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 األوضاع السًاسًة واحلضارية يف احلجاز مو خالل كتاب تاريخ املىصل لألزدي  

 املقدمة:

قاّ املؤضخٕٛ ايعطب بسٚض نبري يف تـسٜٚٔ َـا ٚقـع يف ايـبالز اإلغـال١َٝ َـٔ       
أذساث، ٚنإ يهـٌ َـِٓٗ َٓٗحـ٘ يف اييـ يٝل ٚاييصـٓٝل،  ُـِٓٗ َـٔ أضر ي َـِ         
ٚاملًٛى، َِٚٓٗ َٔ ؼسث عٔ ايفطم ٚاملًٌ ٚايٓرٌ، َِٚٓٗ َٔ تطجِ يًُرـسني  أٚ  

ِٓٗ أٜطًا َٔ عين غطط احلٛاضط ٚايبالز، ٚأ طزٚا املصٓفات يهـٌ قـكع   َٚ ،ايفكٗا٤
َٔ ايبالز. ٜٚ تٞ نياب األظزٟ "تاضٜذ املٛقٌ" َٔ أبطظ ايهيب يف ٖصا اجلاْب، ٜٚعيرب 
َصٓف٘ َيُٝعًا مبازت٘ ايع١ًُٝ امليٓٛع١،   قبح َطجعًا يهثري َـٔ املـؤضخ  ٚايبـاذث ،    

يف نياب٘، قس ز عٓا إلَعإ ايٓعط يف ذليٜٛات٘ ملعط ـ١  ٖٚصا اييُٝع ايصٟ ذعٞ ب٘ األظزٟ 
َا ذفٌ ب٘ َٔ َعًَٛات تاضطل١ٝ غـري شات ايصـ١ً بيـاضٜذ املٛقـٌ، ٚقـس أيفٝٓـا  ٝـ٘        
َعًَٛات نيّط٠ ٚجسٜس٠ عٔ تاضٜذ بالز احلحاظ مل ًٜيفت هلا ايهثري َٔ املٗـيُ  بيـاضٜذ   

إٔ ًْكـٞ ايطـ٤ٛ عًـ٢ األٚضـاع     َٚٔ ٖصا املٓطًل ضأٜٓا  ،املٓطك١ َٔ ايباذث  احملسني 
املٛقـٌ يـ ظزٟ، ٚهعٗـا يف     ايػٝاغ١ٝ ٚاحلطاض١ٜ يف احلحاظ َٔ خالٍ نياب تاضٜذ
 قايب ٚاذس نيِ قٝاغيٗا مبا ٜيٓاغب َع املاز٠ ايع١ًُٝ. 

ٚقس ذعٞ ٖصا ايهياب باٖيُاّ نبري ذٝث ذكل أنثـط َـٔ َـط٠،  طبـع اجلـع٤      
ّ(، ٚطبع 838 -719ٖـ/ 224 – 101)ايثاْٞ بيركٝل ايسنيٛض عًٞ ذبٝب١ َٔ غ١ٓ 

َط٠ أخـط٣ بيركٝـل ايـسنيٛض أعـس عبـساد ذلُـٛز يف جـعأٜٔ، ٚذـاٍٚ ٖـصا احملكـل           
،  ـسٕٚ األذـساث   (1)اغيهُاٍ ايػٓٛات ايٓاقص١ َٔ رلطٛطي  بساض ايهيـب املصـط١ٜ  

ّ(، عسا ايػٓٛات ايـ  مل تـسٕٚ يـس٣ احملكـل     945 – 637ٖـ/ 334 – 16َٔ غ١ٓ )
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ّ(، ايـ  مل تـسٕٚ   841-839ٖــ/  227 – 225)إىل ايػٓٛات َٔ  ايػابل، باإلضا ١
أذسانيٗا، ٚاعيُست يف ٖصا ايبرث ع٢ً ايطبع١ األخط٣ يياضٜذ األظزٟ يًُركل أعس 

 عبساد ذلُٛز.

ٚٚ كًا ملا أًَي٘ املاز٠ ايع١ًُٝ امليٛا ط٠ ٚاقيطي٘ طبٝع١ ايبرث  كس مت تكػُٝ٘ 
ًٝكٞ ايط٤ٛ ع٢ً ذٝا٠ األظزٟ ٚنياب٘ تاضٜذ يكػُ ، جا٤ األٍٚ َُٓٗا بعس املكس١َ ي

املٛقٌ،  ؿٌُ ذٝات٘ َٚؤيفات٘، نيِ أ١ُٖٝ نياب٘، َٚٓٗح٘ يف ت يٝف٘، َٚصازضٙ. أَا 
 هإ عٔ األٚضاع ايػٝاغ١ٝ ٚاحلطاض١ٜ يف  –ٖٚٛ َطتهع ايبرث  –ايكػِ ايثاْٞ 

نيِ ايٓاذ١ٝ  طِ ٖصا احملٛض ايٓاذ١ٝ ايػٝاغ١ٝ،  ،احلحاظ نُا تٓاٚهلا األظزٟ يف نياب٘
االقيصاز١ٜ، نيِ ايٓاذ١ٝ اإلزاض١ٜ اي  مشًت عٓصطٜٔ: ٚال٠ احلحاظ ٚٚال٠ احلخ، ٚبعس 
شيو تٓاٚيٓا ايٓاذ١ٝ ايعُطا١ْٝ، ٚعكب شيو ؼسنيٓا عُا أَسْا ب٘ األظزٟ َٔ َعًَٛات 
عٔ أنيط املؿهالت ايطبٝع١ٝ ع٢ً ذحاد بٝت اد احلطاّ، نيِ جا٤ت بعس شيو اخلامت١ 

 تيبع أِٖ ايٓيا٥خ اي  تٛقٌ إيٝٗا ايبرث. ٚ ٝٗا ذاٚيٓا 

ٚأٚز إٔ أْٛٙ ٖٓا باملٓٗخ ايصٟ اتبعي٘ يف ٖصا ايبرث،  كس ٚضعت تطه١ 
ي عالّ ٚايبًسإ اي  ٚضز شنطٖا يف نيٓاٜا ايبرث يًيعطٜل بٗا، باإلضا ١ إىل ؾطح 

 املفطزات اي  ؼياد إىل شيو. 

نإ ع٢ً ايٓرٛ اآلتٞ: عٓس ٚضٚز أَا تطتٝب املصازض ٚاملطاجع يف اهلٛاَـ  كس 
، نيِ اتبعي٘ بصنط (اغِ ايؿٗط٠ ي٘)املصسض أٚ املطجع ألٍٚ َط٠، شنطت يكب املؤيل 

امس٘ األٍٚ نيِ تاضٜذ ٚ ات٘، نيِ اغِ ايهياب نيِ َهإ ايٓؿط، ٚزاضٙ، ٚظَاْ٘،نيِ اجلع٤ 
ط ٚايصفر١. ٚعٓس االغيدساّ ايثاْٞ يًُصسض أٚ املطجع شنطت اغِ املؤيل، نيِ رليص
الغِ نياب٘، نيِ اجلع٤ ٚايصفر١، يف نٌ َط٠، ٚعٓس شنط قاذب ايهياب يف املنت  فٞ 
اهلاَـ انيفٞ بصنط رليصط ايهياب، ٚاجلع٤، ٚايصفر١، نُا اغيدسَت بعض ايطَٛظ 

 َٓٗا )ز.ت( بسٕٚ تاضٜذ طباع١، ٚ )د( يًحع٤، ٚ )ص( يًصفر١.
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 أواًل: األزدي، حًاته ومؤلفه تاريخ املىصل:

 األزدي:  ـ حًاة  1

ٖٛ ايؿٝذ احلا غ اإلَاّ أبٛ ظنطٜا ٜعٜس بٔ ذلُس بٔ إٜاؽ " أٚ إيٝاؽ " بٔ 
ٖـ/ 334، ال ٜعطف تاضٜذ َٝالزٙ، ٚناْت ٚ ات٘ غ١ٓ )(2)ايكاغِ األظزٟ املٛقًٞ

، ٚضمبا ٚيس أٜاّ قيٌ امليٛنٌ ع٢ً ٜس (3)ّ(،ٖٚٞ غ١ٓ زخٍٛ ايبٜٛٗٝ  بػساز945
، ٚاألظزٟ َؤضر أٌٖ (4)، أٚ بعس شيو بكًٌّٝ(861ٖـ /247اجلٓٛز األتطاى عاّ )

املٛقٌ، تٛىل َٓصب ايكطا٤ يًعباغٝ   ٝٗا، إال أْ٘ ال ٜعطف تاضٜذ تٛيٝ٘ ي٘، ٚال 
 .(5)ؾ٤ٞ َٔ غريت٘ يف ايكطا٤

َٚٔ األيكاب اي  ٚقل بٗا األظزٟ يكب احلـا غ،  هـإ ذا عـًا َـٔ ضجـاٍ      
املػـًُ  َٚـٔ شٟٚ ايـطأٟ     احلسٜث ٚأيل نيابًا عٔ احملـسني ، ٖٚـٛ إَـاّ َـٔ أ٥ُـ١     

 . (6)ٚذاًَٞ ايثكا ١

 ـ مؤلفاتــــه: 2

ي ظزٟ نيالني١ َؤيفات ١َُٗ، أٚهلُا نياب " ايكبا٥ٌ ٚاخلطط "،ٖٚٛ َفكٛز، ٚقس 
بكٛي٘: " يف نياب تطهي٘: ايكبا٥ٌ ٚاخلطط "،  (7)أؾاض إيٝ٘ يف نياب٘ تاضٜذ املٛقٌ

بكٛي٘: " ٚقس  (8)ٝ٘ أٜطًا يف تاضٜذ املٛقٌٚنياُْٝٗا نياب " طبكات احملسني  "، ٚقس أؾاض إي
شنطْا أخباض املعا ٢ يف نياب طبكات احملسني "، ٚهلصا ايهياب ؾٗط٠ نبري٠ يف نيب 

. أَا نيايث َؤيفات٘  ٗٛ " تاضٜذ املٛقٌ "، ٚغٛف ْيرسث عٓ٘ بؿٞ َٔ (9)املي خطٜٔ
 اييفصٌٝ نْٛ٘ ذلٛض ذسٜثٓا يف ٖصا ايبرث.
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 هنًته، مههجه، ومصادره:  ـ كتاب تاريخ املىصل: أ 3

 أ ـ أهنًتــه: 

ٜي يل َٔ نيالني١ أجعا٤، ٚمل ٜػًِ َٓ٘ َٔ عٛازٟ ايـعَٔ غـ٣ٛ اجلـع٤ ايثـاْٞ،     
ّ(، بٝــس إٔ 838 – 719ٖـــ / 224 – 101ايــصٟ ٜيٓــاٍٚ أذــساث ايػــٓٛات َــٔ )

ّ(، ضمبـا  769ٖــ/ 152ّ( ٚغـ١ٓ ) 741ٖـ/124ايهياب طلًٛ َٔ شنط أذساث غ١ٓ )
 . (10)ٜيرسث عٓٗا املؤيل ْفػ٘ أغفًٗا ايٓاغذ أٚ مل

ٜؿري عٓٛإ ايهياب إىل أْ٘ ٜؤضر ملس١ٜٓ املٛقٌ، ٚتسيٓا قطا٠٤ ايهيـاب عًـ٢ إٔ   
األظزٟ مل ٜطز إٔ ٜٓؿ٤٢ تاضطلًا خاقًا ملس١ٜٓ املٛقٌ ٜكيصط  ٝ٘ ع٢ً شنط أخباضٖا، بـٌ  

كص اتطح أْ٘ أؾاض إىل ايياضٜذ ايعاّ يًسٚي١ اإلغال١َٝ، ضغِ َا ؾـاب٘ َـٔ أٚجـ٘ ايـٓ    
 . (11)ٚايكصٛض يف شنط بعض ايكطاٜا ايياضطل١ٝ امل١ُٗ َٚعاجليٗا

ٜٚعس نياب األظزٟ أٍٚ َصـٓل يف تـاضٜذ املٛقـٌ، ٚايطا٥ـس األٍٚ يف شيـو، ٚأقـبح       
 .  (12)نياب٘ َصسضًا أغاغًٝا ْكٌ عٓ٘ َٔ جا٤ بعسٙ َٔ املؤضخ  ممٔ زْٚٛا يف تاضٜذ املٛقٌ

ٔ تاضٜذ احلحاظ َـٔ أذـساث، ٚبعـس    َٚا ُٜٗٓا ٖٓا إٔ ْصنط َا أٚضزٙ املؤيل ع
االطالع ٚاغيكصا٤ املعًَٛات اتطح إٔ األظزٟ قس تٓاٍٚ تاضٜذ احلحـاظ ذٝـث نـإ    
ٜصنط بعض احلٛازث غري شات ايص١ً بياضٜذ املٛقٌ، ٚيهٓٗا َطتبط١ مبحط٣ اييـاضٜذ  
اإلغالَٞ ايعاّ، ْٚػيؿل شيو مما شنطٙ عٔ األٚضاع ايػٝاغ١ٝ ٚاحلطاض١ٜ يًرحـاظ  

 رات ايياي١ٝ َٔ ٖصا ايبرث. يف ايصف

 ب ـ مههجــه: 

مما ٜالذغ يف َٓٗخ األظزٟ أْ٘ ضتب نياب٘ تاضٜذ املٛقٌ ع٢ً ايػٓ ، ٖٚٞ 
ايططٜك١ احلٛي١ٝ املعطٚ ١ اي  أيفٗا أنثط املؤضخ  املػًُ ، نُا ٜالذغ ع٢ً املؤيل 

ّٕٚ أْ٘ ٚضع يف بعض األذٝإ عٓاٜٚٔ احلٛازث ايياضطل١ٝ اي  ٜيرسث عٓٗا، ٚ ٜس
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أذسانيٗا ايياضطل١ٝ، نيِ ٜرتنٗا  ح ٠، ٜٚيرسث عٔ قط١ٝ أخط٣ ال ق١ً هلا بايعٓٛإ 
 ايصٟ زّْٚ٘. 

ٚقس أنيط اٖيُاَ٘ بعًِ احلسٜث ـ نُا أؾطْا ـ يف نيابي٘ ايياضطل١ٝ  ٓطاٙ ٜػًو 
َػًو احملسني  يف إٜطاز ايطٚا١ٜ ايياضطل١ٝ ايؿف١ٝٗ، ٜٚٛضز غًػ١ً إغٓازٖا، ٜٚهيفٞ 

١ زٕٚ إٔ ٜٓكسٖا أٚ ضلًًٗا، ٜٚالذغ أٜطًا أْ٘ نإ ذطٜصًا ع٢ً تسٜٚٔ بصنط ايطٚاٜ
 . (13)األخباض اخلاق١ عٝا٠ ايعًُا٤ املػًُ  ٚغريِٖ، ٚخاق١ عًُا٤ املٛقٌ

 ج ـ مصــادره:  

ذعٝت املٛقٌ بايٓصٝب األٚ ط َٔ املعًَٛات يف نياب تاضٜذ املٛقٌ، ٚشيو 
ٚقبا٥ًٗا، ٚميهٔ إٔ سلصط َصازض األظزٟ  ألٕ األظزٟ َٔ أًٖٗا ٚع٢ً َعط ١ بياضطلٗا

 اي  اعيُس عًٝٗا أٚ َٛاضزٙ يف شنط َازت٘ ايياضطل١ٝ يف َصسضٜٔ ُٖا: 

1-    ٘ : " ٚمل أعُـٌ ٖـصا   (14)َؤيفات َٔ غبكٛٙ أٚ عاقطٚٙ: ٖٚٛ ٜؿـري يف نيابـ٘ بكٛيـ
ايياضٜذ َٔ نياب َعٍُٛ َؤيل اعيُست  ٝ٘ ع٢ً أَط املٛقٌ خاق١، ٚإمنا ٖصا 

نيب ؾي٢، ٚقس شنطت َـا ٚجـست ٚمل أعـسٍ عـٔ ايصـسم"، ٖٚـصا        ايياضٜذ َٔ
ٜٛضح أْ٘ اغيك٢ َازت٘ َٔ نيب عس٠، إال أْ٘ مل ٜصنط عٓاٜٚٔ ايهيب اي  اعيُـس  

 ".قاٍ:.... : "أخربت عٔ خًٝف١ بٔ خٝاط(15)عًٝٗا، ٚانيف٢ بصنط أقرابٗا، نكٛي٘

املصسض اجلع٤ األنرب َٔ ايطٚا١ٜ ايؿف١ٝٗ: متثٌ املاز٠ ايياضطل١ٝ اجملُٛع١ َٔ ٖصا  -2
نياب٘، ٚاملٓٗخ ايصٟ اتبع٘ يف شيو ٖٛ َٓٗخ َٔ غبكٛٙ أٚ عاقطٚٙ، ٚالغُٝا أْ٘ 
نإ ذلسنيًا،  ٗٛ ٜبسأ باإلؾاض٠ إىل ايطاٟٚ ايصٟ ْكٌ ي٘ احلسٜث نيِ ٜيسضد يف شنط 
ايطٚا٠ ذي٢ ٜصٌ إىل ايطاٟٚ األٍٚ يًدرب، ٚقس تطٍٛ غًػ١ً ايطٚا٠ إىل غي١ أٚ 

صط إىل انيٓ ، ٚمل ٜهِيل بطٚاٜات أٖايٞ املٛقٌ، ٚإمنا اعيُس ع٢ً مخػ١ ٚقس تكي
 .(16)ضٚاٜات َه١ٝ 
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 ثانًًا: األوضاع السًاسًة واحلضارية يف احلجاز كنا تهاوهلا األزدي يف كتابه.

ذعٝت بالز احلحاظ َٛضٛع ايبرث بٓصٝب ال ب ؽ ب٘ يف نياب تاضٜذ 
، ذٝث إْ٘ مل ُٜكِ يف َه١ (17)ايطٚا٠ املٛقٌ، ٚاغيك٢ املؤيل َععِ َعًَٛات٘ عٓٗا َٔ 

أٚ املس١ٜٓ، إال إٔ شيو مل ميٓع٘ َٔ ايٛقٛف ع٢ً بعض اجلٛاْب يف شيو اإلقًِٝ يف 
نيٓاٜا ذسٜث٘ عٔ املٛقٌ،   َسْا مبعًَٛات ق١ُٝ عٔ األذٛاٍ ايػٝاغ١ٝ ٚاالقيصاز١ٜ 

 ٚاإلزاض١ٜ ٚايعُطا١ْٝ، غًٓكٞ عًٝٗا ايط٤ٛ يف ايعطض اييايٞ: 
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أَسْا األظزٟ يف نياب٘ مبعًَٛات َيٓٛع١ عٔ بعض األذساث ايػٝاغ١ٝ اي  
ذسنيت يف احلحاظ عا١ًَ ٚيف َه١ املهط١َ ٚاملس١ٜٓ املٓٛض٠ خاق١ً، ٚاي  شنطتٗا املصازض 

 .(19)ٚايعا١َ (18)ايياضطل١ٝ امليدصص١

شنـط  ، ٚشنط َٛقع١ احلط٠، نُا (20) ّ(682ٖـ/ 63 كس تهًِ عٔ أذساث عاّ )
ذازني١ خًع اخلًٝف١ األَـٟٛ ٜعٜـس بـٔ َعاٜٚـ١ يف املسٜٓـ١. ْٚالذـغ إٔ األظزٟ ٜـصنط        
ايطاٟٚ ايصٟ ْكٌ َٓـ٘ ايطٚاٜـ١، ٚقـس شنـطت احلازنيـ١ املصـازض األخـط٣ بؿـ٤ٞ َـٔ          

ّ(   ؾـاض  683ٖـ/64)ٟ شنط املٛقع١ يف ذٛازث عاّ . نيِ اغيهٌُ األظز(21)اييفصٌٝ
  ٞ طٚد اجلـٝـ بعـس شيـو إىل َهـ١ ملكابًـ١      ، ٚخـ (22)يكياٍ أٌٖ املس١ٜٓ يًحـٝـ ايؿـاَ

ٟ  (23) ْصًا ٚقس شنط ابٔ األنيري ٖصٙ احلازني١ عبساد بٔ ايعبري، ، (24)، نُـا شنطٖـا األظز
 ٚقس ٜهٕٛ ابٔ األنيري اعيُس عًٝ٘، ٚمل ٜصطح بصيو.  

ٚتٛقل األظزٟ بعس شيو عٔ شنط األذساث ايػٝاغ١ٝ يف احلحاظ ذي٢ عاّ 
خلًٝف١ األَٟٛ عبس املًو بٔ َطٚإ احلحاد بٔ ّ( عٓسَا شنط إضغاٍ ا691ٖـ/ 72)

، بُٝٓا شنط (26)، ٜٚيفل األظزٟ يف شيو َع ايطربٟ(25)ٜٛغل إىل َه١ يكياٍ ابٔ ايعبري
 . (27)ّ(692ٖـ/ 73ابٔ األنيري تٛجٝ٘ احلحاد يًرحاظ يف ذٛازث عاّ )
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أخص هاع١ َٔ اخلٛاضد  (28)ّ( أؾاض إىل إٔ ٚايٞ املس712١ٜٖٓـ/ 94ٚيف عاّ )
" (29)ًِٗ ٚبعث بطؤٚغِٗ إىل احلحاد، ْٚاز٣: " بط٥ت ايص١َ ممٔ آ٣ٚ عطاقًٝاٚقي

ٖـ/ 125، ٚيف عاّ )(30)ٚانيف٢ األظزٟ يف ٖصٙ احلازني١ باإلؾاض٠ إيٝٗا زٕٚ تفصٌٝ
،  كابًِٗ ذلُس (31)ّ( أؾاض إىل قسّٚ بعض ْكبا٤ بين ٖاؾِ َٔ خطاغإ إىل َه742١

 . (33)ٓ٘، طلربْٚ٘ ب بٞ َػًِ َٚا ضأٚا َ(32)بٔ عًٞ

نُا أؾاض األظزٟ إىل األذساث اي  تكع يف َٛاغِ احلخ، َٚٔ شيو َا ذـسث  
إىل َه١ بًخ بـٔ   (34)ّ( َٔ ظٗٛض اخلٛاضد، ذٝث ٚج٘ ابٔ ضل746٢ٖٝـ/ 129عاّ )
يف عؿــط٠ آالف، ٚأَــطٙ إٔ ٜكــِٝ  (36). يف غــبعُا١٥، ٚٚجــ٘ بعــسٙ أبــا عــع٠(35)عكبــ١
، (38)ت بِٝٓٗ ٚب  ٚايٞ َه١ ٚاملسٜٓـ١ ، ٚنإ ايٓاؽ يف عط ١ ٚذسنيت َطاغال(37)مبه١

 .(39)ٚاْيٗت بسخٛهلِ َه١ بعس إٔ ْفطٚا َٓٗا
َٚٔ احلٛازث اي  جطت يف َٛغِ احلخ ٚأؾاض إيٝٗا األظزٟ َا نإ ٜيعًل 

ّ( ذخ  ٝٗا إبطاِٖٝ بٔ ذلُس بٔ 748ٖـ/ 131بايسع٠ٛ ايعباغ١ٝ، ذٝث إْ٘ يف عاّ )
 . (41)احلطَ  ٚاجيُع ذٛي٘ ايٓاؽ، َٚع٘ إخٛت٘ ٚأٚالزٙ ٚشاع قٝي٘ يف (40)عًٞ

ٜٚػيُط األظزٟ بصنط بعض األذساث اي  تكع يف َٛغِ احلخ، َٚٔ شيـو َـا   
ّ( إٔ أبا جعفط املٓصٛض نإ ذاجًا ٚعٓسَا نإ ٜكِٝ 761ٖـ/ 144أؾاض إيٝ٘ يف عاّ )

اغيسع٢ ؾدص  َٔ أٖـٌ املسٜٓـ١ املٓـٛض٠ ُٖٚـا عبـساد بـٔ ذػـٔ بـٔ          (42)بايطبص٠
،ٚمل صلٝباٙ (45)، ٚغ هلُا عٔ ذلُس بٔ عبساد (44)بٔ عبساد بٔ عُطٚٚذلُس  (43)ذػٔ

يػؤاي٘  كاّ بططب ذلُس بٔ عبساد بٔ عُطٚ ضطبًا ؾسٜسًا، ٚعٌ عبساد بـٔ ذػـٔ   
 . (46)ٚأٌٖ بٝي٘ إىل ايعطام َٚاتٛا يف ذبػ٘

ّ( أؾاض إىل خطٚد ذلُس بـٔ عبـساد باملسٜٓـ١ املٓـٛض٠،     762ٖـ/145ٚيف عاّ )
، ٚقس أٚضز املطاغالت اي  متت ب  اخلًٝف١ أبٛ جعفـط ٚذلُـس بـٔ    (47)باملٗسٟٚتػ٢ُ 
ذلُس ، نُا أؾاض إىل إضغاٍ أبٞ جعفط املٓصٛض هاع١ إىل املس١ٜٓ يًكطا٤ ع٢ً (48)عبساد

 . (49)األخري بٔ عبساد يف ايػ١ٓ ْفػٗا، ٚذسٚث ايكياٍ ب  ايطط  ، ٚاْي٢ٗ بكيٌ



 ٖـ1436ضبٝع ايثاْٞ  1د ( 65دل١ً جاَع١ أّ ايكط٣ يعًّٛ ايؿطٜع١ ٚايسضاغات اإلغال١َٝ، ايعسز )  378

ّ( خـطد ٚايـٞ   785ٖــ/  169ظزٟ أْ٘ يف عاّ )َٚٔ احلٛازث اي  أٚضزٖا األ
، َٚع٘ بعض أتباع٘ ٚتكـابًٛا َـع احلػـ  بـٔ عًـٞ      (50)َه١ ٖٚٛ غًُٝإ بٔ َٓصٛض

 . (52)عًٞ ٚذسنيت َعطن١ ب  ايطط  ، ٚشيو ّٜٛ ايرت١ٜٚ، ٚقيٌ  ٝٗا احلػ  بٔ، (51)بفذ

نيٓاٜـا   ٜٚػيُط األظزٟ يف شنط َا ٜكّٛ ب٘ اخلًفا٤ ايعباغٕٝٛ يف َٓطك١ احلحاظ يف
ٖــ/  186ذسٜث٘ عٔ املٛقٌ يف أَٛض ايػٝاغ١ ٚاإلزاض٠ ٚايعُطإ،  ٝصنط أْ٘ يف عـاّ ) 

ّ( جسز ٖاضٕٚ ايطؾٝس ايبٝع١ البٓ٘ ذلُس األَ  املدًٛع، ٚيعبساد )امل َٕٛ( َٔ 802
بعسٙ، ٚشيو يف َه١ املهط١َ، ٚنيب بُٝٓٗـا ؾـطٚطًا أؾـٗس عًٝٗـا ايكطـا٠ ٚايفكٗـا٤       

 . (53)ٚعًكٗا ع٢ً ايهعب١

َٚٔ احلٛازث ايػٝاغـ١ٝ ايـ  أؾـاض إيٝٗـا األظزٟ ذازنيـ١ احلػـ  بـٔ ذػـٔ         
، ٚقـ٢ً ايٓـاؽ يف   (55)ّ( ٚقس خطد ٚايٝٗا 814ٖـ/ 199غ١ٓ ) (54)األ طؼ يف َه١

 . (56)عط ١ بسٕٚ خطب١ ٚبال إَاّ، ٚزخٌ َه١ يٝاًل ٚأت٢ عط ١ نيِ َعزيف١

ايػٝاغـ١ٝ   ْٚط٣ إٔ األظزٟ بعس شيو ايياضٜذ ٜٓصطف عٔ أٟ شنـط يًرـٛازث  
اي  ذسنيت يف احلحاظ، ٚضمبا اْؿـػٌ بيـسٜٚٔ أذـساث املٛقـٌ خـالٍ تًـو ايفـرت٠،        

 (57)ّ(، ذٝث ٜؿري إىل َا ذسث َٔ بين ُغ844ًِٖٝـ/ 230ٜٚعٛز بعس شيو يف عاّ )
ٚقياهلِ َع أٌٖ املس١ٜٓ ٖٚعمييِٗ، مما أز٣ إىل إٔ ٜٛج٘ إيِٝٗ اخلًٝف١ ايعباغـٞ ايٛانيـل   

، ٚيف (59)اغيطاع إٔ ٜ غط َِٓٗ عسزًا نبريًا، ٚضلبػـِٗ يف املسٜٓـ١  ،  (58)قا٥سٙ بػا ايهبري
ّ( شنط َا نإ َـٔ  عـٌ أٖـٌ املسٜٓـ١ بكيـاهلِ َـٔ نـإ        845ٖـ/ 231ايعاّ اييايٞ )

حملاضب١ َٔ تػًب عًٝٗا َٔ  (60)باحلبؼ َٔ بين ُغًِٝ، نُا إٔ بػا ايهبري تٛج٘ إىل  سى
عطـِٗ األَـإ، ٖٚـطب بعطـِٗ،     ، ٚاغيطاع إٔ ٜ غط بعطِٗ، ٚطًب ب(61)بين  عاض٠

ٚزعـاِٖ إىل   (62)ٚشٖب مبـٔ َعـ٘ إىل املسٜٓـ١، نُـا اتصـٌ بـبعض ايكبا٥ـٌ األخـط٣        
 .(63)اييرايل َع٘
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َٚٔ احلـٛازث ايبـاضظ٠ ايـ  ذـسنيت يف احلحـاظ ٚشنطٖـا األظزٟ أْـ٘ يف عـاّ         
 ، مما زعـا عاًَـٗا إىل اهلـطٚب،   (64)ّ( ظٗط إمساعٌٝ بٔ ٜٛغل يف َه865١ٖـ/ 251)

عٌٝ َه١ ْٚٗب األَٛاٍ ٚغطم نػ٠ٛ ايهعب١، نيِ اػ٘ بعس شيـو إىل املسٜٓـ١    سخٌ إمسا
نيِ عاز إمساعٌٝ َط٠ أخط٣ إىل َهـ١، نيـِ اػـ٘ إىل جـس٠، ٚأخـص       ٗطب عاًَٗا أٜطًا، 

ٚغـًب   ذـاد،  1100األَٛاٍ َٔ اييحاض، ٚبعـسٖا تٛجـ٘ إىل عط ـ١ ٚقيـٌ َـٔ احلحـاد سلـٛ        
 . (65)ٛا بعط ١، ٚبعس شيو عاز إىل جس٠ايٓاؽ; مما أز٣ إىل ٖطٚبِٗ إىل َه١ ٚمل ٜكف

ٚمل تكيصط األذساث اي  ٜصنطٖا األظزٟ َٔ ايٓاذ١ٝ ايػٝاغ١ٝ ع٢ً ايكٝازات 
املٛجٛز٠ يف املٓطك١، ٚإمنا ٜصنط بعض احلٛازث ٚاملؿهالت اي  ؼسث ب   ٦ات 
ٔ اجمليُع، َٔ شيو َا ذسث ب   ٦  اخلٝاط  ٚاجلعاضٜٔ َٔ قياٍ مبه١ ّٜٛ ايرت١ٜٚ َ

 . (66)ّ(، مما أز٣ إىل قيٌ أعساز 875َِٖٗٓـ/ 262عاّ )

ّ( ذــسنيت  يٓــ١ باملسٜٓــ١ املٓــٛض٠ بــ  ايعًــٜٛ  879ٖـــ/266أٜطــًا يف عــاّ )
، ٚاألظزٟ (67)ٚاجلعفط١ٜ، نُا تعطض األعطاب يف ايػ١ٓ ْفػٗا يهػ٠ٛ ايهعب١ ْٚٗبٖٛا

 ذساث  ٝٗا.بصيو ٜهؿل يٓا أنيط  ٦ات اجمليُع املٛجٛز٠ يف املٓطك١ يف غري األ

ــاّ      ــٞ ع ــاظ،  ف ــ١ احلح ــ١ٝ يف َٓطك ــٛازث ايػٝاغ ــصنط احل ــيُط األظزٟ ب ٜٚػ
ٕ       883ٖـ/270)  (68)ّ( ٜٛضز شنطًا يًرازني١ ايـ  ٚقعـت بـ  جـٝـ أعـس بـٔ طٛيـٛ

ٚعػهط املٛ ل، إش غري ابٔ طٛيٕٛ قا٥سٜٔ ي٘ ٚهعٛا هلِ أتباعًا ٚأعطِٖٛ األَٛاٍ، مما 
ّ( زخٌ ذلُس بـٔ احلػـ  بـٔ    884ٖـ/ 271. ٚيف عاّ )(69)أز٣ إىل  طاض عاٌَ َه١

املس١ٜٓ، ٚقيًـٛا ٚأخـصٚا األَـٛاٍ، ٚعطًـت اجلُعـ١ ٚاجلُاعـ١ يف        (70)جعفط َع أخٝ٘
 . (71)املػحس ايٓبٟٛ ؾٗطًا

نصيو مل ٜػفٌ األظزٟ عٔ شنط َـا تيعـطض يـ٘ قٛا ـٌ احلحـاد َـٔ ايػـًب        
ل َهـ١  ّ( اعرتض ايكطاَطـ١ قا ًـ١ احلـاد يف ططٜـ    819ٖـ/ 294ٚايٓٗب،  فٞ عاّ )

. أٜطًا يف (72)بايعكب١، ٚقيًِٖٛ ٚغبٛا َٔ ايٓػا٤ َا أضازٚا ٚاغيٛيٛا ع٢ً َا يف ايكا ١ً
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ٞ      914ٖـ/ 302عاّ )  (73)ّ( ٖاجِ ضجٌ عًٟٛ َٚعـ٘ بٓـٛ قـان بـٔ َـسضى ايطـا٥
احلحاد ٚقطعٛا ايططٜل عًِٝٗ، ٚتٛيف َِٓٗ خًل نثري بايكيـٌ ٚايعطــ. نُـا خـطد     

 . (74)َٔ َه١، ٚأخصٚا َا َعِٗ َٔ أَٛاٍ بعض األعطاب ع٢ً احلحاد املٓصط  

ٖـ/ 317ٜٚػيُط األظزٟ يف شنط األذساث اي  تٛاج٘ احلحاد،  فٞ عاّ )
يف َه١ ّٜٛ ايرت١ٜٚ ٚقيً٘ احلحاد يف  (75)ّ( ٜصنط خطٚد أبٞ طاٖط اهلحط929ٟ

املػحس احلطاّ، نُا أؾاض إىل اقيالع٘ احلحط األغٛز ٚقب١ ب٦ط ظَعّ، ٚتعطٜي٘ ايهعب١ 
بابٗا، ٚقيً٘ أَري َه١ ٚأخصٙ األَٛاٍ ٚططذ٘ ايكي٢ً يف ب٦ط ظَعّ، نيِ عٛزت٘ إىل  ٚقًع٘

 . (76)بًسٙ َٚع٘ احلحط األغٛز
ًٜٚرغ يف َعًَٛـات األظزٟ آْفـ١ ايـصنط اجيٗـازٙ يف شنـط بعـض األذـساث        
ايياضطل١ٝ ايعا١َ غري شات ايص١ً بياضٜذ املٛقٌ، ٚاي  شنطٖا َؤيفٛ املصـازض ايياضطلٝـ١   

ٚال ْػيبعس إٔ ٜهٕٛ بعطِٗ نابٔ األنيـري قـس اعيُـس عًٝـ٘ يف ْكـٌ بعـض       األخط٣، 
األذساث، خاق١ أْٓا ْط٣ بعض األذساث تطز يس٣ ابٔ األنيـري ْصـًا نُـا ٖـٞ عٓـس      

 األظزٟ، بُٝٓا نإ ايٝعكٛبٞ ٚايطربٟ ٜفصالٕ يف شنطٖا. 

 ـ الهاحًة االقتصادية:  2

صاز١ٜ، ضغِ قًيٗا إال أْٓا أؼفٓا األظزٟ مبعًَٛات زقٝك١ عٔ ايٓاذ١ٝ االقي 
ْػيؿفٗا عٓس ذسٜث٘ عٔ بعض األذساث ايياضطل١ٝ اي  ذصًت يف املٓطك١، َٔ اضتفاع 
األغعاض يف بعض ايػٓٛات اي  اضتبطت ببعض ايٛقا٥ع امل١ُٗ  ٝٗا، باإلضا ١ إىل 

 بعض اإلؾاضات عٔ األعطٝات اي  نإ اخلًفا٤ ٜصط ْٛٗا ألٖايٞ احلحاظ. 
ضتفاع األغعاض، ايصٟ ٜؤنيط يف ايٓاذ١ٝ االقيصاز١ٜ يف ايبالز، أؾاض  فُٝا ٜيعًل با

ّ( اضتفعت األغعاض يف 823 – 822ٖـ / 208-207األظزٟ إىل أْ٘ يف عاَٞ )
، ٚعٓسَا أؾاض إىل بالز اجلعٜط٠ ايعطب١ٝ قصس (77)املٛقٌ ٚغا٥ط بالز اجلعٜط٠ ايعطب١ٝ

 بصيو احلحاظ َٔ ضُٔ بالز اجلعٜط٠. 
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ايسقٝل  (78)ّ(،  بًؼ َس827ٖـ/ 212ضتفاع األغعاض مبه١ عاّ )نُا أؾاض إىل ا
ّ( نإ ٖٓاى غال٤ يف األغعاض يف ططٜل 842ٖـ/ 228. أٜطًا يف عاّ )(79)زٜٓاضٜٔ

َه١ ٚاملس١ٜٓ، ٜٚبسٚ إٔ قٛا ٌ احلحاد ايكاز١َ َٔ ايعطام قس تططضت َٔ ٖصا 
 .(80)ًُٖااالضتفاع،  بًؼ اخلبع نٌ ضطٌ بسضِٖ، ٚضا١ٜٚ املا٤ ب ضبع  زض

ّ( ٖاجِ األعطاب ايكط٣، ٖٚٞ ايػ١ٓ اي  865ٖـ/ 251ٚيف أذساث عاّ )
ظٗط  ٝٗا إمساعٌٝ بٔ ٜٛغل، ٚقس أنيط شيو يف ايٓاذ١ٝ االقيصاز١ٜ يف ايبالز، 

 .(81)ٚاضتفعت األغعاض يف نٌ احلحاظ عًَُٛا، َٚه١ خصٛقًا
س يف ّ(، ذٝث اؾي873ٖـ/ 260َٚٔ ايػٓٛات اي  اؾيس  ٝٗا ايػال٤ عاّ )

ذي٢ إٕ  َععِ ايبالز، ٚيف َه١ خطد َٔ نإ دلاٚضًا بٗا َٔ ؾس٠ ايػال٤ إىل املس١ٜٓ،
 .(82)ايعاٌَ ايصٟ نإ بٗا خطد َٓٗا

نُا أؾاض األظزٟ إىل إٔ احلطب اي  ناْت ب  ايعًٜٛ  ٚاجلعفطٜ ، ٚاي  
 . (83)ّ( أنيطت يف األغعاض يف املس١ٜٓ ٚعِ ايػال879٤ٖـ/ 266ذسنيت عاّ )
ا غبل شنطٙ ٖٛ دلٌُ إلؾاضات شنطٖا األظزٟ  ُٝا ٜيعًل باضتفاع إٕ َ

األغعاض، ٚقس ٚا ل يف شيو املصازض امليدصص١ اي  شنطت تًو اإلؾاضات، ٚأغفٌ 
ّ اضتفع غعط املا٤ مبه١، ٜٚبسٚ إٔ املؿه١ً ظًت 859ٖـ/ 245ايكًٌٝ َٓٗا  فٞ عاّ 

ّ تربعت أّ امليٛنٌ 860ـ/ 246ٖقا١ُ٥ يف ايػ١ٓ اي  تًيٗا ذٝث ًٜرغ أْ٘ يف غ١ٓ 
ّ 874ٖـ/ 261، أٜطًا يف عاّ (84)مببًؼ ١٦َ أيل زٜٓاض إلجطا٤ املٝاٙ َٔ عط ١ إىل َه١

اضتفعت األغعاض يف َه١ ذ١ٓ ُأجًٞ عٓٗا َٔ نإ دلاٚضًا بٗا، بٌ ضذٌ عٓٗا ايعاٌَ 
 . (85)ايصٟ نإ  ٝٗا بػبب شيو

اإلؾاضات عٔ أعطٝات ٚقس شنطْا يف بسا١ٜ ذسٜثٓا إٔ األظزٟ أؼفٓا ببعض 
األٖايٞ اي  نإ اخلًفا٤ ٜ َطٕٚ بصط ٗا، ذٝث ناْت ٖصٙ األعطٝات تؤنيط يف 
األذٛاٍ املعٝؿ١ٝ ي ٖايٞ، َٚٔ نيِ  ٗٞ تؤنيط يف ايٓاذ١ٝ االقيصاز١ٜ، َٚٔ شيو أْ٘ يف 
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، إىل ٜعٜس بٔ (86)ّ( قسّ ٚ س َٔ أٌٖ املس١ٜٓ، أضغًِٗ ٚايٞ املس681١ٜٖٓـ/ 62عاّ )
،ٚقس ذاٍٚ ٜعٜس إٔ ٜهػبِٗ يصف٘ بعس (87)ٚقس أنطَِٗ ٚأععِ جٛا٥عِٖأبٞ غفٝإ 

 . (88)إٔ باٜعٛٙ، إال أِْٗ بعس إٔ عازٚا إىل املس١ٜٓ خطجٛا عًٝ٘

، (89)ّ( قسّ َصعب بٔ ايعبري إىل َه689١ٖـ/ 70ٚشنط األظزٟ أْ٘ يف عاّ )
ٟ إىل ، نُا أؾاض األظز(90)ب َٛاٍ عع١ُٝ ٚقػُٗا يف قَٛ٘، نُا قسّ بسٚاب نثري٠

ّ( ألعطٝات أٌٖ املس١ٜٓ،   عط٢ نٌ ضجٌ 742ٖـ/ 125ظٜاز٠ ايٛيٝس بٔ ٜعٜس غ١ٓ )
 . (91)َِٓٗ عؿط٠ زْاْري

ّ( ٖٚــٛ ايعــاّ ايــصٟ خــطد  ٝــ٘ أبــٛ عــع٠  746ٖـــ/ 129ٚأٜطــًا يف عــاّ )
يف َه١، خطد أَريٖا عبس ايٛاذس بٔ غًُٝإ إىل املس١ٜٓ ٚظاز يف أعطٝات  (92)اخلاضجٞ

 . (93)رياألٖايٞ عؿط٠ زْاْ

نُا أٚضز يٓا األظزٟ إؾاض٠ تهؿل يٓا عٔ ضٚاتب ايٛال٠ يف َه١ ٚاملس١ٜٓ، 
َٔ قبٌ أبٞ ايعباؽ، أيفإ  (94)ذٝث شنط إٔ ضاتب ٚايٞ َه١ ٚاملس١ٜٓ ظٜاز بٔ عبٝساد

 . (95)ٚمخػُا١٥ زٜٓاض

أَا عٔ ايصالت اييحاض١ٜ  كس ناْت يًسٚي١ اإلغال١َٝ قالت ػاض١ٜ خاضج١ٝ، 
ط األَٟٛ أٚ ايعباغٞ، ٖٚٓاى إؾاض٠ أٚضرٗا يٓا األظزٟ عٔ قطع ٖصٙ غٛا٤ يف ايعص

أَط أبٛ جعفط املٓصٛض  (96)ّ( ملا قيٌ ذلُس762ٖـ/ 145ايصالت، ذٝث إْ٘ يف عاّ )
إٔ تكطع ايصالت اييحاض١ٜ ألٌٖ املس١ٜٓ َٔ ْاذ١ٝ ايبرط، ٚمل ضلٌُ إيِٝٗ َٔ ْاذ١ٝ 

رط، ٚأشٕ ب ٕ تعٛز ايصالت اييحاض١ٜ ايبرط ؾ٤ٞ، ذي٢ جا٤ املٗسٟ   َط ب ٕ ٜفيح ايب
 .(97)يف تًو اجل١ٗ

ــ١     ــبعض اإلؾــاضات عــٔ ايٓاذٝ ــسْا ب ــطٙ إٔ األظزٟ أَ ــا غــبل شن ْالذــغ مم
االقيصاز١ٜ يبالز احلحاظ ٚاي  أنيـطت بطبٝعـ١ احلـاٍ يف ايٛضـع االقيصـازٟ يًـبالز،       
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ٜػـعٓا   باإلضا ١ إىل األنيط ايصٟ نإ ًٜرل عحاد بٝت اد احلطاّ، ٚيهـٔ ٖـصا َـا ال   
 احلسٜث عٓ٘ ٖٓا.

 ـ الهاحًة اإلدارية:  3

تٓاٍٚ األظزٟ اجلٛاْب اإلزاضٜـ١ يف احلحـاظ َـٔ خـالٍ ذسٜثـ٘ عـٔ جـاْب ،        
، (98)أذسُٖا ٚال٠ احلحـاظ، ٚاآلخـط ٚال٠ احلـخ ايـصٜٔ نـاْٛا ٜيٛيـٕٛ َٛغـِ احلـخ        

 ٚغٓٓاقـ نٌ جاْب َُٓٗا ع٢ً ذس٠ يف ايػٝام اييايٞ:

 أ ـ والة احلجاز: 

ألظزٟ ٖٚٛ ٜيرسث عٔ أذساث نٌ عاّ يف نياب٘ إٔ ٜؿري إىل ٚال٠ مل ٜرتى ا
احلحاظ يف ْٗا١ٜ تسٜٚٓ٘ ي ذساث عا١َ، أٚ يف نيٓاٜا ذسٜث٘ عٔ األذساث اي  جطت يف 
َٓطك١ احلحاظ ٚاي  اغيعطضٓاٖا يف ذسٜث غابل، ٚيٓهؿل جٗس األظزٟ يف شنط 

ايٞ ٚغ١ٓ تٛيٝ٘ ايٛال١ٜ ٚال٠ احلحاظ  كس مت ضقس ايٛال٠ يف جسٍٚ ٜيطُٔ اغِ ايٛ
، ٚقس (100)، ذي٢ ٜيػ٢ٓ يٓا املكاض١ْ َع غريٙ َٔ املؤضخ (99)ٚاملٓطك١ اي  تٛالٖا

، أٚ ٜيٛىل َه١ ٚاملس١ٜٓ نًُٝٗا (101)اتطح يٓا إٔ ايٛايٞ قس ٜيٛىل َه١ ٚاملس١ٜٓ ٚايطا٥ل
ٍٍ آخط، ٚأذٝاًْا تطاف ٚال١ٜ ايطا٥ل إىل ٍٍ، ٚع٢ً املس١ٜٓ ٚا  أٚ ٜهٕٛ ع٢ً َه١ ٚا
َه١، ٚيف بعض ايػٓٛات ال ٜطز شنط ايٛايٞ يف احلحاظ، ٚبعس ايطجٛع إىل غريٙ َٔ 

، ضأٜٓا أِْٗ ٜيفكٕٛ َع األظزٟ يف شنط ايٛال٠، ٚقس شنطٚا بعض ايٛال٠ (102)املصازض
ايصٜٔ أغفًِٗ األظزٟ، ٚبعطِٗ اآلخط مل ُٜصنط، ٚقس ٚضع ٖؤال٤ ايٛال٠ يف جسٍٚ 

، ْٚهيفٞ ٖٓا بصنط (103)بؿهٌ جًٞ آخط ذي٢ ٜيػ٢ٓ يًكاض٤٣ َالذع١ شيو
 االخيالف ب  األظزٟ ٚغريٙ يف تػ١ُٝ ايٛال٠ يف بعض ايػٓٛات. 

ّ( شنط األظزٟ إٔ ٚايٞ َه١ ٖٛ عُط بٔ عبس ايععٜـع،  709ٖـ/ 91 فٞ عاّ )
،نُا شنط أْ٘ (104)ٜٚصنط ايٝعكٛبٞ ٚايطربٟ إٔ ٚايٞ َه١ ٖٛ خايس بٔ عبساد ايكػطٟ
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،بُٝٓا (105)ٚايٞ َه١ ٚاملس١ٜٓ ٚايطا٥ل ظٜاز بٔ عبٝسادّ( نإ 752ٖـ/ 135يف عاّ )
، ٚعًـ٢ املسٜٓـ١ ظٜـاز بـٔ     (107)إٔ عًـ٢ َهـ١ ايعبـاؽ بـٔ عبـساد      (106)ٜصنط ايطربٟ

ّ( نإ ع٢ً َه١ ٚاملسٜٓـ١ ايعبـاؽ   753ٖـ/ 136، نُا شنط أْ٘ يف عاّ )(108)عبٝساد
ٍٍ ٚاذس ٍٍ،    بٔ عبساد بُٝٓا ٜصنط ايطربٟ إٔ املسٜٓي  مل تهْٛا يٛا ، بـٌ يهـٌ َُٓٗـا ٚا

ٖــ/  142، أٜطًا ٜعٗـط االخـيالف يف عـاّ )   (109)ُٖا َٔ شنطُٖا يف ايػ١ٓ اي  قبًٗا
تٛىل َهـ١، ٚاملسٜٓـ١ احلػـٔ بـٔ      (110)ّ( ذٝث ٜصنط األظزٟ إٔ ذلُس بٔ إبطا759ِٖٝ
ٟ   (111)ظٜس ، َٚهـ١  (112)بُٝٓا ٜصنط ايطربٟ أْ٘ نإ ع٢ً املس١ٜٓ ذلُس بٔ خايـس ايكػـط

ّ( شنط األظزٟ أْ٘ نإ ع٢ً 762ٖـ/ 145. ٚيف عاّ )(113)ٔ َعا١ٜٚٚايطا٥ل اهلٝثِ ب
ٔ    ، (114)املس١ٜٓ جعفط بٔ غًُٝإ ، (115)ايطبٝـع  بُٝٓا ٜصنط ايطربٟ أْ٘ نـإ عًٝٗـا عبـساد بـ

ّ( 785ٖــ /  169، ٚأخـريًا يف عـاّ )  (116)ٚع٢ً َه١ ايػطٟ بٔ عبساد بٔ احلـاضث 
ُا ٜصنط ايطربٟ أْـ٘ نـإ عًـ٢    شنط األظزٟ أْ٘ نإ ع٢ً َه١ غًُٝإ بٔ َٓصٛض، بٝٓ

 . (117)املس١ٜٓ عُط بٔ عبس ايععٜع ايعُطٟ، ٚع٢ً َه١ ٚايطا٥ل عبٝس اد بٔ قثِ

ْٚٛز اإلؾاض٠ ٖٓا إىل أْ٘ ضمبا نإ أَري احلخ ٖٛ ايٛايٞ عًـ٢ املٓطكـ١ يف بعـض    
ايػٓٛات اي  مل ٜصنط  ٝٗا ايٛايٞ يف املٓطك١ ٚاتفل َع٘ غريٙ، إش تػـٓس إَـاض٠ احلـخ يف    

 .(118)عض املطات إىل ٚايٞ احلحاظب

 ب ـ والة احلج: 

َٔ جاْب آخط  كس أَسْا األظزٟ مبعًَٛات عٔ ٚال٠ احلخ، َٚٔ املعطٚف أْ٘ 
عٓس قطب َٛغِ احلخ ٜهًل اخلًٝف١ ضجاًل يٝهٕٛ ٚايًٝا أٚ أَريًا يًرخ ٜكٛزٙ شيو 

ٓا٤ املٛغِ، ايعاّ ٜكِٝ هلِ احلخ ٜٚصيٌ هلِ ايصعٛبات اي  تٛاجِٗٗ يف ايططٜل أٚ أني
ٜهٕٛ ايٛايٞ ع٢ً احلحاظ، غٛا٤ ٖصا إشا مل ٜهٔ اخلًٝف١ ْفػ٘ ذاجًا، ٚأذٝاًْا أخط٣ 

 َه١ أٚ املس١ٜٓ أٚ نًُٝٗا ٖٛ َٔ ٜيٛىل إَاض٠ احلخ.
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ٚقس اتبعٓا يف ضقس ٚال٠ احلخ ايططٜك١ شاتٗا يف ضقس ٚال٠ احلحاظ، ذٝث أض كٓا 
، (119)ٛا  ٝٗا َٔ خالٍ َا شنطٙ األظزٟجسٚاًل تٛضٝرًٝا يٛال٠ احلخ ٚاألعٛاّ اي  تٛي

ْٚالذغ َٔ اجلسٍٚ أْ٘ قس أغفٌ يف بعض ايػٓٛات شنط ٚايٞ احلخ، ٚذاٚيٓا إٔ 
، ٚقس شنط اغِ ايٛايٞ (120)ْيساضى شيو بطقس تًو ايػٓٛات يس٣ غريٙ َٔ املؤضخ 

يف أغًب ايػٓٛات اي  مل تصنط يس٣ املؤيل، ٚقس ٚضعٓا شيو يف جسٍٚ تٛضٝرٞ 
ال٠ يف ايػٓٛات اي  مل ٜطز شنطٖا يسٜ٘، ٚقس اتفل األظزٟ َع غريٙ َٔ ٜيطُٔ ايٛ

املؤضخ  يف ايٛال٠ ايصٜٔ شنطٚا، ٚأٜطًا يف بعض ايػٓٛات اي  مل ٜصنط  ٝٗا أَطا٤ 
احلخ، ٚظٗط االخيالف يف تػ١ُٝ أَطا٤ احلخ يف بعض ايػٓٛات، ٚغٓكيصط ٖٓا ع٢ً 

 ريٙ. إٜطاز شيو االخيالف ب  َا شنطٙ األظزٟ ٚغ

، (121)ّ( شنط األظزٟ إٔ ٚايٞ احلخ ٖٛ أبإ بٔ عثُا697ٕٖـ/ 78 فٞ عاّ )
. أٜطًا يف (123)، أَا ايطربٟ  صنط أْ٘ ايٛيٝس بٔ عبس املًو(122)ذٝث نإ ٚايٞ املس١ٜٓ

ّ( ٜصنط األظزٟ إٔ ٚايٞ احلخ ٖٛ عُط بٔ عبس ايععٜع، ٖٚٛ أَري 709ٖـ/ 91عاّ )
يٝعكٛبٞ ٚايطربٟ  ٝصنطإ إٔ ٚايٞ احلخ ٖٛ ايٛيٝس املس١ٜٓ َٚه١ ٚايطا٥ل آْصاى، أَا ا

ّ( شنط األظزٟ إٔ ٚايٞ احلخ نإ ذلُس 717ٖـ/ 120. ٚيف عاّ )(124)بٔ عبس املًو
. ٚيف عاّ (126)، بُٝٓا ٜصنط ايطربٟ إٔ ٚايٞ احلخ ٖٛ غًُٝإ بٔ ٖؿاّ(125)بٔ ٖؿاّ

ٝعكٛبٞ ّ( شنط املؤيل إٔ ايٛايٞ ٖٛ ذلُس بٔ ٖؿاّ بُٝٓا ٜصنط اي720ٖـ/ 123)
ّ( شنط 782ٖـ/ 166. ٚيف عاّ )(127)ٚايطربٟ إٔ ٜعٜس بٔ ٖؿاّ نإ ٖٛ ايٛايٞ

. ٚيف عاّ (129)ٜصنط ايطربٟ أْ٘ إبطاِٖٝ بٔ ضل٢ٝ (128)املؤيل أْ٘ ذلُس بٔ إبطاِٖٝ بُٝٓا
، بُٝٓا تصنط (130)ّ( شنط املؤيل إٔ ٚايٞ احلخ ذلُس بٔ إبطا874ِٖٖٝـ/ 168)

ّ( شنط املؤيل إٔ 816ٖـ/ 201. ٚيف عاّ )(131)املصازض األخط٣ أْ٘ عًٞ بٔ ذلُس
، بُٝٓا تصنط املصازض األخط٣ أْ٘ نإ إغرام بٔ (132)ٚايٞ احلخ ٖٛ زاٚز بٔ عٝػ٢

ّ( 837ٖـ/ 223، أٜطًا يف عاّ )(134)ٜصنط ٚايٞ احلحاظ، ٚيف ٖصٙ ايػ١ٓ مل (133)َٛغ٢
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أْ٘ . بُٝٓا تصنط املصازض األخط٣ (135)بٔ زاٚز شنط األظزٟ إٔ َيٛيٞ احلخ ٖٛ عًٞ
ّ( شنط األظزٟ إٔ َيٛيٞ احلخ ٖٛ ذلُس 873ٖـ/ 260، ٚيف عاّ )(136)ذلُس بٔ زاٚز
 . (138)، بُٝٓا ٜصنط ايطربٟ إٔ َيٛيٞ احلخ ٖٛ إبطاِٖٝ بٔ ذلُس(137)بٔ إمساعٌٝ

ّ( مل تصنط املصازض 935 – 921ٖـ/ 334 – 309ْٚالذغ أْ٘ يف األعٛاّ )
عطٚف إٔ ايكطاَط١ قس ظٗط خططِٖ ، َٚٔ امل(139)امليكس١َ ٚال٠ احلخ يف ٖصٙ ايػٓٛات

يف ٖصٙ ايفرت٠، ٖٚسزٚا َػايو احلخ ٚاحلحاد، بٌ ٚٚقًٛا إىل َه١ ٚاغيباذٖٛا، 
باإلضا ١ إىل إٔ غًط١ بين بٜٛ٘ قس بسأت يف تًو ايفرت٠، ٚقس أنيطت يف أٚضاع املٓطك١، 

 ّ(.924ٖـ/ 312ذي٢ إْ٘ يف بعض ايػٓٛات مل ضلخ  ٝٗا أذس، َثٌ غ١ٓ )
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تيح٢ً ايٓاذ١ٝ ايعُطا١ْٝ عٓس األظزٟ يف عُاض٠ املػحس احلطاّ ٚاملػحس ايٓبٟٛ، 
َٚا أذسني٘ اخلًفا٤  ُٝٗا َٔ عُاض٠، ٚقس أَسْا ببعض املعًَٛات ايسقٝك١ عٔ شيو، 
ٚجا٤ت أغًب املعًَٛات َطنع٠ ع٢ً جٛاْب عُطا١ْٝ ٚإْؿا١ٝ٥، ٚقس ذاٚيٓا إٔ ًْكٞ 

 يس٣ املؤيل.  عًٝٗا ايط٤ٛ نُا ٚضزت

ّ( عٓسَا اعيُط اخلًٝف١ عثُإ 638ٖـ/ 17  ٍٚ إؾاض٠ شنطٖا عٔ شيو عاّ )
بٔ عفإ ضضٞ اد عٓ٘،  عٌُ ع٢ً تٛغع١ املػحس احلطاّ، ٚاؾرت٣ ايسٚض ٚأزخًٗا 

، نُا أؾاض إىل تٛغع١ اخلًٝف١ ْفػ٘ يًُػحس (140)يف املػحس، نُا جسز أْصاب احلطّ
ظاز  ٝ٘ ٚب  ايططٜك١ اي  اتبعت يف بٓا٥٘  ّ(، ذٝث649ٖـ/ 29ايٓبٟٛ غ١ٓ )

(، ٚعطض٘ مخػ  َٚا١٥ 160ٚاألزٚات املػيدس١َ، ٚشنط إٔ طٛي٘ غي  َٚا١٥ شضاع )
(، ٚشنط إٔ أبٛاب٘ بكٝت ع٢ً َا نإ يف عٗس اخلًٝف١ عُط ضضٞ اد عٓ٘، 150شضاع )

ا٥ٗا أٚ غي١ أبٛاب، ٚقس اقيصط األظزٟ ع٢ً شنط عسز أبٛاب املػحس زٕٚ شنط أمس
ّ( عٌُ َطٚإ بٔ احلهِ 664ٖـ/ 44، ٚيف عاّ )(141)َٛاقعٗا يف جٗات املػحس
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باملػحس ايٓبٟٛ عٓسَا نإ ٚايًٝا ع٢ً املس١ٜٓ، ٚأٍٚ َٔ عًُٗا َعا١ٜٚ  (142)املكصٛض٠
 .(143)بايؿاّ

ّ(، ذٝث َايت 683ٖـ/ 64نُا أؾاض املؤيل إىل ٖسّ ابٔ ايعبري يًهعب١ غ١ٓ )
،  ٗسَٗا ذي٢ غٛاٖا باألضض، ٚذفط أغاغـٗا  (144)ُٓحٓٝلذٝطاْٗا ْيٝح١ تعطضٗا يً

ٚأزخٌ احِلِحط  ٝٗا، ٚجعٌ ايطنٔ األغٛز يف تابٛت عٓسٙ، ٚجعٌ َا نـإ َـٔ ذًـٞ    
ايبٝت َٚا ٚجس  ٝ٘ َٔ نيٝاب أٚ طٝب عٓس احلحب١ يف خعا١ْ ايبٝت، ٚأعازٖـا بعـس إٔ   

بٗـسّ بٓـا٤   ّ( قاّ احلحاد بـٔ ٜٛغـل   693ٖـ/ 74، ٚيف عاّ )(145)أعٝس بٓا٤ ايهعب١
،ٚيف (146)ايهعب١ ايصٟ نإ ابٔ ايعبري بٓاٙ ٚأعازٙ إىل ايبٓا٤ األٍٚ، ٚأخطد احلحط َٓٗـا 

ايـصٟ عـطف باٖيُاَـ٘ بـايٓٛاذٞ      -ّ( أَط ايٛيٝس بٔ عبـس املًـو   699ٖـ/ 80عاّ )
بٗسّ َػـحس ضغـٍٛ اد قـ٢ً اد عًٝـ٘ ٚغـًِ ٖٚـسّ بٝـٛت أظٚاجـ٘          -ايعُطا١ْٝ 

قل األظزٟ بعس شيو عٔ اإلؾاض٠ إىل أٟ عٌُ عُطاْٞ . ٜٚيٛ(147)ٚإزخاهلا يف املػحس
ّ(، ذٝث أؾاض بكٛي٘: "ٚ ٝٗا ٚغـع  756ٖـ/ 139ذي٢ عٗس أبٞ جعفط املٓصٛض غ١ٓ )

، زٕٚ إٔ ٜفّصٌ يف نٝف١ٝ اييٛغع١، ٌٖٚ اؾـرت٣ ايـسٚض   (148)أبٛ جعفط املػحس احلطاّ"
 يالغيفاز٠ َٓٗا يف اييٛغع١؟ ٌٖٚ تعطض يًبٓا٤ ايساخًٞ أّ ال؟

ٛقل بعس شيو أٜطًا عٔ شنط أٟ عٌُ َعُاضٟ يف احلطَ  ايؿطٜف  نيِ ٜي
ّ( عٓسَا ذخ املٗسٟ ٚٚغع املػحس احلطاّ، نُا أْ٘ خفل 776ٖـ/ 160ذي٢ عاّ )

 . (149)نػ٠ٛ ايهعب١، ألٕ ذحب١ ايبٝت ؾهٛا نثطتٗا  ٓععٗا، ٚنػاٖا نيٝابًا جسزًا

َا ٜيعًل بعُاض٠ ْٚػيٓيخ مما غبل إٔ األظزٟ يف ٖصا اجلاْب اقيصط ع٢ً شنط 
احلطَ  ايؿطٜف ، زٕٚ إٔ ٜفصٌ  ٝٗا َٔ ْاذ١ٝ ططٜك١ ايبٓا٤ أٚ األزٚات املػيدس١َ 
ٌٖٚ ظٜس يف أبٛاب احلطّ ٚأْصاب٘ أّ ال؟  انيف٢ بصنط اييٛغع١، إال َا شنطٙ عُا مت 

 يف عٗس اخلًٝف١ عثُإ بٔ عفإ ضضٞ اد عٓ٘ نُا شنطْا آْفًا. 
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تعزذِ َه١ املهط١َ نٌ عاّ باحلحاد ايكازَ  ألزا٤  طٜط١ احلخ، ٜٚعٌُ 
اخلًٝف١ أٚ أَري احلخ ع٢ً تٛ ري غبٌ ايطاذ١ هلِ، ٚاالٖيُاّ بططٜل احلخ َٔ ْاذ١ٝ 

، ٚيهٔ (150)تٛ ري املٝاٙ ٚبٓا٤ اآلباض ٚايربى، َٔ أجٌ إٔ ٜؤزٚا ايفطٜط١ بٝػط ٚغٗٛي١
ض األذٝإ تهٕٛ ٖٓاى بعض ايعكبات اي  قس تعٛم ت زٜيِٗ ٖصٙ ايفطٜط١، يف بع

ٚقس تهٕٛ ٖصٙ ايعكبات طبٝع١ٝ أٚ بؿط١ٜ، ناحلٛازث ايػٝاغ١ٝ يف َٛغِ احلخ ٚاي  
ؼسنيٓا عٓٗا قبٌ شيو،ٚقس أَسْا األظزٟ يف نياب٘ ببعض ايعكبات ايطبٝع١ٝ اي  أنيطت 

 يف ذحاد بٝت اد احلطاّ. 

ّ(، إش ذسث غٌٝ مبه١ املهط١َ ٚشٖب 699ٖـ/ 80إ عاّ )َٔ شيو َا ن
باحلحاد، ٚغطقت بٝٛت َه١، ٚبًؼ ايػٌٝ ايطنٔ،ٚعطف شيو ايػٌٝ بػٌٝ 

ّ(  كس ذخ بايٓاؽ عُط بٔ 706ٖـ/ 88. أٜطًا َا ذسث غ١ٓ )(151)اجلراف
أخرب ب ٕ املا٤ يف َه١ قًٌٝ، ٚطلا ٕٛ ع٢ً ذحاد  (153)، ٚملا ناْٛا باييٓعِٝ(152)ايععٜع
اد احلطاّ َٔ ايعطـ،  سعا عُط َٚٔ َع٘ اد تعاىل ٚمل ٜصًٛا ايبٝت احلطاّ إال  بٝت

ََططت عط ١  . (154)ٚقس غاٍ ايٛازٟ، ٚخاف أٌٖ َه١ َٔ ؾست٘ ٚ

نيِ ٜيٛقل األظزٟ بعس شيو عٔ شنط األذساث اي  ذسنيت يًرحاد، ع٢ً 
ث ٜصنط ّ(، ذ731ٖٝـ/ 216، ذي٢ عاّ )(155)ايطغِ َٔ إٔ املصازض األخط٣ شنطتٗا

، ٚقس ٜهٕٛ أضط (156)أْ٘ أقاب اجلعٜط٠ ايعطب١ٝ ٚايعطام َبِطِز ؾسٜس أضط بايٓاؽ
 عحاد بٝت اد احلطاّ. 

ّ( أقاب ايٓاؽ يف احلخ ذط 842ٖـ/ 228أٜطًا ٜصنط األظزٟ أْ٘ يف عاّ )
ؾسٜس نيِ أقابِٗ َطط  ٝ٘ َبَطز، ٚاؾيس عًِٝٗ ذي٢ غكطت قطع١ َٔ اجلبٌ عٓس هط٠ 

 . (157)عسزًا َٔ احلحاد ايعكب١، ٚقيًت
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يكس قس شنطْا غابكًا إٔ اخلًفا٤ ٚأَطا٤ احلخ البس إٔ ٜعًُٛا ع٢ً تٛ ري غبٌ 
ايطاذ١ حلحاد بٝت اد احلطاّ، َٚٔ شيو تٛ ري املٝاٙ هلِ، ألْٗا إشا َا قًّت غيؤزٟ 

ّ(، ذٝث 846ٖـ/ 232إىل ٖالنِٗ، ٚقس أؾاض األظزٟ إىل ْكص املٝاٙ يف عاّ )
 ايططٜل عطـ ؾسٜس ٚبًػت ؾطب١ املا٤ عس٠ زْاْري، مما أز٣ إىل ٚ ا٠ أقاب احلحاد يف

 .(158)بعطِٗ

ٚنُا ناْت ق١ً األَطاض غببًا يف ٚ ا٠ نثري َٔ احلحاد  كس ناْت نثط٠ األَطاض 
ّ( 894ٖـ/ 281غببًا يف َٛت نثري َِٓٗ نصيو،  ٝؿري األظزٟ إىل أْ٘ يف عاّ )

طط ععِٝ،  هإ غببًا يف ٚ ا٠ نثري َِٓٗ، َ (159)أقاب ذحاد بٝت اد احلطاّ باألجفط
 . (160)ذي٢ إٕ ايطجٌ ٜػطم يف ايطٌَ ٚال ٜػيطٝع أذس إخطاج٘

اتطح يٓا مما غبل شنطٙ إٔ األظزٟ مل ٜػفٌ شنط بعض ايعكبات اي  ٚاجٗت 
ذحاد بٝت اد احلطاّ. َٚٔ ٜطًع ع٢ً تاضٜذ احلحاظ خالٍ ٖصٙ ايفرت٠ ٜسضى إٔ 

ٝت اد احلطاّ غري ايعٛا٥ل ايطبٝع١ٝ، ٚيهٔ بعس ٖٓاى عكبات اعرتضت ذحاد ب
 االطالع ع٢ً اإلؾاضات اي  أٚضزٖا املؤيل اغيطعٓا إٔ ْصٓفٗا ؼت ٖصا ايعٓٛإ.



 ٖـ1436ضبٝع ايثاْٞ  1د ( 65دل١ً جاَع١ أّ ايكط٣ يعًّٛ ايؿطٜع١ ٚايسضاغات اإلغال١َٝ، ايعسز )  390

 الـخـامتــة

بعس ٖصا ايعطض املفصـٌ ملـا ٚضز عٓـس األظزٟ يف نيابـ٘ تـاضٜذ املٛقـٌ عـٔ        
َـٔ ذٝـث أُٖٝـ١     احلحاظ، اْي٢ٗ بٓا املطاف إىل اغيدالص عسز َـٔ ايٓيـا٥خ، غـٛا٤   

نياب٘ َٚٓٗح٘ َٚصازض َعًَٛات٘، أٚ َـٔ ذٝـث أقـاي١ َعًَٛـات ايهيـاب ٚقُٝيٗـا       
 :ايع١ًُٝ ٚايياضطل١ٝ، َٚٔ أبطظ َا تٛقًٓا إيٝ٘ اآلتٞ

االٖيسا٤ إىل َهاْـ١ نيـاب األظزٟ، ٚقُٝيـ٘ ايعًُٝـ١ بـ  املصـٓفات شات ايصـ١ً،         -
 ٚتٓٛع َصازض َعًَٛات٘.  

ٔ َعًَٛات عٔ احلحاظ، قـس ٜػـّط االطـالع عًـ٢     إٔ نياب األظزٟ، مبا ذفٌ ب٘ َ -
ّْٚٗا.   اجلٛاْب احلطاض١ٜ يبالز احلحاظ، الغُٝا أْ٘ ٜعيُس ع٢ً ايطٚا١ٜ ايؿف١ٝٗ ٜٚس

ٜالذغ ع٢ً َععِ ضٚاٜات األظزٟ أْ٘ يف ايػايب اتفل َع غريٙ َـٔ املـؤضخ  يف    -
 إٜطاز ايطٚاٜات، ٚيعًٗا يف املصازض امليدصص١ ناْت أنثط تفصٝاًل.

فٓا األظزٟ ع٢ً ايٓاذ١ٝ ايػٝاغ١ٝ يف بالز احلحاظ، ٚأِٖ األذساث اي  ؾٗستٗا أٚق -
 يف تًو ايفرت٠ ايع١َٝٓ، غٛا٤ يف ايعصط األَٟٛ أٚ ايعصط ايعباغٞ. 

أٚضح األظزٟ أِٖ األذساث ايػٝاغ١ٝ اي  تعطض هلا احلحاد يف َٛاغـِ احلـخ،    -
 ٚاي  ناْت تعٛم ت زٜيِٗ يًفطٜط١ يف بعض األذٝإ. 

ازْا األظزٟ عرب إؾاضات ٚإميا٤ات عٔ ايٓاذ١ٝ االقيصـاز١ٜ،َٔ خـالٍ َـا شنـطٙ     أ  -
عٔ اضتفاع األغعاض اي  اضتبطت ببعض األذساث، باإلضـا ١ إىل األعطٝـات ايـ     

 نإ ضلصٌ عًٝٗا أٌٖ احلحاظ. 
يف إؾاض٠ ي ظزٟ عٔ ضاتب أذس ايٛال٠، أملح يٓا عٔ َكساض ضٚاتب ايعُاٍ ٚايٛال٠  -

 يف املٓاطل.
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أٚقفٓا األظزٟ ع٢ً ايصالت اييحاض١ٜ َع ايبالز األخط٣، ٚأْٗا قس تيٛقـل ْيٝحـ١    -
 يبعض األذساث يف املٓطك١. 

أؼفٓا األظزٟ مبعط ١ ٚال٠ احلحاظ، غٛا٤ َه١ أٚ املس١ٜٓ أٚ ايطا٥ل، ٚاي  اتفل  ٝٗا  -
 َع غريٙ َٔ املؤضخ ، إال أْ٘ أغفٌ شنط بعطِٗ يف بعض ايػٓٛات.  

 ٠ احلخ ٚأَطا٤ٙ ايصٜٔ تٛيٛا َٛغِ احلخ يف َععِ ايػٓٛات.  نُا أٚضح يٓا ٚال -
مل ٜػٗب األظزٟ يف ٚقل ايٓٛاذٞ ايعُطا١ْٝ يف املػحس احلطاّ ٚاملػحس ايٓبـٟٛ،   -

ٚمل ٜػيفس َٔ نيابات املؤضخ  املهٝ  ايصٜٔ غـبكٛٙ نـاألظضقٞ ٚايفـانٗٞ، ضغـِ     
 أُٖٝيٗا يف بعض اجلٛاْب. 

  تعطض هلا احلحاد، ٚايـ  ػًـت يف ايػـٍٝٛ    عّط ٓا األظزٟ ببعض املؿهالت اي -
اي  قاز ت ذحاد بٝت اد احلطاّ، ٚأعاقت ت زٜيِٗ  طٜط١ احلخ، َٚكابٌ شيـو  

 يف أذٝإ أخط٣ تهٕٛ ق١ً املٝاٙ ٚاألَطاض غببًا يف اْصطا ِٗ عٔ احلخ. 

 ٚآخط زعٛاْا إٔ احلُس د ضب ايعامل ،،،
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(1) 
 شنطٙ األظزٟ جسٍٚ ٜٛضح ٚال٠ احلحاظ َٔ خالٍ َا

 ايصفرــــ١ املٓطكـــ١ ايػٓــــ١ اغِ ايٛايــــٞ
  - 637ّٖـ/ 16 مل ٜصنط

 49، ص1د َه١ املهط١َ 638ّٖـ/ 17 عياب بٔ أغٝس

 مل ٜصنط
 639ٖـ/ 18-22

- 642ّ 
-  

ْا ع بٔ عبس احلاضث 
 اخلعاعٞ

23-
 643/644ّٖـ/24

 َه١ املهط١َ
، 56، ص54،ص1د

 57ص

 فٞغفٝإ بٔ عبساد ايثك
ٖـ/ 23-24
643/644ّ 

 ايطا٥ل
، 56، 54،ص1د

 57ص
 65، ص1د َه١ 655ّٖـ/35 عبساد احلططَٞ

 65، ص1د ايطا٥ل 655ّٖـ/ 35 ايكاغِ بٔ ضبٝع١ ايثكفٞ
   656ّٖـ/ 36 مل ٜصنط

 73، ص1د َه١ ٚايطا٥ل 657ّٖـ/37 قثِ بٔ ايعباؽ
 73، ص1د املس١ٜٓ 657ّٖـ/ 37 غٌٗ بٔ ذٓٝل
 75، ص1د َه١ 658ّٖـ/ 38 قثِ بٔ ايعباؽ
   659ّٖـ/ 39 مل ٜصنط

 660ّٖـ/ 40 قثِ بٔ ايعباؽ
َه١ ٚايطا٥ل 
 َٚا ٜيصٌ بُٗا

 78، ص1د

  املس١ٜٓ 660ّٖـ/ 40 أبٛ أٜٛب األْصاضٟ
   661ّٖـ/ 41 مل ٜصنط

 َطٚإ بٔ احلهِ
-662ٖـ/ 42-49

669ّ 

 
 املس١ٜٓ
 

، 82، ص80، ص1د
 85، ص84ص
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 ايصفرــــ١ املٓطكـــ١ ايػٓــــ١ اغِ ايٛايــــٞ

 خايس بٔ ايعاص بٔ ٖؿاّ
-662ٖـ/42-43

663ّ 
 82،ص80،ص1د َه١

 669ّٖـ/ 49 غعس بٔ ايعاص
املس١ٜٓ بعس ععٍ 
 َطٚإ بٔ احلهِ

 85، ص1د

 غعٝس بٔ ايعاص
-670ٖـ/50-53

672ّ 
 89ص-88،ص1د املس١ٜٓ

 َطٚإ بٔ احلهِ
-673ٖـ/54-56

675 
 92، ص90، ص1د املس١ٜٓ

 ايٛيٝس بٔ عيب١
-676ٖـ/57-60

679ّ 
 93ص-92،ص1د املس١ٜٓ

بٔ غعٝس بٔ  عُطٚ
 ايعاص

 679ّٖـ/60
َه١ ٚاملس١ٜٓ 
تٛالٖا بعس ععٍ 
 ايٛيٝس بٔ عي١ٝ

 97، ص1د

 99، ص1د املس١ٜٓ 680ّٖـ/ 61 عيب١ بٔ أبٞ غفٝإ

 مل ٜصنط
-681ٖـ/ 62-63

682ّ 
-  

 107، ص1د املس١ٜٓ 683ّٖـ/ 64 عبٝس٠ بٔ ايعٜط

 َصعب بٔ ايعبري
-684ٖـ/65-66

685ّ 
 108، ص1د املس١ٜٓ

 115، ص1د - 686ّٖـ/ 67 طمل ٜصن

 جابط بٔ األغٛز بٔ عٛف
-687ٖـ/68-71

690ّ 
 125، ص116،ص1د املس١ٜٓ

طًر١ بٔ عبٝساد بٔ 
 عٛف

 690ّٖـ/ 71
املس١ٜٓ ) بعس ععٍ 
 جابط بٔ األغٛز(

 125، ص1د
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 طاضم َٛىل عثُإ
-691ٖـ/ 72-73

692ّ 
 130، ص1د املس١ٜٓ

 130، ص1د َه١ املهط١َ 692ّٖـ/ 73 احلحاد بٔ ٜٛغل
 130، ص1د َه١ ٚاملس١ٜٓ 693ّٖـ/ 74 احلحاد بٔ غٛف

  - 694ّٖـ/ 75 مل ٜصنط

 أبإ بٔ عثُإ
-695ٖـ/ 76-81

700ّ 
 املس١ٜٓ

، 138، ص1د
، 143، ص142ص

 145ص
ٖؿاّ بٔ إمساعٌٝ 

 املدعٟٚ
-701ٖـ/82-86

705ّ 
 املس١ٜٓ

، 147،ص1د
 152، ص149ص

 عُط بٔ عبس ايععٜع
-706ٖـ/87-89

707ّ 
 س١ٜٓامل

، 152، ص1د
 153ص

 عُط بٔ عبس ايععٜع
-708ٖـ/90-93

711ّ 
 –َه١  -املس١ٜٓ

 ايطا٥ل
 157، ص155،ص1د

 خايس بٔ عبساد
-711ٖـ/93-95

713ّ 
 157، ص1د َه١

 عثُإ بٔ ذٝإ
-711ٖـ/93-95

713ّ 
 157، ص1د املس١ٜٓ

 أبٛ بهط بٔ ذلُس بٔ ذعّ
96-
-714ٖـ/101

719ّ 
 169ص-159،ص1د املس١ٜٓ

ايععٜع بٔ عبساد بٔ  عبس
 خايس بٔ أغٝس

ٖـ/ 96-100
714-718ّ 

 
 َه١
 
 

-159، ص1د
 169ص
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 ايصفرــــ١ املٓطكـــ١ ايػٓــــ١ اغِ ايٛايــــٞ

 عبس ايطعٔ بٔ ايطراى
101-

-719ٖـ/103
721ّ 

 167،ص 1د املس١ٜٓ

 ،ص1د املس١ٜٓ 722ّٖـ/104 عبس ايٛاذس بٔ عبساد

 مل ٜصنط
105-

-723ٖـ/112
730ّ 

" أٟ بعس تٛيٞ 
ٖؿاّ بٔ عبس 

 ٖـ "105املًو عاّ 
 

 201، ص1د َه١ ٚايطا٥ل 113/731ّ ُس بٔ ٖؿاّذل
خايس بٔ عبس املًو بٔ 

 أبٞ ايعاص
 203، ص1د املس١ٜٓ َٚه١ 732ّٖـ/114

 203، ص1د َه١ ٚايطا٥ل 733ّٖـ/ 115 ذلُس بٔ ٖؿاّ

مل ٜصنط ٚقس ٜهٕٛ ٖٛ 
 ذلُس بٔ ٖؿاّ

116-
-734ٖـ/125

742ّ 
  

 742ّٖـ/ 125 ٜٛغل بٔ ذلُس ايثكفٞ
املس١ٜٓ َٚه١ 

 طا٥لاي
 23، 1د

 مل ٜصنط
126-

-743ٖـ/128
745ّ 

  

عبس ايٛاذس بٔ غًُٝإ 
 بٔ عبس املًو

 287، ص1د َه١ ٚاملس١ٜٓ 746ّٖـ/ 129

 مل ٜصنط
130-

-747ٖـ/131
748ّ 

-  
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 ايصفرــــ١ املٓطكـــ١ ايػٓــــ١ اغِ ايٛايــــٞ

 749ّٖـ/ 132 زاٚز بٔ عًٞ
َه١ ٚاملس١ٜٓ 
 ٚايُٝٔ

 335، ص1د

 ظٜاز بٔ عبٝساد
133-

-750ٖـ/136
753ّ 

َه١ ٚاملس١ٜٓ 
 ٚايطا٥ل

، 338،ص1د
 359، ص339ص

 354، ص1د َه١ ٚاملس١ٜٓ 753ّٖـ/ 136 ايعباؽ بٔ عبساد

 مل ٜصنط
137-

-754ٖـ/141
758ّ 

-  

ذلُس بٔ إبطاِٖٝ )ابٔ أر 
 اخلًٝف١ أبٛ جعفط(

 376، ص1د َه١ 759ّٖـ/ 142

 376، ص1د املس١ٜٓ 759ّٖـ/ 142 احلػٔ بٔ ظٜس ايعًٟٛ

 مل ٜصنط
-760ٖـ/143-144

761ّ 
-  

 399، ص1د املس١ٜٓ 762ّٖـ/ 145 بٔ غًُٝإ جعفط

 مل ٜصنط
ٖـ/ 146-149
763-766ّ 

-  

 424، ص1د املس١ٜٓ 767ّٖـ/150 احلػٔ بٔ ظٜس بٔ احلػٔ

 مل ٜصنط
151-

-768ٖـ/167
783ّ 

ٚيهٔ ملا شنط يف 
ٖـ 168عاّ 

تٛيٝ٘ أعس بٔ 
امساعٌٝ قاٍ: 
"ٚععٍ عٔ َه١ 
 عبساد بٔ قثِ"

 472، ص1د
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 ايصفرــــ١ املٓطكـــ١ ايػٓــــ١ اغِ ايٛايــــٞ
 472، ص 1د َه١ 784ٖـ/ 168 ٌٝأعس بٔ إمساع

 481، ص1د َه١ 785ّٖـ/ 169 غًُٝإ بٔ َٓصٛض
 481، ص1د املس١ٜٓ 785ّٖـ/169 عبساد بٔ قثِ

 مل ٜصنط
170-

-786ٖـ/228
842ّ 

-  

ذلُس بٔ قان بٔ 
 ايعباؽ

 6، ص2د املس١ٜٓ 843ّٖـ/ 229

 مل ٜصنط
230-

-844ٖـ/232
846ّ 

-  

 847ّٖـ/233 املٓيصط بٔ امليٛنٌ
َه١ ٚاملس١ٜٓ 
 ٚايطا٥ل ٚايُٝٔ

 18، ص2د

 20، ص2د َه١ ٚاملس١ٜٓ 848ّٖـ/234 إٜيار

 849ّٖـ/ 235 املٓيصط بٔ امليٛنٌٝ
َه١ ٚاملس١ٜٓ 
 َٚٓاطل أخط٣

 22، ص2د

 27ص-24، ص2د  850ّٖـ/ 236 مل ٜصنط
 29، ص2د َه١ 851ّٖـ/ 237 عٝػ٢ بٔ جعفط

 31ص-30، ص2د - 852ّٖـ/ 238 مل ٜصنط
 32، ص2د َه١ 853ّٖـ/ 239  بٔ ذلُس بٔ زاٚزعبساد

 مل ٜصنط

240-
-854ٖـ/241

855ّ 
 

 37ص-35، ص2د -
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 ايصفرــــ١ املٓطكـــ١ ايػٓــــ١ اغِ ايٛايــــٞ
 38، ص2د َه١ 856ّٖـ/ 242 عبس ايصُس بٔ َٛغ٢

 
243-

-857ٖـ/244
858ّ 

 43ص-39،ص2د مل ٜصنط

 43، ص2د َه١ 859ّٖـ/ 245 ذلُس بٔ غًُٝإ

 ذلُس بٔ غًُٝإ
ٖـ/ 246-248
860-862ّ 

خ ٖٛ َيٛىل احل
ٚقس ٜهٕٛ ٖٛ 

 ايٛايٞ
 52ص-45، ص2د

 55، ص2د َه١ 863ّٖـ/ 249 عبس ايصُس بٔ َٛغ٢

 جعفط بٔ ايفطٌ
250-

-864ٖـ/251
865ّ 

 59، ص57، ص2د َه١

 مل ٜصنط
252-

-866ٖـ/256
869ّ 

 76ص-60، ص2د 

 77، ص2د َه١ ٚاملس١ٜٓ 870ّٖـ/257 املٛ ل بٔ أعس

 مل ٜصنط
258-

-871ٖـ/259
872ّ 

 83ص-80، ص2د -

إبطاِٖٝ بٔ ذلُس بٔ 
 إمساعٌٝ

 85، ص2د َه١ 873ّٖـ/ 260

 87، ص2د َه١ ٚاملس١ٜٓ 874ّٖـ/261 ايٓاقط يسٜٔ اد
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 ايصفرــــ١ املٓطكـــ١ ايػٓــــ١ اغِ ايٛايــــٞ

 مل ٜصنط
ٖـ/ 262-269
875-882ّ 

-  

 114، ص2د َه١ 883ّٖـ/ 270 ٖاضٕٚ بٔ ذلُس

 مل ٜصنط
ٖـ/ 271-334
884- 945ّ 

 
َٚا  115، ص2د

 بعسٖا

(2) 
 ايػٓٛات اي  مل تصنط عٓس األظزٟ  جسٍٚ ٜٛضح ٚال٠ احلحاظ يف

ايػٓٛات اي  مل تصنط 
 عٓس األظزٟ

 املصـــــسض املٓطكـــ١ اغـــِ ايٛايـــٞ

 678، ص2د ،ايطربٟ: تاضٜذ َه١ عياب بٔ أغٝس 637ّٖـ/ 16

 637ّٖـ/ 16
عثُإ بٔ أبٞ 
 ايعاص

 678، ص2د ،ايطربٟ: تاضٜذ ايطا٥ل

-639ٖـ/18-22
642ّ 

 َه١ عياب بٔ أغٝس
-702، ص2د،تاضٜذ ايطربٟ:

 729ص

 
عثُإ بٔ أبٞ 
 ايعاص

  ايطا٥ل

-645ٖـ/25-34
654ّ 

 - مل ٜصنط ٚال٠
-758، ص2د ،ايطربٟ: تاضٜذ
 790ص

 - مل ٜصنط 656ّٖـ/ 36
-831، ص3د ،ايطربٟ: تاضٜذ

881 

 659ّٖـ/ 39

ْفؼ ايعُاٍ يف 
ايػٓٛات اي  

قبًٗا أٟ نُا ٚضز 
 يس٣ األظزٟ

- 
-932ص ،3د ،ايطربٟ: تاضٜذ

933 
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ايػٓٛات اي  مل تصنط 
 عٓس األظزٟ

 املصـــــسض املٓطكـــ١ اغـــِ ايٛايـــٞ

 - مل ٜصنط 661ّٖـ/ 41
-942، ص3د ،ايطربٟ: تاضٜذ
 946ص

 1062، ص3د،ايطربٟ: تاضٜذ املس١ٜٓ عثُإ بٔ ذلُس 681ّٖـ/ 62

 682ّٖـ/ 63

شنط إٔ أٌٖ املس١ٜٓ 
أخطجٛا عاٌَ 
ٜعٜس بٔ َعا١ٜٚ 
ٚقس ٜهٕٛ عثُإ 

 بٔ ذلُس

 1067، ص 3د،ايطربٟ: تاضٜذ املس١ٜٓ

 1090،ص3د،تاضٜذ:يطربٟا - مل ٜصنط 686ّٖـ/ 67

 694ّٖـ/ 75
ضلٞ بٔ احلهِ بٔ 
 أٟ ايعاص

 1195،ص3د ،ايطربٟ: تاضٜذ املس١ٜٓ

 719ّٖـ/ 101
عبس ايععٜع بٔ 

 عبساد
 1343،ص4د ،ايطربٟ: تاضٜذ َه١

 721ّٖـ/ 103
عبس ايٛاذس بٔ 

 عبساد
أضاف 
 ايطا٥ل

 1361،ص3د ،ايطربٟ: تاضٜذ

 722ّٖـ/ 104
عبس ايٛاذس بٔ 

 عبساد
أضاف َه١ 
 ٚايطا٥ل

 1361،ص3د ،ايطربٟ: تاضٜذ

 723ّٖـ/ 105
عبس ايٛاذس بٔ 

 عبساد
َه١ ٚاملس١ٜٓ 
 ٚايطا٥ل

 1364،ص3د ،ايطربٟ: تاضٜذ

ٖـ/ 106-112
724-730ّ 

 إبطاِٖٝ بٔ ٖؿاّ
َه١ ٚاملس١ٜٓ 
 ٚايطا٥ل

-1369،ص3د ،ايطربٟ: تاضٜذ
1388 



 401          ز. بسض١ٜ ايبصريٟ...            حلحاظػٝاغ١ٝ ٚاحلطاض١ٜ يف ااألٚضاع اي 

ايػٓٛات اي  مل تصنط 
 عٓس األظزٟ

 املصـــــسض املٓطكـــ١ اغـــِ ايٛايـــٞ

116-
-734ٖـ/125

742ّ 

مل ٜصنط ٚقس ٜهٕٛ 
بٔ ٖؿاّ ٖٛ ذلُس 

ايصٟ تٛىل عاّ 
 734ّٖـ/ 115

  

 743ّٖـ/ 126
عُط بٔ عبساد بٔ 

 عبس املًو
َه١ ٚاملس١ٜٓ 
 ٚايطا٥ل

 1473، ص4د ،ايطربٟ: تاضٜذ

127-128/744-
745ّ 

عبس ايععٜع بٔ 
 عُط

َه١ ٚاملس١ٜٓ 
 ٚايطا٥ل

 1485،ص4د ،ايطربٟ: تاضٜذ

 747ّٖـ/ 130
ذلُس بٔ عبس 

 املًو
َه١ ٚاملس١ٜٓ 
 ٚايطا٥ل

 1516،ص4د ،ايطربٟ: تاضٜذ

 748ّٖـ/ 131
ايٛيٝس بٔ عط٠ٚ 

 ايػعسٟ
َه١ ٚاملس١ٜٓ 
 ٚايطا٥ل

 1519،ص4د ،ايطربٟ: تاضٜذ

 1554، ص4د،ايطربٟ: تاضٜذ َه١ ايعباؽ بٔ عبساد 754ّٖـ/ 137
 1554، ص4د،ايطربٟ: تاضٜذ املس١ٜٓ ظٜاز بٔ عبساد 

 1555، ص4د،ايطربٟ: تاضٜذ - مل ٜصنط 755ّٖـ/ 138

 ايعباؽ بٔ ذلُس 756ّٖـ/ 139
َه١ ٚاملس١ٜٓ 
 ٚايطا٥ل

 1556، ص4د ،ايطربٟ: تاضٜذ

 1558، ص4د ،ايطربٟ: تاضٜذ - مل ٜصنط 757ّٖـ/ 140

 758ّٖـ/ 141
ذلُس بٔ خايس 
 ايكػطٟ

 1560، ص4د ،ايطربٟ: تاضٜذ املس١ٜٓ

 1560، ص4د ،ايطربٟ: تاضٜذ َه١ ٚايطا٥ل اهلثِٝ بٔ َعا١ٜٚ 

 760ّٖـ/ 143
ايػطٟ بٔ عبساد 
 بٔ احلاضث

 1561، ص4د ،ايطربٟ: تاضٜذ َه١



 ٖـ1436ضبٝع ايثاْٞ  1د ( 65دل١ً جاَع١ أّ ايكط٣ يعًّٛ ايؿطٜع١ ٚايسضاغات اإلغال١َٝ، ايعسز )  402

ايػٓٛات اي  مل تصنط 
 عٓس األظزٟ

 املصـــــسض املٓطكـــ١ اغـــِ ايٛايـــٞ

 
خايس بٔ عبساد 

 ايكػطٟ
 1562، ص4د ،ايطربٟ: تاضٜذ املس١ٜٓ

 761ّٖـ/ 144
ضٜاح بٔ عثُإ 

 املطٟ
 1562، ص4د ،ايطربٟ: تاضٜذ املس١ٜٓ

 ٖـ/149-ٖـ146
عبس ايصُس بٔ 

 عًٞ
 َه١ ٚايطا٥ل

، 4د ،ايطربٟ: تاضٜذ
 1625-1618ص

 املس١ٜٓ جعفط بٔ غًُٝإ 763-766ّ
، 4د ،ايطربٟ: تاضٜذ

 1625-1618ص

 َه١ ٚايطا٥ل ذلُس بٔ إبطاِٖٝ ٖـ/154 -151
، 4د ،ايطربٟ: تاضٜذ

 1632-1631ص

 املس١ٜٓ احلػٔ بٔ ظٜس 768-770ّ
، 4د ،ايطربٟ: تاضٜذ

 1632-1631ص

 َه١ ٚايطا٥ل ذلُس بٔ إبطاِٖٝ ٖـ/155-157
، 4د ،ايطربٟ: تاضٜذ

 1634ص-1633ص

771-773ّ 
عبس ايصُس بٔ 

 عًٞ
 املس١ٜٓ

، 4د ،ايطربٟ: تاضٜذ
 1634ص-1633ص

 1659، ص5د ،ايطربٟ: تاضٜذ َه١ ٚايطا٥ل إبطاِٖٝ بٔ ضلٞ 774ّٖـ/ 158

 
عبس ايصُس بٔ 

 عًٞ
 1659، ص5د ،ايطربٟ: تاضٜذ املس١ٜٓ

 775ّٖـ/ 159
عبٝساد بٔ 
 قفٛإ اجلُرٞ

 1665، ص5د ،ايطربٟ: تاضٜذ املس١ٜٓ

 1667، ص5د،ايطربٟ: تاضٜذ - مل ٜصنط 776ّٖـ/ 160
 1669، ص5د ،ايطربٟ: تاضٜذ َه١ ٚايطا٥ل جعفط بٔ غًُٝإ ٖـ777ٖـ/161



 403          ز. بسض١ٜ ايبصريٟ...            حلحاظػٝاغ١ٝ ٚاحلطاض١ٜ يف ااألٚضاع اي 

ايػٓٛات اي  مل تصنط 
 عٓس األظزٟ

 املصـــــسض املٓطكـــ١ اغـــِ ايٛايـــٞ

ٖـ/ 165-ٖـ162
778-781ّ 

 جعفط بٔ غًُٝإ
َه١ ٚايطا٥ل 
 ٚأضٝل ي٘ املس١ٜٓ

، 5د ،ايطربٟ: تاضٜذ
 1674-1670ص

 1677، ص5د ،ربٟ: تاضٜذايط املس١ٜٓ إبطاِٖٝ بٔ ضلٞ 767ّٖـ166
 1677، ص5د ،ايطربٟ: تاضٜذ َه١ ٚايطا٥ل عبساد بٔ قثِ 

 1678، ص5د ،ايطربٟ: تاضٜذ املس١ٜٓ إغرام بٔ عٝػ٢ 769ّٖـ/ 168
 1706، ص5د ،ايطربٟ: تاضٜذ َه١ ٚايطا٥ل عبساد بٔ قثِ 771ّٖـ/ 170

 
إغرام بٔ 
 غًُٝإ

 1706، ص5د ،ايطربٟ: تاضٜذ املس١ٜٓ

ٖـ/ 171-177
782-793ّ 

 - - مل ٜصنط

 1716، ص5د ،ايطربٟ: تاضٜذ َه١ ذلُس بٔ إبطاِٖٝ 794ّٖـ/ 178
ٖـ/ 179-183
795-799ّ 

 1716، ص5د ،ايطربٟ: تاضٜذ - مل ٜصنط

 1720، ص5د ،ايطربٟ: تاضٜذ َه١ ٚاملس١ٜٓ عاز ايرببطٟ 800ّٖـ/ 184
ٖـ/ 189-190
801-805ّ 

 - - مل ٜصنط

 1745، ص5د ،ايطربٟ: تاضٜذ َه١ ٚاملس١ٜٓ فطٌ بٔ ايعباؽاي 806ّٖـ / 191

ٖـ/ 192-193
807-808ّ 

 - مل ٜصنط

شنط ايطربٟ يف ْٗا١ٜ ذسٜث٘ عٔ 
ٖاضٕٚ ايطؾٝس ٚالت٘ ع٢ً 

األَصاض ٚشنط ٚالت٘ ع٢ً َه١ 
ٚاملس١ٜٓ ٚيهٔ مل ضلسز غٓٛاتِٗ 
ٚقس ٜهٕٛ بعطِٗ تٛىل يف 
 ايػٓٛات اي  مل تصنط



 ٖـ1436ضبٝع ايثاْٞ  1د ( 65دل١ً جاَع١ أّ ايكط٣ يعًّٛ ايؿطٜع١ ٚايسضاغات اإلغال١َٝ، ايعسز )  404

ايػٓٛات اي  مل تصنط 
 عٓس األظزٟ

 املصـــــسض املٓطكـــ١ اغـــِ ايٛايـــٞ

 مل ٜصنط 809ّٖـ/ 194
 

- - 

ٖـ/ 195-197
810-812ّ 

 َه١ ٚاملس١ٜٓ زاٚز بٔ عٝػ٢
، 5د ،ايطربٟ: تاضٜذ

 1802ص-1778ص
 1826، ص5د ،ايطربٟ: تاضٜذ َه١ ٚاملس١ٜٓ احلػٔ بٔ غٌٗ 813ّٖـ/ 198
 1827، ص5د ،ايطربٟ: تاضٜذ َه١ ٚاملس١ٜٓ زاٚز بٔ عٝػ٢ 814ّٖـ/ 199

 املس١ٜٓ ٖاضٕٚ بٔ املػٝب ٖـ815ٖـ/ 200
، 5د ،: تاضٜذايطربٟ

 1831ص-1778ص
ٖـ/ 201-204
816-819ّ 

 - - مل ٜصنط

 َه١ ٚاملس١ٜٓ عبٝساد بٔ احلػٔ 820ّٖـ/ 205
، 5د ،ايطربٟ: تاضٜذ

 1847ص-1778ص
ٖـ/ 207-209
822-824ّ 

 - - مل ٜصنط

ٖـ/ 210-211
825-826ّ 

 1854،ص5د ،ايطربٟ: تاضٜذ َه١ قان بٔ ايعباؽ

ٖـ/ 212-220
827-835ّ 

 - - نطمل ٜص

 1888، ص5د ،ايطربٟ: تاضٜذ َه١ ذلُس بٔ زاٚ ز 836ّٖـ/ 221
ٖـ/ 228-ٖـ222

837-842ّ 
 - - مل ٜصنط

ٖـ/ 230-232
844-846ّ 

 - - مل ٜصنط



 405          ز. بسض١ٜ ايبصريٟ...            حلحاظػٝاغ١ٝ ٚاحلطاض١ٜ يف ااألٚضاع اي 

ايػٓٛات اي  مل تصنط 
 عٓس األظزٟ

 املصـــــسض املٓطكـــ١ اغـــِ ايٛايـــٞ

 - - مل ٜصنط 850ّٖـ/ 236
 - - مل ٜصنط 852ّٖـ/ 238
ٖـ/ 240-241
854-855ّ 

 - - مل ٜصنط

ٖـ/ 243-244
856-857ّ 

 - - مل ٜصنط

ـ/ 252-256ٖ
866-869ّ 

 - - مل ٜصنط

ٖـ/ 258-259
871-872ّ 

 - - مل ٜصنط

ٖـ/ 262-269
875-882ّ 

 - - مل ٜصنط

 884ّٖـ/ 271
أعس بٔ ذلُس 
 ايطا٥ٞ

 2138، ص6د ،ايطربٟ: تاضٜذ َه١ ٚاملس١ٜٓ

ٖـ/ 272-275
885-888ّ 

 - - مل ٜصنط

 ٖاضٕٚ ذلُس 889ّٖـ/ 276
َه١ ٚاملس١ٜٓ 
 ٚايطا٥ل

 2142، ص6د ،ايطربٟ: تاضٜذ

        ٖـ/277-279
890 -892ّ 

 - مل ٜصنط
ٜبسٚ أْ٘ نإ ايٛايٞ ٖاضٕٚ بٔ 
ذلُس إش ذخ غت عؿط٠ ذح١ 

 877ّٖـ/ 264َٚٔ غ١ٓ 
ٖـ/ 280-334
893-945ّ 

 - - مل ٜصنط
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(3) 
 جسٍٚ ٜٛضح ٚال٠ احلخ َٔ خالٍ َا شنطٙ األظزٟ

 اغِ ٚايٞ احلخ
ايػ١ٓ اي  
 تٛىل  ٝٗا

 خاغِ ٚايٞ احل ايصفرــ١
ايػ١ٓ اي  
 تٛىل  ٝٗا

 ايصفرـ١

عُط بٔ 
 اخلطاب

16-
-637ٖـ/23

643ّ 

-46،ص1د
-50ص
-51ص
  53ص-52ص

 عثُإ بٔ ذلُس
678ٖـ/59

ّ 
 93،ص1د

عبس ايطعٔ بٔ 
 عٛف

ٖـ / 24
644ّ 

 .57، ص1د
عُطٚ بٔ غعٝس 
 بٔ ايعاص

ٖـ/ 60
679ّ 

 97، ص1د

 عثُإ بٔ عفإ
ٖـ/ 25-31
645-651ّ 

-58، ص1د
60  

 يب١ايٛيٝس بٔ ع
61-
680ٖـ/62
-681ّ 

، 1د
-99ص

101 

 مل ٜصنط
ٖـ / 32

652ّ 
 عبساد بٔ ايعبري 

63-
682ٖـ/71
-690ّ 

104،ص1د
-126 

 عثُإ بٔ عفإ
ٖـ/ 33-34
653-654ّ 

-64، ص1د
65  

 مل ٜصنط
691ٖـ/72

ّ 
 

  655ٖـ/ 35 مل ٜصنط
احلحاد بٔ 
 ٜٛغل

73-
692ٖـ/74
-693ّ 

130،ص1د
 131،ص

عبٝساد بٔ 
 عباؽ

36-
37/656-

657ّ 
 .69، ص1د

عبس املًو بٔ 
 َطٚإ

ٖـ/ 75
694ّ 

 132،ص1د



 407          ز. بسض١ٜ ايبصريٟ...            حلحاظػٝاغ١ٝ ٚاحلطاض١ٜ يف ااألٚضاع اي 

 اغِ ٚايٞ احلخ
ايػ١ٓ اي  
 تٛىل  ٝٗا

 خاغِ ٚايٞ احل ايصفرــ١
ايػ١ٓ اي  
 تٛىل  ٝٗا

 ايصفرـ١

 أبإ بٔ عثُإ .75، ص1د 658ّٖـ/38 قثِ بٔ ايعباؽ
76-
695ٖـ/80
-699ّ 

138،ص1د
، 141،ص
 143ص

عبٝساد بٔ 
 عباؽ

ٖـ/ 39
659ّ 

 .77، ص1د
غًُٝإ بٔ عبس 

 املًو
ٖـ/ 81

700ّ 
، 1د
 145ص

 املػري٠ بٔ ؾعب١
ٖـ/ 40

660ّ 
 إ بٔ عثُإأب .78، ص1د

ٖـ/ 82
701ّ 

، 1د
 147ص

عيب١ بٔ أبٞ 
 غفٝإ

ٖـ / 41
661ّ 

 .79، 1د
ٖؿاّ بٔ 
 إمساعٌٝ

83-
702ٖـ/86
-705ّ 

150،ص1د
-152 

عٓبػ١ بٔ أبٞ 
 غفٝإ

ٖـ / 42
662ّ 

 .81، ص1د
عُط بٔ عبس 
 ايععٜع

87-
706ٖـ/92
-710ّ 

152،ص1د
 157،ص

َطٚإ بٔ 
 احلهِ

ٖـ / 43
663ّ 

 .82، ص1د
عبس ايععٜع بٔ 

 ايٛيٝس
711ٖـ/93

ّ 
 157،ص1د

َعا١ٜٚ بٔ أبٞ 
 غفٝإ

ٖـ / 44
664ّ 

 مل ٜصنط .82، ص1د
721ٖـ/94

ّ 
 

َطٚإ بٔ 
 احلهِ

ٖـ/ 45
665ّ 

 بؿط بٔ ايٛيٝس .83، ص1د
ٖـ/ 95

713ّ 
 159،ص1د

عيب١ بٔ أبٞ 
 غفٝإ ٚقٌٝ

46-
-666ٖـ/47

667ّ 
 .84، ص1د

أبٛ بهط٠ بٔ 
 ذلُس

 ٖـ/96
714ّ 

 159،ص1د



 ٖـ1436ضبٝع ايثاْٞ  1د ( 65دل١ً جاَع١ أّ ايكط٣ يعًّٛ ايؿطٜع١ ٚايسضاغات اإلغال١َٝ، ايعسز )  408

 اغِ ٚايٞ احلخ
ايػ١ٓ اي  
 تٛىل  ٝٗا

 خاغِ ٚايٞ احل ايصفرــ١
ايػ١ٓ اي  
 تٛىل  ٝٗا

 ايصفرـ١

عٓبػ١ بٔ أبٞ 
 فٝإغ

  
غًُٝإ بٔ عبس 

 املًو
715ٖـ/97

ّ 
 160،ص1د

َطٚإ بٔ 
 احلهِ

ٖـ/ 48
668ّ 

 .84، ص1د
عبس ايععٜع بٔ 

 عبساد
ٖـ/ 98

716ّ 
 162،ص1د

غعٝس بٔ 
 ايعاص

ٖـ/ 49
669ّ 

 .85، ص1د
أبٛ بهط ذلُس 
بٔ عُطٚ بٔ 

 جعّ

99-
ٖـ/ 100
717-718ّ 

162،ص1د
 164،ص

َعا١ٜٚ بٔ أبٞ 
 غفٝإ ٚقٌٝ

ٖـ / 50
670ّ 

 .86، ص1د
عبس ايطعٔ بٔ 
 ايطراى

101-
ٖـ/ 103
719-721ّ 

 170،ص1د

   ٜعٜس بٔ َعا١ٜٚ
عبس ايٛاذس بٔ 

 عبساد
ٖـ/ 104
722ّ 

، 1د
 185ص

 ٜعٜس بٔ َعا١ٜٚ
ٖـ/ 51

671ّ 
 .88، ص1د

إبطاِٖٝ بٔ 
 ٖؿاّ

ٖـ/105
723ّ 

 185،ص1د

غعٝس بٔ 
 ايعاص

52-
-672ٖـ/53

673ّ 

، 88، ص1د
 .89ص

ٖؿاّ بٔ عبس 
 املًو

ٖـ/106
724ّ 

 188،ص1د

َطٚإ بٔ 
 احلهِ

54-
-674ٖـ/55

675ّ 
 .90، ص1د

إبطاِٖٝ بٔ 
 ٖؿاّ

107-
ٖـ/ 112
725-730ّ 

191،ص1د
 200ص-

 مل ٜصنط
ٖـ / 56

676ّ 
 

غًُٝإ بٔ 
 ٖؿاّ

ٖـ/113
731ّ 

 201،ص1د



 409          ز. بسض١ٜ ايبصريٟ...            حلحاظػٝاغ١ٝ ٚاحلطاض١ٜ يف ااألٚضاع اي 

 اغِ ٚايٞ احلخ
ايػ١ٓ اي  
 تٛىل  ٝٗا

 خاغِ ٚايٞ احل ايصفرــ١
ايػ١ٓ اي  
 تٛىل  ٝٗا

 ايصفرـ١

 ايٛيٝس بٔ عيب١
57-

-677ٖـ/58
678ّ 

 .92، ص1د
خايس بٔ عبس 
املًو بٔ أبٞ 
 ايعاص

ٖـ/ 114
732ّ 

، 1د
 203ص

 ذلُس بٔ ٖؿاّ
ٖـ/ 115
733ّ 

 قان بٔ عًٞ 203، ص1د
ٖـ/141
758ّ 

 375،ص1د

ايٛيٝس بٔ ٜعٜس 
 ٜٚكاٍ

 عٓػٞ بٔ َكػِ
 205، ص1د 734ّٖـ/116

إمساعٌٝ بٔ 
 عًٞ

ٖـ/142
759ّ 

 378،ص1د

   
عٝػ٢ بٔ 
 َٛغ٢

ٖـ/143
760ّ 

 380،ص1د

خايس بٔ عبس 
 املًو

 209،ص1د 735ّٖـ/117
أبٛ جعفط 
 املٓصٛض

ٖـ/144
761ّ 

، 1د
 383ص

 210،ص1د 736ّٖـ/118 ذلُس بٔ ٖؿاّ
ايػطٟ بٔ 
 احلاضث

ٖـ/145
762ّ 

 402،ص1د

 214،ص1د 737ّٖـ/119 َػ١ًُ بٔ ٖؿاّ
عبس ايٖٛاب بٔ 

 إبطاِٖٝ
ٖـ/146
763ّ 

 406،ص1د

 ذلُس بٔ ٖؿاّ
120-
738ٖـ/123
-740ّ 

، 216،ص1د
، 220ص
، 224ص
 228ص

 مل ٜصنط
ٖـ/147
764ّ 

406،ص1د
-414 

   
 أبٛ جعفط
 املٓصٛض

ٖـ/148
765ّ 

 423،ص1د
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 اغِ ٚايٞ احلخ
ايػ١ٓ اي  
 تٛىل  ٝٗا

 خاغِ ٚايٞ احل ايصفرــ١
ايػ١ٓ اي  
 تٛىل  ٝٗا

 ايصفرـ١

 ذلُس بٔ إبطاِٖٝ  741ّٖـ/124 مل تسٕٚ أذسانيٗا
ٖـ/149
766ّ 

 424،ص1د

 233،ص1د 742ّٖـ/125 ٜٛغل بٔ عُط
عبس ايصُس بٔ 

 عًٞ
ٖـ/150
767ّ 

 425،ص1د

عُط بٔ عبساد 
 بٔ عبس املًو

 مل ٜصنط 244،ص1د 743ّٖـ/126
ٖـ/151
768ّ 

426،ص1د
-430 

عبس ايععٜع بٔ 
ط بٔ عبس عُ

 ايععٜع

127-
ٖـ/ 128
744-745ّ 

 253،ص1د
 262ص

 مل تسٕٚ أذسانيٗا
ٖـ/152
769ّ 

 430،ص1د

 ذلُس املٗسٟ   
ٖـ/153
770ّ 

 432،ص1د

عبس ايٛاذس بٔ 
 غًُٝإ

 ذلُس بٔ إبطاِٖٝ 296،ص1د 746ّٖـ/129
ٖـ/154
770ّ 

 436،ص1د

ذلُس بٔ عبس 
 املًو بٔ ذلُس

 305،ص1د 747ّٖـ/130
عبس ايصُس بٔ 

 ٞعً
ٖـ/155
771ّ 

 438،ص1د

أبٛ ايٛيٝس بٔ 
 عط٠ٚ

 ايعباؽ بٔ ذلُس 308،ص1د 748ّٖـ/131
ٖـ/156
772ّ 

 438،ص1د

 زاٚز بٔ عًٞ
ٖـ/ 132
749ّ 

 إبطاِٖٝ بٔ ضلٞ 336، ص1د
157-
ٖـ/ 158
773-774ّ 

441،ص1د
 449ص-

 ظٜاز بٔ عبساد
ٖـ/ 133
750ّ 

    349، ص1د



 411          ز. بسض١ٜ ايبصريٟ...            حلحاظػٝاغ١ٝ ٚاحلطاض١ٜ يف ااألٚضاع اي 

 اغِ ٚايٞ احلخ
ايػ١ٓ اي  
 تٛىل  ٝٗا

 خاغِ ٚايٞ احل ايصفرــ١
ايػ١ٓ اي  
 تٛىل  ٝٗا

 ايصفرـ١

عٝػ٢ بٔ 
 َٛغ٢

 ٔ َٓصٛضٜعٜس ب 351،ص1د 751ّٖـ/134
ٖـ/159
775ّ 

 455،ص1د

 املٗسٟ 351،ص1د 752ّٖـ/135 مل ٜصنط
ٖـ/160
776ّ 

 458،ص1د

 اهلازٟ   
ٖـ/161
777ّ 

 462،ص1د

 354،ص1د 753ّٖـ/136 أبٛ جعفط
إبطاِٖٝ بٔ 
 جعفط

ٖـ/162
778ّ 

 464،ص1د

أبٛ قان بٔ 
 عًٞ

 عًٞ بٔ املٗسٟ 366،ص1د 754ّٖـ/137
ٖـ/163
779ّ 

 466،ص1د

ايفطٌ بٔ 
 نقا

 371،ص1د 755ّٖـ/138
قان بٔ 
 عبساد

ٖـ/164
780ّ 

 467،ص1د

ايعباؽ بٔ 
 ذلُس

    371،ص1د 756ّٖـ/139

أبٛ جعفط 
 املٓصٛض

    373،ص1د 757ّٖـ/140

قان بٔ أبٞ 
 جعفط

 زاٚز بٔ عٝػ٢ 468،ص1د 781ّٖـ/165
ٖـ/195
820ّ 

 563،ص1د

 469،ص1د 782ّٖـ/166 ذلُس بٔ إبطاِٖٝ
ايعباؽ بٔ 
 َٛغ٢

ٖـ/196
821ّ 

 565،ص1د

 742،ص1د 783ّٖـ/167 إبطاِٖٝ بٔ ضلٞ
ايعباؽ بٔ 
 َٛغ٢

197-
ٖـ/198
822-823ّ 

571،ص1د
 577،ص
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 اغِ ٚايٞ احلخ
ايػ١ٓ اي  
 تٛىل  ٝٗا

 خاغِ ٚايٞ احل ايصفرــ١
ايػ١ٓ اي  
 تٛىل  ٝٗا

 ايصفرـ١

ذلُس بٔ إبطاِٖٝ 
 بٔ ذلُس

 مل ٜصنط 473،ص1د 784ّٖـ/168
ٖـ/ 199
824ّ 

577،ص1د
-583 

غًُٝإ بٔ 
 َٓصٛض

 484،ص1د 785ّٖـ/169
أبٛ إغرام بٔ 

 ايطؾٝس
ٖـ/200
825ّ 

 585،ص1د

 زاٚز بٔ عٝػ٢ 497،ص1د 786ّٖـ/170 ٕ ايطؾٝسٖاضٚ
ٖـ/201
826ّ 

 587،ص1د

عبس ايصُس بٔ 
 عًٞ

ٖـ/ 171
787ّ 

 498،ص1د
إبطاِٖٝ بٔ 
 َٛغ٢

ٖـ/202
827ّ 

 595،ص1د

ٜعكٛب بٔ أبٞ 
 جعفط

ٖـ/ 172
788ّ 

 500،ص1د
غًُٝإ بٔ 
 عبساد

ٖـ/203
828ّ 

 598،ص1د

 ٖاضٕٚ ايطؾٝس
173-
175/ّ789
-791ّ 

، 502ص1د
504،506 

عبٝساد بٔ 
 احلػٔ

204-
ٖـ/206
829-831ّ 

601،ص1د
، 604،ص
 606ص

   -   
غًُٝإ بٔ أبٞ 

 جعفط
 510،ص1د 792ّٖـ/176

أبٛ عٝػ٢ بٔ 
 ايطؾٝس

ٖـ/207
832ّ 

 609،ص1د

 مل ٜصنط 511،ص1د 793ّٖـ/177 مل ٜصنط
208-
ٖـ/ 209
833-834ّ 

609،ص1د
 613، ص

    512،ص1د 794ّٖـ/178 ذلُس بٔ إبطاِٖٝ



 413          ز. بسض١ٜ ايبصريٟ...            حلحاظػٝاغ١ٝ ٚاحلطاض١ٜ يف ااألٚضاع اي 

 اغِ ٚايٞ احلخ
ايػ١ٓ اي  
 تٛىل  ٝٗا

 خاغِ ٚايٞ احل ايصفرــ١
ايػ١ٓ اي  
 تٛىل  ٝٗا

 ايصفرـ١

 514،ص1د 795ّٖـ/179 ٕ ايطؾٝسٖاضٚ
قان بٔ 
 ايعباؽ

210-
ٖـ/ 211
835 /
836ّ 

، 1د
، 617ص
 622ص

َٛغ٢ بٔ 
 عٝػ٢

ٖـ/ 180
796ّ 

-520،ص1د
523 

عبساد بٔ 
 عبٝساد

-ٖـ212
ٖـ/ 213
837-838ّ 

 628،ص1د

 مل ٜصنط 521،ص1د 797ّٖـ/181 ٖاضٕٚ ايطؾٝس
ٖـ/214
839ّ 

، 1د
 639ص

َٛغ٢ بٔ 
 عٝػ٢

 523ص،1د 798ّٖـ/182
عبساد بٔ 
 عبٝساد

ٖـ/ 215
840ّ 

، 1د
 649ص

ايعباؽ بٔ 
 َٛغ٢

 524،ص1د 799ّٖـ/183
غًُٝإ بٔ 
 عبساد

216-
ٖـ/ 217
841- 
842ّ 

، 1د
، 651ص
 655ص

إبطاِٖٝ بٔ 
 املٗسٟ

    528،ص1د 800ّٖـ/184

 مل ٜصنط 528،ص1د 800ّٖـ/185 مل ٜصنط
218-
ٖـ/ 220
843-846ّ 

، 1د
 -656ص

679 

 ذلُس بٔ زاٚز 530،ص1د 802ّٖـ/186 ؾٝسٖاضٕٚ ايط
ٖـ/ 221
847ّ 

، 1د
 683ص
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 اغِ ٚايٞ احلخ
ايػ١ٓ اي  
 تٛىل  ٝٗا

 خاغِ ٚايٞ احل ايصفرــ١
ايػ١ٓ اي  
 تٛىل  ٝٗا

 ايصفرـ١

 مل ٜصنط
187-
803ٖـ/189
-804ّ 

-532،ص1د
 537ص

 مل ٜصنط
ٖـ/ 222
848ّ 

، 1د
 -683ص

689 

   
عًٞ بٔ زاٚز 
 اهلامشٞ

ٖـ / 223
849ّ 

 ،1د
 697ص

عٝػ٢ بٔ 
 َٛغ٢

 مل ٜصنط 540،ص1د 805ّٖـ/190
ٖـ/224
850ّ 

698،ص1د
-699 

ايفطٌ بٔ 
 اؽايعب

 مل تسٕٚ أذسانيٗا 543،ص1د 806ّٖـ/191
225-
ٖـ/227
851-853ّ 

 3، ص2د

 مل ٜصنط   
ٖـ / 228
854ّ 

-5ص ،2د
4 

 ذلُس بٔ زاٚز 544،ص1د 807ّٖـ/192 مل ٜصنط
-ٖـ229
ٖـ/ 230
855-856ّ 

،6،ص2د
 9ص

 زاٚز بٔ عٝػ٢
ٖـ/ 193
808ّ 

    556ص ،1د

عًٞ بٔ ٖاضٕٚ 
 ايطؾٝس

 ايٛانيل  819ّٖـ/194
ٖـ/231
857ّ 

 11،ص2د

 858ّٖـ/232 مل ٜصنط
-13،ص2د

 16ص
ذلُس بٔ عبساد 

 بٔ زاٚز
ٖـ/ 287
908ّ 

، 2د
 159ص
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 اغِ ٚايٞ احلخ
ايػ١ٓ اي  
 تٛىل  ٝٗا

 خاغِ ٚايٞ احل ايصفرــ١
ايػ١ٓ اي  
 تٛىل  ٝٗا

 ايصفرـ١

 ذلُس بٔ زاٚز
233-235 /
859-861ّ 

، 18، ص2د
 22، ص20ص

أبٛ بهط ذلُس 
 بٔ ٖاضٕٚ

 -ٖـ288
909ّ 

، 2د
 161ص

 مل ٜصنط   
ٖـ/ 289
910ّ 

، 2د
-162ص

163 

 25،ص2د 862ّٖـ/236 ذلُس املٓيصط

عبس       بٔايفطٌ 
 املًو
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

290-
ٖـ/ 306
911- 
928ّ 

، 165، ص2د
، 171، ص168ص
، 176، ص174ص
، 183، ص179ص
، 186، ص184ص
، 190، ص188ص
، 194، ص192ص
، 200، ص197ص

 203ص

عٝػ٢ بٔ 
 جعفط

 أعس بٔ ايعباؽ 29،ص2د 863ّٖـ/237

307-
ٖـ/ 308
929 – 
930ّ 

، 2د
، 205ص
 206ص

عًٞ بٔ عٝػ٢ 
 فطبٔ جع

ٖـ/ 238
864ّ 

    30، ص2د

 عبساد بٔ ذلُس
239-
ٖـ/ 241
865- 867ّ 

، 32، ص2د
 33ص

 مل ٜصنط

 
ٖـ/ 309
931ّ 
 

، 2د
 206ص
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 اغِ ٚايٞ احلخ
ايػ١ٓ اي  
 تٛىل  ٝٗا

 خاغِ ٚايٞ احل ايصفرــ١
ايػ١ٓ اي  
 تٛىل  ٝٗا

 ايصفرـ١

   
عبس  إغرام بٔ
 املًو

ٖـ/ 310
932ّ 

، 2د
 210ص

عبس ايصُس بٔ 
 َٛغ٢

242-
ٖـ/ 244
868-870ّ 

، 38،ص2د
 41ص ،39ص

 مل ٜصنط

311- 
ٖـ/ 312
933- 
934ّ 

، 2د
 -211ص
 .214ص

ُس بٔ ذل
 غًُٝإ

245-
ٖـ/ 248
871-874ّ 

، 43، ص2د
، 45ص
 52، ص48ص

مل ٜصنط ألْ٘ مل 
 ٜهٔ ب٘ ذخ

313-
ٖـ/ 314
935- 
936ّ 

، 2د
 -215ص
 217ص

   
- 

 مل ٜصنط

315-
ٖـ/ 316
937-938ّ 

، 2د
 -218ص
 221ص

عبس ايصُس بٔ 
 َٛغ٢

ٖـ/ 249
875ّ 

 55، ص1د
 

 َٓصٛض ايسًُٜٞ
ٖـ/ 317
939ّ 

، 2د
 224ص

جعفط بٔ 
 ٌايفط

 57، ص1د 876ّٖـ/250
عبس ايػُٝع بٔ 

 أٜٛب
ٖـ/ 318
940ّ 

، 2د
 227ص

 مل ٜصنط
251-
ٖـ/ 252
877- 878ّ 

 -58، ص1د
 64ص

 مل ٜصنط

319 – 
ٖـ/ 320
941 – 
942ّ 

، 2د
 – 228ص
 -229ص
 234ص

 عبساد بٔ ذلُس
ٖـ/ 253
879ّ 

 َؤْؼ ايٛضقاْٞ 67، ص2د
ٖـ/ 321
343ّ 

، 2د
 238ص
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 اغِ ٚايٞ احلخ
ايػ١ٓ اي  
 تٛىل  ٝٗا

 خاغِ ٚايٞ احل ايصفرــ١
ايػ١ٓ اي  
 تٛىل  ٝٗا

 ايصفرـ١

 عًٞ بٔ احلػ 
ٖـ / 254
880ّ 

    68، ص2د

 مل ٜصنط
ٖـ/ 255
881ّ 

-69، ص2د
73 

   

 مل ٜصنط 76، ص2د 882ّٖـ/256 ذلُس بٔ أعس
322- 
ٖـ، 330
944-952ّ 

، 2د
 -244ص
 269ص

ايفطٌ بٔ 
 إغرام

257-
ٖـ/ 258
883-884ّ 

، 79، ص2د
 80ص

 ايكطَطٞ
ٖـ/ 331
953ّ 

، 2د
 271ص

 مل ضلخ  ٝٗا أذس   -
ٖـ/ 332
954ّ 

، 2د
 274ص

 ذلُس إبطاِٖٝ بٔ
ٖـ/ 259
885ّ 

    82، ص2د

ذلُس بٔ 
 إمساعٌٝ

 مل ٜصنط 85، ص2د 886ّٖـ/260

333- 
ٖـ/ 334
955- 
956ّ 

، 2د
 -275ص
 280ص

ايفطٌ بٔ 
 إغرام

261- 
ٖـ / 263
887 -889ّ 

، 85، ص2د
 93، ص91ص

   

 ٖاضٕٚ بٔ ذلُس
- 
- 

264- 
ٖـ/ 279

، 94، ص2د
، 101ص ،97ص
، 109، 105ص
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 اغِ ٚايٞ احلخ
ايػ١ٓ اي  
 تٛىل  ٝٗا

 خاغِ ٚايٞ احل ايصفرــ١
ايػ١ٓ اي  
 تٛىل  ٝٗا

 ايصفرـ١

- 
- 
- 
- 
- 

، 114، ص111ص 901ّ -890
، 119، ص117ص
، 122، ص121ص
، 127، ص125ص
، 134، ص129ص

 136ص

أبٛ بهط ذلُس 
 بٔ ٖاضٕٚ

280-
ٖـ/ 282
902- 903ّ 

، 138، ص2د
، 140ص
 144ص

   

 مل ٜصنط
ٖـ/ 283
904ّ 

 -146، ص2د
 148ص

   

(4) 
 جسٍٚ ٜٛضح ٚال٠ احلخ يف ايػٓٛات اي  مل ٜصنطٖا األظزٟ 

 ايػٓـــ١
اغِ 
 ايٛايـــٞ

 ايػٓـــ١ صـــسضامل
اغـِ 
 ايٛايــٞ

 املصـــسض

ٖـ/32
652ّ 

عثُإ بٔ 
 عفإ

، 1ايٝعكٛبٞ:تاضٜذ،د
; اجلعٜطٟ: 176ص

، 1ايسضض ايفطا٥س، د
 421، ص1د

 842ّٖـ/228
ذلُس بٔ 
 زاٚز

 ،ايطربٟ: تاضٜذ
 1917، ص5د

ٖـ/35
655ّ 

 ابٔ ايعباؽ
ايطربٟ: تاضٜذ، 

 819،ص2د
 846ّٖـ/232

ذلُس بٔ 
 زاٚز

ٜذ، ايطربٟ: تاض
 1937،ص5د

ٖـ/94
712ّ 

بؿط بٔ 
 ايٛيٝس

 ،ايطربٟ:تاضٜذ
 1307،ص3د

 865ّٖـ/251
ذلُس بٔ أعس 
 بٔ عٝػ٢

أبٔ األنيري: 
ايهاٌَ، 

 .232،ص6د
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 ايػٓـــ١
اغِ 
 ايٛايـــٞ

 ايػٓـــ١ صـــسضامل
اغـِ 
 ايٛايــٞ

 املصـــسض

ٖـ/124
741ّ 

عبس ايععٜع 
 بٔ احلحاد

 ،ايطربٟ: تاضٜذ
 14322، ص4د

866َٖـ/252
ٕ 

 ذلُس بٔ أعس
 ايطربٟ: تاضٜذ،

 2021،ص5د

 869ّٖـ/255
عًٞ بٔ 
 ٔاحلػ

 ،ايطربٟ:تاضٜذ
 2047، ص5د

ٖـ/135
752ّ 

غًُٝإ بٔ 
 عًٞ

 ،ايطربٟ: تاضٜذ
 1652،ص4د

   

ٖـ/147
764ّ 

أبٛ جعفط 
 املٓصٛض

 ،ايطربٟ: تاضٜذ
 1652،ص4د

 896ّٖـ/ 283
ذلُس بٔ 
عبساد بٔ 
 زاٚز

اجلعٜطٟ: ايُسضض 
، 1ايفطا٥س،د
 502ص

ٖـ/151
768ّ 

ذلُس بٔ 
 إبطاِٖٝ

 ،ايطربٟ: تاضٜذ
 1630،ص4د

 899ّٖـ/ 286
ذلُس بٔ 
عبساد بٔ 
 زاٚز

اجلعٜطٟ: ايُسضض 
، 1ايفطا٥س،د
 502ص

ٖـ/152
869ّ 

أبٛ جعفط 
 املٓصٛض

 ،ايطربٟ: تاضٜذ
 1630،ص4د

 901ّٖـ/ 289
ايفطٌ بٔ 
 عبس املًو

 ،ايطربٟ: تاضٜذ
 2173، ص6د

ٖـ/ 177
793ّ 

ٖاضٕٚ 
 ايطؾٝس

 ،ايطربٟ: تاضٜذ
 1714، ص5د

ٖـ / 309
921ّ 

إغرام بٔ 
 عبساد

اجلعٜطٟ: ايُسضض 
، 1ايفطا٥س،د
 502ص

ٖـ/ 185
801ّ 

َٓصٛض بٔ 
 ذلُس

 ،ايطربٟ: تاضٜذ
 1721، ص5د

 923ّ –ٖـ311
إغرام بٔ 
عبس املًو 
 ايعباغٞ

اجلعٜطٟ: ايُسضض 
، 1ايفطا٥س،د
 505ص

ٖـ/ 187
802ّ 

عبٝساد بٔ 
 ايعباؽ

 ،ايطربٟ: تاضٜذ
 1736، ص5د

 924ّٖـ/ 312
 احلػٔ بٔ
 عبس ايععٜع

يُسضض اجلعٜطٟ: ا
، 1ايفطا٥س،د
 506ص
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 ايػٓـــ١
اغِ 
 ايٛايـــٞ

 ايػٓـــ١ صـــسضامل
اغـِ 
 ايٛايــٞ

 املصـــسض

ٖـ/188
803ّ 

ٖاضٕٚ 
 ايطؾٝس

 ،ايطربٟ: تاضٜذ
 1736، ص5د

315- 
-927ٖـ/316

928ّ 

  احلػٔ بٔ
عبس ايععٜع 
ذخ ب ٌٖ 
َه١مل ضلخ 
أذس َٔ 
خطاغإ 
 ٚايعطام

اجلعٜطٟ: ايُسضض 
، 1ايفطا٥س،د
 ص

 928ّٖـ/ 316

ذخ ب ٌٖ َه١ 
عبساد بٔ 
عبٝساد ٚمل 
ضلخ  ٝٗا أذس 
َٔ أٌٖ 
خطاغإ 
 ٚايعطام

اجلعٜطٟ: ايُسضض 
، 1ايفطا٥س،د
 508ص

ٖـ/ 189
804ّ 

ايعباؽ بٔ 
 َٛغ٢

 ،  ايطربٟ: تاضٜذ
 1737، ص5د

319 – 931ّ 
جعفط بٔ 
 عًٞ

اجلعٜطٟ: ايسُُضض 
، 1ايفطا٥س،د
 516ص

ٖـ/ 192
807ّ 

ايعباؽ بٔ 
 عبٝساد

 ،  ايطربٟ: تاضٜذ
 1746، ص5د

 932ّٖـ/ 320
عبساد بٔ 
عبٝساد 

 غٞايعبا

اجلعٜطٟ: ايُسضض 
، 1ايفطا٥س،د
 516ص

ٖـ/ 199
814ّ 

 - - - - مل ٜصنط

ٖـ/ 208
823ّ 

قان بٔ 
 ايطؾٝس

 ،  ايطربٟ: تاضٜذ
 1853، ص5د

 ٖـ/322-326
عُط بٔ 
احلػٔ بٔ 

اجلعٜطٟ: ايُسضض 
، 1ايفطا٥س،د
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 ايػٓـــ١
اغِ 
 ايٛايـــٞ

 ايػٓـــ١ صـــسضامل
اغـِ 
 ايٛايــٞ

 املصـــسض

ٖـ/209
824ّ 

قان بٔ 
 ايعباؽ

 ،  ايطربٟ: تاضٜذ
 1854، ص5د

933-937ّ 
-517ص عبس ايععٜع

 518ص
ٖـ/ 214
729ّ 

إغرام بٔ 
 ايعباؽ

 ،  ايطربٟ: تاضٜذ
 1862، ص5د

   

218-
ٖـ/ 220
733 – 
735ّ 

قان بٔ 
 ايعباؽ

 ،  ايطربٟ: تاضٜذ
-1879، ص5د

1885 

 ٖـ/327-328
938 – 939ّ 

عُط بٔ ضلٞ 
 أبٛ عًٞ

اجلعٜطٟ: ايُسضض 
، 1ايفطا٥س،د
 519ص

ٖـ/222
836ّ 

ذلُس بٔ 
 زاٚز

 ،ايطربٟ: تاضٜذ
 1897، ص5د

329 – 
عُط بٔ  ٖـ/330

 احلػٔ

اجلعٜطٟ: ايُسضض 
، 1ايفطا٥س،د
ٖـ/ 224 519ص

838ّ 
ذلُس بٔ 
 زاٚز

 ،  ايطربٟ: تاضٜذ
 1917، ص5د

940 – 941ّ 

225-
ٖـ/ 226
839-
840ّ 

ذلُس بٔ 
 زاٚز

 ،  ايطربٟ: تاضٜذ
 1920، ص5د

 944ّٖـ/ 333
عُط بٔ 
 احلػٔ

اجلعٜطٟ: ايُسضض 
، 1ايفطا٥س،د
 519ص

ٖـ/ 227
841ّ 

جعفط بٔ 
 املعيصِ

 ،ايطربٟ: تاضٜذ
 1925، ص5د

َّ احلخ 945ّٖـ/ 334  َبط
اجلعٜطٟ: ايُسضض 

، 1ايفطا٥س،د
 519ص
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 :اتـوالتعلًق شـاهلىام

(1   ٕ ــا ــٛز، يبٓـ ــس ذلُـ ــل: أعـ ــٌ، ؼكٝـ ــاضٜذ املٛقـ ــ١، ط  -( األظزٟ: تـ ــب ايعًُٝـ  1زاض ايهيـ
 .42، ص1ّ( د2006ٖـ/1427)

ض ايهيب ايعًُٝـ١،  ( ايصٖيب: تصنط٠ احلفاظ، تصرٝح: ٚظاض٠ املعاضف يًره١َٛ اهلٓس١ٜ، بريٚت، زا2)
 . 894، ص3ز.ت، د

        1( ابٔ األنيري: ايهاٌَ يف ايياضٜذ، ؼكٝل: عُـط عبـس ايػـالّ، بـريٚت، زاض ايهيـاب ايعطبـٞ، ط      3)
ــات املؿــاٖري  158، 157، ص7ّ( د 1997ٖـــ/ 1417) ــاضٜذ اإلغــالّ ٚٚ ٝ ــصٖيب: ت ; اي

، 7ّ( د2003ٖـ/ 1424) 1ٚاألعالّ، ؼكٝل: بؿاض عٛاز، بريٚت، زاض ايػطب اإلغالَٞ، ط
 .332،333ص 

( األظزٟ: تاضٜذ املٛقٌ، ؼكٝـل: عًـٞ ذبٝبـ١، ايكـاٖط٠ اجملًـؼ األعًـ٢ يًؿـؤٕٚ اإلغـال١َٝ،         4)
 .15ّ(، َكس١َ احملكل، ص1967ٖـ/ 1387)

 .37، ص1( األظزٟ: تاضٜذ املٛقٌ، د5)
 . 14( األظزٟ، تاضٜذ املٛقٌ، ؼكٝل: عًٞ ذبٝب١، ص6)

 .281، ص1ٛقٌ، ؼكٝل: أعس ذلُٛز، د( االظزٟ: تاضٜذ امل7)
، ٚقس نإ نيابًا ضدًُا ذٝث قاٍ ايصٖيب يف تطه١ املعا ٢ بٔ عُـطإ املٛقـًٞ:   529، ص1( د8)

إٕ أبا ظنطٜا األظزٟ تطجِ ي٘ يف تاضٜذ احملسني   ُٝا ٜعٜس ع٢ً عؿطٜٔ قفر١. اْعـط ايـصٖيب:   
 .148، ص7ّ(، د1998/ ٖـ1419) 11غري أعالّ ايٓبال٤، بريٚت، َؤغػ١ ايطغاي١، ط

( اخلطٝب ايبػسازٟ: تاضٜذ بػساز، بـريٚت، زاض ايهيـاب ايعطبـٞ، ز.ت; ايػـُعاْٞ: األْػـاب،      9)
ّ(; ٜـاقٛت  1988ٖــ/  1408) 1تكسِٜ: عبساد ايباضٚزٟ، بريٚت، زاض ايهيـب ايعًُٝـ١، ط  

َعط ـ١   ّ; ابٔ األنيري: أغس ايػابـ١ يف 1995، 2احلُٟٛ: َعحِ ايبًسإ: بريٚت، زاض قازض، ط
 ّ(; ايصٖيب: غري.1377ايصراب١، بريٚت، زاض إذٝا٤ ايرتاث ايعطبٞ، )

 ( أذساث ٖات  ايػٓي  أٜطًا أؾاض إىل عسّ تسٜٚٓٗا ذلككًا ايهياب، عًٞ ذبٝب١ ٚأعس ذلُٛز.10)
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( أؾاض احملكل يياضٜذ األظزٟ ب ٕ املؤيل أٌُٖ شنط بعض ايكطـاٜا املُٗـ١ يًيـاضٜذ اإلغـالَٞ،     11)
بٌٝ املثاٍ ايسع٠ٛ ايعباغ١ٝ َٚا اقطٓعي٘ َـٔ أْعُـ١ غـاُٖت يف غـكٛط ايسٚيـ١      َٓٗا ع٢ً غ

، ٚيهٔ بعس اإلطالع عًـ٢ نيـاب األظزٟ   39، ص1األ١َٜٛ، ٚقٝاّ اخلال ١ ايعباغ١ٝ. اْعط: د
ْػيؿل َٓ٘ أْ٘ شنط بعض األذساث امليعًك١ بايسع٠ٛ ايعباغ١ٝ ٚإٕ مل ٜفصٌ  ٝٗا. ع٢ً غـبٌٝ  

 .288ص ،٤1 بين ٖاؾِ َٔ خطاغإ إىل َه١. اْعط األظزٟ: تاضٜذ، داملثاٍ قسّٚ ٚ س َٔ ْكبا
ٌ ( َٚٔ ٖؤال٤ َثاًل: 12) ٟ  ابٔ األنيري،: ايياضٜذ ايباٖط يف ايسٚي١ األتابه١ٝ باملٛقـ : ; ابـٔ ظـا ط األظز

 أخباض ايسٚي١ احلُسا١ْٝ باملٛقٌ ٚذًب ٚزٜاض بهط ٚايثػٛض.

، 258، ص1زٟ، ع٢ً غـبٌٝ املثـاٍ اْعـط: د   ( ٖٚصا ٜيطح يف َععِ ايطٚاٜات اي  شنطٖا األظ13)
236 –264 ،304. 

 .471، ص1( د14)
 .306، 297، ص1( ع٢ً غبٌٝ املثاٍ اْعط: د15)
( َٚٔ تًو ايطٚاٜات قٛي٘: " ذسنيٓا عبس ايطعٔ بٔ ْٜٛؼ قاٍ: مسعت ابٔ عٝٓٝـ١ ٜكـٍٛ: َـات    16)

عًٞ بٔ ذلُس  ، ٚقٛي٘ " ذسنيت عٔ خًٝف١ بٔ خٝاط قاٍ: ذسنيين22، ص1ايعٖطٟ..". اْعط: د
 .297، ص1عٔ إغرام.."، د

 ( ٖٚصا َا أؾطْا إيٝ٘ غابكًا.17)

( ْكصس باملصازض امليدصص١: األظضقٞ: أخباض َه١ َٚا جا٤  ٝٗا َٔ اآلنياض، ؼكٝـل: عبـس املًـو    18)
ّ(; ايفانٗٞ: أخباض َهـ١ يف  2003ٖـ/ 1424) 1بٔ زٖٝـ، َه١ املهط١َ، َهيب١ األغسٟ، ط

ٖــ/  1414) 2ل: عبـساملًو بـٔ زٖـٝـ، بـريٚت، زاض خطـط، ط     قسِٜ ايسٖط ٚذسٜث٘، ؼكٝـ 
 ٖـ(.1393) ّ(; ابٔ ؾب١: تاضٜذ املس١ٜٓ املٓٛض٠، ؼكٝل:  ِٗٝ ؾًيٛت، جس٠، زاض األقفٗاْٞ،1994

ٖــ/  330ّ( ٚايطـربٟ: )ت  897ٖــ/  284( َٚٔ َصازض ايياضٜذ ايعاّ َثاًل: ايٝعكٛبٞ: )ت 19)
 ّ(.1232ٖـ/ 630ّ( ٚابٔ األنيري )ت 940

( ٚمل ٜؿط األظزٟ إىل أذساث غٝاغ١ٝ ٚقعت يف احلحاظ قبٌ ٖصا ايياضٜذ، الغُٝا أْـ٘ أؾـاض إىل   20)
 َا ٜفٝس عٔ ايٓاذ١ٝ اإلزاض١ٜ ٚايعُطا١ْٝ.
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ّ(: تـاضٜذ خًٝفـ١ بـٔ    854ٖــ/  240( عٔ ٖصٙ املٛقع١ اْعط ابٔ خٝاط، خًٝف١ ايعصفطٟ )ت 21)
; 106ّ، ص1985ٖـ/ 1405، 2طزاض طٝب١،  –خٝاط، ؼكٝل: أنطّ ضٝا٤ ايعُطٟ، ايطٜاض 

زاض قـازض،   –ّ(: تاضٜذ ايٝعكٛبٞ، بريٚت 897ٖـ/ 284ايٝعكٛبٞ، أعس بٔ أبٞ ٜعكٛب )ت 
ّ(: تـاضٜذ األَـِ   922ٖــ/  310; ايطربٟ: ذلُس بٔ جطٜط )ت 251 – 250، ص2ز.ت، د

، 3ّ، د2003ٖـ/ 1424، 1زاض قازض، ط –ٚاملًٛى، ضاجع٘ ٚقسّ ي٘: ْٛاف اجلطاح، بريٚت 
 .215-211، ص3; ابٔ األنيري: ايهاٌَ، د1066 – 1046ص

ّ( 774ٖــ/  158، ْٚالذغ إٔ األظزٟ يف شنط أذساث عـاّ ) 104، ص1( تاضٜذ املٛقٌ، د22)
أٚضز شنطًا هلصٙ احلازني١ ٚزخٍٛ َػًِ بٔ عكب١ املس١ٜٓ، ضُٔ األخباض اي  شنطٖا. اْعط: تـاضٜذ  

 .451، ص1املٛقٌ، د
 .222 – 221، ص3( ايهاٌَ، د23)
 .105 – 104، ص1( تاضٜذ املٛقٌ، د24)
 .127 – 126، ص1( املصسض ايػابل، د25)
 .1184، ص3( تاضٜذ املٛقٌ، د26)
 ، ٚايياضٜذ األٍٚ ٖٛ ايصرٝح.399، ص3( ايهاٌَ، د27)

. نُـا جـا٤ت ٖـصٙ املعًَٛـ١ يف:     158، ص1( ٖٚٛ عثُإ بٔ ذٝإ. اْعط تـاضٜذ املٛقـٌ، د  28)
 .1304، ص4; ايطربٟ: تاضٜذ، د290، ص2ايٝعكٛبٞ: تاضٜذ ايٝعكٛبٞ، د

 ( ٚقصس بصيو َٔ أٖايٞ املس١ٜٓ.29)

، ٚقس أؾاضت إيٝٗا املصازض األخـط٣، اْعـط ايٝعكـٛبٞ: تـاضٜذ     158، ص1( تاضٜذ املٛقٌ: د30)
، ًْٚفـت ايٓعـط   1305 – 1304، ص4; ايطربٟ: تاضٜذ ايطربٟ، د290، ص2ايٝعكٛبٞ، د

ني١ ٚانيف٢ بصنط ٚايٞ املس١ٜٓ َٚٔ ذخ يف ٖصا ايعـاّ،  ٖٓا إىل إٔ ابٔ األنيري مل ٜؿط إىل ٖصٙ احلاز
 .57 – 56، ص4اْعط ايهاٌَ: د

( ٖٚؤال٤ ايٓكبا٤ ِٖ: غًُٝإ بٔ نثري َٚايو بٔ اهلٝثِ ٚالٖع بـٔ قـطظ ٚقرطبـ١ بـٔ ؾـبٝب.      31)
 . 232، ص1اْعط: األظزٟ: تاضٜذ املٛقٌ، د
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ايكطؾٞ، أٍٚ َٔ قـاّ بايـسع٠ٛ   ( ذلُس بٔ عًٞ بٔ عبساد بٔ عباؽ بٔ عبس املطًب، اهلامشٞ 32)
ايعباغ١ٝ، ٖٚٛ ٚايس أبٛ جعفط املٓصٛض، ٚيٞ إَا١َ اهلامشٝ  غطًا يف أٚاخـط ايسٚيـ١ األَٜٛـ١،    

ّ. عٓـ٘ اْعـط ابـٔ نـثري، عُـاز ايـسٜٔ أبـٞ ايفـسا٤ إمساعٝـٌ )ت          743ٖــ/  125تٛيف غ١ٓ 
زاض ايػـالّ   –ٖـ(: تٗصٜب ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ، اعي٢ٓ ب٘: ٜٛغل احلاد ٚآخـطٕٚ، ايطٜـاض   774
 .283 -282، ص4; ابٔ األنيري: ايهاٌَ، د12 – 11( ص4ّ، د2010ٖـ/ 1431)

; ابـٔ  332، ص2( ملعٜس َٔ اييفاقٌٝ عٔ ٖصٙ احلازني١، اْعط: ايٝعكـٛبٞ: تـاضٜذ ايٝعكـٛبٞ، د   33)
 .293، ص4األنيري: ايهاٌَ: د

طايب احلل، َٔ أٖـٌ  ( عبساد بٔ ضلٞ بٔ عُط بٔ األغٛز ايهٓسٟ اجلٓسٟ احلططٍَٞ، املًكب ب34)
ايُٝٔ خًع طاع١ َطٚإ بٔ ذلُس ٚبٜٛع ي٘ باخلال ـ١، ٚاغـيٛىل عًـ٢ قـٓعا٤ َٚهـ١، قيـٌ يف       

; 291، ص7ّ. عٓـ٘ اْعـط ايـصٖيب: غـري، د    748ٖــ/  130اؾيباى َع جـٝـ َـطٚإ غـ١ٓ    
ّ( 2007ٖــ/  1427) 17ايعضنًٞ، خري ايسٜٔ، األعـالّ، بـريٚت، زاض ايعًـِ يًُالٜـ ، ط    

 .144، ص4د
 .371، ص4بًخ بٔ عكب١ األظزٟ اخلاضجٞ. اْعط: ابٔ االنيري: ايهاٌَ، د( 35)
ّ. 747ٖــ/  130أبٛ عع٠ املدياض بٔ عٛف بٔ غًُٝإ بٔ َايو األظزٟ ايػـًُٞ، تـٛيف غـ١ٓ    ( 36)

، 3االغيٝعاب يف َعط ١ األقراب، بريٚت، زاض ايهيـاب ايعطبـٞ، ز.ت،د   اْعط ابٔ عبس ايرب:
 . 192ص ،7; ايعضنًٞ: األعالّ، د1380ص

 .287، ص1( تاضٜذ املٛقٌ، د37)
 ( ٚٚايٞ املس١ٜٓ ٖٛ عبس ايٛاذس بٔ غًُٝإ بٔ عبس املًو. اْعط اجلسٍٚ اخلاص بايٛال٠.38)

، ٚييفاقٌٝ أنثط عٔ احلازنيـ١ اْعـط: ايطـربٟ: تـاضٜذ ايطـربٟ،      288، ص1( تاضٜذ املٛقٌ، د39)
 .1515 – 1513، ص4د

بٔ ايعباؽ بٔ عبس املطًب، ظعِٝ ايسع٠ٛ ايعباغـ١ٝ قبـٌ   ( إبطاِٖٝ بٔ ذلُس بٔ عًٞ بٔ عبساد 40)
; ابـٔ األنيـري:   1518، ص4ظٗٛضٖا، عطف باغِ اإلَـاّ. اْعـط ايطـربٟ: تـاضٜذ ايطـربٟ، د     

 .59، ص1; ايعضنًٞ: األعالّ، د389، ص4ايهاٌَ، د
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 .308، ص1( تاضٜذ املٛقٌ، د41)
 املسٜٓـ١ املٓـٛض٠  ايػفـاضٟ، تكـع ؾـطم     ( ايطبص٠: َٔ قط٣ املس١ٜٓ ع٢ً نيالني١ أٜاّ، ٚبٗا قرب أبٞ شض42)

يبًـسإ،  قٛا ٌ احلخ. اْعط ٜاقٛت احلُٟٛ: َعحِ ا نِ. ٖٚٞ أذس٣ دلطات170ٚتبعس عٓٗا 
ــعس 24، ص3د ــٔ جٓٝسٍ،غ ــرٝح     ;ب ــا يف ق ــٛاضز شنطٖ ــ١ اي ــِ األَهٓ ــساد: َعح ــٔ عب ب

 .257ّ( ص1999ٖـــ /1419ايبداضٟ،ايطٜاض، َهيب١ املًو  ٗس ايٛط١ٝٓ )
يف متٝٝـع   احلػٔ بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب، َات غحًٝٓا. اْعط: ابٔ ذحط: اإلقـاب١ ( عبساد بٔ ذػٔ بٔ 43)

 .78ص ،4; ايعضنًٞ: األعالّ، د343، ص2ب ايعطبٞ، ز.ت، دايصراب١، بريٚت، زاض ايهيا
( ذلُس بٔ عبساد بٔ عُطٚ بٔ عثُإ بٔ عفإ، أخٛ عبساد بٔ احلػٔ ألَ٘، ٜعطف بايـسٜباد.  44)

 .380، ص1اْعط األظزٟ: تاضٜذ املٛقٌ، د
اْعـط   ( ذلُس بٔ عبساد بٔ احلػٔ بٔ احلػٔ بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب، املًكـب بـايٓفؼ ايعنٝـ١.   45)

; ابٔ عٓب١: عُس٠ ايطايب يف أْػاب آٍ أبٞ طايب، بريٚت، زاض 178، ص20ايصٖيب: غري، د
; ايصفسٟ: ايٛايف بايٛ ٝات، اعيٓا٤: ؽ. زٜـسضٜٓؼ، بـريٚت، زاض   124َهيب١ احلٝا٠، ز.ت، ص

 .297، ص3ّ( د1970ٖـ/ 1389قازض، )
صـٌٝ ايطـربٟ: تـاضٜذ    ٚشنـط احلازنيـ١ بؿـ٤ٞ َـٔ اييف     381 – 380، ص1( تاضٜذ املٛقٌ، د46)

 . 105– 104، ص5; ابٔ األنيري: ايهاٌَ، د1575، ص4ايطربٟ، د

 .384، ص1( تاضٜذ املٛقٌ، د47)
 .397– 384، ص1( األظزٟ: تاضٜذ املٛقٌ، د48)
( ٚايصٜٔ أضغًِٗ ِٖ: عٝػ٢ بٔ َٛغ٢ ٚعٝس بٔ قرطب١ ٚأضبع١ آالف، ٚضِ َعِٗ ذلُـس بـٔ   49)

 .389ص ،1أبٞ ايعباؽ. اْعط تاضٜذ املٛقٌ، د
ّ، بعـس عـعٍ أعـس بـٔ     785ٖــ/  169( غًُٝإ بٔ َٓصٛض )أبـٞ جعفـط(، تـٛىل َهـ١ غـ١ٓ      50)

   .406، ص2إمساعٌٝ، ٖٚٛ عِ اخلًٝف١ ٖاضٕٚ ايطؾٝس اْعط ايٝعكٛبٞ: تاضٜذ، د
(  ذ: ٖٛ ٚاز مبه١ ز ٔ  ٝ٘ عبـساد بـٔ عُـط ْٚفـط َـٔ ايصـراب١ ضضـٛإ اد عًـِٝٗ. اْعـط          51)

َٔ أمسا٤ ايبالز ٚاملٛاضع، ؼكٝل: َصطف٢ ايػكا، بـريٚت، عـامل    ايبهطٟ: َعحِ َا اغيعحِ
 .37ص ،4; ٜاقٛت احلُٟٛ: َعحِ ايبًسإ، د1014، ص3ّ( د1983ٖـ / 1403)   3ايهيب، ط

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
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 .482ص – 481، ص1( تاضٜذ املٛقٌ، د52)
 .530، ص1( تاضٜذ املٛقٌ، د53)
، 1األظزٟ: تـاضٜذ املٛقـٌ، د   ( ٚشيو ب َط َٔ ذلُس بٔ ذلُس ايطـاييب ٚأبـٛ ايػـطاٜا. اْعـط:    54)

 .581 -579ص
( ٚايٝٗا ٖٛ زاٚز بٔ عٝػ٢. اْعط جسٍٚ ايٛال٠.55)
 .581، ص1( تاضٜذ ملٛقٌ، د56)
( بٓٛ غًِٝ: ٜطجع ْػبٗا إىل غًِٝ بٔ َٓصٛض بٔ عهط١َ بٔ خصف١ بٔ قٝؼ بٔ عٝالٕ بٔ َطط 57)

ِٖٝ عًُٝٗـا ايػـالّ، زٜـاضِٖ    بٔ ْعاض بٔ َعس بٔ عسْإ، ٜٚيصٌ ْػبِٗ إىل إمساعٌٝ بٔ إبطا
ذط٠ بين غًِٝ ٚٚازٟ ايكـط٣ ٚعايٝـ١ زلـس ٚايػـٛاضق١ٝ. اْعـط: ايكًكؿـٓسٟ: ْٗاٜـ١ األضب يف        
ــاْٞ، ط    ــاب ايًبٓ ــريٚت، زاض ايهي ــاضٟ، ب ــطاِٖٝ األبٝ ــل: إب ــطب، ؼكٝ ــ١ أْػــاب ايع  2َعط 

; األْصاضٟ، عبس ايكـسٚؽ، بٓـٛ ُغـًِٝ، بـريٚت، زاض ايعًـِ      104ّ( ص1980ٖـ/ 1400)
 .33-32ّ، ص1971، 1الٜ ، طيًُ

( بػا ايهبري: أبٛ َٛغ٢ ايرتنٞ، قا٥س نبري ي٘  يٛذات ٚٚقعـات، عٓـ٘ اْعـط ايصـفسٟ: ايـٛايف      58)
 .385، ص3بايٛ ٝات، د

 .9، ص1( تاضٜذ املٛقٌ، د59)
(  سى: قط١ٜ باحلحاظ بٝٓٗا ٚب  املس١ٜٓ َٜٛإ، ٚتعس ايّٝٛ َـٔ قـط٣ خٝـرب ٜٚطـاف هلـا اجلـع٤       60)

-1013، ص3ط٠  يعطف عط٠  سى. اْعـط ايبهـطٟ: َعحـِ َـا اغـيعحِ، د     ايؿطقٞ َٔ احل
ــاقٛت احلُــٟٛ: َعحــِ ايبًــسإ، د 1014 ــ١،  238، ص4; ٜ ــسٍ: َعحــِ األَهٓ ; بــٔ جٓٝ
 .346ص

( قب١ًٝ  عاض٠ تٓػب يفعاض٠ بٔ شبٝإ بٔ بػٝض بٔ ضٜث بٔ غطفإ بٔ غـعس بـٔ قـٝؼ عـٝالٕ،     61)
 .١ٜ138 األضب، صتفطقٛا ٚتعسزت بطِْٛٗ. اْعط ايكًكؿٓسٟ: ْٗا

 .11، ص1( َِٓٗ: َط٠، ٚأؾحع، ٚنيعًب١، ٚغطفإ، ٚ عاض٠. اْعط: تاضٜذ املٛقٌ، د62)
 .11، ص1( تاضٜذ املٛقٌ، د63)
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( إمساعٌٝ بٔ ٜٛغل بٔ إبطاِٖٝ بٔ عبساد بٔ احلػٔ بٔ احلػٔ بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب. اْعط 64)
يف ْكس ايطجاٍ، ؼكٝل: عًٞ ذلُس ; ايصٖيب: َٝعإ االعيساٍ 231، ص6ابٔ األنيري: ايهاٌَ، د

 .255، ص3ايبحاٟٚ، يبٓإ، زاض ايفهط، ز.ت، د
 .59، ص1( تاضٜذ املٛقٌ، د65)
 .100، ص1( املصسض ايػابل، د66)
 .100، ص1( املصسض ايػابل، د67)
( أعس بٔ طٛيٕٛ، أبٛ ايعباؽ األَري، قاذب َصط، تطنٞ َػيعطب. عٓ٘ اْعـط ابـٔ خًهـإ:    68)

; ابـٔ تػـطٟ   55، ص1كٝل: إذػإ عباؽ، بـريٚت، زاض قـازض، ز.ت، د  ٚ ٝات األعٝإ، ؼ
 .1، ص3ٖـ، د1383بطزٟ: ايٓحّٛ ايعاٖط٠ يف ًَٛى َصط ٚايكاٖط٠، ايكاٖط٠، زاض ايهيب، 

 ( ٖٚٛ ٖاضٕٚ بٔ ذلُس اْعط جسٍٚ ايٛال٠.69)

(70  ٔ  ( ٖٛ ذلُس بٔ احلػ  بٔ جعفط بٔ َٛغ٢ بٔ جعفط بٔ ذلُس بٔ عًٞ بٔ احلػ  بٔ عًـٞ بـ
، 6أبٞ طايب، ٖاجِ املس١ٜٓ َع أخٝ٘ عًٞ بٔ جعفط بٔ َٛغ٢. اْعط ابـٔ األنيـري: ايهاَـٌ، د   

 .432ص
 .116، ص1( تاضٜذ املٛقٌ، د71)
 .175، ص1( املصسض ايػابل، د72)
 .637، ص6( ٚقس خطجٛا َٚعِٗ هاع١ َٔ األعطاب. اْعط ابٔ األنيري: ايهاٌَ، د73)
 .194، ص1( تاضٜذ املٛقٌ، د74)
ٖط: ٖٛ غًُٝإ بٔ احلػٔ بٔ بٗطاّ اجلٓابٞ اهلحطٟ ايكطَطٞ، ظعِٝ ايكطاَط١، اغـيٛىل  ( أبٛ طا75)

، 3; ابـٔ تػـطٟ بـطزٟ: ايٓحـّٛ، د    339، ص9ع٢ً ايبرـطٜٔ. عٓـ٘ اْعـط ايـصٖيب: غـري، د     
 .123، ص3; ايعضنًٞ: األعالّ، د225ص

 .223، ص2( تاضٜذ املٛقٌ، د76)
 .606، ص1( تاضٜذ املٛقٌ، د77)
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ٖٚٛ ضطٌ ٚنيًث عٓس أٌٖ احلحاظ ٚايؿا عٞ، ٚضطالٕ عٓـس أٖـٌ ايعـطام ٚأبـٞ     ( املس: َهٝاٍ 78)
ٖــ/  711ذٓٝف١، ٚايصاع أضبع١ أَساز. اْعط ابٔ َٓعٛض، أبٛ ايفطـٌ هـاٍ ايـسٜٔ ذلُـس )ت     

ٖـــ(: يػــإ ايعــطب، طبعــ٘ َطاجعــ١ َٚصــرر١ مبعط ــ١ شلبــ١ َــٔ ايػــاز٠ األغــاتص٠  1311
 .231، ص8ّ( د2003ٖـ/ 1423امليدصص ، ايكاٖط٠، زاض احلسٜث، )

 .628، ص1( تاضٜذ املٛقٌ، د79)
 ،3، ص2( تاضٜذ املٛقٌ، د80)
، ٚيالطالع ع٢ً تفاقٌٝ احلازني١ اْعـط ايطـربٟ: تـاضٜذ    59، ص1( األظزٟ: تاضٜذ املٛقٌ، د81)

; ابٔ  ٗس: إؼاف ايٛض٣ ب خبـاض  231، ص6، ابٔ األنيري: ايهاٌَ، د2010، ص4ايطربٟ، د
 .330 – 329، ص2ّ(، د1983ٖـ / 1404ت، ايكاٖط٠، ز.ٕ )أّ ايكط٣، ؼكٝل:  ِٗٝ ؾًيٛ

 ( ٖٚٛ إبطاِٖٝ بٔ ذلُس بٔ إمساعٌٝ اْعط جسٍٚ ايٛال٠.82)

ِّ ايػال٤ يف غا٥ط ايبالز ٚيهٔ مل ٜبًؼ ايؿس٠ يف املس١ٜٓ. اْعط األظزٟ: تاضٜذ املٛقٌ، د( 83)  .101، ص2ع
 .326، ص2( ابٔ  ٗس: إؼاف ايٛض٣، د84)
ّ(: ؾفا٤ ايػطاّ ب خباض ايبًس احلـطاّ،  1428ٖـ/ 832ٜٔ ذلُس بٔ أعس )ت ( ايفاغٞ، تكٞ ايس85)

، ص 2ّ، د1985ٖـ/ 1405زاض ايهياب ايعطبٞ، ط،  –ؼكٝل: عبس ايػالّ تسَطٟ، بريٚت 
298 – 299. 

 ( ٖٚٛ عثُإ بٔ ذلُس بٔ أبٞ غفٝإ. اْعط جسٍٚ ايٛال٠.86)

يل زضِٖ، ٚنإ َعـ٘ ااْٝـ١ بـٓ ، ٚأعطـ٢     (   عط٢ ٜعٜس بٔ َعا١ٜٚ عبساد بٔ ذٓع١ً َا١٥ أ87)
يهٌ ٚيس عؿط٠ آالف، ٚاملٓصض بٔ ايعبري ايصٟ مل ٜعس يًُس١ٜٓ أعطاٙ َا١٥ أيـل. اْعـط األظزٟ:   

 .100، ص1تاضٜذ املٛقٌ،د
 .100، ص1( تاضٜذ املٛقٌ، د88)
ٓـاطل  ( َصعب بٔ ايعبري بٔ ايعٛاّ بٔ خًٜٛس األغسٟ ايكطؾٞ، أبٛ عبساد، تٛىل عسزًا َـٔ امل 89)

، 7; ايعضنًـٞ: األعـالّ، د  1473، ص4َٓٗا ايعطام. عٓ٘ اْعط ابٔ عبـسايرب: االغـيٝعاب، د  
 .     248 – 247ص
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 .117، ص1( األظزٟ: تاضٜذ املٛقٌ، د90)
 .231، ص1( املصسض ايػابل، د91)
 ( َط َعٓا  ُٝا غبل عٓس احلسٜث عٔ ايٓاذ١ٝ ايػٝاغ١ٝ.92)

      .288، ص1( األظزٟ: تاضٜذ املٛقٌ، د93)
، 38ص، 5( ظٜاز بٔ عبٝساد بٔ عبساد بٔ عبس املسإ احلاضنيٞ. عٓ٘ اْعط ابٔ األنيري: ايهاٌَ، د94)

 .ايٛال٠ ّ(. اْعط جس753ٍٚ – 750ٖـ/ 136-133ٚقس ناْت ٚالٜي٘ ع٢ً َه١ َٔ غ١ٓ )
 .339، ص1( تاضٜذ املٛقٌ، د95)
 ( ٖٚٛ ذلُس بٔ عبساد املًكب " ايٓفؼ ايعن١ٝ".96)

 .398، ص1ذ املٛقٌ، د( تاض97ٜ)
ٖـ، ٚيف أٜاّ اخلًفـا٤ يف ايعٗـس   630ٖـ/ 9( أٍٚ َٔ يكب ب َري احلخ ٖٛ أبٛ بهط ايصسٜل غ١ٓ 98)

املي خط نإ ٜعٗس بٗصا اييؿطٜل إىل أَطا٤ َٔ ايبٝت املايو، إشا مل ضلـخ اخلًٝفـ١ ْفػـ٘، ٚتًـو     
ٝخ، ٚإمنـا نـإ يـ٘    ناْت عاز٠ ٚاْكطضت، ٚمل تهٔ ١َُٗ أَري احلخ َكصٛض٠ ع٢ً قٝاز٠ احلحـ 

أٜطًا اإلؾطاف ع٢ً احلحاد ٚقٝا١ْ األَٔ بِٝٓٗ ٚتـٛ ري غـبٌ ايطاذـ١ هلـِ. زا٥ـط٠ املعـاضف       
اإلغال١َٝ، بريٚت، زاض املعط ١، ٜصسضٖا بايًػ١ ايعطب١ٝ أعـس ايؿـٓثاٟٚ ٚإبـطاِٖٝ خٛضؾـٝس،     

 .650، ص2ضاجعٗا: ذلُس عالّ، ز.ت، د
 ٙ األظزٟ.( اْعط جسٍٚ ٚال٠ احلحاظ َٔ خالٍ َا شنط99)

ّ( 940ٖــ/  330ّ( ٚايطـربٟ )ت  897ٖـ/ 284( غٓكيصط ع٢ً َكاضْي٘ َع ايٝعكٛبٞ )ت 100)
ّ( ٚايطـربٟ يف  872ٖـ/ 259باعيباضُٖا َصازض تاضطل١ٝ عا١َ،  كس تٛقل ايٝعكٛبٞ إىل غ١ٓ )

ّ، ٚاغيهًُٓاٖا َـٔ ابـٔ األنيـري قـاذب ايهاَـٌ يف اييـاضٜذ،       914ٖـ/ 302تاضطل٘ إىل غ١ٓ 
 ُس ع٢ً ايطربٟ ٚاألظزٟ يف إٜطاز تاضطل٘.ذٝث إْ٘ اعي

 ( ٚأذٝاًْا تطاف ايُٝٔ إىل َه١.101)

( َٓٗا األظضقٞ: أخباض َه١; ايفانٗٞ: أخباض َه١; ايٝعكٛبٞ: تاضٜذ ايٝعكٛبٞ; ايطربٟ، تاضٜذ 102)
 ايطربٟ; ابٔ األنيري: ايهاٌَ.
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 ألظزٟ.( اْعط اجلسٍٚ ايصٟ ٜٛضح ٚال٠ احلحاظ يف ايػٓٛات اي  مل تصنط عٓس ا103)

( خايس بٔ عبساد بٔ ٜعٜس بٔ أغس ايكػطٟ، أذس خطبا٤ ايعطب، ٚيٞ عسزًا َٔ املٓاطل. عٓـ٘  104)
; 293، ص2; ابٔ خًهإ: ٚ ٝـات األعٝـإ، د  298، ص1اْعط ابٔ عبس ايرب: االغيٝعاب، د

 .297، ص1ايعضنًٞ: األعالّ، د
 ّ.753 – 750ٖـ/ 136 – 133( غبل إٔ شنطْا إٔ ٚالٜي٘ َٔ غ١ٓ 105)

 .362،363، ص2( مل ٜصنط ايٝعكٛبٞ ايٛال٠ يف ٖصٙ ايػ١ٓ. اْعط: تاضٜذ ايٝعكٛبٞ، د106)
 .1543، ص4( ايعباؽ بٔ عبساد بٔ غعٝس بٔ عباؽ. اْعط ايطربٟ: تاضٜذ ايطربٟ، د107)
 .1543، ص4( ايطربٟ: تاضٜذ، د108)
ذ ايٝعكـٛبٞ،  ، ٚمل ٜٛضز ايٝعكٛبٞ شنـطًا يًـٛال٠. اْعـط تـاضٜ    1545، ص4( ايطربٟ: تاضٜذ، د109)

 .364،368، ص2د
( ذلُس بٔ إبطاِٖٝ بٔ ذلُس بٔ عًٞ عبساد بـٔ ايعبـاؽ، أَـري عباغـٞ ٖـامشٞ. عٓـ٘ اْعـط        110)

 .293، ص5ايعضنًٞ: األعالّ، د
( احلػٔ بٔ ظٜس بٔ احلػٔ بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب، أبٛ ذلُـس، ؾـٝذ بـين ٖاؾـِ. عٓـ٘ اْعـط       111)

 .328، ص1اإلقاب١، د ; ابٔ ذحط:492، ص1ايصٖيب: َٝعإ االعيساٍ، د
( ذلُس بٔ خايس ايكػطٟ ايبحًٞ: َٔ أعالّ ظ١ًٝ ٚايسٙ ٖٛ خايس بٔ عبـساد ايكػـطٟ. عٓـ٘    112)

 .93-92، ص5; ابٔ األنيري: ايهاٌَ، د1561، ص4اْعط ايطربٟ: تاضٜذ: د
; ٚمل ٜـٛضز ايٝعكـٛبٞ شنـط يًـٛايٞ يف ٖـصٙ ايػـ١ٓ.       1560، ص4( ايطربٟ: تاضٜذ ايطربٟ،د113)

َعا١ٜٚ ايعيهٞ، َٔ ٚال٠ ايسٚي١ ايعباغ١ٝ، خطاغاْٞ األقـٌ. عٓـ٘ اْعـط ايطـربٟ:      ٚاهلٝثِ بٔ
 .105، ص8; ايعضنًٞ: األعالّ، د1116، ص5تاضٜذ ايطربٟ، د

( جعفط بٔ غًُٝإ بٔ عًٞ بٔ عبساد بٔ ايعباؽ، ابٔ عـِ املٓصـٛض ٚعٓـ٘ اْعـط ايعضنًـٞ:      114)
 .146، ص2األعالّ، د

، 4: تــٛيف َكيــٛاًل. عٓــ٘ اْعــط ايطــربٟ: تــاضٜذ ايٝعكــٛبٞ، د( عبــساد بــٔ ايطبٝــع احلــاضني115ٞ)
 .378، ص7; ايصٖيب: غري، د1615ص
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. ٚايػطٟ: ٖٛ ايػطٟ بٔ عبساد بٔ احلـاضث بـٔ ايعبـاؽ    1615، ص4( ايطربٟ: تاضٜذ، د116)
بٔ عبس املطًب، ٚيٞ َه١ ٚايُٝا١َ ألبٞ جعفط. عٓ٘ اْعط ابٔ ذـعّ: هٗـط٠ أْػـاب ايعـطب،     

 .213، 1ّ( د1983يب ايع١ًُٝ، )زاض ايه –بريٚت 
 .1694، ص5( ايطربٟ: تاضٜذ ايطربٟ، د117)
 ( َثٌ َا ذسث َع عسز َٔ ايٛال٠ ع٢ً غبٌٝ املثاٍ اْعط جسٍٚ ايٛال٠ )ٖؿاّ بٔ إمساعٌٝ(.118)

 ( اْعط جسٍٚ ٚال٠ احلخ َٔ خالٍ َا شنطٙ األظزٟ.119)

ٟ   اتبعٓا املٓٗخ ْفػ٘ عٓس احلسٜث عٔ ٚال٠ احلحاظ ب ٕ اعيُس( 120) باإلضـا ١ إىل   ْا عًـ٢ ايٝعكـٛبٞ ٚايطـرب
ّ( باعيباضٙ َصسض َيكسّ يف ايػٓٛات اي  أٚضزٖا يف نياب٘ املعط ـ١  890ٖـ/ 277ايبػٟٛ )ت 

 ٚايياضٜذ إلْ٘ أٚضز شنط يٛال٠ احلخ ٚاغيهًُٓا بك١ٝ ايػٓٛات َٔ ايهاٌَ البٔ األنيري.

س١ٜٓ. عٓ٘ اْعط ابٔ غعس: ايطبكات ( أبإ بٔ عثُإ بٔ عفإ األَٟٛ ايكطؾٞ، ٚيس ْٚؿ  يف امل121)
 .193، ص3ّ(، د1968ٖـ/ 1388ايهرب٣، بريٚت، زاض قازض، )

 .381، ص2اْعط جسٍٚ ٚال٠ احلخ. ٚاتفل ايٝعكٛبٞ يف شيو َع األظزٟ. اْعط تاضٜذ ايٝعكٛبٞ، د( 122)
 .1241، ص3( ايطربٟ: تاضٜذ ايطربٟ، د123)
 .1296، ص3: تاضٜذ ايطربٟ، د; ايطرب291ٟ، ص1( ايٝعكٛبٞ: تاضٜذ ايٝعكٛبٞ، د124)
. ٚذلُس بٔ ٖؿاّ 328، ص2( ٚاتفل ايٝعكٛبٞ َع األظزٟ يف شيو. اْعط تاضٜذ ايٝعكٛبٞ، د125)

، 116، ص4بٔ إمساعٌٝ املدعَٚٞ تـٛىل عـس٠ َٓـاطل. عٓـ٘ اْعـط ابـٔ األنيـري: ايهاَـٌ، د        
 .131، ص7; ايعضنًٞ: األعالّ، د121ص

إ األَـٟٛ ايكطؾـٞ. عٓـ٘ اْعـط ايٝعكـٛبٞ: تـاضٜذ       ( غًُٝإ بٔ ٖؿاّ بٔ عبس املًو بٔ َط126ٚ)
 .329، ص2ايٝعكٛبٞ، د

 .1431، ص4; ايطربٟ: تاضٜذ ايطربٟ، د328، ص2( ايٝعكٛبٞ: تاضٜذ ايٝعكٛبٞ، د127)
( ٚٚا ل يف شيو َا شنطٙ قاذب نياب املعط ١ ٚايياضٜذ. اْعط ايبػٟٛ، أبٞ ٜٛغل ٜعكـٛب  128)

َؤغػـ١   –ضٜذ، ؼكٝل: أنطّ ايعُطٟ، بـريٚت  ّ(: املعط ١ ٚاييا890ٖـ/ 277بٔ غفٝإ )ت 
 .154، ص1ّ، د1981ٖـ/ 1401، 2ايطغاي١، ط
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. ٚإبطاِٖٝ بٔ ضل٢ٝ بٔ ذلُـس  402، ص2( ٚٚا ل ايٝعكٛبٞ األظزٟ. اْعط تاضٜذ ايٝعكٛبٞ، د129)
، 6د بٔ عًٞ بٔ عبساد بٔ ايعباؽ، ابـٔ أخـٞ اخلًٝفـ١ أبـٞ جعفـط. عٓـ٘ اْعـط ابـٔ األنيـري: ايهاَـٌ،          

 .79، ص1; ايعضنًٞ: األعالّ، د45، 31، ص2ابٔ تػطٟ بطزٟ: ايٓحّٛ، د; 15-12ص
 .402، ص2( ٚٚا ل ايٝعكٛبٞ األظزٟ. اْعط تاضٜذ ايٝعكٛبٞ، د130)
، ٖٚـٛ  1679، ص5; ايطربٟ: تاضٜذ ايطـربٟ، د 156، ص1( ايبػٟٛ: املعط ١ ٚايياضٜذ، د131)

 عًٞ بٔ ذلُس املٗسٟ.

 ( اْعط جسٍٚ ٚال٠ احلخ.132)

; 446، ص2; ايٝعكــٛبٞ: تــاضٜذ ايٝعكــٛبٞ، د192، ص1ملعط ــ١ ٚاييــاضٜذ، د( ايبػــٟٛ: ا133)
 .1838، ص5ايطربٟ: تاضٜذ ايطربٟ، د

 ( اْعط جسٍٚ ٚال٠ احلحاظ.134)

         ( اْعط جسٍٚ ٚال٠ احلخ.135)
; 474، ص2; ايٝعكــٛبٞ: تــاضٜذ ايٝعكــٛبٞ، د206، ص1( ايبػــٟٛ: املعط ــ١ ٚاييــاضٜذ، د136)

 .1908، ص5ايطربٟ: تاضٜذ ايطربٟ، د
 ( اْعط جسٍٚ ٚال٠ احلخ يف ايػٓٛات اي  مل ٜصنطٖا األظزٟ.137)

 .2076، ص5( ايطربٟ: تاضٜذ ايطربٟ، د138)
، 1( أٚضز أمسا٤ ٚال٠ احلخ يف تًو األعٛاّ َصسض َي خط. اْعط اجلعٜطٟ: ايـُسضض ايفطا٥ـس، د  139)

 .519ص – 505ص
١ اْعط ابٔ ايٓحاض، احلا غ )ت ٚقس  صٌ يف شيو َؤضخٞ املسٜٓ 49، ص1( تاضٜذ املٛقٌ، د140)

َهيبـ١   -ّ(: ايسض٠ ايث١ُٓٝ يف تاضٜذ املس١ٜٓ، ؼكٝل: ذلُـس ظٜـِٓٗ، بـٛض غـعٝس    1245ٖـ/ 643
; ايػُٗٛزٟ، ْٛض ايسٜٔ عًٞ بٔ أعس )ت 177ّ، ص1995ٖـ/ 1416، 1ايثكا ١ ايس١ٜٝٓ، ط

ٔ عبـس احلُٝـس،   ّ(: ٚ ا٤ ايٛ ا٤ ب خباض زاض املصطف٢، ؼكٝل: ذلُس ذلٝٞ ايـسٜ 1505ٖـ/ 911
 .250، ص2ّ، د1997ٖـ/ 1417زاض إذٝا٤ ايرتاث ايعطبٞ،  –بريٚت 

 .60، ص1( تاضٜذ املٛقٌ، د141)



 ٖـ1436ضبٝع ايثاْٞ  1د ( 65دل١ً جاَع١ أّ ايكط٣ يعًّٛ ايؿطٜع١ ٚايسضاغات اإلغال١َٝ، ايعسز )  434

( املكصٛض٠: ايساض ايٛاغع١ احملص١ٓ، أٚ ٖٞ أقػط َٔ ايساض نايُكصاض٠ ال ٜسخًٗا إال قـاذبٗا،  142)
َٓٗـا عًـ٢ ذٝاهلـا     ٚاملكصٛض٠ َكاّ اإلَاّ، ٚإشا ناْت زاضًا ٚاغع١ ذلص١ٓ احلٝطإ  هٌ ْاذٝـ١ 

ََكِاقرُي اْعط ابٔ َٓعٛض: يػإ ايعطب، د ََكاِقُط ٚ  .384، ص7َكصٛض٠ ٚهعٗا 
 .82، ص1( األظزٟ: تاضٜذ املٛقٌ، د143)
( ٚشيو إٔ ٜعٜس ٚج٘ جٝؿًا بكٝاز٠ َػًِ بٔ عكب١ ٚاحلص  بٔ منري يكيـاٍ ابـٔ ايـعبري، ٚبعـس     144)

ىل َه١ يكياٍ ابٔ ايعبري ايصٟ ؼصـٔ بايهعبـ١،   ٚ ا٠ عكب١ تٛىل ايكٝاز٠ احلص  بٔ منري،  يٛج٘ إ
 راقط جٝـ ٜعٜس ايهعب١، ٚاغيدسَٛا املٓحٓٝل بعس إٔ اغيعص٢ عًِٝٗ إخطاع ابـٔ ايـعبري،   
ٚاغيُطٚا يف احلصاض عس٠ أؾٗط ذي٢ ٚقًِٗ خرب ٚ ا٠ ٜعٜس. اْعط ايطـربٟ: تـاضٜذ ايطـربٟ،    

 .221، ص3; ابٔ األنيري: ايهاٌَ، د1069، ص3د
 .107ص – 106، ص1تاضٜذ املٛقٌ، د( األظزٟ: 145)
 .130، ص1( املصسض ايػابل، د146)
 .153، ص1( املصسض ايػابل، د147)
 .371، ص1( املصسض ايػابل، د148)
 .458، ص1( املصسض ايػابل، د149)
( عٔ جٗٛز اخلًفا٤ يف شيو اْعط ايبصريٟ، بسض١ٜ عبس ايععٜع، َٓؿآت َٚطا ل َصـازض املٝـاٙ   150)

ذي٢ ْٗا١ٜ ايكطٕ ايثايث اهلحطٟ )زضاغ١ تاضطل١ٝ(، ضغاي١ زنيٛضاٙ،  يف احلحاظ َٔ ايكطٕ األٍٚ
 .288– 287ّ، ص2013ٖـ/ 1434ايطٜاض، جاَع١ األَري٠ ْٛض٠، 

( ٚقع ٖصا ايػٌٝ يف خال ١ عبس املًو بٔ َطٚإ، ذٝث نإ ّٜٛ ايرت١ٜٚ، ٚقـس ْـعٍ احلحـاد    151)
يـاعِٗ، ٚزخـٌ املػـحس    ٚضطبٛا خٝاَِٗ، ٚناْت ؾس٠ املطط ب ع٢ً ايـٛازٟ  ـصٖب بٗـِ ٚمب   

; ايفانٗٞ: تاضٜذ 168، ص1ٚأذاط بايهعب١، ٖٚسّ ايسٚض. عٓ٘ اْعط األظضقٞ: تاضٜذ َه١، د
; اجلعٜطٟ: ايـسضض ايفطا٥ـس املٓعُـ١    417، ص2; ايفاغٞ: ؾفا٤ ايػطاّ، د113، ص3َه١، د

 2طيف أخباض احلاد ٚططٜل َه١ املعع١ُ، أعسٙ يًٓؿـط: عـس اجلاغـط، ايطٜـاض، زاض ايُٝاَـ١،      
 .444، ص1ّ( د2008ٖـ/ 1429)
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 ( ٖٚٛ ٚايٞ املس١ٜٓ ذٝٓٗا. اْعط جسٍٚ ايٛال٠.152)

( اييٓعِٝ: َٛضع مبه١ يف احلٌ، مسٞ بصيو ألٕ جباًل عٔ ميٝٓ٘ ٜكاٍ ي٘ ْعِٝ،ٚآخط عٔ مشاي٘ 153)
ٜكاٍ ي٘ ْاعِ،ٚايٛازٟ ْعُإ،َٚٓ٘ ضلطّ املهٕٝٛ بايعُط٠. اْعـط ايبهـطٟ: َعحـِ َااغـيعحِ،     

 .49، ص2قٛت احلُٟٛ: َعحِ ايبًسإ، د; ٜا103، ص1د
; اجلعٜـطٟ:  420، ص2; ايفاغٞ: ؾفا٤ ايػطاّ، د2286، ص4( ايطربِٟ : تاضٜذ ايطربٟ، د154)

 .446، ص1ايُسضض ايفطا٥س، د
( ْكصس ٖٓا إٔ احلحاظ عا١َ َٚه١ ٚاملس١ٜٓ خاق١ قـس تعـطض بعـس شيـو اييـاضٜذ ألذـساث       155)

أضطاض جػ١ُٝ. عٔ إذصا١ٝ٥ ايػـٍٝٛ يف تًـو احلكبـ١    طبٝع١ٝ متثًت يف ايػٍٝٛ، اي  ْيخ عٓٗا 
 . 388 -386اْعط ايبصريٟ: َٓؿآت َٚصازض املٝاٙ، ص

        . 650، ص1( تاضٜذ املٛقٌ، د156)
 .3، ص2( املصسض ايػابل، د157)
 .14، ص2( تاضٜذ املٛقٌ، د158)
، ٚإٕ 102، ص1( األجفط: َٛضع ب   ٝس ٚاخلعمي١. اْعط ٜاقٛت احلُٟٛ: َعحِ ايبًسإ، د159)

 ناْت ٖصٙ اإلؾاض٠ خاضد ْطام احلحاظ ٚيهٔ أؾطْا إيٝٗا ألٕ ذحاد بٝـت اد تعطضـٛا هلـصا   
 املطط.

 .140، ص2( تاضٜذ املٛقٌ، د160)
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 املصادر واملراجع

 أواًل: املصــادر:  

 ّ(: 1232ٖـ/ 630ابٔ األنيري، عع ايسٜٔ أبٛ احلػٔ ذلُس )ت 
 ٖـ(. 1377زاض إذٝا٤ ايرتاث ايعطبٞ، ) أغس ايػاب١ يف َعط ١ ايصراب١، بريٚت،

 1ايهاٌَ يف اييـاضٜذ، ؼكٝـل: عُـط عبـس ايػـالّ، بـريٚت، زاض ايهيـاب ايعطبـٞ، ط        
 ّ(. 1997ٖـ/ 1417)

 ّ(: 945ٖـ/ 334األظزٟ، أبٞ ظنطٜا ٜعٜس بٔ ذلُس )ت 
تاضٜذ املٛقٌ، ؼكٝل: عًـٞ ذبٝبـ١، ايكـاٖط٠، اجملًـؼ األعًـ٢ يًؿـؤٕٚ اإلغـال١َٝ،        

 ّ(.1967 ٖـ/1387)
ٖــ/  1427) 1تاضٜذ املٛقٌ، ؼكٝـل: أعـس ذلُـٛز، يبٓـإ، زاض ايهيـب ايعًُٝـ١، ط      

2006 .)ّ 
 ّ(: 864ٖـ/ 250األظضقٞ، ذلُس بٔ عبساد )ت 

َهيبـ١   -أخباض َه١ َٚا جا٤  ٝٗا َٔ اآلنياض، ؼكٝل: عبس املًو بٔ زٖٝـ، َهـ١ املهطَـ١  
 ّ(. 2003ٖـ/ 1424) 1، طاألغسٟ
 ّ(:890ٖـ/ 277ٜعكٛب بٔ غفٝإ )ت  ايبػٟٛ، أبٞ ٜٛغل

ٖــ/  1401، 2َؤغػـ١ ايطغـاي١،ط   –املعط ١ ٚايياضٜذ، ؼكٝل: أنطّ ايعُـطٟ، بـريٚت   
1981.ّ 

 ّ(:1094ٖـ/ 487ايبهطٟ، أبٛ عبٝساد عبساد بٔ عبس ايععٜع )ت 
َعحِ َا اغيعحِ َٔ أمسا٤ ايبالز ٚاملٛاضع، ؼكٝل: َصطف٢ ايػـكا، بـريٚت، عـامل    

 ّ(. 1983ٖـ/ 1403) 3ايهيب، ط
 ّ(: 1469ٖـ/ 874ابٔ تػطٟ بطزٟ، هاٍ ايسٜٔ ٜٛغل )ت 

 ٖـ(. 1383ايٓحّٛ ايعاٖط٠ يف ًَٛى َصط ٚايكاٖط٠، ايكاٖط٠، زاض ايهيب، )
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 ّ(: 1568ّ/ 976اجلعٜطٟ، عبس ايكازض بٔ ذلُس )ت بعس عاّ 
: عـس اجلاغـط،   ايُسضض ايفطا٥س املٓع١ُ يف أخباض احلاد ٚططٜل َه١ املعع١ُ،أعس٠ يًٓؿـط 

 ّ(. 2008ٖـ/ 1429) 2ايطٜاض، زاض ايُٝا١َ، ط
 ّ(: 1448ٖـ / 852ابٔ ذحط، ؾٗاب ايسٜٔ أعس بٔ عًٞ )ت 

 اإلقاب١ يف َعط ١ ايصراب١، بريٚت، زاض ايهياب ايعطبٞ، ز.ت. 
 ّ(: 1064ٖـ/ 456ابٔ ذعّ،عًٞ بٔ أعس )ت 

 (. 1983ّهٗط٠ أْػاب ايعطب، بريٚت، زاض ايهيب ايع١ًُٝ، )
 ّ(: 1070ٖـ/ 463اخلطٝب ايبػسازٟ، أعس بٔ عًٞ )ت 

 تاضٜذ بػساز، بريٚت، زاض ايهياب ايعطبٞ، ز.ت.
 ّ(: 1282ٖـ/ 681ابٔ خًهإ، أعس بٔ ذلُس )ت 

 ٚ ٝات األعٝإ ٚأْبا٤ أبٓا٤ ايعَإ، ؼكٝل: إذػإ عباؽ، بريٚت، زاض قازض، ز.ت. 
  ّ(:854ٖـ/ 240ابٔ خٝاط، خًٝف١ ايعصفطٟ )ت 

، 2زاض طٝبــ١، ط –تــاضٜذ خًٝفــ١ بــٔ خٝــاط، ؼكٝــل: أنــطّ ضــٝا٤ ايعُــطٟ، ايطٜــاض 
 ّ.1985ٖـ/ 1405

 ّ(: 1347ٖـ/ 748ايصٖيب، مشؼ ايسٜٔ ذلُس )ت 
زاض ايػـطب   تاضٜذ اإلغالّ ٚٚ ٝات املؿـاٖري ٚاألعـالّ، ؼكٝـل: بؿـاض عـٛاز، بـريٚت،      

 ّ(. 2003ٖـ/ 1424) 1اإلغالَٞ، ط
ظاض٠ املعاضف يًره١َٛ اهلٓس١ٜ، بريٚت، زاض ايهيب ايع١ًُٝ، تصنط٠ احلفاظ، تصرٝح: ٚ

 ز.ت. 
 ّ(. 1998ٖـ/ 1419) 1غري أعالّ ايٓبال٤، بريٚت، َؤغػ١ ايطغاي١، ط

 زاض ايفهط، ز.ت.  َٝعإ اإلعيساٍ يف ْكس ايطجاٍ، ؼكٝل: عًٞ ذلُس ايبحاٟٚ، بريٚت،
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 ّ(:844ٖـ/ 230ابٔ غعس، ذلُس بٔ غعس )ت 
 ّ(.1968ٖـ/ 1388، بريٚت، زاض قازض، )ايطبكات ايهرب٣

 ّ(: 1166ٖـ/ 562ايػُعاْٞ، عبس ايهطِٜ بٔ ذلُس )ت 
ٖــ/  1408) 1األْػاب، تكسِٜ: عبساد ايباضٚزٟ، بـريٚت، زاض ايهيـب ايعًُٝـ١، ط   

1988 .)ّ 
 ّ(:1509ٖـ/ 911ايػُٗٛزٟ، ْٛض ايسٜٔ عًٞ بٔ أعس )ت 

زاض  –ُس ذلٝٞ ايسٜٔ عبس احلُٝس، بـريٚت  ٚ ا٤ ايٛ ا٤ ب خباض زاض املصطف٢، ؼكٝل: ذل
 ّ.1997ٖـ/ 1417إذٝا٤ ايرتاث ايعطبٞ، 

 ّ(:875ٖـ/ 262ابٔ ؾب١، أبٛ ظٜس عُط ايبصطٟ )ت 
 ٖـ(. 1393تاضٜذ املس١ٜٓ املٓٛض٠، ؼكٝل:  ِٗٝ ؾًيٛت، جس٠، زاض األقفٗاْٞ، )

 ّ(: 1362ٖـ/ 764ايصفسٟ، قالح ايسٜٔ خًٌٝ بٔ أٜبو )ت 
 ّ(. 1970ٖـ/ 1389ات، اعيٓا٤: ؽ. زٜسض ٜٓؼ، بريٚت، زاض قازض، )ايٛايف بايٛ ٝ

 ّ(: 922ٖـ/ 310ايطربٟ، ذلُس بٔ جطٜط )ت 
 1تاضٜذ األَـِ ٚاملًـٛى، ضاجعـ٘ ٚقـسّ يـ٘: ْـٛاف اجلـطاح، بـريٚت، زاض قـازض، ط         

 ّ(.2003ٖـ/ 1424)
 ّ(: 1070ٖـ/ 463ابٔ عبس ايرب، أبٛ عُط ٜٛغل بٔ عبساد )ت 

 عط ١ األقراب، بريٚت، زاض ايهياب ايعطبٞ، ز.ت.االغيٝعاب يف َ
 ّ(:1424ٖـ/ 828ابٔ عٓب١، هاٍ ايسٜٔ أعس بٔ عًٞ )ت 

 عُس٠ ايطايب يف أْػاب آٍ أبٞ طايب، بريٚت، زاض َهيب١ احلٝا٠، ز.ت.
 ّ(:1428ٖـ/ 832ايفاغٞ، تكٞ ايسٜٔ ذلُس بٔ أعس )ت 

الّ تـسَطٟ، بـريٚت، زاض ايهيـاب    ؾفا٤ ايػطاّ ب خباض ايبًس احلطاّ، ؼكٝل: عبـس ايػـ  
 ّ(.1985ٖـ/ 1405) 1ايعطبٞ، ط



 439          ز. بسض١ٜ ايبصريٟ...            حلحاظػٝاغ١ٝ ٚاحلطاض١ٜ يف ااألٚضاع اي 

 ّ(:892ٖـ/ 279ايفانٗٞ، أبٛ عبساد ذلُس بٔ إغرام )ت 
أخباض َه١ يف قسِٜ ايسٖط ٚذسٜث٘، ؼكٝل: عبساملًو بٔ زٖٝـ، بـريٚت، زاض خطـط،   

 ّ(. 1994ٖـ / 1414) 2ط
 ّ(:1480ٖـ/ 885ابٔ  ٗس، ايٓحِ عُط )ت 

ٖــ/  1404)بـاض أّ ايكـط٣، ؼكٝـل:  ٗـِٝ ؾـًيٛت، ايكـاٖط٠، ز.ٕ       إؼاف ايٛض٣ ب خ
 ّ(:1418ٖـ/ 821ّ(. ايكًكؿٓسٟ، أعس بٔ عًٞ )ت 1983

ْٗا١ٜ األضب يف َعط ١ أْػاب ايعطب، ؼكٝل: إبطاِٖٝ األٜباضٟ، بـريٚت، زاض ايهيـاب   
 ّ(. 1980ٖـ/ 1400) 2ايًبٓاْٞ، ط

 ّ(:1372ٖـ/ 774ابٔ نثري، عُاز ايسٜٔ أبٞ ايفسا٤ امساعٌٝ )ت 
زاض ايػـالّ،   –تٗصٜب ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ، أعي٢ٓ ب٘: ٜٛغل احلـاد ٚآخـطٕٚ، ايطٜـاض    

 ّ. 2010ٖـ/ 1431
 ّ(: 1311ٖـ/ 711ابٔ َٓعٛض، أبٛ ايفطٌ هاٍ ايسٜٔ ذلُس )ت 

يػإ ايعطب، طبع١ َطاجع١ َٚصرر١ مبعط ١ شلب١ َٔ ايػاز٠ األغـاتص٠ امليدصصـ ،   
 ّ(. 2003ٖـ/ 1423ايكاٖط٠، زاض احلسٜث، )

 ّ(:1245ٖـ/ 643ابٔ ايٓحاض، احلا غ )ت 
َهيب١ ايثكا ـ١ ايسٜٓٝـ١،    -ايسض٠ ايث١ُٓٝ يف تاضٜذ املس١ٜٓ، ؼكٝل: ذلُس ظِٜٓٗ، بٛض غعٝس

 ّ. 1995ٖـ/ 1416، 1ط
 ّ(: 1228ٖـ/ 626ٜاقٛت احلُٟٛ، ؾٗاب ايسٜٔ أبٛ عبساد )ت 

 ّ(. 1995) 2َعحِ ايبًسإ، بريٚت، زاض قازض، ط
 ّ(: 897ٖـ/ 284ايٝعكٛبٞ، أعس بٔ أبٞ ٜعكٛب )ت 

 تاضٜذ ايٝعكٛبٞ، بريٚت، زاض قازض، ز.ت. 
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 ثانًًا: املراجـــع: 

 األْصاضٟ، عبس ايكسٚؽ:

 ّ(. 1971) 1بٓٛ ُغًِٝ، بريٚت، زاض ايعًِ يًُالٜ ، ط

 ايبصريٟ، بسض١ٜ عبس ايععٜع:

ٍٚ ٚذي٢ ْٗا١ٜ ايكطٕ ايثايث َٓؿآت َٚطا ل َصازض املٝاٙ يف احلحاظ َٔ ايكطٕ األ
ٖـ/ 1434اهلحطٟ )زضاغ١ تاضطل١ٝ(، ضغاي١ زنيٛضاٙ، ايطٜاض، جاَع١ األَري٠ ْٛض٠، 

2013 .ّ 

 بٔ جٓٝسٍ، غعس بٔ عبساد:

َعحِ األَه١ٓ ايٛاضز شنطٖا يف قرٝح ايبداضٟ، ايطٜاض، َهيب١ املًو  ٗس ايٛط١ٝٓ 
 ّ(.1999ٖــــ /1419)

ايعطب١ٝ: أعس ايؿٓياٟٚ بريٚت، زاض املعط ١، ٜصسضٖا بايًػ١ زا٥ط٠ املعاضف اإلغال١َٝ، 
 ٚإبطاِٖٝ خٛضؾٝس، ضاجعٗا: ذلُس عالّ، ز. ت 

 ايعضنًٞ، خري ايسٜٔ:

 ّ(.2007ٖـ/ 1427) 1األعالّ، بريٚت، زاض ايعًِ يًُالٜ ، ط

 

 املالحـــق

 جسٍٚ ٜٛضح ٚال٠ احلحاظ َٔ خالٍ َا شنطٙ األظزٟ. -1

 حاظ يف ايػٓٛات اي  مل تصنط عٓس األظزٟ. جسٍٚ ٜٛضح ٚال٠ احل -2

 جسٍٚ ٜٛضح ٚال٠ احلخ َٔ خالٍ َا شنطٙ األظزٟ.  -3

 جسٍٚ ٜٛضح ٚال٠ احلخ يف ايػٓٛات اي  مل تصنط عٓس األظزٟ. -4




