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 المخلص :

تغمم وذيمملبذب اطممذذب مملٓذن مم ذ هممُبىذذذذذ

ب مممماَسذب يّواممممْذَب حيمممم  ٓذ  طضممممُىذذ)

َب قالعذيفذب ّ وذمموذب قم ىذب دو مذذبيسم ٓذذذذذ

ٓذ (ماطمممممد ذذضثمممممٖذب قممممم ىذب يمممممو  ذبيسممممم 

ذ,ذتهمممممموَثذبألاطممممممذذب َثذ:ذب مممممماَسسّٙيممممممّ 

,ذَقاذزو٘ذيفذ ما ذمموذب هقموعذ حم ذذذذذواْب يّ

إل ممالىذَوًممُسذ حمم ذذذممموذر  ايمموذ:ذم ب مم ذذذ

,ذَ وصممممم ٕذ  ممممماح ذب  ممممم ذَمقممممم ّبذب ممممماَث

,ذَم  ممم ّبذذإلقوممممٕذا  مممو٘ذذ بسٔ  ط ممماذَبإل

ممممممم ب٘ذ,ذَنممممممُبةذََ ٔذب ِخذب قاوٙمممممم َمشممممممو

,ذر ريّبذم ب  ذَبؿ ومذيفذبألاىذَبألخو ّف

 .  دُسٔذَب ث   ذعاذب م ب٘ذَب ُ ٔذ

يفذضمم ذتهمموَثذبألاطممذذب دممونْذ:ذبؿمماِذذذذ

 مموذب مماَسذب حيمم  ٓذممموذضّممذذباممثخابمًوذ

 فو ّمممٕذ,ذَكمممواىذ  اممم طٕذذذذ ثطضمممّهوح

   خممممممو ر ذَرامممممم ٗذذ,ذَمحممممممثقالحذَبألمممممم ى

,ذامممالذ  مممةذمقاممممٕذت ًممم ذري ّمممٕذذذذذبؿممم ة

ب اطذذَبألهًشذبألثا ذيفذ  ةذ,ذيلبذفغاّلذ وذ

ذ طٕذب اطذذ.

  ممٖذَب ثث ممجذب اسباممٕذغوشممٕذب ممث  جذذ

 ا ذمموذب هثموٙشذب موذتُصم ذا ًّموذب اوضمذذ,ذذذذذذذ

ِ ًّمممموذتُصممممّٕذتث دمممم ذيفذب مممما ُٔذ  سومحمممموحذذ

َبأل ب مممممم ذب اطدّممممممٕذبألثخضضممممممٕذ  اطممممممذذذذ

َب اسبامممٕذ,ذاعممموفٕذا ذ  مممُٔذبؾًممموحذ بحذذذ

ب حالقٕذ  قّومذ اَسيوذيفذذبحملوف ٕذ  مٖذت مةذذذ

بؿضمممممُىذَب قمممممالعذب ممممموذ ذتقممممم ذري ّثًممممموذذ

ذّ هّٕذب   ٗذ.ب ثوسخيّٕذ هاذ قّٕذبآلخوسذب 

  مموذ ِ ممجذت ممةذب اسباممٕذرِغممّوذ قوٙ ممٕذذذذذذ

 ياذبألضو سذَبأل بز ذب وذب ث احذ  ًّموذيفذذ

ذ ثإذيلبذب اطذذ.
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 :   ةممقذال

ب ثً حذب ّ وذَ ربذم بض ًوذب ثوسخيّٕذ و حاِماذمموذبؿضمُىذَب قمالع,ذَب موذتثمُاعذذذذذذذ

ا ذ ذخي ُذكمال ذرَذماِهمٕذرَذَب مذمموذ مأذضضمُىذرَذقمالع,ذِحمُ ذذذذذذذذذ;كو ّرًويفذمجّ ذ

 ح ذموذري ًوذَر  ايوذيُذطاّحٕذب ّ وذبؾغ بفّمٕذذذ,ب يابذيفذ  ةذجمل ُ ٕذموذب حُبم 

 بحذب ثغوسِسذبؾا ّٕذبألحقأ,ذب وذاو احذ  ٖذَزُ ذ ا ذمموذب  ّونموحذبأليمثق ٕ,ذذذذ

ٖذرسضذَبضممأ;ذر ٗذ  ممةذا ذ دمم ٔذب ضمم ب وحذذذذَب قممُٗذبألخث رممٕذيفذَقممجذَبضمماذَ  ممذذذذ

َبؿمم َة,ذَبنثشمموسذب غمم َذَبإليمموسٔذفّ مموذ ّهًممو,ذ مم ذيمملبذممموذرزمم ذب غ اممٕذَب اقممو٘,ذذذذذذذذذ

َ ونجذبؿضُىذَب قالعذتيثخامذ أضاذب ُاوٙ ذ ثطقّلذ  ة.ذفخالثذب ررتٔذمُعمُعذذ

ا ذذب اسباممٕذ مموىذُِزمماذب حاِمماذممموذب مماَثذبأليممثق ٕذ بحذب ػويمموحذبألخث رممٕ,ذاعمموفٕذ

ذب قُٗذب قا ّٕذ بحذب ُ ٘بحذبألثق إ.

َموذبألالضظذَضيبذموذترّاذبألضو سذرىذري بذوًمُسذَا مالىذت مةذب ماَثذ موىذمموذذذذذذذ

  ٖذضضوذرَذق حمٕ,ذَمموذت مةذب ماَثذب اَ مٕذب ّحر ِمٕذب موذ موىذوًُسيموذرَبٙم ذب قم ىذذذذذذذذذذذذ

َُْ اموىذب ُبقم ذلموثذيم ةذصمهذذذذذ حو٘,ذب دو ذذبيس ٓ/ذب ثوا ذبألّال ٓذموذسرسذضطذَ 

  وذ وىذوًُسذَا الىذب اَ ٕذبإلمسو ّ ّٕذيفذب هضفذب دونْذموذب ق ىذنريمٌذيفذ مال ذذذ

ب ّ وذب   ٖذموذضضوذ  ذق مذمبهطقٕذ اىذَ  ٕذموذر  وثذضسمٕ,ذَ موىذوًُسيموذذذذ

ممموذق حممٕذصممهووعذب ُبقحممٕذ ا ممأذزّشمموىذيفذذذذذذ–رِغممّوذذ–َا النًمموذيفذ ممال ذب ممّ وذب اممر ذذذ

ذ.ذةبكال ذزحر ذموذر  وثذ

َموذضضوذنو طذيفذ ال ذضو اذلوثذماِهٕذصهحو٘ذر  وذبإلمومذب  ِمآذبؿيموذ موذذذذ

يو مممما(ذ  ُتممممٌذاممممهٕذذْ امممماذب مممم ىوذ مممموذنّممممٖذب مممموذبإلمممممومذب  اممممْذبأل قممممبذ ممممم)ر ذذ

م,ذ  وذخوسذب مريذ  ْذ وذق اذب ض ّطْذم اسذب اَ مٕذب ضم ّطّٕذمموذذذذ1027يم/418

نطالقٌذبحو٘,ذَ وىذميوسذقو أذسرسذضضوذَمَيوسذ أ  ٖذ سَٔذيفذزاوثذَضَ باذي ةذصه

يفذتأاّسذَتُاّ ذ َ ثٌ,ذَاّط تٌذ  مٖذبألهموطلذبجملموَسٔذ مٌ,ذ مّسذيملبذفطيمبذفقماذذذذذذذذذ

موذ حم ذيملٍذذذذ-َ وصٕذ حاذم َسذم ض ٕذب  ًُسذَبإل الىذ–بؽلحذ ح ذيلٍذب اَثذ

بؿضُىذَب قمالعذ وصم ٕذيمو,ذَمقم ّبذإلقوممٕذرم بًٙموذََ تًمو,ذَمموذر مً ذبؿضمُىذيفذذذذذذذذذذذ

ب ملٓذ موىذ وصم ٕذ  اَ مٕذب ّحر ِمٕذمهملذذذذذذذذ-ب يمو فذب مل  ذذذ– ُ اوىذذ  ةذضضو
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 م ذيفذذآتأاّيًو,ذَألأذت ِاذ  ٖذنضفذق ى,ذخاذنق جذ وصم ٕذت مةذب اَ مٕذا ذضضموذذذذذ

ذة.ذذب ال ذ اوىذموذر  وثذ

َُسذبألهثمموةذي  ممْذصممهحو٘ذمقمم ّبذإلقومممٕذب مممريذبإلمسممو ّ ْذيفذ ممال ذ َ مموىذضضمموذَمْيمم

بسٔذ ممُٚىذ َ ثممٌذيهممو ,ذ  مموذ ونممجذق حممٕذبألمملخي ٔذيفذذذذذذب ممّ وذب   ممٖ,ذَم  مم ّبذإل ذذ

كممال ذزحرمم ذممموذر  مموثذاةذمقمم ّبذإلقومممٕذب مممريذبإلمسممو ّ ْذيفذ ممال ذب ممّ وذب اممر ,ذذ

ذم.915يمذ/303ب لٓذو ذمهًوذِاِ ذموذِق ذؼجذِاٍذيفذت ةذب اال ذضثٖذتُيفذ ًوذاهٕذ

ٖذذذر  مموذنالضممظذرىذرممم ب٘ذرَذذ ب ضمم ُ ذَب اقممو٘ذذذٙ ممٕذب اَ ممٕذب  ِاِممٕ,ذوذِقمماسَبذ  مم

طُِاّل,ذرمومذيس وحذزهُ ذب اَ ٕذب ض ّطّٕذبألث  سٔذ  ًّا,ذضثٖذن  ُبذعضوذ مًوسٔذذ

لوثذي ةذصهحو٘ذب لٓذِشثً ذمبهو ثٌذَضضونثٌذب طاّحّٕ,ذَزح ُبذمهمٌذذذب يُميفذ ال ذ

ؼضّهوحذ فو ّٕذياذ س حذزُّشذب ض طّ ذمموذبقثطوممٌ,ذفغم هُبذ نريمًاذب اقمو٘ذذذذذذ

ذضوسذبألق ذب ابٙاذيا,ذَ تاو ًاذموذ حايا.َب اث  بس,ذف

ِقّ مُىذيفذبؿضمُىذَب قمالعذَا ذَقمجذذذذذذ-رِغموّذذ-َ وىذمشموِخذَا  مو٘ذب قاوٙم ذذذ

ق ِب,ذ  ذصوسحذياذمبدو ٕذب قُب اذب حي  ِٕذِث رتاُىذفًّوذ  افوعذ وذرنريمًاذمموذذذ

ذمًومجٕذب حاَذَرط وعذب غري.

ريّبذيفذكث ممفذزُبنممبذبؿّممؤ,ذمموذ ممالثذ  ممةذِ ًمم ذرىذ  طضممُىذَب قمالعذ َسّبذ مماذذ

 اّ وذيفذبؿّمؤذب يّوامّٕذَب حيم  ِٕ,ذَب موذؼثموصذا ذا م باذيملبذب ماَس,ذضّمذذ ذذذذذذذذذذ

 سبإذ   ّٕذميثق ٕذ موذ  مة,ذيملبذَيمريٍذ فم ذب اوضمذذذذذذذذذ–  اذب اوضذذذ–تُزاذضيبذ

  قّومذ و اطذذَب اسبإذ وذب اَسذب يّواْذَب حيم  ٓذ  طضمُىذَب قمالعذ مالثذفمرتٔذذذذذذ

قا ٔذتاارذ و ق ىذب دو ذذبيس ٓذ اابِٕذب ق ىذب يو  ,ذميثخامّوذيفذ  ةذبألمهًشذذذامهّٕ

ذب ثوسخيْذب ُصرْذب ثط ّ ْ.ذذ

قيمم جذيمملٍذب اسباممٕذا ذماطممد ذسّٙيمم ,ذتهوَ ممجذيفذبألاطممذذب َث:ذبؿمماِذذ مموذذ

ب اَسذب يّواْذ  طضُىذَب قالع,ذب لٓذتغ وذ ا ذموذب هقوعذ ح ٖذموذري ًوذَر  ايوذ

ذ:ذضُىذَب قالعذ ونجرىذبؿ

ذم ب  ذإل الىذَوًُسذ ح ذب اَث. (1

  وص ٕذ  اَثذَمق ّبذ  ط اذَبإل بسٔ. (2
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 مق ّبذإلقومٕذا  و٘ذَمشوِخذب قاوٙ . (3
 مق ّبذإلقومٕذنُبةذََ ٔذب م ب٘ذَبؿ ومذيفذبألاىذَبألخو ّف. (4
 م ب  ذ  دُسٔذَب ث   ذعاذب م ب٘ذَب ُ ٔ, (5

ذفقماذ ضضمثٌذ  طماِذذ موذب ماَسذب حيم  ٓذ  طضمُىذَب قمالع,ذذذذذذذذذذرموذبألاطذذب دمونْ:ذ

ذ:َبألث د ذيفذنقوعذ أ,ذَموذ  ة

ذباثخابمذبؿضُىذَب قالعذؼضّهوحذ فو ّٕ. (1

ذَمُبق ذ  سهُ ذَبؿومّوحذب حي  ِٕ. (2

ذىوِٕذ   اى. (3

ذكواىذ  ا طٕذَبأل ى. (4

ذمحثقالحذَاسُىذ   خو ر ذَرا ٗذبؿ َة.ذ (5

 للحصون والقالع الذور السياسي: المبحث األول

َذذذذذ, ونجذبؿضُىذَب قالعذيفذب مّ وذ  ذَقمجذق ِمب,ذتحماذيفذذذذامهملذمموذقام ذبإلامالمذ

 ذِح وذ وذقّومذ ّونًوذب يّواْذاّ ذ حماذذذ,ري بذب ضّوىذمضاسذب ي طوىذَنرُ ذب اَ ٕ

اقومممٕذمقمم ذ َ ثًممو,ذَؼضمموذا  وًٙمموذَقو تًمموذيفذضضمموذرَذق حممٕذِغمم هُبذمهممٌذب اقممو٘ذذذذذذذذذ

َب اث  بس,ذ م ذصموسحذت مةذبؿضمُىذَب قمالعذقو مأذراوامّٕ,ذَنقطمٕذبنطمال ذ ثُام ذذذذذذذذذذذ

بأل و ممةذَب مماَث,ذ  مموذِحثممربذبؿضمموذرَذب ق حممٕذ  اممْذبأل ممةذ  ممسذ  ّممٌذبؿممو اذذذذذذ

َِممث رتسذفّممٌ,ذَِمماِ ذ ممُٚىذ َ ثممٌذمهممٌ;ذ مملبذفُزممُ ذضضمموذرَذق حممٕذيفذمهطقممٕذممموذتحمماذذذذ

ْذذذ يمملبذ حاممجذت ممةذذ;ذاممّو ٔذ وم ممٕذ  ممٖذت ممةذبألهطقممٕذمبمموذِث ّمم ذ ممٌذممموذمُقمم ذباممرتبتّس

ذ:ذ َسّبذاّواّّوذ اريّبذِث د ذيفذبؿضُىذَب قالع

 : ( مركسًا إلعالن وظهور الدولة1

امثقاليوذيفذب مّ و,ذذذباّبذيفذوًمُسذب ماَثذَا مالىذذذذتحاذبؿضُىذَب قالعذ موماّلذميمو ذذ

 مموىذ ابِممٕذذ-يفذب رممرتٔذمُعممُعذب اسباممٕذ–ف مموذبألالضممظذ  ّممٌذرىذبي ممبذت ممةذب مماَثذذ

َذذذذذذذذذذ قمومذذذقماذوًُسيوذَا النًموذمموذ  مٖذضضموذرَذق حمٕ,ذَمموذرَبٙم ذ  مةذب اَ مٕذب ّحر ِمٕ,ذ
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ْذذذ ثأاّيًوذَب ا ُٔذيوذِحر ذ موذ اماذذ مموذضضموذذذذم829يمم/ذ214,ذامهٕذذ1ب م ىوذبؿمُب 

َُْ اوى ,ذَ  ةذ حاذرىذقومذ اهو٘ذاُسذق اذ  ّمٌذ ّثطضموذ مٌ,ذَِ مُىذيفذمهحمٌذذذذذذ2َ 

نطممال ذمهممٌذ ثُاممّ ذ َ ثممٌ,ذَب اممثّال٘ذ  ممٖذب ذ-ورِغ ممذ–ممموذ ضممُمٌ,ذَمبمموذِثممّ ذ ممٌذ

,ذنريممٌذ(ذب مماَس4(,ذ  مموذ حاممجذق حممٕذص ممهووع)3 غمموعذبألهمموَٙ ذ ممٌ)ابألهمموطلذبجملمموَسٔ,ذَ

(,ذَ  مةذ حماذ ُ تمٌذمموذب حم ب ذذذذذذ5 ّ ْذب َثذ  مْذ موذب رغم )ذذذأقومذ ًوذب ماب ْذبإلمسموذذف

َذذ ّْشمموىذميممقطذسراممٌذب َث,ذ اممر ذ  مماذ ٓذس مم ذممموذذذرْذتقمم ذيممََصممُ ٌذا ذمهطقممٕذَز

ي ممًوذ ًمملٍذب ق حممٕذذذرن  ٍُذأ(,ذفمم6م)881يممم/268ر  مموثذاةذزهممُةذصممهحو٘,ذَ  ممةذاممهٕذذذذ

َذ وًم ذب ثهيمةذَب  يماذَب حامو ٔ,ذ  موذ  م ذ  مٖذؼضم ذب ق حمٕ,ذذذذذذذذذذرَفغ ذب اقو٘ذ ًمو,ذ

ِ ااذَخيططذ الاثّال٘ذ  مٖذبؿضمُىذَب قمالعذبجملموَسٔ,ذف  موذذذذذذنريٌذَ وىذيفذب ُقجذ

نقم ذذبعموفٕذا ذتمُف ذب حثمو ذَبألهحمٕذ ق حمٕذب ضمهوع,ذذذذذذذاذ,آنسذب وذب رغ ذموذنريمٌذب قمُٔذذ

(,ذ7يطذنرُ ٍذيفذت مةذبألهموطل)ذذ  ٖذموذضُ ٌذموذا  و٘ذب قاوٙ ,ذَر  وذوًُسذ َ ثٌ,ذَ 

َ هاذ ُ ٔذب وذب رغ ذموذب ح ب ذ وىذ ضطاثٌذسزم ذمموذريم ذب  ُفمٕذِما ٖذبؿيموذذذذذذذ

ٖذوػٌذب  ريذا ذ ال ذب مّ وذب ذفذ,بفرتقوذ(9(,ذَألوذَصالذا ذُياَلفقٌ)8 وذضُ ب) ذ,  م

                                                           
ب بً الىهاح بً إبطاهُم بً ماوؼ بً غىن بً ًسضق بً الفُان بً غامط شي حىاٌ ألاكغط )أبى دمحم 1) ( هى ٌػفط بً غبس الطحمً بً هٍط

الخؼً بً أحمس بً ٌػلىب الهمساوي: ؤلاولُل، في أوؼاب ولس الهمِؼؼ بً حمحر بً ػبأ، جحلُم: دمحم بً غلي ألاوىع، إكساض وظاضة 

، وـىان بً ػػُس الخمحري: ملىن حمحر وأكُاٌ الُمً، جحلُم: غلي بً إػماغُل 149-2/148م، 2004كىػاء،  الشلافت والؼُاحت،

س، وإػماغُل بً أحمس الجطافي، زاض اليلمت كىػاء، ي  (.72، ق1985، 3اإلاٍؤ

بان )بفخح فؼيىن ففخح(: ًلؼ في الـماٌ الغطبي مً كىػاء بمؼافت 2)
َ
ْىه

َ
لاٌ له: ؿبام أكُان، أو ؿبام حمحر، وهى مً حلىن  35( و هم، ٍو

م واحس، وشضوجه واػػت ) الاكٌذطي: اإلاؼالً واإلامالً، جحلُم: دمحم حابط غبسالػاٌ،  الُمً اللسًمت، كػب اإلاطجلى لِؽ له إال ًٍط

، 2، ًاكىث الخمىي: معجم البلسان، زاض كازض، بحروث، ي26م، ق2004ؿفُم غطباٌ، الهُئت الػامت لللىض الشلافت،  مطاحػت: دمحم

 (845-1/844م، 2002، إبطاهُم اإلالحفي: معجم البلسان واللبائل الُمىُت، زاض اليلمت، كىػاء، 1992،3/318

ر 1/244(الهمساوي: الاولُل 3)  168كىػاء، جحلُم: دمحم غبسهللا الخبش ي، مىخبت الؼىحاوي، كىػاء، ز.ث، ق، إسخاق بً ًحيى الٌبري: جاٍض

 (.1/650(ُكّىاع )بوم اللاز  وحـسًس الىىن(:  جلؼ باللطب مً حِـان مً أغماٌ إب )اإلالحفي:معجم البلسان 4)

ت مً كطي ضغحن، ًلاٌ لها: حِـان.  (هى غلي بً الفول الخىفطي مً ولس دىفط بً ػبأ بً كُفي بً ظضغت بً ػبأ الاكغط، ولس ووـأ في5) كٍط

، 1) دمحم بً ًىػف بً ٌػلىب الجىسي: الؼلىن في ًبلاث الػلماء واإلالىن، جحلُم: دمحم بً غلي ألاوىع، مىخبت ؤلاضؿاز، كىػاء، ي

ر وآلازاض، جحلُم1/202م، 1993 ر وكاب اإلاؼمى الاغخباض في الخىاٍض : غبسهللا دمحم الخبش ي، ، غبسالطحمً بً دمحم الخبِش ي الىكابي: جاٍض

 (23م، ق1979مطهع السضاػاث والبحىر الُمني، كىػاء، 

م، 2006، 1(غبسالطحمً بً غلي بً السًبؼ: كطة الػُىن في أدباض الُمً اإلاُمىن، جحلُم: دمحم بً غلي ألاوىع، مىخبت ؤلاضؿاز، كىػاء، ي6)

 163ق

ر الُمً اإلاؼمى اإلافُس في 7) أدباض كىػاء وظبُس وؿػطاء ملىهها وأزبائها، جحلُم: دمحم بً غلي ألاوىع، مىخبت (غماضة بً غلي الُمني: جاٍض

 163، ابً السبُؼ: كطة الػُىن في أدباض الُمً اإلاُمىن، ق64م، ق2010، 10ؤلاضؿاز، كىػاء، ي

لخؼً ابً حىؿب، مً ولس (هى ضػخم بً الخؼحن بً حىؿب بً الفطج بً اإلاباضن بً ظاشان الىجاض مً أهل اليىفت، وكُل: مىلىض بً ا8)

غلُل بً أبي ًالب، وان حسه ازني غـط اإلاصهب وأحس أغُان اليىفت. ) أبى الخؼً غلي بً الخؼحن الخعضجي: ًطاظ أغالم العمً في 
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َُسذبألهثموةذيم ةذصمهحو٘)ذذذذذذذٕقحمذُبب ذََٕص ذا ذ ال ذَ َ  رمٌذذ(,ذَوذنو 10زهمُةذزام ذَمْيم

َم ِاِوذ ٌذمموذذذبنضوس رمهلذَصُ ٌ,ذف  ذِح  ذا ّبذضثٖذ يبذذٕبؿظذعضوذرَذق ح

(,ذفأم ياذ ثساِماذ  موسٔذبؿضمو,ذَب ح م ذ  مٖذذذذذذ11ريو ْذَا وىذضضوذ  ذم َط وم)

ط ممٚوذب مموذضُ ممبذ ممل ةذبنثقمم ذا ذبؿضممو,ذفأصمما ذيفذمهحممٕذذذذباِممو ٔذؼضممّهٌ,ذف  مموذذ

مذخموسذ  مْذذذ1047يم/439(,ذَيفذاهٕذ12ٌ)وً ذ َ ثرَقُٔ,ذفأ  وذ  ُتٌذموذ  ذق مذَ

(,ذ14(,ذمموذضضموذَمَيموسذب ملٓذِقم ذظام ذَضمَ باذيم ةذصمهحو٘)ذذذذذذذذذ13 وذق ماذب ضم ّطْ)ذذ

 ّمٌ,ذَض  مجذذذاَبؽلذمهٌذنقطمٕذبنطمال ذ  ًمُسٍذَتُام ذ َ ثمٌذب ضم ّطّٕذب موذنيماجذذذذذذذذذ

(,ذَقمماذامماقٌذ حمما ذممموذذذذ15ري ممبذب سبعممْذب ّ هّممٕ,ذَ رممرتٔذت ِمماذ  ممٖذ ممون ذاممهٕ)ذذذذذذذ

 م بيّاذ موذمُامٖذذذذابهللذ وذ  ْذ وذق اذ وذذٙ ٕذب  ِإِذِقوثذ ٌ:ذق اذ وذ ااب ذرضا

(,ذَ  مممةذيفذامممهٕذذ16 ممموذزحرممم ذب ضمممو  ,ذَب ممملٓذر  ممموذ  ُتمممٌذمممموذضضممموذَنمممو  ط)ذذذذذذذذ

ذ(.17م,ذَ  وذوذِ ثبذ ٌذب هسوح)1027يم/418

                                                                                                                                        
ت ملىضة مً مىخبت ز. الشجاع، كىػاء، وضكت  ، غماز السًً إػماغُل بً دمحم أبى الفساء: املخخلط في 55ًبلاث اغُان الُمً، مذًٌى

ت، اللاهطة، ي  (.2/64، ز.ث، 1أدباض البـط، اإلاٌبػت اإلالٍط

فلت )بوم الغحن وفخح الالم(: مُىاء كسًم غلى ػاحل البحط ألاحمط بالغطب مً مسًىت ظبُس. )اإلالفحي : معجم البلسان، 9)
َ
ال

ُ
 (.2/1182(غ

 .4/89، ًاكىث الخمىي: معجم البلسان ، 201،202(ابً السًبؼ: كطة الػُىن، ق10)

حن ُمَحّطم )بوم اإلاُم وفخح الخاء وحـسًس الطاء(: ًلؼ جحذ حبل مؼىض اإلاىخاب مً أغماٌ حجت )غبسالباقي بً غبساملجُس: بهجت العمً (غ11)

ر الُمً، جحلُم: غبسهللا دمحم الخبش ي، دمحم أحمس الؼيباوي، زاض الخىمت الُماهُت، كىػاء، ي ، ابً السًبؼ: كطة 50، ق1988في جاٍض

 (.160الػُىن، ق

 160، ابً السًبؼ: كطة الػُىن ، ق165(ابً غبساملجُس : بهجت العمً، ق12)

(هى غلي بً دمحم بً غلي بً ًىػف بً غبسالجباض بً الدجاج الللُحي، وؼبت إلى كالحت بلسة في ألادطوج هاحُت الخُمت اإلاخللت بحطاظ. 13)

ر سغط غسن، مىخبت مسبىلي، اللاهطة، ، اإلالً ألاؿطف غمط بً ًىػف بً ضػىٌ: 2/159م، 1991، 2ي )الٌُب بً غبسهللا بامذطمت: جاٍض

، بسض السًً بً أبي 117م، ق1985، 2جحفت الاصخاب في مػطفت الاوؼاب، جحلُم: ن، وػترػخحن، ميـىضاث اإلاسًىت، بحروث، ي

ر ػازاث الُمً، جحلُم: غبسهللا دمحم الخبش  ي، املجمؼ الشلافي ابىظبي، غبسهللا الخؼحن بً غبسالطحمً الاهسٌ: جحفت العمً في جاٍض

 (.2/449م، 2004، 1ي

، حماٌ السًً بً ًىػف بً ٌػلىب ابً املجاوض: كفت بالز الُمً ومىت وبػى الدجاظ، 88(غماضة: اإلافُس في أدباض كىػاء وظبُس، ق14)

ط، بحروث، ي ً، زاض الخىٍى  .206،209، ابً السًبؼ : كطة الػُىن، ق236م، ق1986، 1جصخُح: أو ػىط لىفٍط

س غً السولت الللُحُت، اهظطغماضة: اإلافُس في أدباض كىػاء وظبُس،15) ، دمحم غبسه 215-208ىن، ، ابً السًبؼ: كطة الػ90ُ-87(للمٍع

 122-28ق م،2004شلافت والؼُاحت، كىػاء، الخُاة الؼُاػُت ومظاهط الخواضة للسٌو اإلاؼخللت في الُمً، اكساض وظاضة الالؼطوضي:

اِغٍ )بفخح 16)
َ
الىىن وهؼط الػحن(: ًلؼ في مىٌلت اللُس بذاضف ببالز حاؿس ؿماٌ كىػاء، وهى مً أؿهط حلىن الُمً اللسًمت (حلً ه

طة الػطب، جحلُم: دمحم بً غلي  التي واهذ ملىن حمحر حؼىىه، ولهم فُه بىاء عجُب، وكلىض مـهىضة لها آزاض باكُت )الهمساوي: كفت حٍع

، دمحم أحمس الدجطي؛ مجمىع بلسان الُمً وكبائلها، جحلُم: أػماغُل 240-238م،ق1،1990  1ألاوىع، مىخبت ؤلاضؿاز، كىػاء، ي

 ( 218-1/217م، 2009، 4بً غلي ألاوىع، مىخبت ؤلاضؿاز، كىػاء، ي

 .201،202(ابً السًبؼ: كطة الػُىن، ق 17)
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س  ذاهُبحذفقمطذمموذا مالىذق ماذذذذذرَ حاذم َسذذ-رِغّوذ–يلبذبؿضوذذَٖموذ  ذذذ

 مالىذ  ُتمٌذ َىذمح فمٕذذذذا وذ امابهللذ موذ  مْذ  ُتمٌذمموذَنمو  ط,ذَب ثرمٖذماو م ٔذ حماذذذذذذذذذذ

بهللذ وذبؿيم ذذذب  ىوذ وذنّٖذ وذ ااذااوة,ذوً ذبإلمومذب  ِآذبؿيوذ وذ ااب 

 مُذذرمومذبيو ٓذنّٖذ وذبؿي ,ذبأل قبذ  بيّاذب  اْ,ذموذَ اذر ْذبإلا وذب قوااذ وذ

 مُذيو ماذمموذضضموذَنمو  طذم  م ّبذَمقم ّبذذذذذذذذرم,ذَبؽملذذ1030يم/422يو ا,ذَ  ةذاهٕذ

وًمممموسذَا ممممالىذ  ُتممممٌ,ذَقو ممممأذبنطالقممممٌذيفذب ثُامممم ذَب اممممثّال٘ذ  ممممٖذبألهمممموطلذذذذذذذإل

ذ(.18بجملوَسٔ)

 : ادار ( عاصمة للدولة ومقرًا للحكم واإل2

 ذخق مًوذَقّو تًمو,ذذذموذبألح ُمذرىذب حوص ٕذ بٙ ّوذموذت ُىذمق ذقّمو ٔذب اَ مٕ,ذَم  مذذذ

  ذيْذسم ذَزُ ذب اَ ٕذَباث  بسذ قوًٙو,ذَ هاذاقُعذب حوصم ٕ,ذَب يمّط ٔذ  ًّموذوذذذذ

,ذ  ذتضما ذيفذ مربذ موى,ذَيملٍذب ي ّمٕ,ذَنثّسمٕذ   م َ ذب يّوامّٕذذذذذذذذذِ٘الذ  اَ ٕذ ْ

نملب ذذآمم ب٘ذَض مومذب ماَثذذذذرز ذب يمّط ٔذَب ثُام ,ذضم ظذذذذربأل  ىٕذ و ض ب وحذموذ

َمق ذاقومثًاذيفذم وىذِغ و,ذرَّ :ذ نريًاذب مموى,ذذذب اَ ٕ,ذ  ٖذرىذت ُىذ وص ٕ

َِيو ايا,ذخونّّو:ذ  مٖذب ضم ُ ذرممومذيس موحذب  ماب٘,ذَِثمّ ذيماذب ر صمٕذيفذب ثُام ذذذذذذذذذذ

َ يطذب هرُ ,ذَوذِثمُف ذ  مةذاّ ذيفذضضموذرَذق حمٕ,ذَ  مةذألموذشثمواذ مٌذت مةذبؿضمُىذذذذذذذذذذذ

وذفثش  ذ  ٖذ  ذبألهموطلذبجملموَسٔ,ذذذَب قالعذموذضضونٕذطاّحّٕذتث د ذيفذ أذبسترو ً

 ًّو,ذَب وذيو اّوذموذت ُىذط ِلذَبضمأذذايلبذفغاّلذ وذَ ُسٔذب ط  ذَبأليو ةذبأل  ِٕذ

 ثّمموسذرممم ب٘ذب اَ ممٕذب ّحر ِممٕذ  ممٖذضضمموذذذذبيمملبذفقمماذَقمم ذذذ;فقممطذِيممً ذب ممثط اذ ًمموذذ

َُْ امموىذ وصمم ٕذ مماَ ثًا,ذَمقمم ّبذؿ  ًمما,ذَا بسٔذ ممُٚىذ َ ممثًا,ذَ  ممةذ حمماذرىذذذذ ذَ 

(,ذمممموذ ح ممٌذ19 مم بصذم بقاممٕذَيممريذ  ممة)رعمموفُبذا ّممٌذ حمم ذب ثطضممّهوحذممموذراممُبسذَر

قو سّبذ  مٖذب ضم ُ ذرممومذبيس موحذبألثُقحمٕ,ذَبامث  ذضضموذ ُ اموىذ وصم ٕذ  اَ مٕذذذذذذذذذذذ

اّيممًوذرَبٙمم ذب قمم ىذب دو ممذذبيس ٓ/ب ثوامم ذبألممّال ٓذضثممٖذقممومذرضمماذذذذذذأب ّحر ِممٕذمهمملذتذ

 ْذ هقم ذب حوصم ٕذا ذضضموذُ ْطمالىذمبهطقمٕذذذذذذم بًٙوذَِا ٖذراحاذ وذر ْذِحرم ذبؿمُبذذر

                                                           
اوي، جحلُم: غبسالفخاح ػػُس غاؿىض، ومطاحػت: ، ًحيى بً الخؼحن: غاًت ألاماوي في أدباض اللٌط الُم204(ابً السًبؼ: كطة الػُىن، ق18)

ازة، زاض الىخاب الػطبي، اللاهطة،   .246، 244، ق1968دمحم ملٌفى ٍظ

ر كىػاء، ق1/244(الهمساوي : الاولُل 19)  .168، إسخاق بً ًحيي الٌبري: جاٍض
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(,ذَ  ممممةذاممممهٕذذ20  َامممموىذممممموذر  مممموثذاةذيفذ ممممال ذب ممممّ وذب اممممر ذزهممممُةذصممممهحو٘)ذذذذذذ

(,ذَو ذضضوذُ َطالىذموذ  ةذبؿ ذ وص ٕ,ذَمق ّبذؿ ماذَا بسٔذذ21م)916يم/304

ذ(.22م)1002يم/392 ُٚىذب اَ ٕذب ّحر ِٕذضثٖذاقُطًوذاهٕذ

ِْخ ٔ)  وص ٕذَمق ّبذؿ اذب اَ ٕذبإلمسو ّ ّمٕذيفذ مال ذذذ(,ذ23  وذ ونجذق حٕذبأُلَل

ب ممّ وذب اممر ذ قّممو ٔذ  ممْذ مموذب رغمم ,ذَب مموذو ممجذ ممل ةذضثممٖذَفممؤذب  ممريذاممهٕذذذذذذذذذذ

ّ ْحر مم ٓذذ(,ذف  مموذَصمم ذ ممربذَفممؤذب مموذب رغمم ذا ذب ذذذ24م)915يممم/303 ب يممو لذ-مممريذب 

  ممةذ  ممٖذب ثُامم ذَب اممثّال٘ذ  ممٖذم ممةذ  ممْذ مموذب رغمم ,ذفيمموسذيفذذذذذٌ ممسحذ-  مم ٍ

شٌذمُذ وص ٕذب اَ ٕذبإلمسو ّ ّٕذبألملخي ٔ,ذَ موىذ ًموذرَ  ذب موذب رغم ,ذَ حم ذذذذذذذزّ

رنضوسياذب لِوذبنغ ُبذا ذري ذملياًا,ذَف ضذراحاذ وذر ْذِحرم ذبؿمُب ْذبؿضموسذذذذ

  ٖذق حٕذبأللخي ٔ,ذَباث  ذنوص ذب ق حٕذألأذاهٕذ وم ٕ,ذَيْذتقوَمذبؿضموسذ شمأذذذ

فًممامذراممُبسيو,ذَ   ممًوذ و يممّفذقًمم ّب,ذفقثمم ذذضضممونثًو,ذضثممٖذنضممبذ  ًّمموذ مموألهسهّل

(,ذَمهلذاقُعذبألملخي ٔذ ّماذذذ25موذرَ  ذب وذب رغ ,ذَن ثذب اح ذ  ٖذض  ٌ)ذو حغ 

 ثرجذب اَ ٕذبإلمسو ّ ّٕذيفذ ال ذب ّ وذب ار ,ذَوذِحماذذبمذ916يم/ذ304ِحر ذاهٕذذ ين

 اَ مٕذب ضم ّطّٕذذذ ابذ ح ذ  وتًاذب لِوذو ُبذِح  ُىذا ّبذضثمٖذوًمُسذبذذذيوذرٓذ   ذمو

(,ذَ ذخيث ممفذ26)ٓيفذب   م ذب دممونْذممموذب قم ىذبـممومسذبيسمم ٓ/ذبؿمو ٓذ شمم ذبألممّال ذذذ

بؿيمموذ مموذضُ ممبذا ممّاذبإلمسو ّ ّممٕذيفذ ممال ذب ممّ وذب   ممٖذ مموذصممطو ٌذيفذتأاممّسذذذذذذ

ُقم ذذفب اَ ٕذبإلمسو ّ ّٕذيفذب ثّوسذضضوذرَذق حٕذت ُىذمق ّبذإلقومثٌذَ وص ٕذ اَ ثٌ,ذ

                                                           
ر الُمً في ؤلاػالم في 190(ابً السًبؼ: كطة الػُىن، ق20) ت ألاولى، زاض الفىط اإلاػاكط، ، غبسالطحمً الشجاع : جاٍض اللطون ألاضبػت الهجٍط

 .84-83، ق2002، 4بحروث، ي

ر الُمً في ؤلاػالم ، ق21)  45(الشجاع : جاٍض

ر كىػاء، ق22) ، غبسهللا بً غبسالىهاب الـماحي: الُمً ؤلاوؼان والخواضة، اكساض وظاضة الشلافت 168(إسخاق بً ًحيى الٌبري: جاٍض

 .106، قم2004والؼُاحت، كىػاء، 

ذطة )بوم اإلاُم وفخح الصاٌ وػيىن الُاء(: جلؼ بىاحُت اإلاصًذطة التي ػمُذ بأػمها مطهع مذالف حػفط مً أغماٌ إب ؿماٌ ؿطق 23) ًْ صَ
ُ
(اإلا

غسن، بىاها آٌ شي مىاخ، وهي ملطهم في الجأهلُت وؤلاػالم، )دمحم بً مالً ابً أبي اللبائل الخمازي: هـف اػطاض الباًىُت، وأدباض 

 (.2/701، الدجطي: مجمىع بلسان الُمً 93م، ق1994لطامٌت، مطهع السضاػاث والبحىر الُمني، جحلُم: دمحم بً غلي ألاوىع، ال

 .179، 178، ابً  السًبؼ، كطة الػُىن، 65(غماضة: اإلافُس في أدباض كىػاء وظبُس، ق24)

 179، 178(ابً السًبؼ : كطة الػُىن، ق25)

فحن، ق123(الخمازي: هـف اػطاض الباًىُت، ق26) ً  الـٍط ، دمحم غبساإلالً اإلاطووي: الشىاء الخؼً غلى أهل 72، مفطح الطبعي: ػحرة ألامحًر

ر الُمً الؼُاس ي، بغساز، 245م، ق1990، 3الُمً، زاض الىسي، بحروث، ي  .149م، ق1969، حؼً ػلُمان محمىز: جاٍض
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َُس)ب ثّوسٍذ  ٖذضضوذَم (,ذ حاذرىذ وعذ   ٍ,ذَ   ذ وممٕذب هموسذمموذت مةذب ماال ذذذذذذ27ْي

(,ذَ  ةذ  مٌذ حماذا مالىذ  ُتمٌذَاوًوسيموذمموذسرسذضضموذ م ذذذذذذذذذ28يفذملياٌذَطو ثٌ)

َِاماَذرىذيهمو ذمج مٕذمموذب اماوةذيمْذب موذ فحمجذب موذذذذذذذذذذذ,–  وذاالذب قُثذذ-ق م

ضضمموذ مم ذذ ثّمموسذضضمموذميممُسذمقمم ّبذؿ  ممٌ,ذَا بسٔذ ممُٚىذ َ ثممٌذ َىذذذذبضُ ممبذيفذ

ق مذب ملٓذر  موذَروًم ذ  ُتمٌذمهمٌ,ذفو يمابذب َث:ذِحمُ ذؿضموذ م ذقم مذنريمٌ,ذذذذذذذذذذذذ

فلسَتممٌذيممريذَباممحٕذ ذتيمم ذب  مماب ذَب حثممو ذب الاممم ذ قّممو ٔذب اَ ممٕ,ذيمملبذفغمماّلذ مموذذذذذذ

ٌذذذ;مُقحٌ َُسذ ل ةذِ ُىذم شُ ذ ٌذفّح  ذمموذ م َمموذِماَسذذذذ,فًُذِق ذؼجذضضوذَمْي

َُسذ.فٌّ,ذمموذ ح ٌذاً ذب يقُعذَب ذ اثيالم,ذَ وصٕذؿضوذَمْي

َُسذمموذمهو مٕذَضضمونٕ,ذضّمذذِحماذر  مٖذذذذذذذذذذذذذ رموذب يابذب دمونْ:ذمموذاثمواذ مٌذضضموذَمْيم

ذٔ(,ذفًُذِط ذَِش  ذ  مٖذ م ذبألهموطلذبجملموَسذذذذ29ضضوذيفذت ةذب اال ,ذَقّ :ذ و ّ و)

مبوذفًّوذب اال ذب ثًومّٕذمموذزًمٕذب غم ة,ذممموذِيمً ذب يمّط ٔذَب مثط اذمهمٌذ  مٖذذذذذذذذذذذ, ٌ

 ا ّ ذرىذب وذضُ بذ هماموذط حمٌذ موىذذذذذ,بألهوطل,ذاعوفٕذا ذرىذ سَتٌذَباحٕذزاّبذت ة

(,ذ  وذتثُف ذ مٌذبألّموٍذَبأل ب مْ,ذَتم سعذذذذذ30 ذسز ) آمحٌذ  وذِرّاذب وذب اِا ذخالخٕذ

(,ذَيلٍذموذرياذبؿوزوحذب اوإّذ  طّمؤذب موذِهاغمْذتُف يموذمموذرزم ذذذذذذذ31 ٌذبؿاُة)

ًَوسٔ)ب ضمم ُ ,ذَب اممثق بس,ذ  مموذبقممرت ذٓ(,ذ وامماذب مممريذب  ِممآذ 32ىذبامماذضضمموذ  مم

زحر ذب وذبإلمومذب قوااذ وذ  ْذب حّمونْ,ذضّمذذذذذ ينبب ش ف ,ذَر ٌّذب ش ِفذب روع ذ

ًَوسٔذب ممري,ذرَذضضموذب شم فو٘ذب قمومسّ )ذذذذذذ (,ذ حماذرىذزح مٍُذمقم ّبذ بٙ مّوذذذذذ33ِقوثذ مٌ:ذ  م

ب ش ف ذ ٌذذٓثٖذَفؤذ م,ذض1068يم/460إلقومثًاذَا بسٔذ ُٚىذ َ ثًا,ذَ  ةذموذاهٕذ

                                                           
ـترن في هصا  (حلً َمْؼَىض )بفخح فؼيىن ففخح(27) : ًلؼ بمؼىض اإلاىخاب مً أغماٌ حجت ؿماٌ غطب كىػاء، ٌػس أغلى مػلل بالُمً، َو

مت ألاؿباي حىىب غطب كىػاء،  ( ؿطقي كىػاء، ومؼىض ٍض
ً
ؤلاػم غسز مً ألاماهً في الُمً، ومنها: مؼىض دىالن الػالُت )الٌُاٌ حالُا

 (.2/708وغحرها.)الدجطي: مجمىع بلسان الُمً 

 187، ابً السًبؼ : كطة الػُىن، ق64، 63: اإلافُس في أدباض كىػاء وظبُس، ق (غماضة28)

 .2/708، الدجطي: مجمىع بلسان الُمً، 160(ابً السًبؼ: كطة الػُىن، ق29)

 .164، 163(ابً السًبؼ: كطة الػُىن، ق30)

طة الػطب، ق31)  239، 210(الهمساوي: كفت حٍع

 بجبل مػخم، ٌػس مً أمىؼ حلىن الُمً ألاغلى، (حلً ؿهاضة )بوم ففخح(: ًلؼ في بالز الا 32)
ً
هىىم ؿماٌ غطب كىػاء، وان ٌػطف كسًما

م محىمت بحن الجباٌ، وبه زالزت أبىاب فلٍ، ال ًسدل إلى الخلً إال  وال ًعاٌ ًحخفظ بمىاغخه، وحلاهخه إلى ًىمىا هصا، فله ًٍط

فحن، ق ً الـٍط  (.154، 153،  149منها.)مفطح الطبعي: ػحرة ألامحًر

 .96-1/95(الدجطي: مجمىع بلسان الُمً، 33)
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(,ذخاذتحوقبذب ٙ ٕذب  ِإِذموذرَ  ذَرضرو ذ ٓذب ش ف ,ذ  ٖذ34م)1186يم/ذ478اهٕذ

ذ و ي وى.ذضضوذ ًوسٔذ حاذ  ة,ذَا ذَقجذق ِب,ذَ ذِ بثذآياّل

(ذ َضمْحأ,ذَمهملذب قمامذمقم ّبذؿ ماذب مُ ٔذَب مم ب٘,ذفقماذذذذذذذذذ35َ وىذضضوذَتِ  ط)

نُبثذ وذ ثّةذَب ْذبأل ةذاّفذ وذ ٓذِ ىذبؿ ريٓذ  ٖذذ وىذقا ذبإلاالمذمق ّبذإلقومٕ

(,ذَيفذمهثضفذب ق ىذب يمو سذبيسم ٓ/ذب دمونْذذذذ36كال ذصحأذَل بىذلوثذب ّ و)

(,ذمقم ّبذإلقومثمٌذَا بسٔذ مُٚىذذذذ37ؽلذمهٌذبإلمومذب  ِآذرىاذ وذا ّ وى)ب ش ذبألّال ذ

ٌذ ,ذب موذؼثمُٓذ  مٖذ ما ذذذذذ َ ثٌ,ذضّذذقومذ ثساِاذ  وستٌ,ذَ وصٕذقض ذ بسذبإلموسٔذ م

ذ(.38موذب غ  ذَب قاوة)

)بؿس ِمٕذضو ّمّو(ذبألشمًُسٔذ وألهو مٕذذذذذذيفذ مال ذبألَحموف ذذذ(,39  وذ ونجذق حٕذب ا ْم ُٔ)

(,ذ حمماىذق مماذ مموذر ممْذب غمموسبحذب مموذ40ب اَ ممٕذب  سِحّممٕ)ذمقمم ّبذإلقومممٕذرمممريذ,َبؿضممونٕ

َ وصمٕذ حماذرىذبامثق ذذذذب اب ْذااأذ وذر ْذبأليمحُ ذب  سِحمْ,ذِماِ ذمهًموذ مُٚىذ َ ثمٌ,ذذذذذذذ

ذ(41م.ذ)1115يم/509 وذض اذب اَ ٕذب ض ّطّٕذاهٕذ

                                                           
فحن، ق34) ً الـٍط  .277، 149(مفطح الطبعي: ػحرة ألامحًر

ٌل غلى مسًىت كػسة مً حهت الغطب، )ػلُمان 35) مم )بفخاح فؼيىن(: ًلؼ بىاحُت سخاض مً أغماٌ كػسة ؿماٌ كىػاء، ٍو
ْ
ل
َ
(حلً ج

ساإلاغني دمحم غبسالػاًي، غحن للسضاػاث والبحىر ؤلاوؼاهُت والاحخماغُت، بً ًحيى الشلفي: ػحرة ؤلامام أحمس بً ػلمان، جحلُم: غب

 (1/155، الدجطي: مجمىع بلسان الُمً، 167م، ق2002، 2الجحزة، ي

 167(الشلفي: ػحرة ؤلامام أحمس بً ػلُمان، ق36)

هازي ًحيى بً الخؼحن ابً اللاػم ... ابً غلي ( هى أبى الخؼً أحمس بً ػلُمان بً دمحم بً اإلاٌهط بً غلي بً الىاكط أحمس ابً ؤلامام ال37)

م )الشلفي: ػحرة ؤلامام 1170هـ/566م، ووكل إلى كىػاء، جىفي ػىت 1138هـ/532بً أبي ًالب، أغلً واظهط زغىجه مً كػسة ػىت 

 (.12-11أحمس بً ػلُمان، ق

 269-268(الشلفي: ػحرة ؤلامام أحمس بً ػلُمان، ق38)

ت غلى بػس (كلػت الُسْملىة )بوم السا39) هم حىىب ؿطق مسًىت حػع، حػس مً أمىؼ  60ٌ وػيىن اإلاُم( : جلؼ في حبل الللى مً بالز الدجٍط

، الدجطي: مجمىع بلسان 260، 259وأؿهط اللالع الُمىُت، جحخىي غلى كلىض وزوض للىالة والعغماء. )ابً السًبؼ : كطة الػُىن، ق

 (4/1314اللالع في محافظت حػع ،غبس اللازض الـِباوي : الخلىن و  1/236الُمً، 

ن (السولت العضَػُت: جيخمي إلى ظضَؼ بً الػباغ بً الىطم الُامي الهمساوي، جىلى والًت غسن بػس مىث أبُه، وجفم مؼ غمه اإلاؼػىز الصي وا40)

، زم جمىً أبىاء ظضَؼ مً الخغلب غلى أبىاء غمهم ٌـاضهه في والًت غسن غلى غسم إضػاٌ الخطاج الصي وان ًطػله أبىه للللُحُحن

ر سغط غسن، ػط، 119، ق991اإلاؼػىز، واػخللىا بحىم غسن. )الٌُب بً غبسهللا بً أحمس بامذطمت: جاٍض ، دمحم بً غبسهللا الـَى

ان،   (.26-23هـ، ق1427اللطاع الؼُاس ي والفىطي في الُمً دالٌ الػلط ألاًىبي، الٍط

 .4/1315، غبس اللازض الـِباوي: الخلىن واللالع في محافظت حػع 189، 186لؼُاػُت، ق(الؼطوضي: الخُاة ا41)
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 : ( مقرًا إلقامة مشايخ وزعماء القبائل3

موذبألالضظذرىذت مةذبؿضمُىذَب قمالع,ذوذت موذ حّمأذ موذب قاّ مٕذيفذب مّ و,ذفمالذذذذذذذذذذ

ؽ ممُذقاّ ممٕذيفذب ممّ وذممموذضضممو,ذرَذق حممٕذمشممًُسٔذت ممُىذمقمم ذاقومممٕذ ممّخذب قاّ ممٕذذذذذذذذذذذذذ

ِثُبسخًوذب  هو٘ذ موذبآل مو٘ذ  موذِثُبسخمُىذب   وممٕذَب  ٙوامٕذيفذب قاّ مٕ,ذَمموذذذذذذذذذَا ّ ًو,ذ

(,ذِثُبسخُنًموذذ43(,ذب وذ ونجذمق ّبذإلقومٕذا  مو٘ذ مينذب   نمآ)ذذذ42  ةذق حٕذب يَُّب٘)

موذبألحوق ذب  ّٙيمٕ,ذذذ-ب يو لذ   يو-(,ذ  وذ ونجذق حٕذب ا ْم ُٔذ44ر ّوذ وذزا)

غ مسذبي مابنّ ذضثمٖذرَب م ذب قم ىذب دو مذذبيسم ٓذ/ذذذذذذذذَمهلذاموذقاِاذ    و٘ذآثذر مْذبألذ

ب يمم طوىذرىمماذ مموذذذ-ب رممرتٔذمُعمم ذب اسباممٕذذ-ب حو مم ذبألممّال ,ذَ مموىذآ مم ياذيفذذ

مهضُسذ وذر ْذبألغ سذبي ابنْ,ذب ملٓذ ذقوصم تٌذ و مام ُٔذمموذقام ذ  مْذ موذب رغم ذذذذذذذذذ

ٌذذذذذ َباممثُ ذ  ممٖذذا مّاذب اَ ممٕذبإلمسو ّ ّمٕذيفذ ممال ذب مّ وذب اممر ,ذخمماذيسماذ  ّممٌ,ذَقث م

ق حممٕذذ–ِغممّورذ–(,ذَمد ممًوذ45ب ق حممٕ,ذفح فممجذممموذ  ممةذبؿمم ذ ق حممٕذب مموذر ممْذبألغ ممس)ذذذذذذ

بأللخي ٔذ هوضّٕذزّشوىذمبخال ذزحر ,ذَب وذ ونجذم   ذاقومٕذآثذ ٓذمهوخذمشموِخذذ

ضثممٖذبامممثُ ذ  ًّمموذب مموذب رغممم ذممموذآ ممم ذذذذذذ,َا  ممو٘ذبألخممال ذيفذبؾوي ّمممٕذَبإلاممالمذذذ

رقمومذ ًموذ  موذذذذذقا بيّاذ وذ ٓذبألدو ٕذبألهو ْذبؿ ريٓ,ذَ اا  وًٙا,ذَِا ٖذزحر ذ وذ

(,ذَ وىذا  و٘ذَمشوِخذكمال ذذ46َب اٍذخالخ ذاهٕذ)ذٌذاهٕ,ذَقا  ِ َٗذق ب ٕذمخي

(ذيفذ48 موىذضضموذنح موى)ذذذفذ(ذِثخلَىذموذبؿضوذرَذب ق حٕذمق ّبذإلقومثًا,47َ َصوة)

                                                           
ت حىىب مسًىت حػع غلى بػس 42) ت الىاػٍ بالدجٍط ن.م )غماضة اإلافُس في  30( كلػت الؼىا )بدـسًس الؼحن(: وحؼمى كلػت دىالن، جلؼ بمسًٍط

ر ػازاث الُمً، جحلُم : دمحم ، أبى غبسهللا الخؼحن بً غبسالطحم81أدباض كىػاء وظبُس، ق ً بً دمحم الاهسٌ: جحفت العمً في جاٍض

 (.448-2/447م، 2004، 1غبسهللا دمحم الخبش ي، املجمؼ الشلافي، أبى ظبي، ي

)الدجطي: مجمىع  غلى حبل اإلالح بمأضب. -ملسو هيلع هللا ىلص  -(بىى الىطهسي هم مً أوالز الابُى بً حماٌ السًً الؼبئي الخمحري الصي واله الطػىٌ 43)

 (.4/12/13،غبس اللازض الـِباوي: الخلىن واللالع في محافظت حػع،  1/237بلسان الُمً، 

طة الػطب، ق44)  143(الهمساوي: كفت حٍع

طة الػطب، ق45)  143(الهمساوي: كفت حٍع

طة الػطب، ق46)  .106م، ق1998ت، كىػاء، ، دمحم الـػُبي : الُمً الظىاهط الٌبُػُت واإلاػالم ألازٍط143(الهمساوي: كفت حٍع

 باػم حبالن الػطهبت، ًلؼ غطب مسًىت شماض، وهى مذالف واػؼ ًحخىي غلى الػسًس مً اللطي 47)
ً
(ُوَكاب )بوم ففخح(: ٌػطف كسًما

، إػماغُل بً غلي ألاوىع: مذالُف الُمً، املجمؼ الشلافي أبى ظبي، 768، 2/767والىزًان والخلىن )الدجطي: مجمىع بلسان الُمً، 

 (.16م، ق2004، 1ي

ر 48) َماض. )الىكابي: جاٍض
َ
ْػَمان )بلم فؼيىن ففخح(:ٌؼمى حلً وكاب، ًلؼ بػعلت بني الخساز بىاحُت وكاب الػالي، مً أغماٌ ش

ُ
(حلً و

ر وآلازاض،ق  (.93وكاب اإلاؼمى الاغخباض في الخىاٍض
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  موذ موىذذذ,ذ(49َصوة)ذب ثوا ذبألّال ٓ,ذمق ّبذ   ّاذكال ذب ق ىذب دو ذذبيس ٓ/

(ذِقممممّاذيفذضضمممموذَ مممماَل ذ ممممُب ٓذ ممممال ذي  ممممْذماِهممممٕذ50  ّ ممممّ )ا ممممّاذقاّ ممممٕذبإل

(,ذَقماذؼضموذ مٌذ هماموذ  م ذبإلممومذبيمو ٓذنّمٖذ موذبؿيم ذصمحأذامهٕذذذذذذذذذذذذذ51َصْحأ)

يفذض ذ وىذِقّاذ او ذ وذ ّوشذ وذ ّد ٕذ موذبؿموسرذ موذ حمبذا مّاذذذذذذ,ذ(52يمذ)284

يفذضضممموذب ممماضومسذب ُبقممم ذلممموثذماِهمممٕذذذذذذقاّ مممٕذ مممينذبؿممموسرذ ممموذ حمممبذ هسممم بىذذذذذ

مذاوسذبإلمومذب  ِمآذب قواماذ موذ  مْذب حّمونْذذذذذذ999يم/390(,ذَألوذ ونجذاهٕذ53صحاٍ)

ٌذذذذ ذبمموذ ماذذذ,موذصحأذ وػوٍذقاّ ٕذ ينذبؿوسرذفي  جذ مٌذ َىذمقوَممٕذَ   مجذيفذطو ثم

(,ذ55(,ذَ ممموىذضضمممهوذَ ْسَبىذَبأَلْضمممَهحٕ)ذذ54ا ّ ًممموذفقممماذسفممم ذَبمثهممم ذيفذضضمممهٌ)ذذذذ

 ذ ممموسذيفذب قمم ىذب يممو سذبيسمم ٓ/ذب دو ممذذ شمم ذبألممّال ٓذمقمم ّبذإلقومممٕذا  ممو٘ذذمبخممال

(,ذب وذتي وذذت ةذب اال ,ذضّذذ وىذ سَبىذمقم ّبذَم  م ّبذ  يم طوىذذذذ56قاّ ٕذزهب)

(,ذ ّه وذ وىذضضوذبألضهحٕذمق ّبذإلقومٕذب شّخذق ماذ موذذذ57 اابهللذ وذنّٖذبؾهيب)

ذب مّ و,ذفأ ملٍَذمهمٌذ َىذذذذ ضثٖذ  مُثذب ِمُ ّذذذاِاذب ّحربٓذبؾهيب,ذب لٓذو ذمقّ ّوذ ٌ

ٌذذب ُقجذ(ذَيف58م,)1174يم/570مقوَمٕذتل  ذاهٕذ  موىذضضموذب َاْ شمٕذب ُبقم ذذذذذذنريم

مقم ذإلقوممٕذ مّخذقاّ مٕذامهطوىذضثمٖذبامثُ ذذذذذذذذذ(,59 هوضّٕذاهطوىذزهمُةذ م  ذصمهحو٘)ذذذ

                                                           
ر وكاب اإلاؼمى الاغخ49( الخمازي: هـف أػطاض الباًىُت، ق49) ر وآلازاض،  ق، الىكابي، جاٍض  93باض في الخىاٍض

(ؤلاولُلُىن: هم إحسي اللبائل الهمساهُت الؼاهىت كػسة، وما حاوضها، جخفطع مً كبُلت دىالن بً غمطو، وحؼمى دىالن كػسة، وأحُاها 50)

 (.2/587، إبطاهم اإلالحفي: معجم البلسان واللبائل الُمىُت، 203-1/201دىالن كواغت. )الهمساوي: ؤلاولُل 

 1/19(دمحم دمحم ظباضة: أئمت الُمً، 51)

، 15م، ق1981، 2(غلي بً دمحم الػلىي: ػحرة ؤلامام الهازي، ًحيى بً الخؼحن، جحلُم: ػهُل ظواض، زاض الفىط اإلاػاكط، بحروث، ي52)

 .1/288الهمساوي: ؤلاولُل، 

 .105، 104(الخؼحن بً ٌػلىب : ػحرة ؤلامام اإلاىلىض، ق53)

 106، 105رة ؤلامام اإلاىلىض، ق(الخؼحن بً ٌػلىب : ػح54)

(حلً شضوان )بفخح فؼيىن ففخح(: ًلؼ ؿطق مسًىت شماض، أما حلً اإلالىػت )بفخح اإلاُم وػيىن واللاز(: فُلؼ غطب مسًىت شماض.)ابً 55)

 717، 270، 269، الؼطوضي، الخُاة الؼُاػُت، ق322السًبؼ: كطة الػُىن، ق

نها حىٌ مسًىت شماض مً حهت الـطق والغطب، حىىب كىػاء (َحَىب )بفخح الجُم والىىن(: كبُلت هبحر 56) حج، مًى
ْ
ة جيخمي إلى كبُلت مص

طة الػطب، ق  (.218)الهمساوي: كفت حٍع

 .269، الؼطوضي: الخُاة الؼُاػُت، ق322(ابً السًبؼ: كطة الػُىن، ق57)

 270، الؼطوضي: الخُاة الؼُاػُت، ق322(ابً السًبؼ : كطةالػُىن، ق58)

ت في الُمً غلى الػهس ألاًىبي، ولُت السضاػاث الػطبُت، حامػت اإلاىُا،  (هلاضي فهمي59) م، 1993دمحم غعالي: اإلاظاهط الؼُاػُت والخواٍض

 178ق
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  ّمممممٌذبأل مممممةذب ِمممممُ ْذبأليمممممحُ ذيفذب مممممّ وذرخهمممممو٘ذى ثمممممٌذ  مممممٖذخمممممُسٔذامممممهطوىذامممممهٕذذذ

ذ(,ذ  وذاّأتْذ   ٍ.60م)1217يم/614

 : ( مقرًا إلقامة وال  ونواب األمراء واحلكام يف املدن واملخاليف4

رىذتيممّط ذ  ممٖذذذ-ب رممرتٔذمُعمم ذب ابساممٕذذذ–باممثطو جذ حمم ذب مماَثذبأليممثق ٕذيفذذذ

ىذب ممملِوذُري مممبذب سبعمممْذب ّ هّمممٕ,ذ امممّ وذب اَ مممٕذب ضممم ّطّٕ,ذَمممموذ حمممايوذب ُِ ّمممذذذذذ

ح,ذَ حم ذب   ومموحذب قا ّمٕذيفذب مّ و,ذَقمومُبذ ايمطذذذذذذذباثطو ُبذب قغمو٘ذ  مٖذب ماَِالذذذ

مم ب٘ذذر   ذذفقاذ;موذماىذَكو ّفذكث رٕذمبوذفًّونرُ ياذ  ٖذري بذبألهوطلذب ّ هّٕ,ذ

َض ومذيلٍذب اَثذ  ٖذتحّ ,ذَ ٔذَنُبةذياذيفذ ح ذيلٍذبألاىذَبألخمو ّف,ذَ وصمٕذذذ

ب وذتاحاذمهًوذ وذ وص ٕذَم  م ذب اَ مٕ,ذَ موىذيم  ٘ذب مُ ٔذَب همُبة,ذ مأم بًٙاذذذذذذذذ

َض ومًاذِثخلَبذموذبؿضوذرَب ق حمٕذمقم ّبذإلقمومثًا,ذَم  م ّبذإل بسٔذ مُٚىذمموذِقم ذذذذذذذذ

ـَْغم ب٘ذذذذذذذذؼجذرِاًِاذموذماىذرَذكو  ّف,ذَمموذت مةذبؿضمُىذضضموذَتْح م ذ ماى,ذَب

(,ذفقمماذ ونمموذمقمم ّبذإلقومممٕذب حامموسذَميممحُ ذر هممو٘ذب  مم مذب ّممومْذذذذذذ61يفذماِهممٕذ مماى)ذ

(,ضّممذذ مموىذب حامموسذ63(,ذنممُبةذب اَ ممٕذب ضمم ّطّٕذ  ممٖذ مماىذَر  ويممو)ذ62بي ممابنْ)

حُ ذ(,ذيفذضم ذ موىذبأليمذذذ64ِقّاذعضوذتح  ذ اىذبألش  ذ  ٖذبألاِهٕذموذزًٕذب رب)

(,ذ  موذ موىذضضموذذذذ65ِقّاذعضموذبـغم ب٘ذبألشم  ذ  مٖذبألاِهمٕذمموذزًمٕذب اطم ذ)ذذذذذذذذ

(,ذبألشمممًُسذ وألهو مممٕ,ذَبؿضمممونٕذمقممم ّب,ذَمحقممماّلذ  ممم اذنمممُبةذَقمممو ٔذب اَ مممٕذذذ66َرْ مممّ )

ب ضمم ّطّٕذب مماب ْذامماأذ مموذرىمماذ مموذبأل رمم ذب ضمم ّطْ,ذَب مملٓذومم ذممموذر ممّ ذِمماِ ذذذذذذذ

م,ذ1192يممم/491اممهٕذضثممٖذتممُفٖذاممهٕذكممال ذ ممموسذَممموذزوَسيممو,ذ  دمم ذممموذخالخمم ذ

                                                           
ت في الُمً، ق60)  187(هلاضي غعالي: اإلاظاهط الؼُاػُت والخواٍض

( حلً الخػىط غسن )بدـسًس الخاء وػيىن الػحن( : ًلؼ أغلى حبل ؿمؼان بمسًىت غسن، ٌػطف الُىم بجبل الخسًس، أما حلً 61)

الخوطاء )بفخح الخاء وػيىن الواز(: فُلؼ غلى الجبل ألادوط، بمسًىت غسن، ٌػطف الُىم بحلاث، )غماضة: اإلافُس في أدباض كىػاء 

 (.2/586، 1/155ان الُمً، ، الدجطي: مجمىع بلس148وظبُس، ق

(هى الىطم بً الجـم بً ًام ابً ػبأ الهمساوي، وؼبت إلى كبُلت ًام الهمساهُت الىاكػت ؿماٌ كػسة باللطب مً هجطان ، وان مً أبطظ 62)

ر ابً دلسون، الهُئت الػامت للىخاب، كىػاء، ي ، 586م، ق2001 ،1كازة ألامحر غلي بً دمحم الللُحي )دمحم حؼحن الفطح: الُمً في جاٍض

 (.153الؼطوضي: الخُاة الؼُاػُت، ق

ر ابً دلسون، ق148(غماضة: اإلافُس في أدباض كىػاء وظبُس، ق63)  586، دمحم حؼحن الفطح: الُمً في جاٍض

 181، الؼطوضي: الخُاة الؼُاػُت، ق، 148(غماضة: اإلافُس في أدباض كىػاء وظبُس، ق64)

 181، الؼطوضي: الخُاة الؼُاػُت، ق، 149، 148ق (غماضة: اإلافُس في أدباض كىػاء وظبُس،65)

(حلً أؿُح )بفخح فؼيىن ففخح( : ًلؼ في غعلت بني ػػس ؿماٌ غطب هىضان بمذالف آوؽ مً أغماٌ شماض، وان مطهع أغماٌ هىاحي 66)

 (1/27املخالف، ٌػطف آلان بحلً ظفاض. )الدجطي: مجمىع بلسان الُمً: 
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(,ذَ مموىذَ ٔذَنممُبةذ ممينذب ضمم ّطْذ  ممٖذكممال ذذ67فممأط لذ  ّممٌذضضمموذ ممينذبأل رمم )ذ

(,ذ68زحر ذَ ٓذزا ٌ,ذ ح ُبذموذضضوذب ثوْح  ذبألط ذ  مٖذ ٓذزا مٕذيم ةذماِهمٕذاة)ذذذذ

مق ّبذإلقومثًا,ذَموذرَبٙ ًاذب ي طوىذ اابهللذ وذذق اذب ضم ّطْذر مُذب ممريذ  مْذ موذذذذذذ

(,ب ملٓذوم ذذذ69 ض ّطْ,ذَموذ حاٍذر هٌذراحاذ وذ اابهللذ موذق ماذب ضم ّطْ)ذذذق اذب

 و ثح  ذضثٖذاو٘حذاريتٌذفهق ٌذب مريذب ض ّطْذبأل م مذرىماذ موذ  مْذا ذكمال ذذذذذذ

(,ذَ مم ذ ممو ثح  ذ مماّ ذ هممٌذر ممُذذذذ71(ذفأقممومذعضممهًوذبألحمم َ ذعضمموذساممٕ)ذذ70ساممٕ)

ّٕ,ذَبامث  ذ وؿضموذضثمٖذتمُيفذذذذذب رب وحذ وذب ُ ّاذبؿ ريٓذرضاذقو ٔذب اَ مٕذب ضم ّطذذ

(,ذَ موىذذ72ٌ)ّمذ ٌذيفذ ًاذب يّأذ هجذرىاذب ض ّطْذب موذرقوممجذب همٌذ و ماذمقمومذر ذذذذذ

(,ذمقمم ّبذإلقومممٕذَ ٔذب اَ ممٕذذ73ضضمموذَتح مم ذبألطمم ذ  ممٖذماِهممٕذتحمم ,ذَبأليمم ٖذ و قمموي ٔ)ذذذذ

ب ضمم ّطّٕذ  ممٖذتحمم ذَبؾهمماذَر  ويممو,ذَومم ذ ممل ةذضثممٖذب ثو ممٌذب مممريذمهضممُسذب مموذذذذذذ

م,ذعم وذضضمُىذ مينذذذذ1152يمم/ذ546 وذر ْذب رب موحذ موذب ُ ّماذبؿ مريٓذامهٕذذذذذذبألرغ ذ

ب ض ّطْذ   سِحّ ,ذَب لٓذرقومذ ٌذنُبةذب  سِحّ ذ  ٖذتح ذضثٖذر لٍذممهًاذ همُٔذ  مْذذذذ

 مموذمًممآذب مم  ّينذم اممسذب اَ ممٕذبألًاِممٕذيفذمهثضممفذب قمم ىذب يممو سذبيس ٓ/ب دممونْذذذ

اّل,ذضّمذذ  م ذب ُِ ّمُىذب مّ وذ حماذذذذذذ(,ذ  موذب  مريذوذًِهمأذ مٌذطمُِذذذذذ74 ش ذبألّال ٓ)

م,ذ1174يممم/569اممهٕذفقممطذممموذقّممومذب اَ ممٕذبألًاِممٕ,ذَ  ممةذاممثٕذذذذذذٔممم َسذمخممسذ شمم ذ

فقغممُبذ  ممٖذ ممينذمًممآ,ذَباممثُ ُبذ  ممٖذضضممُنًاذمبمموذفًّمموذضضمموذتحمم ,ذَ همماموذقمم سذذذ

تُسبىذ وٍذب ُِ ْذ  َزٌذموذب ّ وذ حاذرىذامّط ذ  مٖذري مبذرسبعمًّوذبامثخ فذ  ًّموذذذذذذذ

َذذذذذذممهًا:ذرس حمٕذنمُبةذذذ   ويمو,ذفوؽملذمموذضضممهًوذذذذرِموقُحذب ثحم ٓذنوٙامّوذ  ممٖذتحم ذَبؾهماذ

صممالحذ ممْذبألمل ُسذآنرممّوذمقمم ّبذإلقومثممٌذضثمٖذرنممٌذألمموذمسمم ذ مما ُثذطغمث  ذ مموذرِممُةذرذذذ

                                                           
 .226، ابً السًبؼ: كطة الػُىن، ق232ظبُس، ق(غماضة: اإلافُس في أدباض كىػاء و 67)

 .118، الؼطوضي: الخُاة الؼُاػُت، ق229( ابً السًبؼ: كطة الػُىن، ق68)

 107، حؼحن الهمساوي: الللُحُىن والخطهت الفاًمُت في الُمً، ق229( ابً السًبؼ: كطة الػُىن: ق69)

مت ٌػس مً أغنى مذالُف الُمً، وأفولها جطبت، ودل70) ىبت، واػؼ ألاضحاء ًٌل غلى تهامت مً حهت الغطب، وهى الُىم احس (مذالف ٍض

مت )ابً السًبؼ: كطةالػُىن، ق  .1/377، الدجطي: مجمىع بلسان الُمً، ق229محافظاث الجمهىضٍت الُمىُت اإلاػطوف بمحافظت ٍض

 .146، الؼطوضي: الخُاة الؼُاػُت، ق229(ابً السًبؼ : كطة الػُىن، ق71)

 118، الؼطوضي: الخُاة الؼُاػُت، ق229الػُىن، ق (ابً السًبؼ: كطة72)

، غبس اللازض الـِباوي: الخلىن واللالع في محافظت حػع 146-1/145، الدجطي: مجمىع بلسان الُمً، 229(ابً السًبؼ: كطة الػُىن، ق73)

4/1309. 

 .272،الؼطوضي:الخُاةالؼُاػت،130(ابً غبساملجُس :بهجت العمً،ق74)
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ػٌذِموقُحذا ًّموذمموذتحم ذذذذذبم,ذََصُ ٌذا ذا ّا,ذ1183يم/579ُِ ْذب ّ وذاهٕذب اِوذب 

(,ذفأ سمممبذ مممٌذطغمممث  ,ذذذ75ضمممو)َبامممثقا ٌذفًّمممو,ذَاممم اذ طغمممث  ذمرممموتّ ذبؿذذذ

(,ذَي ملبذتحوقمبذذذ76َر  مٌ,ذَرق ٍذ  مٖذنّو مٕذتحم ,ذفحمو ذا ذمقم ذاقومثمٌذعضمهًو)ذذذذذذذ

  ٖذضضوذتح ذب  دريذموذب م ب٘ذَب ُ ٔذضثمٖذ م  ذعضموذب مم ب٘ذَب مُ ٔ,ذَ ذيم َذذذذذذذ

امحاذمهمٌذضضمهّوذ نمٌذذذذذريفذرىذُِصرٌذب وذبجملوَسذيفذتوسخيٌذ قُ ٌ:ذ" ّسذيفذمجّ ذب مّ وذذ

(,ذ  وذ ونجذاقومٕذَمقم ذنوٙمبذتمُسبىذ موٍذ  مٖذكمال ذذذذذذذ77بأل ة,ذَبأل و ّة(ذ)ذا ِ 

ذ(.78 ٓذزا ٕذَزحر ذعضوذب ثح  ذبألط ذ  ٖذماِهٕذ ٓذزا ٕذموذزًٕذبؾهُة)

 ( مراكس للجور  والتمراد على الدولة :5

 ممسحجذبؿضممُىذَب قممالعذب  ممدريذممموذب قاوٙمم ذَ حمم ذب هممُبةذَب ممُ ٔذَيرييمماذ  ممٖذذ

  ,ذَب قّومذ و ي بذَب هًب,ذَقط ذذب ط قوح,ذَ وذب غوسبحذبألثحما ٔذ  مٖذذذب دُسٔ,ذَب ث 

م ب  ذب اَ ٕ;ذَ  ةذألوذشثواذ ٌذت ةذبؿضُىذَب قالعذموذمهو ٕذَضضمونٕذتمثططاذ  مٖذذذذ

راُبسيوذيس وحذرقُٗذبؾُّشذآنلب ,ذفثغ وذياذب اث  بسذَب اقو٘ذموذرم و,ذفرْذ

ّذذذ ال ٓذِممل  ذااممطو ذ مموذنّممٖذب طممربٓذيفذذذذرَب مم ذب قمم ىذب  ب مم ذبيسمم ٓ/ذب حو مم ذبألمم

(,ذ80ىذف ُ مممٕذمممموذقاوٙممم ذ مممينذبؿممموسرذاممم هُبذضضممموذ  ْغمممابى)ذذذذذر(,ذ79)ٌتوسخيممم

فوامممثغ ُبذ  ممممةذبؿضمممموذيفذنًمممبذَامممم  ذماِهممممٕذصممممهحو٘ذفحمممونٖذريمممم ذصممممهحو٘ذمممممهًاذذذذ

(,ذ  موذشم  ذمجو مٕذمموذب رقًمو٘ذعضموذب ثح م ذمبخمال ذ ٓذزا مٕذ  مٖذذذذذذذذذذذ81 مدريب)ذ

بألرغ ذ وذر ْذب رب وحذبؿ ريٓذميثغ  ذ  ُذبؿضموذمموذذذذر  اذقو ٔذب اَ ٕذب ض ّطّٕ

بألرغ ذ هاذن َ ٌذا ذتًومٕ,ذَطُثذاقومثمٌذ ًمو,ذَألموذَصم ذبـمربذا ذبألرغم ذرام عذيفذذذذذذذذ

,ذَفم ضذذٌب حُ ٔذا ذب ثح  ذمق ذاقومثٌ,ذضّذذ وىذُِزاذ ٌذ  وٙ ٍذَرمُب ٌذَام بسِذ

  م َبذضّ مٕذ قثم ذبألرغم ذذذذذذبؿضوسذ  ٖذب رقًو٘ذيفذبؿضمو,ذف  موذ ما ذ  مًّاذبؿضموسذذذذذ

                                                           
 .286، 276الؼُاػُت، ق(الؼطوضي : الخُاة 75)

 .286، 276( الؼطوضي: الخُاة الؼُاػُت، ق76)

 .156( ابً املجاوض: كفت بالز الُمً ومىت وبػم الدجاظ، ق77)

 131(ابً غبساملجُس: بهجت العمً، ق78)

ر كىػاء، ق79)  .127(إسخاق بً ًحيى الٌبري: جاٍض

ر كىػاء، ( حلً ُغْوسان )بوم فؼيىن(: ًلؼ بحن غٌان وحسة بالغطب 80) الجىىبي مً مسًىت كىػاء. )إسخاق بً ًحيى الٌبري: جاٍض

 (.244، الشلفي: ػحرة ؤلامام أحمس بً ػلُمان، ق127ق

ر كىػاء، ق81)  .127( إسخاق بً ًحيى الٌبري: جاٍض
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َض وِوٍذ  ٖذب يطُح,ذفط ذن  ذبألرغ ذا ًّوذ ث ةذب ضُسٔ,ذذٌتث د ذيفذا  بصذا بسِ

مذ1313يم/527(,ذَيفذاهٕذ82رنٌذموحذيفذت ةذب  ّ ٕ)ذوذِثط  ذسؤِٕذ  ةذبألُقف,ذَقّ :

(,ذَ اّاذب قض ذفقومذي  ٘ذب حاّماذذ83 ةذبـال ذ  ذب ُاِ ذب هسوضْذمر  ذب روت ْ)

ثمما ريذضّ ممٕذ  ممثخ طذمهممٌ,ذفأ مموسَبذ  ّممٌذب قّممومذ و  ِمموسٔذا ذ مموسصذا ّمما,ذف  مموذ مم صذذذذذ 

ب ُاِ ذباثُ ذي  ٘ذب حاّاذ و ثحوَىذم ذ حم ذقمو ٔذب هسموضّ ذ  مٖذا ّما,ذااب٘ذ  مةذوذذذذذذذ

(,ذب ُبقم ذيم ةذذذ84ِث  وذب مُاِ ذمموذب حمُ ٔذا ًّمو,ذفقم سذب ػموٍذممُذضضموذَ مْ ش)ذذذذذذذذذ

َ ٕذب هسوضّٕ,ذِقُمذ شموذب غموسبحذبألثحما ٔذ  مٖذماِهمٕذذذذذذا ّا,ذَ   ذمهٌذش  ّبذعاذب ا

(,ذَِامماَذرىذ86نثقمم ذا ذضضمموذَ ْ يمموى)ذذب(,ذَضمم ذ ممح ذ مموـط ذ  ممٖذنريممٌذذذذ85ا ّمما)

ب  ريذر د ذضضونٕذموذَ ْ ش,ذَو ذمر  ذب روت ْذمضاسذتًاِاذ  ُاسب٘ذب هسموضّ ذذ

 اَ مٕذذ(,ذ  موذ موىذامقُعذَبنثًمٖذبذذذذ87م)1135يممذ/ذذ529موذ حاٍذضثمٖذتمُفٖذ مٌذامهٕذذذذذ

(,ذموذ  مٖذضضموذب َشمْ  ذبألطم ذذذذذ88خ ذخُسٔذَش  ذقو يوذ  ٖذ وذمًآ)اب هسوضّٕذ  ٖذ

(,ذَقماذَقم ذب ثّموسٍذذذذ89  ٖذماىذتًومٕذموذنوضّٕذب ش  ذ هوضّٕذَصوةذموذر  وثذَ َمموس)ذ

يلبذبؿضو,ذألوذاثواذ ٌذمموذمهو مٕذفًمُذمهّم ذ هريمٌذفما بذرسب ذب شمخطذرىذِضم ذا ّمٌذذذذذذذذذذ

ا  ذميمموفٕذِممُمذ وممم ذَ حمم ذِممُم,ذفمما بذَصمم ذا ذرصمم ذذذمشممٖذيفذَب ٓذعممّلذ مم ذزممذ

(,ذَيمريذ  مةذمموذب ثطضمّهوحذذذذذ90بؾا ذب لٓذفٌّذبؿضوذبضثوصذا ذط ُ مٌذنضمفذِمُم)ذذذ

                                                           
ر ابً دلسون، ق137، 136(غماضة : اإلافُس في أدباض كىػاء وظبُس، ق82) خُاة الؼاػُت، ، الؼطوضي: ال651، دمحم حؼحن الفطح: جاٍض

 153، 151ق

( مفلح الفاجيي: هى أحس غبُس بني هجاح، ًيخمي إلى كبُلت سخطة بالخبـت، أؿتهط بالشجاغت والىطم والػفاف. )ابً السًبؼ: كطة الػُىن، 83)

 (.225، الؼطوضي: الخُاة الؼُاػُت، ق301ق

ْطؾ )بفخح الياف وػيىن الطاء(: ًلؼ في أغلى حبل ُبَطع مً غع 84)
َ
له بني ػلُمان وأغماٌ الخسًسة )ابً السًبؼ: كطة الػُىن، ( حلً ه

 (.247، الؼطوضي: الخُاة الؼُاػُت، ق302ق

 .227-226، الؼطوضي: الخُاة الؼُاػُت، ق149، 148(غماضة : اإلافُس في أدباض كىػاء وظبُس، ق85)

تهامُت اإلاـهىضة. )غماضة: اإلافُس في أدباض كىػاء ( حلً زبؼان )بفخح فؼيىن(:ًلؼ في مىٌلت ُبَطع ببالز تهامت ، وهى مً الخلىن ال86)

 (.227الؼطوضي:الخُاة الؼُاػُت، ق 178وظبُس، ق، 

 .227، الؼطوضي: الخُاة الؼُاػُت، ق109( ابً غبساملجُس: بهجت العمً، ق87)

ىن الخمحري الطغُني، وان ٌؼىً هى ( هى غلي بً مهسي بً غلي بً زاووز بً دمحم بً دمحم بً غبسهللا ... ابً ألاغلى بً الفىاضغ بً مُم88)

ت الػىبرة مً وازي ظبُس في أػفل الىازي )أبى الفساء: املخخلط في أدباض البـط،  ، ؤلامام ؿمؽ السًً دمحم بً أحمس بً 2/36وأبىه كٍط

، 20/321، 1وث، يغشمان الصهبي: ػحر أغالم الىبالء، جحلُم : بـاض غىاز مػطوف، محي السًً هالٌ  الؼطحان، مؤػؼت الطػالت، بحر

 (.118، ابً غبساملجُس: بهجت العمً، ق332

 .769، 2/450( الدجطي: مجمىع بلسان الُمً، 89)

، هلاضي غعالي: كُام إماضة ألاػطة اإلاهسًت في الُمً، 243، الؼطوضي: الخُاة الؼُاػُت، ق198(غماضة : اإلافُس في أدباض كىػاء وظبُس، ق90)

 .23مٌبػت ألاماهت، اإلاىُا، ز.ث، ق
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ب طاّحّٕذب وذ فحجذب وذمًآذا ذا الىذخُستمٌذَشم  ٍذمموذضضموذب شم  ذعماذب اَ مٕذذذذذذذذ

بذَضمم  ذب هسوضّمٕذيفذ ممال ذتًومممٕ,ذضّممذذ مموىذِ امم ذزهمُ ٍذيفذب  ّمم ذممموذبؿضمموذ هًممذذ

 ح ذبألماىذب ثًومّمٕ,ذَقماذ مربذ موذ  مةذ  موسٔذيفذتوسخيمٌذ قُ مٌ:ذ) ونمجذيم َبحذب موذذذذذذذذذذذذذ

 بذيوسحذ  ٖذ ح ذتًومٕ,ذَنًامجذَرض قمجذَر س ًموذب رسم ,ذتحمُ ذا ذبؾاموثذذذذذذذامًآذ

موذب مُب ٓذَفّمٌذب شمحوة,ذفمالذُِصم ذا ًّمو,ذَ ذِقثماسذ  ًّموذرضما,ذَوذِم ثذ  مةذمموذذذذذذذذذذذذذ

ذ.(91فح ثٌذم ذري ذا ّا(ذ)

ت ممةذبؿضممُىذَب قممالعذب مماح ذ  ممٖذب دممُسٔذَب ث مم  ذعمماذذذذذذذجاممو احذَ ممسحذذ  ممو

بؿ مماذب ِممُ ْ,ذَممموذ ب مم ذب اّممجذب ِممُ ْذنريممٌ,ذَممموذرَبٙمم ذ  ممةذب مممريذض ُ ممُذ مموذذ

(,ذب مملٓذ مموىذممموذمج ممٕذب قممُب ذب ِممُ ّ ذب مملِوذ   ممُبذممم ذب ممُب ْذذ92ق مماذب  مم  ٓ)

 ضممّوذيمماذيفذب ممّ و,ذضثممٖذذذب ِممُ ْذذيفذصممهحو٘,ذَباممث  ذض ممُذيفذ امممٕذب ِممُ ّ ذكذذذ

(,ذَوذ ماذذ93م)1198ذيمم/ذ594ضاخجذ ّهٌذَ  ذب ُب ْذب ُِ ْذ  ٖذصهحو٘ذَضشٕذامهٕذذ

بإلنضممو ذممموذبأل ممةذبألحمم ذامسو ّمم ذ مموذطغممث  ذ مموذرِممُة,ذفط  ممٌذيمملبذ  ممٖذب ث مم  ذذذذذذ

(,ذَ قممْذ95(,ذَ  ممةذ حمماذرىذؾممأذا ذضضمموذَ ممه و)ذذذ94َا ممالىذب دممُسٔذ  ممٖذب ِممُ ّ )ذذ

َذذت ضّاّوذموذري ٌذ  نغماذب  مدريذممهًاذا ذض مُ,ذَمموذذذذذذبيابذاُ٘ذمحوم ٕذب  مريذيما,ذ

 هوذ ارذيفذبإليوسٔذ  ٖذممث  موحذب اَ مٕذب ُِ ّمٕذ ضمهحو٘ذَمموذزوَسيمو,ذَوذِيمثط ذذذذذذذذ

ذ.(96ب ُب ْذب ُِ ْذ ضهحو٘ذمقوَمثٌ,ذَعو ذمهٌذب ُِ ُّىذعّقّوذ اِاّب)

                                                           
ر وآلازاض، ق198(غماضة : اإلافُس في أدباض كىػاء وظبُس، ق91)  106، الىكابي: الاغخباض في الخىاٍض

م، وكاض مً 1173هـ/569(هى حيى بً دمحم الىطزي، وكُل: حيى بالجُم، أحس ألامطاء ألاهطاز الصًً زدلى الُمً مؼ الجِف ألاًىبي ػىت 92)

ً، اجلف بالشجاغت وؤلاكس ام، وان ألاًىبُىن ٌػخمسون غلُه في اللواًا الخٌحرة، وػساز ما ًذخل مً البالز هباض اللازة الباٍظ

والخلىن؛ إش لم ًجس مً ًلىم ملامه لصلً، ووان حيى ًىجح في أول أمط ًخلسم فُه. )ًحيى بً الخؼحن: غاًت ألاماوي في أدباض اللٌط 

ر ا1/342الُماوي،  م الجطافي: اإلالخٌف مً جاٍض س بً غلي الىظٍط، ميـىضاث الػلط الخسًث، ي، غبسهللا غبسالىٍط ، 2لُمً، جلسًم: ٍظ

ت في الُمً، ق117م، ق1987  (.37، الؼطوضي: الخُاة الؼُاػُت، ق165، هلاضي غعالي: اإلاظاهط الؼُاػُت والخواٍض

ت في الُمً، ق، هلاضي غعالي: اإلاظاهط الؼُاػُت والخ1/344( ًحيى بً الخؼحن: غاًت ألاماوي في أدباض اللٌط الُماوي 93) ، 60واٍض

 307الؼطوضي: الخُاة الؼُاػُت، ق

 .3085-307( الؼطوضي: الخُاة الؼُاػُت، ق94)

( حلً هجن )بفخح فىؼط(: ًلؼ بحن ػىحان ودىالن حىىب ؿطق كىػاء، فغطبي الخلً لؼىحان، وؿطكُت لخىالن، ٌػس مً أؿهط 95)

 (.2/668مجمىع بلسان الُمً،  ، الدجطي:351الخلىن وأغالها.)ابً السًبؼ : كطة الػُىن، ق

ت في الُمً،96)  .38-37، الؼطوضي:الخُاة الؼُاػُت: ق168-165( هلاضي غعالي: اإلاظاهط الؼُاػُت والخواٍض
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ُذذذ بؾمّ ذب ِمُ ْذ ث مةذذذذمبخمال ذبألحموف ذر  موذرضماذقمو ٔذذذذذذذَموذق حمٕذب مام ُٔذيفذب ضم 

ب اال ذَِا ٖذب مريذلوحذب ِمُ ْذشم  ٍذعماذبؿ ماذب ِمُ ْ,ذَ  مةذ حماذمقثم ذبأل مةذذذذذذذذذذ

(,ذَر  وذباثقال ٌ,ذفضموسذذ97م)1202يم/598بألح ذامسو ّ ذ وذطغث  ذ وذرُِةذاهٕذ

مضاسذ ط ذًِا ذ ّوىذب اَ ٕذب ُِ ّمٕذيفذب مّ و,ذن م ّبذألموذتث ثم ذ مٌذق حمٕذب مام ٍُذمموذذذذذذذذذذ

مهو ممٕذتحسمم ذ مموذا غممو ًو,ذَبقثطومًمموذرقممُٗذبؾّممُشذيفذ  ممةذب ُقممج,ذخمماذذذذذضضممونٕذَ

(,ذ98 ثأِّاٍذب دُبسذَب ث   بحذب   ٗذعاذبؿ اذب ُِ ْ,ذَاماب ياذ وأل ىذَب يمالح)ذ

(,ذشمم  ذَر  مموذخممُسٔذ100(,ذبألطمم ذ  ممٖذصممهحو٘,ذممموذزًممٕذب شمم  )99َيفذضضمموذَ ممَ بش)

ًذذذ  ذ  ممممريذ  ممماذب ممماِوذذعممماذب مممُب ْذب ِمممُ ْذ ضمممهحو٘ذ مممخطذِممما ٖذ   ممم ٔ,ذَيمممُذصممم

    ٔذ هاموذ  عذِ با ذبإلمومذب  ِآذ اابهللذ وذىم ٔذذذٔ(,ذَاب حذ طُس101َس اوس)

 ّيم  ٌذبؿضممو,ذَقمماذضمموَثذَس امموسذاقهو ممٌذَ اَ ممٌذ مموذ  ممةذ و ُامموٙ ذب يمم  ّٕذقامم ذذ

بألُبزًٕ,ذَ لثذزًُ ّبذ ارئذيفذبأل باالح,ذ  ٖذرم ذرىذِحُ ذا ذب طو ٕ,ذَِاقْذ  ّمٌذذ

ذبوذب    ٔذشو ٗذيفذش  ٍ,ذَسف ذ  ذ  َضذَس اوس,ذ م ذبا ب ذاصم بس ذذبؿضو,ذ  

(,ذفح ماذ  مةذ  ممٖذذذ102  مٖذتيم ّاذبؿضموذ ممممومذب  ِمآذب حماَذب ثق ّمآذ  ِممُ ّ )ذذذذذذ

ٍْذَعّقُبذ  ٌّذبؿضوس,ذ هاٙلذر س ذ   م ٔذذ َس اوس,ذَػٌذظهُ ٍذمُذَ َ بش,ذَضوص  

ذيمممم/613(,ذَيفذامممهٕذ103َس اممموس)بيمممال ,ذفسمممه ذا ذب يممم ا,ذَط مممبذب مممموىذفأمهمممٌذذ

م ر ذ وذبيم شذذذو هبقو ذب شّخوىذسب اذَب رغ ذذ-رِغّوذ–م,ذَموذضضوذَ ه وذ1216

(,ذش  ّبذ  ٖذب ُِ ّ ,ذَباثطو وذموذ مهوذرىذِ طقموذبيم بٙاذ موؾّ ذذذذذ104ب يهطونْ)

ِمُةذمموذذذر(,ذفاو سذبأل ةذبأليحُ ذُِافذ وذب  وم ذ موذب حمو ثذ موذذذذ105)ذب ُِ ْذ ضهحو٘

                                                           
ت في الُمً، ق97)  324،  الؼطوضي: الخُاة الؼُاػُت: ق182( هلاضي غعالي: اإلاظاهط الؼُاػُت والخواٍض

 .324، الؼطوضي: الخُاة الؼُاػُت: ق182ٍت في الُمً، ق( هلاضي غعالي: اإلاظاهط الؼُاػُت والخواض 98)

( حلً َبَطاؾ )بالفخح(: ًلؼ غلى ضأغ حبل هلم ًٌل غلى مسًىت كىػاء مً حهت الـطق، وهى حلً كسًم ومىُؼ له ػىض مخحن وباب 99)

 (.1/105واحس، وشضوجه واػػت. )الدجطي: مجمىع بلسان الُمً 

 .1/105( الدجطي: مجمىع بلسان الُمً، 100)

(هى ألامحر غلم السًً وضزػاض بً ػامي اإلاػعي أحس ألامطاء الىباض الصي ال هظحر لهم وكخصان حُث بلغ غسز ممالُىه مائخحن وػخحن 101)

. )الؼطوضي: الخُاة الؼُاػُت، ق
ً
 (.327مملىوا

ت في الُمً، ق102)  185( هلاضي غعالي: اإلاظاهط الؼُاػُت والخواٍض

ت في الُمً، ق( هلاضي غعالي: اإلاظاهط ا103)  .186، 185لؼُاػُت والخواٍض

 .352( ابً السًبؼ: كطة الػُىن، ق104)

ت في الُمً، ق105)  .351، الؼطوضي: الخُاة الؼُاػُت، ق186( هلاضي غعالي: اإلاظاهط الؼُاػُت والخواٍض
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(,ذ106ريممٌذا ذصممهحو٘,ذ شممّٕذرىذِيممثقُٓذ  ممةذب ث مم  ,ذفُصمم ذ ٚمم ذبـممُ نْ)ذتحمم ذ ه

(,ذَرخهمو٘ذبؿضموسذذذ107فحي  ذ ًو,ذَف ضذضضوسٍذ  ٖذب وذب يهطونْذعضموذ مهو)ذذ

خذِتُزٌذبأل ةذبأليحُ ذ اح ذزهُ ٍ,ذمُذضضوذب َاْ شٕ,ذَ وىذمق ذاقومٕذا  و٘ذَمشو

فأ مملٍذقًمم ّب,ذَ مموىذذذ(,ذ108نممٌذضضمموذَ ممَ بش)ذذااممهطوىذر هممو٘ذم رمم ذبيمم ش,ذَقّمم :ذذذذذ

 وؿضمموذنيممو٘ذب شممّخذسب مماذ مموذم رمم ,ذفممأ  مًوذبأل ممةذبأليممحُ ,ذَرضيمموذا ممًّو,ذذذذذذذ

َرس ماًوذمحمٌ,ذخماذرسام ًوذا ذب شمّخذعضموذ مهوذمحم ابحذم  مموح,ذمموذيممريذرىذذذذذذذذذذذ

ايًوذ يُ٘,ذَ وىذموذز ب٘ذتيوم ذبأل ةذبأليحُ ,ذَ امذب ثابٌٙذ  ٖذبؿ مموح,ذرىذذ

طو اّوذمهمٌذبألضموؿٕ,ذَ مو ّ ذ مٌذب مُ ٘ذَب طو مٕذب رتبفمّوذذذذذذذذقامذا ٌّذب شّخذسب اذ وذم ر ذ

ذ(.109مهٌذ ل ةذبؾ ّ ذ   ةذبأليحُ )

 الذور العسكري للحصون والقالع: المبحث الثاني

ب رممرتٔذمُعممُعذذذ- حاممجذبؿضممُىذَب قممالعذيفذ ممال ذب ممّ وذ َسّبذ يمم  ِّوذيومممّوذيفذذذ

ذب قممُٗذب يّواممّٕذذنثّسممٕذ  دمم ٔذب ضمم ب وح,ذَاِممو ٔذَطممأحذبؿمم َةذ مم ذذذذذ-ب اسباممٕ

بألخث رممٕذممموذزًممٕ,ذَ ّهًمموذَ مم ذب قممُٗذب قا ّممٕذب مموذتممأنفذَتمم ف ذبـغممُعذ ٓذامم طٕذذ

ذم   ِٕذموذزًٕذر  ٗ,ذَِث د ذيلبذب اَسذيفذموذِأتْ:ذ

 حتصيهات ادفاعية: (1

رؽلذام ب٘ذَض ومذب اَثذيفذب ّ وذَيريياذموذا  و٘ذَمشوِخذب قاوٙ ذب ّ هّٕذَمهلذ

ممموذت ممةذبؿضممُىذَب قممالعذؼضممّهوحذ فو ّممٕذ ضمماذذذ-وذَقممجذما مم ذممموذتمموسِخذب ممّ ذ

يس وحذَي َذب  اب٘ذ,ذيلبذفغاّلذ وذاتوضٕذبؿضوذرَذب ق حمٕذألموذاث  ًموذب مثط اذذذذذ

يفذب حمماَذبألًمموزا,ذألمموذشثممواذ ممٌذممموذمُبقمم ذاارتبتّسّٕ,اعمموفٕذا ذضضممونثًوذَمهو ثًمموذذذذذ

َصممُثذبؾّممُشذا ًّمموذب طاّحّممٕ,ذََ ممُسٔذب طمم  ذَبأليممو ةذبأل  ِممٕذا ًّممو,ذعّممذذِثحمملسذذ

ا ذقممومُبذ اهممو٘ذذذ;ممم ب٘ذَبؿ ممومذ  ممٖذاِممو ٔذؼضممّهًوذذذذ يممًُ ٕ,ذ  مموذ  مماذيمم  ٘ذب ذذذ

                                                           
ً إلى كىػاء، وال جعاٌ إلى ًىمىا هصا، وحؼمى بئر ( بئر الخىالوي106) : جلؼ أػفل حلً هجن مً حهت الغطب، وحػس أحس محٌاث اإلاؼافٍط

 (352اللبخحن، وال هسضي هُف أجذ هصه الدؼمُت. )ابً السًبؼ: كطة الػُىن، ق

ت في الُمً، ق107)  .351ؼُاػُت، ق، الؼطوضي: الخُاة ال193، 192( هلاضي غعالي: اإلاظاهط الؼُاػُت والخواٍض

 352( الؼطوضي: الخُاة الؼُاػُت، ق108)

ت في الُمً، ق1/408(ًحيى بً الخؼحن: غاًت ألاماوي في أدباض اللٌط الُماوي، 109) ، 178، هلاضي غعالي: اإلاظاهط الؼُاػُت والخواٍض

 352الؼطوضي: الخُاة الؼُاػُت، ق
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ب اُبسذب ابٙ ٔذبحمل  ٕذ  ًّوذب وذتحس ذب غ بٔذ وذب رتبقًو,ذَب   بصذبأل ثهرمٕذيملٍذذذ

ب اُبس,بألخضضممٕذ    بقاممٕذَب اممثطالع,ذ  مموذقممومُبذعرمم ذبـهممو  ذبألثقامممٕذيمملٍذذذذذذ

,ذَممموذر ممً ذبؿضممُىذذ(110َب مموذتحمماذمبدو ممٕذبـطممُعذب افو ّممٕذب مومّممٕ)ذذذب اممُبس,ذ

َب قالعذب وذباثخامجذيلبذب غ ضذضضوذ ُ اوىذب لٓذباثطوعذمهٌذب مريذب ّحر ٓذ

(,ذَضضموذذ111صاذبيس موحذبألث م سٔذ  ّمٌذمموذقام ذَ ٔذب اَ مٕذب حاوامّٕذيفذصمهحو٘ذ)ذذذذذذذذ

 س ممٌذَ مم  ٌّذيفذتأاممّسذذميمُسذب مملٓذؾممأذا ّممٌذب مموذضُ ممبذ هماموذب ث ممفذممم ذسفّمملذذ

ب اَ ٕذبإلمسو ّ ّٕذ  ٖذ وذب رغ ,ذَ ح ذرىذب  مريذ موامذ  مٖذض  مٌ,ذَيملبذمموذ موىذذذذذذذذ

ّ  مٕ)ذذذذذذذذ (,ذَرقمومذ مٌذ ونّمٕذر مً ذذذذذ112مهٌذضّمذذاموسذب موذب رضم ذؿ  مٌذَصمحاذزام ذبَؾْ 

ِشمموذب غمموسبحذبألثحمما ٔذ  ممٖذب مموذضُ ممبذعضمموذميممُسذقمموَّ ذبقثطومممٌذَوذِثطقمملذ ممٌذذ

ثطوعذب ممريذ  مٖذ موذق ماذب ضم ّطْذمموذضضموذميموس,ذَ وصمٕذذذذذذذذذذ(,  وذبامذ113  ة)

صاذيس موحذب  ماب٘ذذذذ-  وذاالذب قُثذ-مذ1047يم/439 حاذا الىذ  ُٔذمهٌذاهٕذ

بألث مم سٔذ  ّممٌ,ذَ  ممةذ همماموذ  غممجذر امموسٍذريممو ْذبألخممو ّفذبجملمموَسٔذؿضمموذميمموس,ذذذذذ

فذ قّمو ٔذذَ  فُبذرنًاذرمومذ ط ذ بياذِثًما يا,ذفمأمجحُبذرمم ياذ ثسًّم ذزمّ ذ دّمذذذذذذ

(,ذفيمموسذ ًمماذؿضمموسذ114رضمماذب    ممو٘ذب قا ممّ ,ذَِمما ٖذزحرمم ذ مموذب حامموسذب شمموَسٓ)

ب ض ّطْذيفذضضهٌ,ذَقوممجذبؿم ةذ ّهً موذرِوممّوذَب هضم ذفًّموذض ّمفذ  مْذ موذق ماذذذذذذذذذذذ

ب ضممم ّطْ,ذب ممملٓذبامممثطوعذمممموذميممموسذصممماذيس ممموحذب شممموَسٓ,ذَقثممم ذب  مممدريذمممموذذذذذذذ

(,ذ  مٖذذ116 الٙ ٕذب  ِإِذفّ موذ حما)ذذ(,  وذقومذ ضاذيسُمذخونْذَخو ذذ115رصطو ٌ)

رخ ذ  ةذ ذ  ض ّطْذب يمّط ٔذب  وم مٕذ  مٖذبألهموطلذبجملموَسٔذ  طضمو,ذفثقمُٗذرمم ٍ,ذذذذذذذذذ

                                                           
ر الُمً الؼُاس ي، زاض الهىاء لل 110) ، ملٌفى ؿُحت: مسدل إلى الػماضة 4م، ق1976، 3ٌباغت، اللاهطة، ي( دمحم ًحيى الخساز: جاٍض

، أػامه حماز: مظاهط الخواضة ؤلاػالمُت في الُمً الػلط 18م، ق1987والفىىن ؤلاػالمُت للجمهىضٍت الػطبُت الُمىُت، اللاهطة، 

ت للىخاب، ي  . 215 ،211م، ق2004، 1ؤلاػالمي غلط زولتي بني أًىب وبني ضػىٌ، مطهع ؤلاػىىسٍض

ر كىػاء ، ق245-1/244( الهمساوي: ؤلاولُل 111)  .49، الشجاع: الُمً في غُىن الطحالت ، ق168، إسخاق بً ًحيى الٌبري: جاٍض

( الجمُمت ) بفخح الجُم وهؼط اإلاُم(: حبل ًلؼ باللطب مً حلً مؼىض اإلاىخاب ؿماٌ غطب كىػاء )الجىسي: الؼلىن في ًبلاث  112)

 (.1/205الػلماء واإلالىن 

 .1/209، الجىسي: الؼلىن في ًبلاث الػلماء واإلالىن 210( الخمازي: هـف أػطاض الباًىُت، ق 113)

 في كىمه هما وان ؿافعي اإلاصهب. )مفطح الطبعي: ػحرة  114)
ً
( هى حػفط بً الػباغ الـاوضي ًيخمي إلى بني ؿاوض في مغاضب كىػاء،وان مجابا

ً الـطفحن ق  (.209، 208ن، ق، ابً السًبؼ: كطة الػُى 72ألامحًر

 .102( غماضة: اإلافُس في أدباض كىػاء وظبُس، ق 115)

 (6، هامف ) 99( غماضة: اإلافُس في أدباض كىػاء وظبُس، ق 116)
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َصوسذًِا ذموذضُ ٌ,ذَ وصٕذب ٙ ٕذب  ِإِذب ش ِفذب روع ذَر ٍُذ َذب ش ف ,ذيملبذذ

ؾممممأذب شمممم ِفذب روعمممم ذممممم ذرامممم ياذَر ممممُبنًاذَامممماح ذممممموذمقمممموت ًّاذا ذضضمممموذذذذذ

(,ذَؼضمموذ ممٌذممموذرٓذيسممُمذمثُقمم ذ ح ممْذ مموذق مماذب ضمم ّطْ,ذَقمماذقممومذذذ117بي ب ممٕ)

ب  ممريذفحمماّلذ حممأذيس مموحذ  ممٖذب شمم ِفذب روعمم ذ وي ب ممٕذَفمم ضذ  ّممٌذبؿضمموسذألممأذذذذذ

مذ1055يممم/ذ448امماح ذُِمممّوذممموذ ابِممٕذمجممو ذب َثذضثممٖذب حو مم ذممموذ ممً ذسزممبذ يممهٕذذ

 َىذرىذِيثي اذيفذَزٌذذَباثطوعذبإلمومذب  ِآذموذضضهٌذصاذت ةذبيس وح,َب ض ُ 

ذ(,ذَقاذ ربذ و  ذب  ِإِذ هاذ  ةذ قُ ٌ:ذ118بؿضوسذبألر َضذ  ٌّ)

 ويف اهلرابةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة          ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   
 حةةةةةةي ا حةةةةةة بعس حها ب ةةةةةة  ب  ةةةةةة ر 

 

 وصةةةةةةة ه  يل  ا  ةةةةةةة    ةةةةةةة     حةةةةةةةر 
 (119)سب هن يه ً  و   فب ة  سةهق ر ةر

 

(,ذ120م)1069يمم/ذذ461احّاذ وذلوحذبأل قبذ و ضُثذامهٕذذذَألوذقث ذب مريذب هسوضْ

 وىذ ٌذتأخريٍذب ي يبذ  ٖذب ٙ ٕذب  ِإِ,ذضّذذفقاَبذض ّرًاذب اب اذياذيفذض َ ً موذذ

م ذ مينذب ضم ّطْ,ذفشمح ذب ممريبىذب شم ِروىذغطم ذب ضم ّطْ,ذَر س موذرنمٌذ  ماذمموذذذذذذذذذذذذ

َمهو ممٕذتحسمم ذبؾّممُشذ مموذبقثطومممٌذ ممْذِغمم هُبذذذذٕب اطممذذ مموذضضمموذر دمم ذضضممونذ

عضممونثٌذذ َحمم بألذٔ نريممًاذب اقممو٘ذَب اممث  بس,ذفُقمم ذب ثّمموسياذ  ممٖذضضمموذ ممًوسذذذذذذ

فح ماذ  مةذذذذذ-  وذ   نموذامو قوّذذذ-َمهو ثٌذب طاّحّٕ,ذَ  ابذ  ٖذاِو ٔذؼضّهٌ,

  ٖذب ممريذب ضم ّطْذبأل م مذرىماذ موذ  مْ,ذَ م مذ  مٖذب يمريذظّشمٌذممُذ مًوسٔ,ذذذذذذذذذذذذذ

 ضذ  ّمممٌذبؿضممموسذمممموذ ممم ذبؾًممموح,ذَرقمممومذممممُذبؿضممموذرضممماذ شممم ذم  ممم ّبذَفممذ

(,ذ  وذبأل  مذسياذ  ةذر س ذصحُ ٕذبقثطومذ مًوسٔذَب يمّط ٔذ  ًّمو,ذذذذ121    بقإ)

فق سذب حُ ٔذا ذصهحو٘ذتوس ّوذ ح ذقُبتٌذتُبص ذبؿضوس,ذ  ٖذرم ذرىذِيثي اذب ٙ مٕذذ

(,ذا ذرىذب مريِمموذ122ً ) همماموذِطممُثذبؿضمموس,ذَباممث  ذبؿضمموسذق ب ممٕذمخيممٕذر ممذذذذذ

                                                           
فحن، ق 117) ً الـٍط  .99، 98، 16( مفطح الطبعي : ػحرة ألامحًر

 .2/762( الدجطي: مجمىع بلسان الُمً  118)

ان،  119) ر املخالف الؼلُماوي، زاض الُمامت الٍط ، حؼحن الهمساوي : الللُحُىن الخطهت 1/167هـ/ 1375( دمحم أحمس الػلُلي : جاٍض

ر الُمً الؼُاس ي ، بغساز، 131الفاًمُت في الُمً ، ق  .159، ق1969، حؼً ػلمان محمىز، جاٍض

فحن، ق 120) ً الـٍط  .199( مفطح الطبعي: ػحرة ألامحًر

 196حؼ الؼابم، ق( اإلاط  121)

 197، 196( هفؽ اإلاطحؼ: ق 122)
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َصاذ  ذبيس وحذب وذر حذا ذقث ذب  دريذموذذ,ب ش ِر ذباثطو وذمقوَمٕذبؿضوس

ذ(.ذ123ب قُبحذبحملوص ٔ,ذَبنيطوةذموذ قْذمهًاذا ذصهحو٘ذ)

َ هاموذ  اذ  ْذ وذق اذب ض ّطْذ  ٖذتُاّ ذنرُ ٍذَ يمطذامّط تٌذيفذبألهموطلذذذذ

ب اممثّال٘ذ  ممٖذ حمم ذضضممُنًاذ طضمموذذذب قا ّممٕذب ُبقحممٕذيمم ةذصممهحو٘,ذَش مموذممموذذذ

(,ذ125(,ذؾأذرصطوةذِهموعذَ ما ذمموذب قاوٙم ذبجملموَسٔذ مٌذا ذضضموذضغمُس)ذذذذذذذذ124ِهوع)

َؼضهُبذ ٌ,ذَزح ُبذمهٌذ س ّوذَبقّّو,ذَمحقاّلذضضّهّوذ ضماذيس موحذبؾمّ ذب ضم ّطْذذذذذ

(,ذ  مموذزحمم ذرضمماذا  ممو٘ذقاّ ممٕذي ممابىذيفذمهثضممفذذذذذ126م)1051يممم/443َ  ممةذاممهٕذذ

 ٓذ/ذب دمونْذ شم ذبألممّال ٓذمموذضضموذ ّمجذَ مْ ذب ُبقم ذيفذب شمم وثذذذذذذذذب قم ىذب يمو سذبيسمذذذ

(,ذضضممهّوذ فو ّممّوذباممثطوعذممموذ ال ممٌذصمماذيس مموحذذ127ب غ  ممْذممموذضضمموذ ُ امموى)

بإلمممومذب  ِممآذرىمماذ مموذامم ّ وى,ذَب ضمم ُ ذيفذَزممٌذبؿضمموسذب مملٓذف عممٌذ  ّممٌذألممأذذذذ

(,َألموذ  زموذذذ128 ش ٔذرِوم,ذر ٗذ  ةذا ذبنيطوةذبإلمومذب  ِآذ َىذؼقّلذموذِ ِما)ذ

  ْذ وذب وذب غوسبحذَر هو٘ذ  ٌذمموذ ماىذمًم َم ,ذَ وفموذمموذتثام ذق ماذ موذاماأذ موذذذذذذذذذذذ

(,ذَ  مةذامهٕذذذ129ر ْذب يحُ ذؾأذا ذضضينذبألهّمفذَبؿ قمٕذر مو ْذؿمشذلموثذ ماى)ذذذذذذ

ذ(.130م)1137يم/ذ532

ذب ّ وذباثطوعذ ح ذب م ب٘ذَب مُ ٔذَيرييماذمموذب قمُٗذب قا ّمٕذذذذذذ َ هاذ  ُثذب ُِ ّ

 ممالثذبؿضممُىذَب قممالعذب ضمم ُ ذرمممومذبؾممّ ذب ِممُ ْذَصمماذيس وتممٌذسيمماذترُقممٌذذذذممموذ

ذرضّونمّوذ  ثرموَضذمم ذ حم ذيم  ٘ذب    مو٘ذَب ُصمُثذا ذذذذذذذذ ب حي  ٓ,ذمموذ ف ذب ُِ ّ

                                                           
 197( هفؽ اإلاطحؼ :  123)

 غطب كىػاء )الدجطي: مجمىع بلسان الُمً  124)
ً
( حلً ًىاع )بفخحخحن(: ًلؼ أػفل حبل حوىض ببالز البؼخان هاحُت بني مٌط حالُا

1/255 ،2/806.) 

 غطب كىػاء، ٌػس مً الخلىن الُمىُت اإلاـهىضة، ػمي ببِذ ( حلً حوىض )بفخح فوم(: ًلؼ في بالز البؼخان هاحُت بني مٌط ح 125)
ً
الُا

 : حبل الىبي ؿػُب وال هسضي هُف أجذ هصه الدؼمُت . )غماضة: اإلافُس في أدباض كىػاء وظبُس، ق 
ً
لاٌ له حالُا ، الدجطي: 93دىالن، ٍو

 (.1/276مجمىع بلسان الُمً 

 . 93أدباض كىػاء وظبُس ق ( غماضة: اإلافُس في 126)

 46، إػماغُل ألاوىع : البلسان الُماهُت غىس ًاكىث ، ق269الشلفي : ػحرة ؤلامام أحمس بً ػلُمان، ق ( 127)

 .231، 230(  الشلفي: ػحرة ؤلامام أحمس بً ػلُمان، ق 128)

لخللت فُلاٌ (  حلً اإلاىُف والخللت: ًلػان في ػبأ كهُب لدج، وحلً اإلاىُف ال ًعاٌ ًحمل هصا الاػم إلى هصه الغاًت، أما حلً ا 129)

 (.156له الُىم : الىىبت ، وهى أًالٌ ودطائب )غماضة: اإلافُس في أدباض كىػاء وظبُس، ق

 .192(  الؼطوضي : الخُاة الؼُاػُت ، ق 130)
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 قاذص  ذ ّهً و,ذ ّطثرظذب ُِ ُّىذمبو٘ذب ُزٌ,ذَب نيطوةذضّهّوذر م ذ َىذؼقّملذرٓذذذ

تحم ذَبامثُ ُبذ  ًّمو,ذقضماَبذ مال ذبألحموف ,ذذذذذذذ ْ٘ذمموذ  مة,ذفطم ذَصم ذب ُِ ّمُىذا ذذذذذذ

َ وىذ ًوذنوٙبذ ينذاسِ ذب لٓذبمثهم ذَؼضموذ ق حمٕذب مام ُٔذ هماموذ  ماذ مل ة,ذضّهٚملذذذذذذذذذ

ر س ذبؾّ ذب ُِ ْذ امذقاستٌذ  ٖذبقثطومذب ق حٕذألهو ثًوذَضضونثًوذَ أذبسترو ًو,ذ

ٕذ ذف ممممموىذِضمممممحبذسمًّممممموذ ممممموألهسهّل,ذفرت ُيممممموذَبػًمممممُبذممممممُذكمممممال ذ ٓذزا ممممم

(,ذََبصمم ذبؾممّ ذب ِممُ ْذتقامممٌذ وػمموٍذ ممال ذب ممّ وذب   ممٖ,ذضثممٖذ  مم ذذذ131َزحرمم )

م,ذَِي هًوذقاوٙم ذزهمبذب ملٓذقمومُبذمبُبزًمٕذب ِمُ ّ ذذذذذذذ1174يم/570ماِهٕذ موسذاهٕذ

ا ذرنًاذ ي َبذيلٍذبألُبزًٕذَقث ذب  دريذمهًا,ذفً ةذموذ قْذممهًاذا ذضضموذَيم وبىذذذذ

ُبذ ٌذفوامثطو ُبذصماذيس موحذبؾمّ ذب ِمُ ْذذذذذذ(,ذَؼضه132ب ُبق ذلوثذماِهٕذ موس)

ذ(.133ب لٓذت  ًاذَاوسذ وػوٍذصهحو٘ذ)

(,ذممموذريمماذبؿضممُىذب افو ّممٕذ مماينذضممو ذبي ممابن ذذذذذذذ134َ مموىذضضمموذ  َمْ ممم )ذذ

ا ذؼضوذ ٌذب ي طوىذ  ْذ وذضو ذموذب ُِ ّ ,ذَمهٌذل ذب وذضمو ذيفذصماذذذذ; ضهحو٘

ضموسذب ملٓذف عمٌذب ِمُ ّ ذ حماذ  مةذذذذذذذبؾّ ذب ُِ ْ,ذيلبذفغاّلذ وذصم ُ ٍذرممومذبؿذذ

  ٖذبؿضوذألأذرس  ذاهُبح,ذف سأَبذا ذ قماذصم  ذمم ذب موذضمو ذَبنيمطبذب ُِ ّمُىذذذذذذذذ

(,ذَممموذ135مبُزاممٌذممموذصممهحو٘ذ  ممٖذرىذِمماف ذيمماذب مموذضممو ,ذمخيمم وٕٙذ ِهمموسذاممهُِّو)ذذ

مذرىذ1216يمم/ذذ612باثطوعذبإلمومذ اماذبهللذ موذىم ٔذامهٕذذذذذذ–رِغّوذذ–ضضوذ ُ اوىذ

ٗذب حاِاذموذىالحذب ُِ ّ ذَبؿاذمموذامّط تًاذ  مٖذت مةذبألهموطل,ذَبـغمُعذذذذذذذِثرو 

ب   مْذيممو,ذ مم ذبعممط ذب ُِ ّمُىذا ذ قمماذصمم  ذممم ذبإلممومذ امماذبهللذ مموذىمم ٔذِقغممْذذذذ

ذ(.136 قّومذيانٕذ ّهً وذماتًوذاثٕذ ش ذ ً ّب)

                                                           
 .269، الؼطوضي : الخُاة الؼُاػُت ، ق269(  ابً السًبؼ: كطة الػُىن، ق 131)

طة الػطب، ق 132)  .153(  الهمساوي: كفت حٍع

 .269، الؼطوضي: الخُاة الؼُاػُت ، ق378السًبؼ: كطة الػُىن، ق(  ابً  133)

(  حلً شمطمط )بىؼط ففخح فؼيىن( : ًلؼ بمىٌلت ؿبام الغطاغ هاحُت بني حـِف باللطب مً كىػاء مً حهت الـماٌ الـطقي،  134)

 (2، هامف )253قوهى حلً كسًم ؿامر كػب اإلاطجلى جلسض مؼاحخه بؼبػمائت متر مطبؼ )ابً السًبؼ: كطة الػُىن، 

 .298، 297، الؼطوضي: الخُاة الؼُاػُت، ق336(  ابً السًبؼ: كطة الػُىن، ق 135)

ت في الُمً، ق 136)  .191(  هلاضي غعالي: اإلاظاهط الؼُاػُت والخواٍض
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 مواقع للجهـواد واحلاميات العصكرية: (2

شثممواذ حمم ذبؿضممُىذَب قممالعذمبُبقحًمموذب حيمم  ِٕذبإلاممرتبتّسّٕذب مموذتممثط اذذذذذذذذذ

 و ضممابرذب حيمم  ِٕذيفذمهطقمممٕذزغ بفّممٕذ ممارئذ وأل بقامممٕذَبؿ وِممٕ,ذاعممموفٕذا ذذذذذذ

اًُ ٕذب يّط ٔذَب ثط اذ  ٖذبألهوطلذبجملوَسٔذيو,ذَ وىذب مم ب٘ذَب    مو٘ذيفذب مّ وذذذذ

بؾهمُ ذَبؿومّموحذب حيم  ِٕذب موذذذذذذِاس ُىذيلٍذب ي ّمٕذف مونُبذِغمحُىذ ًموذ حم ذذذذذ

ضضموذَيم وبىذذذذ–ب رمرتٔذمُعمُعذب اسبامٕذذذذذ-تقُمذ ل ة,ذَمموذيملٍذبؿضمُىذَب قمالعذيفذذذذ

ب ممملٓذِقممم ذلممموثذماِهمممٕذ مممموس,ذَب ممملٓذ ونمممجذتقمممّاذ مممٌذضومّمممٕذ يممم  ِٕذ  اَ مممٕذذذذذذذذ

مذامموسذ  ممٖذ مموذب رغمم ذممموذ ممال ذب ممّ وذب اممر ذذ905يممم/293(,فرممْذاممهٕذ137ب ّحر ِممٕ)

و٘ذم َسٍذ لموسذرَقرثٌذت ةذبؿومّمٕ,ذ  موذب موذب رغم ذضم ظذ  مٖذذذذذذذ وػوٍذصهحو٘,ذَرخه

 امذمُبزًثًا,ذَِااَذرىذب  ريذ مح ذ قمُٔذت مةذبؿومّمٕ,ذفح م ذ  مٖذبامث و ثًاذ وألموثذذذذذذذذذ

 (.ذذ138َل ذيفذ  ة,ذَ   ُبذيفذطو ثٌذَا  ُبذ ٌذبؿضو)

َ مموىذ  اَ ممٕذب ضمم ّطّٕذ مما ذممموذبؿومّمموحذب حيمم  ِٕذب مموذتقممّاذيفذ مما ذممموذذذذذذذذذ

(,ذب موذ موىذ ًموذضومّمٕذ يم  ِٕذذذذذذ139ىذَب قالع,ذَمهًو:ذق حمٕذ مًوسٔذب رمّ )ذذبؿضُ

 اينذب ض ّطْذ حاجذ َسّبذ اريّبذيفذم بقامٕذَسصماذ م ذؼ  موحذب مريِموذب شم ِر ذذذذذذذ

(,ذِ حماذذ141(,ذ  موذ موىذضضموذ سٓ)ذذذ140م)1068يمم/ذ460 ب  ذضضموذ مًوسٔ,ذامهٕذذذذ

ٌذباممثطوعذب مممريذذممموذريمماذبأل ب مم ذب مموذِقممّاذ ممٌذزهممُ ذ  ضمم ّطّ ذب مملٓذممموذ ال ممذذذذذذذذذذ

ب ض ّطْذبأل م مذفم ضذبؿضموسذ  مٖذب مريِم ذب شم ِر ذعضموذ مًوسٔذألمأذمخيمٕذذذذذذذذذذذ

َّْثممة)ذ142م)1070يممم/ذ462ر مً ذاممهٕذذ (,ذب مموذ143(,ذاعمموفٕذا ذ  مةذضضممينذ   مم ذََم

ذ(.144تقّاذ ًوذضومّوحذ ي  ِٕذ  م ب٘ذب ض ّطّ )

                                                           
 167ابً السًبؼ: كطة الػُىن، ق 60(  ابً غبس املجُس : بهجت العمً ، ق 137)

 .168، ابً السًبؼ: كطة الػُىن ، ق 60(  ابً غبس املجُس: بهمت العمً ، ق  138)

ت لخلً ؿهاضة  139) (  ؿهاضة الفِف: )بفخح الفاء وػيىن الُاء( جلؼ في بالز ألاهىىم ؿطق حلً ؿهاضة، مً غماٌ غمطان، وهي كلػت مؼاٍو

 (.1/95في الاضجفاع. )الدجطي : مجمىع بلسان الُمً 

فحن، ق 140) ً الـٍط  .153-152(  مفطح الطبعي: ػحرة ألامحًر

هم ؿماٌ حلً ؿهاضة ببالز ألاهىىم ؿماٌ غطب كىػاء  3(  حلً شضي: )بفخح الصاٌ وهؼط الطاء( : ًلؼ في ضأغ حبل شضي غلى بػس  141)

فحن ، ق ً الـٍط  (152)مفطح الطبعي: ػحرة ألامحًر

فحن ، ق 142) ً الـٍط  .153-152(  مفطح الطبعي: ػحرة ألامحًر

 غً دمؼحن هُلى متر ، كام بػماضجه (  حلً بىط) بالوم( : ًلؼ في الـماٌ  143)
ً
س كلُال الغطبي مً حلً وىهبان، ًبػس غً كىػاء ما ًٍع

لاٌ  ألامحر غلي بً دمحم الللُحي، وال ًعاٌ فُه أهل وػىً، أما حلً مُخً )بفخح فؼيىن ففخح(: فُلؼ في الـماٌ الـطقي مً حجت، ٍو
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 ونمجذميمّط ٔذذذذ  وذ وىذ ق حٕذب ام ُٔذضومّٕذ ي  ِٕذ  اَ ٕذب هسوضّٕذ,ذب و

  ٖذب ق حٕذضثٖذش وذب مريذب ض ّطْذ  ْذ وذق اذموذب امثّال٘ذ  ًّموذ حماذصم بعذذذذذ

ذ(145م)1060يم/452 هّفذ,ذَضضوسذطُِ ذ  طومّٕذب هطوزّٕذ و ام ُٔذَ  ةذاهٕذ

(,ذ146َيفذب هضفذب دونْذمموذب قم ىذب يمو سذبيسم ٓذ ونمجذتقمّاذعمطذبأليمُب )ذذذذذذذذ

وذباممثخامذرممم ب٘ذََ ٔذب ِممُ ّ ذيفذب ممّ وذ(,ذ  مم147ضومّممٕذ يمم  ِٕذ  اَ ممٕذبألًاِممٕ)

 حمم ذبؿضممُىذَب قممالعذم ب مم ذإلقوممممٕذضومّمموتًاذب حيمم  ِٕ,ذَممموذري ًمموذضضممموذذذذذذذذذ

(,ذا ذزونمبذ  مةذب مرتٗذبأل مةذذذذذ148 ُ اوىذَخ الذَورم ذب ُبقحمٕذلموثذيم ةذصمهحو٘)ذذذذذ

ممموذرَ  ذبإلمممومذب  ِممآذذذ–ب يممو لذ  مم ٍذذ–بأليممحُ ذ مموذب هوصمم ذب ِممُ ْذضضمموذ  مم ذذ

مذألموذ  طضموذمموذري ّمٕذذذذذ1219يمم/ذ616وذى ٔذ حش ٔذر  ذ نونريذمض ِٕذاهٕذ اابهللذ 

ذ(.ذذ149 ي  ِٕذ,ذََع ذفٌّذضومّٕذ ي  ِٕذ ٌ)

 حلمــاية املــدن:  (3

يثاذب م ب٘ذَبؿ ومذيفذب ّ وذ وؿضُىذَب قالعذبيث ومّوذ و غّوذ  ٖذماب  ذبألاى,ذب

ِٕذيفذىوِممٕذت ممةذبألمماى,ذذَيفذسؤَسذبؾامموثذبألط ممٕذ  ممٖذت ممةذبألمماىذ ي ّثًمموذب حيمم  ذذذ

 طُعذ فو ّٕذرَ ذيملٍذبألماى,ذَتيمالذ  ًّموذبؿضمونٕذب الاممٕذيفذب ثضمآذذذذذذذذذاَب وذتح

 ٓذ اَبىذ وىذ ب  ْذرمذ وسزْ,ذَموذر ً ذيملٍذبؿضمُىذضضموذبـغم ب٘ذمباِهمٕذذذذذذ

 اى,ذبألط ذ  ٖذبألاِهٕذموذزًٕذب اط ,ذَضضوذتح  ذ اىذبألط ذ  ٖذبألاِهٕذموذزًمٕذذ

ىذرفشممممالذقمممموَ حذ اِممممأذ  ممممًسُمذ  ممممٖذماِهممممٕذ مممماىذممممموذزًممممٕذب ممممربذذب ممممرب,ذب  مممملب

                                                                                                                                        
طة الػطب، ؼمى الُىم غفاض )الهمساوي كفت حٍع ، إػماغُل ألاوىع: البلسان الُماهُت غىس ًاكىث الخمىي، الجُل 126ق له: مىجً ، َو

 (.2/26، 1/125م، الدجطي : مجمىع بلسان الُمً 2009الجسًس، كىػاء، 

فحن، ق 144) ً الـٍط  . 200، 199(  مفطح الطبعي: ػحرة ألامحًر

  4/1315(  غبس اللازض الـِباوي:الخلىن واللالع في محافظت حػع  145)

ٌل غلى الجىس وحػع مً حهت الـماٌ، )ابً ( حلً  146) اإلاؼىاز )بىؼط اإلاُم وػيىن الؼحن(: ًلؼ بمذالف حػفط حىىب مسًىت إب، ٍو

 (.  315السًبؼ: كطة الػُىن، ق

 315( ابً السًبؼ: كطة الػُىن،  147)

ال مً حهت الغطب، وهى حلً م 148)
ُ
ال )بوم الشاء( : ًلؼ ؿماٌ غطب كىػاء ًٌل غلى مسًىت ز

ُ
ىُؼ ًحخفظ بمىاغخه، وال جعاٌ به ( حلً ز

ؼمى الُىم  ، َو
ً
ت حتى آلان، أما حلً الظفط )بالفخح(: فُلؼ في بلس بني ؿهاب غطب مسًىت كىػاء هاحُت بني مٌط حالُا آزاض حمٍط

طة الػطب، ق  (. 718، الؼطوضي: الخُاة الؼُاػُت، ق1/26، الدجطي: مجمىع بلسان الُمً 212بالظفحر. )الهمساوي: كفت حٍع

ت في الُمً، ق 149)  . 193( هلاضي غعالي: اإلاظاهط الؼُاػُت والخواٍض
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(,ذتحمماذممموذريمماذبأل ب مم ذب افو ّممٕذب مومّممٕذذذذ151(,َ ونممجذق حمممٕذصممرئ)ذ150َب اطمم )

ا ذتقممُمذمب بقاممٕذب يممروذب قو مممٕذا ذمّهممو٘ذ مماىذبضممرتباّبذممموذرىذت ممُىذاممروذذذذذذ;   ّهممو٘

(,ذَممموذ152ض  ّممٕذ  غمم بٔ,ذَ ممل ةذ مم  جذيمملٍذب ق حممٕذنقطممٕذ فو ّممٕذر مم ٗذ   اِهممٕ)ذذذ

(,ذضّمذذ ونمجذتقم ذ ّهً موذذذذذ153ب َثْح  ذََ ا  ذََضمبو)ذ–بؿضُىذب شًرئذؿ وِٕذبألاىذ

ّٕ,ذضّممذذ مموىذضضمموذب ثح مم ذِطمم ذذماِهممٕذ ٓذزا ممٕذب حوصمم ٕذب دونّممٕذ  اَ ممٕذب ضمم ّطذ

  ًّوذموذزًٕذبؾهمُة,ذَضضموذ ما ذمموذزًمٕذب شم وث,ذ ّه موذ موىذضضموذضمبذِطم ذذذذذذذذذذذذ

(,ذَقاذ   ذ  ةذ و  ذب ض ّطّ ذيفذقضّاتٌذب موذاثماحذذذ154  ًّوذموذزًٕذب ش  )

  ًوذ وص ٕذ َ ثًاذ ٓذزا ٕذقوٙاّل:ذذ

ذيمممممبذب هيمممممّاذفامممممجذ ممممموؿريبى

ٕذذذذ ذمممممموذمضممممم ذمممممموذ غممممماب ذمممممموذطربِممممم

ذ مممممممومذَضمممممممبذ ممممممم  ذذ ممممممما  ذيممممممموذذ

 

ذ مممممممُقّوذا ذب ي ممممممم ذَبؾمممممممريبىذذ 

ذ  اِهمممممممممٕذقممممممممماذضرًممممممممموذنًممممممممم بىذذ

ذ(155َب ثح مم ذب حممو ْذبألهّممفذاممونْ)ذذ

 

َ ممموىذضضممموذَ مممَ بشذب ممملٓذِقممم ذظاممم ذنقممماذبألطممم ذ  مممٖذماِهمممٕذصمممهحو٘ذمممموذزًمممٕذذذذ

(,ممموذريمماذبؿضممُىذب مموذتيممثخامذيفذىوِممٕذماِهممٕذصممهحو٘ذَقمماذؾممأذا ّممٌذذ156ب شمم  )

مذ,ذ1184يمم/ذذ581بي مابنْذَر ّمٌذ شم ذَ  مٌذامهٕذذذذذذَؼضوذ ٌذب ي طوىذ  ْذ موذضمو ذذذ

 هاموذ   وذ قاَمذطغث  ذموذ ال ذب ّ وذب ار ذ وػوٍذصمهحو٘,ذَمموذ م بشذبامثطوعذذذذذ

ب وذضمو ذَمموذمحمٌذب مافوعذ موذصمهحو٘,ذَرزمربَبذب ممريذب ِمُ ْذ مو رتبز ذ موذقم بسٍذيفذذذذذذذذذذذذذ

ٔذاممهٕ,ذ ذ  ممُثذصممهحو٘ذَب يممّط ٔذ  ًّممو,ذَقامم ذطغممث  ذب ضمم  ذممم ذب مموذضممو ذألمماذذذذذذ

ػاِاذ  ةذب ض  ذ حومذآ  ذيفذاِوسٔذقومذ ًوذ ش ذ وذضو ذر مُذب يم طوىذ طغمث  ذيفذذذذ

                                                           
، حؼحن كالح ؿهاب: غسن فطهت الُمً، مطهع الـطغبي للٌباغت واليـط، كىػاء، 149( غماضة: اإلافُس في أدباض كىػاء وظبُس، ق 150)

 .163، غبس الفخاح الـػبي: الخُاة الاحخماغُت والاكخلازًت، ق126-125م ، ق1989، 1ي

 (. 111( كلػت كحرة: )هؼط فؼيىن( : جلؼ غلى ضأغ حبل كحرة في البحط كباله غسن )ابً املجاوض: كفت بالز الُمً، ق 151)

ر سغط غسن، ق 152)  .  217( الٌُب بً غبسهللا با مذطمت: جاٍض

خح الخاء وحـسًس الباء(: ( حلً دسز )بفخح فىؼط(: ًلؼ في حبل دسز بػعلت الػاضهت هاحُت حبِف مً أغماٌ إب، أما حلً حّب )بف 153)

ت وامىػها وأكػبها مطجلى.)غماضة: اإلافُس في أدباض كىػاء وظبُس، ق  فُلؼ بصضوة حبل بػسان مً أغماٌ إب، مً أؿهط الخلىن الخمحًر

 (.  247، 1/45، الدجطي: مجمىع بلسان الُمً 138

  .1/35، الدجطي: مجمىع بلسان الُمً، 243( ابً السًبؼ: كطة الػُىن ، ق 154)

ر ابً دلسون ، ق1/35، الدجطي: مجمىع بلسان الُمً 243( ابً السًبؼ: كطة الػُىن، ق 155)  649، دمحم حؼحن الفطح: الُمً في جاٍض

 .1/105( الدجطي: مجمىع بلسان الُمً  156)
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(,ذممموذريمماذبؿضممُىذب مموذتيممثخامذيفذ158(,ذ  مموذ مموىذضضمموذقمم ىذَ ممْهرت)157تحمم )

ىوِٕذصهحو٘ذموذزًٕذبؾهُةذب غ  ْ,ذ لبذفاىذب مريذب  ِآذ َذب ش ف ذألوذرسب ذ  ُثذ

ػمٌذذبم,ذَ ونجذؼجذض ماذ مينذب ضم ّطْذذذذ1074يم/466ذصهحو٘ذَب يّط ٔذ  ًّوذاهٕ

رَّ ذمُذضضوذق ىذ هرتذ الاثّال٘ذ  ٌّ,ذألوذاد مٌذ  مةذبؿضموذمموذري ّمٕذ يم  ِٕذذذذذذذ

يفذىوِٕذبألاِهٕ,ذفُص ذ  ةذبـربذا ذب مريذب ض ّطْذبأل  مذرىاذآنملب ,ذفأسام ذذذ

 م مذقام ذذذ(,ذَ موىذبألذ159موذزهُ ٍذموذنُثذ َىذاّط ٔذ َذب شم ف ذ  مٖذبؿضمو)ذذذ

  ةذقاذتُزٌذا ذماِهٕذخ الذب ُبقحٕذلوثذي ةذصهحو٘ذ الاثّال٘ذ  ًّمو,ذَ ونمجذتو حمٕذذذذ

  مممريذب  ِممآذب شمم ِفذب روعمم ,ذَ  مماذب  ري ممل ةذفممأم ذرضمماذا ُبنممٌذ و ضممحُ ذا ذذذذذ

ضيوذخ الذبألط ذ  ٖذبألاِهٕذموذزًٕذب غ ةذؿ وِثًوذمموذب ضم ّطْ,ذفوعمط ذب ضم ّطْذذذذذ

ذ(.ذ160م)1072يم/464ؼقّلذموذِ ِاذَ  ةذاهٕذذ  حُ ٔذا ذصهحو٘ذ َى

 خمـازن لألشلحة واملؤن:  -4 (4

ف عممجذب ضممُبثذب يّواممّٕذَب ضمم ب وحذب حيمم  ِٕذبألثحمما ٔذ ب مم ذب ممّ وذ مم ذت ممةذذذ

ب ماَثذمموذزًمٕ,ذَ ّهًموذَ مم ذب قمُٗذب قا ّمٕذمموذزًمٕذر مم ٗذبيث مومذت مةذب ماَثذَب قممُٗذذذذذذذذذذذذ

ب امم طٕذَبألمم ىذَيرييمموذممموذر َبحذذذذ وؾونممبذبؿ  ممْذب مملٓذِيممث  مذتممُفريذمجّمم ذرنممُبعذذذ

ب قثوثذب غم َسِٕذيفذ  مةذب ُقمج,ذَب ضثرمووذ ًموذيفذرممو وذآمهمٕذَقضمهٕذضثمٖذَقمجذذذذذذذذذذذ

بؿوزٕ,ذف ونجذبؿضُىذَب قالعذيْذب مو وذبألهواإذيملبذب غم ض,ذَمموذريماذت مةذذذذذذ

بؿضممُىذَر ممً يوذضضمموذتحمم ذب مملٓذ مموىذِحمماذميممثُ  ّوذ  ممل رئذَب حثممو ذبؿ  ممْ,ذذذذذذذ

(,ذَضضمموذبي ب مٕذب ُبقم ذيفذ مال ذضو ماذلمموثذذذذذ161 ًماذب اَ مٕذب ضم ّطّٕ)ذذذَ وصمٕذيفذذ

صمممهحو٘,ذب ممملٓذزحممم ذمهمممٌذب ممممريذب  ِمممآذب شممم ِفذب روعممم ذك نمممّوذ  يمممالحذَب حثمممو ذذذذذذ

                                                           
 35، غبسالفخاح الـػبي: الخُاة الاحخماغُت والاكخلازًت ، ق243( ابً السًبؼ: كطة الػُىن، ق 157)

ن غىتر )بفخح الػحن وػيىن الىىن(: ًلؼ في بني ؿهاب هاحُت بني مٌط، ًٌل غلى مسًىت كىػاء مً حهت الغطب، )مفطح ( حلً كط  158)

فحن، ق ً الـٍط  (.1/122، الدجطي: مجمىع بلسان الُمً، 32الطبعي: ػحرة ألامحًر

فحن، ق 159) ً الـٍط  .269-268( مفطح الطبعي: ػحرة ألامحًر

 

 .265( اإلاطحؼ الؼابم،ق 160)

 

 229(  ابً السًبؼ: كطة الػُىن، ق 161)
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(,ذ  مموذ مموىذضضمموذورمموسذيفذرَب مم ذب قمم ىذب يممو سذبيسمم ٓذ/ذب دممونْذذذذ162بؿ  ممْ)

مممومذب  ِممآذذ(,ذنثممُٓذ  ممٖذ مما ذممموذكممواىذب امم طٕذَبألمم ىذ مذذذذ163 شمم ذبألممّال ٓذ)ذ

ذ(.164 اابهللذ وذى ٔ)

 معتقالت وشجون للمخالفني وأشرى احلرب:  (5

ب  ممدريذممموذب قث ممٖذذذ–فممرتٔذب اطممذذذ–  رممجذبؿمم َةذَب ضمم ب وحذب حيمم  ِٕذيفذذذ

َبؾ ضمٖذيملبذفغماّلذ مموذَقمُعذب حاِماذممموذب ام ٗذ ّماذب قممُٗذبألثطوس مٕ,ذب مم ذب مملٓذذذذذذذذذذ

رامم بيوذعّممذذت ممُىذيمملٍذذذِيممثا ْذَزممُ ذمحممثقالحذَاممسُىذ ث ممةذب قممُٗذتغمم ذ ًمموذذذ

ب يمممسُىذمهّحمممٕذَضضمممّهٕذِحسممم ذيممم َةذب يمممسهو٘ذمهًمممو,ذ  ممموذِضمممحبذب ثيممم  ذا ًّممموذذذ

َب رتبقًو,ذَموذب طاّحْذرىذ ح ذرم ب٘ذَض ومذت ةذب قُٗذموذ ح ذبؿضُىذَب قمالعذذ

محممثقالحذِغممحُىذ ًمموذب امم ٗ,ذَيممريذ  ممةذممموذبألخممو ر ذَبألحوسعمم ذيمماذيفذبؿ مما,ذذ

ذ-  موذامالذب قمُثذذذذ– لٓذ وىذ وص ٕذ  اَ مٕذب ّحر ِمٕذذذَموذ  ةذضضوذ ُ اوىذب

مذَقحممجذمُبزًمممٕذ مم ذذ835يممم/220(,فرممْذاممهٕذ165اممسهّوذيمماذ)ذ-رِغممّوذ–َ مموىذ ممٌذ

ب مريذِحر ذبؿُب ْذَ  ذب ُب ْذب حاواْذيفذب ّ وذآنلب ذنثشذ وذ  مةذَقمُعذب موذب مُب ْذذذذذ

ُب ْذب حاواْذ  مٖذذب حاواْذراريّبذ ّاذِحر ذبؿُب ْذرَ  ٌذاسوذ ُ اوى;ذمموذ ف ذب 

(,ذفقامم ذ166اِقممو ذبؿمم ة,ذَب ثرمموَضذممم ذبؿممُب ْذممموذرزمم ذاطممال ذب هممٌذممموذب امم )ذذ

(,ذعم وذصمرقٕذذذ167بؿُب ْذ  ِطٕذرىذِ ُىذ  ةذ  وذِقُثذرضاذب اوضد ذب ّ هّ )

مقوِغٕذمقو  ذاطمال ذبؿمُب ْذ  امريذِيم اذب مُب ْذب حاوامْذ ماّ ذ همٌذ امو ذ موذب غ م ذذذذذذذذذذذذ

ب يو لذَ ح ذ اوسذب شمًو ّ ذ,ذَ ذب ثهرّملذضيمبذب ترمو ,ذذذذذذب شًو ْذب ُب ْذب حاواْ

 (.168َقومذبؿُب ْذ يسوذ او ذَموذمحٌذ يسوذ ُ اوىذَو ذ ٌذضثٖذتُفٖ)

                                                           
 . 163( غبس الفخاح الـػبي:الخُاة الاحخماغُت والاكخلازًت ، ق 162)

 بأهمت أبي الفخح السًلمي، أغاز بىاءه ؤلامام غبس هللا ب 163)
ً
ً ( حلً ظفاض ) بالفخح(: ًلؼ في بالز همسان مً أغماٌ شًبحن، وان ٌػطف ػابلا

، الدجطي: مجمىع 483-2/482الُىم جسٌ غلى مىاغخه وحلاهخه. )ابً زغشم: الؼحرة اإلاىلىضٍت،  حمعة،وهصا الخلً ما جعاٌ بلاًاه

 (2/564بلسان الُمً 

 .163( غبس الفخاح الـػبي: الخُاة الاحخماغُت الاكخلازًت، ق 164)

 38م، ق2008/2009، 1( الشجاع: مً مالمح الىحه الخواضي للُمً، الجُل الجسًس هاؿطون، كىػاء، ي 165)

 .40( الشجاع: مً مالمح الىحه الخواضي للُمً، ق 166)

 .40( اإلاطحؼ الؼابم ، ق 167)

 .40(  الشجاع: مً مالمح الىحه الخواضي للُمً ، ق 168)
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(,ذألوذاثواذ ٌذمموذذ169َموذر ً ذبؿضُىذب وذباثخامجذيفذ  ةذضضوذ ّجذ ُس)

تحمملسذَ ذِضممحاذا ّممٌذا ذ و يممالوذفمما بذراِ ممجذذ,ضضممونٕذَمهو ممٕ,ذف ممٌذ مموةذَبضمماذفقممط

(,ذ وىذيفذب ق ىذب دو ذذبيس ٓ/ذَب ثوا ذبألّال ٓذتو حّوذ ماينذذ170  ُ ٌذَبـ َصذمهٌ)

يلبذ ونُبذِغحُىذ ٌذري بذرا بياذَمحوسعمًّا,ذفحهماموذقمامذب مُب ْذذذذذذ;ِحر ذبؿُب ّ 

َذذذ  م ذب قم ىذب دو مذذبيسم ٓ/ذب حو م ذبألمّال ٓذذذذذذذبب حاواْذ  ْذ وذبؿيموذبأل قمبذظرمثاذر

ذصممهحو٘ذَ بسحذمح  ممٕذ ّهممٌذَ مم ذمممُب ْذ ممينذِحرمم ذراممر حذت ممةذا ذب ممّ و,ذََصمم ذا 

َألموذقمومذرضماذرفم ب ذذذذذذ(,171بألُبزًٕذ وذرا ذزرثاذب لٓذامسوذعضموذ ّمجذ مُسذَقثمّو)ذذذذذ

ب ا ٔذبؿو  ٕذ  اَ ٕذب ّحر ِٕذ وألحوسعٕذَب ث   ذعاذرم بًٙاذموذرضاذب قالعذب ثو حمٕذذ

ذ(.172ُس)يا,ذ ذا قو٘ذب قا ذ  ٌّ,ذخاذنق ٌذا ذاسوذ ّجذ 

م,ذقممومذآثذ902يممم/290َضمم ذ  مم ذبإلمممومذبيممو ٓذنّممٖذ مموذبؿيمم ذصممهحو٘ذاممهٕذذذذذذذ

 ممينذِحرمم ذمبُبزًممٕذزممّ ذبإلمممومذبيممو ٓ,ذَ بسحذمح  ممٕذ مم ذب رمم ِق ذذذذذذذط ِممفذمممُ ذ

ؿقجذفًّوذبي إذ و  ري,ذََق ذب وذبإلمومذبيمو ٓذق ماذبأل قمبذ وأل تغمٖذرامريّبذ ّماذذذذذذذ

خمماذنق ممٍُذا ذاممسوذ ّممجذ ممُس,ذَومم ذ ممٌذاممهٕذذذذذذذ,آثذط ِممف,ذفيممسهٍُذيفذصممهحو٘ذَقثمموّذذ

ذ(,ذَقاذ ربذق اذب وذبإلمومذبيو ٓذ هاذ  ةذ قضّأذ ٌذمهًوذقُ ٌ:ذ173 وم ٕ)

   ببةةةو بةةةةه  ح   ةةةة  يف حةةةةها    ةةةة 
  ةةةةةةة يلا ا  ةةةةةةة ادا    ةةةةةةة  ا  ةةةةةةة   ةةةةةةة اً 
 ال حت ةةةةةةةةبها  حلةةةةةةةة   حل ةةةةةةةة   ب ةةةةةةةة  

 

  ةةةةةةةةةةةةةةة الن  ةةةةةةةةةةةةةةة  ب ةةةةةةةةةةةةةةة   ب ةةةةةةةةةةةةةةة   
 حةةةةةةةةةةر  وإ  رةةةةةةةةةةسإيل ال يقه ةةةةةةةةةةهن ب 
 (174)  ةةةةةةةة  إتغةةةةةةةةري  و وحنةةةةةةةةه    ةةةةةةةة ن 

 

                                                           
( حلً بِذ بىغ: )بفخح الباء وػيىن الىاو(: ًلؼ في الجىىب الغطبي مً مسًىت كىػاء، مؼخٌُل الـيل مؼ غطن ٌؼحر، له باب واحس  169)

طة الػطب، قفلٍ. )الهمساوي ر كىػاء، ق156: كفت حٍع  ( 1/119، الدجطي: مجمىع بلسان الُمً 79، إسخاق بً ًحيى الٌبري : جاٍض

 . 1/119( الدجطي: مجمىع بلسان الُمً،  170)

 .253( غلي دمحم الػلىي: ػحرة ؤلامام الهازي ، ق 171)

 .253( اإلاطحؼ الؼابم. ، ق 172)

ر، مٌبػت الؼىت 249الػلىي: ػحرة ؤلامام الهازي ، ، غلي دمحم 10/67( الهمساوي: ؤلاولُل  173) ، أحمس حؼً ؿطف السًً: الُمً غبر الخاٍض

ر الُمً الؼُاس ي،  187م، ق1964، 1املخمسًت، اللاهطة، ي  . 7، 2/6، دمحم ًحيى الخساز: جاٍض

 . 1/31، دمحم دمحم ظباضة: أئمت الُمً 258( غلي دمحم الػلىي: ػحرة ؤلامام الهازي ، ق 174)
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(,ذموذضضوذر ّ ذاسهّوذألخو رًّا,ذفطم ذقمومذبإلممومذاِماذب موذذذذذذ175ؽلذ هُذاِو )بَ

ب شمم ِفذب  ِممآذ ممو ث   ذَب دممُسٔذعمماذ ممينذاِممو ذيفذبألهمموطلذبؾا ّممٕذبألط ممٕذ  ممٖذتًومممٕ,ذذ

(,ذَ ذ176  صذيفذمُبزًثٌذ ح ذا  و٘ذب قاوٙم ذ ما اذمموذب ممريذب  ِمو ٓذب موذامالمٕ)ذذذذذذذ

ٓذذذ أم ذ هق مٌذا ذذفمذخماذرسام ذا ذب ممريذب  ِمو ٓذ   ّما,ذذذذذذذ,ا قو٘ذب قا ذ  مٖذبإلممومذب  ِما

ذ(.177اسوذر ّ )

اسهّوذ ح ْذ وذق اذب ض ّطْ,ذف  موذَقحمجذبؿم ةذذذذذ–رِغّوذ–َ وىذعضوذميوسذ

 ّهممٌذَ مم ذب قاوٙمم ذبجملمموَسٔذ ممٌذيفذ ممال ذضمم باذي  ممْذصممهحو٘,ذَمحًمماذب مموذبإلمممومذب  ِممآذذ

وذزحر ذ وذب قوااذب حّمونْذ,ذرامر حذت مةذبألُبزًمٕذ ونثضموسذب ض ّطْ,َرام ذذذذذذذ اابهللذ 

فقمومذب ضم ّطْذ يمسهًاذعضموذذذذذذف ُ ٕذموذب قاوٙ ذَ  ٖذسراًاذب موذبإلممومذب  ِمآ,ذذذ

(ذمموذ ف ذبإلمومذب  ِآذ  خ َصذ هريٌ,ذَاموسذ وػموٍذبؿضموذ ثط ِم ذب همٌذذذذذذ178ميوسذ)

َ  وذضارذموذوذِ ُىذيفذضياوىذبإلموم,ذفقاذَقم ذيمُذبآل م ذذذذذموذاسوذب ض ّطْ,

راريّبذيفذِاذب ض ّطْ,ذَب ملٓذاموقٌذ  موذتقمُثذ حم ذبألضمو سذ  مّاّلذا ذامسوذميموسذذذذذذذذذذ

ذ(.179ضّذذِقا ذب هٌ,ذَو ُبذمحثق  ذيهو ذمأ)

َ ذخيث فذض ومذََ ٔذب ُِ ّ ذيفذب ّ وذ وذامو قًّاذمموذبؿ مومذَب مُ ٔ,ذفقماذذذذذذ

بؿضُىذَب قالعذاسُنّوذيا,ذَموذ  مةذضضموذتحم ذب ملٓذ موىذ مٌذ بسّبذذذذذذذذزح ُبذموذ ح 

ذ(,180ىذ مم ذبألحوسعمم ذبألخممو ر ذيمماذ ونممجذتيمم ٖذ ممابسذب  ة)ذذذذُِغمم ذ ًمموذب ُِ ّممذذ

فحهمماموذَصمم ذب مممريذب ِممُ ْذاممّفذبإلاممالمذطغممث  ذا ذب ممّ و,ذَ  مم ذتًومممٕذرممم ذذذذذذذذذ

ّ ذقموَّ ذب امثقالثذع ماذذذذَب لٓذقومذ و دُسٔذ  ٖذب ِمُ ذذ و قا ذ  ٖذَب ًّوذآنلب ,

                                                           
ازًت في الطبؼ ألادحر مً اللطن الشالث الهجطي في بالز تهامت.)الخما 175) از بً دمحم مؤػؼت السولت الٍع از :ػمىا بصلً وؼبت إلى ٍظ زي: ( بىى ٍظ

 (76، الشجاع: الُمً في غُىن الطحالت، ق105هـف أػطض الباًىُت، ق

ازي غلي بً ( الخؼحن بً ػالمت وؼبت إلى أمه ػالمت الخبـُت، وهى أحس غبُس أمط  176) ازًت جىلى الؼلٌت بػس وفاة ألامحر الٍع اء السولت الٍع

از حؼخٌُؼ النهىن بأمط السولت، وشلً ػىت  ت مً آٌ ٍظ م وكس اؿتهط بالخعم 1002هـ/393إبطاهُم حُث ال جىحس بػسه شخلُت كٍى

ر وآلازاض، ق ، أبى الفساء: 40بس املجُس: بهجت العمً، ق، ابً غ27والػفاف، وهثرة اللسكاث واللالث. )الىكابي: الاغخباض في الخىاٍض

 (2/25املخخلط في أدباض البـط

اث الػطبُت اللاهطة، ضكم ) 177) ت ملىضة مً مػهس املخًٌى ر الُمً وشهط والتها، مذًٌى . غماضة: 65( مُىطوفلُم، وضكت 269( مجهىٌ : جاٍض

 (6، هامف )97، 96اإلافُس في أدباض كىػاء وظبُس، ق

 (.6، هامف، )97في أدباض كىػاء وظبُس، ق ( غماضة: اإلافُس 178)

 (6، هامف)97( غماضة: اإلافُس في أدباض كىػاء وظبُس، ق 179)

ت في الُمً، ق 180)  . 169( هلاضي فهمي: اإلاظاهط الؼُاػُت والخواٍض
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تًوممٕ,ذخمماذرمم ذ اساممو ٌذمقّماّبذا ذ بسذب  ةذعضمموذتحم ذضّممذذامسوذيهممو ,ذَوم ذ ممٌذذذذذذذ

ذ(.181ضثٖذقث )

َألمممموذ ممممو ذبأل ممممةذبأليممممحُ ذ مممموذب  وممممم ذب ِممممُ ْذا ذب ممممّ وذ   مممم ٔذب دونّممممٕذاممممهٕذذذذذذ

مذ ُفمّوذمموذبامثقالثذَبنرم ب ذنمُب ًاذع ماذب مّ و,ذََصم ذا ذ   مٌذرىذذذذذذذذذذ1227يم/624

 ماسذذذَممهًاذب ممريذذذ,نًاذر لذِح ا,ذقا ذ  ٖذب اح ,ذَرَ  ًماذمحثقم ذضضموذتحم ذذذذ أ

ب اِوذبؿيوذ وذ  ْذ وذساُثذر ُذب يم طوىذ  م ذب موذ  مْذب موذسامُثذم امسذب اَ مٕذذذذذذذذذ

مذ موىذذ1962َموذ  مةذبؿم ذَا ذقام ذقّمومذب دمُسٔذب ّ هّمٕذبألاوس مٕذذذذذذذذذ(,182ب  اُ ّٕ)

ذ(.183ألحوسع ذياذيفذبؿ ا)بؿ اذبإلمومْذُِ عذ ٌذب  يوٙوذموذرَ  ذب

ضضمموذب ثح مم ذب مملٓذاممسوذ ممٌذ شمم ذ مموذضممو ذر ممُذذذ–رِغممّوذذ–َممموذيمملٍذبؿضممُىذ

ب يممم طوىذ  مممْذ ممموذضمممو ذبي مممابنْذ اِحمممواذمممموذب ممممريذب ِمممُ ْذبألحممم ذامسو ّممم ذ ممموذذذذذذذذذذذ

ذ(,184طغث  )

َيفذنرسذب ُقجذ وىذبإلمومذب  ِآذ امابهللذ موذىم ٔذِثخملذمموذق حمٕذف مَأ,ذامسهّوذذذذذذذذذ

مذباثغ ذبإلمومذبـال ذب لٓذَقم ذ م ذنوٙمبذب ِمُ ّ ذذذذذ1194يم/595فرْذاهٕذألخو رٌّ,ذ

  ٖذصهحو٘ذب شًوةذبؾ سٓ,ذَ م ذرضماذر م اذقو تمٌ,ذفيموسذبإلممومذ وػموٍذصمهحو٘ذَقمومذذذذذذذذذذ

مبطوص ٔذب شًوةذبؾ سٓذعضوذ م بشذمموذمجّم ذزًوتمٌ,ذف  موذرِقموذب  مريذ مويال ذذذذذذذذذ

صمطو ٌذ موـ َصذا ذتحم ,ذفُبفقمٌذبإلممومذذذذذذسبا ذبإلمومذِط مبذمهمٌذب حرمُذَب يم وحذ مٌذَ ذذذذذ

  ٖذ  َع,ذَروً ذب شًوةذبؾ سٓذ ممومذقاُ ٌذ ل ة,ذ  وذ حاذنم َثذبؾم سٓذمموذذذذ

بؿضممو,ذَرخهممو٘ذتُزًممٌذا ذتحمم ذوذِ ثمم مذ ث ممةذب شمم َع,ذَ مم  ذبإلمممومذ ممل ةذفأسامم ذذذ

اذى ٕذ  ٖذرخ ذب شًوةذف طقٍُذَر قُبذب قا ذ  ٌّذمم ذ حم ذرصمطو ٌذَرَصم ٍُذا ذ همذذذذذ

ذبإلمومذ ضهحو٘ذفأسا ٌذمقّاّبذا ذق حٕذفأذ ّيسوذيهو .

 

                                                           
 . 224(ابً السًبؼ : كطة الػُىن ، ق 181)

ت في الُمً، ق  182)  .199( هلاضي فهمي: اإلاظاهط الؼُاػُت والخواٍض

 4/1311غبس اللازض الـِباوي: الخلىن واللالع في محافظت حػع،   ( 183)

، الؼطوضي: الخُاة الؼُاػُت ، 100م، ق 1983( الىبس ي: اللٌائف الؼيُت في أدباض اإلامالً الُمىُت، مٌبػت الؼػازة، ملط  184)

 . 306، 304ق
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َيفذبـثومذ  اذموذسصماذف ُ مٕذمموذب هثموٙشذب موذتُصم هوذا ًّموذمموذ مالثذ سبامٕذذذذذذذذذذذ

مُعُعذب اَسذب يّواْذَب حي  ٓذ  طضُىذَب قالعذيفذب ّ وذموذ ابِمٕذب قم ىذب دو مذذذذذ

ذبيس ٓذضثٖذب    ذب َثذموذب ق ىذب يو  ذبيس ٓ,ذل  ًوذيفذب هقوعذب ثو ّٕ:ذذ

ذِث د ذيف: وىذذ,َب قالعذ َسّبذيومّوذيفذبؿّؤذب يّوإّ طضُىذ رخاجذب اطذذرىذذواًل:أ

باثخابمذبؿضُىذَب قمالعذم ب م ذإل مالىذَوًمُسذَتأامّسذ حم ذب ماَثذ  موذذذذذذذذذذ-ر

  ذب اطذ,ذَقو أذبنطالقًوذيفذتُامّ ذَ يمطذامّط تًوذ  مٖذبألهموطلذبجملموَسٔ,ذذذذذذذ

َموذت ةذبؿضُى:ذضضوذ ُ اوى,ذَضضوذ  ذقم م,ذَق حمٕذصمهوع,ذَضضمهوذذذذذ

ذَنو ط.ذميوس

ؽلذموذبؿضُىذَب قالعذ وص ٕذَمق ّبذؿ اذَا بسٔذ ح ذب اَثذ  وذبخامجذذُبذ-ة

ب اطذ,ذَموذر مً يوذيفذ  مة:ذضضموذ ُ اموىذَضضموذ طمالىذب  ملِوذ ونموذذذذذذذذذ

 وص ٕذ  اَ ٕذب ّحر ِٕذ  ٖذب ثمُب ْ,ذَضضموذميمُس,ذب ملٓذ موىذ وصم ٕذَمقم ّبذذذذذذذذ

ّذذذذذذ ٖذإلقومٕذرمم ب٘ذَض مومذب اَ مٕذبإلمسو ّ ّمٕذيفذ مال ذب م َق حمٕذبألملخي ٔذذذذ, وذب   م

قومٕذرم ب٘ذَض ومذب اَ مٕذبإلمسو ّ ّمٕذيفذذذبذإل وص ٕذَمق  ذ-وِغ ر–ب وذ ونجذ

ذٓ ممال ذب ممّ وذب اممر ,ذَضضمموذ ممًوسٔذب مملٓذبقممرتىذبمسممٌذ وامماذب مممريذب  ِممآذ ذذذذ

ب ش ف ,ذَصوسذِح  ذ شًوسٔذب ممري,ذرَذضضموذب شم فو٘ذا ذُِمهموذيملب,ذاعموفٕذذذذذذذ

ذح ٕذب ام ُٔذَيريٍ.ذا ذ  ةذضضوذت  ط,ذَق

مقمم ّبذإلقومممٕذَ ٔذَنممُبةذب ممم ب٘ذذذ-رِغممّوذ–ؽمملذممموذبؿضممُىذَب قممالعذذب  مموذذ-ص

َبؿ مممومذيفذبألممماىذَبألخمممو ّف,ذَمهًمممو:ذضضممموذر مممّ ,ذَضضمممهوذتح ممم ذ ممماىذذذذذذ

َبـغ ب٘ذمباِهٕذ ماى,ذَضضموذب ثح م ذمبخمال ذزا مٕ,ذَضضموذتحم ,ذَضضموذذذذذذذذذ

ذسإ.

خذب قاوٙم ذمهملذب قمامذِثُبسخًموذذذذذِ و٘ذَمشموذ ونجذبؿضُىذَب قالعذمق ّبذإلقومٕذا ذ- 

ب  هو٘ذ وذبآل و٘,ذ  موذِثُبسخمُىذض ماذَا وممٕذب قاّ مٕ,ذَا ذَقمجذق ِمب,ذَمموذذذذذذذذذ

ري ًوذيفذ  ةذق حوذب يُب٘ذَب ام ُٔ,ذَضضُىذنح وى,ذَ مال ذَب ما ومس,ذيملبذذذذ
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فغاّلذ وذضضينذ سَبىذَبألضهحٕذمبخال ذ موس,ذَضضوذب  ِشمٕذ يمهطوىذ م قْذذذذ

ذصهحو٘.

و احذَ ممسحجذبؿضممُىذَب قممالع,ذ  ممٖذبألحوسعممٕ,ذَب دممُسٔ,ذَب ث مم  ذعمماذذذذذاممذ-يممم

ب م ب٘ذَب ُ ٔ,ذألوذشثواذ مٌذمموذضضمونٌذَمهو مٕذطاّحّمٕذتحسم ذرقمُٗذبؾّمُشذ موذذذذذذذذذذ

ضثغمهجذمدم ذ  مة:ذذذذبَموذرياذبؿضمُىذَب قمالعذب موذذذذذ,بقثطومًوذيفذري بذب ضّوى

مبخمال ذذذضيوذب ش  ,ذَضيوذ مهو,ذَق حمٕذب مام ُٔ,ذَضضمهوذ م شذَ  يموىذذذذذذ

ذتًومٕ,ذاعوفٕذا ذضضينذ  بشذَ غابىذيفذصهحو٘.ذذ

تما ذمموذ مالثذب اطمذذَب اسبامٕذرىذ  طضمُىذَب قمالعذ َسّبذ يم  ِّوذ مماريّبذ ذذذذذذذذذذثانيـًا: 

ْذذ ِثغم وذيملبذب ماَسذيفذ ما ذمموذبألًمومذَب ُوموٙفذب موذذذذذذذذذذ,ِق ذري ّٕذ وذب ماَسذب يّوام

ذالع:ذذبؿضُىذَب قالع,ذَمهًوذباثخابمذبؿضُىذَب قذتقُمذ ًو

ؼضممّهوحذ فو ّممٕذ ضمماذيس مموحذَيمم َذب  مماب٘,ذَعمم وىذب اقممو٘ذَب اممث  بسذيفذذذ-ر

و ذبؿ َةذَب ض ب وحذب حي  ِٕذبأليث  ٔ,ذَموذر مً ذبؿضمُىذَب قمالعذب موذذذذذ

باممثخامجذألدمم ذيمملبذب غمم ضذضضمموذميممُس,ذَبي ب ممٕ,ذَِهمموع,ذَضغممُس,ذَق حممٕذذذذذذذذذ

ذب ام ُٔ,ذَضضهوذميوسذَ م م ذَيريٍ.ذ

  سهُ ذَبؿومّوحذب حي  ِٕ,ذَمموذ  مةذضضموذيم بى,ذَق حمٕذذذذذذذمُبق ذَم ب  ذ-ة

ّٕ ذا ذ  ةذضضوذ   ,ذَمّثة,ذَخال.ذ ًوسٔذب رّ ,ذَضضوذ سٓ,ذاعوف

 طُعذ فو ّٕذرمومّٕذيفذىوِٕذبألاىذموذب غ َذَبإليوسٔ,ذَمهًمو:ذضضمهوذ م بش,ذذذذذ-ص

َق ىذ هرتذألاِهٕذصمهحو٘,ذَضضموذتح م ذ ماىذَبـغم ب٘ذمباِهمٕذ ماى,ذَضضموذذذذذذذذذ

ذَضب,ذَ ا ذألاِهٕذ ٓذزا ٕذمبخال ذزحر ذموذر  وثذاة.ذتح  ,ذ

كممواىذ  يممالحذَبألمم ى,ذَمحممثقالحذ يممسوذبألخممو ر ذ  ممم ب٘ذَبؿ ممومذَرامم ٗذذذ- 

بؿمم ة,ذَممموذت ممةذبؿضممُىذَب قممالع:ذضضمموذتحمم ,ذَبي ب ممٕ,ذَورمموس,ذاعمموفٕذا ذذ

ذ  ةذضضينذ ّجذ ُس,ذَر ّ ,ذَق حٕذفأ,ذَضضهوذميوسذَب ثح  .ذذ
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تحمماذيمملٍذب اسباممٕذ  ممُٔذ  امموضد ذَبألثخضضمم ذيفذبؾومحمموحذَبأل ب مم ذب اطدّممٕذذذذذذذذ

ب ّ هّٕذ  قّومذ و اطمذذَب اسبامٕذ موذ قّمٕذب  َبسذبألخث رمٕذ  طضمُىذَب قمالعذيفذب مّ و,ذذذذذذذذذ

ضّذذِ ً ذموذ الثذيلٍذب اسبإذرنًوذ حاجذر َبسّبذ أذيفذكث فذزُبنبذبؿّؤ,ذَوذ

ذسذب يّواْذَب حي  ٓذفقط.ت وذمقثض ٔذيفذ  ةذ  ٖذب اَ

  مموذر  ممُذبؾًمموحذب  مسّممٕذَ وصممٕذ بحذب ضمم ٕذب يث ممومذ ث ممةذبؿضممُىذَب قممالعذذذ

بألث د ذ و قّومذ اَسيوذيفذبؿ وِٕذَبحملوف ٕذ  ٖذموذتاقٖذمهًو,ذَب ح  ذ  مٖذا مو ٔذ همو٘ذذذذ

 نًموذ ذتقم ذري ّمٕذَقّ مٕذتوسخيّمٕذ موذذذذذذذذ;َت مّاذموذنثوصذ  ةذموذت ةذبؿضُىذَب قالع

ذ قّٕذبآلخوسذب ّ هّٕذب   ٗ,ذب وذشد ذمضاسذ   ذَباثد وسذ  اال .

 : والمراجع المصادر

بأليو ةذَبأل و ة,ذؼقّل:ذق اذزو  ذ ااب حوث,ذم بزحٕ:ذق ماذ مرّلذي  موث,ذذذذ (1

 م.2004بيّٕٚذب حومٕذ قضُسذب دقوفٕ,ذ

 مذ.2009 ذبؾاِا,ذصهحو٘,ذّبؾذ ُٓ,ب ا ابىذب ّ ونّٕذ هاذِوقُحذبؿ (2

 م.ذ2002,ذ1كو ّفذب ّ و,ذبجمل  ذب دقويف,ذر ُذويب,ذع (3

ؼرممٕذب مم موذيفذتمموسِخذاممو بحذب ممّ و,ذؼقّمملذق مماذ اممابهللذق مماذبؿاشممْ,ذذذذذذذ (4

 م.2004,ذ1 ُذويب,ذعربجمل  ذب دقويف,ذ

 يم.1367ذمض ,ذمطاحٕذاي بى,ذند ذب اسسذبأل هُىذموذفغوٙ ذب ّ وذبألّ ُى, (5

ذ.ا ّ وىذ وذنّٖذب دقرْ:ذذذ

اممرئذبإلمممومذرىمماذ مموذامم ّ وى,ذؼقّممل:ذ ذ امماب غينذق ممُ ذ امماب حوطْ,ذ مم ذذذذذ (6

ذم.2002ذ,1  اسباوحذَب اطُرذبإلنيونّٕذَب زث و ّٕ,ذبؾّ ٔ,ذع

ذ.ِابؾ بيف:ذ اابهللذ ااب   ذذذ

بألقثطفذموذتوسِخذب ّ و,ذتقاِا:ذاِاذ وذ  ْذب ُاِ ,ذمهشُسبحذب حض ذبؿماِذ,ذذ (7

 م.1987,ذ2ع

م ثاممٕذذ ممُع,ب يمم ُ ذذيفذطاقمموحذب ح  ممو٘ذَبأل ممُ ,ذؼقّممل:ذق مماذ مموذ  ممْذب ذذ (8

 ب س و ,ذصهحو٘.
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ؼقّممل: سذمسممذ,ذذب يمم طذب غممو ْذب ممد وذيفذر امموسذبأل ممُ ذممموذب غمم ذيفذب ممّ و,ذ (9

 م.1974 هاى,ذ

م ثامممٕذبإلس مممو ,ذذذف مممُعذ  مممابىذب مممّ وذَقاوٙ مممًو,ؼقّل:ذامسو ّممم ذب  مممُع,ذذذ (10

 م.ذ2006صهحو٘,ع,ذ

 م.ذ1976,ذ3توسِخذب ّ وذب يّواْ,ذ بسذبيهو٘ذ  طاو ٕ,ذب قوي ٔ,ذع (11

م مموي ذبؿغمموسٔذبإلاممالمّٕذيفذب ممّ وذب حضمم ذبإلاممالمْذ ضمم ذ َ مموذ ممينذرِممُةذذذذ (12

 مذ.2004,ذ1َ ينذساُث,ذم   ذبإلا هاسِٕذ   ثوة,ذع

ذق مماذ مموذ  ممْذب  ممُع,ذذذذ شممفذرامم بسذب اوطهّممٕذَر امموسذب ق بمطممٕ,ذؼقّممل:ذذذذ (13

 م.1994ذ,1اطُرذب ّ ين,ذعم   ذب اسباوحذَب 

 م.ذ2002,ذ2محساذب ا ابى,ذ بسذصو س,ذع (14

َذذاقّوثذب ّ و,ذؼقّل:ذ  ْذ وذرم ُ ذىريذَ (15 مسو ّم ذ موذرىماذذذذامسو ّم ذبأل ِما,ذ

 م.1985,ذ3صهحو٘,ذعذ, بسذب    ٕذبؾ بيف,

ط باذر المذب  موذيفذطاقوحذر ّوىذب ّ و,ذكطُعذموذم ثإذب شمسوع,ذصمهحو٘ذذذ (16

 مذ.1993

 مالمذذَابسٔذبإلٔ,ذمضمُسذذٕبأليماُ ذفمّ وذَ مْذب مّ وذمموذبأل مُ ,ذكطُطمذذذذذذذب حيساذ (17

 م.ذ1985ذَب دقوفٕذب ّ و,

 م.1996,ذ1قّومذب اَ ٕذب  ِإِذيفذب ّ و,ذم ثإذما ُ ْ,ذب قوي ٔ,ذع (18

يمم(ذؼقّممل:ذذ614–559)ذب يمرئذبألهضممُسِٕذامرئذبإلمممومذبألهضمُسذ اممابهللذ موذىمم ٔذذذذ (19

 م.1993,ذ1 ذبألحوص ,ذ ريَح,ذع ااب غينذق ُ ذ ااب حوطْ,ذ بسذب ر 

 مممُع,ذم ثامممٕذقممم ٔذب حّمممُىذيفذر اممموسذب مممّ وذبألّ مممُى,ذؼقّمممل:ذق ممماذ  مممْذب ذذ (20

 م.2006,ذ3س و ,ذصهحو٘,ذعبإل

سبتمبذذذىماذرنش ذبحملواوذب ّ هّٕذيفذ ضوٙطذب مّ وذَنيمبذب قططونّمٕ,ذؼقّمل:ذذذذذ (21

 م.1992,ذ1ىُش,ذ بسذب ر  ,ذ مشل,ذع

ُب ذمحم َ ,ذقمْذب ماِوذيمالثذذب يم ضوى,ذذذذذذاريذر المذب هاال٘,ذؼقّملذ:ذ شموسذ مذذذ (22

 .1م ايٕذب  او ٕ,ذ ريَح,ذع
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اممممرئذب مريِمممموذب شمممم ِر ذب قوامممماذَق مممماذب ممممينذبإلمممممومذب قوامممماذب حّممممونْ,ذذذذذذذذذ (23

ب حمممموطْ,ذ بسذبألهثخممممب,ذ ممممريَح,ذذذذب غممممينذ امممماذذؼقّل:سعممممُبىذب يممممّا,ذ امممماذذ

 م.191993ع

 م.1952مطاحٕذب هض ذب هوص ِٕ,ذتح ,ذذٙ ٕذب ّ و,ر (24

ّٕذَم وي ذبؿغوسٔذيفذ ًماذب ماَثذبأليمثق ٕ,ذاصمابسذَابسٔذب دقوفمٕذذذذذذبؿّؤذب يّوا (25

 م.2004َب يّوضٕ,ذصهحو٘,ذ

 مذ1993,ذ1عذ ريَح,ذب ّ وذيفذ ُّىذب  ضو ٕ,ذ بسذب ر  ذبألحوص , (26

ذ بسذب ر م ذبألحوصم ,ذذذتوسِخذب مّ وذيفذبإلامالمذيفذب قم َىذب س حمٕذبيس ِمٕذب َ ,ذذذذذ (27

 م.2002ذ,4عذ ريَح,

 م.1988,ذ1بإلاالم,ذ بسذب ر  ,ذ مشل,ذعب ّ وذيفذصاسذ (28

 م.1964ذ,1ب ّ وذ ربذب ثوسِخ,ذمطاحٕذب يهٕذبحمل إِ,ذب قوي ٔ,ذعذ (29

بألُيمممبذب يمممهّٕذَب رُب مممٌذبؾهّمممٕذيفذريضممموىذب شمممس ٔذبألثُ  ّمممٕ,ذكطُطمممٕذذذذذذذ (30

  ااب غينذب يس ٓ,ذصهحو٘.ذم ثبذب ا ثُسذ,مضُسٔ

اَ ممممٕذب ُِ ّممممٕ,ذساممممو ٕذب ذبؿّممممؤذب زث و ّممممٕذَب قثضممممو ِٕذيفذب ممممّ وذيفذ ضمممم  (31

 م.ذ2009صهحو٘,ذذزومحٕذبآل بة,ذ  ّٕذ  ثُسبٍ,ذيريذمهشُسٔ,ذ قياذب ثوسِخ,

 م.1998ب ّ وذب  ُبي ذب طاّحّٕذَبألحووذب خ ِٕ,ذصهحو٘,ذ (32

 يم.ذ1427ب ض بعذب يّواْذَب ر  ٓذيفذب ّ وذ الثذب حض ذب ُِ ْ,ذب  ِوض, (33

 م.1989,ذ1,ذصهحو٘,ذعذ اىذف عٕذب ّ و,ذم   ذب ش  يبذ  طاو ٕذَب هش  (34

تحمم ذذبؿضممُىذَب قممالعذيفذقوف ممٕذتحمم ذممموذمحوقمم ذ فو ّممٕذا ذَومموٙفذاممّوضّٕ,ذذذ (35

 بةذزومحممٕذبألمم ش ذب ح  ممْذب َث,ذ   ّممٕذبآلذذ وصمم ٕذب دقوفممٕذ  ممٖذممم ذب حضممُس,ذذ

 م.ذ2009ذمو27ُِ-25ذ,م ايٕذب يحّاذ  ح ُمذب دقوفّٕذتح ,

 مذ1987 ح  ّٕذب ّ هّٕ,ذب قوي ٔ,ذبما  ذا ذب ح وسٔذَب رهُىذبإلاالمّٕذ  س ًُسِٕذ (36

  اابهللذق اذبؿاشْ,ذم ثإذب يهطونْ,ذصهحو٘,ذ .ح.ذؼقّل:ذتوسِخذصهحو٘, (37

 ًسٕذب  موذيفذتوسِخذب ّ و,ذؼقّل:ذ امابهللذ موذق ماذبؿاشمْ,ذَق ماذرىماذذذذذذذ (38

 م.1988,ذ1ب يهاونْ,ذ بسذبؿ  ٕ,ذصهحو٘,ذع
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حضمم ذب ِممُ ْ,ذ بسذبألممانْ,ذذذذبؿّممؤذب يّواممّٕذَم مموي ذبؿغمموسٔذيفذب ممّ وذيفذب ذذذذ (39

 م.1985,ذ1,ذعٔزا

 يم1375توسِخذبألخال ذب ي ّ ونْ,ذ بسذب ّ ومٕذب  ِوض,ذ (40

اممرئذبإلممممومذبيمممو ٓذنّممٖذ ممموذبؿيممم ,ذؼقّممل:ذامممًّ ذا ممموس,ذ بسذب ر ممم ,ذذذذ (41

 م.1981,ذ2 ريَح,ذع

َذذذذذذذذ (42 ذ ّونًممورتمموسِخذب ممّ وذبأليمم ٖذبألرّمماذيفذر امموسذصممهحو٘ذَا ّمماذَ ممح ب٘ذم ُ ًمموذ

,ذ10س ممو ,ذصممهحو٘,ذعذ ممُع,ذم ثاممٕذبإلذؼقّممل:ذق مماذ مموذ  ممْذب ذذ  وًٙممو,ذرَ

 م.2010

ْذذبأل ممموي ذب يّوامممّٕذَبؿغممموسِٕذيفذب مممّ وذيفذب حًممماذب ذذذ (43 ذِمممُ ْ,ذبأل ثمممبذب ح  ممم

 م.1993  اطُر,ذب قوي ٔ,ذ

 قّومذاموسٔذب ا ٔذبألًإِ,ذمطاحٕذب مونٕ,ذبألهّو, .ح. (44

 ,ذ .ح.1عذ اوسذب اش ,ذبألطاحٕذبألض ِٕ,ذب قوي ٔ,ربألخثض ذيفذ (45

بؿّؤذب زث و ّٕذَب قثضو ِٕذيفذب ّ وذيفذ ًاذب اَ ٕذب ُِ ّٕ,ذساو ٕذموزيثري,ذ (46

 م.ذ2008يريذمهشُسٔ,ذقياذب ثوسِخ,ذ  ّٕذبآل بة,ذزومحٕذبـ طُم,ذ

 م.ذ1983ب  طوٙفذب يهّٕذيفذر اوسذبأل و ةذب ّ هّٕ,ذمطاحٕذب يحو ٔ,ذمض ذ (47

رَام  ذ مُف ِو,ذ بسذب ثهمُِ ,ذذذذذصرٕذ ال ذب ّ وذَم ٕذَ ح ذبؿسوا,ذتضمطّ :ذ (48

 م.1986,ذ1 ريَح,ذع

 المذَب دقوفمٕذذبؿابٙلذب ُس ِٕذيفذمهوقبذب ٙ ٕذب  ِإِ,ذكطُطٕذتضُِ ذَابسٔذبإل (49

 م.1989ذصهحو٘,

 .149م,ذظ1969توسِخذب ّ وذب يّواْ,ذ غاب ,ذ (50

 مذ.1990,ذ3ب دهو٘ذبؿيوذ  ٖذري ذب ّ و,ذ بسذب هاٗ,ذ ريَح,ذع (51

 مذ.2009 ذب ّ هّٕ,ذ بسذب    ٕ,ذصهحو٘,ذمحساذب ا ابىذَب قاوٙ (52

ذصمابسذَابسٔذب دقوفمٕذَب يمّوضٕ,ذذذاذ مُع,ذ موذ  مْذب ذذذق اذؼقّل:ذ,1  ّ ,صبإل (53

2004 

ذصمابسذَابسٔذب دقوفمٕذَب يمّوضٕ,ذذذا مُع,ذذ,ذؼقّل:ذق اذ موذ  مْذب ذذ2  ّ ,صبإل (54

 م.ذذذذذذذذ2004
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صمممممابسذَابسٔذب دقوفمممممٕذا مممممُع,ذ,ؼقّمممممل:ذق ممممماذ ممممموذ  مممممْذب 10  ّممممم ,صبإل (55

 مذذذذ2004ب يّوضٕ,َ

٘ذذ مُع,ذم ثامٕذبإلس مو ,ذذذؼقّل:ذق اذ موذ  مْذب ذذذصرٕذز ِ ٔذب ح ة, (56 ذ,صمهحو

 م.ذ1990

ذصمممابسذَابسٔذب دقوفمممٕذَب يمممّوضٕ,ذذذاذب ضممم ّطُىذَبؿ  مممٕذب روط ّمممٕذيفذب مممّ و,ذذذ (57

 م.2004صهحو٘,ذ

,ذ3ب مممابسذب ّ هّمممٕذ  ثُاِممم ,ذصمممهحو٘,ذعذذف زمممٕذبي مممُمذَبؿممم ىذيفذتممموسِخذب مممّ و,ذ (58

 م.1985

خممموس,ذؼقّمممل:ذق ممماذ امممابهللذذذَ َصممموةذبأليممم ٖذب  ثاممموسذيفذب ثمممُبسِخذَبآلذذتممموسِخذ (59

 م.1979,ذ1بؿاشْ,ذم   ذب اسباوحذَب اطُرذب ّ ين,ذصهحو٘,ذع

ذ امموسذب ممّ و,ذصممططٌذََعمم ذضُب ممٌّ:ذق مماذ اممابهللذموعممْ,ذذذررناممو٘ذب مم موذيفذ (60

 م ثإذب دقوفٕذب اِهّٕ,ذب قوي ٔ,ذ .ح.

ْ,ذؼقّمممل:ذامممحّاذ اممماذب رثممموحذ و مممُس,ذذ اممموسذب قطممم ذب ّ مممونرممممونْذيفذيوِمممٕذب  (61

 م.1968,ذٔ,ذ بسذب  ثوةذب ح  ْ,ذب قوي ٔمضطرٖذاِو ذم بزحٕ:ذق ا

اممرئذبإلمممومذبألهضمممُسذ مموهللذب قواممماذ مموذ  مممْذب حّممونْ,ذؼقّمممل:ذ اممابهللذق ممماذذذذذذذ (62

ذم.1996بؿاشْ,ذبؿ  ٕذب ّ ونّٕ,ذصهحو٘,ذ

 


