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 البحث ملخص

زَؿل خالٍ ايعكط املًُٛنٞ َٚعطؾـ١  ٜتٓاٍٚ ايبشح َٗٔ ايعًُا٤ ٚسطؾِٗ يف 
طبٝع١ ٚتٓظِٝ أقشاب املٗٔ، ٚقس اَتٗٔ أٚي٦و ايعًُا٤ َٗٔ كتًؿ١ ؾُِٓٗ َٔ عُـٌ  
لاضًا أٚ قا٥ػًا أٚ سا٥هًا...اخل يػس سادتِٗ َٔ املاٍ َٚٓعِٗ َٔ ايتػٍٛ أٚ اؿادـ١  
٘ يبعض ايعا١َ َٔ ايٓاؽ، ٚقس مجع بعض ايعًُا٤ بني طًـ  ايعًـِ أٚ ْؿـطٙ ٚتعًُٝـ    

يًٓاؽ، ٚبني َعاٚي١ سطؾ١ أٚ ١َٓٗ ٜتعٝؿٕٛ َٓ٘، ٚقس ْظُـٛا أٚقـاتِٗ  ـا  كـل  ـِ      
 ايؿا٥س٠، ٚيف ْٗا١ٜ ايبشح خامت١ تبني ْتا٥ر ايسضاغ١.
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Research Abstract 

This research addresses the occupations and crafts of scholars 

in Damascus during the Mamluki era and seeks to identify the 

nature of these occupations and crafts and the organization of those 

engaged in them. 

Those scholars had different occupations. Some were 

carpenters, others goldsmiths or weavers, etc. They sought to gain 

enough money for supporting themselves and their families and 

also for avoiding begging other people. Some scholars combined 

learning, teaching and spreading knowledge to people with 

engagement in some occupation or craft for bread winning. They 

managed to organize their time as to achieve all their goals. At the 

end of the research there is a conclusion that indicate the study 

findings. 
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 املقدمة:

 :أَا بعس ،اؿُس هلل ضب ايعاملني ٚايكال٠ ٚايػالّ ع٢ً خري املطغًني

ؾكس تعسزت ايسضاغات اييت ضنعت ع٢ً ايتـاضٜذ اإلغـالَٞ يف بعـض دٛاْبـ٘     
غري أْٗا أٜهـًا أغؿًـب بعـض ايٓـٛاسٞ يف اؾاْـ        ،١ ٚاؿهاض١ٜايػٝاغ١ٝ ٚايعػهطٜ

اؿهاضٟ ٚاييت ال تكٌ أ١ُٖٝ يف ْظط ايباسجني ٚاملدتكني يف سك  ايتاضٜذ اإلغالَٞ 
 .املدتًؿ١ َٚٓاطك٘ ايؿاغع١

َٚٔ ٖصٙ ايٓٛاسٞ َا تٓاٚيت٘ ٖصٙ ايسضاغ١ املٛدع٠ سٍٛ َٗٔ ٚسطف ايعًُـا٤،  
ايعًُـا٤ يف زَؿـل خـالٍ ايعكـط املًُـٛنٞ      سٝح غًطب ايه٤ٛ ع٢ً َٗٔ ٚسطف 

ٚقس زؾعب اؿاد١ أٚي٦ـو ايعًُـا٤ الَتٗـإ     (،1517ّــ  1250ٖـ / 923ــ 648)
بعض اؿطف يػس ضَكِٗ، َٚٓعِٗ َٔ ايتػٍٛ عٓس ايهربا٤، أٚ اؿاد١ يبعض ايعاَـ١  

 .... إخل.ؾُِٓٗ َٔ عٌُ قا٥ػًا أٚ لاضًا أٚ سا٥هًا ،َٔ ايٓاؽ

 ،ًُا٤ جيُعٕٛ بني طً  ايعًِ أٚ ْؿطٙ ٚتعًُٝـ٘ يًٓـاؽ  ٚبصيو نإ أٚي٦و ايع
ٚقس ْظُٛا أٚقـاتِٗ  ـا مـسّ ٚ كـل  ـِ       ،ٚبني َعاٚي١ سطؾ١ أٚ ١َٓٗ ٜتعٝؿٕٛ َٓٗا

 .ايؿا٥س٠ يف نال اؾاْبني

ٚقس غاُٖب َٗاض٠ بعض أٚي٦و ايعًُا٤ يف تًو اؿطف ٚاملٗٔ يف إنؿا٤ َعٍٜس 
َٚـٓشِٗ أٜهـًا َعٜـسًا َـٔ      ،از ألغٛاقٗأَ ايؿٗط٠ يتًو اؿطف ٚملس١ٜٓ زَؿل ٚضٚ

 .ايؿٗط٠ باملس١ٜٓ ٚغريٖا َٔ املسٕ
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 تعريف امَلْوَنة واحِلْرَفة

َٔ ايطدٌ: عٌُ يف قٓعت٘ ٚسصم ٚمتطؽ ؾٝٗا َٗ ََ ١َِٓٗ يػ١: ايعٌُ، ٚ  .(1)امَل

ٚميهٔ ايكٍٛ إٔ املٗٓـ١ تتؿـاب٘ َـع اؿطؾـ١ يف َؿَٗٛٗـا ؾٗـٞ ايسضاٜـ١ بايعُـٌ         
 .(2)ٚاؿِصم باـس١َ

اِؿِطَؾ١ُ يف ايًػ١: اغِ َٔ االسرتاف ٖٚـٛ االنتػـاب ٜكـاٍ ٖـٛ  ـطف يعٝايـ٘       
ٚقٝـٌ اؿطؾـ١ ٖـٞ ايكـٓاع١، ٚاهـرتف ٖـٛ        ،(3)ٚ طتـ  ع٢ٓ ٜهتػ  َٔ ٖٓا ٖٚٓـا 

ٚسطؾــ١ ايطدــٌ قــٓعت٘، ٚسطؾتــ٘ ألًٖــ٘  ،(4)ايكــاْع، ٚؾــالٕ سطٜؿــٞ، أٟ َعــاًَٞ
 .(5)ٚاسرتف  ع٢ٓ نػ  أًٜا نإ

: ٖٞ ايطع١ُ ٚايكٓاع١ اييت ٜطتعم َٓٗا، ٖٚٞ د١ٗ ايهػ ، ٚاؿطؾ١ اقطالسًا
 .(6)ٚنٌ َا اؾتػٌ اإلْػإ ب٘، ؾإْ٘ عٓس ايعطب ٜػ٢ُ قٓع١ ٚسطؾ١

إْـٞ ألض٣ ايطدـٌ   »ٚقس ضٟٚ عٔ عًٞ بٔ أبٞ طاي  ضنٞ اهلل عٓ٘ أْ٘ قـاٍ:  
 .(7)«ؾٝعذبين، ؾأقٍٛ ٌٖ ي٘ سطؾ١؟ ؾإٕ قايٛا: ال غكط َٔ عٝين

ق١ُٝ ايطدـٌ يف عًُـ٘ ٚإْتادـ٘، ؾبكـسض ايعطـا٤ ٜهـٕٛ       ٖٚٛ قٍٛ ٜسٍ ع٢ً إٔ 
 اؾعا٤، ٚايٝس ايعا١ًَ خري َٔ ايٝس ايعاط١ً ٚايعًٝا خري َٔ ايػؿ٢ً.

 طبيعة وتنظيه أصحاب املون

تعترب ايؿاّ َٔ ايبالز اييت اؾتٗطت باؿطؾٝني ٚايكٓاع سٝح طبك١ اؿطؾٝني َٔ 
ايٓاؽ اي١َٝٛٝ ٚقـس بـطظ زٚض أؾطازٖـا    ايطبكات ايهبري٠ ببالز ايؿاّ، اييت اضتبطب عٝا٠ 

َٔ خالٍ تٛؾريِٖ ؾُٝع اؿادٝات ايهطٚض١ٜ اي١َٝٛٝ ألؾطاز اجملتُع ٚايـيت تـبني َـٔ    
خال ا َس٣ املٗاض٠ ٚاإلتكإ ايًصٜٔ ٚقٌ إيُٝٗا اؿطؾٕٝٛ يف َِٗٓٗ املدتًؿ١ مما دعٌ 

يعسٜـس َـٔ   بالز ايؿاّ عًَُٛا ٚزَؿل خاق١ َككسًا يًتذاض، ؾهاًل عـٔ ؾـٗطتٗا يف ا  
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 املٗٔ املدتًؿ١.

ٚتؿري  .ٚ صا لس إٔ اؿطؾٝني ٚايكٓاع ؾهًٛا ؾط ١ ادتُاع١ٝ نبري٠ يف زَؿل
املكازض إىل إٔ أضباب املٗٔ ٚايكٓاعات أقاَٛا يف َٓاطل ٚساضات خاق١ بِٗ، ٚناْب 

 .(8)نٌ ساض٠ تػ٢ُ باغِ ١َٓٗ غهاْٗا أٚ ايكٓع١ اييت اؾتٗطت بٗا

٢ إٔ تهٕٛ َتادطِٖ قطٜب١ َٔ املٓتعٖـات، سٝـح   نُا عٌُ بعض اؿطؾٝني عً
األَانٔ اييت ٜهجط ايٓاؽ َٔ ظٜاضتٗـا، ٚشيـو َـٔ أدـٌ تػـٜٛل قـٓاعاتِٗ ٚبٝعٗـا        

 .(9)يًُتٓعٖني

ٚنإ يهٌ ١َٓٗ َٔ املٗٔ ٚقٓع١ َٔ ايكٓا٥ع ؾدل ٜكّٛ ع٢ً َكاؿٗا ٚقس 
أٚ عطٜــ   (10)عطف ٖصا ايؿدل يف اجملتُع ايؿاَٞ باغِ ؾٝذ امل١ٓٗ أٚ ض٥ٝؼ املٗٓـ١ 

ٚأًٜا نإ امس٘ أٚ يكب٘ ؾكس نـإ ٜكـع عًـ٢ عاتكـ٘ َُٗـ١       (12)أٚ نبري ايطا٥ؿ١ (11)امل١ٓٗ
َطاقب١ أٌٖ غٛق٘ ٚأٌٖ َٗٓت٘ َٔ د١ٗ، َٚٔ د١ٗ أخط٣ سًك١ ايٛقٌ َـا بـني أٖـٌ    
َٗٓت٘ ٚايػًط١ املًُٛن١ٝ، ؾٝٓكٌ إيٝٗـا ؾـهاِٜٚٗ ٜٚـساؾع عٓٗـا أَـاَِٗ باإلنـاؾ١ إىل       

ملؿاضن١ يف املٓاغبات املدتًؿ١ َجٌ اغتكباٍ ايػالطني أٚ تعٜني تٓظِٝ ايعُاٍ َٔ أدٌ ا
األغٛام عٓس االستؿاٍ باالْتكاضات ايعػهط١ٜ  ٓاغب١ ايعٜاضات ايـيت نـإ ٜكـّٛ بٗـا     

 .(13)بعض أقشاب املٓاق  ايطؾٝع١ يف املٓاغبات ايعا١َ

ٖٚٛ ايصٟ ٜكّٛ ظُع ايهطا٥  ٚاإلؾـطاف عًـ٢ ضعاٜـ١ املطنـ٢ ٚايؿكـطا٤ َـٔ       
ب امل١ٓٗ، ٚؼسٜس أدٛض ايعُـاٍ، َٚٛاقـؿات ايػـًع ٚأغـعاضٖا ٚعكـس اجملـايؼ       أقشا

 .(14)اـاق١ يبشح َؿانٌ أٌٖ املٗٔ أٚ اؿطف َع نباض اؿطؾٝني

ٚيهٌ ١َٓٗ أغايٝ  خاق١ يف سٌ املؿانٌ بني أقشاب امل١ٓٗ ايٛاسـس٠ سٝـح   
ؾٝذ امل١ٓٗ  ٜططز اـا٥ٔ ٚايػاضم ٜٚعاق  َٔ غـ بإغالم زناْ٘ ٚال تؿتح إال  ٛاؾك١

ٚنإ ؾٝذ امل١ٓٗ ٜٓتد  َٔ َعًُٞ امل١ٓٗ أٚ ايكٓاع أٚ املبتس٥ني ؾطٜط١  .(15)أٚ اؿطؾ١
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 .(16)إٔ ٜهٕٛ َٔ شٟٚ األخالم اؿػ١ٓ ٚاملعطؾ١ بأقٍٛ امل١ٓٗ أٚ اؿطؾ١

 التكسب بالشوادة:

بايٓػب١ يًتهػ  بايؿٗاز٠ ِٖ فُٛع١ َـٔ ايهتـاب ايجكـات ايعـاضؾني بؿـ ٕٚ      
١، ناْب َُٗتِٗ ايتأنس َٔ قش١ ايعكـٛز ٚايتٛقٝـع عًٝٗـا، َٓعـًا َـٔ      ايعكٛز ٚايهتاب

سسٚخ َؿهالت ٜػببٗا يف املػتكبٌ، ٖٚـِ أقـاًل َٛوؿـٕٛ عٓـس ايكانـٞ، ٚنـاْٛا       
ٜٓتكٕٛ َٔ أٌٖ ايعًِ ٚايكالح ٚايعسٍ، ٚتؿـب٘ َُٗـتِٗ َُٗـ١ كايهتـاب ايعـسٍٚك يف      

 .(17)ٚقتٓا اؿانط

كـل يهتابـ١ ايعكـٛز ايتذاضٜـ١ يف     نإ ايؿٗٛز  هطٕٚ إىل ايسنإ أٚ قـٌ ك 
ايػٛم ٚيف ساٍ إبطاّ عكس ٜؿٗسٕٚ عًٝ٘ ٜٚهت  ايهات  ايعكس بني ايبـا٥ع ٚاملؿـرتٟ   
ٚيًهات  أَط َعًّٛ ٚيًؿٗٛز أٜهًا ْػب١ َتؿل عًٝٗا َٔ ق١ُٝ ايكؿك١ ايـيت متـب بـني    

 .(18)ايططؾني

ط ٚال ٜكّٛ بٗصٙ امل١ٓٗ أٟ ؾدل ست٢ تتٛؾط ؾٝ٘ عس٠ ؾطٚط َٓٗا سػـٔ اــ  
  ٌ نُـا ٜػـتعني    (19)ٚتطتٝ  ايًؿظ ٚبتٛغع يف ايعًّٛ ايؿطع١ٝ َٚعطؾ١ ايٓكـٛز ٚاملهاٜٝـ

 .(20)بِٗ ايكانٞ يف ايتكسٜس ٚايتجُني ٜٚعترب قطاضِٖ ًَعًَا يألططاف املتٓاظع١

يف زنانني، يف ايسنإ ايٛاسس َا بـني   (21)ٚنإ ايؿٗٛز جيًػٕٛ يف باب دريٕٚ
ٞ   ٚبايكطب (22)اـُػ١ ٚايػت١ َٔ ايؿٗٛز . بُٝٓـا أسٝـا٤ زَؿـل    (23)َٔ َطنـع ايكانـ

ٚيًؿـاٖس   .(24)األخط٣ نإ ايؿٗٛز ؾٝٗا َتٛظعني يف طً  نػ  ايؿٗاز٠ َٔ ايٓـاؽ 
 .(25)أدط ع٢ً ؾٗازت٘ ؾكٌٝ األدط املسؾٛع زٜٓاض، ٚقٌٝ زضُٖإ

ٚممٔ اسرتف ٖصٙ امل١ٓٗ َٔ عًُا٤ زَؿل مشؼ ايسٜٔ قُس بٔ عبسايطظام بـٔ  
ٚعبسايطمحٔ بـٔ قؿـٛو بـٔ    .(26)نإ َٔ نباض ايؿٗٛزّ( 1289ٖـ/689ضظم اهلل )ت
ــاب ايػــاعات 1289ٖـــ/691ٖــالٍ )ت ــس ب نــإ عــازاًل  (27)ّ( أســس ايؿــٗٛز عٓ
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ٚعُاز ايسٜٔ قُس بٔ عًٞ ايبايػٞ بطظ يف عًـِ اؿـسٜح ٚقـس خـطهز يـ٘       ،(28)قاؿًا
ٚعبـساملٓعِ بـٔ    ،(29)ّ( نإ قُـٛزًا يف ايؿـٗازات  1311ٖـ/711ايصٖيب َعذًُا )ت

ٚغـًُٝإ   ،(30)ّ( َٔ ايؿٗٛز يف بـاب ايػـاعات  1421ٖـ/724ٔ عٛض )تؾتٛح ب
ٚبٗـا٤ ايـسٜٔ عٝػـ٢ بـٔ عبـسايهطِٜ       (31)ّ(1325ٖـ/725بٔ ٖالٍ أبٛ ايؿهٌ )ت

 ،(32)ّ( نـإ ٜطتـعم َـٔ ايؿـٗاز٠    1340ٖـ/741ايسَؿكٞ، بطظ يف عًِ اؿسٜح )ت
ّ( ٜتهػــ  1389ٖـــ/791ٚأمحــس بــٔ قُــس بــٔ عبــساهلل بــٔ ؾــٗاب ايــسٜٔ )ت 

بـطظ يف عًـِ    ٚغعس بٔ ٜٛغــ بـٔ قـسض ايـسٜٔ،     ،(33)ازات يف سٛاْٝب ايؿاّبايؿٗ
ــسٜح)ت ـــ/805اؿـ ــال٤    ،(34)ّ(1403ٖـ ــط ايعـ ــٔ دعؿـ ــٔ بـ ــٔ سػـ ــٞ بـ ٚعًـ

ّ( نإ دايػًا يف زنإ ٜتذط بايجٝاب ثِ تطى ٖـصا ايـسنإ ٚأخـص    1438ٖـ/842)ت
ٚقُس بٔ قُـس بـٔ عًـٞ بـٔ أبـٞ بهـط        ،(35)ٜعٌُ يف طً  املاٍ بايؿٗاز٠ يف زَؿل

ٚإبطاِٖٝ بٔ قُس بـٔ بطٖـإ ايـسٜٔ، بـطظ يف عًـِ ايؿكـ٘        ،(36)ّ(1453ٖـ/857)ت
ٚممــٔ اَــتٗٔ ٖــصٙ اؿطؾــ١ ظٜــٔ ايــسٜٔ غــا  ايبًكــاٟٚ   ،(37)ّ(1458ٖـــ/862)ت

ٟ  1471ٖـ/876)ت (38)ّ( اؾتػٌ بايعًِ ٚنإ ؾاٖسًا عٓس اؾـاَع األَـٛ
ٚمشـؼ   ،

ٕ  1473ٖـ/878ايسٜٔ قُس ايطٌٜٛ )ت ساؾظـًا يًكـط ٕ    ّ( بباب اؾاَع ايػطبـٞ نـا

(39)َالظًَا يكال٠ اؾُاع١
 ،(40)ّ(1475ٖـ/879ٚعبسايطسِٝ بٔ سػٔ بٔ عًٞ )ت ،

ٚمشؼ ايسٜٔ قُس  ،(41)ّ(1480ٖـ/885ٚإبطاِٖٝ بٔ إبطاِٖٝ بٔ قُس ايٟٓٛٚ )ت
ــس )ت  ــٔ أمحـ ـــ/887بـ ــس     ،(42)ّ(1482ٖـ ــٔ قُـ ــسايطمحٔ بـ ــٔ عبـ ــط بـ ٚعُـ

بهط ايؿـٗاب، يـ٘ بـاع يف    ٚأمحس بٔ خًٌٝ بٔ أمحس بٔ أبٞ  ،(43)ّ(1482ٖـ/887)ت
ستـ٢   (44)ّ( نـإ ٜتهػـ  بايؿـٗاز٠ ببـاب ايربٜـس     1491ٖــ/ 896عًِ اؿسٜح )ت

ّ( نـإ ؾـاٖس عٓـس أبـٛاب     1494ٖــ/ 900، ٚؾٗاب ايسٜٔ ايؿـاضعٞ )ت (45)تٛيف

، ٚإبــطاِٖٝ بــٔ عًــٞ بــٔ إبــطاِٖٝ بــٔ بطٖــإ ايــسٜٔ )ت بعــس (46)ايكهــا٠ بسَؿــل
ّ( نإ ؾاٖسًا 1497ٖـ/904)تٚبسض ايسٜٔ سػٔ بٔ ايتاز  ،(47)ّ(1297ٖـ/902
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، ٚبطٖإ ايسٜٔ إبطاِٖٝ بٔ (49)، ٚناْب ٖصٙ امل١ٓٗ َكسض ضظق٘(48) طنع باب ايػطجي٘
 .(50)ّ(1506ٖـ/912قٝٞ ايسٜٔ )ت

 النَُّجاَرُة:

عطؾب ٖصٙ ايكٓاع١ قسميًا يف بالز ايؿـاّ ٚاظزازت أُٖٝتٗـا ؿادـ١ ايٓـاؽ  ـا      
غـُٝا إٔ بـالز ايؿـاّ نـإ ٜتـٛؾط ؾٝٗـا       ٚيعٜاز٠ َتطًباتِٗ يًُكٓٛعات ايهـطٚض١ٜ ال 

 .(51)األخؿاب ايالظ١َ ٚخاق١ خؿ  اؾٛظ ٚايكٓٛبط ٚايػٓسبإ ٚايبًٛط ٚغريٖا

ــساز       ــ١ يف إع ــايٝبِٗ ايؿٓٝ ــاضاتِٗ ٚأغ ــتعُاٍ َٗ ــاضٕٚ يف اغ ــطع ايٓذ ــس ب ٚق
َكٓٛعاتِٗ ٚإتكاْٗا ٚايرباع١ يف ػًُٝٗا ٚتعٜٝٓٗا بعسَا تعطؾٛا ع٢ً خكـا٥ل أْـٛاع   

 .(52)األخؿاب

ٚنإ يف زَؿل ايعسٜس َٔ األغٛام )أٟ أغٛام األثاثات املٓعي١ٝ املكٓٛع١ َـٔ  
اـؿ ( املدتك١ بٗصٙ اؿطف ٚنإ سطؾٝٛ ٖصٙ امل١ٓٗ َـٛظعني زاخـٌ َسٜٓـ١ زَؿـل     
ؾكػِ َِٓٗ بايكطب َٔ ايباب ايكػري نُا ٚدس غٛم أخط٣ يف قاؿ١ٝ زَؿـل َجـٌ   

َٚٛقعـ٘   (54)ٚغٛم ايعًبٝني ،(53)غٛم اـؿابني ٖٚصا ايػٛم ٜكع خاضز باب ايكػري
 .(55)قطب قٓطط٠ أّ سهِٝ

ٚأبطظ َا اؾتٗطت ب٘ َس١ٜٓ زَؿل يف فاٍ ايتذاض٠ ٖٞ قٓاع١ األبٛاب 
ٚقٓاع١ ايكٓازٜل اـؿب١ٝ اييت تعٌُ َٔ (56)ٚايهطاغٞ ٚايػكٛف اـؿب١ٝ يًبٝٛت

خؿ  اؾٛظ  تاْتٗا ٚمجاٍ ْكٛؾٗا اهؿٛض٠ عًٝٗا، ٚأٜهًا قٓاع١ ايػؿٔ ٚ الت 
 .(57)اؿكاض

ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً إٔ ايكٓاعات اـؿب١ٝ ناْب ضا٥ذ١ ٚغٛقٗا َعزٖط٠ ٚاؿاد١ 
إيٝٗا َتعاٜس٠ ٚايطع١ٝ يف ايعٌُ ؾٝٗا َتٓا١َٝ ملا ؾٝٗا َٔ ايهػ  اؿالٍ ٚظٜاز٠ ايسخٌ 
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 ٚاضتكا٤ املعاف.

ٚقس بطع بعض ايعًُا٤ يف زَؿل يف ٖصٙ اؿطؾ١ َِٚٓٗ قُس بٔ قُس بٔ عُط 
ّ( ٚايصٟ تعًِ أٜهًا اؿساز٠ ٚأقبح جيُع َا بني 1325ٖـ/ 725بٔ خٛادا )ت 

ٚميهٔ ايكٍٛ إٔ ايعا    جيُع َا بني (58)اؿطؾتني ٚناْب تسض عًٝ٘ أَٛااًل نجري٠
 سطؾتني إال إشا مسح ي٘ ايٛقب بني طً  ايعًِ ٚنػ  ايطظم.

 .  (59)النَِّشاَرةًُ

ٚممٔ عطف بٗصٙ (60)ٜصنط إٔ يف َس١ٜٓ زَؿل غٛم ٜطًل عًٝ٘ غٛم: ايٓؿاضٜٔ
   .(61)ّ(1362ٖـ/ 866امل١ٓٗ قُس بٔ أبٞ بهط بٔ عبساهلل بٔ دالٍ ايسٜٔ )ت

 تصنط املكازض اييت اطًعب عًٝٗا إال ٖصٙ ايؿدك١ٝ.

 الورَّاقة:  

تعس ١َٓٗ ايٛضاق١ ٚثٝك١ ايك١ً باؿطن١ ايع١ًُٝ تأثطًا ٚتأثريًا ؾإشا ْؿطب اؿطن١ 
ٚنجط ايٛضاقٕٛ ٚايٓػاخٕٛ إش تعس ايٛضاق١ عاَاًل  ايع١ًُٝ ٚنجط ايتأيٝـ اظزاز ايطً 
 . (62)َػاعسًا ع٢ً ايٓؿط ايعًُٞ ٚتكس١َ

ٜكٍٛ ابٔ خًسٕٚ عٔ ايٛضاق١: )ٚدا٤ت قٓاع١ ايٛضاقني املعاْني يالْتػار 
 . (63)ٚايتكشٝح ٚايتذًٝس ٚغا٥ط األَٛض ايهتب١ٝ(

ا٥ع ملا ٚايٛضاق١ ١َٓٗ َٔ أؾهٌ ايكٓا٥ع، ٜكٍٛ ايػبهٞ )ٖٚٞ َٔ أدٛز ايكٓ
. ٚقس (64)ؾٝٗا َٔ اإلعا١ْ ع٢ً نتاب١ املكاسـ ٚنت  ايعًِ ٚٚثا٥ل ايٓاؽ ٚعٗستِٗ(

شنط يكاس  ٖصٙ امل١ٓٗ )ايٛضام( مج١ً َٔ اآلزاب َٓٗا: ايتشطٟ يف بٝع ايٛضم ٚططم 
ايٓػذ ٚأغايٝب٘ ٚا ١٦ٝ اييت ٜهٕٛ عًٝٗا ايٓاغذ َٔ ايسٜٔ ٚاألَا١ْ ٚايسق١ يف ايٓػذ 

 . (65)إىل غري شيو
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ٚقس أؾاض بعض امل ضخني  عاٌَ ايٛضم اؾٝس ايصٟ اؾتٗطت ب٘ زَؿل ٜكٍٛ 
)َٚٔ قاغٔ ايكاؿ١ٝ قٓع ايٛضم ٚال ٜكٓع إال بٗا٤ َٚٓٗا جيً  إىل (66)ابٔ طٛيٕٛ

)َٚٓٗا تعٌُ قٓاع١ ايكطاطٝؼ عػٔ قكاي١ (67)غا٥ط ايسْٝا( ٜٚكٍٛ أبٛ ايبكا٤ ايبسضٟ
 . (68)يهت ْٚكٞ ٚأقاي١( َٚٗط أٌٖ زَؿل بؿٔ ػًٝس ا

ٚبػب  اظزٜاز اغتدساّ ايٛضم اْتؿطت ع١ًُٝ ايبشح عٔ ايهت  ايٓازض٠ 
ٚؾطا٥ٗا َٚٔ ثِ بٝعٗا، ٚناْب أغٛام زَؿل تعر بٝع ايهت  ٚايٛضاقني نُا اَتألت 
دٛاْبٗا بايٓػاخني ٚاـطاطني ٚغست َكسض ضظم يعسز نبري َٔ ايٓاؽ  ا ؾِٝٗ 

 . (69)ايعًُا٤

 النسَّاخون واخلطاطون:

طب ١َٓٗ ايٛضاق١  ١ٓٗ ايٓػذ ٚاـط ٚاؾتٗط بسَؿل عسز َٔ ايعًُا٤ ايصٜٔ اضتب
اَتٗٓٛا سطؾ١ ايٓػذ ٚاـط يٝتهػبٛا َٓٗا، ؾهاْب َكسض ضظم  ِ بعس اهلل عع ٚدٌ 

ّ( ايصٟ عطف عٓ٘ أْ٘ نإ 1270ٖـ/ 668َِٓٗ أمحس عبسايساِٜ ْع١ُ اؿٓبًٞ )ت
ٜعٌُ يف ٖصٙ امل١ٓٗ يف ٚقت٘ ست٢ ٜهت  غط ًَٝح بػطع١ ال تٛقـ َكاض١ْ  ٔ نإ 

قٌٝ أْ٘ نإ يف ساي١ تؿطغ٘ ٜهت  يف ايّٝٛ نطاضٜؼ أٚ أنجط ٜٚهت  ايهطاغني ٚايجالث١ 
 . (70)َع اؾتػاي٘ يف ّٜٛ ٚي١ًٝ وٌ َالظًَا يًٓػذ مخػني غ١ٓ

ّ( ْػذ بٓؿػ٘ 1273ٖـ/ 671ٜٚٛغـ بٔ اؿػٔ بٔ بسض بٔ اؿػٔ )ت 
ّ( ايصٟ 1286ٖـ/ 685بٔ قُس بٔ عُط )ت ٚمجاٍ ايسٜٔ أبٛ بطنات (71)باألدط٠

ٖـ/ 710ٚأبٛ عُطٚ عجُإ إبطاِٖٝ، بطع يف عًِ ايكطا٤ات )ت (72)نإ ْاؾطًا َاٖطًا
ٚنصيو ٜٛغـ بٔ قُس بٔ عجُإ ايػطخػٞ، بطظ يف عًِ اؿسٜح  (73)ّ(1310

ّ( نإ ٜٓازٟ ع٢ً ايهت  بسَؿل ْٚػذ نجري َٔ ايهت  ٚنإ 1321ٖـ/ 721)ت
ـ زضِٖ ٜٚبسٚ أْ٘ نإ زالاًل يًهت  ٚيف ْؿؼ ايٛقب ْاغدًا جيُع َا ٜكٍٛ قبًب بأي
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ّ( ؾكس 1331ٖـ/ 732. ٚأٜهًا أمحس بٔ عبسايٖٛاب ؾٗاب ايسٜٔ )(74)بني املٗٓتني
نإ دٝس ايهتاب١ قٌٝ نإ ٜبٝع نٌ ْػد١ َٔ ايبداضٟ غط٘ بأيـ زضِٖ، ٚنإ ٜهت  

ٖـ/ 749ايسَؿكٞ )تٚعُط بٔ قُس بٔ عجُإ  (75)يف نٌ ّٜٛ ثالخ نطاضٜؼ
ّ( نإ ض٥ٝؼ يف ايٓػذ ست٢ ؽطز ع٢ً ٜسٙ مجاع١ يف ايهتاب١ ٚسكٌ بصيو 1348

ٚنت  غط١ نجريًا َٔ  ’َااًل مجا ست٢ قٌٝ سكٌ ي٘ َٔ ايتهتٝ  مخػ١  الف زٜٓاض
 . ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً سػٔ خط٘ ٚمجاٍ نتابت٘.(76)اجملًسات

ّ( نإ ي٘ 1348ـ/ 749ٖٚأٜهًا قُس بٔ عبساؿُٝس بٔ غًُٝإ ايسَؿكٞ )ت
ٚقالح ايسٜٔ بٔ أٜبو بٔ عبساهلل ايكؿسٟ  (77)ساْٛت بايٛضاقني بايكاؿ١ٝ

ّ( ايصٟ اسرتف يف املتادط٠ بايهت  ٖٚٛ َ ضر َؿٗٛض َٚعطٚف 1363ٖـ/ 764)
 . (78)قاّ بتأيٝـ تاضم٘ ايهبري َٔ عس٠ أدعا٤ ٚايصٟ مساٙ كايٛايف بايٛؾٝاتك

ّ( نإ ٜتهػ  1411ٖـ/ 814)ت ٚعًٞ بٔ قُس بٔ عبساهلل بٔ ايكطسٞ
ّ( نإ ْاغدًا 1442ٖـ/842، ٚعًٞ بٔ عبسايهطِٜ بٔ ْٛض ايسٜٔ )ت(79)بايٓػذ

، ٚأمحس بٔ أمحس بٔ قُٛز بٔ َٛغ٢ ايؿٗاب، عاملًا (80)عاضؾًا بايهت  ٚأمثاْٗا
ّ( نإ ٜتهػ  بهتاب١ املكاسـ نإ َتؿًٓٓا يف اـط 1461ٖـ/ 865بايكطا٤ات )ت

 . (81)طاف ايؿاّ ؿػٔ ٚمجاٍ خطٜ٘ككسٙ ايٓاؽ َٔ أط

ّ( نإ ْاغدًا باضعًا يف 1480ٖـ/ 885ٚؾٗاب ايسٜٔ أمحس ايكاؿٞ )ت
ٖـ/ 885ٚقُس بٔ أمحس بٔ أمحس ايسَؿكٞ، بطظ يف عًِ ايكطا٤ات )ت (82)َٗٓت٘

ّ( نإ ٜتهػ  َٔ نتاب١ املكاسـ ٚقس تعًِ ٖصٙ امل١ٓٗ َٔ أبٝ٘ ايصٟ ٖٛ نإ 1480
 .(83)ع٢ً أقطاْ٘بسٚضٙ خطاطًا َتُٝعًا 

ٜتهح مما أٚضزْاٙ عٔ ايعًُا٤ ايصٜٔ اؾتػًٛا  ١ٓٗ ايٓػذ ٚاؽصٖٚا َكسضًا 
يًتهػ  إٔ َِٓٗ َٔ نإ ٜٓػذ َٚٔ نإ ٜبٝع َٚٔ نإ ٜٓازٟ َٚٔ نإ سػٔ اـط 
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غطٜع ايهتاب١ نجري اإلْتاز، ٚإٔ بعهِٗ اَتٗٓٗا ألٍٚ َط٠ ست٢ َٗط ؾٝٗا، َِٚٓٗ َٔ 
غري إٔ أِٖ َا ْالسظ٘ إٔ ٖ ال٤ ايعًُا٤ نؿٛا أْؿػِٗ ٚضثٗا عٔ  با٥٘ ٚأدسازٙ 

بايعٌُ يف ٖصٙ امل١ٓٗ اييت تعس َٔ املٗٔ ايعاز١ٜ يف شيو ايٛقب، نؿٛا أْؿػِٗ َؿك١ 
ؾشؿظٛا َا٤ ٚدِٖٛٗ ٚقاْٛا نطاَتِٗ ٚاضتؿع  ،ايٛقٛف ع٢ً أبٛاب ايػالطني

 ؾأِْٗ بني ايٓاؽ.

 : (84)احلياكة والنسج

هاًَتإ ال تػتػ٢ٓ ايٛاسس٠ عٔ األخط٣ َٔ سٝح اؿٝان١ ٚايٓػر سطؾتإ َت
تهاًَٗا ؾُٝا بٝٓٗا أٟ ال ميهٔ مماضغ١ ١َٓٗ اؿٝان١ زٕٚ إٔ تتٛؾط املٓػٛدات اييت 

، ٜ نس ع٢ً شيو ابٔ خًسٕٚ بكٛي٘: كٖاتإ (85)بٛاغطتٗا ٜتِ يًشا٥هني مماضغ١ عًُِٗ
... ٖٚاتإ ايكٓاعتإ ايكٓاعتإ نطٚضٜتإ يف ايعُطإ ملا  تاز إيٝ٘ ايبؿط يف ايطق١

 . (86)قسميتإ يف اـًٝك١ نُا إٔ ايسف٤ نطٚضٟ يًبؿط يف ايعُطإك

ٚقس عطؾب بالز ايؿاّ ١َٓٗ اؿٝان١ ٚايٓػٝر َٓص ايعكٛض ايكسمي١ ايػابك١ 
يإلغالّ ٚتكسَب يف ٖصٙ ايكٓاع١ بعس شيو قٓاع١ ايٓػٝر َسًْا ؾا١َٝ عسٜس٠ ع٢ً 

 . (87)ضأغٗا َس١ٜٓ زَؿل

١ اييت ناْب تكٓع  ْصاى ايهتا١ْٝ، ٚايكط١ٝٓ ٚاؿطٜط١ٜ ٜٚصنط أبٛ ٚأِٖ األقُؿ
ايبكا٤ )َٚٔ قاغٔ ايؿاّ، َا ٜكٓع ؾٝٗا َٔ ايكُاف ٚايٓػٝر ع٢ً تعساز ْكٛؾ٘ 

بهٌ أدٓاغ٘ ٚأْٛاع٘، َٚٓٗا  (88)ٚنطٚب١ ٚضغَٛ٘. َٚٓٗا عٌُ ايكُاف األطًؼ
عٌُ ايكُاف األبٝض ايكُاف ا طَعٟ ع٢ً اختالف أؾهاي٘ ٚتبأٜ أٚقاي٘. َٚٓٗا 

 (89)ايكطين املكٛض إلسٝا٤ ايككٛض، ٚأَٛات ايجبٛض ٚبٗا أٜهًا عٌُ ايكُاف ايػابٛضٟ
 . (90)ظُٝع أيٛاْ٘ ٚسػٔ ملعاْ٘(

ٚقس بطظ عسز َٔ املٗٓٝني يف ٖصٙ ايكٓع١ َِٓٗ أمحس بٔ َٛغ٢ أبٛ ايعباؽ 
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َٔ ّ( نإ ٜأنٌ 1360ٖـ/ 761ايعضعٞ، َٔ نباض أقشاب ايؿٝذ ابٔ ت١ُٝٝ )ت
ٞه  َٔ قٛف األغٓاّ ٚاملاعع، ؾهإ إشا باع ايعبا٠٤ أخص (91)عٌُ ٜسٙ َٔ قٓاع١ ايَعِب

،أٟ أْ٘ نإ ٜتل اهلل يف ايبٝع كاؾ١ إٔ ٜأخص (92)عٓٗا ؾإٕ ظازت عٔ قُٝتٗا ٜرتى ايعٜاز٠
 َٔ ايػعط ؼطًٜا يًكسم يف املعا١ًَ ٖٚٛ َا ٜتٝكٔ إٔ ٜهٕٛ عًٝ٘ نٌ تادط.

ٚنإ  ِ غٛقإ يف أغؿٌ  ،ٜطًل عًٝ٘ غٛم ايعبٝني ٚاؾسٜط بايصنط ٖٓاى غٛم
غٛم ايبعٚضٜني، ٚعٓسَا ٜتعطٌ ٚاسس َُٓٗا نإ أقشاب٘ ٜٓكًٕٛ إىل ايػٛم 

 . (93)اآلخط

ٖـ/ 741ٚقُس بٔ أمحس بٔ متاّ، ايعاٖس ايعابس بطظ يف عًِ اؿسٜح )ت
ٚأمحس بٔ عبساهلل بٔ أمحس بٔ َعذِ  ،(94)ّ( خٝاط ٜٓهػ  َٔ عٌُ ٜس1341ٙ

. ٚإبطاِٖٝ (96)بايكاؿ١ٝ (95)ّ( ٜتهػ  َٔ ساْٛت ٜبٝع ؾٝ٘ ايكع1380ٖـ/ 782ت)
بٔ قُس بٔ بٗازض بٔ أمحس، نإ إَاًَا باضعًا يف عًّٛ نجري٠ ال غُٝا يف َعطؾ١ 

 .(97)ّ( ٚاَتٗٔ قٓاع١ اـٝاط١ ٚؾٓٗا1413ٖـ/ 816األعؿاب ٚايطٜان١ )ت

ّ( نإ 1413ٖـ/ 816تٚأمحس بٔ ْاقط بٔ ؾٗاب ايسٜٔ، بطع يف عًِ ايؿك٘ )
ٚعًٞ  (99)يف أغٛام زَؿل (98)سا٥هًا يًُالبؼ ؾرت٠ َٔ ايعَٔ ثِ أخص ٜتادط يف ايبع

ّ( ٜٓػر بعٌُ ٜسٙ ٜٚبٝع َا ٜٓػذ٘ بأغ٢ً 1401ٖـ/ 803بٔ أٜٛب املاَٛظٟ )ت
مثٔ ؾٝأنٌ َٓ٘ ٖٛ ٚأغطت٘ ٜٚبسٚ أْ٘ باضعًا يف خٝاط١ ايٓػٝر بسيٌٝ أْ٘ ٜبٝع َا ٜٓذعٙ 

 . زٕٚ إٔ ٜصنط املكسض ق١ُٝ ٖصٙ األمثإ.(100)اٖظَٔ عٌُ بجُٔ ب

ّ( نإ ساٜهًا َاٖطًا متطؽ يف 1423ٖـ/ 826ٚقُس بٔ أمحس بٔ ٜٛغـ )ت
 . (101)١َٓٗ اـٝاط١ ست٢ أقبح ض٥ٝؼ اـٝاطني ٜعًِ اـٝاطني ؾٔ اـٝاط١ يف ظَاْ٘

بطظ يف عًِ اؿسٜح  ،ٚنصيو عًٞ بٔ سػني بٔ عط٠ٚ ايسَؿكٞ، عاملًا ظاٖسًا
ّ( نإ ظاٖسًا يف ايسْٝا ال ٜعٜس عٔ يبؼ عبا٠٤ ٜٚتهػ  َٔ 1434ٖـ/ 837)ت
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 . (102)عٌُ ٜسٙ ؾٝٓػر ايعب٢ ٜٚػس سادت٘ َٓٗا

ّ( ٜتهػ  َٔ خٝاط١ 1448ٖـ/ 852ٚأمحس ايؿٗاب األقباعٞ ايسَؿكٞ )ت
ٖٚٓاى غٛم ٜطًل عًٝ٘ غٛم  (103)األقباع ٚيصيو ْػ  امس٘ إىل ٖصٙ امل١ٓٗ

 . (105)باع ايؿالسٝني ٚايبسٚتباع ؾٝ٘ أق (104)األقباعٝني

اؾسٜط بايصنط إٔ َٔ أنجط َٓػٛدات بالز ايؿاّ ضٚادًا ايعبا٤ات ع٢ً اختالف 
أْٛاعٗا َٚٓٗا اـؿ١ٓ اييت ًٜبػٗا ايؿالسٕٛ، ٚسٝانتٗا يف املتا١ْ ٚبٗا أيٛف َٔ 

 . (107)ٚشيو يتٛؾري َازتٗا األٚي١ٝ ٚألْٗا يباؽ عا١َ ايؿالسني (106)األْٛاٍ

ّ( تهػ  َٔ 1490ٖـ/ 895امحس بٔ أمحس بٔ َٛغ٢ )تٚعبسايطظام بٔ 
ّ( قسّ َٔ سً  يف َػتٌٗ 1495ٖـ/901، ٚبطن١ بسض اؿًيب )ت(108)خٝاط١ اؿطٜط

 (109)سٝات٘ ٚاغتكط ب٘ األَط يف زَؿل ٚعٌُ يف زنإ ي٘ بػٛم دكُل يف بٝع ايجٝاب
 . (110)ست٢ تٛيف 

 الدِّاللُة 

يف األغٛام، ٚغايبًا َا نإ  نإ ايسالٍ ٜعٌُ يف األَانٔ ايتذاض١ٜ ٚغاق١
ايباع١ ٜعطنٕٛ بها٥عِٗ عًٞ األضقؿ١ يف األغٛام، ٚنإ ايسالٍ )أٚ املٓازٟ( ٜكّٛ 
بايسعا١ٜ هاغٔ ٖصٙ ايبهاع١ ٚأمثاْٗا ع٢ً َػاَع ايٓاؽ، ٚنإ شيو ْٛع َٔ أْٛاع 

ٖٚٞ ١َٓٗ ال تعاٍ ُتُاضؽ  (111)دصب املؿرتٟ إىل ايبهاع١ ست٢ يٛ   ٜبع أٟ ؾ٤ٞ
يف أٜآَا ٖصٙ ٚإٕ مشًٗا ايتطٛض ايصٟ سسخ يف اجملتُع ؾكاض  ا أَه١ٓ خاق١ ست٢ 

 بٗا ٚدٗات َتدكك١ ؾٝٗا، ٖٚٞ َٔ املٗٔ امله١ُْٛ ايهػ  قٌ أٚ نجط. 

ٚقس َاضؽ ٖصٙ امل١ٓٗ بعض عًُا٤ زَؿل َجٌ أمحس بٔ غال١َ بٔ إبطاِٖٝ أبٞ 
 ، ٚعُط بٔ عًٞ بٔ عجُإ بٔ قُس(112)ّ(1279ٖـ/ 678اـري )ت

 . (113) ّ(1370ٖـ/771)ت
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  :(114)العطارة

ٖٚٞ َٔ املٗٔ اييت اؾتٗطت بٗا زَؿل ٚاَتٗٓٗا بعض عًُا٥ٗا ايصٜٔ بطعٛا يف 
قٓاع١ ايعطٛض ٚشيو يهجط٠ ايطٜاسني ٚايٛضٚز، ٚاألظٖاض، ٚقس ٚقـ ؾٝذ ايطب٠ٛ 

بكٛي٘: كإٕ ايعطط ٚغريٙ نإ ٜػتدطز يف املعٙ َٔ  (115)ططم تكطريٖا يف قط١ٜ املعٙ
زَؿل َٔ ظٖٛضٖا ٚٚضٚزٖا ست٢ إٕ سطاقت٘ تًك٢ ع٢ً ايططقات ٚيف  نٛاسٞ

زضٚبٗا ٚأظقتٗا ناملعابٌ ؾال ٜهٕٛ يطا٥شت٘ ْظري ٜٚهٕٛ أيص َٔ املػو إىل َس٠ اْكها٤ 
. ٚنإ مكل يًعطاضٜٔ بسَؿل غٛم بايكطب َٔ اؾاَع األَٟٛ عطف (116)ايٛضزك

 .(117)بػٛم ايعطاضٜٔ

زَؿل خالٍ ؾرت٠ ايسضاغ١، أمحس بٔ ؾٝبإ ٚممٔ عٌُ يف ٖصٙ املٗٔ َٔ عًُا٤ 
ٚؾٗاب ايسٜٔ بٔ سذٞ  (118)ّ(1286ٖـ/ 685بٔ سٝسض٠ بسض ايسٜٔ )ت

ٚنصيو أمحس بٔ  (119)ّ( ٚنإ ي٘ زنإ بسَؿل ٜبٝع ؾٝ٘ ايعطط1392ٖـ/791)ت
ّ( ايصٟ نإ عطاضًا ٜبٝع األعؿاب 1467ٖـ/873عبسايطمحٔ بٔ أمحس بٔ قُس )ت

 . (120)ٚايعطٛض يف غٛم ايعطاضٜٔ

 الزراعة:  

اضتبط ايٓؿاط ايعضاعٞ يف بالز ايؿاّ بػكٛط األَطاض ٚناْب دٛزتٗا ٚنُٝتٗا 
تعتُس بايسضد١ األٚىل ع٢ً َٝاٙ األَطاض ٚقس أز٣ َٛقع ايبالز ٚطبٝع١ ايتهاضٜؼ إىل 
اختالف ٚانح يف مناشز املٓار، ٚنإ تعسز املٓاخات يف َػاسات ق١ًًٝ ايعطض َٔ 

 . (121)ٚدٛز َٓاطل ظضاع١ٝ َتٓٛع١ ؾٝٗاايعٛاٌَ املػاعس٠ ع٢ً 

ٚقس اَتٗٔ عًُا٤ زَؿل خالٍ ؾرت٠ ايسضاغ١ ١َٓٗ ايعضاع١ يتشكٌٝ قٛت٘ َٔ 
اهاقٌٝ ايعضاع١ٝ ؾُِٓٗ، أمحس بٔ اؿػٔ بٔ ٜٛغـ ايهٛاؾٞ، بطظ يف عًِ ايتؿػري 

ّ( نإ ٜعٌُ يف بػاتني ي٘ ثِ  كسٖا ٚقب اؿكاز ٜٚأخص َٓ٘ 1281ٖـ/ 680)ت
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٘ ٚألغطت٘ ٜٚعطٞ ايؿكطا٤ ٚاهتادني ايػانٓني سٛي٘، ؾهإ ٜؿعٌ ٖصا نٌ َا  تاز ي
 . (122)غ١ٓ ست٢ نجط ظضع٘ ٚظاز قكٛي٘ ايعضاعٞ، ٚنإ ال ٜكبٌ َٔ أسس ٖس١ٜ

يف بػتإ ي٘  (123)ّ( نإ ٜكِٝ بايؿاغٛض1300ٖـ/ 700ٚاؿػٔ ايهطزٟ ت)
 . (124)أٚ ميط عًٜٝ٘أنٌ َٓ٘ ٜٚعضع ؾٝ٘ أْٛاع اهاقٌٝ ايعضاع١ٝ ٜٚطعِ َٔ ٜعٚضٙ 

 الصياغة:

ٖٞ ١َٓٗ ايكا٥ؼ، ٚقاؽ ايؿ٤ٞ أٟ ٖٝأٙ ع٢ً َجاٍ َػتكِٝ ٚغهب١ عًٝ٘ 
 . (125)ؾاْكاع

ٚقس اٖتِ اإلْػإ َٓص أقسّ ايعكٛض بايع١ٜٓ ٖٚصا االٖتُاّ زؾع١ إىل ايتؿٓٔ يف 
قٝاغ١ ٚقٓاع١ األزٚات ايج١ُٓٝ ٚسني تؿٓٔ ايكٝاؽ يف قٝاغ١ ايصٖ  ٚايؿه١ 

ٚممٔ عٌُ يف ٖصٙ امل١ٓٗ أمحس  (126)ٜطٖا ٚٚنع األسذاض ايهطمي١ عًٝٗاٚتؿٓٓٛا يف تكٛ
ٖـ/ 697بٔ عجُإ بٔ ؾٗاب ايسٜٔ ٚايس اؿاؾظ أبٞ عبساهلل مشؼ ايسٜٔ ايصٖيب)

ّ( ايصٟ عٌُ يف قٓاع١ ايصٖ  ؾربع ؾٝ٘ ٚمتٝع ست٢ عطف بايصٖيب ْػب١ إىل 1297
ّ( 1377ٖـ/780ٚنإ أبٛ عبساهلل قُس بٔ ٜٛغـ )ت. (127)َٗٓت٘ اييت عٌُ ؾٝٗا
 .(128)نبري ايصٖبٝني يف ظَاْ٘

 احلدادة:

ٖٚٞ َٔ املٗٔ ايكسمي١ امل١ُٗ املتكس١َ يف بالز ايؿاّ، ٚقس غاعس ع٢ً تكسّ ٖصٙ 
ايكٓاع١ تٛؾط َعسٕ اؿسٜس يف بالز ايؿاّ. ٚيكس قاّ اؿسازٕٚ بكٓاع١ ايهجري َٔ 

ٖـ/ 721بٔ أبٞ بهط بٔ أبٞ ايكاغِ ايسَؿكٞ )ت األزٚات اؿسٜس١ٜ ؾٓذس قُس
. ٖصٙ ناْب َٔ أنجط املٗٔ اْتؿاضًا (129)ّ( نإ ٜتهػ  يف قٓاع١ ايػهانني1319

 َٓص ايكسّ.
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 ةـــاخلامت

 :يكس خًكب ايسضاغ١ إىل بعض ايٓتا٥ر اييت ميهٔ سكطٖا ؾُٝا ًٜٞ

ملٗٓـٝني ٚاؿـطؾٝني   يكس أزت نجط٠ األغٛام يف زَؿل ٚتٓٛع أْؿـطتٗا إىل نجـط٠ ا    :أٚاًل
 .ٚ  ٜكتكط شيو ع٢ً عا١َ ايٓاؽ بٌ مشٌ أٜهًا طبك١ ايعًُا٤ ،بٗا

إٔ ايسضاغ١ أبطظت َا ُعطؾب ب٘ نٌ ١َٓٗ أٚ سطؾـ١ َـٔ تٓظـِٝ ٚ زاب َٚهـإ      ثاًْٝا: 
  .ايػٛم يتًو امل١ٓٗ ٚابطظ َٓتذاتٗا

تكاز١ٜ ٚشيو نؿؿب ايسضاغ١ عٔ ايسٚض ايصٟ غاِٖ ب٘ ايعًُا٤ يف ايٓاس١ٝ االق ثايجًا: 
َٔ خالٍ اؾتػا ِ بتًو اؿطف ٚاملٗـٔ ايـيت بًػـب إسـس٣ عؿـط٠، ٚٚؾـطت       

 .يًٓاؽ ساداتِٗ اي١َٝٛٝ َٔ تًو ايكٓاعات ٚغريٖا

أٚنشب ايسضاغ١ ايسٚض ايصٟ غاِٖ ب٘ ايعًُا٤ يف ْؿط بعـض اؿـطف ٚاملٗـٔ     ضابعًا: 
ِ  ٚبطٚظٖا يف تًو اؿكب١ ناإلقباعٞ ٚايـصٖيب ٚايهـتيب ٚاـٝـاط    ستـ٢   ٚغريٖـ

 .بٌ أقبح ايبعض َِٓٗ ض٥ٝؼ طا٥ؿ١ َٗٓت٘ ،أٚ ُعطؾب بِٗ ،عطؾٛا بٗا

خاَػًا: أبطظت ايسضاغ١ عسزًا َٔ ايعًُا٤ ممٔ اؾتػٌ  ١ٓٗ   ُٜعطف بٗا ايعًُا٤ بهجـط٠  
أٟ ايتهػـ  َـٔ ايؿـٗاز٠ عٓـس إبـطاّ ايعكـٛز ٚعٓـس         ،أال ٖٚٞ ١َٓٗ ايؿٗاز٠

 .ٜٚبسٚ أْٗا أغٌٗ املٗٔ ،ايكها٠

١َٓٗ ايٛضاق١ ٚايٓػذ تأتٞ بعس ١َٓٗ ايتهػـ  بايؿـٗاز٠ َـٔ سٝـح عـسز      غازغًا: إٔ 
 ايعًُا٤ املؿتػًني بٗا.

ُِٔ   :غابعًا إٔ اؾتػاٍ أٚي٦و ايعًُا٤ باملٗٔ ٚاؿطف ٚؾط  ِ َػت٣ّٛ َعٝؿٞ دٝس َنـ
 بٌ إٕ ايبعض قس أثط٣ َٔ َٗٓت٘ أٚ سطؾت٘ ثطا٤ّ نبريًا.  ، ِ بايتايٞ سٝا٠ نطمي١
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ٖصٙ ايسضاغ١ بعض اؾٛاْ  اؿٝات١ٝ ألٚي٦و ايعًُا٤ َٚا بـطظٚا ؾٝـ٘   ٚقس بٝٓب  ثآًَا: 
 .ٚأبطظ إْتادِٗ ايعًُٞ ،َٚٔ أخص عِٓٗ َٔ عًُا٤ ٚطالب يًعًِ ،َٔ عًّٛ

ٚ ٌَ إٔ ُتػِٗ ٖصٙ ايسضاغ١ يف خس١َ ايباسجني سٍٛ تاضٜذ َس١ٜٓ زَؿـل َٚـا   
   ٚ االدتُـاعٞ  ظخطت ب٘ َٔ عًُا٤ بطظٚا ٚغاُٖٛا يف اؾاْـ  ايعًُـٞ ٚاالقتكـازٟ 

 .ع٢ً سس غٛا٤

 



ِٔ ايعًُا٤ ِٚسِطَؾِٗ يف زَؿل خالٍ  َٗ  387     ز. ؾطز قُس ايػبٝعٞ       ايعكط املًُٛنٞ َ

 :اتـوالتعليق شـاهلوام

، بـريٚت، زاض قـازض،   3ّ( يػـإ ايعـطب، ط  1311ٖــ/ 711ابٔ َٓظٛض، قُس بٔ َهـطّ)ت  (1)
 .145، م4ّ، ز2004

 .145، م4ابٔ َٓظٛض، يػإ ايعطب، ز (2)

ّ( تٗصٜ  ايًػ١، ؼكٝل: عبساهلل زضٜٚــ، ايكـاٖط٠،   980ٖـ/370األظٖطٟ، قُس بٔ أمحس )ت (3)
 .16، م5ز

ّ( ايكـشاح تـاز ايًػـ١ ٚقـشاح ايعطبٝـ١،      1003ٖــ/ 393اؾٛاٖطٟ، إمساعٌٝ بٔ محاز )ت (4)
 .343، م4ّ، ز1984ؼكٝل: أمحس عبسايػؿٛض، بريٚت، 

 .90، م4ابٔ َٓظٛض، يػإ ايعطب، ز (5)

ّ( تاز ايعطٚؽ َٔ دـٛاٖط ايكـاَٛؽ،   1805ٖـ/1205ايعبٝسٟ، قُس َطته٢ اؿػٝين، )ت (6)
 .134 – 133 – 124، م23ّ، ز1984ؼكٝل: عبسايؿتاح اؿًٛ، ايهٜٛب، 

 .134، م23ايعبٝسٟ، تاز ايعطٚؽ، ز (7)

 .16ؾ از ايعازٍ، اجملتُع ايؿاَٞ، زَؿل، ٚظاض٠ ايجكاؾ١ ٚاإلضؾاز ايكَٛٞ، م (8)

ّ( ْع١ٖ األْاّ يف قاغـٔ أٖـٌ ايؿـاّ،    1482ٖـ/887أبٛ ايبكا٤، عبساهلل بٔ قُس ايبسضٟ، )ت (9)
 .78ّ، م1980ٖـ/1400، بريٚت، زاض ايطا٥س ايعطبٞ، 1ط

 .17ؾ از ايعازٍ، اجملتُع ايؿاَٞ، م (10)

 .206نٝاٍ َٓري، ؾٕٓٛ ٚقٓاعات زَؿك١ٝ، زَؿل، ٚظاض٠ ايجكاؾ١ ٚاإلضؾاز ايكَٛٞ، م (11)

ّ( ْٗا١ٜ ايطتبـ١ يف طًـ  اؿػـب١، ؼكٝـل:     1474ٖـ/884ابٔ بػاّ، قُس بٔ أمحس، )ت بعس  (12)
 .13ّ، م1968سػِ ايسٜٔ ايػاَطا٥ٞ، بػساز، َطبع١ املعاضف، 

 .223نٝاٍ َٓري، ؾٕٓٛ ٚقٓاعات زَؿك١ٝ، م (13)

، زَؿـل، األٚا٥ـٌ،   1قُس سػني، قاغ١ٓ، تاضٜذ َس١ٜٓ زَؿـل خـالٍ اؿهـِ ايؿـاطُٞ، ط     (14)
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 .197ّ، م2001

 .198قاغ١ٓ، تاضٜذ َس١ٜٓ زَؿل، م (15)

 .198; قاغ١ٓ، تاضٜذ َس١ٜٓ زَؿل، م206نٝاٍ َٓري، ؾٕٓٛ ٚقٓاعات زَؿك١ٝ، م (16)

ّ( قـؿشات فٗٛيـ١ َـٔ تـاضٜذ     1499ٖـ/905ٟ، عال٤ ايسٜٔ عًٞ بٔ ٜٛغـ )تايبكطٚ (17)
زَؿل يف عكط املُايٝو )تاضٜذ ايبكطٟٚ( ؼكٝل: أنطّ سػٔ ايعًـيب، زَؿـل، زاض املـإَٔٛ    

 .2اؿاؾ١ٝ ضقِ  57يًرتاخ، م

ّ( املٓٗر ايؿا٥ل ٚاملٌٓٗ ايطا٥ل ٚاملع٢ٓ ايال٥ـل  1508ٖـ/914ايْٛؿطٜػٞ، أمحس بٔ  ٢ٝ )ت (18)
بآزاب املٛثل ٚأسهاّ ايٛثا٥ل، ؼكٝـل: يطٝؿـ١ اؿػـين، املػـطب، ٚظاض٠ األٚقـاف ٚايؿـ ٕٚ       

 .258ّ، م1997ٖـ/1418اإلغال١َٝ، 

; َتعــ  بــٔ سػــني ايكجــاَٞ، أنــٛا٤ عًــ٢ اؿــطف 259ايْٛؿطٜػــٞ، املــٓٗر ايؿــا٥ل، م (19)
زاب، داَعـ١  ٚايكٓاعات  ه١ املهط١َ َٔ خالٍ كنتاب ايعكس ايجُنيك يًؿاغٞ، فًـ١ نًٝـ١ اآل  

 .388، م2010اإلغهٓسض١ٜ، ايعسز اؿازٟ ٚايػتٕٛ، 

سػٔ ايباؾا، ايؿٕٓٛ اإلغال١َٝ ٚايٛوا٥ـ ع٢ً اآلثاض ايعطب١ٝ، ايكاٖط٠، زاض ايٓٗهـ١ ايعطبٝـ١،    (20)
ــٓاعات،     622 – 621، م2ّ، ز1966 ــطف ٚايك ــ٢ اؿ ــٛا٤ عً ــاَٞ، أن ــ  ايكج ; َتع

 .388م

األَٟٛ ٖٚٛ َٔ أنرب أبٛاب اؾاَع ٚي٘ زًٖٝع نبري  باب دريٕٚ: ٖٛ ايباب ايؿطقٞ يًُػذس (21)
، بـريٚت، زاض  1)املٓذس، قالح ايسٜٔ، َس١ٜٓ زَؿل عٓس اؾػطاؾٝني ٚايطسايني املػـًُني، ط 

 (.258ّ، م1967ايهتاب اؾسٜس، 

، زَؿـل، ايؿـطن١ املتشـس٠،    1أنطّ سػٔ ايعًيب، زَؿل بني عكـط املُايٝـو ٚايعجُـاْٝني، ط    (22)
 .168مّ، 1982ٖـ/ 1402

 .212ايعًيب أنطّ، زَؿل بني عكط املُايٝو ٚايعجُاْٝني، م (23)

 .168ايعًيب أنطّ، زَؿل بني عكط املُايٝو ٚايعجُاْٝني، م (24)

 .291ايْٛؿطٜػٞ، املٓٗر ايؿا٥ل، م (25)



ِٔ ايعًُا٤ ِٚسِطَؾِٗ يف زَؿل خالٍ  َٗ  389     ز. ؾطز قُس ايػبٝعٞ       ايعكط املًُٛنٞ َ

ّ( ايعـرب يف خـرب َـٔ غـرب، ؼكٝـل:      1347ٖـ/748ايصٖيب، مشؼ ايسٜٔ قُس بٔ أمحس )ت (26)
 .371، م3بريٚت، زاض ايهت  ايع١ًُٝ، زقُس ايػعٝس بػْٝٛٞ، 

باب ايػاعات: ٖٛ أسس األبٛاب ايؿطق١ٝ ملس١ٜٓ زَؿل ٜٚعطف ايّٝٛ بباب تَٛـا )ابـٔ املـربز،     (27)
، 1ّ( ضغا٥ٌ زَؿك١ٝ،ؼكٝل: قالح قُس اـُٝـٞ، ط 1503ٖـ/909ٜٛغـ بٔ سػٔ، )ت
 (.49ساؾ١ٝ ضقِ  49ّ، م1988ٖـ/1408بريٚت، زاض ايهجري، 

 .376، م3ايعرب يف خرب َٔ غرب، ز ايصٖيب، (28)

 .29، م4ايصٖيب، شٍٜٛ ايعرب، ز (29)

ّ( ايسضض ايها١َٓ يف أعٝإ 1448ٖـ/852ابٔ سذط ايعػكالْٞ، ؾٗاب ايسٜٔ أمحس بٔ عًٞ ) (30)
ــس، ط   ــ١، نــبط٘ ٚقــشش٘:عبسايٛاضخ قُ ــ١ ايجآَ ــ١،  1املا٥ ــ  ايعًُٝ ــريٚت، زاض ايهت ، ب

 .252، م2ّ، ز1997ٖـ/1418

ّ( ؾٛات ايٛؾٝات، ؼكٝل: إسػإ عباؽ، بريٚت، 1362ٖـ/764قُس بٔ ؾانط )ت ايهتيب، (31)
 .82، م2زاض قازض، ز

 .123،م4ايصٖيب، شٍٜٛ ايعرب،ز (32)

ّ( ايهـ٤ٛ ايالَـع ألٖـٌ    1497ٖــ/ 902ايػداٟٚ، مشؼ ايسٜٔ قُس بٔ عبـسايطمحٔ )ت  (33)
، 1ايع١ًُٝ، ز ، بريٚت، زاض ايهت  1ايكطٕ ايتاغع، نبط٘ ٚقشش٘: عبسايًطٝـ سػٔ، ط

 .341م

، بـسٕٚ، زاض  2ابٔ سذط ايعػكالْٞ، إْبا٤ ايػُط بأْبا٤ ايعُط، ؼكٝل: قُس عبساملعٝس خإ، ط (34)
; ايػـداٟٚ، ايهـ٤ٛ ايالَـع،    101 – 100، م5ّ، ز1986ٖــ/ 1406ايهت  ايعًُٝـ١،  

 .227، م3ز

 .189، م5ايػداٟٚ، ايه٤ٛ ايالَع، ز  (35)

 .130، م9ايػداٟٚ، ايه٤ٛ ايالَع، ز  (36)

 .139، م1ايػداٟٚ، ايه٤ٛ ايالَع، ز  (37)
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 .52ايبكطٟٚ، تاضٜذ ايبكطٟٚ، م (38)

 .57ايبكطٟٚ، تاضٜذ ايبكطٟٚ، م (39)

 .151، م4ايػداٟٚ، ايه٤ٛ ايالَع، ز  (40)

 .8، م1ايػداٟٚ، ايه٤ٛ ايالَع، ز  (41)

ــس )ت   (42) ــسٜٔ قُ ــٕٛ، مشــؼ اي ــٔ طٛي ـــ/921اب ــ١ اـــالف يف ســٛازخ  1515ٖ ّ( َؿانٗ
ّ، 1962ٖــ/ 1381عَإ،ؼكٝل: قُس َكطؿ٢، ايكاٖط٠، ٚظاض٠ ايجكاؾ١ ٚاإلضؾاز ايكَٛٞ، اي
 .51، م1ز

 .86، م6ايػداٟٚ، ايه٤ٛ ايالَع، ز  (43)

باب ايربٜس: بايكطب َٔ اؾاَع األَٟٛ ٜٚكع مشاٍ غطب اؾـاَع ٚؾٝـ٘ عـسز َـٔ األغـٛام       (44)
 (.1، ساؾ١ٝ ضقِ 65ايتذاض١ٜ )ابٔ املربز، ضغا٥ٌ زَؿك١ٝ، م

 .243، م1ايػداٟٚ، ايه٤ٛ ايالَع، ز  (45)

 .158-157ايبكطٟٚ، تاضٜذ ايبكطٟٚ، م (46)

 .62، م1ايػداٟٚ، ايه٤ٛ ايالَع، ز  (47)

باب ايػطجي١: َٔ أسٝا٤ زَؿل اييت قاَب خاضز ايػٛض، ٜٚكع إىل ايػـطب َـٔ بـاب اؾابٝـ١.      (48)
 .231، م1اْظط: ايبكطٟٚ، تاضٜذ ايبكطٟٚ، ساؾ١ٝ ضقِ 

 .232بكطٟٚ، تاضٜذ ايبكطٟٚ، ماي (49)

 .308، م1ايػداٟٚ، ايه٤ٛ ايالَع، ز  (50)

، 4ّ، ز1983ٖـــ/1403، زَؿــل، َهتبــ١ ايٓــٛضٟ، 2قُــس نــطز عًــٞ، خطــط ايؿــاّ، ط (51)
 .207م

ضْا غـعس اؿُـٛز، سـطف ٚقـٓاعات بـالز ايؿـاّ يف ايعكـط املًُـٛنٞ، داَعـ١ ايريَـٛى،            (52)
 .30ّ )ضغاي١ َادػتري( م1996ٖـ/1416

 .79ابٔ املربز، ضغا٥ٌ زَؿك١ٝ، م (53)



ِٔ ايعًُا٤ ِٚسِطَؾِٗ يف زَؿل خالٍ  َٗ  391     ز. ؾطز قُس ايػبٝعٞ       ايعكط املًُٛنٞ َ

ايعًبٝني، مجع عًيب ٖٚٛ قاْع األٚاْٞ اـؿب١ٝ َٔ عً  ٚفاَع ٚكاقـط )ايكـامسٞ، قُـس     (54)
، زَؿـل، زاض طــالؽ،  1غـعٝس، قـاَٛؽ ايكــٓاعات ايؿـا١َٝ، ؼكٝــل: وـاؾط ايكــامسٞ، ط    

 .243، م1ّ، ز1988

 .88ابٔ املربز، ضغا٥ٌ زَؿك١ٝ، م (55)

ّ( املكسَـ١، ؼكٝـل: سذـط عاقـٞ،     1405ٖــ/ 808بـسايطمحٔ بـٔ قُـس )ت   ابٔ خًسٕٚ، ع (56)
 . 731 -730ّ، م1988بريٚت، زاض َهتب١ ا الٍ، 

 . 215-207قُس نطز عًٞ، خطط ايؿاّ،  (57)

 . 127، م4ابٔ سذط ايعػكالْٞ، ايسض ايها١َٓ، ز (58)

، قــاَٛؽ ايٓؿــاض٠: ٖــِ ْؿــاضٚا اـؿــ   دتًـــ أْٛاعــ٘ نــاؾٛظ ٚايكؿكــاف، ايكــامسٞ (59)
  . 481، م2ايكٓاعات ايؿا١َٝ، دـ

 . 87ابٔ املربز، ضغا٥ٌ زَؿك١ٝ، م (60)

 . 153، م7ايػداٟٚ، ايه٤ٛ ايالَع، دـ (61)

ْاقط قُس اؿاظَٞ، اؿٝا٠ ايع١ًُٝ يف زَؿـل يف ايعكـط األٜـٛبٞ، َهـ١ املهطَـ١، داَعـ١ أّ        (62)
 . 223، م 1ّ، ز2009ٖـ/ 1430ايكط٣، 

 . 392، مابٔ خًسٕٚ، املكس١َ (63)

ّ( َعٝـس ايـٓعِ َٚبٝـس ايـٓعِ، نـبط٘:      1463ٖـ/ 771ايػبهٞ، تاز ايسٜٔ عبسايٖٛاب )ت (64)
 . 154ّ، م2008ٖـ/ 1429، ايكاٖط٠، َ غػ١ ايعًٝا٤، 1قُس ؾتشٞ ايٓازٟ، ط

ّ(، تصنط٠ ايػاَع ٚاملتهًِ يف أزب ايعا  ٚاملتعًِ، 1332ٖـ/ 723ابٔ مجاع١، بسض ايسٜٔ )ت (65)
 -223; ْاقـط قُـس اؿـاظَٞ، اؿٝـا٠ ايعًُٝـ١، م     174هتـ  ايعًُٝـ١، م  بريٚت، زاض اي

224 . 

ابٔ طٛيٕٛ، ايكال٥س اؾٖٛط١ٜ يف تاضٜذ ايكٛاؿ١ٝ، زَؿل، َطبٛعـات فُـع ايًػـ١ ايعطبٝـ١،      (66)
 . 224، م1ز



 ٖـ1436 قطّ( 64ف١ً داَع١ أّ ايكط٣ يعًّٛ ايؿطٜع١ ٚايسضاغات اإلغال١َٝ، ايعسز )    392

 . 214أبٛ ايبكا٤، ْع١ٖ األْاّ، م (67)

ايطٛيـْٛٞ ٚستـ٢ ْٗاٜـ١ ايعكـط     قُس أمحس ظٜٛز، ساي١ بالز ايؿـاّ االقتكـاز١ٜ َٓـص ايعكـط      (68)
 . 240يكاطُٞ، زَؿل، زاض ايؿهط، م

 .241قُس أمحس ظٜٛز، ساي١ بالز ايؿاّ االقتكاز١ٜ، م (69)

، 1ايصٖيب، تاضٜذ اإلغالّ، ٚٚؾٝات املؿاٖري ٚاألعالّ، ؼكٝل: َكـطؿ٢ عبـسايكازض عطـا، ط    (70)
الح ايـسِٜ  ; ايكـؿسٟ، قـ  319، م14ّ، ز2005ٖـ/1426بريٚت، زاض ايهت  ايع١ًُٝ 

ّ( ايٛايف بايٛؾٝات/ اعتٓا٤ إسػـإ عبـاؽ، بـريٚت، ؾطاْـع     1362ٖـ/ 764خًٌٝ أٜبو )ت
 . 34، م7ّ، ز1991ٖـ/ 1411ؾتاٜع ؾت١ تػاضت 

 . 340، م4ايهتيب، ؾٛات ايٛؾٝات، ز (71)

 . 360، م3ايصٖيب، ايعرب يف خرب َٔ غري، ز (72)

 . 25، م4ايصٖيب، شٍٜٛ ايعرب يف خرب َٔ غري، ز (73)

 . 291، م4ابٔ سذط ايعػكالْٞ، ايسضض ايها١َٓ، ز (74)

ّ( املٓٗـٌ ايكـايف   1470ٖــ/  874بٔ تػطٟ بطزٟ، أبٛ اهاغٔ مجاٍ ايسٜٔ بـٔ ٜٛغــ )ت   (75)
، 1ّ، ز1984ٚاملػتٛؾ٢ بعس ايٛايف، ؼكٝل: قُس قُس أَني، ايكاٖط٠، َطنع ؼكٝل ايـرتاخ،  

 . 381م

 .111، م3زابٔ سذط ايعػكالْٞ، ايسضض ايها١َٓ،  (76)

 . 200، م4ابٔ سذط ايعػكالْٞ، ايسضض ايها١َٓ، ز (77)

، ابـٔ ايعُـاز اؿٓبًـٞ، عبـساؿٞ بـٔ      50-49، م2ابٔ سذط ايعػكالْٞ، ايسضض ايها١َٓ، ز (78)
ّ(، ؾــصضات ايــصٖ ، يف أخبــاض َــٔ شٖــ ، ؼكٝــل: قُــٛز  1660ٖـــ/ 1089أمحــس )ت

 . 344 -343، م8زّ، 1991ٖـ/ 1412، زَؿل، زاض ابٔ نجري، 1األضْاؤٚط، ط

ّ( زضض ايعكٛز ايؿطٜس٠ يف تطادِ األعٝإ املؿٝـس٠،  1441ٖـ/ 845املكطٜعٟ، أمحس بٔ عًٞ )ت (79)
، ابـٔ سذـط   353، م2ّ، ز2009، يبٓإ، زاض ايهتـ  ايعًُٝـ١،   1ؼكٝل: قُس عجُإ، ط



ِٔ ايعًُا٤ ِٚسِطَؾِٗ يف زَؿل خالٍ  َٗ  393     ز. ؾطز قُس ايػبٝعٞ       ايعكط املًُٛنٞ َ

 . 332، م5، ايػداٟٚ، ايه٤ٛ ايالَع، ز81، م9ايعػكالْٞ، إْبا٤ ايػُط، ز

 . 81، م9ايعػكالْٞ، إْبا٤ ايػُط، حابٔ سذط  (80)

 . 186، م1ايػداٟٚ، ايه٤ٛ ايالَع. ز (81)

 . 22، م1ابٔ طٛيٕٛ، َؿان١ٗ اـالٕ، ز (82)

 . 263، م6ايػداٟٚ، ايه٤ٛ ايالَع، ز (83)

ايٓػٝر: َأخٛش َٔ ْػر ايجٛب ٜٓػذ٘ ْػذًا ٚاملٓػر بهػط املِٝ األزا٠ اييت ميس عًٝٗا ايجٛب  (84)
 . 433، م1يكشاح تاز ايًػ١، زٜٓػر، اؾٖٛطٟ، ا

 . 385َتع  ايكجاَٞ، أن٤ٛ ع٢ً اؿطف ٚايكٓاعات، م (85)

 . 270ابٔ خًسٕٚ، املكس١َ، م (86)

 . 193قُس أمحس ظٜٛز، ساي١ بالز ايؿاّ االقتكاز١ٜ، م (87)

األطًؼ: ْػٝر سطٜطٟ َعطٚف ٜٚػ٢ُ باألطًؼ أبٞ األقًح ألْـ٘ ال مخـٌ يـ٘ )ضْـا غـعس       (88)
 (. 13قٓاعات بالز ايؿاّ. ماؿُٛز، سطف ٚ

ايػابٛضٟ، ْػب١ إىل َس١ٜٓ غابٛض ايٛاقع١ يف بالز ؾاضؽ )اؿُٟٛ، ؾٗاب ايـسٜٔ ٜـاقٛت بـٔ     (89)
ّ( َعذِ ايبًـسإ، ؼكٝـل: ؾطٜـس عبـسايععٜع اؾٓـسٟ، بـريٚت،       1229ٖـ/ 626عبساهلل )ت

 (.153ّ( زاض ايهت  ايع١ًُٝ، م1990ٖـ/ 1410

 . 214مأبٛ ايبكا٤، ْع١ٖ األْاّ،  (90)

ٞه: ٖٞ َالبؼ ٚاغع١ ؼتٟٛ ع٢ً خطٛط غٛز نباض )ابٔ املربز، ضغا٥ٌ زَؿك١ٝ، م (91)  (. 76َعِب

، 1; ابـٔ فـس ايعػـكالْٞ، ايـسضض ايهآَـ١، ز     232، م2بٔ تػطٟ بطزٟ، املٌٓٗ ايكايف، ز (92)
 . 190م

ٔ 96ابٔ املربز، ضغا٥ٌ زَؿك١ٝ، م (93) ٚاألسٝـا٤   ; قتٝب١ ايؿٗابٞ، َعذِ زَؿل ايتاضمٞ يألَـان
 . 44ّ، م1999ٚاملؿسات َٚٛقعٗا ٚتاضمٗا، زَؿل، ٚظاض٠ ايجكاؾ١ ايػٛض١ٜ، 

 . 122 -121، م4ايصٖيب، شٍٜٛ ايعري، ز (94)



 ٖـ1436 قطّ( 64ف١ً داَع١ أّ ايكط٣ يعًّٛ ايؿطٜع١ ٚايسضاغات اإلغال١َٝ، ايعسز )    394

ايكع: اغِ عاّ ٜطًل ع٢ً ايريق١ املٓتذ١ يًشطٜط ٚاٖتِ أٌٖ ايؿاّ برتبٝتٗـا ٚتؿكػـٝٗا ٚعًؿٗـا     (95)
ّ( تصنط٠ أٚىل األيباب ٚاؾـاَع  1600ٖـ/ 1008ٚقطـ ايؿطاْل، األْطانٞ، زاٚز عُط )ت

ّ، 1991ٖــ/  1411يًعذ  ٚايعذاب، ؾطسٗا: عًٞ ؾريٟ، بريٚت، َ غػ١ عع ايـسٜٔ،  
 (. 25، م1ز

 . 193، م1; املكطبعٟ، زضض ايعكٛز، ز98، م1ابٔ سذط ايعػكالْٞ، إْبا٤ ايػُط، ز (96)

 . 166، م1ابٔ تػطٟ بطزٟ، املٌٓٗ ايكايف، ز (97)

، اؿاؾـ١ٝ  239، م2هتإ أٚ ايكطٔ )ابٔ تػطٟ بطزٟ، املٓٗـٌ ايكـايف، ز  ايبع: ايجٝاب َٔ اي (98)
 (. 1ضقِ 

 . 239-238، م2ابٔ تػطٟ بطزٟ، املٌٓٗ ايكايف، ز (99)

 .175، م5ايػداٟٚ، ايه٤ٛ ايالَع، ز (100)

 .191، م5; ايػداٟٚ، ايه٤ٛ ايالَع، ز370 - 269، 2املكطٜعٟ، زضض ايعكٛز، ز (101)

 . 137، م7; ايػداٟٚ، ايه٤ٛ ايالَع، ز109، م3، زاملكطٜعٟ، زضض ايعكٛز (102)

 . 226، م2ايػداٟٚ، ايه٤ٛ ايالَع، ز (103)

غٛم األقباعٝني: ْػب١ ملٔ ٜكٓعٕٛ ايطٛاقٞ َٔ اؾًس َٚطنع ٖصا ايػٛم نإ ؼـب غـٛم    (104)
; ايكـامسٞ، قـاَٛؽ   76ايطٛاقني، ٚاقتكط ع٢ً بٝع األقباع )ابٔ املربز، ضغا٥ٌ زَؿك١ٝ، م

 . 461، م2ؿا١َٝ، زايكٓاعات اي

 . 76ابٔ املربز، ضغا٥ٌ زَؿك١ٝ، م (105)

األْٛاٍ: ايٍٓٛ خؿب١ اؿا٥و اييت ًٜـ عًٝٗا ايجـٛب ٚاؾُـع أْـٛاٍ، )ابـٔ َٓظـٛض، يػـإ        (106)
 (. 648، م11ايعطب، ز

 . 204، م4قُس نطز عًٞ، خطط ايؿاّ، ز (107)

 . 170، م4ايػداٟٚ، ايه٤ٛ ايالَع، ز (108)

ّ( 1418-1416ٖــ/ 823 – ٥821  زَؿل دكُل ايـسٚازاض غـ١ٓ )  غٛم دكُل: بٓاٙ ْا (109)
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ٜٚكع ايػٛم املصنٛض قطب خإ )ايته١ٝ( أٚ )ايسن١( نُا ٜػُْٛ٘ يف أٍٚ غٛم َسسب باؾـا  
 (. 1اؿاؾ١ٝ ضقِ  181ايّٝٛ ٚناْب تباع ؾٝ٘ ايجٝاب )ايبكطٟٚ، تاضٜذ ايبكطٟٚ، م

 .181ايبكطٟٚ، تاضٜذ ايبكطٟٚ، م (110)

، اؿٝا٠ االدتُاع١ٝ يف بـالز ايؿـاّ يف ايعكـط األٜـٛبٞ ٚاملًُـٛنٞ، زَؿـل،       إبطاِٖٝ ظعطٚض (111)
 . 142ّ، م1993ٖـ/ 1413

; ابـٔ  98، م1، املكطٜـعٟ، زضض ايعكـٛز، ز  241، م3ايصٖيب، ايعرب يف خري َـٔ غـري، ز   (112)
 . 302، م1تػطٟ بطزٟ، املٌٓٗ ايكايف، ز

 . 106، م3ابٔ سذط ايعػكالْٞ، ايسضض ايها١َٓ، ز (113)

ايعطاضٕٚ: ِٖ َٔ ٜبٝعٕٛ يًٓـاؽ ايعطـٛض ٚايٓباتـات ايطبٝـ١ ٚبعـض َـا ٜتعًـل بـأغطاض          (114)
، 1، طايتذٌُٝ )عبسايععٜع ايعُطٟ، اؿـطف ٚايكـٓاعات يف اؿذـاظ يف عكـط ايطغـٍٛ      

 (. 254ّ/ م1985ايسٚس١، َطنع ايرتاخ ايؿعيب يسٍٚ اـًٝر ايعطب١ٝ، 

ٝـّٛ نـاس١ٝ َـٔ نـٛاسٞ املسٜٓـ١ )املكسغـٞ،       املعٙ: قط١ٜ قطٜب١ َٔ زَؿل، ٚقس أقبشب اي (115)
 (. 5، ساؾ١ٝ ضقِ 31ضغا٥ٌ زَؿك١ٝ، م

ّ( خنب١ ايسٖط يف عذا٥  ايرب ٚايبشط، 1229ٖـ/ 727ؾٝذ ايطب٠ٛ: قُس بٔ أبٞ طاي  )ت (116)
 . 194ّ، م2013بريٚت، زاض ايعطب، 

 . 81ابٔ املربز، ضغا٥ٌ زَؿك١ٝ، م (117)

، 7، ابٔ ايعًُا٤ اؿٓبًٞ، ؾصضات ايصٖ ، ز312، م1ابٔ تػطٟ بطزٟ، املٌٓٗ ايكايف، ز (118)
 .681م

 . 329، م8ايػداٟٚ، ايه٤ٛ ايالَع، ز (119)

 . 272، م1ايػداٟٚ، ايه٤ٛ ايالَع، ز (120)

 . 86قُس أمحس ظٜٛز، ساي١ بالز ايؿاّ االقتكاز١ٜ، م (121)

 . 278، م1ابٔ تػطٟ بطزٟ، املٌٓٗ ايكايف، ز (122)



 ٖـ1436 قطّ( 64ف١ً داَع١ أّ ايكط٣ يعًّٛ ايؿطٜع١ ٚايسضاغات اإلغال١َٝ، ايعسز )    396

 (. 4، ساؾ١ٝ ضقِ 47ايكسمي١ )املكسغٞ، ضغا٥ٌ زَؿك١ٝ، مايؿاغٛض: أسس أسٝا٤ زَؿل  (123)

ّ( ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ، ؼكٝل: أمحس أبٛ َػـًِ  1372ٖـ/ 774ابٔ نجري: إمساعٌٝ بٔ عًٞ )ت (124)
; ابـٔ تػـطٟ بـطزٟ،    18، م14ّ، ز1987ٖــ/  1407، بريٚت، زاض ايهت  ايع١ًُٝ، 2ط

 . 146، م5املٌٓٗ ايكايف، ز

 .442، م8ب، زابٔ َٓظٛض، يػإ ايعط (125)

 . 88ضْا غعس محٛز، سطف ٚقٓاعات بالز ايؿاّ، م (126)

 . 386، م1ابٔ تػطٟ بطزٟ، املٌٓٗ ايكايف، ز (127)

 . 214، م7ايػداٟٚ، ايه٤ٛ ايالَع، ز (128)

 . 249، م3ابٔ سذط ايعػكالْٞ، ايسضض ايها١َٓ، ز (129)

 



ِٔ ايعًُا٤ ِٚسِطَؾِٗ يف زَؿل خالٍ  َٗ  397     ز. ؾطز قُس ايػبٝعٞ       ايعكط املًُٛنٞ َ

 ادرـــاملص

 ّ(.980ٖـ/ 370األظٖطٟ، قُس بٔ أمحس )ت

   ٜايًػ١، ؼكٝل: عبساهلل زضٜٚؼ، ايكاٖط٠.  تٗص 

 ّ(.1600ٖـ/ 1008األْطانٞ، زاٚز عُط )ت

     تصنط٠ أٚىل األيباب ٚاؾاَع يًعذ  ٚايعذاب، ؾطسٗا: عًٞ ؾريٟ، بـريٚت، َ غػـ١ عـع
 ّ. 1991ٖـ/ 1411ايسٜٔ، 

 ّ( 1474ٖـ/ 884ابٔ بػاّ، قُس بٔ أمحس )ت

 1968يسٜٔ ايػاَطا٥ٞ، بػساز، َطبع١ املعاضف، ْٗا١ٜ ايطتب١ يف طً  اؿػب١، ؼكٝل: سػاّ ا .ّ 

 ّ(.1499ٖـ/905ايبكطٟٚ، عال٤ ايسٜٔ بٔ عًٞ بٔ ٜٛغـ )ت

      ٔقؿشات فٗٛي١ َٔ تاضٜذ زَؿل يف عكط املُايٝو )تاضٜذ ايبكـطٟٚ( ؼكٝـل: أنـطّ سػـ
 اؿًيب، زَؿل، زاض املإَٔٛ يًرتاخ.

 .ّ(1482ٖـ/ 883أبٛ ايبكا٤، عبساهلل بٔ قُس ايبسضٟ )ت

 1980ٖـ/ 1400، بريٚت، زاض ايطا٥س ايعطبٞ، 1ْع١ٖ األْاّ يف قاغٔ أٌٖ ايؿاّ، ط .ّ 

 ّ(.1470ٖـ/874ابٔ تػطٟ بطزٟ، أبٛ اهاغٔ مجاٍ ايسٜٔ بٔ ٜٛغـ )

      ،املٌٓٗ ايكايف ٚاملػتٛيف بعس ايٛايف، ؼكٝل: قُس قُس أَني، ايكـاٖط٠، َطنـع ؼكٝـل ايـرتاخ
1984 .ّ 

 ّ(.1332ٖـ/ 723)ت ابٔ مجاع١، بسض ايسٜٔ

 .تصنط٠ ايػاَع ٚاملتهًِ يف  زاب ايعا  ٚاملتعًِ، بريٚت، زاض ايهت  ايع١ًُٝ 

 ّ(. 1004ٖـ/ 393اؾٖٛطٟ، إمساعٌٝ بٔ محاز )

  ،1984ايكشاح تاز ايًػ١ ٚقشاح ايعطب١ٝ، ؼكٝل، أمحس عبسايػؿٛض، بريٚت .ّ 

 ّ(.1448ٖـ/ 852ابٔ سذط ايعػكالْٞ، ؾٗاب ايسٜٔ أمحس بٔ عًٞ )ت

       بـريٚت، زاض ايهتـ  ايعًُٝـ١،    2إْبا٤ ايػُـط بأبٓـا٤ ايعُط،ؼكٝـل: قُـس عبساملعٝـس خـإ،ط ،
 ّ.1986ٖـ/1406

      بـريٚت، زاض  1ايسض ايها١َٓ يف أعٝإ امل١٦ ايجآَـ١، نـبط٘ ٚقـشش٘: عبـسايٛاضخ قُـس، ط ،



 ٖـ1436 قطّ( 64ف١ً داَع١ أّ ايكط٣ يعًّٛ ايؿطٜع١ ٚايسضاغات اإلغال١َٝ، ايعسز )    398

 ّ. 1997ٖـ/ 1418ايهت  ايع١ًُٝ، 

 ّ(.1229 ٖـ/626اؿُٟٛ، ؾٗاب ايسٜٔ ٜاقٛت بٔ عبساهلل )ت

       ،ٖــ/  1410َعذِ ايبًسإ، ؼكٝل: ؾطٜس عبـسايععٜع اؾٓـسٟ، بـريٚت، زاض ايهتـ  ايعًُٝـ١
1990 .ّ 

 ّ(.1405ٖـ/ 808ابٔ خًسٕٚ، عبسايطمحٔ بٔ قُس )ت

  ،ٍ1988املكس١َ، ؼكٝل: سذط عاقٞ، بريٚت، زاض َهتب١ ا ال .ّ 

 ّ(.1347ٖـ/ 748ايصٖيب، مشؼ ايسٜٔ قُس بٔ أمحس )ت

 بريٚت، زاض 1غالّ ٚٚؾٝات املؿاٖري ٚاألعالّ، ؼكٝل: َكطؿ٢ عبسايكازض عطا، طتاضٜذ اإل ،
 ّ.2005ٖـ/1426ايهت  ايع١ًُٝ، 

  .ايعرب يف خرب َٔ غري، ؼكٝل: قُس ايػعٝس بػْٝٛٞ، بريٚت، زاض ايهت  ايع١ًُٝ 

 ّ(.1805ٖـ/ 1205ايعبٝسٟ، قُس َطته٢ اؿػٝين )ت

  1984بسايؿتاح اؿًٛ، ايهٜٛب، تاز ايعطٚؽ َٔ دٛاٖط ايكاَٛؽ، ع .ّ 

 ّ(.1465ٖـ/ 771ايػبهٞ، تاز ايسٜٔ عبسايٖٛاب )ت

 ايكــاٖط٠، َ غػــ١ ايعًٝــا٤، 1َعٝــس ايــٓعِ َٚبٝــس ايــٓكِ، ؼكٝــل: قُــس ؾتشــٞ ايٓــازٟ، ط ،
 ّ. 2008ٖـ/ 1429

 ّ(.1497ٖـ/ 902ايػداٟٚ، مشؼ ايسٜٔ قُس بٔ عبسايطمحٔ )

 بـريٚت، زاض  1بط٘ ٚقـشش٘: عبـسايًطٝـ سػـٔ، ط   ايه٤ٛ ايالَع ألٌٖ ايكطٕ ايتاغع، ن ،
 ايهت  ايع١ًُٝ. 

 ّ(.1229ٖـ/ 727ؾٝذ ايطب٠ٛ، قُس بٔ أبٞ طاي  )

   ،2013خنب١ ايسٖط يف عذا٥  ايرب ٚايبشط، بريٚت، زاض ايعطب .ّ 

 ّ(.1362ٖـ/ 764ايكؿسٟ، قالح ايسٜٔ خًٌٝ أٜبو )ت

      ٖــ/  1411ع ؾـتاٜع ؾـتٛ تػـاضت،    ايٛايف بايٛؾٝات، اعتٓـا٤: إسػـإ عبـاؽ، بـريٚت، ؾطاْـ
1991 .ّ 

 ّ(.1515ٖـ/ 921بٔ طٛيٕٛ، مشؼ ايسٜٔ قُس )ت



ِٔ ايعًُا٤ ِٚسِطَؾِٗ يف زَؿل خالٍ  َٗ  399     ز. ؾطز قُس ايػبٝعٞ       ايعكط املًُٛنٞ َ

  .ايكال٥س اؾٖٛط١ٜ يف تاضٜذ ايكٛاؿ١ٝ، زَؿل، َطبٛعات فُع ايًػ١ ايعطب١ٝ 

      َؿان١ٗ اـالٕ يف سٛازخ ايعَإ، ؼكٝل: قُس َكـطؿ٢، ايكـاٖط٠، ٚظاض٠ ايجكاؾـ١ ٚاإلضؾـاز
 ّ. 1962ٖـ/ 1381ايكَٛٞ، 

 ّ(.1660ٖـ/ 1089بٔ ايعُاز اؿٓبًٞ، عبساؿٞ بٔ أمحس )تا

   زَؿـل، زاض ابـٔ نـجري،    1ؾصضات ايصٖ  يف أخباض َٔ شٖ ، ؼكٝل: قُس األضْـاؤٚط، ط ،
 ّ. 1991ٖـ/ 1412

 ّ(.1900ٖـ/ 1318ايكامسٞ، قُس غعٝس )ت

 1988، زَؿل، زاض طالغٞ، 1قاَٛؽ ايكٓاعات ايؿا١َٝ، ؼكٝل: واٖط ايكامسٞ، ط .ّ 

 ّ(.1362ٖـ/ 764ايهتيب، قُس بٔ ؾانط )ت

  .ؾٛات ايٛؾٝات، ؼكٝل: إسػإ عباؽ، بريٚت، زاض قازض 

 ّ(.1372ٖـ/ 774ابٔ نجري، إمساعٌٝ بٔ عًٞ )ت

      ٖــ/  1407، بـريٚت، زاض ايهتـ  ايعًُٝـ١،    2ايبسا١ٜ ٚايٓٗاٜـ١، ؼكٝـل: أمحـس أبـٛ َػـًِ، ط
1987 .ّ 

 (.1503ّٖـ/ 909ابٔ املربز، ٜٛغـ بٔ سػٔ )ت

 1998ٖـ/ 1408، بريٚت، زاض ايهجري، 1ضغا٥ٌ زَؿك١ٝ، ؼكٝل: قالح قُس اـُٝٞ، ط .ّ 

 ّ(.1441ٖـ/ 845املكطٜعٟ، أمحس بٔ عًٞ )ت

   يبٓـإ، زاض ايهتـ    1زضض ايعكٛز ايؿطٜس٠ يف تطادِ األعٝإ املؿٝس٠، ؼكٝل: قُـس عجُـإ، ط ،
 ّ. 2009ايع١ًُٝ، 

 ّ(.1311ٖـ/ 711ابٔ َٓظٛض، قُس بٔ َهطّ )ت

  ،2004يػإ ايعطب، بريٚت، زاض قازض .ّ 

 ّ(.1508ٖـ/ 914ايْٛؿطٜػٞ، أمحس بٔ  ٢ٝ )ت

          املٓٗر ايؿا٥ل ٚاملٌٓٗ ايطا٥ل ٚاملع٢ٓ ايال٥ـل بـآزاب املٛثـل ٚأسهـاّ ايٛثـا٥ل، ؼكٝـل: يطٝؿـ١
 ّ. 1997ٖـ/ 1418اؿػين، املػطب، ٚظاض٠ األٚقاف ٚايؿ ٕٚ اإلغال١َٝ، 



 ٖـ1436 قطّ( 64ف١ً داَع١ أّ ايكط٣ يعًّٛ ايؿطٜع١ ٚايسضاغات اإلغال١َٝ، ايعسز )    400

 عــــاملراج

 ِ ظعطٚض إبطاٖٝ

  ،1993ٖـ/ 1413اؿٝا٠ االدتُاع١ٝ يف بالز ايؿاّ يف ايعكطٜٔ األٜٛبٞ، ٚاملًُٛنٞ، زَؿل .ّ 

 أنطّ سػٔ ايعًيب

 1982ٖـ/ 1402، ايؿطن١ املتشس٠، 1زَؿل بني عكط املُايٝو ٚايعجُاْٝني، ط .ّ 

 سػٔ ايباؾا

 ١1966 ايعطب١ٝ، ايؿٕٓٛ اإلغال١َٝ ٚايٛوا٥ـ ع٢ً اآلثاض ايعطب١ٝ، ايكاٖط٠، زاض ايٓٗه .ّ 

 قالح ايسٜٔ املٓذس 

 1967، بريٚت، زاض ايهت  اؾسٜط، 1َس١ٜٓ زَؿل عٓس اؾػطاؾٝني ٚايطسايني املػًُني، ط .ّ 

 عبسايععٜع ايعُطٟ 

  ٍٛاؿطف ٚايكٓاعات يف اؿذاظ يف عكط ايطغايسٚس١، َطنع ايرتاخ ايؿـعيب يـسٍٚ   1، ط ،
 ّ. 1985اـًٝر ايعطب١ٝ، 

 ؾ از ايعازٍ 

 جملتُع ايؿاَٞ، زَؿل، ٚظاض٠ ايجكاؾ١ ٚاإلضؾاز ايكَٛٞ. ا 

 قتٝب١ ايؿٗابٞ

      َعذِ زَؿل ايتاضمٞ يألَانٔ ٚاألسٝا٤ ٚاملؿسات َٚٛقعٗا ٚتاضمٗـا، زَؿـل، ٚظاض٠ ايجكاؾـ١
 1999ّايػٛض١ٜ، 

 قُس أمحس ظٜٛز 

        ل، زاض ساي١ بالز ايؿاّ االقتكاز١ٜ َٓص ايعكـط ايطٛيـْٛٞ ستـ٢ ْٗاٜـ١ ايعكـط ايؿـاطُٞ، زَؿـ
 ايؿهط. 

 قُس سػني قاغٓ٘ 



ِٔ ايعًُا٤ ِٚسِطَؾِٗ يف زَؿل خالٍ  َٗ  401     ز. ؾطز قُس ايػبٝعٞ       ايعكط املًُٛنٞ َ

  ،ٌ2001تاضٜذ َس١ٜٓ زَؿل خالٍ اؿهِ ايؿاطُٞ، زَؿل، األٚا٥ .ّ 

 قُس نطز عًٞ 

 1983ٖـ/ 1403، زَؿل، َهتب١ ايٓٛضٟ، 2خطط ايؿاّ، ط .ّ 

 َؿٝس نٝاٍ

  .َٞٛؾٕٓٛ ٚقٓاعات زَؿك١ٝ، زَؿل، ٚظاض٠ ايجكاؾ١ ٚاإلضؾاز ايك 

 ْاقط قُس اؿاظَٞ 

 2009ٖـ/ ١ًُٝ1430 يف زَؿل يف ايعكط األٜٛبٞ، َه١ املهط١َ، داَع١ أّ ايكط٣، اؿٝا٠ ايع .ّ 




