢ض مًذ ؤلاقاعة ئلى (19) للىاؽ لُيكإوا ٖليها مباوي ججاٍع

٣هاء ٖلى أنها خغام،   مً َظٍ الًغاةب، أحم٘ اٟل
ً
أنَّ ٖضصا

ُت ج٣غبها.  غيها ْلٌم وحىٌع لٗضم اؾدىاصَا الى أصلت قٖغ ٞو

 وحىب بًٗها باالؾدُاء ختى ايُغث الضولت الى ئلٛائها.

ْذ بٗض ؾىىاث و ٢غو(20) َُ ِٛ ل
ُ
ن مً ٞغيها والحهى٫ ول٨ً أ

ٖلى ألامىا٫ ًٖ َغ٢ها، ومً اإلاٗالجاث التي ٢ضمتها الضولت ، 

 ،
ً
 ٖاما

ً
ئلٛاء بٌٗ الًغاةب أو ؤلاحغاءاث التي ؾببذ يغعا

وأٍػلْذ (21) م(912َـ /300ٞألُْٛذ يٍغبت اإلاىاٍعث في ٖام )

الث التي ٧اهذ ٢ض وحضث ٖلى الاعى، التي ًماعؽ  اإلاؿٛخ

َهم الا٢خهاصي ٖليها، و أُٖضث ال٣ٟغاء مً الٗامت وكا

خطح لىا أ٦ثر مضي  (22)م(.907َـ /295ألاعى لهم في ٖام ) ٍو

ٗى٠ في حباًت الًغاةب التي ماعؾه  الخٗظًب وال٣ؿىة وال

الخلٟاء والىالة و الٗما٫، وأصث الى الثىعاث و الاهخٟاياث و 

الٛلُان ٖىضما هغي ما حم٘ مً ما٫ الخغاج مً ٢بل َإالء، 

ت بغيائهم ولم ووؿأ٫ َل أٖ ى الىاَؽ َظٍ اإلابالٜ الُاةل ُِ

ُب ؟.. َظا مً حاهب ومً  تَر ًسًٗىا للخٗظًب والتهضًض وال

حاهب ازغ لىهٓغها الى الثىعاث والحغ٧اث والاهخٟاياث التي 

خضزذ يض حباة الًغاةب، لٗلمىا أنهم ٢امىا بظل٪ ألامغ مً 

 احل زالنهم مً َظا الٗبء ال٨بحر.

                                                 
٣ٗىبي، مُبٗت الٛغي، )الىج٠: 16 ش اُل ٣ٗىبي : جاٍع ، 1358)(اُل َـ(

 . 369، م2ج

٣ٗىبي : البلضان، م17  . 21-20)(اُل

)( الهابي: أبى الحؿحن َال٫ بً اإلادؿً ًب ابغاَُم بً الهابي 18

ش 1056َـ /  448الحغاوي )ث  م(، الىػعاء جدٟت الامغاء في جاٍع

 ، بى الحلبي ٖبضالؿخاع اخمض ٞغاج، مُبٗت ِٖس ى البا الىػعاء، جذ. 

 . 311،  310م(، م1958)مهغ: 

/  341)( الانُسغي : ابى اسحا١ ابغاَُم بً مدمض)ث19 م( 952َـ

ضن:  ه، )ُل  . 158م(، م1926: اإلاؿال٪ واإلامال٪، جذ.صي ٍٚى

ب )ث. 20 بي : ٍٖغ ُبري، 979َـ / 369)( ال٣َغ ش ال م( : نلت جاٍع

ش  جذ.مدمض أبى الًٟل ابغاَُم، يمً الجؼء الحاصي ٖكغ، مً جاٍع

 . 29، م11الامم و اإلالى٥، )بحروث : ص.ؽ(، ج

بي :  الهلت، ج21  . 41، م11)( ال٣َغ

بي : م.ن، ج22  . 29، م11)( ال٣َغ

ي حكحر ئخضي اإلاهاصع ئ لى أَن الجباًت في مهغ في ٖهض الىال

حن صًىاع،  وزغاج  (23)مؿلمت بً مسلض ٧اهذ زمؿت ماًل

م  ٝ صَع
َ

زغاؾان في ػمً حجاج بً ًىؾ٠ ٧اهذ ؾبٗت الا

وونل زغاج مهغ في ٖهض الخلُٟت َكام بً ٖبضاإلال٪  (24)،

َُْضهللا بً الحبداب 724-743ٌ/125 -105) َب ُٖ م(في ػمً والُه 

ح  (25) ن صًىاع.الى أعبِٗت ماًل

غح٘ َظا الى٣و في زغاج مهغ ، الى ان والة مهغ في  ٍو

الٗهغ ألامىي ٧ان ٧ل َمهم حم٘ ما ًم٨ً حمٗه مً ألامىا٫ 

إلعياء الخلُٟت مً الىاخُت واصزاع ماًم٨ً اصزاٍع ألهٟؿهم 

مً هاخُت ازغي، ول٣هغ مضة جىليهم الح٨م، ٞلم ٌٗىىٍ 

، و٦ثرة الثىعاث بٗماعة ألاعاض ي، وما ًخُلبه مً ؤلانالح

 ًٖ جدى٫ ال٨ثحر مً أَل الظمت 
ً
والٟتن والحغوب َظا ًٞال

 الى ؤلاؾالم بؿبب ٍػاصة الًغاةب. 

وحاء في ونُت الخلُٟت ابي حٟٗغ ئلى ابىه اإلاهضي و٢ض حم٘ له 

 ، "و٢ض حمٗذ ل٪ ٞيها مً الامىا٫ ما ان ٦ؿغ اي 
ً
 ٦ثحرا

ً
ماال

٥ ٦ٟاًت لىامخى٘ الىاؽ ًٖ صٞٗها ٖكغ ؾىحن، ٧ان ٖىض

ت ومهلحت  العػا١ الجىض و الى٣ٟاث وئُٖاء الظٍع

و٢ضع ٖلى ما حاء في ئخضي الغواًاث  (26)الثٛىع.....الخ"

م( وأعبٗت  ٍم ، أي )ؾخماةت ملُىن صَع ؾخماةت أل٠ِ أل٠ِ صَع

 أل٠ِ صًىاعٍ اي )أعبٗت ٖكغ ملُىَن صًىاٍع(
َ
) ٖكغ أل٠ وحاء  (27

في عواًت أزغي أهه زل٠ حؿٗماةت أل٠ أل٠ صًىاع وزمؿحن 

م ،  ى : َل ٧ان  (28)أل٠ أل٠ صَع ىا ًدباصع لىا الؿإا٫، َو َو

                                                 
ب )ث 23 ٣ٗىبي: اخمض بً حٟٗغ ًب َو :  904َـ/  292)( اُل م( 

ت،)الىج٠:   .339م(، م1957البلضان،اإلاُبٗت الحُضٍع

 314)( أبً اٖثم ال٩ىفي: ابىمدمض اخمض بً ألاٖثم ال٩ىفى )ث 24

،  1986م( : ٦خاب الٟخىح، صاع ال٨خب الٗلمُت، )بحروث:  926َـ/ م(

 .  208، م 3ج

٣ي الضًً اخمض بً ٖلي )ث 25 ؼي: ج :  1441َـ /  845)(اإلا٣ٍغ م( 

ؼي، اإلا ىأٖ و الاٖخباع بظ٦غ الخُِ و آلازاع اإلاٗغوٝ بسُِ اإلا٣ٍغ

 . 141،م1م(، ج1998صاع ال٨خب الٗلمُت،)بحروث: 

غ)ث26 ُبري: أبى حٟٗغ مدمض بً حٍغ ش  922َـ /  310)( ال : جاٍع م( 

ُبري(، ج٣ضًم ومغاحٗخه:نضقي  ش ال الامم و اإلالى٥ اإلاٗغوٝ ـب)جاٍع

، 9م(، ج1998َـ / 1418حمُل الُٗاع، صاع ال٨ٟغ، )بحروث: 

 . 291م

)( ال٣اض ي عقض : الظزاةغ والخد٠، جذ. مدمض خمضهللا، 27

، 3؛ اإلاؿٗىصي : مغوج الظَب، ج217م (، م1959)ال٩ىٍذ: 

 . 308م

28 ً )(ال٨خبي: نالح الضًً خمض بً قا٦غ بً اخمض  ًب ٖبضالغخم

لىُٞاث، جذ. أخؿان ٖباؽ، )مهغ 1363َـ /  764)ث  -م( : ٞىاث ا

ضهللا مدمض بً 217، م2( ج1956 اعي: ابى ٖب ؛  الجهكُ

: الىػعاء و ال٨خاب، جذ. مهُٟى الؿ٣ا 942َـ/  331ٖبضوؽ)ث  م( 
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ُت  ٣ت قٖغ الخلُٟت ٢ض خهل ٖلى َظٍ الامىا٫ الُاةلت بٍُغ

 وبضون اللجىء الى الٗى٠ وال٣ىة في حمٗها أم ال؟ 

حن ٖلى الك٩ل آلاح ي، خُث وونلذ الجباًت في ٖهض ألامٍى

أنبدذ حباًت اإلاخىؾِ مىه في الٗغا١ في أًامهم هدى 

ٍم ، وحباًت مهغ  130.000.000 ٍم ،  48.000.000صَع صَع

 ًٖ حباًت 20.000.000وحباًت الكام 
ً
ٍم َظا ًٞال صَع

 (29) الًغاةب وأمىا٫ البالص ألازغي.

ت اإلاهضي،  الٗباؾحن وفي الٗهغ ٣ٞض بلٜ زغاج مهغ في زاٞل

ً ال٠ وزمؿماةت صًىاع، زم خىالي ملُىن وزما كٍغ هماةت ٖو

 ٜ ت مىس ى بً ِٖس ى،ختى بل ت الغقُض وفي ٖهض واًل ػاص في زاٞل

وبلٜ مجمل حباًت  (30)ملُىهحن ومئت وزماهحن ال٠ صًىاع، 

( 530.312.000الًغاةب في ممخل٩اث الضولت أًام الغقُض )

 
ً
ما م هدى ؾىت  396.155.000وفي أًام اإلاأمىن بلٜ  (31صَع صَع

) م(922-916َـ / 210 - 204) 32 وأًام اإلاٗخهم  (

م هدى ؾىت ) 388.291.350  (33) م(.946َـ / 225صَع

ظ٦غ ٢ضامت بً حٟٗغ )ث َل 948َـ / 337ٍو ت ا م( ئن حٍؼ

م 200.000م( بلٛذ 819َـ / 204الظمت في بٛضاص ؾىت ) صَع

ظا في ٖهض الخلُٟت اإلاٱمىن  . َو
ً
ا ) .ؾىٍى ىا٥ مً ٌكحر  (34 َو

حن ومئخحن وؾخت  الى ان زغاج مهغ في ٖهضٍ ٧ان أعبٗت ماًل

 صًىاٍع 
َ
ومما الق٪ ُٞه ان َظٍ اإلاهاصع  (35)وزمؿحن أل٠

عؾلذ الى الٗانمت صمك٤ او بٛضاص ، 
ُ
ج٣هض بهظٍ اإلابالٜ التي أ

ء عواجب الهٝغ والى٣ٟاث اإلاسخلٟت ٖلى اإلاغا٤ٞ  بٗض أُٖا

 ًٖ ئزظ 
ً
الىالة مبالٜ مً ما٫ الخغاج ، اط الٗامت ، َظا ًٞال

                                                                
اعي، مُبٗت البابي الحلبى، )ال٣اَغة:  و ابغاَُم الاُب

 . 158م(،م1938

29 ، ش الخمضن ؤلاؾالمي صاع م٨خبت الحُاة ضان: جأٍع )( ًىٓغ حغجي ٍػ

 . 32،م2، ج233، م1)بحروث: ص/ ث(، ج

30 : ش ال٨ىاتـ واصًغة مهغ، )ا٦ؿٟىعص  )( ابى نالح الاعمني :  جاٍع

 . 31م( م1895

م( 903َـ/   290)( ئبً ال٣ُٟه: ابىب٨غ اخمض بً مدمض الهمظاوي )31

ضن:  ه، )ُل / 1302: مسخهغ ٦خاب البلضان،جذ. صي ٍٚى َـ

لجهكُاعي : الىػعاء و ال٨خاب، م76م(.م1884 ؛ خؿً 228؛ ا

 . 275ابغاَُم خؿً : الىٓم الالؾالمُت، م ابغاَُم خؿً و ٖلى

ض ٖبضالغخمً بً مدمض)ث32 م( 1405َـ/  808)( ئبً زلضون: ابى ٍػ

 .142-141: اإلا٣ضمت، صاع ال٨خب الٗلمُت، )بحروث: ص.ث(، م 

م( : 912َـ / 300)( ئبً زغصاطبه: ٖبُضهللا بً ٖبضهللا)فى خضوص 33

ضن:  ه، )ُل ؛ ٢ضامت 249.مم(1889اإلاؿال٪ و اإلامال٪،جذ.صي حٍى

ضي، صاع  بً حٟٗغ : الخغاج و نىاٖت ال٨خابت، جذ. مدمض خؿحن الؼُب

 . 259-249م(، م1981الغقُض، )بٛضاص : 

 . 251)( م.ن، م 34

ؼي :  الخُِ، ج35  . 154،م1)( اإلا٣ٍغ

ت بىماطج مً الخجاوػاث، في َظا اإلاجا٫  اقتهغث الضولت ألامٍى

والا٦خٟاء بٗؼلهم بٗض الخجاوػ، واؾخٛال٫ الؿلُت، وختى 

ما٫ الضولت  م ، وأَمل مبضأ مداؾبت الىالة ٖو أب٣ىا ٢ؿما منه

ظا ئبُا٫ واؾخسٟاٝ  ٖلى ما حمٗىا مً أمىا٫ ٖامت. َو

٨ ىمي ْاَغة بىا٢ُٗت ٞو غة خغمت اإلاا٫ الٗام مً حهت، ٍو

غح٘ ئًثاع اإلاىاٞ٘ الخانت ٖلى  الاؾغاٝ والاؾدُالء ٖلُه، ٍو

الىٟ٘ الٗام مً حهت ازغي.أما باليؿبت َظا الخٛاض ي ًٖ 

ت بً أبي   ٖلى طل٪: ٣ٞض اعاص مٗاٍو
ً
مداؾبت الىالة ٞىىعص مثاال

ـ / 44َؾُٟان أن ٌٗؼ٫ )ٖبضهللا بً ٖامغ( ًٖ البهغة ؾىت )

ر بحن ان جدب٘ ازغ٥ وأخاؾب٪ بما ناع 664
َ
م( ٣ٞا٫ له : " ئزت

الُ٪ وأعاص٥ الى ٖمل٪ وبحن ان أؾىٚ٪ أي أححز ل٪ ٞٗلخ٪ 

خه  ما انبذ وحٗتز٫ ، ٞأزخاع ان ًىؾٛه ما انابه مً واًل

ٗؼ٫"   (36)َو

اص بً أبُه بأ٢لُم ٞاعؽ 661َـ / 41وفي ؾىت ) م( ، ٧ان ٍػ

ت الُه" ان في ًض٥ ماال مً ما٫ هللا و٢ض ولُذ  ٨ٞخب مٗاٍو

خه ٞأِصّ ما ٖلُ٪ مً اإلاا٫". ٨ٞخب الُه ٍػاص " اهه لم ًب٤  واًل

ذ ما ٧ان ٖىضي وحهه  ٖىضي ش يء مً اإلاا٫ و٢ض نٞغ

ت " ان  واؾخىصٖذ بًٗه لىاػلت ان هؼلذ ". ٨ٞخب الُه مٗاٍو

ى هىٓغ ٞما ولُذ وحغي ٖلى ًض٥ ٞان اؾخ٣ام بُيىا  ا٢بل ال

 (37)عحٗذ الى مأمى٪ ٞلم ًأبه ٍػاص ".أمٌغ ٞهى طا٥ والا 

ى   مً زال٫ جض٤ُ٢ لحؿاباث ٍػاص بً أبُه وال
َ
ِك٠

ُ
و٢ض أ٦د

اص بهٝغ  ى ٍػ ه ٧ان ٢ض وحهه ال ت ٖلى الٗغا١ جؼوٌٍغ أمغ ل مٗاٍو

م لٗمغوبً الؼبحر وجهُحٍر ماةتي ال٠ ،  مبلٜ ماةت ال٠ صَع

ا٢به. ت وامٍغ بغص اإلابلٜ ٖو و٧اهذ  (38) ٞأه٨غ طل٪ مٗاٍو

تي البهغة مٗا٢ بُخه الب٣اَء في اإلاىهب بل حم٘ له الخلُٟت واًل

ت ٖام )  الى ان ماث.  (39) م(670َـ / 50وال٩ٞى

ي الٗغا١ للخلُٟت ٖبضاإلال٪، مً بحن الظًً  و٧ان الحجاج وال

اتهمىا بؿبب جبظًٍغ لألمىا٫ وحكضًضٍ في مٗا٢بت اإلاىاًَحن 

له  ، ول٨ً أًت مداؾبت ؟ َل أحاػ ٖبضاإلال٪(40)ومداؾبتهم

                                                 
ش، ج36 ُبري : جاٍع  . 103، م6)( ال

 . 83-82، م6)( م.ن، ج37

ب٨غ )ث. 330، م5)( م.ن، ج38 ػ( : 947َـ / 335؛  الهىلى، أبى 

أصب ال٩اجب، بٗىاًت مدمض بهجذ ألازغي، مُبٗت الؿلُٟت بمهغ 

ت ببٛضاص، )مهغ :   . 143،م2م(. ج1923ٖلى ه٣ٟت م٨خبت الٗغُب

/   276)( ئبً ٢خِبت:ابى مدمض ٖبضهللا بً مؿلم الضًىىعي)ث 39 َـ

ه: مدمىص اؾماُٖل الحاوي،صاع 889 ،صححه وٖل٤ ُٖل م( : اإلاٗاٝع

؛ مدمض 346م(، م 1970َـ / 1390ٗغبى، )بحروث:اخُاء الترار ال

ت واليكغ  ُل ان : نضع الاؾالم و الضولت ألامىٍت، ألَا ٖبض الخي قٗب

 . 126م(، م1983والخىػَ٘، )بحروث: 

؛ ابً أٖثم ال٩ىفي : 155،م3اإلاؿٗىصي : مغوج الظَب، ج 40

 .174، م٦4خاب الٟخىح : ج
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ى  ى بِذ اإلاا٫ ؟ و ٖىضما هغي َو طل٪ وأزظ اإلاا٫ مىه و أٖاصٍ ال

ٖلى ٞغاف اإلاىث ًىص ي الى ابىه الىلُض ، بأن الحجاج َى 

حن وجثبُذ خ٨مهم ،  الظي ٧ان مً أَم أع٧ان اهخهاع ألامٍى

٘ الاعاض ي  ىا أن الًغاةب التي حبِذ لم ج٨ً ٖلى حم واطا ٖٞغ

مخل٨ها الىالة ، وبهظا لىحىص اعى وا٢ُاٖاث ٦بحرة وواؾٗت ً

الهضص ، هظ٦غ ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ ان مؿلمت بً ٖبضهللا امحر 

م( اؾخهلح اعاض ي واؾٗت 721-720َـ / 103-َـ102الٗغا١ )

٦ما ان يُإ زالض  (41)في الؿىاص وخٟغ لها نهٍغً واؾٗحن.

بً ٖبضهللا ال٣ؿغي بالٗغا١ ٧ان جىاٞـ يُإ الخلُٟت 

.
ً
 واهخاحا

ً
  (42) احؿاٖا

دب حن لىا ؾىء الاؾخٛال٫ ألاخىا٫ الا٢خهاصًت و ازظ الامىا٫ ٍو

ت التي ٢ام بها  ما٫ ؤلاصاٍع مً الىاؽ أ٦ثر ٞأ٦ثر لىهٓغها الى الٖا

الخلُٟت ٖمغ بً ٖبضالٍٗؼؼ ، ٞداؾب ٖما٫ الخغاج بكضة 

ى  ا٢ب اإلاؿِئحن  منهم ، ٞٗؼ٫ اؾامه بً ٍػض الخىىدي مخىل ٖو

 
ً
 مٗخضًا

ً
 ْلىما

ً
ٖلى الىاؽ في  زغاج مهغ ل٩ىهه ٚاقما

٣ُت للؿبب  (43)حباًت، ٦ما ٖؼ٫ ًٍؼض بً أبي مؿلم ًٖ أٍٞغ

ت وزغاؾان  (44) طاجه. وبؿبب ؾىء مٗاملت الىالة في ال٩ٞى

٤ بالىاؽ في  ى مخىلى الخغاج وأمٍغ ان ًٞغ أعؾل ٦خاب ال

  (45)اؾخٟاء الخغاج ومغاٖاة ماج٣ُُه الاعى. 

.ً ٦ما خاؾب ًٍؼض بً  (46) وخاؾب إلاخىلي بحن اإلاا٫ في الُم

و٢ض خاؾب ابى ب٨غ بً مدمض بً  (47)مهلب والى زغاؾان 

. ٨َظا هجض ان الخلُٟت ٖمغ بً (48) ٖمغو والُه ٖلى اإلاضًىت.

ٖبضالٍٗؼؼ ٢ض خاؾب ا٦ثر الىالة الظًً ٧اهىا ًىلىن مىا٤َ 

                                                 
ؼ الضوعي : م٣ضمت في جاعٍش الا41٢ خهاص الٗغبي )( ٖبض الٍٗؼ

لبجاعي: صعاؾاث في ال٨ٟغ 39الاؾالمي، م ؛ حاؾم مدمض قهاب ا

الا٢خهاص الٗغبي الاؾالمي، قغ٦ت مُبٗت 

 . 73م(، م1990الجمهىع،)مىنل:

اؾماُٖل: ؾىؾُىلىحُا ال٨ٟغ الاؾالمي، م٨خبت 42 )( مدمىص 

 . 64، م2م(، ج1988مضبىلي،)ال٣اَغة: 

 . 38-37)( ابً ٖبضالح٨م : ؾحرة ٖمغ، 43

 . 38)( م.ن، م44

/ 224)(ابً ؾالم: ابى ٖبُض ال٣اؾم بً ؾالم الهغوي )ث 45 َـ 

ش، 47-46م(، م1953م( : ألامىا٫، )ال٣اَغة: 838 ُبري : جاٍع ؛ ال

 . 568، م6ج

ؼ، م46 ً 69)( ابً ٖبضالح٨م : ؾحرة ٖمغبً ٖبضالٍٗؼ ؛ ئب

/  597الجىػي: ٖبضالغخمً بً ٖلي بً مدمض بً حٟٗغ )ث  َـ

ؼ، صاعال٨خب الٗلمُت، )بحروث : 1200 م( : ؾحرة ٖمغ بً ٖبضالٍٗؼ

 . 85ص.ث(، م

ُبري، ج47 ، 7؛ اًب أٖثم ال٩ىفي : ٦خاب الٟخىح، ج557، م6)( ال

 . 319-318م

ؼ، م )( ابً ٖبضالح٨م48 ً ٖبضالٍٗؼ  .  65-64: ؾحرة ٖمغ ب

 ً ٓهغ بأن ْاَغة الٗى٠ وؾىء اإلاٗاملت م الٗالم الاؾالمي، ٍو

ة مى  حىصة ب٨ثرة ، ولىهٓغها الى مضة خ٨م مخىلي الخغاج والجبا

ْ٘ أن ًداؾب والة  الخلُٟت ٞجري مضة ٢هحرة لظا لم ٌؿخُ

 .ً  أزٍغ

إ٦ض أ٦ثر اإلاهاصع أن الضولت عحٗذ الى ؾاب٤ الٗهض في حباًت  ٍو

غ١ مٗاملتها م٘ الىاؽ. اة ٖمغ بً  (49)الًغاةب َو بٗض ٞو

 ٖبضالٍٗؼؼ.

 ٖما جغ٦ه الخلٟاء مً ألامىا٫. اطا هٓغ 
ً
ًال ها الى ألاؾغاٝ ٞو

في الى٣ٟاث والٓهىع بمٓهغ ألابهت والبظر ، وئهٟا١ ألامىا٫ 

ضًً والاجبإ ، ًخطح لىا مضي ٢ؿىة َإالء في ؾبُل  ٖلى اإلاٍإ

 الحهى٫ ٖلى ألامىا٫. 

غ مً ان  وان مٓاَغ البظر والتٝر التي ٖاقها الخلٟاء هي أٞو

 جدص ى في َظا البدث. 

َخمام والٗىاًت بالب ٟغ ُٟٞما ًسو الا ِذ الٗباس ي أن أبي حٗ

اإلاىهىع ونل حماٖت مً أَل بِخه في ًىم واخض بٗكغة 

.
ً
م ، خُث أمغ ل٩ل عحل منهم ملُىها حن صَع وأُٖى  (50) ماًل

 ً ِٖس ى ًب ٖلي أعبٗحن ال٠ صًىاع ، وألزُه الٗباؽ ب لٗمه 

ؿه. ْٟ َٜ ه ىا أن اإلاىهىع ٧ان  (51) مدمض بً ٖلي اإلابل واط ماٖٞغ

ىضما عح٘ اإلاهضي مً (52)ضواه٤ٌُٗٝغ او ًل٣ب بأبي ال ، ٖو

م و٦ؿاَم و حملهم.  زغاؾان ٢ضم ٖلُه أَل بِخه ٞأحاَػ

ىض ما ٣ٖض الغقُض ألزُه ابغاَُم بً اإلاهضي أمغة  (53) ٖو

                                                 
ش، ج49 : جاٍع ُبري  ش جمضن 292، م8)( ال / جاٍع ضان  ؛ حغحـ ٍػ

ش الٗغب، 13، م2اؾالمي، ج ؛ ٖبضٖىن الغيىان : مىؾىٖت جاٍع

ت والكُٗت 89م(، م2007)ٖمان :  ؛ ٞان ٞلىجً: الؿُاصة الٗغُب

بغاَُم خؿً و ػ٧ي ابغاَُم،م٨ جغحمت: ص خؿً ا اث،  ُل ُة خبت وألاؾغا

 .    33م(.م1934الؿٗاصة،)ال٣اَغة:

)( ٞاعو١ ٖمغ ٞىػي: الٗباؾُىن الاواةل، مُبٗت حامٗت 50

؛ نالح أخمض الٗلي: ئصاعة بٛضاص 33، م2م(، ج1977بٛضاص)بٛضاص: 

ا في الٗهىص ألاؾالمُت، مجلت ؾىمغ، )بٛضاص:  ، 1977مغ٦َؼ م(

 . 24؛ م33الٗضص

ضا ئؾما51ُٖ ل بً ٖمغ)ث  )( ئبً ٦ثحر:ٖماصالضًً ابى اٟل

774/ ش، صاع ابً الهُثم، 1372َـ م( : البضاًت و النهاًت في الخاٍع

 . 73، م10)ال٣اَغة: ص.ث(، ج

52 ً )(ال٨خبي: نالح الضًً خمض بً قا٦غ بً اخمض  ًب ٖبضالغخم

م( : ٞىاث الىُٞاث، جذ. أخؿان ٖباؽ، صاع 1363َـ /  764)ث 

ي: ح216، م2م(، ج1973الهاصع، )بحروث :  ال٫ الضًً ؛ الؿَُى

ش الخلٟاء، جذ. 1505َـ/911ٖبضالغخمً بً ابي ب٨غ)ث  : جاٍع م( 

اع النهًت، )مهغ :  ، 259م( ، م1975مدمض ابى الًٟل ابغاَُم، ص

263 . 

53 ً ش ئب ٗبر و صًىان اإلابخضأ و الخبر،.اإلاؿمى ـب)جاٍع )( ئبً زلضون: ال

َـ  1399زلضون( ، مإؾؿت حما٫ للُباٖت واليكغ،)بحروث 

 . 420، م3جم(، 1979/
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حن له  صمك٤ أمغ له بأعبٗحن ال٠ صًىاع ٞؿضص بها صًىهه ، ٖو

 
ً
ا  ؾىٍى

ً
 (54) ال٠ صًىاع.30مغجبا

حن واُٖاء الغقُض الٗباؽ بً مدمض بً ٖلي ز مؿت ماًل

م ،  وحاء أهه أُٖى الغقُض ٖبضاإلال٪ بً نالح مبلٜ  (55)صَع

م. حن صَع  (56) أعبٗت ماًل

و٢ض جاب٘ اإلاٳمىن الٗىاًت باألؾغة الٗباؾُت ، حاء أهه مىذ 

للىالي الٗباس ي ٖلى م٨ت واإلاضًىت صاوص بً ِٖس ى بً مىس ى 

م،   ٢ضعٍ زمؿماةت ال٠ صَع
ً
ى ػبُضة في  (57)مبلٛا غؾل ال ٍو

م. ٧ل ؾىت   (58) ماةت ال٠ صًىاع وملُىن صَع

و٢ض أ٢ُ٘ اإلاىهىع الجهاث اإلادُُت بالؿىع الخاعجي إلاضًىت 

ىان البِذ الٗباس ي. .(59) بٛضاص أٖل
ً
 و٢ض ٢ُ٘ ألوالصٍ أًًا

ل  (60) ظ٦غ ال٣ُٗىبي ان اإلاىهىع ٢ُ٘ زاعج اإلاضًىت أَل ٍو

ووٕػ اإلاهضي اٲل٢ُإ ٖلى أبىاء البِذ الٗباس ي ٖلى  (61) بِخه.

 ًغزه نالح و  (62) حاهبي النهغ.
ً
ت ا٢ُاٖا وناعث الاؾ٨ىضٍع

وأن للؿُضة ػبُضة يُإ و أمال٥  (63)ابغاَُم ابىا اإلاهضي، 

ها في اطعبُجان ومى٣ُت الضوع ببٛضاص و بٌٗ  (64) ٦ثحرة. من

                                                 
)( ئبً ٖؿا٦غ: ٦ما٫ الضًً ابى ال٣اؾم ٖمغ بً اخمض بً َبت 54

ش صمك٤ ال٨بحر، عجبه 1175َـ/  571هللا)ث  م(، تهظًب جاٍع

 . 268، م2م(، ج 1979ٖبضال٣اصع بضعان، صاع اإلاؿحرة، )بحروث: 

 . 195، م10)( ابً ٦ثحر : البضاًت و النهاًت،ج55

ً ؛ ال213)( الجهكُاعي : الىػعاء، م56 خىىدي:أبى ٖلي الحؿً ب

: الٟغج بٗض الكضة، جذ.ٖبىص 994َـ/ 384ٖلي بً مدمض)ث  م( 

؛ 365، م1م(، ج1978َـ / 1398الكالجي، صاعناصع، )بحروث :

ت خؿحن : قهحراث اليؿاء في الٗالم الاؾالمي، صاع ال٨خب  ٢ضٍع

 . 98الٗغبي، ) بحروث : ص.ؽ(، م

اع  )( الٟا٦هي وازغون : الامام ابي ٖبضهللا57 زب مدمض بً اسحا١ : ا

ام ال٣غي(، م٨خبت  اع  م٨ت اإلاكغٞت اإلاؿمى )٦خاب اإلاىخ٣ى في ازب

 . 187م(، م1964زُاٍ، )بحروث : 

اث 58 : الضع اإلايكىع في َب٣اث عب ًىؾ٠ الٗالمي  يب بيذ  )( ٍػ

، )بحروث : ص.ؽ(،م   . 218الخضوع، صاع اإلاٗاٝع

٣ٗىبي : البلضان، م59  . 24)( اُل

/  388لكابكتي: ابى الحؿً ٖلي بً مدمض )؛ ا246)( م.ن،م 60 َـ

،)بٛضاص: 998 م(، الضًاعاث، جذ.٧ىع٦ِـ ٖىاص، مُبٗت اإلاٗاٝع

لبٛضاصي:الحاٞٔ ابى ب٨غ اخمض بً 249م(، م1966 ؛ الخُُب ا

ش بٛضاص،صاع ال٨خب الٗلمُت، )بحروث: 1070َـ/  463ٖلى )ث  م( : جاٍع

 . 97، م1م(، ج 1997َـ/1417

٣ٗىبي : البل61  . 242ضان، م)( اُل

 . 34)( ٞاعو١ ٖمغ ٞىػي : الٗباؾُىن الاواةل، م62

م( : الٟخىح 892َـ/  279)( البالطعي:أخمض بً ًديى بً حابغ)ث63

 . 149م(، م1978البلضان، جذ. ص.ؾهُل ػ٧اع،صاع ال٨ٟغ،)لبىان: 

ش بٛضاص،ج64  . 93، م1)( الخُُب البٛضاصي : جاٍع

مال٥ وخهل الٗباؽ بً مدمض بً ٖلي أ (65) مىا٤َ أزغي.

، و٧اهذ ألمحر نالح بً (66)ضخمت في بٛضاص و واؾِ وم٨ت 

ِس ى بً مىس ى(67)ٖلي ِس ى بً ٖلي (68)ٖو واسحا١  (69)ٖو

 
ً
ُاص  (70)بً ِٖس ى بً ٖلي أمال٧ا ، وما اه٣ٟه في الٖا

واإلاىاؾباث والُٗاء، ٞٗلى ؾبُل اإلاثا٫ وؿم٘ بظر اإلاهضي وما 

ملُىن  (50اه٣ٟه في ػواج الغقُض بؼبُضة خُث بلٛذ ه٣ٟاجه )

م ، وما اه٤ٟ في ػواج اإلاأمىن ببىعان بيذ الحؿً ًب (71)صَع

م37الى  35ؾهل خُث بلٜ هدى ) ( 50و٢ُل ) (72)( ملُىن صَع

م حن صًىاع4، او ما ٌٗاص٫ )73ملُىن صَع ، أن الغقُض 74( ماًل

ًا  " مً ب٣ا
ً
ض الى اإلاىنل مً حبى له منها" ماال ُٖٓما اٞو

هٝغ اإلاا٫ أحم٘ ٖلى الخغاج ٞلما حاءث َظٍ الامىا٫" أمغ ب

                                                 
ُُب البٛضاصي، م.ن، ؛ الخ321)( البالطعي : ٞخىح البلضان، م65

 .  98، م1ج

ض مدمض بً ٖبضهللا ًب أخمض )ث.66 / 250)( الاػعقي : أبى الىُل َـ

ى 864 اع م٨ت، جذ. عقضي الهالح ملحـ، مُاب٘ ماُج م( : أزب

ض :  ج٦1965غومى، )مضٍع ٣ٗىبي : البلضان،  237، م2م(،  ؛ اُل

ش بٛضاص، ج252م ؛  95، م1؛ الخُُب البٛضاصي : جاٍع

م( : قظعاث الظَب في 1678َـ/ 1089لخي بً ٖماص)ث الحىبلي:ٖبضا

؛ 44، م2م(، ج1979أزباع مً طَب، صاع اإلاِؿغة، )بحروث: 

ش بٛضاص، ج  . 95، م1الخُُب البٛضاصي : جاٍع

 . 136)( البالطعي : ٞخىح البلضان، م67

ؿىجغ، مُبٗت 68 )( البالطعي: اوؿاب الاقغاٝ، جذ.ما٦ـ قلَى

ش،ج254، م3م(، ج 1936الجامٗت، )ال٣ضؽ:  ُبري : جاٍع ، 8؛ ال

ٚبر، جذ.نالح الضًً اإلاىجض، 122م ٗبر في زبر مً  ؛ الظَبي : ال

 . 233، م1م(، ج1960مُبٗت ال٩ىٍذ، )ال٩ىٍذ : 

ش 89، م3)( البالطعي : م.ن، ج69 ؛ الخُُب البٛضاصي : جاٍع

 . 93،م1بٛضاص، ج

 . 244)( نالح اخمض الٗلي : ئصاعة بٛضاص، م70

ش، ج71 ُبري : جاٍع ؛ 157؛ الكابكتي : الضًاعاث،م27، م11)( ال

ئبً زل٩ان: ابى الٗباؽ قمـ الضًً أخمض بً مدمض بً أبي 

م( : وُٞاث ألاُٖان وأهباء أبىاء الؼمان،جذ. 1282َـ/ 681ب٨غ)ث 

بحروث :  ت،) ؛ 315، م2م(، ج1968اخؿان ٖباؽ،مُبٗت الٛغُب

ش الاؾالم  الؿُا س ى والضًني والث٣افي خؿً ابغاَُم خؿً: جاٍع

، 2م(، ج1963وؤلاحخماعي، مُبٗت الؿىت اإلادمضًت، )ال٣اَغة: 

اس ي الاو٫، مإؾؿت قباب 442م ؼ ؾالم : الٗهغ الٗب ؛ ٖبضالٍٗؼ

؛ ٖلي ابغاَُم خؿً : وؿاء 299َـ(، م1398الجامُٗت، )ال٣اَغة : 

 : ت، )مهغ  ش الاؾالمي ههِب، م٨خبت النهًت اإلاهٍغ لهً في الخاٍع

 . 83م م(،1950

 . 158)( الكابكتي : م.ن، م72

ش بٛضاص،  )ال٣اَغة :  73 ً َُٟىع : جأٍع  .115م(، م1949اب

الثٗالبي: ابى مىهىع ٖبضاإلال٪ بً مدمض بً اؾماُٖل)ث   74

429/ في اإلاًاٝ واإلايؿىب، جد٤ُ٣. مدمض 1037َـ م( : زماع ال٣لىب 

 . 116م(، م1965أبى الًٟل، مُبٗت اإلاضوي، )ال٣اَغة: 
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م الىاؽ طل٪ وجدضزىا به  ه، ٞاؾخٓٗ و بلٜ  (75)بٌٗ حىاٍع

مجمٕى مبلٜ الهالث التي مىدها اإلاأمىن لٗلي بً َكام 

م ٖلى صٞٗاث. وأُٖى اإلاأمىن   (76) زمؿحن ملُىن صَع

ى بٛضاص زغاج ؾىت أل٢لُم  للحؿً بً ؾهل خحن اههٝغ ال

  (78) وا٢ُٗه الهلح. (77)ٞاعؽ و٧ىع ألاَىاػ 

٣ى٫ ابً زلضون :" ما أه٤ٟ في آمال٦ها وماٚال ٚالَا اإلاأمىن  ٍو

ا ج٠٣ مً طل٪ ٖلى العجب ". وبلٛذ  (79)وآه٤ٟ في ٖهَغ

م ،  ٗخهم القىاؽ آعبٗحن ملُىن صَع ا٫  (80)نالث اإلا َو

 "ٍ  للمأمىن ٞهاح ٖىضما عأٍ " واٖمغا
َ
اص بىاًء ضخما أخض الَؼ

ٞأخًغ امام الخلُٟت لِؿخٟؿغ مىه ٖما صٞٗه الى طل٪ ، 

 (81) و٧اهذ ٧لٟت البىاء زالزت الاٝ أل٠.

غ١ اإلاأمىن زال٫ وحىصٍ بضمك٤  و٢ض خمل الُه زغاج  –ٞو

م ٞغ٢ها في ؾاٖتها ٞأُٖى 30ٞاعؽ ) ملُىن 24(ملُىن صَع

غ١ لجماٖ حن البا٢ُت ٖلى حىضٍ.16ت خُاَم بها ، ٞو  (82) ماًل

 َاَغ بً الحؿحن زال٫ م٣امه في 
ً
و٢ض أُٖى اإلاأمىن اًًا

م. 10بٛضاص  حن صَع  (83) ماًل

وامغ في ًىم واخض لثالزت اشخام بضٞ٘ ملُىن وهه٠ ملُىن 

 .(84) صًىاع، ل٩ل واخض منهم هه٠ ملُىن صًىاع.

هب ٦بحر مً ؤلاؾغاٝ، وال اما الخلُٟت الامحن ٣ٞض ٧ان ٖلى حا

أص٫ ٖلى طل٪ مً الحغا٢اث )أي الؿًٟ( الخمـ التي أمغ 

بٗملها في صحلت ٖلى نىعة الاؾض والُٟل وال٣ٗاب والحُت 

                                                 
ص ى 75 )( الانٟهاوي: ابى الٟغج ٖلى بً الحؿحن بً مدمض ال٣َغ

م( : الاٚاوي،وػاعة الث٣اٞت والاعقاص ال٣ىمى 967َـ/  356ألامىي)ث 

ت الٗامت للخأل٠ُ والترحمت والُباٖت  اإلاإؾؿت اإلاهٍغ

 . 71،م4واليكغ،)ال٣اَغة: ص.ث(،ج

ش،ج76 ُبري : جاٍع  . 678، م8)( ال

 . 36،م4)( اإلاؿٗىصي : مغوج الظَب، ج77

هغ ٌؿخمض مً صحلت ٖلى 78 )( الهلح : ٧ىعة ٞى١ واؾِ لها ن

اػ٫ و ٢هىع  هذ بها مى الجاهب الكغقي، ٌؿمى ٞم الهلح، و٧ا

 .                                                                           200، م5، ج3الحؿً بً ؾهل، ًا٢ىث: معجم، مج

 . 36)( اإلا٣ضمت، م79

َـ 660الٗضًم : ٦ما٫ الضًً ابي ال٣اؾم ٖمغ بً اخمض )ث.)( ابً 80

ش الحلب، جذ. ؾامي صَان، )صمك٤ 1261/  مم(، ػبضة الحلب في جاٍع

 . 69، م1م(، ج1971: 

ش بٛضاص، م 81  . 40-39)( ابً َُٟىع : جاٍع

ش، ج82 : جاٍع ُبري  ، 48، م11)( ال ش بٛضاص ؛ ابً َُٟىع : جاٍع

 .  147م

ُبري : م.ن، ج83  . 6م، 11)( ال

٣ٗىبي : مك٩لت الىاؽ لؼمانهم وما ٌٛلب ٖليهم في ٧ل 84 )( اُل

م ملىعص، صاع ال٨خاب الجضًض، )بحروث :  ، 1962ٖهغ، جذ.وُل م(

 . 30م

 ، وط٦غ أهه أه٤ٟ ٖلى بىاء 
ً
 ٖٓمُا

ً
والٟغؽ. وأه٤ٟ ٖليها ماال

 ٖما ٞغ٢ه مً 
ً
م، َظا ًٞال حن صَع ً زالزت ماًل ُٟ اخضي الُؿ

بدًغجه مً الجىاَغ في زهُاهه وحلؿاةه بُىث الامىا٫، وما 

ل بِخه وخاقِخه ،  (85) ومدضزُه. وما مىده مً الهالث اَل

  (86) اط ججاوػ الى خضوص ٚحر م٣ٗىلت.
ً
و٢ض اقترث ػبُضة زىبا

  (87) مً اإلاىش ي الغ٢ُ٘ ًٍؼض زمىه ٖلى زمؿحن ال٠ صًىاع.

َظا اطا ما ٖلمىا بال٣ُمت الكغاةُت الٗالُت للٗملت اإلاخضاولت 

٘ صًىاع ٞدؿب َُلت  آهظا٥ اطا ًم٨ً للٟغص أن ٌِٗل بَغ

 قهغ ب٩امله. 

ولم ٣ًخهغ البظر وألاؾغاٝ وبىاء ال٣هىع ٖلى الخلٟاء 

ٟحن  والامغاء ، بل حٗضي طل٪ الى الىػعاء والٗما٫ ، و٦باع اإلاْى

 
ً
، ٣ٞض بني ٖبضهللا َاَغ بً الحؿحن في بٛضاص ٢هغا ٦بحرا

م الُاَغي.   (88) ؾمي بالحٍغ

حٗضي الاؾغاٝ الى مجالـ الكغب والىالةم ، ٞيؿم٘ أن  و٢ض

مدمض بً ًديى بً زالض بً ًديى أه٤ٟ ٖلى ولُمت أ٢امها 

م.   (89)للغقُض ؾخت ٖكغ ملُىن صَع

و٧ان الخلُٟت الٗباس ي ًهٝغ ألامىا٫ التي جغص الُه خؿب 

مكُئخه، ٞلم ج٨ً َىا٥ خضوص زابخت بحن بِذ اإلاا٫ الخام 

ٝ والٗام ٧الظي ٧ان في  نضع ؤلاؾالم ، و٧ان الخلُٟت ًخهغ

ى ٚحر ملؼم بخ٣ضًم  بهظٍ ألامىا٫ ٠ُ٦ ماقاء صون ع٢ُب، َو

  (90)خؿاب إلاا ًى٣ٟه.

 املبحث الثاني: الثورات و الانتفاضات 

وخى٫ الثىعاث والاهخٟاياث الكٗبُت، التي خضزذ جدذ 

ت وللجىء الى حٗظًب الىاؽ ،  يِٛ مٗاملت الىالة ال٣ؿٍغ

م( ، 725َـ / 107هظ٦غ الثىعة، التي خضزذ في اإلاهغ ؾىت )

ي  ٣ٞض زاعث الا٢باٍ هدُجت ٍػاصة وؿبت الًغاةب مً ٢بل الىال

                                                 
 . 184)( ال٣اض ي عقُض : طزاةغ و الخد٠، م85

في 868َـ/  255)( الجاخٔ:أبى ٖثمان ٖمغ بً بدغ)ث 86 م( : الخاج 

ت لل٨خاب، )بحروث:  أزال١ اإلالى٥، جذ.ٞىػي ُٖىي، الكغ٦ت اللبىاُه

 .43-42م(، م1970

؛ ٞاعو١ 430، م2)( خؿً ابغاَُم خؿً : جاعٍش الاؾالم، ج87

؛ نالح خؿحن الٗبُضي : اإلاالبـ 90ٖمغ ٞىػي : الٗباؾُىن، م

 : اس ي الاو٫، صاع الغقُض، )بٛضاص  ت الاؾالمُت في الٗهغ الٗب الٗغُب

 . 39م(، م1980

لحمىي: قهاب الض88ًً /  626أبى ٖبضهلل )ث  )( ًا٢ىث ا َـ 

بحروث:ص.ث(. 1228 اع اخُاء الترار الٗغبى، ) م( : معجم البلضان، ص

 . 143-142، م3، ج2مج

 .  97)( ال٣اض ي عقُض : الظزاةغ و الخد٠، م89

ب٘ 90 ش الحًاعة الاؾالمُت فى ال٣غن الغا )( آصم متز: جاٍع

 ٠ ُل جغحمت:مدمض ٖبضالهاصي أبىعٍضٍ،مُبٗت لجىت الخأ الهجغي،

 . 209،م1م(، ج1957َـ/1377الترحمت واليكغ،)ال٣اَغة:و 
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م( ، خُث 731-723َـ/113-105ألامىي الحغة بً ًىؾ٠ )

 .
ً
 ٦ثحرا

ً
 (91)باصع الى ئعؾا٫ الجىض اليهم و٢خلىا مً ال٣بِ هٟغا

ت خىٓلت 738َـ / 121وزاع أَل نُٗض مهغ ؾىت ) م( في واًل

بً نٟىان، خُث زل٘ أَل الهُٗض ٖىه الُاٖت ، وخاعب 

ال٣بِ ٖمالهم ٞأؾٕغ خىٓلت باعؾا٫ الجىض إلاداعبتهم ، 

٢خل وال٣ًاء ٖلى َظٍ الحغ٦ت وجم٨ً الجىض مً ٢مٗها و 

 (92)ال٨ثحر منهم ، 

م( زغج ألا٢باٍ وزاعوا يض ٢ؿىة 749َـ / 132وفي ؾىت )

ت ٖبضاإلال٪ بً مىس ى بً  لمهم وحىعَم في واًل الىالة ْو

ههحر، الظي بٗث ئليهم بالجُىف ، ٞهؼمذ ألا٢باٍ و٢خلذ 

 منهم،
ً
في الٗام  (94)زم زاع ٲَالي مضًىت الغقُض (93)بًٗا

ُإ الخلُٟت مغ  ً هٟؿه ، و ل٨ً اؾخ وان بً مدمض م

 مً زهىمه الٗباؾُحن.
ً
متهم، بٗضما ونل الى مهغ ٞاعا  ٍَؼ

ت و٢ُام الضولت  (95) ت ألامٍى م مً اه٣ًاء الخاٞل لى الٚغ ٖو

الٗباؾُت، ٞان اإلاكا٧ل اإلاالُت والؾُما الًغاةب وؾىء 

، ألن َغ١ 
ً
ألاخىا٫ الا٢خهاصًت ، لم جيخه بل ػاصث ٦ثحرا

ٟهم مً الجباًت ٦ثحرا ما ٧اهذ ٞاؾضة ٖو ٣ت. ٍو ىُٟت و مَغ

ي  ٧لمت ٢الها ال٣ُٟه أبى ػبحر الجباتي أن هٓام الٗباؾُحن اإلاال

، وان َغ١ 
ً
حر  ٧ان ٞاؾضا الجباًت ٖىضَم ٧اهذ مجحٟت ٚو

ت الى الثىعاة   (96)ٖاصلت ،  ي مىا٤َ ؾلُت الخاٞل لظا ٖاص أَال

حٍر مً الًغاةب  والاهخٟاياث وؤلامخىإ ًٖ أصاء الخغاج ٚو

َـ / 135في ؾىت ) (97)ا. ٣ٞض زاع أَالي ؾمىىص والخسلو منه

م( ، في ٖهض الىالي الٗباس ي ٖلى مهغ : أبي ٖىن 752

                                                 
:  961َـ /  350)(ال٨ىضي: أبى ٖمغ مدمض بً ًىؾ٠)ث  91 م( 

، 2003ٌ /  1424الىالة وال٣ًاة، صاع ال٨خب الٗلمُت ، )بحروث:  م(

ظي : الخُِ، ج57-56م   98،م2؛ اإلا٣ٍغ

ؼي :  م.ن،ج 81)( ال٨ىضي : م.ن ، م92  . 99، م2؛ اإلا٣ٍغ

ؼي : م.ن،ج 71ضي : م.ن، م)( ال٨ى93  . 100، م2؛ اإلا٣ٍغ

لىُل في ال٣ؿم الٗلىي مً 94 )( الغقُض : مضًىت ج٣٘ ٖلى ٕٞغ النهغ ا

ت(، ًا٢ىث : معجم، مج لبدغي ٢غب الاؾ٨ىضٍع ، 4، ج2مهغ )الىحه ا

 .  403م

: الىالة و ال٣ًاة،م95 : الخُِ، ج72)( ال٨ىضي  ؼي  ، 2؛  اإلا٣ٍغ

 . 101-100م

، )( الخىىدي : وكىا96 اع اإلاظا٦غة، جذ.ٖبىص الكالجي ع اإلادايغة و ازب

ؼ الضوعي : 150، م2م( ، ج1971صاعناصع، )بحروث: ؛ ٖبضالٍٗؼ

ش الٗغا١ ؤلا٢خهاصي في ال٣غن الغاب٘ الهجغي، مُبٗت  جاٍع

،)بٛضاص:  . 229م(، م1948اإلاٗاٝع

)( ؾمىىص : بلض مً هىاحي مهغ حهت صمُاٍ، ٖلى يٟت الىُل، 97

ً ٖضص ال٩ىع، ًا٢ىث الحمىي : معجم، مج خأل٠ م  .   72، م5، ج3ٍو

م( ، 753-750َـ / 136-133ٖبضاإلال٪ بً ًٍؼض الخغاؾاوي )

متهم.  ً مً ٍَؼ  (98)ٞأعؾل الجِل ل٣خالهم ٞخ٨م

ض 767َـ / 150وزاع ٢بِ سخا في ؾىت ) م( ، في ٖهض الىالي ًٍؼ

غصوا ه و اهًمذ الى َظٍ الثىعة حماٖت  بً ٢بُهت َو ٖمال

ث اليهم  (99)البكمىعٍحن و آَالي مىا٤َ ازغي ، خُث ٗب

َـ / 156وفي ؾىت ) (100) الىالي حِكا ل٣خالهم الى ان أز٣ٟذ.

م( ، اهخٌٟ ال٣بِ يض الٗما٫ الٗغب و٧ان طل٪ في ٖهض 772

م( 777-771َـ / 161-155الىالي مىس ى بً ٖلى عباح اللخمي )

متهم. في بلهُب ،  جم٨ً مً ٍَؼ
ً
 ٞأعؾل الىالي ئليهم حِكا

(101)  

م مً طل٪ ًًاٖٟىن  واؾخمغث الىالة اإلاؿلمىن ٖلى الٚغ

دكضصون في حباًت الخغاج ومما الق٪ ُٞه أن الٓلم  الخغاج ٍو

لُه اؾخمغ ال٣بِ مً حاهبهم في الثىعاث و  ًىلض الاهٟجاع ، ٖو

وؿبت الاهخٟاياث والٗهُان ، والظي ًإ٦ض صحت اػصًاص 

الًغاةب و جًاٖٟها وز٣الها ٖلى ٧اَل الىاؽ ، َى مكاع٦ت 

م( ، 793َـ / 177الٗغب في الثىعاث والاهخٟاياث. ٟٞي ؾىت )

-793َـ / 178-177أمغ الىالي ئسحا١ بً ؾلُمان بً ٖلي )

سغج 794 اصة أجحٟذ بهمٞ  حن ٍػ م( بٍؼاصة الخغاج ٖلى اإلاؼاٖع

م ًخم٨ً مً ٞداعبهم ، ول٨ىه ل (102) ٖلُه أَل الحىٝ.

ث الخلُٟت َاعون الغقُض الُه   ، ٞٗب
ً
ال٣ًاء ٖليهم نهاةُا

َغزمت بً أُٖىن في حِل ُٖٓم وهؼ٫ ئ٢لُم الحٝى ، ٞأطًٖ 

أَلُه له بالُاٖت و صٞٗىا ما ٖليهم وزغج أَالي الحٝى مغة 

م(،  798َـ / 182زاهُت ٖلى اللُث بً الًٟل خىالي ؾىت )

ؼعاُٖت ٞخٓلم الىاؽ ألهه بٗث بمؿاخحن إلاسح الاعاض ي ال

، ٞؿاع الى ٞؿُاٍ في ؾىت 103ٞأهخًٟىا ومىٗىا الخغاج

متهم ول٨نهم امخىٗىا 802َـ / 186) م( ، ل٣خالهم وجم٨ً مً ٍَؼ

ًٖ صٞ٘ الخغاج في الؿىت الخالُت لظا جىحه اللُث الى بٛضاص 

ت الغقُض ان ًغؾل 803َـ / 187ؾىت ) لب مً زلُٟ م(، َو

ج أَل الحٝى ، ٞؿأ٫ الُه حِكا ًم٨ىه مً حباًت زغا

ًمً له  مدّٟى بً ؾلُم الخلُٟت أن ًىلُه زغاج مهغ ٍو

                                                 
: الىالة و ال٣ًاة،م98 ؛ اإلا٣غٍؼي : الخُِ، 77)( ال٨ىضي 

 . 104،م2ج

99 ،٠ ٞيها ٢غي و ٍع ٍحن : ٧ىعة بمهغ ٢غبت صمُاٍ و  (( البكمىع

 . 339، م2، ج1ث : معجم البلضان، مجو٧ان مٗغوٞا بال٨باف، ًا٢ى 

؛ اإلا٣غٍؼي : الخُِ، 88-87)( ال٨ىضي : الىالة و ال٣ًاة،م 100

 . 106، م2ج

ؼي : م.ن، ج90)( ال٨ىضي م.ن،م101  .107، م2؛ اإلا٣ٍغ

ما مخهالن، 102 )( الحٝى : بمهغ خىٞان الكغقي و الٛغبي، َو

الكغقي مىذ حهت الكام و الٛغبي ٢غبت صمُاٍ، ٌكخمالن ٖلى بلضان 

 .  197، م3، ج2و٢غي ٦ثحرة، ًا٢ىث الحمىي : معجم، مج

ؼي : الخُِ، ج103  . 97، م2)( اإلا٣ٍغ
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ها. ٞٗهض الُه الخلُٟت أال ان أَل  (104) حباًت بالؾٍى ٖو

ي  الحٝى زغحىا وامخىٗىا ًٖ ئًضاء الخغاج في ػمً الىال

بضو ان الىالي الجضًض ٢ض ػاص في وؿبت  الحؿحن بً حمُل ، ٍو

وفي ؾىت  (105) م (.805َـ /190الًغاةب وطل٪ في ؾىت )

ي الٗباؽ بً مىس ى بً ِٖس ى بً مىس ى 813َـ / 198) م( ، ول

" و جدامل ٖلى 813ٌ / 198بً مدمض ) م( ًٖ زغاج مهغ 

ُت ٖؿٟها وتهضًض الجمُ٘ ٞثاعوا"،  وفي ؾىت  (106)الٖغ

م(، ٢امذ ال٣باةل الُماهُت و ال٣ِؿُت 829َـ / 214)

ت مهغ في طل٪  )اؾٟل مهغ(، بالثىعة و٧اهذ واًل بالحٝى

 الى٢ذ ألبي اسحا١ اإلاٗخهم، ٞهؼمىا هاةبه و ٢خلىا الثاوي.

ٓهغ ان الثىعة ٧اهذ زُحرة ٞأمغ اإلاأمىن أبا اسحا١ ان  ٍو

اع الى ألامان ًظَب لل٣ًاء ٖليها، ٞظَب الى مهغ، وصعى الثى 

ـ  ٞلم ًجُبىا، ٞى٩ل بهم و وزاع عةِـ ٢بیلت ال٣ِؿُت و عةی

و٧اهذ لؿُاؾت الىالة  (107)٢بیلتالُمىُت ًٞغب اٖىا٢هما،

اإلاالُت الازغ الا٦بر في ٢ُام َظٍ الثىعة، اط ان هاةب أبي اسحا١ 

ى نالح بً قحرػاص: 828َـ/213ٖلى زغاج مهغ ؾىت ) م( َو

زغاحهم ٞاهخٌٟ اَل أؾٟل  "ٞٓلم الىاؽ وػاص ٖليهم في

ؿ٨غوا"، ىضما عح٘ أبى اسحا١ ججضص  (108) ألاعى ٖو ٖو

م( 830َـ /215الايُغاباث ٞأعؾل اإلاأمىن الاٞكحن ؾىت )

م( ٧اهذ 831َـ / 216وزىعة ؾىت ) (109) ٣ٞط ى ٖليهم.

ٖىُٟت في مىا٤َ الؼعاُٖت اإلا٨خٓت، بؿ٩ان في مهغ الؿٟلى 

ت ِٖس ى مىهىع ٖلى مهغ زحر  في ٖهض الخلُٟت اإلاأمىن في واًل

َظٍ الثىعة  قاَض ٖلى طل٪ ، خُث قاع٥ الٗغب وال٣بِ في 

مدخجت ٖلى ؾُاؾت الٗباؾُحن اإلاالُت و ٖؿ٠ حباتهم، 

وأزغحىا الٗما٫ وزالٟىا الُاٖت ، و٧ان طل٪ لؿىء ؾحرة 

 (111)( وسخُها اخخجاحها ٖلى جٟا٢م الجىع110الٗما٫. )

د٤ لهم و٢ض اٖتٝر اإلاأمىن بأنهم مٓلىمىن ول٨ً اًل

، وج٩اص ججم٘ ٧اٞت اإلاهاصع ٖلى ْلم  (112)الاهخٟاى 

                                                 
؛ 110-108، 150-104)( ال٨ىضي : الىالة و ال٣ًاث، م104

ؼي : م.  . 111-110، م2ن، جاإلا٣ٍغ

ؼي : م.ن، ج110)( ال٨ىضي : م.ن،م105  . 113، م2؛ اإلا٣ٍغ

ؼي : م.ن، ج 111)( ال٨ىضي : م.ن، م106  .  113، م2؛ اإلا٣ٍغ

ش، ج107 ٣ٗىبي : جاٍع  .   191، م3)( اُل

ؼي : الخُِ ، ج108  .  100 - 99، م2)( اإلا٣ٍغ

ؼ الضوعي : الٗهغ الٗباس ي الاو٫، م109  . 171)(  ٖبضالٍٗؼ

 . 190ضي : م.ن، م)( ال٨ى110

لباب٨ُت )الاهخٟايت يض الخالٞت 111 ؼ : ا )( خؿحن ٢اؾم الٍٗؼ

 . 253م(، م2000الٗباؾُت(، صاع اإلاضي، )ؾىعٍا: 

ش، ج112 ٣ٗىبي : جاٍع  .  193، م3)( اُل

ولطخامت وزُىعة  (113)الٗباؾُحن وؾىء ؾحرة ٖمالهم 

ى ال٣ضوم بىٟؿه الى مهغ، و٧ان  َظٍ الثىعة، ايُغ اإلاأمىن ال

 مً 
ً
 ٦بحرا

ً
٢اةض حِكه الاٞكحن ٞخٛلب ٖلى الثىاع و ؾبى ٢ؿما

ىا٥ الٗضًض مً الثىعاث في مىا٤َ(114)ال٣بِ أزغي،  ،  َو

التي خضزذ جبحن ؾىء مٗاملت الىالة والٗما٫ و ؾ٨ٟهم و 

 حىعَم وحٗظًبهم للىاؽ. 

خُث ؾاَمذ مىا٤َ ٖضة في ایغان في زىعاث ٖضًضة هدُجت 

البهم  ؾىء الاويإ الا٢خهاصًت ، خُث ٧ان ابىاء الكٗب ٚو

مً الٟالخحن ، ٣ًاؾىن مً ز٣ل الًغاةب ، لجأ َإالء الى 

اهخٟاياث الخغمُت خُث أقاعث ٚالبُت  الثىعة ، ٩ٞاهىا ٖماص

مضان و نهاوهض وا٢لُم الجبا٫  اإلاهاصع الى اهًمام أَالي ٢م َو

و٧ان  (115) ومى٣ُت بدغ الخؼع وأنٟهان الى الخغمُت.

لب ٞالخحن ألٚا َـ / 160، ٟٞي ؾىت )(116)الخغمُت ٖلى 

الخُت في زغاؾان امخض الى ماوعاء 776 م( خضزْذ اهخٟاياثٞ 

ل٣ض اَخم أ٦ثر  (117)م(779َـ / 163ىت )النهغ وأزمضث بؿ

اٍ  والة زغاؾان بمهالحهم وازغائهم صون ان يهخمىا بٞغ

ُت، ختى ان بًٗهم ٦ٗبضالجباع بً ٖبضالغخمً و اإلاؿِب  الٖغ

حر ػاصوا في الًغاةب صون مؿىٙ ي الخلُٟت  (118)بً َػ وول

عقُض ٖلي بً ِٖس ى بً ماَان، و٧ان مً ا٢س ى الىالة، 

واٖخضي ٖلى أمىا٫ الىاؽ،  (119)ليهم""ٞٓلم الىاؽ و ٖؿغ ٖ

 ً  ٞدمل الى الغقُض ال٠ بضعة مٗمىلت م
ً
 حلُلت

ً
"وحم٘ أمىالا

ٍم، ٞلما ونلذ الى  يها ٖكغة الاٝ ال٠ صَع ألىان الحٍغغ ٞو

                                                 
ش، ج113 ؼي : الخُِ، ج255،م3)( ابً زلضون : جاٍع ، 2؛ اإلا٣ٍؼ

 . 100م

ؼي : م.ن، ج114  .  100، م2)(  اإلا٣ٍغ

؛ ئبً الىضًم:أبى الٟغج مدمض 305،م3: مغوج، ج )( اإلاؿٗىصي115

/ 385بً ئسحا١)ث  م( : الٟهغؾذ،صاع اإلاِؿغة، )بحروث 995َـ

؛ ابً الازحر: ٖؼالضًً ٖلي بً مدمض الجؼعي )ث 493م(؛ م1988

630  / م٨خب الترار، 1233َـ ش، جد٤ُ٣:  م( : ال٩امل في الخأٍع

ش الٗغبى، صاع اخُاء الترار الٗغبى، )بحروث:  مإؾؿت الخاٍع

 .  231، م5م(، ج1989َـ/1408

م( : 1037َـ /  429َاَغ بً مدمض)ث (( البٛضاصي: ٖبضال٣اصع116

ان الٟغ٢ت الىاحُت منهم، جد٤ُ٣: مدمض مخي  الٟغ١ بحن الٟغ١ وُب

ً ٖبضالحمُض، مُبٗت اإلاضوي، )ال٣اَغة: ص/ ث(، م  . 252الضً

ش، ج117 ُبري : جاٍع ً  ؛ مؿ٩ىٍه: أبى ٖلي مدمض484، م1)( ال ب

/ 421اخمض بً ٣ٌٗىب)ث   م(، ججاعب ألامم وحٗا٢ب ألامم، 1030َـ

/ 1422جذ. ؾُض ٦ؿغوي خؿً، صاع ال٨خب الٗلمُت،)بحروث: َـ 

ً ألازحر : ال٩امل، ج2003  . 52، م5م(؛ اب

118 () Ba rthold W. Turkestan:  down to t he Mongol 

invasion(G.M.S). P.203. 

ش، ج119 ُبري : جاٍع  .95، م10)( ال
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ٞثبذ ٖلي بً ِٖس ى مغ٦ٍؼ وػاص  (120)"الغقُض ؾغ بظل٪

خٓىجه ٖىض الغقُض بهظٍ الىؾُلت، واؾخمغ ٖلى ْلمه ٣ُٞى٫ 

ِٖس ى بسغاؾان ووجغ اقغاٞها و  الُبري " ٞلما ٖاس ى ٖلي بً 

ازظ امىالهم واؾخس٠ بغحالهم، ٦خب عحا٫ مً ٦برائها 

ى  ا الى الغقُض و ٦خب حماٖت مً ٧ىعَا ال ٞثبذ ٖلي  ووحهَى

بً ِٖس ى مغ٦ٍؼ وػاص خًىجه ٖىض الغقُض بهظٍ الىؾُلت، 

واؾخمغ ٖلى ْلمه ٣ُٞى٫ الُبري " ٞلما ٖاس ى ٖلي بً ِٖس ى 

جغ اقغاٞها و ازظ امىالهم واؾخس٠ بغحالهم، بسغاؾان وو

ا الى الغقُض و ٦خب حماٖت  ٦خب عحا٫ مً ٦برائها و وحهَى

مً ٧ىعَا الى ٢غبائها واصحابه حك٩ىا ؾىء ؾحرجه : وحؿا٫ 

ول٨ً ًبضو ان َظٍ الك٩ىي  (121)امحر اإلاإمىحن ان ًبضلها به"

 (
ً
خه ئخضي ٖكغ ٖاما  – 180لً جىٟ٘ الهه اؾخمغ الى واًل

 م(. 806 – 796َـ / 191

م(، 806َـ / 191لظا ٢امذ اَل الخغاؾان بالثىعة ؾىت )

 ً ٣ُٞى٫ الضًىىعي خى٫ الؿبب الثىعة: "ان ٖلي بً ِٖس ى ب

ماَان، إلاا ولي زغاؾان اؾاء الؿحرة، و جدامل ٖلى مً ٧ان 

الق٪ ئن  (122)بها، و اْهغ الجىع ٞسغج ٖلي عاٞ٘ بً اللُث"

 في  لٓلم ٖلي بً ِٖس ى و لخظمغ اَل
ً
 ٦بحرا

ً
زغاؾان مىه أزغا

 جأًضيهم لهظٍ الثىعة. 

اهت، و اقغوؾىت، و نٛاهُان، و بساعي،  و٢ض قاع٥ أَالي ٞٚغ

( واؾخمغث 123124و زىاعػم، و الخخل، ٧اهىا مً أههاع عا٘ٞ

َل 125126م( 810َـ / 195َظٍ الثىعة الى ٖام ) (، ٣ٞض زاع أ

ٓلمهم مً ٦ثرة 127128م( 825َـ / ٢210م ؾىت ) (هدُجت ج

البىا بخ٣لُلها  م َو ول٨ً  (129)الًغاةب ٣ٞض ٧ان ملُىوي صَع

الخلُٟت مأمىن أمغ بمداعبتهم ٞأمغ ٖلُا بً َكام بظل٪ 

                                                 
 .228( الجهكُاعي : الىػعاء و ال٨خاب، م)120

ش، ج121 ُبري : الخاٍع  .96 - 95، م10)( ال

:  895َـ /  282)( الضًىىعي: ابى خىُٟت اخمض بً صاؤص )122 م( 

ؤلازباع الُىا٫، ٢ضم له ووز٤ ههىنه ووي٘ خىاقُه:ص. ٖهام 

 .387م(، م2001خمض الحاج ٖلي،صاع ال٨خب الٗلمُت، )بحروث: 

123 

ش، ج124 ٣ٗىبي : جاٍع  . 165، م3)( اُل

125 

٣ٗىبي : م.ن، 279)( الجهكُاعي : الىػعاء و ال٨خاب، م126 ؛ اُل

 .165، م3ج

127 

ت: 128 ش الكٗىب الاؾالمُت، ه٣له ئلى الٗغُب )( ٧اع٫ بغو٧لمان: جاٍع

هبُه أمحن ٞاعؽ و مىحر البٗلب٩ى، صاع الٗلم للمالًحن، )بحروث: 

 .14، م2م(. ج1977

ش، ج129 ُبري : جاٍع ؛ البالطعي : ٞخىح 1091،م2)( ال

ش، ج314البلضان،م ً زلضون : جاٍع  . 255، م3؛ اب

م  ٣ٞط ى ٖليهم وحبا حن صَع وبؿبب  (130)منهم ؾبٗت ماًل

اػصًاص وؿبت الًٍغبت ٖليهم ٖاص اَل ال٣ُم باهخٟايت ؾىت 

م( خضزُذ 827َـ / 212، وفي ؾىت )131م(831َـ / 216)

َـ / 162وفي ؾىت ) (132) اٲلهخٟايت في مضًىت أنٟهان.

، وزاع 133م( ٢امذ اهخٟايت مً ٢بل الٟالخحن في حغحان776

م( هدُجت الضاٞ٘ الا٢خهاصي ًٓهغ ان 834َـ/ 219الٍؼ ؾىت )

مذ الايُغاباث (134)ويٗهم اإلاٗاش ي ٧ان ؾِئا حضا ، ٖو

 – 841َـ /232 – 227بٌٗ اإلاىا٤َ في بضاًت خ٨م الىاز٤ )

. و٧ان (135)م( الؾباب لٗل ابغػَا الٍؼاصة في الًغاةب846

حن و  لضاٞ٘ الا٢خهاصي صوع في زىعاث الخىاعج في ٖهض الامٍى

بضو ان زىعة الٗبُض في خغان، وهي زىعة  (136)الٗباؾُحن ٍو

وزىعة ابً الهظًم في الكام  (137)طاث الُاب٘ الا٢خهاصي

 (138)م(793 – 786َـ / 177 – 170)

                                                 
ُبري : م.ن، ج130 ً 314؛ البالطعي : م.ن، م1093، م2)( ال ب ؛ ا

 . 355، م3زلضون : م.ن، ج

: ال٩امل، ج131 ش، ج221، م5)( ابً الازحر  ، 3؛ ابً الخلضون : جاٍع

 . 255م

ؼ : 132  . 179الباب٨ُت، م)( خؿحن ٢اؾم ٍٖؼ

ؼ : الباب٨ُت، م133  . 158)( خؿحن ٢اؾم الٍٗؼ

ش 134 ؼ الضوعي : الٗهغ الٗباس ي الاو٫ صعاؾت في جاٍع )( ٖبضالٍٗؼ

ٗت، )بحروث :   . 187م(، م1997الؿُاس ي و الاصاعي و اإلاالي،صاع الُُل

؛ ابً زغصاطبت : 79 – 75)( ٢ضامت ًب حٟٗغ : الخغاج، م135

  .  75اإلاؿال٪ و اإلامال٪، م

لخىاعج في بالص ال٨غص 136 )( ُٖاء ٖبضالغخمً مخي الضًً : خغ٧اث ا

م، مُبٗت قٓان، 833 – 661َـ / 218 – 41وما حاوعَا 

ت :   .  214 – 210(م2007)الؿلُماُه

ًىؾ٠ متى 137 جغ.  ش اإلاىدى٫،  لخاٍع : صًى صًيؿُىؽ : ا )( الخلمدغي 

٨ُت، )بحروث :    . 188 - 187م(، م1979اسحا١، الجامٗت الامٍغ

 .   171)( البالطعي : ٞخىح، م138
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 الاستنتاج 

ئن الاهخٟاياِث و الثىعاِث، التي خضزْذ ٧اهذ هدُجت جضَىع 

 ٕ ألاخىا٫ الا٢خهاصًت بأالضعحت ألاولى، وطل٪ بؿبب اعجٟا

 الًغاةب، التي ٧اهذ جإزظ مً ٢بل الضولت. 

ٗل٣ت بُغ١ الجباًت ُٞٓٗت، و٧ان اَل  ٧اهذ اإلاؿاوب اإلاخ

الخغاج ٌٗاملىن مٗاملت ٢اؾُت، وإلاا ٧ان الٗغا١ مغ٦ؼ 

اث  ت، ٞان مؿاوب الجباًت ُٞه ٧اهذ أ٢ل منها في الىاًل الخاٞل

 ألازغي. 

ُت، وطل٪ لٗضم   مً الًغاةب ٚحر الكٖغ
ً
ًبضو أن َىا٥ ٖضصا

ةب خؿب ألاَىاء و اؾدىاص قغعي لها، و٢ض ػاصْث جل٪ الًغا

ؾُاؾت الىالة في جل٪ الح٣بت الخأٍعسُت، خُث أز٣لذ ٧اَل 

 الُب٣ت ال٣ٟحرة و الٟالخحن. 

 ً ت ج٣ضًغ بماًل ت الخاٞل و الامىا٫ التي خهل ٖليها ؾُل

 الضهاهحر و الضعاَُم. 

 – 41اؾخمغث َظٍ الًغاةب َُلت ٞترة البدث أي مىظ ؾىت )

 م(. 846 – 661َـ / 232

ت َظٍ الثىعاث و الاهخٟاياث بال٣ىة و الٗى٠، واحهت الؿلُ

 في ؾبب َظٍ الثىعاث و مٗالجخه بض٫ ان ًىٓغ 

 

 املصادر و املراحع

 أوال : املصادر
ثم ال٩ىفى )ث  .1 م( : ٦خاب  926َـ/ 314أبً اٖثم ال٩ىفي: ابىمدمض اخمض بً ألٖا

ٗلمُت، )بحروث:   م(.   1986الٟخىح، صاع ال٨خب ال

م( : ال٩امل في 1233َـ/  630لي بً مدمض الجؼعي )ث ابً الازحر: ٖؼالضًً ٖ .2

ُاء الترار الٗغبى،  ش الٗغبى، صاع اخ ش، جد٤ُ٣: م٨خب الترار، مإؾؿت الخاٍع الخأٍع

 م(.  1989َـ/1408)بحروث: 

ٖلي بً مدمض بً حٟٗغ )ث  .3 ٖبضالغخمً بً  م( : 1200َـ/  597ئبً الجىػي: 

ٗلمُت، )بحروث : ص.ث(.  ً ٖبضالٍٗؼؼ، صاعال٨خب ال  ؾحرة ٖمغ ب

: ٦ما٫ الضًً ابي ال٣اؾم ٖمغ بً اخمض )ث. .4 مم(، 1261َـ / 660ابً الٗضًم 

َان، )صمك٤ :  ش الحلب، جذ. ؾامي ص  م(.  1971ػبضة الحلب في جاٍع

ً الٟ .5 ً مدمض الهمظاوي )ئب : ابىب٨غ اخمض ب /   ٣290ُه ( : مسخهغ ٦خاب 903َـ م

 م(.  1884َـ/ 1302البلضان،جذ. صي ٍٚىه، )لُضن: 

( : الٟهغؾذ،صاع 995َـ/ 385ئبً الىضًم:أبى الٟغج مدمض بً ئسحا١)ث  .6 م

 م(.  1988اإلاِؿغة، )بحروث 

( : 912َـ / 300ئبً زغصاطبه: ٖبُضهللا بً ٖبضهللا)فى خضوص  .7 اإلاؿال٪ و م

 م(. 1889اإلامال٪،جذ.صي حٍىه، )لُضن: 

ض ٖبضالغخمً بً مدمض)ث .8 م( : اإلا٣ضمت، صاع 1405َـ/  808ئبً زلضون: ابى ٍػ

ٗلمُت، )بحروث: ص.ث(.   ال٨خب ال

ش ئبً زلضون( ، مإؾؿت حما٫  .9 الٗبر و صًىان اإلابخضأ و الخبر،.اإلاؿمى ـب)جاٍع

 م(.  1979َـ / 1399للُباٖت واليكغ،)بحروث 

َـ/ 681ئبً زل٩ان: ابى الٗباؽ قمـ الضًً أخمض بً مدمض بً أبي ب٨غ)ث  .10

ٗت 1282 ُان وأهباء أبىاء الؼمان،جذ. اخؿان ٖباؽ،مُب ُاث ألاٖ م( : ٞو

 م(. 1968الٛغبُت،)بحروث : 

( : ألامىا٫، 838َـ / 224ابً ؾالم: ابى ٖبُض ال٣اؾم بً ؾالم الهغوي )ث  .11 م

 م(. 1953)ال٣اَغة: 

ُٟىع : ج .12  ًَ ش بٛضاص،  )ال٣اَغة : اب  م(1949أٍع

                                                                
ُاء 930َـ/  318ئبً ٖبض عبه : أخمض بً مدمض  )ث  .13 ض، صاع اخ م( : ال٣ٗض الٍٟغ

 َـ(.  1409الترار الٗغبى، )بحروث:

ً عاٞ٘، أبى مدمض  .14 ً لُث ب ً أٖحن ب ً ٖبض الح٨م ب ً ٖبضالح٨ُم : ٖبض هللا ب اب

ٍ ؤلامام مال٪ بً 214اإلاهغي )اإلاخىفى:  ؼ ٖلى ما عوا ً ٖبض الٍٗؼ : ؾحرة ٖمغ ب َـ( 

ٖالم ال٨خب، )بحروث :  ـ وأصحابه، جذ.خمض ٖبُض،   م(.  1967أو

/  571هللا)ث ئبً ٖؿا٦غ: ٦ما٫ الضًً ابى ال٣اؾم ٖمغ بً اخمض بً َبت  .15 َـ

ش صمك٤ ال٨بحر، عجبه ٖبضال٣اصع بضعان، صاع اإلاؿحرة، 1175 م(، تهظًب جاٍع

 م(.   1979)بحروث: 

ٖبضهللا بً مؿلم الضًىىعي)ث  .16 م( : 889َـ/   276ئبً ٢خِبت:ابى مدمض 

ُاء الترار الٗغبى،  ٖلُه: مدمىص اؾماُٖل الحاوي،صاع اخ ٖل٤  ،صححه و ٗاٝع اإلا

 م(.  1970َـ / 1390)بحروث:

بضهللا مدمض بً ابي ب٨غ)ث   .17  ٖ َـ  751ابً ٢ُم الجىػٍت: قمـ الضًً ابي

ً ٖلي، صاعال٨ٟغ، )بحروث :ص.ث(.  1350/  م( : أزباع اليؿاء، جد٤ُ٣ : أخمض ب

ً ٖمغ)ث   .18 ً ابى الٟضا ئؾماُٖل ب ً ٦ثحر:ٖماصالضً ت و 1372َـ/774ئب م( : البضًا

ً الهُثم، )ال٣اَغ  ش، صاع اب ت في الخاٍع  ة: ص.ث(.  النهًا

٣ٗىب بً ابغاَُم)ث  .19 ىؾ٠:ٌ  ب الخغاج، اإلا٨خبت  798ٌ/  182ئبىً  : ٦خا م( 

ت   (. 1979الؿلُٟت وم٨خبتها، )صاع اإلاٗٞغ

ً أخمض )ث. .20 ً ٖبضهللا ب ( : أزباع م٨ت، 864َـ/ 250الاػعقي : أبى الىلُض مدمض ب م

ض :  ٘ ماجُى ٦غومى، )مضٍع ُاب  م(. 1965جذ. عقضي الهالح ملحـ، م

م( : اإلاؿال٪ 952َـ/  341ي : ابى اسحا١ ابغاَُم بً مدمض)ثالانُسغ  .21

 م(.  1926واإلامال٪، جذ.صي ٍٚىه، )لُضن: 

/  356الانٟهاوي: ابى الٟغج ٖلى بً الحؿحن بً مدمض ال٣َغص ى ألامىي)ث  .22 َـ

ٗامت 967 م( : الاٚاوي،وػاعة الث٣اٞت والاعقاص ال٣ىمى اإلاإؾؿت اإلاهٍغت ال

 واليكغ،)ال٣اَغة: ص.ث(.   للخأل٠ُ والترحمت والُباٖت

م( : الٟغ١ بحن الٟغ١ 1037َـ /  429َاَغ بً مدمض)ث البٛضاصي: ٖبضال٣اصع .23

ٗت  ٖبضالحمُض، مُب ُان الٟغ٢ت الىاحُت منهم، جد٤ُ٣: مدمض مخي الضًً  وب

 اإلاضوي، )ال٣اَغة: ص/ ث(. 

ديى بً حابغ)ث .24  ً م( : اوؿاب الاقغاٝ، 892َـ/  279البالطعي:أخمض بً

ـ  ؿىجغ، مُبٗت الجامٗت، )ال٣ضؽ: جذ.ما٦  م( 1936قلَى

 م(.  1978الٟخىح البلضان، جذ. ص.ؾهُل ػ٧اع،صاع ال٨ٟغ،)لبىان:  .25

م( : اإلاداؾً واإلاؿاويء، جذ. مدمض 1101َـ/494البيه٣ي: أبغاَُم بً مدمض)ث .26

 م(.  1960ٌ / 1380ابى الًٟل ابغاَُم، صاع ناصع، )بحروث: 

ع اإلاظا٦غة، جذ.ٖبىص الكالجي، صاعناصع، الخىىدي : وكىاع اإلادايغة و ازبا .27

 م(. 1971)بحروث:

ٖلي بً مدمض)ث  .28 م( : الٟغج بٗض 994َـ/ 384الخىىدي:أبى ٖلي الحؿً بً 

 م(1978َـ / 1398الكضة، جذ.ٖبىص الكالجي، صاعناصع، )بحروث :

ً اؾماُٖل)ث   .29 ً مدمض ب ٗالبي: ابى مىهىع ٖبضاإلال٪ ب /429الث م( : زماع 1037َـ

ًاٝ واإلايؿىب، جد٤ُ٣. مدمض أبى الًٟل، مُبٗت اإلاضوي، ال٣لىب في  اإلا

 م(.  1965)ال٣اَغة: 

م( : الخاج في أزال١ اإلالى٥، 868َـ/  255الجاخٔ:أبى ٖثمان ٖمغ بً بدغ)ث  .30

 م(. 1970جذ.ٞىػي ُٖىي، الكغ٦ت اللبىاهُت لل٨خاب، )بحروث: 

ٖبضهللا مدمض بً ٖبضوؽ)ث  .31 ُاعي: ابى  /  331الجهك ىػعاء و م( : ال942َـ

بابي الحلبى، )ال٣اَغة:  ُاعي، مُبٗت ال ال٨خاب، جذ. مهُٟى الؿ٣ا و ابغاَُم الاب

 م(.  1938

ً 1678َـ/ 1089الحىبلي:ٖبضالخي بً ٖماص)ث  .32 م( : قظعاث الظَب في أزباع م

 م(.  1979طَب، صاع اإلاِؿغة، )بحروث: 

ً ٖلى )ث  .33 ٔ ابى ب٨غ اخمض ب ش  م(1070َـ/  463الخُُب البٛضاصي:الحٞا : جاٍع

ٗلمُت، )بحروث:   م(.   1997َـ/1417بٛضاص،صاع ال٨خب ال

ً صاؤص ) .34 /  282الضًىىعي: ابى خىُٟت اخمض ب م( : ؤلازباع الُىا٫، ٢ضم له  895َـ 

ٗلمُت،  ووز٤ ههىنه ووي٘ خىاقُه:ص. ٖهام خمض الحاج ٖلي،صاع ال٨خب ال

 م(. 2001)بحروث: 

ً ٚبر، جذ.نالح ال .35 ً اإلاىجض، مُبٗت ال٩ٍىذ، )ال٩ٍىذ الظَبي : الٗبر في زبر م ضً

 م(.1960: 

ي: حال٫ الضًً ٖبضالغخمً بً ابي ب٨غ)ث  .36 ش 1505َـ/911الؿَُى ( : جاٍع م

ٟاء، جذ. مدمض ابى الًٟل ابغاَُم، صاع النهًت، )مهغ :   م(. 1975الخل


