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خوولالاار وونللةلالقب لووةلاابيب ووةلهاهخيوويل ووسلم وونلالموول ل وو  لاا  وو ااألصوو الااريخي  وو 
ل: (6251-6224يو(/)454ل–ل426ااربيمسل)

 
 :لاا قدمة

المين والصدددوا وال دددوا رسدددا اليمدددمد اللددديه  صحمددد  ورسدددا  لددد  و دددح   الحمددد  ب ال ال ددد
 اللياا اجم ين .

 صاامد داامة الق ائل المغملية صن ال اامات التااهخية المهمة نظيًا ألهميدة الد وا الل يدي الد      ُّ ت  
س ية لمددا نددت  رددن  لددئ صددن نتددائ  وصدد  يات مددال يامددن وال  دد،ي    و  ينقسيددل صاهددا لددن ال ددان غيددي ردد د 

واي ابية صهمة كان لها   اا واضحة الم ال  رسا تغييي الخااطة ال يامدية ل د د صدن القدمس ال يامدية التدن 
 لن صق صة ه ِه الق ائل .وت   الق يسة ال ه ية ،يهًا صع ه ِه الق ائل المغملية   ا ط صت مياميًا ور 

ن الق يسدة ال ه يدة  صدات صهمدة ردالتدن فلسدت عم سم ورسا اليغ  صن قسة المصدادا التااهخيدة وند اتها 
ردن أ دمد هد ِه الق يسدة وصهمدة أال أنن تم،ات  ع مٍن صدن   ت دالا صدن الحصدمد رسدا ص سمصدات أمامدية 

سة أهميدة ك يديا لدن تغطيدة يسة وغيدي األ ديوأمس نش ها وأهد  عرمائهدا   وقد  كدان لسمصدادا ال يأليدة األ د
 يديا التدن أضدلتها المصدادا اللاامدية رسدا صدا فلسد   لحات ر ا صن عحثن ه ا   لضدًو ردن األهميدة الل

 ن ه ِه الق يسة .ن ص سمصات قيمة رص ه ا ال حث
تااولدددت  لدددن هددد ا ال حدددث األمدددس األولدددا أل دددمد ونشدددمج هددد ِه الق يسدددة ع ددد  ولددداا جاليددد   دددان مددداة 

ان هدد ه مدد،لضددًو رددن  كددي أهدد  السغدات التددن أتقاهددا  رسددا أباائد    هتدد ا   وتق ددي  بص ياطما 6224هدد 426
وأهد  الد يانات التدن ارتاقمهدا ق دل انتشداا ايمدوا لدن ص ظد  أاجداج الماليدات التدن كاندت  اضد ة الق يسة   

د ا واأل مددي التددن ف،مددت هد ِه الق يسددة صددن أبادداج وأفلداد جاليدد   ددان   تحدت مدديطيته     وتااولددت وأهدد  الش 
 .ه ِه الق يسة وأمس الاظاا ال يامن وال  ،ي  لاألمس الحضااهة وال ميانية أه  

صدع نهايدة  ةً لدوصن ال  يي عال كي أنان تااولدت لدن عحثدن هد ا تدااهِ هد ِه الق يسدة صاد  تتمي دها صتمق 
ا   و لددئ ألن ص دداد تخصصددن الدد قيص هددم ال صددي ال  امددن   بال 6251هددد 454ال صددي ال  امددن مدداة 

الق يسدة والتدن ت داوعت تدااهِ هد ِه ع د  صيافدل صدن أنن وجد ت  أند  صدن األلضدل أن أبديي عا تصداا الدا 
ا لتلتمدل وتتمضدب ع د  األفد ات وتت س دل لتصد ب 6251هدد 454صيفسة ال صي ال  امن أ  ع   ماة 

 أكثي وضمفًا لس افثين .
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  أهخاه((للم  ءلااقب لةلاابيب ة))آار نلGolden Hordeل:ل
يامدية ور د،يهة المغمليدة وتتم دت نماتهدا األولدا كقدمٍا م (6آأوادو(( ن ظهيت الق يسدة ال ه يدة آآ لتدم 

ج ي ا أ يت وتت يت ع ميع صاي اواها صدن قدمس ميامدية ور د،يهة   وقد  أن ،دس  لدئ مدس يًا واي ابيدًا رسدا 
الماقددددع والم تمددددع الدددد   تيمددددخت ليدددد  أم ددددها األولددددا ليتدددديو بدددد لئ   ددددااًا وان ،امدددداٍت ميامددددية ور دددد،يهة 

 واجتمارية وفضااهة واضحة الم ال  رسا تااهخها وألمختسف صيافس  .
ا   لقد  6224هدد 426ان ثقت الاماا األولا لسق يسة ال ه ية ق ل ولاا عردي  المغدمد جاليد   دان مداة 

يص ياطماهددة المغددمد وهددم اليدد اد رسددا قيدد  الحيدداا   اغ ددًة صادد  لتدد اه ه  رهدد  ألباائدد  واليددة األقددالي  التاع ددة 
 (2آالمغدمد الد   ي دما الي دا رسا ص ابيا صهاا الح،  وتحمدل الم د وليات   ولقدًا لمدا نده رسيد  قدانمن 

والدد   كددان يتضددمن قددمانين ردد ا صاهددا القددانمن الدد   كددان يدداه رسددا أن يمدداب األل ق ددل ولاتدد  ق ددمًا صددن 
ن يتدديو أتيتيددا صدداظ  يددتح،  عدد  مددن كددل وافددٍ  صدداه  رسددا ل اً أصوكدد  ألباائدد  الل دداا رسددا أن يددت   لددئ ولقدد

راددد  ولقدددًا لسقدددانمن قددد  وات  أباددداج جالي  دددان  ال ددد ج األهددد  صدددن أصوكددد  أل دددغي أباائددد    أ  أن أ دددغي
 . (3آألصوو األ سية لإلص ياطماهة وهن الق   الشيقن صن صاغمليااالمغملن 

عااتملد  ص كدد ًا أن التقاليدد  واألردياا لدد س المغددمد أكد ت أن تمعهددع هدد ِه األصددوو  المدد ا   وقد  أبدداا
 لددئ كانددت  ألممجدداطيديددًا صددع رمدديه   و للددل أبددن ض أو األا  ايقطددا ي ددا أن يتاامددا صددع ص ددالة ع  دد  

   . (6آص الةً ااضن األفصة االبن األك ي ل الي  ان ال   كان ي را جمجن  ان أع   
والب  لاا صن ايبااا الا أن ايص ياطماهة المغملية التن ق  دمت رسدا اباداج جالي  دان ولقدًا لم ديت  

ا ومددددداة 6234هدددددد 436الل دددددل مددددداة رسيهدددددا عالمغدددددمد قددددد  امدددددتملما أيضدددددًا أجددددد اًج لددددد  ي،دددددن  تضددددد كاندددددت 
 . (5آا6255هد 453

عداألاض طيسدة المديما المت سقدة ه ِه األف،داا ل اً أن وف ا ايص ياطماهة المغملية ل  تتت ي بال قسيًو ولق
أن أبادداجه لدد  ي،منددما عمثاعددة ف،دداا لمادداطص  لضددًو رددن فيدداا جالي  ددان صددا داصددت باادتدد  هددن القددانمن   

 اد ألبدديه  الدد   كددان ي ددتطيع أن ي هدد  للددل وافددٍ  صددن أوالده نافيددةً يددقاعددة أت ددا  و صالصددسة ومنمددا كددانما عمثا
بادد  األك ددي جددمجن  ددان ص دد واًل رددن صيدد ان الصددي  وتاظددي  اصددن الاددمافن ايدااهددة   لمددثًو كددان   ا ددةً 

لقدد  كددان ص دد واًل رددن تاليدد  القددانمن المغددملن الي ددا  وكددل صددا  ددان بادد  جغتددا  اصددا أالقصددما وت هياهددا   
لقد  أ تدااه جالي  دان لسمشدماا  دان وكتدا  ايت سص عمي ان القتداد   وتد بيي األصدما ال يامدية وغييهدا   أصدا 

واليأ  وت بيي الم سئ   بياما كانت ص  ولية تملن  ان تاظي  وتيتيا ال يمش وت هي  ال ا 
 . (4آ

ليخسلد  رسدا ال ديش  با  الثالث المد رم أوكتدا   دان اوله ا ا تاا جالي  ان وهم رسا قي  الحياا 
التن ظل ال مل بها لن بص ياطماهة المغمد كما هم الحاد لدن ص ظد  الد ود  ات ال اصة  لق  كانت القار ا

الحاكمدة وكدل لديد ليهدا  األمدياالطاعع ال  و  وهن أن ايص ياطماهة ل  تلن تاع ة لسخان لمف ه لقط بل أن 
بادد  األ ددغي الدد   صاحدد  أصوكدد  اصددع امددتثااج  لددص  لددئرسددا و جالي  ددان  كددان لدد  الحددص ليهددا   وقدد  مدداا

   .   (7آاأل سية وهن الق   الشيقن صن صاغمليا
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رسددا أوالده األاأل ددة صددن عوجتدد   تدد والبدد  لاددا صددن ايبددااا الددا أن جالي  ددان قدداا بتق ددي  بص ياطماه 
الد ين تد  تق دي  أوالده األاأل ة صاها و  آآي م ن ين بي،ن(( وله ا كان ي   المحظية ل ي  والتن كانت ت  را 

 . (1آبص ياطماهت  رسيه  وه  جمجن  ان  وجغتا   ان   واوكتا   ان   وتملن  ان
أ ديس ل الي  دان كاندت ت د را بي، دمتم   لهم انن أن جمجن  ان كان صن عوجدةلن فين  كي ا

 . (9آمت ن المسئ اونئ  ان صسئ صمسلة تالقوهن أباة أ
مددمها اكتددا   ددان كددانما صددن أا وافدد ا و او ا   ددان بددن  سدد ون لقدد   كددي أن جددمجن  ددان وجغتدداأصددا 

  األ دغي لهد  وهدم مد  أا األابن  سد ون ا.  ول  ي ط  (61آآآأوألملن(( بات تي،ن صن ك اا اجاد المغمد
 .تملن  ان 

أن هدد الج األبادداج  أكدد واالمدد ا ين صمددن ااج المدد ا ين لددن  لددئ لددتنن أتلددص صددع اأ   وصددع ا ددتوا 
 واف ا . أ ااألاأل ة ه  صن 

ومددما أتادداود عالتلصدديل نصدديا كددل وافدد  صددن هدد الج األاأل ددة صددن بص ياطماهددة جالي  ددان  وهددن 
 كاآلتن :

 (66آكددان نصدديا أك ددي أبادداج جالي  ددان والمدد رم جددمجن  ددان ص ظدد  الدد ود الماق ددة بددين نهددي  اتدد  .6
ليمدا ع د   وأ طسدص رسيد  (62آم  تسئ ال ود راصة بود القل دا اوال مافل ال امألية ل حي ق وهن   وكان 

الق يسة ال ه ية ف،مت الق ائل التيكية لخانات القل ا    لهد ا كدان ص ظد   ن  أأم  الق يسة ال ه ية   أ  
 . (63آم،انها صن األتياو والتيكمان

نصدديا جددمجن  دان صددن بص ياطماهددة المغددمد كانددت  ن  أبيامدا   كددي لددن صصددادا تااهخيدة أ دديس 
والخد ا وال حدي  (64آوايقدالي  الماق دة بدين ص ديس نهدي  ااد (65آوهضد ة الخد ا (66آتض  ص ياة  دمااعا

 . (26آوص ظ  اوميا ومي ييها  (21آ  وألابغيد (69آواآلس (61آوالآلن (67آاألممد   وألسغاا ومق ين
 (25آوصياغدددة (26آوت يهددد ( 23آ انمدددوه (22آبدددن  سددد ون صاددداطص وصددد ن أ ددديس صاهدددا  ااناوأضددداا 

 . (36آوغييها (31آوميدا  (29آوالصغ  -(21آميا  –    و يا (27آد  ص و   وف  (24آو طا 
صضدديلًا الددا اصوكهددا صدد ن  الق يسددة ال ه يددة وا ددلًا بياهددا عالممسلددة بددود   كددي أبددن  سدد ون رددنو 
عددال ال  يدد  وه ددممن  ورادد ها  (32آآ.... ولددن فدد ود هدد ه الممسلددة ص ياددة عدداكم صددن صدد ن بدديوانأ ديس 

 ادددمل الدددا فددد ود الق دددطاطياية وهدددن قسيسدددة المددد ن كثيددديا لدددن ال ةدصيقلمومدددمي   فددد ود هددد ِه الممسلددد
 . (33آال مااا(

كانددت تضدد  ص ظدد   بددن جاليدد   ددان  وقدد  أبدداات المصددادا التااهخيددة أن فصددة جددمجن  ددان
ال ود الماق ة لن أقصا ال ود الملتمفة   أ  أن فصت  كانت تتق ا نحم الغيل جا ًا الدا جادا صدع 

يطيا رسدددا أااضددن أ دديس لددن تسدددئ ال هددات وهددن األااضدددن صددا فققدد  جالي  ددان صدددن انتصددااات ومدد
اتدد  ورسددا ص ظدد  المادداطص التددن وامددت س القل ددا  لددن غدديل نهددي ا (36آالماق ددة غيألددن نهددي مدديسياغا

   (34آ. (35آكانت تحت ميطيا ق يسة المااكيت المغملية وفتا ف ود بص ياطماهة بسغاا اللمل ا
كانددت قد  تممدد ت عحيدث واباائدد  صدن ع دد ه  كديت المصدادا التااهخيددة أن أصدوو جددمجن  دان و 

وغييهدا   (37آود الخطدا   وضدمت ص يادة ايالد  آيد    دم(بدتض  أيضًا ص ظ  المااطص الشدمالية صدن 
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الدددا الماددداطص الم ددداواا لددد  فتدددا  نهدددي أاتددد أ  أن أصوكددد  ضدددمت ص ظددد  األااضدددن الممتددد ا صدددن  
وت ددداوعت ج نهدددي مدديحمن   الدد   يصدددا لددن عحيددديا ولخشددن وكوهمدددا يق ددان واات دداوعت نهددي بيسدددن 

مددددديحمن وال دددددمافل ال امأليدددددة ل حدددددي قددددد وهن والتدددددن ت دددددما بدددددود أصدددددوو جدددددمجن  دددددان أيضدددددًا نهدددددي 
 . (31آالقل ا 

ألندد  كددان ييغددا لددن فمايددة ليمددا ع دد  وقدد  أااد جددمجن  ددان ضدد  ص ياددة  ددمااعا الددا صمتسلاتدد  
 . (16آا2266هد 461صن الخيال وال صاا ال   ق  يسحص بها ماة   (39آص ياة أواكا  

وقدد  ج ددل جددمجن  ددان نل دد  مددي ًا رسددا جميددع الشدد مل التددن كانددت تقطددن لددن الغاعددات صددن 
بدد ا الشدد يي وفتددا ال اددمل   وصددن ال دد يي عالدد كي أن بددود األبيددي والشدد يي كانددت تقددع الددا نافيددة 

 (26آ. (66آالشماد الشيقن صن بود القيغي 

    للمدا  كيندا مداعقًا أند  عممجدا الدا نصدي  أ يس لق  كان جمجن  ان يطمب لض  صمتسلات 
القددانمن المغددملن كانددت فصددة جددمجن  ددان صددن أصددوو أبيدد  تضدد  ص ظدد  الدد ود األع دد  ص ددالة  وأل دد  

مدتملا رسيهدا المغدمد لدن ندمافن اص ياطماهة المغملية ص داب هدم ومدولت  ص ظد  الد ود والتدن ات ا  اال
 . (36آالشماد الغيألن

صددن االتحدداد بددين صادداطص فددمض تحقيددص نددم  هددم   يدد  سددا المدد س الورجددمجن  ددان  كددان هدد ا
جدل أن ي،مندا تحدت مديطيا م ديس األدندا لاهدي جيحدمن و لدئ صدن أمل ا والماداطص الم داواا لسنهي الل

  ب  كانت بين ه ِه الماداطص وصاد  صد ا  ك يياً  ومدااا ومسطة واف ا   لق  كان ه ا االتحاد ي ش،ل أهميةً 
هدا اغد   لدئ لد  تلدن صمفد ًا تحدت ف،مصدة ومدسطة وافد ا فتدا لدتب طمهسة  دوت و يقدة جد ًا   بال ان

   (56آ. (66آاليوس تيك تان
لقد  عقيدت ص ظد  هد ِه المادداطص تحدت مديطيا أباداج جدمجن  ددان ع د  ولاتد  لضدًو ردن ادرددائه  

األدرداج ليمدا هد ا قلقداس وغديل عحدي قد وهن  وقد  دل هد  الليما ع   أن له  فقمقًا لن أااضن جامل 
ا 6251هددد 461ر د،يهًا صددع ال ولدة المغمليدة لدن بدود لددااس التدن تتم دت مداة  ال دط اااع د  الدا 

 . (64آالتن كان يت رمها همالكم وأوالده صن ع  ه
رن صيك  ايص ياطماهة المغمليدة األا  ص تقسةً  ن ي مس ل  صمسلةً كان جمجن  ان يطمب لن أ

جدمجن  دان لد ود القل دا   رشدصالد ه   لدتن   وق  كان ه ا م  ًا ائي ًا لن نشمل الاد ا  بياد  وألدين و 
المفيدد  لهددم  . (67آقدد  بسددا فدد ًا ج سدد  ي قدد  ال دد ا رسددا انقددا  هدد ِه الدد ود ومدد،انها صددن الدد صاا والخدديال

 . (61آن ليض ميطيت  رسا ال ود الماق ة الا الغيل صاهاأال   ل  ي   الا صاغمليا ع   
آبن جالي  دان قد  لقد  رقسد   :د راد  اصداا فابديت وق  عاد صن ف ا الا ا  بيا  وألين أبيد  اند  قدا

 . (69آكن يقتل صثل ه ا الخسص وهخيل صثل ه ا ال  د صن ال ود ...(
والدد ه ن تصددل أ  دداا كددل  لددئ الددا أ يدد  جغتددا   ددان الدد   أ  ددي وكددان صددن الط ي ددن جدد ًا أ

باد  جدمجن تصدلية أبصي جالي  ان لن أ دي  لدئ تع،ل صا و س  رن أ ي  جمجن  ان   لجالي  ان 
 . (15آلي ب ان و لئ ب س ال   
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تملدددد  وهددددن أن جددددمجن  ددددان قدددد  كسددددف عددددتصي صددددن أبيدددد  ا وهادددداو اوايددددة أ دددديس أبدددداا اليهددددا عا 
الددا صاغمليددا  أواصدديه   لسمددا ردداد جالي  ددان جالي  ددان عا ضددا  الماليددات الشددمالية   بال بندد  لدد  يالدد 

ليد  صد ريًا عا دابت  عدالميض   ولدن ب لي    بال أن جدمجن  دان ت د ا ردن القد واأامل عطس   لسق وا ب
ن جدددمجن  دددان لددديس صيهضدددًا وهدددم يمدددااس ت األ  ددداا الدددا جالي  دددان ت كددد  لددد  أو دددس نل ددد المقدددت 

نشاط  الم تاد لن الصي    ولن أ ي  لئ تتك  ل الي  ان أن أبا  جمجن  ان ق  رصدا اواصديه ردن 
ن جدمجن ألسحدا  بهمدا   بال  كتدا   دان وت هد  هدم أيضداً و لي  أ مه  جغتا   ان وابقص    لتامل 

وق ل ولاا أبيد  جالي  دان  ا .6224هد 426لي  وكان  لئ ماة بأ ااج افسته  لن  ان كان ق  تملا 
 . (56آع تة أبهي   وق  وات أبااؤه األاأل ة رشي را  ص ظ  أصوك 

 وصهما ت  دت اآلااج وا تسلت رن أمد ال الاد ا  بدين جالي  دان وأباد  جدمجن  دان  لدتنن أجد 
وأل د  ولداا جددمجن  دان الدد   .بياهمددا لاشدمل هدد ا الاد ا   ائي دةً  اً ص ظد  هد ِه األمدد ال كاندت أمدد اع أن  

 وضع الاماا االولا ل ولة الق يسة ال ه ية اكمل ابااؤه صن ع  ه تامي ه  له ه ال ولة .
  أجم ت ص ظد  المصدادا التااهخيدة أن  صيكد  را دمة الق يسدة ال ه يدة كاندت ص يادة ال دياوق  

  ب  اتخ ها ابااج جمجن  دان صدن ع د ه را دمًة لهد    وصاهدا ف،مدما جد جًا صدن دولدته  ف،مدًا ص ابديًا 
ص،تلدين علدديض ال  هددة رسدا ال دد ج المت قددن صاهدا صثددل دوقيددة صممد،م ال ظيمددة لقدد  كدان أصددياج الدديوس 

 . (52آي  ثمن عال  هة الا  انات الق يسة ال ه ية
ة لتصدد ب ليمدددا ع دد  بص ياطماهدددة التتدداا لدددن صاتصددف القدددين أكتمددل تتمدديس دولدددة الق يسددة ال ه يددد

 (56آ. لقدد  كانددت هددد ِه ال ولددة تخضددع ل دددسطة الخددان األك ددي لسمغدددمد لددن ص ياددة قياقدددماا (53آا66هددد 1
 . (55آرا مة بص ياطماهة المغمد

وهد ا ي ادن أن مدسطة ف،داا هد ِه ال ولدة لد  تلدن صطسقدة لدن ص ظد  األصدما أ  أند  كاندت هادداو 
ف،مه  لن ص ظ  الماليات الخاض ة ل سطته    للان ي ا رسيه  اتخا  األواصدي الاهائيدة  صيك هة لن

 صن صقي الخان األك ي لسمغمد .
 (57آبددددود صددددا وااج الاهدددديومقسددددي   (54آبددددود االوهغددددماهينيضدددد   أصددددا نصدددديا جغتددددا   ددددان لقدددد  كددددان .2

الدا نصدي   ص يادة  ددمااعا وأضداا د.أفمد  صحمدمد ال داداتن    (46آ (41آندة  وغ (59آوألسدِ (51آوكابدغي
 .   (42آو يامان وتيك تان وصغمل تان

ا   ددان لقدد  كددان أقددل صددن نصدديا أ متدد    ب  كانددت أصوكدد  تاحصددي لددن صادداطص أصددا نصدديا أوكتدد .3
الدد   يصددا لددن تسددئ ال حيدديا  (45آوفددمض نهددي ايميددل (46آواطددياا عحيدديا اآلكددمد (43آعاجددا اج دداد تاا 

 . (44آالح،  ع   ولاا أبي لضًو رن تملي   وهقع غيل صاغمليا   لضًو رن الصين  

ضدد  ص ظدد  المادداطص يو آتملددم (  ددان لقدد  كددان نصددي   أأصددا أ ددغي أبادداج جالي  ددان المدد رم تددملن  .6
األ سية وهن صاغمليا   وص ياة قياقماا ور د صن وديان األنهاا   وق  امدتمي تملدم   دان يح،د  هد ِه 

ا( وألم دددار ا  و دددة صدددن الم تشدددااهن لددد  6221-6224هدددد( آ424 – 426الماددداطص لمددد ا رددداصين آ
أصوكدد  قدد   أنوقدد   كدديت المصددادا التااهخيددة  (47آفتددا تدد  انتخددال الخددان ال  يدد   سلددًا ل الي  ددان

 . (41آضمت أيضًا  يامان وج ج صن الها  ال   ليض المغمد ميطيته  رسي 
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األ دة لقد   صده للدل يص ياطماهة المغملية رسا اباائ  األن تق ي  جالي  ان أااضن اولضًو ر 
 الا   60111وافٍ  صاه  نصي   صن ال ي  المغملن الاظاصن اليئيس   لق  كانت فصدة كدل وافدٍ  صداه  

األ ددددغي   ألددددف جادددد     بال أن االبددددن 6290111جادددد   صددددن ص مددددم  ال ددددي  الاظدددداصن ال ددددالا ردددد ده 
امدا وع  صدا ت قدا صدن ألف جاد     بي 6160111ل الي  ان وهم تملن  ان ق  أ  ب تحت أصيت  ائامة 

ف جا   رسا عقية ألياد ال ائسة المغملية   وه ا األصي ي د رسا قسدة صدن هداجي أل640111ي  ور ده ال 
 . (49آصن المغمد عالا  ة الا ال مهيا واألر اد الل ييا التن عقيت ص تقيا لن صاغمليا

 

 ل ةل:بأص التس  ةلااقب لةلاابي
لمداه  صدن  كدي أنهدا  مد  .ال ا ت مية الق يسة ال ه ية بهد ا االم ا ين وال افثين رن مااج  ت  دت 

ميت به ا األم  ن  ًة الا لمن  ياصه   ات السمن ال ه ن م 
 . (71آ

كاندت لدن األ دل جدي  صغدملن أ طسدص ن الق يسدة ال ه يدة تااهخيدة أ ديس أ لن فين واد لن صصادا
 . (76آلق يسة ال ه ية ليورة ص  ،يهام  رسي  ا

طسقددمن كسمددة تتدداا رسددا بدد ا االلتددمن أوادا آالق يسددة ال ه يددة( رادد صا كددانما يتلسمددمن كددان الدديوس ي  و 
 . (72آتيكت الماطقة عتكمسهاتتالسغة المغملية   وظسما ي طسقمن رسيه  ه ا االم  ع   أن 

وصمددا ت دد ا ايبددااا اليدد  أن هدد ِه الت ددمية التمجدد  صددا يقابسهددا لددن المصددادا الشدديقية التددن تدد رمه  
 . (73آات مهمد القل ا ب ولة  ان

مدد   انيددة القل ددا  والتددن كانددت تضدد  ص ظدد  اومدديا والمدديما ع دد  القدد  أ طسددص رسددا الق يسددة ال ه يددة 
امددتقياا األتددياو القل ددا  لددن فددمض نهددي بتددل لددن جاددمألن اومدديا الحاليددة والمدديما ع دد  ان تيكددما ص دداكاه  

طسقددت رسددا الق يسددة ال ه يددة ت ددمية  دديس التددن أ  وصددن الت ددميات اال . (76آاأل ددسية لددن فددمض نهددي ااتدد 
 .  (57آميياواده

 :لا ةلااقب لةلاابيب ةل
قسيسددددة هددددن المصددددادا التااهخيددددة التددددن أبدددداات الددددا األمددددس األولددددا لسغددددة الق يسددددة ال ه يددددة   بال ان 
ال مدوت الاق يددة التدن ر ثددي رسيهدا والتددن ت دمد الددا الق يسدة ال ه يددة كاندت رمنددًا للثيدي صددن ال دافثين لم يلددة 

غددة التددن كددان مدد،ان الق يسددة ال ه يددة يتحدد  من بهددا صددن  ددود الاقددمش ولغددة اللتاعددة التددن نقشددت فيولهددا الس
 رسا ال مسة .

لسقدد  أد ددل المغددمد األع  يددة األوهغماهددة الددا الق يسددة ال ه يددة   ا  كانددت األع  يددة األوهغماهددة غيددي 
صددن الليصانددات ت ددمد لسق يسددة  ص يولددة فتددا  لددئ المقددت لددن بددود القل ددا    ب  تدد  ال ثددما رسددا ص ممرددة

ا   لضدًو ردن ال ثدما رسدا قط دة صدن رمسدة 65هدد 9ال ه ية ص،تمألة عالسغة األواهغماهة وت مد الدا القدين 
مدددداة وهددددم أفدددد  الخانددددات صمددددن ف،مددددما الق يسددددة لددددن صيفسددددة صتددددا يا والمتددددملا مدددد،ها الخددددان تم تدددداص  

أن هدد ه األع  يددة وجدد ت صاقمبددة رسددا  ا ا  نقدد  رسيهددا امددم  عددالحيوا األوهغماهددة   بال6615هددد 111
ان هدد ِه القطددع الاق يددة و  ال مسددة لددن ص ياددة ال دديا    وه دد و أن الدداق  بهدد ه األع  يددة لدد  ي،ددن عشدد،ٍل دائدد   
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ت د رسا أن المغدمد وأل د  التديو   كدانما ياطقدمن أمدماج الخاندات صحيلدًا   و لدئ ألنهدا ص،تمألدة عالسغدة  
 .   (74آلتا عالحيوا األوهغماهة آجاص   و(ال يألية   لمثًو كان ام  آجان ئ( ي  

وقددد  ر ثدددي رسدددا رمسدددة نق يدددة ت دددمد لسق يسدددة ال ه يدددة ن قشدددت عدددالحيوا التيكيدددة صثدددل ر دددااا آقدددم تسدددم  
بمل ددمن( أ  آأمدد  ه  (   وهددن قط ددة التحمددل امددمًا ص ياددًا وانهددا ت ددمد لميفسددة تااهخيددة صتددت يا   وصددن 

 . (77آنق ية ت مد لسق يسة ال ه ية نقشت عالحيوا المغملية ال  يي عال كي ان  ل  ي  ثي رسا رمسة
الدد   ف،دد  الق يسددة ال ه يددة لددن صيفسددة صتددا يا وهشدديي ابددن عطمطددة رادد  عهااتدد  لقصددي اوعألددئ  ددان 

 ددود افستدد  لدد ود الق يسددة ال ه يددة اندد  مددمع أمددماج تيكيددة أطسقددت رسددا  ددماتين اوعألددئ  ددان صثددل آأولددم 
ة الدددمعهيا   وك دددئ  ددداتمن وص اددداه عالسغدددة التيكيدددة الحاج دددة   وك دددئ  ددداتمن  ددداتمن( وص اددداه عالسغدددة التيكيددد
 . (71آوت ان لن السغة التيكية الاخالة

وكان الخان نل   يصف صيألي  اليوفدن وهدم صدن ال دادات ع،سمدة آآ تدا(( وهدن كسمدة تيكيدة ص ااهدا 
 . (79آاألل

ا رسددا الاهايددة فتددا تدد  65 هددد9وقدد  واد لددن ردد د صددن المصددادا التااهخيددة اندد  صددع أبددياا القددين 
الق يسددة ال ه يددة وأ دد حت السغددة التيكيددة هددن السغددة المحسيددة واليمددمية لددن ص ظدد  أاجائهددا    صغددمدأمددتتياو 

ت ت و ائقها عالسغة التيكية   وأل لئ فست السغة التيكية صحل لغة ال مواش التدن كدان يتحد ت بهدا مد،ان  وك 
 .   (11آوكل صن كان ي ،ن رسا نهي بتل الق يسةه ه 

ان لغددة ال ددمواش كانددت   ددي السغددات التددن كددان يددتلس  بهددا بدد ا ال سغدداا التددن  وصددن ال دد يي عالدد كي
كاندت بودهد   اضد ة ل دديطيا جدمجن  دان   فتدا انح دديت هد ه السغدة وفسدت صحسهددا السغدة التيكيدة التددن 

 . (16آأ  حت السغة اليممية هااو
ن لغددة أ ددديس غيددي السغدددة االوهغماهددة وهدددن لغدددة وهدد ا ي ادددن أن  مدد،ان الق يسدددة ال ه يددة كدددانما يتلسمدددم 

ال ددمواش   واألمددا كانددت هدد ِه السغددة هددن السغددة األ ددسية التددن كددان مدد،ان الق يسددة ال ه يددة يتحدد  من بهددا ق ددل 
انتشدداا السغددة األوهغماهددة والتيكيددة لددن بودهدد   ولدد  أتم،ددن صددن ال ثددما رسددا ص سمصددات صممدد ة رددن ط ي ددة 

صن الم ك  انها ق  انح يت ت اه يًا لن بوده  فتا فسدت صحسهدا السغدة  وأمس وأ مد ه ِه السغة  بال ان 
 التيكية .

  بال ان ص ظدد  المدد للين  سق يسددة ال ه يددةلورسددا الدديغ  صددن أن  السغددة التيكيددة أ دد حت السغددة اليمددمية 
ات ليها ل  ي ت مسما  لغًة صمف ا لن تتليف صصالاته    و يي دليل رسا  لئ ان صاو ل بليادا صدن صصدال

السغدة اللصديحة والخا ددة  ص هدا أمدس لدئ ال هد  والتدن ت دمد لمد للن الق يسدة ال ه يدة صدن انهدا قد  اصت جدت 
عالسه ددات المحسيددة وهددن له ددات القل ددا  وغييهددا صددن الق ائددل التيكيددة وهددن له ددات  (12آعال هدد  القيا ددانن
 . (13آتيكية  الصة

اا الق يسددة ال ه يددة الددا  انيددات ردد ا لقدد  ولضددًو رددن كددل هدد ِه السغددات لتندد  رسددا الدديغ  صددن ان انق دد
لهدا ال ثمدانيمن عانهدا ت دما  (16آافتلظت بود القيه  آالقيا( بسغة لصيحة ت تم  رسدا لغدة القل دا  وقد  ري 

 .   (15آالسغة القيهمية او ال بتية آِمت ة(
ل
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  ل:  نهمللااقب لةلاابيب ةلهامر يخلاإلمل    لم  الاادييميتلاارسلكيمتلميئدةل
الق يسة ال ه ية ب  و  ل ي ايمدوا بدين أليادهدا صمدا تديو   دااًا أي ابيدة رسدا جماندا فيداته   فظيت

 المختسلة .
وق ددل الخددمض لددن تلا دديل انتشدداا ايمددوا بددين ألددياد الق يسددة ال ه يددة البدد  لاددا ان ن ددت يض أهدد  

وال ماصدل التدن مدار ت رسدا ال يانات التدن كدان ي تاقهدا مد،ان بدود الق يسدة ال ه يدة ق دل ارتاداقه  ايمدوا 
 انتشااه بياه  .

من ال يانات ال ماوهة التن كانت صاتشيا لدن بدود الق يسدة ال ه يدة ال ياندة الم ديحية   لمدن ال د يي ل
عالدد كي أن األتددياو المحسيدددمن صددن القل دددا  كددانما وق دددل رهدد  المغدددمد  اضدد ين لتدددت يي الت شدديي الم ددديحن 

  ورا صا  ض ما تحدت مديطيا المغدمد لد  يضد ف هد ا التدت يي رسديه  القادا اليه  صن اوميا وغيل أواألا 
ا   وقدد  كددان 66هددد 1  و يددي دليددل رسددا  لددئ هددم وجددمد ص  دد  قل دداقن ي ددمد تااهخدد  الددا أوا ددي القددين 

يتضمن تيجمة تيكية لألن يل وأل   األنابي  اللا ملي،ية   وت ك  ه ِه التيجمة رسا رس  صيوجدن ال ياندة 
 . (41آالسغة التيكيةالم يحية رن طيهص 

الديوس والديوا وهد  و وق  باه  ابن عطمطة  ود افست  لم ياة ال ديا  قدما صدن القل دا  وال ديكس 
يدد يامن عال يانددة الم دديحية   لضددًو رددن صشدداه ات  لقددما صددن القل ددا  لددن  ددحياج القل ددا  والتددن ي ددميها 

ة القدديا كددان يمجدد  قددما صددن الاصددااس و  كددي أيضددًا اندد  لددن ص يادد (11آكددانما صددن الاصددااس  (17آدبددت القل ددا 
 . (19آأيضاً 

وصن ال يانات األ يس التدن كاندت صاتشديا بدين مد،ان بدود الق يسدة ال ه يدة   ال ياندة الشداصانية وكدان 
 . (91آر د صن صسمكها ي يامن بها

د  صدن الد يانات التدن كاندت صاتشديا بدين األتدياو   وص ادا بداصان ال دافي   او  وال يانة الشاصانية ت  ُّ
الشدداري   أو الط يدددا اليوفددانن   وكاندددت هددد ِه اللسمددة ت طسدددص رسددا كددداهن الددد ين التيكددن القددد ي    وأ دددل 

 . (96آاللسمة عالسغة التيكية ت ان آقاا(
أن ال يانددة الشدداصانية ت  دد  الحدد  اللا ددل بددين ديانددة الشدد مل ال  ائيددة وديانددة الشدد مل المتحضدديا   

هها ت  ددد  صدددن دياندددات ال ددد ائيين التقدددما رسدددا أمدددس وص دددادسج وقدددي  و لدددئ ألن ال ياندددة الشددداصانية وصدددا بددداب
أ وقيدددة وديايدددة فقيقيدددة   لسددديس ص ادددا ان ايمدددانه  عددداليما اآل دددي أنهددد  ي صادددمن عالح دددال وألدددتنه  مدددما 

ما كانما يل سمن لن ال نيا صن صحامن وص داوسج   ولد لئ لدتن القاتدل راد ه  اليخداا رقاعدًا يدما ري  تلمن 
 .   (92آبن صا لت  لن  لئ اليما مما ت داد ال ًة كسما عاد ر د صن يقما عقتسه  لن ال نياالقياصة وه تق  

وصددن رقائدد ه  كمددا  كيتهددا المصددادا الصددياية انهدد  كددانما لددن صيامددي  ال ادداعا والدد لن يقيمددمن الددا 
بس دداد  جددماا ق ددي ال اددمد المقتددملين لددن مددافة الم يكددة تما يددل ردد ا لقتسددا هدد الج   وت ددما هدد ِه التما يددل

Balbal  أصددا المصددادا ال ي نطيددة لتدد كي أن اليؤمدداج ال  دد،يهين صمددن كددانما يق ددمن أمدديس لدد س التدديو  
لددتنه  كددانما ي دد عحمن رددادا الددا جددماا ق ددي الخددان أ  صسددئ التدديو   والمغدد س الحقيقددن لهدد ا االرتقدداد رادد  

 . (93آن كان القتل عاممه الشاصانيين هم ان القتسا يص حمن لن ال ال  اآل ي   صًا لقاتسيه  او لم
 :لامرر يخلالمل ل   لم  الااقب لةلاابيب ةل
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وميران صا انتشي ال ين ايموصن بين ر د ك يي صن ألياد الق يسدة ال ه يدة   لقد  أكد  ابدن عطمطدة  
س( آلاا  الدا وجددمد أقدماا صددن اآل  أو آصدن  ددود افستد  الددا را دمة الق يسددة ال ه يدة وهددن ص يادة ال ددي 

 . (96آمينكانما ص س
س لإلمدددوا ع ددد  أن كدددانما نصدددااس   وكدددان اوألددديو  وغيددديه الدددا ارتادددا  الدددآلن واآلأكددد  الياهدددا و 

 . (95آق اومته  ي لمن صن الضيائا بتنه  لن  لئ بتن صشايِ ايموا
.و يددي  (99آأبدداا ابددن عطمطددة الددا أن  المغددمد وهدد  أهددل الدد ود وال ددوطين كددان ع ضدده  ص ددسممن و 

يموا لن الق يسة ال ه ية هم صا باه ه ابن عطمطة لدن ص يادة ال ديا  را دمة الق يسدة دليٍل رسا انتشاا ا
ال ه يددة  ددود عهااتدد  لهددا الددا وجددمد  و ددة رشددي ص دد  ًا ألقاصددة  ددوا ال م ددة   كددان أفدد ها لسشددال ية   
لضًو رن وجمد ص داج  أ ديس غيدي هد ِه   صشدييًا الدا اند  قد   دسا  دوا الظهدي صدع أ دحاع  لدن أفد  

 . (97آه ه الم اج  را  و مله  الا ص ياة ال يا 
.  (91آوق  أباا ابن عطمطة الا وجمد ر د صن بيم  ورسماج الشدال ية والمالليدة لدن ص يادة ال ديا 

واألمددا قدد  تلددمن هدد ِه ببددااا الددا انتشدداا المدد ها الشددال ن والمدداللن لددن بددود الق يسددة ال ه يددة ع دد  ارتادداقه  
 ايموا .

 . (99آالا وجمد عوايا ر ا لن ص ياة ال يا  والقيا را  عهاات  لهما وأضاا ابن عطمطة
ول  يس ث ال ين ايموصن أن انتشي عش،ل ك يي بين ر د ك يي صدن ألدياد الق يسدة ال ه يدة صدن صغدمد 
القل دا    وهد ا األصدي قد  عاد صدن فد ا الخدوا والالددما بيداه  وألدين صغدمد بدود لدااس  وقد  أ د ب صغددمد 

أ ددي  لددئ قددمًا ك دديس تلدديب لمددا ي صدديا الم ددسممن جمي ددًا صددن  يددٍي   وتتددتل  ا ا صددا أ ددابه  ألدد  القل دا  لددن 
 . (116آوبي

وولقدًا للددل  لددئ أ دد ب الدد ين ايمددوصن الدد ين اليمددمن عشدد،ٍل نهددائن لددن ص ظدد  أاجدداج بددود الق يسددة 
م ال ددمة ال ددااعا لددن ا   والبدد  لاددا صددن القددمد بن  الت دداصب الدد يان كددان هدد6266هددد 766ال ه يددة ع دد  مدداة 

 . (166آالق يسة ال ه ية
ا و 66هددد 1وصهمددا ي،ددن األصددي لتندد  صددع انتشدداا ايمددوا بددين ألددياد هدد ِه الق يسددة لددن اوا ددي القددين 

ا أ  حت الق يسدة ال ه يدة دولدًة بمدوصيًة تلديض مديطيتها رسدا ص ظد  أواألدا الشديقية صدن ال سطيدص 65هد 9
لمل دا أدت صمجدات االمدتيطان وارتادا  الد ين ايمدوصن الدا اي داد الا ال حي األممد   ولن ب   ج هيا ال

ب ا بموصن ك يي ونشيط لن ص ن ص دهيا ر ا صثل قاعان ومديا  وامدتيا ان وهد ِه المد ن أ د حت ع د  
 . (126آرما   لخانات ص تقسة ت  حأأن ت  أت دولة الق يسة ال ه ية و 

ال ه ية لق  كانت صدا تد اد هاداو ردادات وتقاليد  رد ا واغ  انتشاا ال ين ايموصن بين ألياد الق يسة 
يت  هدددا أليادهدددا وهدددن  اتهدددا كاندددت صاتشددديا لدددن صاغمليدددا   صاهدددا رددد ا امدددت ماد صيددداه الاهدددي ال لسغ دددل وال 

ال ددسطان الظدداهي بي دديس القددادصين لوغت دداد وهددن تتاددالا صددع ت ددالي  ايمددوا   وقدد  ن  دد  رسددا  لددئ مددلياج 
بيكة  ان عاأليغ سما صوع ه  لن صياه الاهدي   بال األصيي  ان   وق  ن هه   بيكةصن صصي ليؤهة األصيي 

 . (613آأنه  ولش ا فاجته  ل لئ كانما يقمصمن عغ سها مياً 
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وله ا ال  ا البد  لادا صدن ايبدااا الدا أند  رسدا الديغ  صدن ارتادا  ألدياد الق يسدة ال ه يدة لإلمدوا    
قائًو : آ أن صسمو ه ِه الطائلة صع ظهما ايمدوا لديه  واقديااه  لان القسقشا   أباا ليأ  أف  الم ا ين 

 -أ  قددانمن الي ددا –عالشدهادتين صخدداللمن ألف،اصهدا لددن كثيددي صدن األصددما   واقلدمن صددع يامددة جالي  دان 
التدن قياهددا لهد  وقددما غيديه  صددن أت اردد  صدع ص ا دد ا ع ضدًا أبدد  ص ا دد ا لدن اللدد ل وال ندا ون دد  المما يددص 

 . (616آجيت رادا صسمكه  أنه  ا ا غض ما رسا أف  صن أت اره  أ  وا صال  وألارما أوالده..( وال همد وق 
وه ددد و ان التددد اا ألدددياد الق يسدددة ال ه يدددة بددد    ردددادات وتقاليددد  المغدددمد الق يمدددة والتم دددئ ع ددد د صدددن 

ئيددًا بددين ألددياد قددمانين قددانمن الي ددا    قدد  تقسدده بدديعًا لشدديعًا صددع صدديوا ال ددامات  واألمددا ا تلددا وجمدهددا نها
 الق يسة .ه ِه 
 سلميعدتلعلىلامر يخلالمل ل   لم  الااقب لةلاابيب ةراار امللاا : 

 ماهمت رماصل ائي ة لن انتشاا ايموا بين ألياد الق يسة ال ه ية ومما اتااولها عالتلصيل .
الق يسدة صغدمد  بدينب  كان ألتياو ص ياة  مااعا و ميا الممطا دوا ك يي لن نشدي الد ين ايمدوصن 

كدددان لس سغددداا لدددن اللمل دددا أ دددي ك يدددي أيضدددًا لدددن  لدددئ بال أنهددد  كدددانما أقدددل تدددت ييًا صدددن األطدددياا و ال ه يدددة   
 . (615آاألولا

بال أن صن أه  ال ماصل المهمة التدن مداهمت لدن نشدي ايمدوا بدين ألدياد الق يسدة ال ه يدة هدم الد وا  
جمجن  ان بن جاليد   دان لدن نشدي ايمدوا بدين أباداج  بيكة  ان بناألصيي ال يان الل يي ال   صاام  

 .(614آقمص   لهم اود اصيي صغملن ص س 
و دددف هددد ا األصيدددي عتنددد  كدددان بددد ارًا   جدددمادًا   فاعصدددًا   رددداداًل   ف دددن ال دددييا   فالمدددًا   اعندددًا 

 . (617آو لمفًا   كااهًا األكثاا صن ملئ ال صاج وتخيها ال ود
 ود مامات ف،م  ص ظ  بود أبيد  جدمجن  دان لضدًو ردن بدود صدا  كان األصيي بيكة  ان يح، 

 ان   ا   طا عتمم  لدن  يامدان وألدود صدا وااج الاهدي وااج الاهي بتن  لن  لئ بتن ا ي  األصيي عاتم 
 . (611آا6259هد 451لم ماة ع   ولاا الخان  صمن

 ا كاندت صمسلتد  تلدم  صمسلدة كانت بوده  صمسلة رظيمة صت  ة جد ًا را دمتها ص يادة ال ديا    لهد
همالكددم صددن ع دد  المجددمه   وكانددت لدد  ر دداكي رظيمددة بسغددت صددائتن ألددف لددااس لضددًو رددن أصيائدد  صمددن 

 . (619آكانما تحت أصيت   وال ين بسا ر ده  فمالن متمن اصيياً 
 (661آلقدد  كددان لألصيددي بيكددة  ددان وألباائدد  صددن ع دد ه صمددن ف،مددما جاددمل القلقدداس وفددمد نهددي تدديو

 . (666آصن األنهاا لضل ك يي لن تقمهة نلم  الق يسة ال ه ية وغييه
وق  ا تسلت المصادا التااهخية لن تح ي  الميفسة التااهخيدة التدن ارتادص  ولهدا األصيدي بيكدة  دان 

 ايموا .
بيكددة  ددان ارتاددص ايمددوا ق ددل ان ي تسددن األصيددي المصددادا التااهخيددة الددا ان ع دد  واد لددن لقدد  

رسيهدا   وأند  ت سد  وداس القدي ن اللديه  لدن فاكمدًا عاتم دان األصيدي ه ية راد صا كدان أ دمه ريش الق يسة ال 
 .   (636آوأن  ارتاص ايموا رسا ي  أف  لقهائها (662آف ا ت  را صا كان لن ص ياة  مقا 
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بيكددة  ددان ارتادددص ايمددوا صادد  طلملتدد    ورادد صا بدددا وألسددا مددن الددت س  فلددد  األصيددي   كددي أن و  
 . (666آيه  رسا ي  أف  ال سماج لن ص ياة  مقا القي ن الل

األصيدددي  بيكدددة  دددان ايمدددوا ق دددل أن يتدددملا الح،ددد  هدددم أن أ ددداهاألصيدددي و يدددي دليدددل رسدددا ارتادددا  
بيكددة  ددان وهددم لددن لألصيددي عاتم ددان كددان كااهددًا ليؤهددة ال ددلياج صددن الم ددسمين صمددن كددانما ي  ثددمن عالهدد ايا 

عاتم ددان   ولهدد ا أصدديه عددتن يقددما األصيددي يدد  أصددوو وأااضددن أ يدد  ص  دد،يه   وكددانما ي ددسلمن لددن طدديهقه  أل
 . (656آباقل ص  ،يه الا بي  اللمل ا للن اليت ّس  اله ايا صن الم سمين المال ين بلي 
بيكدة  دان ايمدوا األصيدي واج  صع ا توا  ااج الم ا ين رن الميفسة التااهخية التن ارتاص ليها 

 ق  ايموا ق ل ارتوئ  ال يش هم األقيل الا الصحة .  ان اليأ  ال   ي ك  ارتاا
وصهمددا ا تسلددت المصددادا التااهخيددة لددن تح يدد  الميفسددة التااهخيددة التددن ارتاددص  ولهددا األصيددي بيكددة 
 ان ايموا   لالمه  لادا أند  ارتاقد  ردن قااردة تاصدة وصخسصدة لهد ا أرسدن بمدوص  رسدا المدأل وقاتدل صدن 

ددميت عتمدد  عقددن صددن قمصدد  رسددا كلدديه   و  أللضددس  تتم ددت ف،مصددة المغددمد الم ددسمة لددن بددود القل ددا  وم 
 . (664آتيماًا عامم  ع   صا كانت ت ما دبت القل ا  ماعقاً  –أ   حياج بيكة  –صمسلة دبت بيكة 
بيكة  ان ايموا آ...ل  يمسدئ ع د  أ يد  عاطم دان   أ  عاتم دان   بال وهدم األصيي وأل   ارتاا  

ه صدن صسددمكه  بهدد ِه الممسلدة لددن ايمدوا فتددا كددان اعألدئ  ددان صداه    لددا سه لددن ص دس    وتددوه صدن تددو
ايمددددوا غايددددة األ ددددو    وتظدددداهي عال يانددددة والتم ددددئ عالشدددديه ة   وفددددال  رسددددا الصددددوا ودواا رسددددا 

 . (766آالصياا..(
ه   تددملا صددن ع دد  6244هددد 445بيكددة  ددان مدداة األصيددي اندد  ع دد  ولدداا وقدد  أكدد  عااتملدد   لددئ عقملدد  

ردديش الق يسددة ال ه يددة ردد د صددن الخانددات غيددي الم ددسمين   ب  لدد  ي ددتقي ايمددوا ليهددا نهائيددًا بال لددن رهدد  
 .   (661آا(6361 – 6363أو  6362هد( آ766 -هد 763أو  762أوعألئ  ان آ

وقد  أن ،دس ارتادا  األصيدي بيكددة  دان لإلمدوا وف د  لد  ولسم ددسمين رسدا اهتماصد  عدال س  وال سمدداج  
ي ظد  ال سمداج واللقهداج وه  سهد  وهقديأله  اليد    وكاندت  يياتد  صتما دسة الديه    ا  كدان ي تقد  لدن كان لق  

 . (669آالصالحين وه واه    وهت يو عالمشايِ وله  را ه فيصة وهيجع الا أقماله  وكسمته  را ه ص ممرة
م بديِ صدن بيكدة  دان الشديِ أفمد  المصدي  وهداألصيدي وصن الشيم  صمن كدانما صقيمدين لدن قصدي 

 . (216آرا  ال ميع أهل الليما لن صصي   وهم بيِ ص  ااو ول  فيصة وصا لة رظيمة
بيكددددة  ددددان لم ددددسه  واف ددددن الدددديه  وألددددالا لددددن افتددددياصه  األصيددددي وقصدددد  ردددد د صددددن أهددددل الح دددداع 

 . (626آوتق ييه 
ن جميدع بيكدة  دان ايمدوا امدت را ال سمداج والشديم  صداألصيي وق   كي اليص   أن  ع   أن ارتاص 

 . (226آاالطياا لي سمما الااس ت الي  ال ين ايموصن لي،منما رسا يقين تاا ألم ال وف ته  وت اض ه 
و كدددي اليصددد   ردددن  لدددئ عقملددد  :آ....وألددداض المالددد ين صددداه  عحددداا اله دددات   وأقددداا صيفمدددة ال سددد  

 . (623آاالن ياج ...( عوال سماج ورظ  ب ائي   ت الا وبيائ
بيكدة  دان رد د ك يدي صدن بديم  ورسمداج الحاليدة والشدال ية لضدًو ردن رد د األصيدي  لق  ولد  لقصدي

 .  (626آكل ه الج ص مع ال س  وال  ادات ك يي صن األدعاج   لت  حت ص ياة ال يا  علضل
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بيكددة  ددان لإلمددوا ولسم ددسمين وصيسدد  اليدد  والدديه    لقدد  كددان فيهصددًا رسددا األصيددي ونظدديًا ألفتددياا  
علضدس  رد د ك يدي صدن اجداد فابديت  واصدياؤه ايمدوا بوده والميما بين أهس    ب  ارتاص نشي ايموا لن 

ايموا وكان لن صق صته  عوجت  ج ئ التن اتخ ت لها ص   ًا صن الخي   وكان للدل ت عوجات    وارتاق
د ك يددي  داتمن وللددل أصيددي وأصيدديا لددن بوطدد  أصدداا وصدد  ن ألقاصددة بدد ائي ايمددوا   لضددًو رددن انشددائ  ردد 

وكاندت  دوا ال م دة والصدسمات الخمدس تقداا  صن الم ااس الخا ة لت سي  الص يان القي ن اللديه  وفلظد 
 . (625آلن بوده

ايموا   ا  جيت ال ادا بياه  عتن يحمل كل لااس لدن جيشد  مد ادت  يقاصدة ايضًا وارتاص جا ه 
.  (624آبدخه يت داطا أ  بديال ص د،ي لد  ي،دن لدن ص  د،يهو الصوا لن أوقاتها را   يوجه  لسقتاد   

 (627آبيكددة  ددان أكددل لحددما الخادداعهي لددن ص  دد،يه الدد   كددان يقددع لددن  لددئ المقددت بددين داألادد األصيددي وصاددع 
 .   (621آواللمل ا   أ  رسا الطيهص ال   كان يمي ع  الم سممن القادصمن صن بييان وتيكيا

وأاكدددان الددد ين ايمدددوصن لدددن بيكدددة  دددان رسدددا تط يدددص ص دددادسج األصيدددي وهددد ا دليدددل رسدددا فدددي  
 ص  ،يه .

بيكددة  ددان ص دداج  ردد ا لددن الخددي  القائمددة والتددن األصيددي والهتماصدد  عايمددوا والم ددسمين لقدد  أنشددت 
 . (629آقاا بت يين ر د صن األئمة والم  نيين ليهاو كانت تحمل ص   لن أ ااج القتاد   

كدان و عت  ر د ك يدي صدن  اللتدا ال يايدة   ونظيًا الهتماص  عايموا وال س  وال سماج لق  كان لن فم 
  وكدان  ي ق  ص الس وصااظيات رسمية ر ا صع ال سماج والمل يهن واجاد الح يث واللقهداج ورسمداج اللدوا

 . (631آيقي به  ألي 
وتددت ي عالمددوص  ردد د ك يددي صددن ألددياد الط قددة األامددتقياطية وعرمدداج الق يسددة ال ه يددة صمددن كددانما صددن 

 .   (636آما ايموا لن أ ي  لئأ ل صغملن لارتاق
يشددده  رسدددا  لدددئ أن را دددمت  ص يادددة   بيكدددة  دددان صت صددد ًا ل ياددد  ت صددد ًا أرمدددا األصيدددي لددد  ي،دددن 

 . (632آا كيميًا ألمقلية ص يحية6246هد 441ال يا  كانت صا  راا 
ت داصب وه ا ي ان ان ر دًا صدن مد،ان الق يسدة ال ه يدة قد  ظسدما صتم د،ين عال ياندة الم ديحية   وان ال

 ال يان كان ممًة واضحة  الم ال  ات  ها ف،اا الق يسة ال ه ية صع ص تاقن ال يانات المختسلة لن بوده  .
 

 لرسلميعدتلالم نل نكةلخينلعلىلاعرنيقلالمل ل:ااار امللا
صيددي بيكددة  ددان ايمددوا وال ماصددل التددن مددار ت  األ ا تسلددت المصددادا التااهخيددة لددن كيليددة ارتاددا  

 . رسا  لئ
بيكدة  دان ارتادص ايمدوا ورسدا يد  تداجيهن األصيدي صاها صا واد لن ع د  المصدادا التااهخيدة أن 

بيكددة  ددان يمصددًا عقالسددة ت ااهددة قادصددة صددن عخددااس   األصيددي والدد ين صددن ص ياددة عخددااس   و لددئ فددين التقددا 
لم ادسج ايمدوا وأاكاند    ل تد التاجيهن ليها رن رقائ  ال ين ايموصن   لشيفًا ل  بيفًا واليًا وصقا ًا 

بيكددة  ددان بدد لئ أل يدد  الصددغيي وأرسددن األصيددي وكددان هدد ا مدد  ًا صقا ددًا الرتااقدد  ايمددوا واال ددو  لدد    
 .   (633آونصح  لن أن ي تاص ايموا وأن يح و  ف وه      أرسن بموص  رسا ال ميع ليما ع  



13 

بيكدة  دان ارتادص ايمدوا رسدا يد  األصيدي  بال ان ر دًا صن المصادا التااهخية األ يس  كيت أن   
 (636آأفدد  الشدديم  وهددم مدديف الدد ين أبددم الم ددالن مدد ي  بددن المطهددي بددن مدد ي  بددن رسددن القائدد   ال ددا يع  

 . (635آن هل عخااس   وق  ف ن بموص 
األصيدددي بيكددة  ددان تمجددد  الددا الشدديِ ال ددا يع  رادد صا ع ثدد  أ ددمه األصيددي وقدد   كددي القسقشددا   أن 

جددوس صالم ددان رسددا كيمددن جدد ه جالي  ددان لتجس دد    ولددن طيهددص رمدتدد  تمجدد  الددا الشدديِ عاتم ددان أل
 . (634آال ا يع  وأمس  رسا ي ي 

كددان صقيمددًا ب خددااس  –أ  ال ددا يع   –أصددا ابددن  سدد ون لقدد   كددي رددن  لددئ عقملدد  : آبن  ال ددا ما  
لدن مدائي أرمالد  عمدا بداج لدّيده وأل ث الدا بيكدة يد رمه الدا ايمدوا لتمدس  وأل دث بليد  كتاعد  عدالطو  يد ه 

رسيدد  وأرمددل بيكددة اليفسددة الددا لقائدد  لسدد  يددت ن لدد  لددن الدد  مد فتددا تطددااب رسيدد  أ ددحاع  ومددهسما األ ن 
ل يكة ل  ل وجّ د ايموا وراه ه الشيِ رسا بظهااه ايموا وان يحمل رسي  مدائي قمصد  لحمسهد  واتخد  

 . (637آالم اج  والم ااس لن جميع بوده(
أ  اند  كدان ص يولدًا راد   –أ  الشديِ الل يدي  –ر يا هد ا الشديِ بدين المغدمد عامد  أ لدا بديِ وق  

مق ددين امددماًل ليت دد  لدد  ال هدد  ص ياددة  ددان بددن جددمجن صددن األصيددي همالكددم أيضددًا   وقدد  ع ددث بليدد  بيكددة 
وألسغددداا مق دددين ص يادددة عاتم دددان كددداليًا وقددد  امدددتملا رسدددا بدددود رددد ا صاهدددا األصيدددي عايمدددوا   وكدددان أ دددمه 

عاتم ان يحا الشيِ ال ا يع  وهحتيصد  اغد  كمند  كداليًا   ل اد صا األصيي ال األا  وغييها   وكان و وقل ا  
أمددتت ن  لددن عهدااا الشدديِ ال ددا يع  و بيكددة  دان قدد  ارتاددص ايمدوا رسددا يدد ه    دي  األصيددي رسد  عددتن أ داه 

وصاهددا الدا عخددااس   لم ددل  (639آاتدديااوصاهدا الددا ص يادة  (631آلدت ن لدد    ل داا صددن بسغدداا الدا ص ياددة جادد 
 . (661آبلي  ع   ال شاج وكانت الثسم  تت اقط لن  لئ المقت

بيكة  ان ع   ارتااق  ايمدوا عقملد  : آلح،دا لدن صدن األصيي صا قاا ع  رسا أصا ال ه ن لق  رسص 
 ادداج  لددئ   اليشددئ لددن قملدد  أن بيكددة  ددان قدداا تسددئ السيسددة رسددا ال ددال فتددا الصدد ب   وكددان يصددسن لددن أ

وأمس  جمارة صن أصيائ    وأ   الشيِ رسيه  ال ه    وكتا لد  .... والد رمات وأصديه عداليجم    لسد  تطدا 
نل دد    لقدداد : انددئ قصدد تاا وص ددئ  سددص كثيددي   وصددا ي   اددن أن تددتصيه  عاالنصددياا   ألنددن أبددتهن أن 

 اقيدات لل دل واجدع  وأظهدي بد اا تلمن لن مسطانئ وكان را ه مدتمن عوجدًة لدتصيه عاتخدا  أاألدع ولديا  ال
 . (666آالمسة   وأمس  ص   جمارة   وأ  وا لن ت سي  الليض   وااتحل الي  األئمة  ....(

ف،دد   تمليدد بيكددة  ددان أااد أن ي لدديا رسمدداج ص ياددة عخددااس ولقهائهددا والمدديما ع دد  األصيددي وه دد و أن 
رتااقدد  ايمدوا وهدم الشديِ ال دا يع    وقدد  لق يسدة ال ه يدة بكياصدًا لشديخها الد   كددان لد  لضدل ك يدي لدن ا ا

تم   لئ ب هاات  لم ياة عخااس وأظهي كل صظاهي االفتياا وايجود ل سمائهدا ولقائهدا   وهد ا ي كد  لادا ان 
عاتم ددان   األصيددي كانددت مددسطة أ يدد  صثسمددا بيكددة  ددان قدد  اصتدد  الددا بددود صددا وااج الاهددي األصيددي مددسطان 

 . (662آصا وااج الاهي و يامان وت سيت الخط ة عامم  لن بود
بيكدة األصيدي كان ل  دوا صه  أيضدًا لدن ارتادا   (663آوق    كي أّن الشيِ ن   ال ين صختاا ال اه  

 ان ايموا   لق  ق ا ل  امالًة ت ه  درما اليممد الليه  صحم  آ سا   رسي  ومس ( لإلمدوا ودفد  
 . (666آصا  كيه الم ااضمن لإلموا
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بيكدددة  دددان وال دددسطان الظددداهي بييددديس رسدددا مددديرة انتشددداا  األصيددديف دددن ال وقدددة بدددين مدددار ت و  
 . (665آالميما ع   ارتاا  األصيي بيكة  ان ايموا ايموا بين ألياد الق يسة ال ه ية

لقدد  بدد  ت هدد ِه ال وقددة رسددا ه دديا ردد د ك يددي صددن ألددياد الق يسددة ال ه يددة والمدديما صددن ال ادد  الددا 
 سطان الظاهي بي يس به  وكان ر ده  صائتن جا     وقد  امدتق سه  أف دن امدتق اد صصي   ب  افتلا ال

وأل،ل فلاوا وتليه  لن بوط    وأم،اه  لن دوا ب ايت لهد    والدع ع د  صدن ك ديائه  الدا داجدة ايصدااا 
ال يد ا   وصاحه  االقطارات  وكان ل  دوا صه  لن بقااره  رسا ارتاا  ايموا   ونظديًا لهد ِه الم اصسدة 

التدددن فظدددن بهدددا هددد الج ال اددد  لقددد  اعداد رددد د المالددد ين صدددن أباددداج الق يسدددة ال ه يدددة الدددا صصدددي واعداد رددد د 
يكة  ان بيد  أ ادين صدن هد الج باألصيي الم تاقين صاه  لإلموا   وأل ث ال سطان الظاهي بي يس كتاعًا الا 

 . (664آالمال ين بلي 
يسدة ال ه يدة الدا ال دسطان الظداهي بي ديس كدانما قد  ل دتوا وق    كي أن هد الج المالد ين صدن صغدمد الق 

بيكة  ان وابن رم  همالكم   لليوا صن بودهد  الدا مدماها وصاهدا الدا األصيي بلي  را صا ابت  ال  اج بين 
 . (667آصصي

 :لم قفلاا   الم لاعرنيقلالم نل نكةلخينلالمل ل
مدوا صمقلدًا صتشد دًا وص اديدًا .لقد  ارتديض لق  كان صمقف المغمد صن ارتادا  االصيدي بيكدة  دان اي
عاتم دان الد   لد  ي،دن ص تاقدًا أ  ديدن األصيدي ر د صن أهل بيت  ارتااقد  ايمدوا وكدان لدن صقد صته  أ دمه 

ولدد  يت ددع أيددة صسددة اال اندد  كددان صمفدد ًا ص صاددًا بمجددمد   مدد حان  وت ددالا   غيددي أندد  لدد  ي،ددن ااضدديًا رددن 
ان لإلمددوا   وللياهيتدد  ليؤهددة ال ددلياج الم ددسمين صمددن كددانما يتمالدد ون رسددا بيكددة  دداألصيددي ارتاددا  أ يدد  

 د .وه ا صا  كيناه ماعقًا د   . (661آص  ،يه
بيكددة  ددان عالهدد ايا كددانما ي ددسلمن لددن األصيددي ب  كددان ص ظدد  الم ددسمين صمددن كددانما يتمجهددمن الددا 

بيكدة  دان لدن األصيدي عاتم دان أ يد  يدي األصعاتم ان   له ا أصي األصيي طيهقه  بلي  أااضن وأصوو أ ي  
 . (669آا عتن ياتقل الا بي  اللمل ا للن اليت س  اله ايا صن ال لياج الم سمين6256هد 452ماة 

بيكدة  دان األصيدي أصا ميتا  بن عاتم ان ال   كان ص يحيًا   لقد  كدان صدن أبد  الم ااضدين ل مد  
 . (651آالرتااق  ايموا

بيكة  ان وال   عقا و ايدًا صدن أبد  الم ااضدين لد  الرتااقد  ايمدوا  صيياال كان همالكم ابن ر و 
 . (656آول لار  وفمايت  الم تميا رن ايموا والم سمين   ب  وقف بمجه  ألجسه 

بيكددة  ددان لسدد ين ايمددوصن وألدد أوا عمحااألتدد  األصيددي الدد  ردد د صددن ألددياد الق يسددة ال ه يددة ارتاددا  و 
فدين  ح،د بيكدة  دان ردن الاألصيدي ايموا بياه    فتا انه  لليوا لدن  سدع وم ما لسحيسملة دون انتشاا 

بيكدة  دان أ د ب غيدي األصيدي أرسن بموص    وريضما تا  المغمد رسا صاال دِ  همالكدم   ب  ارتقد وا ان 
 . (652آج يي ع 

وألسددا صددن بدد ا هدد ِه المقاوصددة أن انق دد  المغددمد رسددا انل دده  وظهدديت لددن أ ددي  لددئ ق يسددة نمجدداس 
Noga  ق يسًة صالصسة واتخ وا صن ه ا االم  تيماًا ألم  أف  القادا المغمد لن ال ي  المغدملن لدن الق يسدة

بيكة  ان   واغ  ارتاا  ر د صن أصياج الق يسة ال ه ية ايمدوا لقد  ظدل نمجدا  األصيي ال ه ية ولن ره  
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 الج الد ين الضدما ارتادا  ايمدوا ه ا صتم د،ًا عال ياندة الشداصانية   وغد ا نقطدة االتصداد بدين كدل صدن هد 
وال قدداج رسددا ديددانته  الق يمددة   بال ان اباددة هدد ا القائدد  التددن كانددت صت وجددة صددن افدد  األبددخا  الم تاقددين 
لسشاصانية ل  تس ث ان ارتاقت ايموا ع   عواجها عتياا قوئدل صاد  وألقيدت رسدا ايمدوا وتم د،ت عم ادئد  

 .  (653آلإلموا ارتااقهاوافتقااه بياها ع  ا  رسا اليغ  صن ممج ص اصسة عوجها لها
وهدد ا يدد د رسددا أن صددن ارتاددص ايمددوا صددن ألددياد الق يسددة ال ه يددة مددماج صددن اليجدداد او الا دداج كددانما 

 صقتا ين عم ادئ  وأاكان  ال محة وفيهصين رسا التم ئ بها واي و  لن أدائها  .
صتياددة صددع الخسيلددة ال  امددن الم ت صدد  عدداب ولددن المقددت نل دد  ااتدد ط األصيددي بيكددة  ددان ع وقددة  

 ا( .6251 – 6262هد(  آ454 – 461آ
ال وقة الطي ة بين األصيي بيكة والخسيلة الم ت ص  عداب البد  لدن أن أبديي وق ل  كي تلا يل ه ِه 

ا صددن  ددود ال ددلااا التددن ع ثهددا 6264هددد 466بلددا أن األصيددي بيكددة  ددان كددان قدد  عاا ص ياددة عغدد اد مدداة 
 يدي صغدملن يد را ندا م   وقد  اجتم دا ص دًا صدعمن الم ت صد  عداب وكدان عصدح ت  أصغمد لسخسيلة ال  االم

ع دد  أن ات ددت و وعهددي الخسيلددة ال  امددن ص هدد  الدد ين بددن ال سقمددن   ع دد  أن تدد  امددتق الهما أف ددن امددتق اد 
  ال  امدن وكثديا رد ده ال  اكي لن ظاهي ال ود جمي ها وأل  تها اللاصسة و لئ ألب اا المغمد عقما ال ي

ور ت    بال أن نتائ  ه ِه ال لااا ل  ت سدن رسدا المدأل لتغمدت رسدا الاداس ص يلدة بدماطن األصدما و لاياهدا 
  بال أن اله مدددددات ال  دددددد،يهة التددددددن بدددددداها المغدددددمد رسددددددا ردددددد د صددددددن المددددد ن ال يأليددددددة ايمددددددوصية مدددددداة 

بدين  الخسيلدة ال  امدن والمغدمد   ا ت ك  لشل الم دارن ال بسمصامدية6269هد 467ا وماة 6261هد 464
 . (656آ المغمد  ملاااالتن جاجت صن اجسها و 

وصن الم ك  لاا أن عهااا األصيي بيكة  ان ه ِه ل غ اد كانت ب اية طي دة صهد ت لد  ليمدا ع د  لتم يدص 
 روقت  صع الخسيلة ال  امن .

لم ت صد  عداب والمديما ع د  كدة  دان ع وقدات ميامدية صتيادة صدع الخسيلدة ال  امدن اي اات ط األصيي ب
ارتااق  ايموا رسا ي  الشيِ ال ا يع  وال   أو اه عماا يت  وص اي ت  وص،ات تد    ل  دث األصيدي بيكدة 
 دددان ع،ت ددد  بلدددا الخسيلدددة ال  امدددن يخ ددديه بددد لئ ص سادددًا لددد  أنددد  صاا ددديه وص هددد ه   وألهددد ا انتظمدددت الصدددح ة 

 . (655آوتيددت اليمل بياهما
ة وصتانددة هددد ِه ال وقددات بددين الطدديلين صددن  دددود دلددا  األصيددي بيكددة  دددان وقدد  تمضددحت صصدد اقي

الم دتمي رددن الخسيلدة ال  امددن الم ت صدد  عداب   ل ادد صا وجد  صمنلم ددان أ دداه همالكدم لقتدداد األمددماريسية 
صيددي بيكددة واالمدتيوج رسددا أصددوو الخسيلددة ال  امددن الم ت صدد  عدداب   ورادد صا و ددست أ  دداا  لددئ بلددا اال

 . (654آتالي  لئ عش ا وطسا صا  أن يمتاع رن القياا ب لئ ان ام
وقدد   اطددا األصيددي بيكددة  ددان همالكددم قددائًو لدد  : آبن  الخسيلددة  دداف ن   لومدد يل  بلددا و ددملئ 

 .  (657آبلي    ومن ل  تيجع را  فااألتئ(
م دان أصيدي وق  تمقف همالكم ل ًو رن القيداا بد لئ   والمديما ع د  ان و دست بليد  امدل األصيدي عات

الق يسة ال ه ية وأ م األصيي بيكة  ان يتصيه عاالصتاا  ردن القيداا بد لئ   لداصتاع همالكدم ردن  لدئ ل داماٍت 
ا   ورادد صا تددملا األصيددي بيكددة  ددان ف،دد  6254هددد 456ردد ا   بال أندد  وأل دد  ولدداا األصيددي عاتم ددان مدداة 
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د االمددماريسية وال دديطيا رسددا اصددوو أ دداه صمنلددم  ددان  صددن ج يدد  لقتددا الق يسددة ال ه يددة امددتت ن همالكددم 
 (.651الخسيلة ال  امن الم ت ص  عاب لت ن ل  ب لئ آ

وهتضب لاا صن  ود  لئ أن همالكم كان يخشا األصيي عاتم ان نظيًا ل سم صا لتد  وقدما بخصديت  
 ل س ص ظ  أصياج المغمد .

فيدًا وألد أ يخطدط صدن ج يد   صيدي عاتم دانوله ا اصتاع رن تحقيص صا كان يطمب أليد  راد صا كدان اال
 لتمميع ميطيت  ع   ولات  للمن  كان ال   المايع أصاص  .

ا   6251هدد 454وأل   أن أمتملا همالكمرسا ص يادة عغد اد وقتدل الخسيلدة ال  امدن الم ت صد  عداب
 . (659آال  امنل س  همالكم عالم سمين وألالخسيلة امتالي األصيي بيكة  ان صما 

كدة  دان ردن امدتيائ  صمدا ل سد  همالكدم عالخسيلدة ال  امدن وألالم دسمين لدن عغد اد وق  ر  ي األصيي بي 
ايموا جمي ه    ول  يمي  بدين الصد يص صسمو عقمل  : آبّن  دصي جميع ص ن الم سمين وقضا رسا أ مي 

 . (641آوال  و   وأر ا الخسيلة صن دون صشماا ك اا األميا لسم أص نن   ت الا لطال ت  ب صاج األبيهاج(
وهدد ا األصددي ي كدد  صدد س صددا بدد ي عدد  األصيددي بيكددة  ددان صددن فدد ن وألدد  ك يددي صددن جددياج األ س الدد   

 لحص عالخسيلة ال  امن الم ت ص  عاب وألتهس  وألالم سمين رسا ي  أبن رم  همالكم .
ا   وقدد  6242هددد 446لقدد  ابددت ست نيدديان الحدديل بددين األصيددي بيكددة  ددان وأبددن رمدد  همالكددم مدداة 

األصيددي بيكددة  ددان الاصدي رسددا همالكددم ع دد  ابددت اكهما لدن ص ددااو ردد ا   بال ان هدد ه الم ددااو  فقدص ليهددا
ا   لقدد  ا ددط ا األصيددي بيكددة  ددان ر دد،يهًا صددع 6246هددد 443ت دد دت صدديًا أ دديس ع دد  ولدداا همالكددم مدداة 

يددي صا   بال أن هدد ِه الم ددااو مديران صددا تمقلددت ع د ا ولدداا اال6245هدد 446أعاقدا  ددان بدن همالكددم مدداة 
 . (646آا6244هد 445بيكة  ان ع  ا أ ابت  عميض القملا  ماة 

والي  ان الخمض لن تلا يل ه ِه الم ااو لاها  اا  نطا  تخصصدن الد قيص   لهد ا وجد ت  أند  
 األلضل ايبااا أليها عا تصاا ليتضب األصي أكثي أصاا ال افثين . صن

 
 لاارسلحك تلاهاةلااقب لةلاابيب ةل:هاُلمنلااُ ربل

وصدن ال د يي  فلاد جمجن  دان بدن جالي  دان  أوالد و أف،مت دولة الق يسة ال ه ية ب  ا ر ا وه  
تح،دد  الماداطص الخاضدد ة لهددل صدد ا طمهسددة فتددا ع دد  نهايددة عالد كي ان ع دد  صددن هدد ه االمددي قدد  امددتميت 

ااهخيددة وقدد  وجدد ت صددن المهدد  جدد ا االبددااا اليهددا لسضدديواا الت ا  6251هددد  454الخولددة ال  امددية مدداة 
 -وهن كاآلتن :

ص ظددد  الق ائدددل المغمليدددة  ارسادددت : ((Batuآآعددداطم(( أو آآعددداطن((   آآ  أو  بيت خوووينلالم ووونلشوووربة. 6
تتييد ها لوصيدي عدداتم المديما ق ائدل الق دد  الغيألدن صدن الممسلة و والتدن كاندت ت دتقي لدن أصددوو جدمجن  دان 

تد  أفدص عالم سدئ صدن أ يد   ّ رسيهدا ور أصيديًا رساتد  أ و  مجن  ان وهدم االبدن الثدانن ل دمجن  دان ج ان بن 
اليدد اد رسددا قيدد  الحيدداا  وقدد  ارتدديا بدد لئ جالي  ددان ق ددل ولاتدد    و   اك ددي صادد  مدداا اوادا  ددان الدد   كددان

القل دا  الغيألدن عتمد  الق يسدة ال اقداج أو ال اداب األيمدن والتن كانت تضد  بدود ور يلت ال ود التن ف،مها 
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وهد ِه الت ددمية تد د رسدا الت  يدة األمددمية ألن  e.Blue Hordei  , kok Orda.(642آأوآكدمو اوادو( 
 . (643آصن السمن األعا   السمن األبي  ي   ُّ أرسا صيت ةً 

و  اندددات دبدددت القل دددا  وامدددتمي أعاتم دددان تضددد  ك ددداا  اندددات  لتدددمن أوادو  االصيدددي كاندددت بددد  ة
د  هد ِه الشد  ة ( لدن غي ا6341– 6226آ هدد( 742– 426ف،مهما  دود ال دامات آ ألدن القل دا    ب  ت  ُّ

 . (646آك ي  انات الغيلأصن 
وقد  ضدمت األااضدن التددن كاندت تحدت مدسطت  ص ظدد  األااضدن التدن وا هدا رددن أبيد  جدمجن  ددان 
وصا تمت  بلي  جيمب  نحم الغيل وهن تض  ال ود الماق ة غديل نهدي أاتد  فتدا أقصدا صدا و دست اليد  

ضددن ال ااريددة الم دداواا لخددمااعا واألقددالي  اللاامددية المحيطددة عالشدداطاج عاتم ددان وهددن األاااألصيددي جيددمش 
 . (645آاألي ي لاهي اللمل ا

أن تااهِ ه ِه الش  ة صه  ج ًا ع  ا روقت  صدع التممدع اليومدن   لماد  ال  ايدة كدان ك داا  اندات 
تداع ين لهد    وصاد   القل ا  ف،اصًا  صيهن ل س اصياج اليوس وكانما ي  من لهد  الضديائا وصدن  د  أ د حما

عاتم دان فدال  القل دا  لدن دولدته  ال ظيمدة رسدا قدمته  واقتد ااه  وألشد،ٍل  االصيي ن أ  ب الح،  لن ي أ
عاتم ددان وقاصددت صحسهددا أمدديا وبدد  ة اوادا األصيددي الق يسددة ال ه يددة انتهددت بدد  ة  تاقدديضكاصددل   وق ددل أن 

 . (644آ ان
  وتددملا الح،دد  صددن ع دد ه أبادد  طيطددص   بال أندد   ( 647آا6254هددد 456عاتم ددان مدداة  صيددياأل تددملا

 . (641آعاتم ان االصيي التن تملا ليها وال هنل ها تملا لن ال اة 
عاتم دان هدم أ دمه األصيدي ص تملن ق وهان أن ال   تملا ريش الق يسدة ال ه يدة ع د  ولداا بياما  كي 
كدددي أن    .و  (671آا عتمددد   ددديطصعاتم دددان هددد األصيدددي وأبددداا القسقشدددا   الدددا أ دددن  . (649آالمددد رم مددديتا 
 . (676آعاتم ان وليس أ مهاألصيي ميتا  هم أبن 

عاتم ددان المدد رم طيطددم بددن دوبددن آآجددمجن((  ددان هددم األصيددي  أصددا أبددن  سدد ون لقدد   كددي أن أ ددا
 . (672آا6256هد 452ال   تملا الح،    وق  امتمي لن ريب  لم ا ماتين فتا تملا ماة 

األصيددي  ه يددة ع دد  ولدداا مدد ا ين ليمددا بيدداه  لدديمن تددملا ف،دد  الق يسددة الأ ددتوا  ااج ال ونوفدد  هاددا
عاتم دان وهدم األصيدي بدن    تملا رديش الق يسدة ال ه يدة هدم اان ال  أا ا ي    واج با عاتم ان   هل هم ا
 .نل   ميتا  وهم  يطص 

 دغييًا الد   كدان  (Uloghchiآ ل    ولداا مديتا  أو آآ ديطص(( تدملا الح،د  صدن ع د ه اوالق دن
أصدددما الددد ود  ددداتمن أاصسدددة األصيدددي عاتم دددان ق ين اقا ددديًا اليحدددص لددد  باادا أصدددما الددد ود لتملدددت وال تددد  بدددي 

 . (673آكم ية رسي  بال ان أباها تملا ع   ص ا قصييا
عاتم دان األصيدي أن  ع   ولاا ميتا  ل  يي   أف  ب  ل  ي،ن لد  أباداج   بال ان   كي أبن  س ون وق  

بيكدددة  دددان ليتدددملا رددديش الق يسدددة األصيدددي ال ولدددة  ليبدددب ك ددداا اجدددادهمدددا تددد ان وأليكدددة    كدددان لددد  ولددد ان
 . (672آال ه ية

عاتم دان ولديس األصيدي بيكدة  دان هدم أ دم األصيدي و لدئ ألن  هااوصن الماضب أن  ق  فصل  طت 
 أبا  .
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األيدع   دان لدن بدهيوأل   تملن األصيي بيكة  ان أ دم األصيدي عاتم دان الح،د  ل دامات رد ا تدملا  
ع دا ا دابت  عمديض القدملا   ولد  ي،دن صن رميه  تينا وهم لن رشي ال 6244هد 445اآل ي صن ماة 
صالدم تيمدماألن طغدان بدن عاتم دان بدن األصيدي ريب    لتملا ريش الق يسة ال ه ية صن ع  ه  ل ي  أبن ييت

 . (675آجمجن  ان بن جالي  ان
صالددمتمي الدد   جسددس رسددا كيمددن الم سددئ لددن  وأل دد  ولاتدد  تددملا أبادد  الح،دد  وكددان ي دد را تدد ان بددن

ا   6217هدددد 414مدددامات تاددداعد ردددن الح،ددد  وأ ددد ب ااه دددًا مددداة لمددد ا  مدددس  فاكمددداً ص يادددة مددديا  ل قدددن 
 .   (674آوانقطع الا  ح ة المشايِ اللقياج
ا   6296هدددد 491غددا بددن صالددمتمي وألقددن لددن الح،دد  فتددا ق تددل مدداة عوتددملا الح،دد  ع دد ه أ ددمه ق

وتدملا الح،د  ع د   (677آا6362هد 762ع  ه أ مه طغطا  بن صالمتمي فتا ولات  ماة لتملا الح،  صن 
 .  (671آا6335هد 734بن أ ي  الم رم أوعألئ بن طغيل ا  بن صالمتمي فتا ولات  ماة اولات  

اتقددا ردديش الق يسددة ال ه يددة أبادد  جددانن عددئ   وامددتمي لددن الح،دد  فتددا أ  دديا وأل دد  ولدداا أوعألددئ ا
باددد  اوتددملا الح،دد  ع دد  ولاتدد   (679آأ دديه ليتددملا ال دديش صدددن ع دد ه أبادد  بيديددئ رسدداا عددالميض الدد   تددمل

 . (611آا6396هد 797طغطم  فتا ق تل ماة 
وق  واد لن المصادا التااهخية أن نائا طغطم  ال   كان ي د را صاصدا  قد  تدملن رديش الق يسدة 

  لسمديا الثانيدة صن ع د ه قطسقتمدي  د  صاصدا ألئ     ال ه ية صن ع  ه      تملا ال يش ع  ه ر     بن أوع 
     فاجن جيكس وصن ع  ه أي دئ  دان وصدن ع د ه أباد  قدانن عدئ آآجدانن عدئ((    د  تدملا ال ديش ع د ه 
أا   ان    طقدتم   دان بدن بديدس عدئ  دان الد   قضدا رسيد  ال دسطان تمدي المغدملن وقتسد  وامدتملا 

 . (616آرسا ص ظ  أرمال 
هخية أن األضطياعات ق  رمت أاجاج ال ود الخاض ة لح،  الق يسدة ال ه يدة وواد لن المصادا التاا 

ا   وتددملا الح،دد  ع دد ه بدديد  عددئ بددن صحمدد  لمدد ا 6354هددد 751المدديما ع دد  ولدداا جددانن عددئ الل يددي مدداة 
أنهمدا صدن أباداج جدانن عدئ وامدتميا لدن الح،د  مداًة كاصسدة  يدارماتين فتا ظهي أ اان صن الخانات صمن أد

د  عددددئ   وقدددد  ظهددددي ع دددد هما ردددد ا أمدددديا صتاال ددددة أصتدددد  ف،مهددددا رشدددديون مدددداة رمددددت  ولهددددا  سلددددًا ل ددددي 
 . (612آاالضطياعات لن جميع أاجاج ال ود وله ا يم،ن أن ن من ره  ه ِه األمي ع ه  صسمو الطمائف

 
( أك ددي أبادداج جددمجن  ددان والدد   Ordaأوادا  ددان آ كددان االصيددي خووينل:الأهخالالم وونلشووربة -2

بال أن مدسطت  اقتصديت وألمهدع ائي دًا لألمديا ا مدائي صمسلدة الق يسدة ال ه يدة لدن ب ايدة االصدي  سف أعداه رسد
ال اداب  ليما ع   رسا الق د  الشديقن لقدط   ور يلدت أصوكد  عامد  القل دا  الشديقن أوآالق يسدة ال يضداج( أو

شد  ة تح،د  كاندت هد ِه الكاندت ل   white Horde Orda , .ie.  AK   (613آآ   أوادو(األي دي أو 
ا(   بددددديقن القل دددددا   ددددد  6627 – 6224هدددددد( آ136 – 423صادددداطص    أوادو لدددددن  دددددود ال دددددامات آ

  - 711أ  حما ع   ب  ة عاتم  ان  انات رسا الق يسة ال ه ية لدن غيألدن القل دا  لدن  دود ال دامات آ
يا ليمددا ولمددا ل ثددت كتسددة اآل  أوادو التددن كانددت ت ددي  لددن  ددحاا  أوجددا(   6512 – 6371هددد( آ911

أوادا وقدد  انتهددت بدد  ة وااج عحدي الخدد ا أن غس ددت أ مانهددا صددن اللددمو أوادو رسدا نهددي اللمل ددا والدد ون   
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ا( 6553 – 6644هدد( آ946 – 176لن فين كاندت  اندات أجد ا ان آآامدتيا ان((  دود ال دامات آ 
 . (616آلن صاا  ه صا ي المن 

والد أوادا  ددان صقددي ف،ددمصته  الددا ضددلاا كددان صقددي أوادا  ددان بدديقن عحيدديا اآلكددمد   أصددا نقددل أ
نهددي مددديحمن لقدد  فددد ت هددد ا لددن وقدددت صتدددت ي وصددن المحتمدددل أن ي،ددمن هددد ا الاقدددل نتي ددة لم دددااكه  صدددع 

 . (615آال غتائيين
أوادا لقدد  كانددت الخانيددة تاتقددل عانتظدداا صددن اآلعدداج الددا  آل اح،دداا واغدد  قسددة الم سمصددات المت سقددة ع

لددن ق ضددة  (146آألاصيددانظددي بال وقددم  جدد ج صددن ص ياددة غ نددة و ا يسلددت الااألبادداج ولدد  يحدد ت لددن عصددانه  صمدد
 . (617آتحت فماية  انات جغتا   ان بصا تحت فماية بيسخانات بييان أوقمجن بن اوادا   وق  ت   لئ 

 دددان هددد  أواوس  دددان وهدددم  ددداصن  دددان لدددن بددد  ة  داا وصدددن أهددد  الخاندددات صمدددن ف،مدددما بددد  ة أو 
ا   وأل د  ولاتد  6615هدد 111ان   دي بدخه قدم  ف،د  هد ِه الشد  ة مداة م تاص   ت وه   ُّ   أوادا ان 

بدد أت الصدد اصات ال  دد،يهة بددين  ددوت رددائوت صددن الق يسددة ال ه يددة ع دد ا أطمدداره  عددال يش   صددن هدد ِه 
صدياج رائسدة بدي ان  دان   وكدان هد الج أورائسة تم تاص   ان   ور د صن    انة أواوس  سال ائوت رائ

ن يح،مددمن جمي ددًا لددن بددود القل ددا  لددن وقددت وافدد  وكددانما يشدد،سمن نمرددًا صددن صسددمو الخانددات المتاال ددم 
دددددددمت الددددددا اومدددددديا مددددددداة  الطمائددددددف   وكانددددددت هدددددد ِه األفدددددددماد ت ادددددد ا باهايددددددة الق يسدددددددة ال ه يددددددة التددددددن ض 

 . (611آا6516هد 917
ات هدد ِه الشدد  ة يح،مددمن لددن بددماد القل ددا  وهدد   انددأصددياج : كددان ت قوويت   خلخووينللالم وونلشووربةل-3

األرسدا    د  أ د حما لدن غيألدن  لعداتم  دان لدم  نهدي بتداألصيدي بسغااها الل يس   والتن تقدع بدمالن ص سدئ 
 – 162بدددددددود القل دددددددا  يح،مدددددددمن  اندددددددات الق يسدددددددة ال ه يدددددددة ص قتدددددددًا  بال أنددددددد  ولدددددددن  دددددددود ال دددددددامات آ

 – 156ا(   أ ددددددددد حما  اندددددددددات قددددددددداعان    ددددددددد  لدددددددددن  دددددددددود ال دددددددددامات آ6556 – 6631هدددددددددد( آ959
 - 123   ددددددد  لددددددددن  دددددددود ال ددددددددامات آ اا( أ ددددددد حما  انددددددددات قامدددددددمم 6471 – 6651آ هدددددددد(6119
 . (196آا( أ  حما  انات القيه 6713 – 6621آ( 6691

 – 6226هدد( آ6149 – 426هد ِه الشد  ة  دود ال دامات آأصياج : ف،  ش بينلخينلالم نللشربةلل-6
األصيددي تقددع بددماد صمسلددة أ يدد   ددحياج أوعألددئ أو كمددا كانددت ت ددما قدداعا  قيغيدد  التددن ا(   لددن 6451

ا فتدا تتم دت 6511هدد 914   هاجيوا صن هااو لي م دما  اندات  يدما وألخدااس لدن مداة   اوادا  ان 
 . (691آال مهماهة ال مليتية

لقدد  كددان ال دد ج الغيألددن الماقددع بددين نهددي  أيسددن ومدديحمن رسددا األغسددا  اضدد ًا تحددت مددسطة األبددن 
ا 67هددد 66لددن القددين ان هدد ا مدد  ًا لددن ت ددمية أفدد  أفلدداده األ ددغي ل ددمجن  ددان وهددم بددي ان  ددان   وكدد

 . (966آعام  الشي انن وهم ص مس دولة األوعألئ لن تيك تان
 يدد  عدداتم  ددان ص ظدد  األااضددن الماق ددة بددين صمتسلددات عدداتم  ددان أكددان بددي ان  ددان قدد  أ دد  صددن 

األنهداا الماق دة بال أند  أبدتيع رسيد  عقضداج لصدل الصديف رسدا ضدلاا رد د صدن   وصمتسلات اوادا ان 
ورسا ضلاا األنهداا مديحمن ونهدي   ضمن صمتسلات  وأن يقضن لصل الشتاج لن ص ياة قياقماا وغييها 

 (693آ. (926آchu –جم او آتشم( 
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بدددي ان  دددان دوا ميامدددن صهددد  لقددد  ن حدددما لددديض مددديطيته  رسدددا صاددداطص األصيدددي وكدددان ألفلددداد  
عقيدت ص ظد  هد ِه الماداطص قد  أفد س الماداطص الح وديدة و وألس ان ر ا   للان أفد  أفلداده قائد ًا صتميد ًا لدن 

 . (696آا46هد 61تحت مسطة  سلائ  صن أباائ  فتا القين 
 (956آوهدددم األبدددن الخددداصس ل دددمجن  دددان   مددديطي رسدددا صاطقدددة ال  ادددئ تووو االخوووينل:لالم ووونلشوووربة -5

واألنهداا  (694آا أو آجد (اص دتا األااضن الماق دة بدين نهدي آآال شائ(( والتن ر يلت ص  يًا عتم  نمغا  وف
 .   (697آالم اواا ل 

د ا التدن تليردت ردن أمديا جدمجن  دان  وقد  رسدص مدتانسن   الق يسدة ال ه يدةلدتح،  ه ِه هدن أهد  الش 
  يدة أمديا عداتم  دان  و قسديًو لدن تائدل واؤمدائها مدماج كدانما كثيديًا أتسدئ الق  ن  بآ :لين بمد رن  لدئ عقملد 

 ة  غييا لتنه  اكت  ما أك ي صق اا لن الح،   ب  ج سما صن صقدي أقداصته  لدن وا ا كان ه الج ق  ب،سما ب 
 . (691آ(-أ  جمجن  ان –ص ياة ميا .....را مة راصة ل ولة جمبن 

أادندم بدن جدمجن األصيدي الق يسدة ال ه يدة   لقد  كدان  اصدياج  اصيدان صدنالغ نة و اه  اصياج ص ياتن أصا 
هد ِه الد ود أباداجه الثو دة ف،د  صن ع  ه أبا  ان ن   وأل   ولات  تدملا رسيها وصن    تملا الح،  اصييا  ان 

ع دد  أن ددن بددن الح،دد  طددا    وكددان بيددان يح،دد  لددن غ نددة وهددم اك دديه    بيامددا تددملا اغوهدد  بيددان وك ددئ وص
اادنم ول ه ك ئ فتا  اا رسي  أ دمه بيدان وطسدا الم دار ا صدن طغطدا   دافا ال ديا  لامدت ال لد    

ب  ن دب بيدان صدن   ا الم ار ا صن األصياج المقيألين ل  بال أن ص ار ته  ل  ل  ت دِ  نل دًا اصا ك ئ لق  طس
ة غ نددة فتددا عفددف اليدد  بلحددا  اله همددة عدد  وامددتملا بيددان رسددا ص ظدد  أصوكدد  وأرمالدد  وامددتقي لددن ص يادد

  بددن أ يدد  ك ددئ الدد   طسددا الم ددار ا صدددن أفدد  األصددياج المقدديألين لدد  ون ددب لددن األطافددة ع مدددقمبدداا  ا
صدا قمبداا  بدن ك دئ لقد  وأصدا بيدان لقد  ل دت الدا طغطدا   دافا ال ديا    أوميطي رسا ص ياة غ ندة   

 . (996آمتقي لن غ نةا
ل*األمسلااحضيخيةلالقب لةلاابيب ةل:

 للل ق يسة صهما تامرت وا تسلت أ ملها ال يقية أمس فضدااهة جداجت نتي دةً  انصما البئ لي  
ت ريقيددة وجغياليددة وميامددية وفضددااهة   والق يسددة ال ه يددة كددان لهددا أمددس لتت يهددا عمددا يحدديط بهددا صددن صدد  يا

 فضااهة صتامرة تطمات ر ي الميافل التااهخية التن صيت بها .
جددمجن  القدد  كانددت الحيدداا ال  وهددة لددن ص ظدد  المادداطص والمدد ن التددن كانددت  اضدد ة تحددت مدديطي 

اس لن ه ِه الماداطص   بدل أ د حت الحيداا  ان واباائ  وافلاده صن ع  ه هن الطاعع الغالا رسا فياا الا
بي ان  ان بن جمجن  دان أكثدي تت دًو صاهدا لدن الد ود األ ديس األصيي ال  وهة لن ه ه ال ود ولن ره  

كثدي صدن صدائتن مداة وهد ا أصدي أالتن انق مت اليها صمتسلات جمجن  ان   وصع ه ا لقد  ظدل الح،د  ليهدا 
  لق  عقن أبااج بي ان  ان نظيًا ل   ه  رن أية صد  يات فضدااهة   وهة كالةنادا الح وت را  الق ائل ال 

ولهدد ا لقدد  فققددما ن افددًا ك يدديًا لددن الحلددا  رسددا  صائصدده    صخسصددين لتقاليدد  ورددادات ال دد و ال  دد،يهة 
 . (211آولاتحين فتا ع   أن ض لت أميا جالي  ان لن بود ر ا غ ااً للمنه  

باد  االتدن أ د حت صدن نصديا صدن صمتسلدات جدمجن  دان ق د  الغيألدن لمن ال  يي عال كي أن ال
د  أرظد  فداك  لدن ص ظد  أصدوو جدمجن  دان   وأ د باألصيي الم رم  هد ا الق د   عاتم  ان الد   كدان ي  ُّ
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ة لن ره  المغمد   للدن هد ِه الميفسدة التااهخيدة كدان المغدمد قد  تمطادما لدن يرسا داجة رالية صن الم ن 
دوا مدد،انها وقا ددما عت دد  ال  هددة صددن األصددياج الدديوس وألددتن ي  ثددما لهدد  نماعددًا مل ددا ع دد  أن أعددابسغدداا اللبددود 

ا   وهد  لدن طديهقه  صدن اومديا 6223هدد 421كان ال سغاا ق  فا ديوا المغدمد مداة  ب راه  يمثسمنه    
تضددحيات ك يدديا  ل ادد صا أن قدد صما الددا جالي  ددان   ولدد  ي ددتطع المغددمد االمددتمياا لددن لتمفدداته  بال ع دد  

ا انتقمدددما صدددن أهسهدددا ودصددديوا 6234هدددد 436المغدددمد صدددن لددديض مددديطيته  رسدددا بدددود ال سغددداا مددداة تم،دددن 
هددا االن ت ددمد ليوصددع هدد ا لقدد  ب ايددت را ددمة ال سغدداا صددن ج يدد  لاآل دداا والاقددمش الممجددمدا   را ددمته  

 . (216آص ظمها الا ره  المغمد
ن انهدا كاندت الم يادة المفيد ا ص يادة ال سغداا كاندت ضدمن صمتسلدات أوالد جدمجن  دا ن  أوصماي ك  

ان بددد  ها كدددان يحدددتل  فتدددا نهايدددة القدددين   و  التدددن ت  دددئ ليهدددا رمسدددة  اندددات المغدددمد كمدددا تشددديي الاقدددمش
 دي أ دي لتسدئ ابسغت  الق يمة التن ت مد الا صا ق ل ال ه  المغدملن   وكاندت لغدة ال دمواش هدن  ا 65هد 9

هاداو  امدميةً  السغدة التيكيدة القل اقيدة التدن أ د حت لغدةً السغة   بال ان ه ا الش ا امت س  عالتد اه  لالدم  
 .  (212آلن  ميا الممطا السغة اليمميةأ  حت و 

عاتم دان األصيدي أن الحياا الحضيهة لسق يسة ال ه ية والميما الماداطص التدن كاندت  اضد ة ل دسطة 
اهخيدة المختسلدة ورسدا بيكدة  دان كاندت تتطدما وتيقدا عامدتمياا ور دي الميافدل التااألصيي وصن ع  ه أ مه 

 . (213آال ،س صاها لن األقالي  الشيقية صن صمتسلات جمجن  ان
للن ره  كل صن جاج ع   جالي  ان صن أباائ  وافلاده أ م ت ر د صن المد ن كاندت ت  دئ ليهدا 
ال مدوت   وصمدا يسلدت الاظدي الدا ان كدل ص يادة كاندت لهدا رمسدة  ا دة بهدا وهدن عالتتكيد  كاندت تختسدف 

واممًا رن رمسٍة أ يس صع تقاال لن قيمة كو ال مستين   وصع  لئ لق  كان ب،ل ال مسة لدن رهد  ب،ًو 
 . (216آالمغمد أكثي تقااألًا صن ع ضها ال    ق ل  لئ ال ه  وأل  ه

للددن ص ظدد  الدد ود التددن أنشدداها المغددمد صددا ردد ا دولددته  التددن أم ددمها لددن الصددين أقدداصما نظدداا 
ي قط ددة نق يددة لضددية ت ددما دياددااًا   أصددا أ ددغي قط ددة نق يددة لضددية لقدد   ددا  ل مسددته    لقدد  كانددت اك دد

كانددت ت ددما داهمددًا   ب  كددان الدد يااا ي دداو  مددتة دااهدد    وقدد     ددت وعن الدد اه  لددن رهدد   سلدداج جددمجن 
 ان رسا  سث صثقاد      ط  ص ه ا المعن ليما ع   لن  ميا الممطا وميديان وهدم يمضدب األهميدة الل يديا 

تتمتددع بهددا ص ظدد  أااضددن وألددود جددمجن  ددان   والمدديما ص ياددة  ددمااعا لددن الت ددااا ال وليددة لددن التدن كانددت 
 . (215آ لئ المقت

والبدد  لاددا صددن ايبددااا الددا ان للددل ص ياددة صددن المدد ن التددن كانددت  اضدد ة ل ددسطة الق يسددة ال ه يددة 
.وقد   (214آلهداكانت  ات طاعٍع وب،ل  دا  بهدا وهد ا يظهدي صدن  دود بد،ل ال مسدة ونقمبدها وندم  فيو 

 كيندا رد د صددن ال مدوت الاق يدة التددن ر ثدي رسيهدا والتددن ت دمد الدا الق يسددة ال ه يدة راد  فدد يثاا ردن ط ي ددة 
 السغة التن كان م،ان الق يسة ال ه ية يتح  من بها لن الصلحاٍت ال اعقة صن ال حث .

ن عداتم  دان وأليكدة كدل صدن االصيديه  المد ن التيدا بايدت لدن رهد  هدوالب  لاا ان ن ي  رسا  كدي ا 
  ان واه  الم ال  ال ميانية ليها . 
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عدداتم  دان بددن جدمجن  ددان كاندت ص ظدد  المد ن ال  يدد ا ت شدي  رسددا الم دديس االصيدي  ماد  رهدد  ل 
ا وهددم لددن طيهقدد  الددا 6253هددد 456  اندد  قدد  اأس لددن مدداة و األدنددا لسلمل ددا   لقدد   كددي الياهددا اوألددي 

ها كانما صن اليوس والم سمين   وكدان ال دلياج يتمجهدمن الدا صاغمليا قص ًة ق  أم ها المغمد ص ظ  م،ان
أن ه ا الم ف يت سص عالم،دان القيهدا لي  عاتم ان وه مدون صاها ر ي الاهي   وصما البئ األصيي ميا  

ددمن صدد  يًا آأوكدد  و(  أ ادداج لددن أندد  اأس  و  وقدد   كددي الياهددا اوألددي  . (217آoukekصددن مددااتما والدد   م 
األصيددي مددمها مدديا    وان قصددي آاللمل ددا( واعاتم ددان رسددا نهددي  تددل األصيددي أم ددها  ج يدد اً  رمدتدد  ص ياددةً 

 . (211آدون أن يصف كًو صاهماصن يق ان رسا الضلة الشيقية له ا الاهي  اكانعاتم ان وص ياة ميا  
كاندت والتدن عاتم دان األصيدي أم دها ص يادة اود أن قد   كدي  و  باا عااتمل  أن الياها اوألي وق  ا

الم يادة الحاليدة   واصدا  Seletrennyiلن ص،ان الخيائا المح قة عقيهة مد  لتيدين ميا  كانت تقع ت ما 
لددن ص،ددان ا ددي  ان لقدد  كانددت ددبيكددة األصيددي والتددن أم ددها أ دمه األ ديس والتددن كانددت ت ددما أيضددًا مدديا  

  اآل دداا األولددا وهدد ا صادلددت رسيدد  وهددن  ات قيمددة تااهخيددة أك ددي صددن الم ياددة   Carevيدد را ت ددااه ا 
 . (211آاالتن عقيت صاه
الدا أند  قد  ب ايدت صد ياتان تحمدل أمد  مديا  األولدا قداا ب اائهدا عاتم دان والثانيدة بااهدا   ك وه ا ي

 بيكة  ان .األصيي ا مه 
ردن هد ِهِ  لما دون  صن صشاه ات  ود افستد  لد ود الق يسدة ال ه يدة ولقًا وله ا  كي أبن عطمطة 

 ددغيي للددانه   م ددساا الددا ص ياددة مددياجم  وص اددا جددم  ا صددن ال دديا رشدديا أيدداا لآ...ل ددينالم ياددة عقملدد : 
قالما  ميا الصغييا وهن رسا باطاج نهي ك يدي ع داا ي قداد لد  ألم دم وص اداه المداج اللثيدي ورسيد  ج دي 

 . (261آصن قماال ك  ي عغ اد ...(
يش الق يسددددة ال ه يددددة رددددتددددملا عاتم ددددان رادددد صا األصيددددي هدددد ِه الم ياددددة هددددن التددددن بااهددددا  ن  وه دددد و أ

بيكة  ان األما لضل بااج ص ياة أ يس تحمل أم  ميا  أيضدًا راد صا األصيي   حت صيك ًا ل    بال أن أو 
واألما كدان ال ،دس   من جاج ع  ه ل  حت صيك ًا ل  و أرسا ضلاا نهي اللمل ا و كانت تقع تملا ال يش 
 هم الصحيب .

تد  الدا بدود الق يسدة ال ه يدة  يا    ا  ت   ُّ افسبن عطمطة ص سمصات صهمة رن ص ياة الاوق   كي 
هد  الديفوت ال غياليدة التدن أصد ت ال دافثين والمد ا ين ور دي الميافدل التااهخيدة المختسلدة عم سمصدات صدن أ 

 انليد ب كي اللثيي صاها .رن الق يسة ال ه ية صختسلة وصهمة 
كانت ع   نهاية ال صي ال  امدن مداة بن عطمطة ل ود الق يسة ال ه ية اافسة  ن  ورسا اليغ  صن أ

ا   وهددددن صيفسددددة صتددددت يا ردددن صضددددممن داامددددتن لهدددد ِه الق يسدددة لددددن هدددد ا ال حددددث   بال ان 6251هدددد 454
 الم سمصات التن وادت لن افست  ت  ُّ  صهمة ج ًا   له ا كان الب  لن صن التطي  اليها واالمتلادا صاها .

-آ...وو ددساا الددا ص ياددة ال دديا أ   :ن ليهددابددن عطمطددة رددن هدد ه الم ياددة وراا ددي ال دد،ااقدداد 
وت  دديا ع دديا بيكددة ..................... ال دديا وهددن صددن أف ددن المدد ن صتااهيددة الل ددي لددن ع دديط  – امددي 

ددده عتهسهدددا كثددديا   ف ددداة األمدددما    صت ددد ة الشدددماا   واك ادددا يمصدددًا صدددع ع ددد  ك يائهدددا  صدددن األاض تغ 
صا لادددا لددن طددديا صاهدددا . ليك اددا صاددد  غدد وا لمدددا و دددساا وغيضدداا التطدددما رسيهددا وص يلدددة صقددد ااها وكددان 



23 

غديل وصشدياا يمصدًا مآل يها بال ع   ال واد لصسياا الظهي وأكساا ط اصاا لما و ساا الا الماد د بال راد  ال 
لن ريضها  اه ين ااج ين لن نصف يما و لئ لدن رمدااا صتصدسة الد وا ال ديال والع داتين وليهدا  و دة 

 ددة أفدد هما لسشددال ية   واصددا الم دداج  مددمس  لددئ للثيدديا جدد ًا وليهددا طمائددف صددن ألقاصددة ال م اً رشددي ص دد  
اه  اآل  وهددد  ص دددسممن وصددداه  الا ددداج صددداه  المغدددل وهددد  اهدددل الددد ود وال دددوطين وأل ضددده  ص دددسممن وصددد

القل ص ال يكس واليوس والديوا وهد  نصدااس وكدل طائلدة ت د،ن صحسدة رسدا فد ا ليهدا   أمدماقها والت داا 
صدماد الت دااا امن عمحسدة رسيهدا مدما افتياطدًا رسدا أهل ال ياقيين وصصي والشاا وغييهدا مداكوالغيألاج صن أ 

 . (266آ ي   .....(فوالطمن ص ااه ال ها وطاش ص ااه     وقصي ال سطان بها ي ما الطمن طاش 
واضاا القسقشا   ص سمصات صهمة رن ه ه الم ياة عقمل  : آ وداا المسئ بها قصدي رظدي  رسدا 

ي،ددددمن  ي  وهحدددديط عالقصددددي مددددما وابدددديا  ليهددددا االصددددياج  وألهدددد ا القصدددد........ هددددود صددددن  هددددا  رسيائدددد 
 . (262آصشتاه  (

ولهدد ا لقدد  كانددت ص ياددة  (263آاالمددما  والحماصدداتوجددمد وصددن الم ددال  ال ميانيددة لددن هدد ه الم ياددة 
   . (662آا  كانت صيك ا صهما ييتاده ر د ك يي صن الت ااال يا  صن اه  الم ن الت ااهة 

و كي ابن عطمطة ان  باه  لن ص ياة ال يا  قضاا رد ا   ورد د صدن ص امدن المد ها الشدال ن 
والم ها الماللن   لضدًو ردن وجدمد عوايدا رد ا ل د د صدن ال سمداج والشديم  صمدن امتضدالمه وأ دحاع  لدن 

 . (265آبف اها
بود الق يسدة ال ه يدة  وه ا االصي يشيي بمضمب الا تطما ص م ة القضاج والم م ة الت سيمية لن

 وص س اهتماا ف،اا ه ِه ال ود بتط يص ال  الة بين اباائها ونشي الت سي  بياه  .
رسا المياه عقمل  : آ ولن ومدطها بيكدة صدن نهدي ص ياة  وهصف القسقشا   طيهقة فصمد م،ان

رسدا ال  دوت صاؤها لومت ماد   اصل بيأله  لمن الاهي ي قا له  لن جياا لخداا   وتصدف  (264آالحل
 . (267آوت ي الا الم ياة وت ا  بها (

 الميما لن ص يادة ال ديا و وأباا بن عطمطة الا ع   رادات وتقالي  م،ان بود الق يسة ال ه ية 
المليمدة   كدل الط داا لدن أصاها صا  كيه آ....أن  ا ا لي  صن  وق   ه صاه  الط قات االجتمارية الياقية 

يلاج واللقهددداج والمشددايِ والقضدداا ورددداج بدد   المهددد  لدد  أاألدددع قددمائ  صا دددم  صدداا كدددل بن ددان صدددن الشددج ددل أ
مطح  صن الخم  وج  ل رسي  اليقا  واأس غا  صشم  وأاأل ة أقيا  ص  منة عال من صمسمجا عدالحسماج 

اآلجدددي وط قدددًا  دددغييًا صصدددامرًا صدددن ال سددد  لدددن الحسدددماج  كتنددد الصدددابمنية صغطددداا عدددااألع قطدددع صدددن الحسدددماج 
وصددن كددان دون صددن  كيندداه ج ددل أصاصدد  نصددف اأس   غطددن  لددئ المردداج بثددمل قطددن ج يدد  وال مممددئ وه  

وصدن كدان دون هد الج أيضدًا ج دل أصاصد  صثدل اليألدع صدن   غا  وه ممن  ال لة وصق اا الاصف صمدا  كينداه 
............   لدددئ وهيلدددع اجددداد كدددل أفددد  صدددا ج سددد  أصاصددد   واود صدددا اأيدددته  يصدددا من هددد ا عم يادددة ال ددديا 

تا ددت أن ييلددع اجددالن  لددئ ب  لدد  ي،ددن لددن عدد  رهدد  وكدد لئ ي  ثددمن أيضددًا لدد اا ك ددياج الادداس صددن ط دداا لاص
 . (261آالمالئ  ....(

أن هددد ا الددداه الددد   نقسددد  لادددا أبدددن عطمطدددة  دددود افستددد  لددد ود الق يسدددة ال ه يدددة ي كددد  لادددا اهتمددداا 
ة راليددة صددن الدد و  صددن  ددود مدد،انها عاردد اد اط ددا  ردد ا صددن األط مددة صددع ت هياهددا عشدد،ٍل يدد د رسددا داجدد
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مددتق اد الضدديما   لضددًو رددن الددمالئ  الم  دد ا لددن الماامدد ات والالتلدان لددن  دداع الحسمهددات وتقدد يمها لددن  
ها الق يسة ال ه ية والتدن كدان ي د را صااهتماصه   ود تق يمها عما يتوئ  والط قات االجتمارية التن تتتلف 

  ة والتن ت    ليها صثل ه ِه األط ا  .الماام ات الخا ثل ه ِه أليادها لحضما ص
لم ددتمس الم ابددن لسط قددات اللقيدديا التددن تشدديي بلددا اا  كددي ع دد  الموصددب وابدداا القسقشددا   بلدد

عقمل  راه  : آ وه  لن جه  صن قشف ال ي  النه  لي ما اهدل فاضديا   وبد ا ال ديد تهسدئ صمابديه  وهد  
سق  ولد  ياضد  وبديل صيقد    وتديو السحد  ليتكسد  صديا لش ا صا به  صن ممج الحاد ا ا وج  اف ه  لحما مد

 . (269آا يس      ي مع ال ظاا وه اود مسقها صيا ا يس وهشيل صيقها ....(
فدد  الحيمانددات  قددة اللقيدديا للانددت ر ددااا رددن جسدد  ألاصددا الموعددس التددن كددان ييتدد يها الددياد هدد ه الط

 .   (212آة  وه  يغت سمن بها ع،يا ورشيةم بمغة وغيي الم بمغال
 
 
 
لاانظي لااس يمسل سلاهاةلااقب لةلاابيب ةل:*

أن ي،دمن لهدا نظداا صدن  ات طداعع فضدي  أو بد و  البد  أيدة دولدة مدماج كاندت  نّ أصما البدئ ليد  
 أن تلمن ل  أمس ي تا  رسيها هي،ل ال ولة .صن ميامن ومداا  وصهما كانت داجة ا قي  ونض   لوب  

عداتم  دان وأليكدة  دان أباداج جدمجن  دان يشدتيكان ص دًا لدن بدااا هن األصيدي للن الق يسة ال ه ية كدان 
 . (226آجل وضع أمس  حيحة ل ولته أأصما ال ولة عمختسف جمان ها   لق  ماليا ص ًا الا صاغمليا صن 

عاتم دان األصيدي لق   كي الم ا من الم سممن أن ص ن بود صا وااج الاهي ق  انتقدل الح،د  ليهدا صدن 
ف،مصدة  ألغدم وهدم فليد  األبددن الثدانن ل الي  دان وهدم جغتدا   ددان بيكدة  دان ولدد  تقد  األصيدي الدا ف،د  

  وافتددل ألغددما ص ياددة  ددمااعا    دد   ا    دد  بدد أت أااضدديها عاالت ددا 6241هددد 459لددن  مدديا بال لددن مدداة 
 . (222آبيكة  ان ودصي كل بنج ليهااألصيي صن ي   امتملا رسا ص ياة أتياا راماً 

اصتد ادًا ِه الم ن ق  انضدمت الدا بدود الق يسدة ال ه يدة بال أن نلدم  الخاندات لد  يد د ص ظ  ه  ن  وصع أ
 . (223آنحم الشي  

بيكة  ان ال   امتقل لن ف،مِ  كخان لسق يسة ال ه ية ع   أن كدان أفد  أاكدان األصيي صا لن ره  أ
أود صدن مدئ ال مسدة  (( كان سيلت  الم رم الخان صانغم تيمما آآصالم تيمما بال أنبص ياطماهة المغمد   

أباداج أوادا  دان وبدي ان  دان   وكدان ص ظد  الخاندات الماتمدين الدا أمديا جدمجن  دان وصدن بيداه   عامم 
 .   (226آن ي،من له ِه الت  ية أية أهميةأتاع ين نظيهًا لخان الق يسة ال ه ية صن غيي 

أيدددة مدددسطة او لهددد  لددد  تلددن  دددسطان بسقددا ال ايددداه  صسق ددداً الق يسددة ال ه يدددة  أصدددياجن قشدددا   أو كددي القس
  لددتنه  دون االهتمدداا بتلا دديسها صددن التلددات لددن أصددما ال ولددة بال أنهدد  كددان يطس ددمن رسددا ص  مددل األصددما 

 . (225آدون أن ي حثما لن وجمه الق   والصياصن ليه  صن واادات ال ولة كانما يقا من عما ي حمل ب
وعااج أو وكدوج  وكسدما رداه  لدن بدااا أصدما ال ولدة كدانما قد  األصياجوه  و صن  ود  لئ أن ه الج 

 ع،ل ه ِه األصما .هتماا له  لو
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وأضدداا القسقشددا   قددائًو : آبن  تيتيددا هدد ِه الممسلددة لددن أصددي جيمبددها ومددسطانها كمددا لددن تيتيددا  
. صمسلدة ال ديا  وال  د  لددن رد ا األصدياج واألف،دداا والخد ا   وللدن لديس ألصيددي ... والدمعهي بهدا تصدديا ..

بتسئ الممسلة   ال ل سطان ه ِه الممسلة نظيي صا لد لئ ال دسطان صدن الد  ل والم دابن ورد د المد ن والقديس 
  والصشددا أهددل هدد ِه الممسلددة رسددا قماردد  الخسلدداج صثددل أولعددئ ا ولخددماتين هدد الج صشددااكة لددن الح،دد  ص هدد  

ا الصداداا ردن صسدمو هد ه وم  اا األصما راه  صثل أولعئ وأكثي   .... وقد  وقلدت رسدا كثيدي صدن اللتد
الدددد ود صددددن رهدددد  بيكددددة وصددددا ع دددد ه وليهددددا ءواتلقددددت  ااج الخددددماتين واألصددددياج رسددددا كدددد اء أو صددددا ي ددددي  هدددد ا 

 .   (224آالم يس(
الق يسدددة ال ه يدددة  لدددن بدددودوهتضدددب لادددا صدددن  دددود قدددياجا هددد ا الددداه أّن األمدددس والددداظ  ال  ددد،يهة 

الدد ود صددن  ددود نوفدد  دوا ن دداج  انددات هدد ِه و   كانددت ت اواهددا التددن  الدد ودالتختسددف رددن غييهددا صددن 
 المشااكة لن الح،  وأ  اا األواصي .
الق يسدة ال ه يدة عقملد  : آوقمابد  لديس علدائص ال داس والغدالن  ألصدياجوهضيف القسقشا   لن و دل  

ولدا الثمن   صع قيألد  صدن اليرايدا القا د ين لد    بال ان يد ه لي دت ص  دمطة عال طداج   ولدم أااد هد ا لمدا 
... أن ل ددسطان قددماته  صددن صمابدديه  أعدد  د ددل بددوده   لددان غالددا ارايدداه أ ددحال رمددٍل لددن الصددحياج   

ِحسدددة لمقدددم    هددد ِه الممسلدددة رسدددا جمدددي ه   ياجدددًا ي دددتتدي  صددداه   وأنهددد  األمدددا طمل دددما عدددالخيا  لدددن مددداة ص م 
 . (227آن الخيا (ص مه   ل ارما أوالده  ألداج صا رسيه متان ب وابه    او مقمع الثس  ونحالم  

الق يسدة ال ه يدة وارايداه  عقملد  : آوهد  ف،داا لتن كاندت تديألط اشا   الا ط ي ة ال وقة قالقساباا و 
رسدديه  الغددااات    وأن كددان لهدد  صسددمو لهدد  كاليرايددا   لددان دااوه عالطارددة والتحددف كدد   ردداه    وايبددن  

ااههددددد    وجسدددددا اقددددديقه  الدددددا أقطددددداا وضدددددايقه    وفا ددددديه    وقتدددددل اجددددداله    ومددددد ا ن ددددداجه    و ا 
 . (122آاألاض(

لددع ضدديائا ق يسددة ال ه يددة كددانما ص  دديهن رسددا دوهتضددب صددن  ددود صددا  كدديه القسقشددا   أن مدد،ان ال
فتددا وأن أ ددي هدد ا رسددا ص ددتمس فيدداته    ودل ددًا لضددياه  وج دديوته   شدديًة صددن عطشدده لح،دداصه مددامهة 

 الم ابية الص  ة .
شددددا   آوالق ددددطاطياية ص دددداواا قسددددة ال ه يددددة وصسددددئ الدددديوا قدددداد القسالق ي ف،ددددااورددددن ط ي ددددة روقددددة 

مات  وأنصدااه   يخداا غااتد  وّبديه    األطياا صسئ الق  ا    ... وصسئ اليوا رسا تمق  جميت   وكثيا ف 
وهتقيل الي    وه ااه    وه الع ص   األياا صن وقٍت الا وقت صا  تيه  صسمو بان جالي  ان هد ِه الممسلدة 

تخسددم بيدداه  صدد ا رددن ت  يدد  رهددمد وص ددالمة الددا صدد ا ت جددل بيدداه    وأبددياج ت حمددل صددن جهددة صسددئ   وصددا 
 . (922آاليوا الا صسله (

الق يسددة ال ه يددة كددانما لددن فدد ا و دديا  دائدد  صددع صددن  ف،دداا ن  وهتضددب لاددا صددن  ددود هدد ا الدداه أ
 ن صن  طي اآل ي .لخشية الطيلي الميما اليوا نظياً و ي اواه  صن األص  

لدن ال داة صدائتن ألدف بدوده صاه  صدن ِتغدلُّ   يسة ال ه ية لق  كان آله  بود  صا األصياج لن بود القأ
 . (123آ(ديااا ااعب وصا دون  لئ الا صائة ألف ديااا ااعب
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ا  الم ابددية لهدد الج األصددياج كانددت ألضددل فددااًل صددن راصددة الادداس   ب  كددانما ضددو وهدد ا ي كدد  أن األ 
 صن  ود عاارتها وأليع صحصملها . ي امن صاها أصمااًل طائسةً  ضٍ وأااطارات أقيمتسلمن 
 

 علووىلااقب لووةلاابيب ووةلهتنت بهوويلهمقووياقنلاألخراقلاا يخيووةلاهاووةلامووسلاانظووي لاارسووكن ل ووسل
لهريهمل:عسيكنيمل

التدن  اتيت دملن  كي األمس واألنظمة ال  د،يهة ل ولدة الق يسدة ال ه يدة واألاعا  وال نليد القسقشا  ّ ا
 ت ماب لس ا  وال   الخا  به  .كانت 

كثيددديا تلدددمت الحصدددي   ها لقددد  و دددف القسقشدددا   القدددما ال  ددد،يهة لهددد ِه ال ولدددة قدددائًو : آان ر ددداكي 
ليد  االي  س  لها صق اا بال اند   دي  صديا رسيد  ورسدا القدان الل يدي ... مدسطان صدا وااج الاهدي  داا    ل ديد 

نضد  صدن ا ن و م ين أللدًا صمدن د دل تحدت األفصداج مدمس صن كل رشيا واف ًا ل سا ر ا الم ّيدين صائتي
اؤس صددن الخيددل وقدد اهن نحدداس ألدديه    وألدد ا كددل لددااس صدداه  عغوصددين و و ددين اأمددًا صددن الغددا  و م ددة ب

رسا صا كانت تتمتع ع  دولة الق يسة ال ه ية صن قما ر ،يهة ك يديا مدماج صدن فيدث وه ا ي د  (236آور سة(
 ة .ر د ال ا  ور ته  ال  ،يه

أصا رن صق اا أاعا  ال ا  لن ه ِه ال ولة لق  كان كل جا   يحص ل  االفتلا  عاقطاردات وأصدوو 
آلسيس ألف  صاه  بال نقمد ت      كسه  ليهدا رسدا ال دماج رن  لئ عقمل  : القسقشا   . وأضاا  (232آأبي 

وضددا  الم ابددية لس ادد  كانددت وهدد ا يمضددب لاددا ان األ (233آ  للددل وافددٍ  صدداه  لددن ال دداة صائتددا ديادداا ااعددب(
 .  جي ا 

المديما لدن و أصا ع  ال ا  لن ه ِه ال ولة لق  كان صشابهًا ل   ال  اكي وال ا  لن ال ود ايموصية 
صصددددي والشدددداا   بال أن الدددد   المغددددملن قدددد  غسددددا رسدددديه  ليمددددا ع دددد  صضددددالًا اليهددددا رمددددائ   ددددغييا صدددد واا 

 . (236آالش،ل
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لبسملهللالاانح  لاانح مل 
لاا يت ة

الحمددد  ب ال ال دددالمين والصدددوا وال دددوا رسدددا اليمدددمد اللددديه  صحمددد  ورسدددا  لددد  و دددح   
 اللياا اجم ين .

كددان ل اامددتن لسق يسددة ال ه يددة المغمليددة نتددائ  صهمددة ردد ا كددان لددن صقدد صتها فددي  جالي  ددان رسددا 
يض مغمليدددة بدددين أباائددد  لغدددص ياطماهدددة الااللتددد اا عالقدددانمن المغدددملن الي دددا  والمددديما صدددا يت سدددص بتق دددي  اي

امدت  اده  لد لئ وليماكدا صد س صما ايدااهة وال يامية وال  د،يهة يص ياطدماهته  ت اه ه  رسا صماامة اال
 . يةكلا أوالده أكثي  لضًو رن في   التاا رسا أن ي،من تق يم  ه ا رسا 

ي  د ُّ الم مدس كدان  عاتم ان بدن جدمجن  داناالصيي  ليها هن انتن تم ست بوصن الاتائ  المهمة ال
لم ياددة ال دديا  التددن أ دد حت صددن  ؤهالمدديما بادداو لدد واه الحضدداا  المتميدد    ل ولددة الق يسددة ال ه يددة الحقيقددن 

 بيكة  ان .األصيي  ي  ضااهة لن ره ه ولن ره  أأه  الم ال  ال ميانية والح
أطسدص رسيهدا أمد  بيكدة  دان بدن جدمجن  دان قد  بادا ص يادة ا ديس االصيي   أن  وصن ال  يي عال كي 

 .وكان ل  دوا ك يي لن نشي ايموا بين صغمد الق يسة ال ه ية ال يا  أيضًا 
ب  ي  د ُّ أرتاددا  مدد،ان الق يسددة ال ه يددة لسدد ين ايمددوصن صدن أهدد  صددا تم ددست بليدد  صددن نتددائ    صشددييًا 

دئ  وأاكان  رسدا الديغ  الا أه  ال ماصل األمامية التن ماهمت لن انتشاا ه ا ال ين بياه    وميمانه  عم ا
 صن انتشاا ديانات ر ا لن بوده  كال يانة الشاصانية والم يحية ق ل ارتااقه  ايموا .

ميامددية وتم ددست صددن  ددود أردد اد  لهدد ا ال حددث لمددا كانددت تتمتددع عدد  الق يسددة ال ه يددة صددن أمددس 
 يدة التدن ر ثدي رسيهدا لدن   والهتماصه   عاقتصاد بوده  وه ا صا تمضب صن  دود ال مدوت الاقور ،يهة 

 صهمدةاض ة تحت ميطيته  والتن افتدمت رسدا ر دااات ونقدمش أبداات الدا ص سمصدات  ص ن ر ا كانت 
ايدااا وال مدديان واالقتصدداد    ليدد  دولددة الق يسددة ال ه يددة صددن ص ددتٍم ااٍ  لددن ص ددادبرددن صدد س صددا و ددست 

ال ه ية   ولمدا أفتستد  السغدة التيكيدة صدن  رطت ادلة صهمة رن ط ي ة السغات التن تلس  بها م،ان الق يسةوا 
 الميما ع   ان أ  حت السغة اليممية له  .و أهمية عالغة ل يه  
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لي امشلاابحث              

 لتمن أوادو :  لتمن او ءالطمنء ص اداه الد ها   اصدا أوادو لي ادن عالسغدة التيكيدة الم  د،ي او  .6
لم هددد  صدددن التلا ددديل انظدددي :  ادددن الق يسدددة .المحسدددة   أو القصدددي   أو الخيمدددة   وهادددا ت 

الاظاصن ال يوضن ال ميقا    افم  بدن رمدي بدن رسدن  جهداا صقالدة ءالمقداالت األاألدعء 
لددن اللتاعددة والشدد ي والا ددما والطددا  ورسيدد   و ددة فمابددن ال وصددة : صحمدد  بددن ر دد  

تددتليف المهددال الق وهاددن   تيجمددة : ر دد المهال ردد اا وهحيددا الخشددال   صط  ددة ل اددة ال
ا أبددددددددن ال  ددددددددي     94   6ا   ع6969هددددددددد 6341والتيجمددددددددة والاشددددددددي   القدددددددداهيا   

وقددف رسددا ط  دد  ووضددع فمابددي  األل   غيهغماهددمس المسطددن   تددااهِ صختصددي الدد ود 
هددداص    ا 6951  2ع لحانن الي دددمرن   المط  دددة اللا ملي،يدددة   بيددديوت  اأنطدددمان  ددد

جدددود الددد ين صال يتدددن   نشدددي  ا الا دددم    صحمددد  بدددن أفمددد    مدددييا ال دددسطان 266 
ا 6953  وتحقيص : فال  افمد  فمد     داا الللدي ال يألدن   صط  دة االرتمداد   صصدي

تيجمددددة :   ا الهمدددد انن   ابددددي  الدددد ين لضددددل    جدددداصع التددددمااهِ  39  – 31   
الصدياد   ااج د  وقد ا صحمد  صممدا هاد او  ولد اد ر د  الم طدن    صحم   داد  نشدتت 
   6    2ل   داا أفيدددداج اللتددددا ال يأليددددة   القدددداهيا   بددددو.ت   صدددد لدددد  : يحيددددا الخشددددا

ا عااتملدد    لامدديسن لوديميدديولت    تددااهِ التدديو لددن  مدديا الممددطا    221هدداص   
تيجمددة : د. أفمدد  مدد ي  مددسيمان   ااج دد  : ببددياهي   دد ي    ص،ت ددة االن سددم المصدديهة   

 مل ايمدوصية وايص ياطماهدة ا بيوكسمان  كااد   تااهِ الش 673صصي   بو.ت    
ال يأليدددة وأنحولها تيجمدددة : ن يددد  اصدددين لدددااس وصايدددي  ال  س ،دددن   داا ال سددد  لسمويددددين   

 . 271    2    ا6946  3عبييوت   

الي ا  : وهن ص ممرة قمانين وض ها جالي  ان وقياهدا صدن تسقداج  اتد    اتدا ليهدا أف،اصدًا  .2
يس   وق  اكتت ها وأصي عتن تمضع لن   انت  لتتماات اليامة الل وف د ليها ف ودًا مماها 

را  لن أرقاع  وان يت سمها  غاا اهل بيت    واصي عتن تلتا رسا  لائب صن اللمال    
صن اه  قمانين الي دا  : أن صدن  وج س  بيه ة لقمص  لالت صما بها لن فيات  وأل   صمات  .

او د دددل بدددين أ ادددين وهمدددا  عندددا ق تدددل وصدددن ت مددد  اللددد ل او مدددحي او ت  دددس رسدددا أفددد 
يتخا مان واران أف هما رسدا اال دي ق تدل   وصدن أرطدا عضدارة لخ دي ليهدا ي قتدل ع د  

او ك اه عغيدي أ نهد  ق تدل   وصدن وجد  ر د ًا هااألدًا او أمدييًا  االثالثة   وصن أط   أميي قم 
 فمسد  أو قممد  أو أ  بدنج صدنق  هيل ول  ييده رسا صن كان لن ي ه ق تل   وصن وقع 

صتار  وهم ي،ي أو يلي لن فالة القتاد وكان وااجه أف  لان  يا د وهااود  اف   صامقط 
صا  لان ل  يا د ول  يااول  ق تل . لم ه  صن التلا يل انظي : القسقشا     أفم  بن رسن 
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الم م دددددة      ددددد ب االرشدددددا لدددددن  ددددداارة االنشدددددا   وعااا الثقالدددددة واألابددددداد القدددددمصن  
جمة والط ارة والاشي   صطداعع كممتات دمصاس وبديكاه   القداهيا   المصيهة لستتليف والتي 

ا المقيهددد     تقدددن الددد ين أبدددن ال  ددداس أفمددد  بدددن  366  – 361    6بدددو.ت    
رسدددن   المددددمار  واالرت دددداا بدددد كي الخطددددط واآل دددداا ءالخطددددط المقيه هددددةء   صط  ددددة بددددمال  

 – 221    2    ا6971 صصي  ارادت ط  د  عاالولي دت ص،ت دة المثادا   عغد اد   
 226 . 

ا عااتمل    تيك تان صن اللتب ال يألدن فتدا الغد و المغدملن  645عااتمل    تااهِ التيو     .3
  تيجمة :  وب ال ين رثمان هاب    أبيا رسا ط    ق   التيات ال يألن   الم سس 

ا الصدددياد    546ا    6916هدددد 6616دال   اللمهددت   الددمطان لسثقالدددة واللادددمن واال
كم   داا القس   بو.ت    اد ر  الم طن   المغمد لن التااهِ صن جالي  ان الا همالد.ل
ردددد اد ا لددددن دائدددديا الم ددددااا ايمددددوصية  ب  ملي   ال ال هددددة   عحددددث صاشددددم ا بدددد 619 

عكددددن  مابدددي    أفمدددد  الشدددداتااو    د.ر  الحميددد  يددددمنس   الشدددد ا   وتحيهدددي   ببددددياهي  
 . 396ل هة      صادا ال ا 62ص القاهيا   بو.ت   

 . 546لم ه  صن التلا يل أنظي : تيك تان       .6

ح  ووضددددع لم هدددد  صددددن التلا دددديل أنظددددي : المقيهدددد     ال ددددسمو لم يلددددة دود المسددددمو    ددددح .5
  هدداص   2    6ا    6934ا   داا اللتددا   القدداهيا فمابددي  : صحمدد  صصددطلا عهدداد

   62مددوصية   صدد  ملي   ال ال هددة  عحددث صاشددما لددن دائدديا الم ددااا ايا بدد 396 
 . 393صادا ال ال هة    

ال ددمهان   رددوج الدد ين رطددا صسددئ بددن بهدداج الدد ين صحمدد  بددن صحمدد    تددااهِ جهانلشددا       .4
م ن واهتماا وتصدحيب : صحمد  بدن ر د  المهدال ق وهادن   عانضدماا فمابدن ولهدااس   

   6    6964هدددددد 6336مدددددي    اعألدددددود هونددددد  عط دددددع ا  –دا صط  دددددة بيهدددددل دا ليددددد ن 
   62  ال ال هدددة   عحدددث صاشدددما لدددن دائددديا الم دددااا ايمدددوصية   صددد  ملي ا بددد 29 

 . 392  – 396صادا ال ال هة    

  صددادا ال ال هددة    62  ال ال هددة   عحددث صاشددما لددن دائدديا الم ددااا ايمددوصية   صدد بدد ملي .7
 396 . 

 صيي      ماندددد 29    6ال ددددمهان   تددددااهِ جهانلشددددا     لم هدددد  صددددن التلا دددديل أنظددددي :  .1
اع غيدددات الددد ين همددداا الددد ين الح دددان   تدددااهِ ف يدددا ال ددديي لدددن أ  ددداا ألدددياد ال شدددي   

   6    3هدددد   ا6333انتشدددااات : كتاعخاندددة  يددداا    ياعدددان نا دددي   ددديو   تهددديان   
 . 661  – 619ا الصياد   د.ل اد ر   الم طن   المغمد لن التااهِ     76 

 . 269    6    2جاصع التمااهِ   ص  .9
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أبددن  سدد ون   ر دد  الدديفمن بدددن صحمدد    ال  ددي وديددمان الم تددد أ والخ ددي لددن أيدداا ال ددديل  .61 
ك ددي   ضدد ط المددتن ووضددع فمابددي  وال  دد  وال يألددي وصددن را دديه  صددن  و  ال ددسطان األ

ولهاامدددددددد  : االمددددددددتا  :  سيددددددددل بددددددددحادا   صياج ددددددددة : د.مددددددددهيل عكدددددددداا   داا الللددددددددي   
 . 595    5ا     6911هد 6611 2ع

تياو األغمع وكيماو فتا يصل قيهة جمألين صن : يمي ه ا الاهي بين نافية اات  نهي أ .66
نافية اتياو كيماو وهصا لن نهي بتل لن ص ياة بتل   صياه ه ا الاهي غ هيا وداكاة اال 

لم هد  صدن التلا ديل انظدي : ص لدف ص هدمد   فد ود ال دال   انها ر عة و الحة لسشديل .
د. صامجهي متمدا   تيجم  صن اللاامية الدا ال يأليدة صن المشي  الا المغيل   اهتماا : 

و  تيجمددة الددا ص سددس كسيددة السغددات لددن ي   أمددياج مدد هان ليفددان القي ددن   قدد صتها كمشدد
جاص ة عغ اد وهم ج ج صن صتطس دات نيدل داجدة الد بسما ال دالن لستيجمدة عالسغدة اللاامدية   

  كددددن   بسدددد ان  ا ل ددددتين 63ا    2112هددددد 6623كسيددددة السغددددات   جاص ددددة عغدددد اد   
ت سيقدات بس انيدة وتااهخيدة وأ يهدة ووضدع اليد  نقس  الا ال يأليدة وأضداا   الخولة الشيقية 

ا   6956هد 6373ماكيس رماد   صط  ة الياعطة   عغ اد   كلهاام  : عشيي لين يس و 
 591 . 

بددود القل ددا  : ن دد ة الددا القل ددا  وهدد  أتددياو ص دداكاه  لددن الصددحااس   وهدد  اهددل فددل  .62
ي د،امن ال  داد والغيداض صدن وااج داألاد  بديوان صمدا يسدن أيضدًا كدانما و فاد كال  و   وتي 

عحددي الددديوس ولهددد  رسيدد  ص يادددة أمدددمها مدديدا    كدددان الت ددداا يقصدد ون بودهددد  ل يدددع صدددا 
س وال يطداس وغييهدا    ي س من  أليه  صن الثيال وغييها ولشدياج ال دماا  والمماليدئ والقاد

وطق دد ا   وايث ددا   وأل ددي ت    واالاس   وألددي  اغسددما   وصالددما  وصددن أهدد  طددمائله  : بيكددما  
طددا   يشددقمع    وهددنقدد   ددااوا  مااعصيددة   ولديه  طمائددف أ ددغي   اغسدما   وألمددئ   وهدد

  وغيدديه  . ت  دد ُّ   ص ياددة مددغاا  لددما   وأل انلددا   وأل اددا   وقدديا بمكسددما   واعوجدديطن امقو 
وصددن ال دد يي   بددماد ص ياددة اتددياا  ليمددخاً  26قصدد ة بددود القل ددا  وهددن تقددع رسددا ع دد  

عالدد كي ان المغددمد قدد  تمجهددما الددا بددود القل ددا  صددن ب األي ددان وصاهددا الددا داألادد  بدديوان 
لااضدين مديطيته  رسدا ص ظد  صد نها وصاهدا ات هدما الدا بدود الدون والسلد  وقتسدما وأمدديوا 

 دًا لقتسددما رد د ك يددي صدن مدد،انها وصاهددا تمجهدما الددا بدود القل ددا  وهدد  أكثدي صددن التديو ردد
رسدا بدود ر د ك يي صاه  بياما هيل صن ت قا صاه  ون حدما ع د ها لدن لديض مديطيته  

الا دددم    مدددييا ال دددسطان جدددود  :. لم هددد  صدددن التلا ددديل أنظددديالقل دددا  واومددديا وغييهدددا 
ا بيِ اليألما   بدمس الد ين أبدن ر د    صحمد  بدن أبدن طالدا  65ال ين صال يتن    

أفدد   ي لددن ر ائددا ال ددي وال حددي   ط ددع عمط  ددة الميفددما لدديهناألنصدداا    نخ ددة الدد ه
ابدن عطمطدة ا  246ا    6145هد 6216أرضاج االكادصية ايص ياطماهة  عطيألما    
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صحمددد  أبددددم ر دددد    بددددن ر دددد    بددددن صحمدددد    تحلددددة الاظدددداا لددددن غيائددددا ااألصضدددداا    
  الة   بيددديوت ار ائدددا األمدددلاا   تحقيدددص : د.رسدددن الماتصدددي اللتدددانن   ص م دددة اليمددد

   5   أبدددن  سددد ون   تدددااهِ  ا 357و   354    6ا     6915هدددد 6615  6ع
ال ددددديمطن   ا  651  – 654    6ا القسقشدددددا      ددددد ب االرشدددددا     513 

 دالب   داا  دادا جود الد ين ر د  الديفمن   تدااهِ الخسلداج   رادن بتحقيقد  : ببدياهي  
ا كتاع ن   عكيها   التديو  555  – 556     6997 6عوداا المااا   بييوت   

لن ص للات ال اف  وص،انته  لن التااهِ ايمدوصن فتدا اوامدط القدين الثالدث اله دي    
ا  لا   دكتي  بيب    تااهِ أدبيات دا بيديان  34داا الثقالة   بييوت   بو.ت    

هدد  6339ان   أبن مياا   تهي  اوبي   اعصيانة قين با   تا  غا عقيت صلت  ع يس   كتاعل
ا عااتملدددد    التدددديو   بلماصددددة تااهخيددددة وجا ددددية   عحددددث صاشددددما لددددن دائدددديا  16    2 

الم دددااا ايمدددوصية   يصددد اها عالسغدددة ال يأليدددة : افمددد  الشددداتااو  ومبدددياهي  عكدددن ود.ر ددد  
  صددادا  5الحميدد  يددمنس   يياج هددا صددن ق ددل وعااا الم ددااا : د.صحمدد  صهدد   رددوا   صدد 

 . 51و  56  – 69و   67التيو    

أنظدددي : الا دددم    مدددييا ال دددسطان جدددود الددد ين  دددان  جنلم هددد  صدددن التلا ددديل ردددن جدددم  .63
ا ص تملن ق وهان   فم    بن أبن ع،ي بن افم  بن نصي   تااهِ  65صال يتن    

 ا   عاهتمدددداا وتصددددمي  الحمابددددن واللهددددااس : دكتددددي ف ددددين نددددمائن   ص م ددددة ط ددددع هددددك  
   5 ابدددددن  سددددد ون   تدددددااهِ   ا 515هدددددد   6339وصاشدددددماات أصيدددددي ك يدددددي   تهددددديان 

وه مي  دوبن أو جيجن ا صيي مان    صيي صحم  بن مي  بيهدان الد ين  ماوند   595 
دامدد ه نهدد  بدداها تددااهِ اوضددة الصددلا   بدديمه بدديونلااش كدد  نظيددي دااد بيددات لاامددن 

ا  مانددددد صيي    633و   11   5هددددد  ا6339كتاعليوبدددديها    تهددددديان   ه ددددي    
ا الصددياد   د.لدد اد ر دد  الم طددن   المغددمد لددن  76    3  ا 6  ف يددا ال ددييتددااهِ 

.صحم   الب داود   الحياا ال يامية لن ال ديا  دا الق اع 661  – 619التااهِ    
لدددن رهددد  ال ددديطيا المغمليدددة   صط  دددة القضددداج   الا دددف   مدددار ت جاص دددة عغددد اد رسدددا 

ا ص نس   د.ف ين  63  وهاص  62ا   هاص   6971هد 6391ط      عغ اد   
  صطدداعع تددين   أطسدس تددااهِ ايمددوا   تصددمي  وامدد  الخدديائط   جيملددانن د  أجممددتين 

  ا 6917هدددد 6617 6عمدداغالماا   الاابدددي : ال هددياج لألردددوا ال يألددن  القددداهيا    –واه 
ا الغاصدد     مدد   بددن صحمدد    اللتمفددات ايمددوصية لدد ود الهادد  وال ددا  وتددااهِ  261 

   ا 6236-766هددددد 429–92ايمددددوصية لددددن المشددددي  فتددددا الغدددد و المغددددملن  ال ولددددة
وه دددددددمي  جمتشدددددددن    555  – 556و   551ا    2111 – 6999اليهددددددداض  
  ي   تيجمدد صادد  أقدد ا ال صددما فتددا ال صددي المتددت أاصياددمس   تددااهِ عخددااس    لدداص ي  
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ال   صطداعع ال داداتن   ااج د  وقد ا لد  : د.يحيدا الخشدورسص رسي  : د. افمد  صحمدمد  
مان   د.أفمدددددد  يا مددددددس 647  – 646االرونددددددات الشدددددديقية   القدددددداهيا   بددددددو.ت    

ال دد ي    تددااهِ الدد ود ايمددوصية وص  دد  األمدديات الحاكمددة   نقسدد  رددن التيكيددة ب هددادات 
 614    2وت سيقات : د. افم  ال  ي  مسيمان   داا الم ااا   صصدي   بدو.ت    

نسن لدددددين   الددددد ود ايمدددددوصية   تيجمدددددة : صحمددددد  ا بدددددمد   مدددددتا 619و   617  –
 دد حن لدديعات   أبدديا رسددا تيجمتدد  ورسددص رسيدد  : صحمدد  أصددين دهمددان   صددع أضددالات 

   2ص،ت دددددة ال اامدددددات   دصشدددددص   بدددددو.ت     وتصدددددحيحات : عااتملددددد    و سيدددددل أدهددددد  
ة الطداهي بي ديس لدن صصدي   داا الللدي لدا ميوا   د.صحم  جماد الد ين   دو  522 
ا ق وهاددددن   أفمدددد  غلدددداا    تددددااهِ جهددددان  اا    612ا   هدددداص   6941ن   ال يألدددد

 . 213كتاعليوبا   تهيان   بو.ت   

ص ياة  مااعا : هن كماا تقدع رسدا فدالتن نهدي جيحدمن   قصد تها ال ظمدا بهيطدل ولهدا  .66
قصدد ة ا دديس لددن  يامددان   وهددن كددماا وامدد ة جسيسددة كثيدديا المدد ن صمتدد ا ال مددااا   كثيدديا 

والمااعد والم اا  والش ي واللماك  والخييات   تصاع ليها  يال القطن والصما  ال  اتين
  واليمج  لن بوده  ص  ن ال ها واللضة او أ  ص  ٍن   ي   بال ان راصة ي ااه  صدن 
صتدداجيا األتددياو واقتادداج الممابددن   صددن اك ددي صدد نها ال يجانيددة وهددن صت ددي الغ هددة   صددن 

وغييهدددا . لم هددد  صدددن  يدددما   تدددمعواا   كددديداان    دددماش ددديس : هددد اا مدددا    صددد نها اال
التلا دديل أنظددي : أبددن ارددث  اللددملن   أبددم صحمدد  اضددا   اللتددمب   صط  ددة ص سددس دائدديا 

   6  ع الم دددااا ال ثمانيدددة   فيددد ا  عددداد الددد كن   الهاددد    داا الاددد وا ال  يددد ا   بيددديوت
ي  بددن صحمدد    ا اال ددطخي    ابددم امددحا  ببددياه 237  – 235    7بددو.ت     

ا ابدن فمقدل  316  – 399ا    6927هد 6364ص الئ الممالئ   بيهل   لي ن   
ا 6931  2ع   أبم القام  بن رسن ال هي ن الاصي ن    دماا األاض   بيهدل   ليد ن  

اف دددددن   ا المق مدددددن  ابدددددم ر ددددد    صحمددددد  بدددددن افمددددد   612  – 616    2    
   2ا    6914ا   بيددديوت   بيهدددل   ليددد ن   لدددن ص يلدددة األقدددالي    داا  دددادالتقامدددي  

ا الق وهان  عكيها بن صحم  بن صحممد     اا ال ود وا  اا ال  اد  214  – 216 
ا بدديِ اليألددما   نخ ددة الدد هي    527  – 525  داا  ددادا   بيدديوت   بددو.ت    

 223 –  226 . 

سه  لهد  مدمد الشد ي الخ ا : ه  جيل رظي  صن األتياو   وه  اليش همن األتياو لن ب، .65
مي  يضيألمن الدا ال دماد   كدتنه   داف صدن وه   الان  اف ي ما قيا  ا وه     م 

الهامد   و اف أبي  ظاهي الح ن وال ماد   وال   يقع صن اقيص الخ ا ه  صن اهل 
القياطص واألق ية  األو ان ال ين ي ت ي ون بيع أوالده  وامتيقا  ع ضه  ع ضًا   ل امه  
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مد بال بدديعًا ي ددييًا ب اددن صددن الطددين   ولهدد  الخيكاهددات صددن  شددا غ شدديت بس د ه  صددنابايدت 
أمما  وفماصات   ولديه   سدص صدن الم دسمين ي قداد أنهد  ي هد ون رسدا أأللدف ص دس  ت داا 

ولن بوده  ر د ك يي صن الم اج    وكتاتيا لت سي  الص يان القدي ن اللديه      و اا  
 اقان   او  اقان الل يي   وقصيه ع يد  ردن الاهدي  ي سقا صسله  بسقا  اقان  وقيل  يع

تقددع بددود الخدد ا  سددف عددال األبددمال ءال األادد ء   يحدد     أصددا  سيلتدد  ليدد را  اقددان عدد    
 ديس وجد ج صدن نهدي نافية الخ ا صن بيقها جد اا يقدع بدين ال  دل وال حدي صدن ال هدة اال
ا    ا اس   ونادي الها بدبتل   وصن جامألها نافيدة ال ديهي   وصدن غيألهدا ال  دل   وصدن بدم

 . لم هد  صدن التلا ديل انظدي : تمتاع بوده  ع،ثيا ن مها وهدن  ات  ديوا ر يد ا وص مدماا
ا 6947ن   رو  الالي ة   صط  ة بيهل   لي ابن امت    أبم رسن أفم  بن رمي   اال

ا ابددن لضددون   أفمدد  بددن ال  دداس بددن اابدد  بددن فمدداد   امددالة  666  – 639   
لددددن و ددددف اليفسددددة الددددا بددددود التدددديو والخدددد ا والدددديوس والصددددقال ة مدددداة  ابددددن لضددددون  

فققهددا ورسددص رسيهددا وقدد ا لهددا : د. مدداصن الدد هان   صط مرددات الم مددع    926هددد 319
 649ا    6941هدد 6379ال يألن لن دصشص   المط  دة الهابدمية   دصشدص   ال سمن 

  الدددد ها ا الم دددد مد    أبددددم الح ددددن رسددددن بددددن الح ددددين بددددن رسددددن   صدددديو  672  –
وص ادن ال مهي   تحقيص : صحن  ال ين ر   الحمي    الم،ت ة ال صيهة لسط اردة والاشدي 

ا الم ددددددد مد     611  – 671    6ا    6911هدددددددد 6611بيددددددديوت   والتمعهدددددددع 
بتصدددددحيح  وصياج تددددد  : ر ددددد    أمدددددماريل الصددددداو    داا التا يددددد  واالبدددددياا   رادددددن 

ا أبدددددددن  654و  636و  72و  55ا    6931الصددددددداو  لساشدددددددي   القددددددداهيا   
ا المق مددددن   اف ددددن  396  – 391و   319   2فمقددددل    ددددماا األاض    

ألداه ددن   أبدم ر دد    صحمد  بددن ر د      ن هددة المشددتا  ا   341   2التقامدي     
   2  62    6ا     6919 6علدددددن ا تددددديا  اآللدددددا    ردددددال  اللتدددددا   بيددددديوت   

الحمددم    يددداقمت بدددن ر ددد      ا  961و  121و  497 و  411 و  471 
الق وهادن  ا  349  – 347    2ص    ال س ان   داا الللي   بييوت   بدو.ت    

ا  653ا ص لددددددف ص هددددددمد   فدددددد ود ال دددددددال      515  – 516  دددددداا الدددددد ود    
الددد اقمقن   د.ف دددين رسدددن   دولدددة ال سغددداا الم دددسمين لدددن فدددمض اللملغدددا   داا اليادددابيع 

ا دنسمل   د.ا   تااهِ يهمد الخ ا    636  – 631ا    6999ع   لساشي والتمعه
  2  عنقس  الا ال يألية وق ا ل  : د. مهيل عكاا   داا ف ان لسط ارة والاشي   دصشدص 

مددددددددتسي   ا ددددددددي     كم  643و  665و  663  – 637   ا 6991هددددددددد 6661
اامدات اللس دطياية صتدملن  صط  دة ل ادة ال  فمد  بص ياطماهة الخ ا وصييا ها   تيجمدة : 

 . 73    59ا    6971  دصشص   
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نهدددي  ااد : كدددان كثيددديًا صدددا ي دددما عحدددي جاددد    أو عحدددي  دددمااعا   كدددان ضدددحًو يغطيددد   .64 
القصددا ولدد  ي،ددن يصددسب ل دديي ال ددلن ليدد    وكددان ي ددتق ل صددن بددمال  الشدديقن صيدداه نهددي 

جيحدددمن  مددديحمن   كمدددا أن الددد ود المتا مدددة ل دددافل عحدددي  ااد الشددديقن بدددين لمدددن نهدددي  
ومددديحمن ت  ددديا عملددداعا التيكمدددان الغددد    كدددان هددد ا ال حدددي المددديما الق ددد  ال ادددمألن صاددد  

بال أند      ئ بال أن  ل  تقد  راد  فالدة هد ا ال حدي قيهدة والفتدا بيدتمصشهماًا عمصائ  ال 
رادد  هدد ا ال حددي رسددا نحددم صددن صدديفستين صددن لدد  نهددي مدديحمن قصدد ة الغدد  التددن     كددي أندد

ل ددتين    كددن    ال  يدد ا او الح يثددة ولم هدد  صددن التلا دديل أنظددي :مددماها ال دديل القيهددة 
ا لمص ددداا   صدددماهس    529و   512وهددداص    699بسددد ان الخولدددة الشددديقية    

ايمدددوا لدددن رظمتددد  األولدددا آصدددن القدددين الثددداصن فتدددا القدددين الحددداد  رشدددي صددديود (   
ا    6977 6ع تيجمدددددة : يامدددددين الحدددددال    داا الطسي دددددة لسط اردددددة والاشدددددي   بيددددديوت  

 36 . 

: وهن صن الم ن الخ اهة   ليها جماصع لسصوا   وليها جاصع  أو آمق ن(  ينقص ياة م .67
الم ياة يمج  جاصع ألهل مماا ال ين ي،ثيون رسدا ك يي ألداج  وا ال م ة   ولن ه ِه 

أبدم فاصد     تقع لن بيقن مق ين ص ياة ممه . لم ه  صن التلا يل أنظي : ال سغاا ر دًا 
 دة االر دال   عدااهس   الغيناطن   صحم  بن ر   الديفي  األن ل دن   تحلدة األل دال ونخ

ا أبم الل ا   رماد ال ين امماريل بن المسئ االلضدل ندما الد ين   تقدمه   5    6925
ال س ان   ارتاا بتصحيح  وط    : اهادمد وال دااون صداو كدمكين دي دون   داا الط اردة 

 . 11  – 17    6161ااهس   ال سطانية   ع

الدون : وهد   دداف صدن األتددياو يق دممن الددا أاأل دة ق ائددل   داا صمسلدة صسددئ الدون يقدداد  .61
قصما وصتا هات لدن غيدي هد ِه الم يادة ياتقدل لس د،ن ليهدا   بياد  لها آص ه(   ولمسله  

وألين  افا ال يهي صصاهيا   وق  كان صسمو الون نصااس لن ره  الخولدة ال  امدية 
ا ااتد وا ردن الاصديانية وطديدوا صدن كدان لدن بودهد  صدن 932هدد 321  بال ان  ع   ماة 

االماقلة والق اومة ال ين جاجوا ل وده  عتصي صدن صسدئ الديوا   وهاداو صدن  كدي ان صسدئ 
الون نصيانن   أصا راصة أهل صمسلت  لقد  كدانما كلداا ي  د ون األ دااا   تمجد  لدن بدود 

عددال الددون وهددن تقددع رسددا اأس ج ددل لددن أمددلس  طيهددص وفماليدد  الددون قس ددة ت ددما قس ددة 
ج دداد بدداهقة   يحدديس مددما هدد ِه القس ددة كددل يددما ألددف اجددل صددن أهسهددا صيت ددمن لددن السيددل 

 – 693    6والاهدداا . لم هدد  صددن التلا دديل أنظددي : الم دد مد     صدديو  الدد ها    
  ن هدددددة  ا األداه دددددن 654و  636ا الم دددد مد    التا يددددد  واألبددددياا     695 

ا يددداقمت الحمدددم    ص  ددد  ال سددد ان    935و   966و   917   2المشدددتا     
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 – 616تقدددمه  ال سدددد ان      ا او اللددد ا  1    5و  262    3و  46    6  
 615 . 

قيقددِي وت اددن عالسغددة اآلس او آاآل ( : وهدد   دداف صددن األتددياو   كددانما ي دد،امن ص ياددة  .69
يظهي لسمماكا  ل رظي  باهص ي قاد  ل  جاطي طا ج التيكية أاأل من اجًو   لن بوده  

أفدد  الم ددمد صددن عحددي القدديا   وليهددا قس ددة فصددياة ت ددما قيقدديس وهددن صاي ددة الي ددتطيع 
 . 265 – 266اليها . لم ه  صن التلا يل أنظي : أبم الل ا   تقمه  ال س ان    

أكثي األتدياو عابغيد : وه  جيل رظي  صن األتياو   ص ظمه  نصااس     كي راه  أنه   .21
بدديًا وأبدد ه  أقدد اصًا رسددا القتددل   وهدد  يحسقددمن لحدداه    لددن صدد ياته  ردد د صددن الم ددسمين 

ال لسشدددتاج ولسصددديف  ان هاددداوو صددداه  صدددن يددد ر  ايددد دون ال  هدددة الدددا الاصدددااس  وهاددد
ولسمطددي ولسدديهب ولسشدد ي ولسادداس ولسدد وال ولساهدداا ولسيددل ولددألاض ولسمددمت ولسمدداج والدديل 

دد  أ هددات ولدديس رادد ه  فصددمن   اك دديه    كددان ال ابددغيد ي دد،امن لددن  يقلددن ال ددماج ي  ُّ
وله  صسئ ل  أر اد ك ييا صن ال ا    له   مانية ومد  من ص يادة كدل صاهدا تدماع  أ د هان 

غاية عالا   واليلاج . لم ه  صن التلا يل أنظي : أبن لضدون  امدالة   بوده  وألغ اد   
ا الم ددد مد     211    61  ا الم ددد مد    صددديو  الددد ها   661  – 617 

ا يداقمت الحمدم     695ا الغيناطن   تحلة األل دال     653التا ي  واألبياا    
 – 419  ددددداا الددددد ود      ا الق وهادددددن  323و   322    6   ص  ددددد  ال سددددد ان 

 461 . 

ا ص ددددددتملن ق وهاددددددن   تددددددااهِ ك هدددددد ا    36    6ال ددددددمهان   تددددددااهِ جهانلشددددددا      .26
ا ول    ابااد جن    76    3  ا 6    ي  تااهِ ف يا ال ي   مان صيي  515 

صااكم بملم صغاصيات  وامتلشالات   تيجمة : المق ا ف ن ف ين الياس   صياج ة : ممييا 
ا 6959ر اا   تق ي  : ج لي  يداع   داا صاشدماات ال صدي    صط  دة أمد     عغد اد   

  تددااهِ الدد ود ايمددوصية ع مدديا ا ال دداداتن   د.أفمدد  صحمددمد   3  صق صددة اللتددال    
فمد  ا ال اداتن   د. أ 269ا    6917وفضااتها   ص،ت ة نهضة الشي    القاهيا   

  القدددااا الها وألاك دددتانية وفضدددااته    ص،ت دددة نهضدددة صحمدددمد   تدددااهِ الم دددسمين لدددن بددد 
ا لاص ي    ااصيادمس   تدااهِ  694الشي    صطاعع م ل الشي    القاهيا   بو.ت   

 . 213ا ق وهان   أفم  غلاا    تااهِ جهان  اا     679ااس    عخ

 اان او آالدديان( : أقسددي  الدديان ي،ددمن نحددم الثسددث صددن األقسددي  لددن صثددل ج هدديا بددين ال حيدديا  .22
ونهددي الدديس   ونهددي المسددئ يختيقهددا طددماًل   يحدد  هدد ا األقسددي  صددن الشددي  وال اددمل نافيددة 

ددال دديهي   وصددن الغدديل بددود الدديوا وصددن الشددم يع وألا ادداو الخدديع   يقددع هدد ا اد عحددي الل 
   لن هد ا األقسدي  األقسي  لن صاطقة تلثي ليها االنل ااات وال  اد   وهن  ات  ييات   
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ف قيهددة وردد د صددن المدد ن صاهددا بددم،ما   بدديوان  عددال األبددمال   صددوع كدديد وغييهددا  الدد 
  ما  ددحياوهمن مدد،ان األقسددي  ج سيددمن وهادداو قدد  اصددا قصدد ة األقسددي  لهددن ص ياددة بي رددة 

صسله  وص ظ  الااس نصااس وهااو صدن ي  د  األ دااا   ي لثدي لدن بودهد  ص د ن الد ها 
  األبي  اللضن أفمي المحئ وص ادن ا يس . لم ه  صن التلا ديل انظدي : أبدن فمقدل 

ا المق من   أف ن التقامدي     362و   337و   333    2     ماا األاض
المهسهددل الخ اجددن   اليمددالة الثانيددة ألبددن دلددف  ا أبددم دلددف   ص دد ي بددن 376   2 

  تيجمددددة  اوأنددددس  الدددد و  اافالددددة القددددين ال ابددددي  نشددددي وتحقيددددص : عطدددديس بملغددددا كددددم 
وت سيدددص : د. صحمددد  صايدددي صيمدددا   صط  دددة صخيمدددي   ردددال  اللتدددا  القددداهيا   بدددو.ت   

و  122و   121    2ا األداه دددددددددددددن   ن هدددددددددددددة المشدددددددددددددتا      62  – 61 
و  646و   634    6ياقمت الحمم    ص    ال س ان    ا  131  – 121 
  ل ددتين    كددن   بسدد ان الخولددة  652ا ص لددف ص هددمد   فدد ود ال ددال      379 

 . 36س   ايموا    ها لمص اا   صما  263  – 266الشيقية    

ص يادددة همددد ان : هدددن بسددد ا وامددد ة وجسيسدددة القددد ا   كثيددديا األقدددالي  واللدددما   التتحدددت مددداة  .23
ا 463هددد 23ا   ا  ع ددث الخسيلددة رمددي بددن الخطددال ءاضددن   رادد ء مدداة 466د هدد26

رسددا اللملددة وص دد  جيهدي بددن ر دد    ال  سددن الددا ص ياددة همدد ان     المغيديا بددن بدد  ة راصسدد
اؤه  اا   لم ياتها أاأل ة أبمال صن الح ي    ب466هد 26للتحها   لتغس ما رسيها ق يًا ماة 

لم هدد  صددن التلا دديل أنظددي : الدد و ا    أبددم  . ن ال  دداتينطددين   وليهددا اللثيددي صددصددن ال
داا   الح ددن أفمدد  بددن يحيددا بددن جددابي   لتددمب ال سدد ان   عابددياا ل اددة تحقيددص التدديات 

  ا الي قدددمألن  316  – 312   ا 6913هدددد 6613 6عص،ت دددة الهدددود   بيددديوت   
    داا ااو ال سددد ان   وضدددع فمابدددي  صمددد  أصدددين ضددد أفمددد  بدددن أبدددن ي قدددمل بدددن ج لدددي ا

أبددم ج لددي بددن الط ددي    ا  12   ا 2112هددد 6622  6عاللتددا ال سميددة   بيدديوت  
ا    6914هدد 6617  6  عجيهي  تااهِ اليمدل والمسدمو   داا اللتدا ال سميدة   بيديوت 

   2ا أبددددددددن ارددددددددث  اللددددددددملن   اللتددددددددمب     539  – 535    2و  396    6 
ن فمقدددددل    دددددماا األاض   ا ابددددد 691ا اال دددددطخي    ص دددددالئ الممالدددددئ    41 
و  392و   316    2  ا المق مددددددددددن  اف دددددددددددن التقامدددددددددددي   341  – 351 
ا ال ،ددي    أبددم ر دد    بددن ر دد  ال  هدد    ص  دد  صددا امددت    صددن أمددماج الدد ود  393 

تحقيص: صصطلا ال دقا   صط  دة ل ادة التدتليف والتيجمدة والاشدي   القداهيا     والمماضع 
ا  474  – 472  2داه دددن   ن هدددة المشدددتا     ا األ 556    2ا    6969

 . 665  – 661    5   ياقمت الحمم    ص    ال س ان 
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ص يادددة ت يهددد  : وهدددن ص يادددة ف ددداة صدددن صددد ن ا األي دددان   رددداصيا كثيددديا ال ددد،ان وكثيددديا  .26 
الخيدديات   ال اصددة ت دددميها تددماه    وهددن تقددداال ص ياددة  ددمس لدددن رظمتهددا   لهددا غمطدددة 

ثمدددداا   ت ددددي   ولهددددا األنهدددداا   وتمدددد  لددددن مددددمادها األبدددد اا   صسيحددددة   وهددددن كثيدددديا ال
ا يصدددة األمددد اا   ليهدددا صددد ااس ف ددداة   وجاص هدددا يقدددع لدددن ومدددط الم يادددة . لم هددد  صدددن 

أبدن  يدا عدة   أبدم القامد  ر يد    بدن ر د      الم دالئ والممالدئ    التلا يل أنظي :
   2 دددماا األاض     ا أبدددن فمقدددل   621  – 669ا    6119بيهدددل   ليددد ن   

داه ن   ن هة ا اال 371    2ا المق من   أف ن التقامي      334  – 335 
 63    2ا ياقمت الحمم    ص  د  ال سد ان     412و  411    2المشتا     

   6تحلة الاظاا    ا أبن عطمطة    616  – 611ا أبم الل ا   تقمه  ال س ان    
 695  كدددن   بسددد ان الخولدددة الشددديقية     ا ل ددتين  253و   252و   269 
–  697 . 

ن هددة كثيدديا ال  دداتين واألنهدداا ص يادة صياغددة : هددن صددن صد ن أقسددي  ا األي ددان   وهددن ص يادة  .25
ءقيهدددة المياردددنء لحددد لت وت ادددن واللماكددد  والخيددديات والغدددوت   كدددان أمدددمها قيهدددة المياغدددة 
وهن تسن ص ياة اادبيل لدن الل دي  القيهة وقالما صياغة   كان الليس ي ممنها الياع هيو   

  لهددا أنهدداا ردد ا   ونددماب كثيدديا ولهددا مددما وفصددن واألدد  وقس ددة . لم هدد  صددن التلا دديل 
ا أبددن فمقددل    ددماا  626  – 669ابددن  يدا عددة   الم ددالئ والممالددئ     أنظددي :

ا أبددم دلددف    377    2اف ددن التقامددي       ا المق مددن  335    2األاض    
و  469    2   وهاصشدددددها ا األداه دددددن   ن هدددددة المشدددددتا   36نيدددددة    اليمدددددالة الثا

ا يددددددددداقمت الحمدددددددددم    ص  ددددددددد   121و   124و   412  – 411و   79 
  . 399 – 391ا ابم الل ا   تقمه  ال س ان     53    5ال س ان   

د  بودهد  الق د   .24  طا  أو آبود الخطدا( : ن د ًة الدا الخطدا وهد   داف صدن االتدياو   ت  ُّ
هن أود بدود   ت داوا الصدين   وت د  ص يادة قم دم ثالث صن اق اا صمسلدة تدماان   بودهدال

  الخطا وقار ا بوده    وهطسص رسا بوده  عالسغة الصياية أم آجا ن تشم  من قدم ( 
وأطسص رسيه  أيضًا آقيا طا ( والتن ت ان عالسغة التيكية والمغملية السمن األمدمد  مد،ان 

ال ياية التن انتشيت لن بوده  المانمهة   وال م ية   أه  الم تق ات  بود الخطا و ايمن  
والم ممية لضًو رن انتشاا ال يانات ال ماوهة وصاها الم يحية   ن ب الخطا لن ليض 
مدديطيته  رسددا تيك ددتان وصددن  دد  بددود صددا وااج الاهددي ع دد  اطددافته  عال ددسطان ال ددس مقن 

  أنتهدا نلدم ه  رسدا هد ِه الد ود رسدا يد   6666هدد 534ما ي لن ص يكدة قطدمان مداة 
ا . 6263هددد 461 مااعصشدداه صحمدد  وكمجسددئ  ددان المغددملن وألمددمت   ددي صسددمكه  مدداة 

 – 617لم ه  صن التلا يل أنظي : الاظاصن ال يوضدن ال دميقا     جهداا صقالدة    
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ي مريين   فم ا    يل تااهِ دصشص   صط  ة األعاج الا القون ن   ابم ي سا  611  
ا ابددن يمنددة التطيسددن   بايدداصين ال ادداا  األن ل ددن   افسددة  275ا    6911بيدديوت   

  ا 6965   6  عرن ال  يهة : ر اا ف اد   المط  دة الشديقية   عغد اد    باياصين   تيجم
ا ابددن ال ددمع    جمدداد الدد ين أبددم اللددي    الماددتظ  لددن أ  دداا المسددمو واألصدد     641 

 – 94    61   هددد 6351   6  ع ل ثمانيددة   الهادد صط  ددة ص سددس دائدديا الم ددااا ا
ا أبن األ يي   أبم الح ن رسن بن أبدن اللديا صحمد  بدن صحمد  بدن ر د  اللديه     97 

اللاصددل لددن التددااهِ   تحقيددص : د. صحمدد  يممددف الدد قا    داا اللتددا ال سميددة   بيدديوت   
ا الا دددددددم    مدددددددييا 361  – 339    61بو  323و  369    9بدددددددو.ت    

ا  65و  66  وصددددتن   63وهدددداص    34ال ددددسطان جددددود الدددد ين صال يتددددن    
تدددااهِ  د مدددس م    ا تصددديه ردددن رمددداد   ال اددد اا    الشددديِ اللدددتب بدددن رسدددن بدددن صحمددد  

ا   6911هدد 6361رات   صصدي   م ال ين صحم  بن صحم  اال لهانن   صط  دة المممد
 93و  51    2ا ال دددددددددددددددمهان   تدددددددددددددددااهِ جهانلشدددددددددددددددا      255  – 256 
 – 661    6    2الهمدددددددددد انن   جدددددددددداصع التددددددددددمااهِ   صدددددددددد ا  624و   622و 
 ا ها ص تملن ق وهان  تااهِ ك   626و   669  – 667 و  665 و  666 

ا أبدددم اللددد ا   المختصدددي لدددن أ  ددداا ال شدددي   رسدددص رسيددد  ووضدددع فمابدددي  :  696   
  6ع ت  صحمددمد دّيددمل   صاشددماات   صحمدد  رسددن بيضددمن   داا اللتددا ال سميددة   بيدديو 

   2تحلددددة الاظدددداا    ا ابددددن عطمطددددة    13  – 12    2ا    6997هددددد 6667
ا صيي مان    تااهِ  617  – 656    6ا القسقشا       ب االرشا    536 

 . 73و   72    5ااوضة الصلا   

ال دمداج   لهدا  م دة أبدمال   : وهن ص ياة ق يمدة فصدياة ص ايدة صدن الح دااا   ص ياة  ص .27
ن كثيدديا ونهددي جدداٍا   وهددن عدداادا لقيألهددا صددن ال  دداد   تصدداع ليهددا  يددال صددن ليهددا ع دداتي

وهحدددديط عالم ياددددة مددددما   جاص هددددا يقددددع ومددددط الم ياددددة   التتحددددت مدددداة  الصددددما واللتددددان
ا ا  مدداا اليهددا ريدداض بدن غددا   لادد د رسيهددا وقاتسد  أهسهددا  دد   ددالحمه رسيهددا 461هدد 21

   6مق مدددن   أف دددن التقامدددي     . لم هددد  صدددن التلا ددديل أنظدددي : ال ولدددص بددديوع رددد ا
و  445  – 443و   353    6   ا االداه ددددددددن   ن هددددددددة المشددددددددتا   661 
و  54    6ص  ددد  ال سددد ان      ا يددداقمت الحمدددم   127  – 124و   165 
 57  . 

ص ياة الصيا  او آال يا ( : وهن كسمدة لاامدية األ دل اقت  دها األتدياو صدن اللديس صاد   .21
لت طسقددت رسددا يطسقمنهددا رسددا صقدداا الخددان    دد  ات ددع ص ااهددا  طمهددل   كددان المغددمدقددت و 

بيكدة  دان   كاندت صقدي األصيدي الم ن التن تاشدت فدمد ال ديا   وهد ِه الم يادة قارد ا بدود 



39 

التتي  افا الد ود الشدمالية آالقل دا (   وهدن ص يادة رظيمدة تقدع لدن ص دتٍم صدن  أصيي 
يمصين  وهقع عحدي الخد ا بديقيها  األاض   غيألن بود الخ ا وبمالي  ورسا نحم ص ييا

ل فتددا وجامأليهددا   وه ددي  نهددي ايتددل رادد ها صددن الشددماد والغدديل والددا الشددي  وال اددم 
 264لم ه  صن التلا يل انظي : أبم الل ا   تقمه  ال س ان    يصا لن عحي الخ ا   

ملددددد    تدددددااهِ ا عاات 651دددددد 657    6االقسقشدددددا     ددددد ب االرشدددددا     267  –
 صن ه ا ال حث . اا راها عالتلصيل لن صتن  لحات ر ا تح  . وق   676التيو   

ية وكشانية : هم بس  وامع ول  ص ن جسيسة وصاي ة وفصياة صاها دبمم ( غال آالصغ  او  .29
قع الصغ  بين ص ياتن عخااس ومميقا    وم،انها اهط صن وك  ون ف وهن نخشا   ي

  قص ة الصغ  ص ياة مميقا    ولهدا أ ادا االتياو   ليه  كان المسئ وهم  اقان الخماقين 
    بمعصدداجن   مددرشددي امددتاقًا صاهددا با ،ددث واغ ددي   صددايمي    الدد اغ    يااكددث   بمان

وليهددا نهددي ي ددما نهددي الصددغ  الدد   يصددل الددا ص ياددة مددميقا  وصاهددا يالدد  الددا   وغييهددا 
    مدد،ان صددن أهدد  القدديس ليهددا بدد دان   مدداغي    ص ياددة عخددااس وصا  دد  صددن ج دداد ال ددت  

ا  397لتلا دديل أنظددي : الدد و ا    لتددمب ال سدد ان    ا  شددم لغددن وغييهددا . لم هدد  صددن
 231    7   ا أبن ارث  اللملن   اللتمب  626  – 623الي قمألن   ال س ان    

ا ق اصددة بدددن ج لدددي   ابدددم اللدددي    الخدديا  و ددداارة اللتاعدددة   بددديب وتحقيدددص : د. صحمددد  
 – 615و   699ا    6916  لسط ارددددة   ال دددديا   ف ددددين ال أليدددد     داا الحيهددددة

ا  364    2أف ددددددددن التقامددددددددي       ا المق مددددددددن  662و   661و   611 
ا يددددداقمت الحمدددددم    ص  ددددد   691و   696    6   داه دددددن   ن هدددددة المشدددددتا  اال

ا بيِ  231و   676    3و   676و   619و   355    6   ال س ان 
ا ابن ر   الحص    لن ال ين ر   الم صن  223  – 222اليألما   نخ ة ال هي    

صيا دد  االطددو  رسددا امددماج األص،اددة وال قددا    وهددم صختصددي ص  دد  ال سدد ان ليدداقمت   
   6  ع الحمدددم    تحقيدددص وت سيدددص : رسدددن صحمددد  ال  ددداو    داا افيددداج اللتدددا ال يأليدددة

مدد  بددن ر دد  حصحمدد  بددن ص    الحميددي   767  – 764    2    6956هددد 6373
تحقيدص : د. اف دان ر داس     بن ر   الما     الديوض الم طداا لدن   دي االقطداا   

 . 342   ا 6916   2  ع صطاعع هي ل ي    بييوت

: وهدن صدن بدود القل دا  تقدع رسدا مدافل ال حدي اوآ  مدا (أو آممدا ( ص ياة ميدا   .31
حدي القديا سدا بدط عر و كي انها تقع لدن  يدل ج دل  وصيماها صن أرظ  الميامن وأف اها

اهسهددا  لددن  ااجهددا تمجدد  ال  دداتين والميدداه الغ هدديا   ا  وهددن ص ددماا وت دد  ليضددة لست ددا  
يتلس  اهسها  مس لغدات    ،اها طائلة صن اليوا واليوس وه  اهل الصاائع ص سممن و ت

  ص ظ  دوا مد،انها ص ايدة صدن صاها ريألية ولاامية وأاصاية وتيكية وله  لغة  ا ة به  
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ه ِه الم ياة ك ييا بال ان الخيال وال صاا ق  لحص بها ع  ا اللتادة التدن  الخشا   كانت 
لم هدد  صددن التلا دديل انظددي :  .  يا ددا اليهددا ال سدد  ال دديداقن وق ددت بددين الدديوا والتدديو 

 – 311    6   ابن عطمطدة   تحلدة الاظداا ا  221بيِ اليألما   نخ ة ال هي    
 . 641    6ا القسقشا       ب االرشا     316 

 . 412و   595     5لم ه  صن التلا يل أنظي : تااهِ     .36

ك يدديا   قصدد تها ص ياددة الشددما ية او   ص ياددة بدديوان : وهددن ص ياددة تقددع لددن أاض مددهسة  .32
  بادداج ص دداكاه  صددن الح ددااا   يقددع جاص هددا لددن االمددما  ولهددا  (بددما اآأو  (الشددما نآ

 والتهدا يسق دمن بسقدا بديوان بداه . نهي جاٍا يختيقهدا   ليهدا صمضدع ي دما عاكمهد    كدان
األداه دن    ا 374    2   أف دن التقامدي    المق مدن  لم ه  صن التلا ديل أنظدي :

   3   ا يددداقمت الحمدددم   ص  ددد  ال سددد ان  121و   126    2ن هدددة المشدددتا     
ا أبم دلف   اليمدالة الثانيدة  397  – 394أبم الل ا   تقمه  ال س ان     ا 339 

 . 266ا ل تين     كن   بس ان الخولة الشيقية     64هاصشها و  و  65   

 . 412    5لم ه  صن التلا يل أنظي : تااهِ     .33

 . سمصات جغيالية والية را نهي ميسياغا : ل  ارثي رسا ص  .36

لدن ص يادة بتدل الدد   يمدي لدن ومددطها   يقددع نهدي اللمل دا ءبتدلء : وهددم صدن أرظد  األنهداا  .35
ج دددل قاق مندددا  ددد  يقت دددل نحدددم ال ادددمل صت هدددًا غيألدددًا لدددن  دددحااس يا ددع صدددن ردددين لدددن  يدددل 
تن صدن يصدا لدن عحدي ط يمدتان و  كدي اند  يدت ن اللضدة فتدادالقل ا  رسا بدمالن ص دا

أقصا الشماد والشي  صن فيث التمج  رمااا وهمي لدن ومدط نافيدة أتدياو كيمداو فتدا 
غدمع واتدياو الليمداو   يصل الا قيهة جمألين وهمي لن الح ود اللا سة بين نافية اتياو 

ي دي  كدئ  د  يت داوع الدا قيهدة تد را بس مدن    د  ا يمدي عدالقيل صدن بدود ال سغداا او فت
جامألددًا فتددا يا طددف وه ددي  الددا الشددي  وال اددمل وهمددي رسددا ص ياددة ال دديا  صددن جامألهددا 
وغيأليهدددا  لدددتن ت اوعهدددا لتنددد  مدددما يلتدددي  قددديل عحدددي الخددد ا ليصددد ب ألدددف نهدددي تصدددا 

لم هد  صدن التلا ديل أنظدي : أبدن  ا صدن جهتد  الشدمالية والغيأليدة .ص ظمها لن عحي الخد  
   2ا أبددددددددن فمقددددددددل    ددددددددماا األاض     627  – 624لضددددددددون   اليمددددددددالة    

ا ياقمت الحمم     341    2ا المق من   اف ن التقامي      393و   319 
 ا ابددددن 46ا أبددددم اللدددد ا   تقددددمه  ال سدددد ان     11و   17    6ص  دددد  ال سدددد ان    

لضل ال مي    بهال الد ين أفمد  بدن يحيدا   ص دالئ األعصداا لدن صمالدئ األصصداا   
   6ا    6926تحقيدددص : االمدددتا  أفمددد  عكدددن عابدددا   داا اللتدددا المصددديهة   القددداهيا   

ا ص لددددف  379    6ا ابددددن عطمطددددة   تحلددددة الاظدددداا     13  و   59هدددداص   
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انسدددمل   دا  66مدددوا    ا لمص ددداا  صدددماهس   اي 53ص هدددمد   فددد ود ال دددال      
 . 662و   631و   637د.ا.   تااهِ يهمد الخ ا   

لم هددد  صدددن التلا ددديل أنظدددي : القسقشدددا     صددد  ي األنالدددة لدددن ص دددال  الخولدددة   تحقيدددص :  .34
ا  99    2    6946يا    وعااا األابدددداد واالن دددداج   اللمهددددت   لددددر  ال ددددتاا أفمدددد  

د.صحم  جماد ال ين   دولة الظداهي بي ديس    ا ميوا   44عااتمل    تااهِ التيو    
 . 612هاص   

ص يادددة ايالدددة آيددد    دددم( : ي قصددد  بهدددا صاطقدددة األنهددداا ال ددد  ة   ت  ددديا عالسغدددة اليومدددية  .37
صاداطص تيك دتان الشديقية   ر ثدي ليهدا رسدا نقدمش أاصايدة  تض   و  Semirechieاتشي  

و  241و   664تان    تملدد    تيك ددا لم هدد  صددن التلا دديل أنظددي : عا. و  دداا ق ددما 
و  497و   415و   436و   526و   522و   564و   517 
 491 . 

ا الغاصددد     مددد   بدددن  647لم هددد  صدددن التلا ددديل أنظدددي : عااتملددد    تدددااهِ التددديو     .31
ا أداهدددددس   صحمددددد  صحمدددددمد   تدددددااهِ ال ددددديا   667صحمددددد   اللتمفدددددات ايمدددددوصية    

ود   ص،ت ددة نهضدددة الشددي    القددداهيا   والمشددي  ايمددوصن  دددود ال صددي ال دددس مقن األ
ا رابدددددما   د. مددددد ي  ر ددددد  اللتددددداب   الظددددداهي بي ددددديس   الم م دددددة  641    6915

 . 91المصيهة ال اصة لستتليف والتيجمة والط ارة والاشي   بو.ت    

 كا   : ل  ارثي رسا ص سمصات جغيالية والية راها .ا ص ياة او  .39

 . 644تااهِ التيو     لم ه  صن التلا يل أنظي : عااتمل    .61

بود القييغي   أو آالقيقي ( : ن  ة الا بود األتيو القيغي  ال ين كانما يقيممن لن مدهل  .66
ن(   له  بيت ر ادا وقسد  ي،ت دمن عد    ولهد  اأ  ونظدي وكدوا  تنهي اليات ن أو آاليان 

 ن صمعون يتلسممن ع  لن اوقات  دوته    أروصهد   ات لدمن ا ضدي   وه ظمدمن كدمك
عفدددل وال هددديا   تددد د أو ددداا المصدددادا الصدددياية لهددد  بنهددد  كدددانما صغددداييهن صدددن الاافيدددة 
األنثيولمجية لغييه  صن االتياو   ا  كان ب يه  أبقي وريدمنه  عا    ولد  ي،دن بد يااه  

والق د  اال دي كدان   ك دي صداه  بد و ممس ص ياة واف ا وهن صقي الخان   وكدان الق د  اال
  كدان الم دئ لدن بودهد   ا قيمدة ك يديا لدن  دادااته    وكدان ي  ب ائيًا ي ي  رسدا الصد

و  9أصييه  يسقا بسقا قاغان . لم هد  صدن التلا ديل أنظدي : عااتملد    تدااهِ التديو   
ا الصيان   بد ا الد ين فدن   ال وقدات بدين ال ديل والصدين   ص،ت دة  32  – 31 

 -ا عااتمل    التيو    625ا     6951هد 6371  6ع الاهضة المصيهة   القاهيا  
  صادا التيو  5بلماصة تااهخية وجا ية   عحث صاشما لن دائيا الم ااا ايموصية   ص 

 . 66و   31   
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 . 546لم ه  صن التلا يل انظي : عااتمل    تيك تان     .62 

 . 546لم ه  صن التلا يل انظي : عااتمل    تيك تان     .63

لتديو   وهدم بقسدي  ل ديب المد س   وأكثدي أهدل هد ا ام  جداصع ل ميدع بدود اهم تيك تان :  .66
األقسدددي  أهدددل  يددداا وصددداه  أهدددل قددديس    دددلات مددد،انها ردددياض المجدددمه لطدددس األندددما   

ت   كمدددا ي لثدددي لدددن أاضددده  ص دددادن رددد ا صدددن أهمهدددا ايلضدددسمن صدددن الط ددداا لحدددما الحيمانددد
ل دددا ال الدددوعواد   كمدددا ي لثدددي راددد ه  الم دددئ   واكثدددي الحيماندددات انتشدددااًا لدددن أاضددده  ا

والث الددا ال ددمد واألاانددا ال ددي  وغييهددا. لم هدد  صددن التلا دديل أنظددي : يدداقمت الحمددم    
و  561  – 566ا الق وهاددددددددن     دددددددداا الدددددددد ود     23   2ص  دددددددد  ال سدددددددد ان    

 . 662  – 639    6ا القسقشا       ب االرشا     591  – 519 

 . 647 لم ه  صن التلا يل أنظي : عااتمل    تااهِ التيو    .65

 . 644لم ه  صن التلا يل أنظي : عااتمل    تااهِ التيو     .64

 . 461لم ه  صن التلا يل انظي : عااتمل    تيك تان     .67

عااتمل  جالي  ان   عحث صاشما لن دائيا الم ااا ايموصية   ارد اد وتحيهدي : ببدياهي   .61
   62قدداهيا   صدد الحميدد  يددمنس   الشدد ا   الر  عكددن  مابددي   أفمدد  الشدداتااو    و د.

 . 392صادا جالي  ان    

 . 461عااتمل    تيك تان     .69

 . 461عااتمل  تيك تان     .51

  تااهِ ا ال مهان 595لم ه  صن التلا يل أنظي : ص تملن ق وهان   تااهِ ك ه ا     .56
ا القسقشدددددا      413   5ا أبدددددن  سددددد ون   تدددددااهِ     215    6جهانلشدددددا     

 396  هدداص    2    6  المقيهدد     ال ددسمو     672    6 دد ب االرشددا    
   3  ا 6ا تدااهِ ف يدا ال ديي     636    5ا صيي مان    تااهِ اوضدة الصدلا   ا

يكدة  دان   بيك داا ان  عاتم دان   بل كي أمماج أبااج جمجن وه  مدي  76و   69 
صحمد    او آتاقمت(   وألماد   وجيو وقمن   وبايقما   وجيم ا    و   بي ان   تالمت

و اودوع   وألمقاتيمما   وميالما ا مسيمان   د.افم  ال  ي    تااهِ الد ود ايمدوصية   
ا القدد اع   د. صحمدد   ددالب داود   الحيدداا ال يامددية لددن ال دديا    هدداص   614    2 
ا بدمد   مدتانسن لدين  99ا رابما   د.م ي  ر   اللتاب   الظداهي بي ديس     62 

ا ق وهادن   أفمد   466عااتملد    تيك دتان     ا 526    2     ال ود ايموصية 
ا ال دد او    ر دداس   تددااهِ ال دديا  بددين افتولددين د  213غلدداا   تددااهِ جهددان  اا    

   6  ع  عغددد اد ا   صط  دددة عغددد اد 6331دددد 6251هدددد    731دددد 454ف،مصدددة المغدددمد د 
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اشدددما لدددن ا عااتملددد    جالي  دددان   عحدددث ص 322     6ا     6935هدددد    6353 
 . 396  صادا جالي  ان     2دائيا الم ااا ايموصية   ص 

عحددث لددن تددااهِ نشددي ال قيدد ا ايمددوصية    –أانملدد    مددييت .و.   الدد رما الددا ايمددوا  .52
تيجمددددة : ف ددددن ببددددياهي  ف ددددن   و ر دددد  الم يدددد  رابدددد ين وامددددماريل الاحددددياو    ص،ت ددددة 

أفمدددد  ال دددد ي    تددددااهِ الدددد ود  ا مددددسيمان   د. 214الاهضددددة المصدددديهة   بددددو.ت    
ا الممممرة ال يألية المي يا   أبياا : صحم  بدليص غيألداد  614    2ايموصية    

  صدددادا الق يسدددة ال ه يدددة    2  صددد 6911  داا نهضدددة ل ادددان لسط دددع والاشدددي   بيددديوت   
 6371 . 

 . 6371  صادا الق يسة ال ه ية     2الممممرة ال يألية المي يا   ص  .53

ياقماا أو ءقياقماء : وهن ص ياة تقع لن أقا ن بود التيو الشيقية   ص اا أممها ص ياة ق .56
عالسغة التيكية آاليصل األممد(   ألن قيا لن لغته  ت ان السمن األممد   وقما ت ان اليصل 
  كانددت هدد ِه الم ياددة را دددمة المغددمد وهددن  الصددة التتدددي ولددن جهاتهددا بددود المغدددمد   

غالددددا ر دددداكي القددددان الل يددددي   وليهددددا يصدددداع القمدددداش اللددددا يا  وصاهددددا  اندددداته    وليهددددا
والصاائع اللائقة وأهسها أهل  اائع لائقة . لم ه  صن التلا يل أنظي : أبدم اللد ا   تقدمه  

 . 616  – 611    6ا القسقشا       ب االرشا     515ال س ان    
 .  6371  صادا الق يسة ال ه ية     2الممممرة ال يألية المي يا   ص  .55

ين الشي    كانما ي ،امن المااطص الماق ة ب واأتي بود االوهغماهين : ن  ًة الا األوهغما وه   .54
ما   وه  أكثدي األقدماا التيكيدة تمد نًا   ا  كدانما وامدطة األات داع ص ياتن قياقما أو ءقياقيواء وت

دياندددات صت ددد دا صاهدددا صدددن اييددديانيين والصددديايين والهادددمد   وقددد  أرتاقدددما بدددين األقدددماا المتم ندددة 
ال م يددة والمانمهددة والم دديحية وصدداه  الدد ااد بددتيمن وصدداه  صددن كددان ي  دد  الشددمس   وقدد  ارتاددص 
صسلهدددد  المانمهددددة ولقددددا بسقددددا ءصظهددددي صدددداننء   وقدددد  فلظددددت ع دددد  ت ددددالي  المانمهددددة عالسغددددة 

  أم ما  واهغماهة وهن السغة التيكية الق يمة   لقا اصييه  بسقا آقاغان(   وه  ت ع ق ائلاال
ا  أنتقددل الح،دد  لددن بددود المغددمد ألدديه  مدداة 66هددد 1لهدد  دولددة لددن  مدديا الممددطا فتددا القددين 

ا   لاقدداا األوهغددما 161هددد 224ا   وقدد  قضددا القييغيدد  رسددا األوهغددما مدداة 765هددد 621
صددن بددود المغددمد صمسلتددين األولددا لددن آكددن جددم(   وقدد  كددان غدد و هدد ِه الممسلددة الدد ين ط دديدوا 
ا   اصددا الممسلددة الثانيددة لقدد  تتم ددت لددن ص ياددة 6161هددد 661التالددت لددن مدداة رسددا يدد  قددما 

عددالص(   وقيا مجدد    وقدد  عقيددت قائمددة فتددا رهدد  المغددمد   كددان  –عدداليا( او آعدد   –آبددي  
كانددت لهدد    غة التيكيددة  لووهغددما دوا صهدد  لددن تط يددع اهددل تيك ددتان الصددياية عالطدداعع والصدد

ا و  61 هددد6ص االوهغددما ايمددوا لددن القددين ين   ارتاددروقددات ميامددية واقتصددادية صددع الصدد
ا عااتملد   557  – 553ا . لم ه  صن التلا يل أنظي : عااتمل    تيك دتان    66هد 5
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 96ا  دلا   دكتدي  بديب     تدااهِ أدبيدات داميديان    54 د  65  تااهِ التيو     
حيددا الخشددال   ااج دد  : ر دد    كيه تا ددن    ا ددي   بيدديان لددن رهدد  ال امددانيين  تيجمددة : ي

ا  692  – 691ا    6957المهددال ردد اا   صط  ددة ل اددة التددتليف والتيجمددة والاشددي   
ا كتداع ن   عكيهدا    26  – 21الصياد   د.ل اد ر   الم طن   المغمد لن التدااهِ    

ا الصددديان   بددد ا الددد ين فدددن   ال وقدددات بدددين ال ددديل  37التددديو لدددن ص للدددات ال ددداف     
ا ال ددددداصي   ليصدددددل   األ دددددمد التااهخيدددددة لسحضدددددااا ال يأليدددددة  66  – 66    والصدددددين

ا فسمدن  622   ا 6977  6  عايموصية لن الشي  األقصا   وعااا االردوا   ال ديا  
ا عغسددددمد   مدددد      657  د.افمدددد  كمدددداد الدددد ين   ال ددددوجقة لددددن التددددااهِ والحضددددااا    

عحددث صاشددما لددن ص سددة رددال  الللددي   وعااا  ايمددوا والتدديو لددن ال صددي ايمددوصن الممدديط  
ا عااتملددددددد     647و   657  – 654    2    61األرددددددوا اللمهددددددت   بددددددو.ت   ا

  صدادا  5بلماصة تااهخية وجا ية   عحث صاشما لدن دائديا الم دااا ايمدوصية   صد  –التيو 
 . 66  – 31التيو    

   قالي  األاض صا لًة وأن هها وأكثيهدا  يديًا بود صا وااج الاهي : ي  ُّ  ه ا األقسي  صن أ صا أ .57
اليخسم ه ا األقسي  صن ص ن وقيس ت قا او ص ا س او صياٍ  ل وابه    اصا صياهه  لانها أر ل 
الميدداه وأبيدهددا   وهماؤهددا  ددحن   ي،ثددي لددن هدد ا األقددالي  ص ددادن ردد ا صاهددا الدد ها واللضددة 

نهدي جيحدمن كدماا  اد ج داا وليمدا يصداقوغييها   ولن بود صا وااج الاهي كما رظاا وأرما
عخدددااس رسدددا ص  دددي  يامدددان وهتصدددل بهدددا مدددائي الصدددغ  الما دددمل الدددا مدددميقا  وابددديو مددداة 
والشاش وليغانة وكد  ون دف والصدغانيان وارمالهدا والختدل وصدا يمتد  رسدا نهدي جيحدمن صدن 

لماكدددد  والقم ايددددان وا  ي ددددئ و ددددمااعا   ي،ثددددي ليهددددا القمددددب والشدددد يي واالاع   وصددددن ال صدددد تي 
تت حدددت رسدددا يددد  الدددمالن ر ددد   بدددن رددداصي لالمشدددهماا ليهدددا التلددداب واليصدددان والخدددم  وغييهدددا   ا

و  395  – 396لم هددددد  صدددددن التلا ددددديل انظدددددي : الددددد و ا  لتدددددمب ال سددددد ان      دددددسحًا .
 696    6ا ابن ارث  اللملن   اللتمب     663  – 666و   617  – 615 
 2ا أبددن فمقددل    ددماا األاض     226    7و   694  – 695و   692  –

ا الق وهاددددن    356    2ا يدددداقمت الحمددددم    ص  دددد  ال سدددد ان     525  – 643   
 – 636    6ا القسقشددددددا      دددددد ب االرشددددددا     551  – 557  دددددداا الدددددد ود    

ا ل دددددتين    كدددددن   بسددددد ان الخولدددددة  693  – 665ا عااتملددددد    تيك دددددتان     639 
 . 611  – 674الشيقية    

ص ياددة كابددغي : وهدددن ص ياددة وقددديس وامدداتيص   وهدددن تقددع لددن ومدددط بددود التددديو   تقددع رسدددا  .51
الح ود اللا سة بين اتياو اليغما والت ت و ي ي  والصدين   وكدان اؤومداج كابدغي قد يمًا صدن 

  وكاندت ت دما أيضدًا  shufuاتدياو  سدِ او صدن أتدياو اليغمدا  ت دما عالسغدة الصدياية بدملم 
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ص ددسممن   كمددا كانددت صيكدد ًا ت ااهددًا ك يدديًا ت صدد  القمالددل الت ااهددة صددن الشددي  اعدوكادد    أهسهددا  
غايددة عالحدد ائص ال ميسددة وأل دداتين اللماكدد  المدديما ال اددا   والغدديل والشددماد وال اددمل   كانددت 

كان ي،ثي ليهدا فقدمد القطدن واللتدان والقادا   التت حدت رسدا يد  قتي دة بدن ص دس  ال داهسن لدن و 
لم هدد  صدن التلا دديل أنظدي : ابددن  ا .766هدد 94المسدئ لددن مداة  بدن ر دد رهد  الخسيلدة المليدد  

 631    6ا يداقمت الحمدم    ص  د  ال سدد ان     256    7اردث  اللدملن   اللتدمب    
ا  661    6  القسقشدددا      ددد ب االرشددددا     515ا ابدددم اللددد ا   تقدددمه  ال سدددد ان    

ا  24ن   صددددااكم بملددددم    ولدددد    ابددددااد جددددا  49ص لددددف ص هددددمد   فدددد ود ال ددددال     
مهدة   صط  دة صصدطلا  ات ايمدوصية ع د  صضدن اللتمفدات الدفون   افم  عهادن   اللتمفدا

 . 229  – 221    6هد    6356صحم    صصي   

ص ياة بسِ : التتحت ه ِه الم ياة لن ره  الخسيلة رثمان بن رلان آاضن   را ( ورسا يد   .59
ن الدددمالن ر ددد    بدددن رددداصي   وهدددن صدددن صددد ن  يامدددان القائددد  األفادددف بدددن قددديس وألتلسيدددف صددد

ال ظمددا واكثيهددا  يدديًا   وهددن رظيمددة القدد ا  لهددا مددماان مددما  سددف مددما   ولهددا أ اددا رشددي 
عاعددًا   ولهددا مدد  ة وأاأل ددمن صا دديًا   ولهددا األدد  أيضددًا   يقددع ص دد  ها ال دداصع ومددط الم ياددة   

اج  يامدان والدا  دمااعا   بهدا صد ااس وامماقها تقع فمد الم      ت حمل غوتها ل ميدع أنحد
ر ا لس سدما وصقاصدات لسطدول صدن أهد  صد نها : ابدلماقان   كيكدم   صد ا    سد    مدما ان   

ا الي قدمألن  396لم ه  صن التلا يل أنظي : ال و ا    لتدمب ال سد ان    عغون   وغييها .
 235  – 236    7ا أبن أردث  اللدملن   اللتدمب     626  – 664  ال س ان    

 667    2ا ابن فمقدل    دماا األاض     271ا اال طخي    ص الئ الممالئ    
 – 316و   294  – 295    2ا المق مددددددددددن   اف ددددددددددن التقامددددددددددي      661  –

 . 611  – 679    6ا ياقمت الحمم    ص    ال س ان     312 

ا  يامدددددان   قصدددد تها ت ددددما غددددد ن   تقددددع لددددن طددددي   ص ياددددة غ نددددة : وهددددن ص يادددددة وامدددد ة  .41
ج سيددة   بددمالية   ليهددا وهددن ص ياددة   صخصم ددة عصددحة الهددماج ور وألددة المدداج وجددمدا التيألددة 

 ييات وام ة   بال ان ال يد ليهدا بد ي  جد ًا   ي لثدي ليهدا التلداب الد   اليمجد  صثسد  لدن الد ود 
يل األ دديس   ليهددا اللثيددي صددن األمددما  وهددن  ات ت دداااٍت وت دداا صيامددي . لم هدد  صددن التلا دد

ا الق وهادددددن     ددددداا الددددد ود    216    6أنظدددددي : يددددداقمت ال مدددددم    ص  ددددد  ال سددددد ان    
 . 641 – 651ا ل تين    كن   بس ان الخولة الشيقية     629  – 621 

انظي : الا م    مييا ال سطان جود ال ين صال يتن    ان لم ه  صن التلا يل رن جغتا   .46
   5ا ابدددددن  سددددد ون   تدددددااهِ      36    6بتدددددااهِ جهانلشدددددا    ا ال دددددمهان    65 
ا لدددداص ي     661ا الصددددياد   د.لدددد اد ر دددد  الم طددددن   المغددددمد لددددن التددددااهِ     595 

ا ال داداتن   د. افمد  صحمدمد    679و  645  – 646أاصيامس   تااهِ عخااس    
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ا ال ددددداداتن   د. افمددددد  صحمدددددمد   تدددددااهِ الم دددددسمين    694تدددددااهِ الددددد ود ايمدددددوصية    
ا 63هددداص     القددد اع   د.صحمددد   دددالب داود   الحيددداا ال يامدددية لدددن ال ددديا     269 

  ص  د    أدواد لدمن ا عاص داوا  555الغاص     م   بن صحمد    اللتمفدات ايمدوصية    
األن ال واألميات الحاكمة لن التااهِ ايموصن   أ يج  : د.عكن صحم  ف ن عئ   ف دن 

ع دد  لصددمل  : د.مددي ا امددماريل كابددف   فددال  صهدد    أفمدد  صحمددمد   أبددتيو لددن تيجمددة
 . 372    6911وأفم  صم وب   داا اليائ  ال يألن   بييوت   

 . 269ا تااهِ الم سمين     694تااهِ ال ود ايموصية     .42

 جا  : ل  أرثي رسا ص سمصات جغيالية والية راها .عااج اد تاا  .43

 كالية راها .عحييا اآلكمد : ل  أرثي رسا ص سمصات جغيالية .46

نهددي ايميددل : هدد ا الاهددي ن دد ة الددا ص ياددة اصيددل أو آايميددل( او آعايميددل(   وه دد و ان الم ياددة  .45
وهن ص ياة صشدهماا تقدع لدن غيألدن نهدي جيحدمن رسدا طيهدص   المقصمدا هاا هن ص ياة  صل 

ل القا   الا عخااس صن صيو وهقابسها لن بيقن جيحمن ص ياة ليألي   وهق اد له ِه الم يادة  صد
عا   و صل جيحمن   و صل الشط   و صل الملاعا   ألن بياها وألين صديو اصدااًل  د  ة الم دالئ 

وهدددن   وصلددداعا أبددد   عالمهالدددئ   وت دددما أيضدددًا  صدددم او آ صمهدددة(   ليهدددا صيددداه جااهدددة وعاو  
أبددن فمقددل    ددماا  يمددتان . لم هدد  صددن التلا دديل أنظددي : طتختسددف رددن ص ياددة :  صددل لددن 

ا  616    6ا األداه ددددددددددن  ن هددددددددددة المشددددددددددتا      656  – 636    2األاض    
 . 51  – 57    6ياقمت الحمم    ص    ال س ان    

 سطان جود ال ين صال يتن   أنظي : الا م    مييا ال ان  وكتا لم ه  صن التلا يل رن ا .44
   5ا ابددددددن  سدددددد ون   تددددددااهِ     36    6ال ددددددمهان   تددددددااهِ جهانلشددددددا      ا 65 
ا لددداص ي    أاصيادددمس    69    6  ا 6تدددااهِ ف يدددا ال ددديي      انددد صيي ا  م  595 

ا الصدياد   د.لد اد ر د  الم طدن   المغدمد  679و   645  – 646تااهِ عخااس    
ا  694ا ال دداداتن   د. افمدد  صحمددمد   تددااهِ الدد ود ايمددوصية     666لددن التددااهِ   

اتملدد    جالي  ددان   عحدث صاشددما لددن ا عا 346ن دال    عاص داوا   أدوادلددمن   ص  دد  اال
 . 396  صادا جالي  ان     62دائيا الم ااا ايموصية   ص 

ا  ماندد صيي    595    5لم هدد  صددن التلا دديل رددن تددملن أنظددي : أبددن  سدد ون   تددااهِ     .47
ا القيصددانن   أبددم ال  دداس أفمدد  ال صشددقن   أ  دداا  69    3  ا 6تددااهِ ف يددا ال دديي    

ود لن التااهِ   عقس  : صحم  جدماد ال غد اد    صط  دة الميديعا ر داس الت ديع  ال ود و  اا اال
ا  661الصددياد  د.لدد اد ر دد  الم طددن   المغددمد لددن التددااهِ     ا 219هددد    6212  

ا القد اع    641ا لاص ي    أاصيامس   تااهِ عخدااس     645عااتمل    تااهِ التيو    
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لمن    ا عاص اوا   ادواد 62مية لن ال يا    هاص   د.صحم   الب داود   الحياا ال يا 
 . 346ص    االن ال    

ا لددداص ي    ااصيادددمس     694ال ددداداتن   د.أفمددد  صحمدددمد   تدددااهِ الددد ود ايمدددوصية     .41
 . 679تااهِ عخااس    

 . 644  – 645لم ه  صن التلا يل أنظي : عااتمل    تااهِ التيو     .49

 . 661د   الحياا ال يامية لن ال يا     الق اع   د.صحم   الب داو  .71

  صددددادا  2ا المممددددمرة ال يأليددددة المي دددديا   صدددد  396    2    6المقيهدددد     ال ددددسمو     .76
 . 6371الق يسة ال ه ية    

 . 611عااتمل    تااهِ التيو     .72

بددددمعوات   بددددا ت   تدددديات ايمددددوا   ت يهددددا : صحمدددد  عهيددددي ال ددددمهما    رددددال  الم يلددددة    .73
 . 211ا    6971هد 6391اللمهت   

ا المممدمرة ال يأليدة  396    2    6لم ه  صن التلا يل أنظي : المقيه     ال سمو     .76
 . 6371صادا الق يسة ال ه ية       2المي يا   ص 

 . 614    2   مسيمان   د. أفم  ال  ي    تااهِ ال ود ايموصية  .75

 . 675عااتمل    تااهِ التيو     .74

 . 675التيو    عااتمل    تااهِ  .77

 . 376و   349    6تحلة الاظاا     .71

 . 674عااتمل    تااهِ التيو     .79

  عحدث صاشدما لدن  -بلماصة تااهخيدة وجا دية  –لم ه  صن التلا يل أنظي : عااتمل    التيو  .11
 . 53  صادا التيو     5دائيا الم ااا ايموصية   ص 

 . 671عااتمل    تااهِ التيو     .16

ا(   وهدن 6261 – 927هدد( آ417 – 365نن : ن د ًة الدا ايصدااا القيا انيدة آال ه  القيا دا .12
أود ايصااات التيكية ايموصية التن ظهيت لن تيك تان وألود صا وااج الاهي   واصت  نلم هدا 

ا   63هدد 7ا وفتدا القدين 61هدد 6الا بماد وجامل ج اد تيان بان لدن الصدين لدن القدين 
دد  مدد ص أو آمددتم ( عغي  ا ددان ر دد  اللدديه  هددم ص م ددها   لقددا بسقددا قيا ددان ولهدد ا مددميت وه  ُّ

ا و  كدددددددي مدددددددداة 6261هدددددددد 417االصدددددددااا القيا انيدددددددة عامدددددددم    انتهدددددددت هددددددد ِه االصدددددددااا مددددددداة 
ا   وألمقتدددل   دددي أصيائهدددا نصددديا الددد ين قسددد  أامدددون  اقدددان رثمدددان   وألددد لئ 6262هدددد 419

مااعصيدة . لم هد  صدن التلا ديل  ض ت بود صا وااج الاهي وتيك تان تحت ميطيا االصااا الخ
انظددي : ص دد،مه    ابددم رسددن بددن صحمدد    ت دداال األصدد    صط  ددة بدديكة التمدد ن الصدداارية   

ا الاظاصن ال يوضن ال دميقا     جهداا صقالدة  616    2ا   6965هد 6333صصي   
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  7ا  6971هددد 6391ا ابددن األ يددي   اللاصددل   ط  ددة داا الللددي   بيدديوت    666    
ا ص دددتملن ق وهادددن  6  – 2    9و  247  – 244و   263   1و  241 

ردددددملن   مددددد ي  الددددد ين صحمددددد    ل دددددال  ا 311و   317و  316  تدددددااهِ ك هددددد ا    
فمابدددن وت سيقدددات : كاصدددل ع،دددم   ومددد ي  نلي دددن   االل دددال   ط  دددة عاتصدددحيحات ج يددد  و 

هددددد   6333   امددددلا    ع دددديصاية   كتاعليوبددددا   ابددددن مددددياا   كتاعخاندددد  فددددا  رسددددن رسمددددن 
ا  676و   396ا عااتملدد    تيك ددتان     13عااتملدد     تددااهِ التدديو     ا 571 

ا مددسيمان   د.افمدد  ال دد ي     365  – 362عاص دداوا   ادواد لددمن   ص  دد  االن ددال   
ا اداهددددددس   صحمددددد  صحمدددددمد   تدددددااهِ ال دددددديا     211    6تدددددااهِ الددددد ود ايمدددددوصية    

فمددد    ايمدددوا لددددن  مددديا الممدددطا بدددين اللتحددددين ا صحمدددمد   ف دددن أ 645  – 641 
ا  دلا   دكتدي  بديب    611و  671ي ال يألن   بدو.ت    ال يألن والتيكن   داا اللل
 . 9  – 5    2  تااهِ أدبيات دامييان    

  عحدث صاشدما لدن  -بلماصدة تااهخيدة وجا دية –لم ه  صن التلا ديل أنظدي : عااتملد    التديو  .13
 . 41  – 47و   69  صادا تيو     5موصية   ص دائيا الم ااا اي

القيا : وهن ص ياة ك ييا ف اة كانت  اض ة ل سطة ف،اا الق يسة ال ه ية وكان يتملا أصماها  .16
ردد د صددن األصددياج تدد  ت يدداه  عددتصي صددن أصيددي الق يسددة ال ه يددة   للددن رهدد  ال ددسطان أوعألددئ  ددان 

   6أنظي : أبن عطمطة   تحلة الاظاا    كان اصييها ي را تسلتمما . لم ه  صن التلا يل 
 357 . 

   -الخطدددمع والسغدددات اللصددديحة  -لم هددد  صدددن التلا ددديل أنظدددي :  دددممئيسمل    ا لسغدددات     .15
 . 71  – 49  صادا التيو     5عحث صاشما لن دائيا الم ااا ايموصية   ص 

   2لق يسة ال ه ية   ص ا الممممرة ال يألية المي يا   صادا ا 674عااتمل    تااهِ التيو     .14
 6371 . 

دبدت القل دا  يقصد  عدد  راد  األتدياو  ددحياج القل دا    وهدن  ددحياج وامد ة قافسدة البدد ي  .17
لدتن أهسهدا يمقد ون الاداا صدن األاوات   ليها والج ل والتل والبااج   واليمج  ليها الحطدا لهد ا 

هدا قسيدل بال صددن كدان لددن ونظديًا لسظديوا الماا يددة القامدية لدن هدد ِه الصدحياج لدتن ال ددلي  ول
ر سٍة صدن أصديه   أصدا مد،ان هد ِه الصدحياج لهد  صدن القل دا  الاصدااس . لم هد  صدن التلا ديل 

 . 357و   354    6أنظي : ابن عطمطة   تحلة الاظاا    

 . 393و   357  – 354    6لم ه  صن التلا يل أنظي : تحلة الاظاا     .11

 . 674عااتمل    تااهِ التيو     .19

 . 6371    2مرة ايموصية المي يا   صادا الق يسة ال ه ية   ص الممم .91
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ا لمص اا   صدماهس   ايمدوا  243لم ه  صن التلا يل أنظي : عااتمل    تااهِ التيو     .96 
  كي أن الشاصانية هن ر ادا الط ي ة والقمس الخلية لن  ميا . 63  هاص   

 . 41و 66و  66و    لم ه  صن التلا يل أنظي : عااتمل    تااهِ التي  .92
 . 66لم ه  صن التلا يل أنظي : عااتمل    تااهِ التيو     .93
 . 396    6لم ه  صن التلا يل أنظي : تحلة الاظاا     .96

 . 677عااتمل    تااهِ التيو     .95

 . 396    6تحلة الاظاا     .94

 . 396    6تحلة الاظاا     .97

 . 396    6تحلة الاظاا     .91

 . 396و   357    6تحلة الاظاا     .99

 .  91رابما   د.م ي  ر   اللتاب   الظاهي بي يس     .611

 . 6371    2الممممرة ايموصية المي يا   صادا الق يسة ال ه ية   ص  .616

 . 211بمعوات   با ت   تيات ايموا     .612

صط  ددة ص سددس دائدديا  يددل صددي ا ال صددان   صممددا بددن صحمدد  بددن ر دد    ال  س ،ددن   اليددمنيان    .613
ا  566    6  ا 6956هددد    6376 6  عل ثمانيددة   فيدد ااعاد الدد كن   الهادد  الم ددااا ا

 . 671عااتمل    تااهِ التيو    

 . 676    6لم ه  صن التلا يل أنظي :   ب االرشا     .616
 . 674عااتمل    تااهِ التيو     .615

ا  336    2ا ابدددم اللددد ا   المختصدددي    562    6   صدددي ا ال صدددان     يدددل اليدددمنيان  .614
ل ه ن   بمس ال ين أبن ر     صحم  بدن أفمد  بدن رثمدان   مديي أردوا الاد وج   ارتادا ا

ا    2112هددد 6623  6ع  عد  : صحمدد  بدن ريدداد  بددن ر د  الحسددي    ص،ت ددة الصدلا   القدداهيا 
  الددد ه ن   تدددااهِ ايمدددوا ووليدددات المشددداهيي واالردددوا   تحقيدددص : د. رمدددي  69   66 

ووليددات ا   فددمادت 2112هددد 6623داا اللتددال الس اددانن   بيدديوت   ر  ال ددوا التدد صي    
ا الدد ه ن   ال  ددي لددن   ددي صددن غ ددي    691  – 619هددد    761 – 446 ددامات   ال

   5   ا 6961  2  عاللمهت  تحقيص : د.  وب ال ين الما     صط  ة ف،مصة اللمهت 
تمة تدااهِ المختصدي لدن صظلي   تا ابن الماد    عهن ال ين رمي بن  211و   691 

ا  362    2   ا 6949هدددد 6319   2  عأ  ددداا ال شدددي   المط  دددة الحي اهدددة   الا دددف
اللت ددن   صحمددمد بددن بدداكي بددن أفمدد    ريددمن التددمااهِ   تحقيددص   د. ليصددل ال دداصي   وأ : 

ا ابدن كثيدي     351    21    6977ن يسة ر د  المدا    داا الحيهدة لسط اردة   عغد اد   
الدد ين ابددم اللدد ا بمددماريل بددن رمددي   ال  ايددة والاهايددة لددن التددااهِ   ص،ت ددة الم ددااا   رمدداد 
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   5ا ابددددددن  سدددددد ون   تددددددااهِ     269و   63    63   ا 6977   2  ع بيدددددديوت 
ا  مان صيي   تااهِ ف يدا ال ديي   676    6رشا    ا القسقشا       ب اال 413 
م اللوب ر   الحن   ب اات ال ها لن أ  اا ا ابن ال ماد الحا سن   اب 75    3  ا 6 

ا اق ددداد   ر ددداس    663    63صدددن  هدددا   داا اللتدددا ال سميدددة   بيددديوت   بدددو.ت    
  ص م دة جدال مدما   انتشدااات  ع امتيوس صغمد تا ارون صشديوطيتتااهِ صلصل بييان ا
الدد رما الددا  ا اانملدد    مددييت .و.   657  هدداص    6اهددد   6367أصيددي ك يددي   بيدديان   

ا  612ا مددديوا   د.صحمددد  جمددداد الددد ين   دولدددة الظددداهي بي ددديس     697ايمدددوا    
ا ال داداتن   د.  262و   211الصياد   د.ل اد ر   الم طدن   المغدمد لدن التدااهِ    

ا ق وهان   أفم  غلاا    تااهِ جهدان  اا  221افم  صحممد   تااهِ الم سمين  هاص   
 .256     6  ر اس  تااهِ ال يا      ا ال  او    216   

   66ا الدددد ه ن   مدددديي ارددددوا الادددد وج     345    2اليددددمنيان    يددددل صددددي ا ال صددددان     .617
 696هدد    761 -هدد 446 دامات ووليدات ال ا ال ه ن   تدااهِ ايمدوا   فدمادت 69 

صصدددي ا ابدددن تغدددي  بددديد    جمددداد الددد ين أبدددم المحامدددن يممدددف   الا دددما ال اهددديا لدددن صسدددمو 
   7والقددداهيا   الم م دددة المصددديهة ال اصدددة لستدددتليف والط اردددة والاشدددي   صصدددي   بدددو.ت    

 222 . 

  صدادا بيكدة  7عااتمل    بيكة بدن جدمجن   عحدث صاشدما لدن دائديا الم دااا ايمدوصية   صد  .611
 . 99بن جمجن    

 69    66ا ال ه ن   ميي اروا الاد وج     65    2اليمنيان    يل صي ا ال صان     .619
هدددددد   761 -هدددددد 446 دددددامات ووليدددددات الا الددددد ه ن   تدددددااهِ ايمدددددوا   فدددددمادت  51  –

 696. 

نهي تيو : وه ما نهي الشاش يصا لن عحييا ال يجانيدة   وهدم نهدي صغدي  الي دقا بدود  .661
الشاش وأنما مقيه  وبيابه  صن نهي رظي  ي  يا بد آآتيو(( يصا لن ه ا الاهدي هدم ونهدي 

ال يجانيدة عدتنما  صختسلدة صدن  همي ب ود اللااال وت ي  ال لن لي  بلا عحيدياليغانة و  ا ا و 
ا ة فتدا تخدي  بلدا بدود  دمااعا صدن صصدا نهدي جيحدمن   وهد ا الاهدي ي تحدي لدن بعدان األص

عهادت  لن أود كانمن الثانن لييكا األاض صن ال هة المقابسة ل ود اللااال ألنخلاضها أكثي 
اه  صن الاهي ال ظي  الم دما نهدي   وق   كي ان نهي تيو يت   صي صن  و ين ليمخًا ريضاً 

ظدددددي : الم ددددد مد    التا يددددد  ووا الددددد   يقدددددع وااج الق دددددطاطياية . لم هددددد  صددددن التلا ددددديل أنصدددد
   2و   515    6ا األداه دددددددن   ن هدددددددة المشدددددددتا      59  – 77    واألبدددددددياا

 دد  ال سدد ان ا يدداقمت الحمددم    ص  131و   766و   761  – 713و   499 
 . 225    6و   367    2و   626   6   
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ا بمد   متانسن لين   ال ود ايموصية  697    6اق اد ر اس   تااهِ صلصل بييان   ا .666 
 . 611    2ا مسيمان   د. أفم  ال  ي    تااهِ ال ود ايموصية .   526    2   

انة وأود كماا صدن كماهدا   و  كدي ص ياة  مقا  : أو آ ماكا ( أو آ ماقا ( : هن صن ص ن ليغ .662
أن اقسي  ليغانة كدان ي  ديا مداعقًا عخانيدة  مقاد    كاندت قصد ت  لدن أوائدل ال صدما الممدطا 

   2ص يادددة ا  دددي،ث .. لم هددد  صدددن التلا ددديل أنظدددي : يددداقمت الحمدددم    ص  ددد  ال سددد ان    
شدددددديقية   ا ل ددددددتين    بسدددددد ان الخولددددددة ال 699ا ابددددددم اللدددددد ا   تقددددددمه  ال سدددددد ان     399 
 . 522و  521 

ا  91    2ا القسقشدددددددا     صددددددد  ي االنالدددددددة     413    5ابدددددددن  سددددددد ون   تدددددددااهِ     .663
ا  395ا المقيهدددد     ال ددددسمو   هدددداص    676    6القسقشددددا      دددد ب االرشددددا    

ا مدديوا   د.صحمدد  جمدداد  493ا عااتملدد    تيك ددتان    677عااتملدد    تددااهِ التدديو    
ا المممددمرة ال يأليدة المي ديا   صددادا بيكدة بددن  612بي ديس  هداص   الد ين   دولدة الظدداهي 

 . 35    6جمجن   ص 

 . 697اانمل    مييت .و.   ال رما الا ايموا     .666

  671و   677عااتمل    تااهِ التيو     .665

    هدددددددداص  6لم هدددددددد  صددددددددن التلا دددددددديل انظددددددددي : ال دددددددد او    ر دددددددداس   تددددددددااهِ ال دددددددديا       .664
 .322 و 256 

 . 676    6  ب االرشا     .القسقشا     .667

 . 679تااهِ التيو     .661

   66ا الدد ه ن   مدديي ارددوا الادد وج      345     2اليددمنيان    يددل صددي ا ال صددان      .669
ا  696هدد     761د  446 دامات ووليدات ال ا الد ه ن   تدااهِ االمدوا  فدمادت 69  

 .222     7  الا ما ال اهيا      ابن تغي  بيد 

 ابدم ع،دي بدن ر د    بدن اي دئ  ا الد وا داا    562    6 يدل صدي ا ال صدان     يان  ناليم  .621
صط  دة تحق ص : اولدي  هااصدان    وجاصع الغياد ال اا ال كية لن ا  اا ال ولة ال كيةكا  ال اا 

 . 611    1  ا6976هد  6396 ري ا ال ابن الحس ن وبيكاه  

ووليدددات   ه ن   تدددااهِ ايمدددوا   فدددمادتا الدد 345    2اليددمهان    يدددل صدددي ا ال صدددان     .626
 . 69    66ا ال ه ن   ميي اروا الا وج    696هد    761 – 446 امات ال

لم هددد  صدددن التلا ددديل أنظدددي : اليصددد     ا.ا   تسليدددص اال  ددداا وتسقددديب اآل ددداا لدددن وقدددائع قددد ان  .622
   2    ا6911  6  عوان دددددما ا المط  دددددة الليهميدددددة والح دددددياية  وألسغدددداا وصسدددددمو التتددددداا   

 24 . 

 . 27  – 24    2لم ه  صن التلا يل أنظي : تسليص اال  اا     .623
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 . 27    2اليص     تسليص اال  اا     .626 

   1       كادد  الدد اا الدد واداا ا  562 و  345    6يان    يددل صددي ا ال صددان    ناليددم  .625
  االدددد ه ن   تددددااهِ ايمددددوا  69    66ا الدددد ه ن   مدددديي ارددددوا الادددد وج      616 

   2    6ا المقيهددد    ال ددددسمو     696هدددد    761 – 446 دددامات ووليدددات ال فدددمادت
ا مديوا   د.صحمد   222    7  الا دما ال اهديا     وهاصشها ا ابدن تغدي  بديد  395 

ا رابدما  671ا عااتمل    تااهِ التديو     614جماد ال ين   دولة الظاهي بي يس    
ي    مددسي    اص ياطماهددة رسددا  ددهمات كددا وا 96س      د.مدد ي  ر دد اللتاب   الظدداهي بي ددي 

 . 659ال ياد   داا اللتال ال يألن   بو.ت    

ا مدديوا د.صحمدد  جمدداد الدد ين   دولددة  697اانملدد    مددييت .و.   الدد رما الددا ايمددوا     .624
 . 612الظاهي بي يس   هاص   

صددماناج عحددي قدد وهن   ص ياددة داألادد  : مددماها ال دديل ص ياددة آعددال االبددمال(   وهددن صددن اجددلُّ  .627
وهددن صحصدداة لددن الحددائط الدد   صددن جهددة الخدد ا رسيهددا  و ددة ابددمال ال ددال الل يددي والصددغيي 
وألددال   ددي نحددم ال حددي وهددم ص غسددص والي لددتب   وهادداو ابددمال أ دديس صددن جهددة ال حددي   ولهدد ا 
مميت عال االبمال   يقع جاص ها لن ومط االمما    وله  صاج جاا   ول ،انها دوا ف داة 

ت صاع ليها  يال اللتان   وه لثي ليها ال رليان . لم هد  صدن التلا ديل أنظدي : ابدن فمقدل     
 374    2ا المق من   اف ن التقامدي      361  – 339    2 ماا األاض    

ا يددداقمت الحمدددم     136و   122و   126    2ا االداه دددن   ن هدددة المشدددتا     
ا ل دتين   615  – 616ا   تقمه  ال سد ان    ا ابم الل  313    6ص    ال س ان    

 . 33ا لمص اا   صماهس   ايموا     266  كن   بس ان الخولة الشيقية    

 . 677ا عااتمل    تااهِ التيو     496  – 493عااتمل    تيك تان     .621

 69   66ا الد ه ن   مديي اردوا الاد وج    345    2يان   يدل صدي ا ال صدان    ناليم  .629
ا ابددن تغددي   696هددد   761 – 446امات ووليددات ال ددالد ه ن  تددااهِ ايمددوا  فددمادت ا 

 . 222    7  الا ما ال اهيا     بيد 

ا اانملدد    مددييت .و.   الدد رما الددا ايمددوا    351    21اللت ددن   ريددمن التددمااهِ     .631
ص  هداو   612ا ميوا   د.صحم  جماد ال ين   دولة الظاهي بي ديس   هداص    697 
 613 . 

 . 697أانمل    مييت .و.   ال رما الا ايموا     .636

ا ميوا   د.صحم  جماد الد ين   دولدة  214أانمل    مييت .و.   ال رما الا ايموا     .632
 . 613 هاص  الظاهي بي يس   
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 ين   دولدة ا ميوا   د.صحمد  جمداد الد 395  هاص    2    6المقيه     ال سمو     .633 
ا اانملد    مدييت .و.  677عااتمل    تدااهِ التديو    ا  612ص   الظاهي بي يس   ها

 . 697  ال رما الا ايموا    

ميف ال ين أبم الم الن م ي  بدن المطهدي بدن مد ي  بدن رسدن القائد   ال دا يع  : وهدم ن هدل  .636
 عخددااس   كدددان اصاصدددًا   صحددد  ًا   وارددًا عاهددد ًا   تقيدددًا    يهدددًا   لددد  وقددع لدددن القسدددمل وصهاعدددة لدددن
الالددمس   هددم المحدد ت الحددال  ال اهدد  الددمار    كددان بدديخًا لصدديحًا تقيددًا    ددحا ردد د صددن 
ال سمدداج واللقهدداج صدداه  بهدداج الدد ين ال ددوصهن وتددا  الدد ين صحمددمد االبدداهن وغيدديه    قدديأ لددن 
 يامان رسا الم ه  الطممن   ولضل   بن صحم  بن افمد  الامقدانن   وقديأ رسدا الخطيدا 

الشددديِ بددديِ ايمدددوا بدددن بيهدددان الددد ين الميغيادددانن . لم هددد  صدددن التلا ددديل جدددود الددد ين بدددن 
أنظدددي : الددد ه ن   مددديي اردددوا الاددد وج   تحقيدددص : د. عشددداا ردددماد ص ددديوا و د.صحدددن هدددود 

 . 341و  – 343    23ا    6915هد 6615ال يفان   ص م ة اليمالة   بييوت   

ا  413   5 سدد ون   تددااهِ    ا ابددن  343    23ي ارددوا الادد وج    يالدد ه ن   مدد .635
 676    6ا القسقشدا      د ب االرشدا     99      2القسقشا     ص  ي االنالة    
 . 677ا عااتمل    تااهِ التيو    

 . 676    6  ب االرشا     .634

 . 413    5تااهِ     .637

 اج بدودوألين  مااعا رشيا أياا تسقص ياة جا  : وهن ص ياة رظيمة صن ص ن تيك تان   بياها  .631
التيو صما وااج الاهي قيها صن نهي مديحمن   أهسهدا ص دسممن   ي ا دا اليهدا القاضدن األديدا 
ال ددال  الشدداري الماشدداج الاحددم  ي قددمل بددن بددييهن ال ادد   . لم هدد  صددن التلا دديل انظددي : 

   2ا يددددداقمت الحمدددددم    ص  ددددد  ال سددددد ان     714    2االداه دددددن   ن هدددددة المشدددددتا     
 . 669  – 661بم الل ا   تقمه  ال س ان    ا ا 649  – 641 

ص يادددة اتدددياا : وهدددن  اتهدددا ص يادددة أطدددياا باددد  أو آآطدددياا((   كاندددت ت دددما مددداعقًا لدددااال أو  .639
آآعااال((    أ  ب أممها ر ي الميافل التااهخية أطيااألا  أو آآطياا(( أو آآاتدياا((   وهدن 

ن تيك دددتان وهدددن   دددي بدددود ص يادددة صدددن وااج نهدددي مددديحمن صدددن أقصدددا بدددود الشددداش صمدددا يسددد
ايمدوا صمددا يسددن بددود صددا وااج الاهددي   وألدااال أو لددااال أو اتددياا أمدد  لسيمددتا    وت دد  اتددياا 
أك ي ص نِ    ليها فصن يمج  لي  فمانيت ي دييا   وتقدع أمدماقها لدن الديأل    ولهدا قهاد ع   

  صياهدد  صددن نهددي وت  دد  ص ياددة اتددياا نافيددة مدد خة لهددا غيدداض وصدد اا  لددن ردديض الددماد  اآل دد
الشاش   اصا قص تها لهن ص ياة ك ا   وصن أه  ص نها ومي    وصن اهد  صدن  دي  صاهدا صدن 
ال سماج أبم نصي اللااابن . لم ه  صن التلا يل أنظي : ابن اللقي  الهم انن   أبدم ع،دي أفمد  

ا ابدددن فمقدددل    322ا    6312بدددن صحمددد    صختصدددي كتدددال ال سددد ان   بيهدددل   ليددد ن   
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 295ا اال ددطخي    ص ددالئ الممالددئ     566  – 561    2األاض      ددماا 
ا االداه دددن   ن هدددة  273و   243    2ا المق مدددن  أف دددن التقامدددي      364و  

ا أبددم اللدد ا    27    6ا يدداقمت الحمددم    ص  دد  ال سدد ان     495    2المشددتا     
 . 521خولة الشيقية    ا ل تين    كن   بس ان ال 696  – 692تقمه  ال س ان    

ووليدات ا ال ه ن   تااهِ ايموا   فمادت  344    23ال ه ن   ميي اروا الا وج     .661
 . 696هد    761 – 446 امات ال

ا تااهِ ايموا   فمادت  344    23لم ه  صن التلا يل أنظي : ميي اروا الا وج     .666
  696هد    761 – 446 امات ووليات ال

ا عااتمل    بيكة بن جمجن   عحث صاشما لدن دائديا الم دااا  493تيك تان     عااتمل    .662
 . 99  صادا بيكة جمجن     7ايموصية  ص 

ظيا بدين الشيِ أبدن اليجداج ن د  الد ين بدن صحمدمد ال اهد   الحالدن   لد  امدالة جيد ا لدن المادا .663
ظي : الق طاطيان ا . لم ه  صن التلا يل أن6241هد 451ماة  الم سمين والاصااس   تملن

  صصدطلا بدن ر د    اليوصدن فداجن  سيلدة   كشدف الظادمن ردن امداصن اللتدا واللاددمن   
 . 193    6داا أفياج التيات ال يألن   بو.ت   

 . 697لم ه  صن التلا يل أنظي : اانمل    مييت .و.   ال رما الا ايموا    هاص    .666

 – 446مات وليدددات ال ددداو  ايمدددوا   فدددمادتلم هددد  صدددن التلا ددديل أنظدددي : الددد ه ن   تدددااهِ  .665
ا اللت دددددددن   ريدددددددمن  211    5ا الددددددد ه ن   ال  ددددددي     696  – 691هددددددد    761

ا ابدددن تغدددي   269    63ا ابدددن كثيدددي   ال  ايدددة والاهايدددة     351    2التدددمااهِ    
ا اانملددددد     671ا عااتملدددد    تددددااهِ التدددديو     222    7بدددديد    الا ددددما ال اهدددديا    

ا اليممدف   د.ر د القادا افمد    ال وقدات بدين  697ت .و.   ال رما الا ايموا    ميي 
ا   6949ا   صاشددماات الم،ت دة ال صدديهة   بيدديوت   65و  66الشدي  والغدديل بدين القددينين 

ا رابدددما   د.لايددد  فمددداد   ال وقدددات ال يامدددية بدددين المماليدددئ والمغدددمد لدددن ال ولدددة  261 
ا   6975لدد  وااج دد  : د.جمعهدد  ن ددي    داا الم ددااا   صصددي   الممسمكيددة االولددا   قدد ا 

 16 –  13 . 

ا رابدددددما   د. مددددد ي   691  -697اانملددددد    مدددددييت .و.   الددددد رما الدددددا ايمدددددوا     .664
ا مدددديوا   د.صحمدددد  جمدددداد الدددد ين   دولددددة  96  – 91ر دددد اللتاب   الظدددداهي بي دددديس    

 . 616  – 613الظاهي بي يس    

 .  697ال رما الا ايموا     اانمل    مييت .و.   .667

 . 671و   677عااتمل    تااهِ التيو     .661

 . 492عااتمل    تيك تان     .669
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ا مددديوا   د.صحمددد  جمددداد الددد ين    214اانملددد    مدددييت .و.   الددد رما الدددا ايمدددوا     .651 
 . 613دولة الظاهي بي يس    

دد 91     3  ا  2  ا القسقشدا     صد  ي االنالدة    597    5ابن  سد ون   تدااهِ     .656
  96.  

 . 214اانمل    مييت .و.   ال رما الا ايموا     .652

ا القددددد اع    262و  211الصدددددياد   د.لددددد اد ر ددددد  الم طدددددن   المغدددددمد لدددددن التدددددااهِ      .653
ا رابدما   د.مد ي  ر د  اللتداب  669د.صحم   الب داود  الحياا ال يامية لدن ال ديا     

   6ال يأليددة المي دديا   صددادا بيكددة بددن جددمجن   صدد ا المممددمرة  75  الظدداهي بي دديس    
 351 . 

 كي ان الشدخه  77    23لم ه  صن التلا يل أنظي : ال ه ن   ميي اروا الا وج     .656
   4  الا ما ال اهديا     صيي بيكة  ان ي را عاي م ا ابن تغي  بيد ال   كان عصح ة اال

 – 552 صدددي ال  امدددن األ يدددي   ا لهددد    د. صحمددد  بددد ا    تدددااهِ ال ددديا  لدددن ال 354 
ا   صط  ددة االابدداد   مددار ت جاص ددة عغدد اد رسددا ط  دد    عغدد اد   6251 – 6657هدد 454
 . 92ا    6973

 . 91    2ا القسقشا     ص  ي األنالة     597    5  تااهِ    ابن  س ون  .655

   3  ا 6ا  مانددددد صيي   تدددددااهِ ف يدددددا ال ددددديي    597    5ابدددددن  سددددد ون   تدددددااهِ     .654
 75 . 

 . 91    2القسقشا     ص  ي األنالة     .657

 . 96 – 91    2ا القسقشا     ص  ي االنالة     597    5ابن  س ون   تااهِ     .651

ا الصياد   د. ل اد ر   الم طدن   المغدمد لدن  345    2اليمنيان    يل صي ا ال صان     .659
 669يامدية لدن ال ديا     ا الق اع   د. صحم   الب داود   الحيداا ال  262التااهِ    

 7ا عااتمل   بيكة بن جمجن   عحدث صاشدما لدن دائديا الم دااا ايمدوصية   صد  651  –
 . 611  صادا بيكة بن جمجن    

ا الصددددياد   د. لدددد اد ر دددد  الم طددددن    332    6    2الهمدددد انن   جدددداصع التددددمااهِ   صدددد  .641
 75  الظدداهي بي دديس     ا رابددما   د. مدد ي  ر دد  اللتدداب 262المغددمد لددن التددااهِ    

–  74 . 

   335 – 332    6    2التدددمااهِ   صددد  ن التلا ددديل أنظدددي : الهمددد انن جددداصعلم هددد  صددد .646
ا  596ا ص تملن ق وهان   تااهِ ك هد ا     697    6اليمنيان    يل صي ا ال صان    
 دددن   ا اللت 216ا ابدددم اللددد ا   تقدددمه  ال سددد ان     17    1الددد واداا    كاددد  الددد اا    

   63ا ابدددددن كثيدددددي   ال  ايدددددة والاهايدددددة     321و   291    21ريدددددمن التدددددمااهِ    
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ا  417و   416و   413و   597    5  ابدددددن  سددددد ون   تدددددااهِ     269  
ا  ماندد صيي   تددااهِ  249  – 247    5  الصدلا   ا 2    6المقيهد     ال ددسمو    

بن ال ماد الحا سن   ب اات ا ا 611و   613  – 612    3  ا 6ف يا ال يي    
   6ا ر ددددددداس   اق ددددددداد   تدددددددااهِ صلصدددددددل بيددددددديان   ا 367و   315    3الددددددد ها    

ا عااتملدددد     216ا ق وهاددددن   أفمدددد  غلدددداا    تددددااهِ جهددددان  اا     691  – 697 
ا  263لدددن التدددااهِ    ا الصدددياد   د.لددد اد ر ددد  الم طدددن   المغدددمد  712تيك دددتان    

ا واكدددي    مدددسي     652 – 656  الحيددداا ال يامدددية لدددن ال ددديا     القددد اع   د.صحمددد  داود 
ا رابما   د. م ي  ر   اللتداب   الظداهي بي ديس  59اص ياطماهة رسا  همات ال ياد    

ا رابدما   د. مد ي  ر د   73ا رابما   د.لاي  فمداد   ال وقدات ال يامدية     91   
ل يألدن لدن ال صدما الممدطا    اهِ ال هداد لحة صشيقة لن تاا  –اللتاب   الحيكة الصسي ية 

   2     6974  3  ع صطددددددداعع مددددددد ل ال ددددددديل   ص،ت ددددددددة االن سدددددددم المصددددددديهة   القدددددددداهيا 
 . 6119و   6117 

كدمو اوادو : وهدن كسمدة تيكيدة ت ادن السدمن األعا    تطسدص هد ِه الت دمية رسدا الماطقدة التددن  .642
هي  الون ومتل   ولن بيق  نهي المااطص الماق ة لن المحيط المت ع ال   ي تقن صن ن تض 

أوااد او آعايص( فتا نهي أوع  أو آديتة بي(   ولن بمال  وجامأل  ال حدي األمدمد فتدا عحدي 
والتن تمت  صن نهي اوااد أو عدابيص الخ ا   و  كي انها ال ود التن ييوهها نهي ال ون واللمل ا 
لم ه   هن بمااًل الا اوكئ جامألًا .بيقًا الا نهي ال يا ي غيألًا   وصن ال حي األممد وألحي ق و 

ا بددددمد   مددددتانسن لددددين   الدددد ود  676التلا دددديل أنظددددي : عااتملدددد    تددددااهِ التدددديو     صددددن
ا مددسيمان   د.افمدد  ال دد ي    تددااهِ الدد ود ايمددوصية    623  هدداص    2ايمددوصية    

 . 611  هاص    2 
ا القسقشددددا     صدددد  ي  413    5 سدددد ون   تددددااهِ    أبددددن  لم هدددد  صددددن التلا دددديل انظددددي : .643

ا صيي مان     395  هاص      2    6ا المقيه     ال سمو     99    2االنالة    
ا لدددددداص ي     676ا عااتملدددددد    تددددددااهِ التدددددديو     636   5تددددددااهِ اوضددددددة الصددددددلا   ا

ا  266ا ص نس  د.ف ين   اطسدس تدااهِ ايمدوا    679ااصيامس   تااهِ عخااس    
بمد   متانسن لين  ا  612ولة الظاهي بي يس   هاص   ماد ال ين   دميوا   د.صحم  ج

ا مدددسيمان  د.أفمددد  ال ددد ي    تدددااهِ الددد ود  525  – 526    2الددد ود ايمدددوصية    
و  343ن دددددددددال    ا عاص ددددددددداوا   ادواد لدددددددددمن   ص  ددددددددد  اال 614    2مدددددددددوصية    اي
  لم دددااا ايمدددوصية  ملي   ال ال هدددة   عحدددث صاشدددما لدددن دائددديا اا بددد 344  – 345 
 . 393     صادا ال ال هة  2ص 
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ا بمد    676ا عااتمل    تااهِ التيو     246ابن ال  ي    تااهِ صختصي ال ود     .646 
د.أفمدد  ال دد ي     مان  يمددس ا  523  – 522    2مددتانسن لددين  الدد ود ايمددوصية    

 . 611  – 617    2تااهِ ال ود ايموصية    

القددد اع   د.صحمددد   دددالب داود   الحيددداا ال يامدددية لدددن ال ددديا    ا ددديل انظدددي : لم هددد  صدددن التل .645
 وهاصشها . 669و   661 

 . 523    2بمد   متانسن لين   ال ود ايموصية     .644

  هدددداص   2    6ا المقيهدددد     ال ددددسمو     515ص ددددتملن ق وهاددددن   تددددااهِ ك هدددد ا     .647
ا مددددديوا   د.صحمددددد   75   6     3ا  مانددددد صيي   تدددددااهِ ف يدددددا ال ددددديي     ا 395 

ا ال دد او    ر دداس   تددااهِ ال دديا     612جمدداد الدد ين   دولددة الظدداهي بي دديس   هدداص   
  6     322 . 

ا مدديوا   د.صحمدد  جمدداد الدد ين   دولددة  395  هدداص    2    6المقيهدد     ال ددسمو     .641
 . 612الظاهي بي يس   هاص   

 . 515 ا    هتااهِ ك   .649

 . 99    2ص  ي االنالة     .671

ص  ددددد    ا عاص دددددااو   ادواد لدددددمن  216ق وهادددددن   أفمددددد  غلددددداا    تدددددااهِ جهدددددان  اا     .676
عااتملد    بيكدة  ا 322     6ا ال د او    ر داس   تدااهِ ال ديا      343ن ال    اال
جدددمجن   عحدددث صاشدددما لدددن دائددديا الم دددااا ايمدددوصية   ارددد اد وتحيهدددي : ابدددياهي  عكدددن بدددن 

  صدادا  7و د.ر   الحمي  يدمنس   الشد ا   القداهيا   بدو.ت  صد   مابي    أفم  الشاتااو  
 . 91بيكة بن جمجن    

 . 413    5تااهِ     .672

ص دددددتملن  ا 223    6ال ددددمهان   تدددددااهِ جهانلشددددا     لم هدددد  صددددن التلا ددددديل انظددددي :  .673
ن   ق وهادددد وهاصشددددها ا 493ا عااتملدددد    تيك ددددتان     515ق وهاددددن   تددددااهِ ك هدددد ا    

عاص ددددداوا   ادواد لدددددمن   ص  ددددد  االن دددددال    ا 216     تدددددااهِ جهدددددان  ااأفمددددد  غلددددداا  
ا عااتملد    بيكدة بدن جدمجن  322     6ا ال  او    ر اس   تدااهِ ال ديا      343 

 .99  صادا بيكة بن جمجن     7  عحث صاشما لن دائيا الم ااا ايموصية   ص 

 . 416  – 413    5تااهِ    لم ه  صن التلا يل انظي :  .676

ا ص دددتملن  345       2 يدددل صدددي ا ال صدددان    لم هددد  صدددن التلا ددديل أنظدددي : اليدددمنيان    .675
ال  دي   ا الد ه ن    336   2ا أبم الل ا   المختصي     515ق وهان   تااهِ ك ه ا    

  ا الد ه ن   تدااهِ ايمدوا  69    66 ال ه ن   مديي اردوا الاد وج ا  211    5 
ال ه ن   دود ايمدوا   ا  696  – 691هد    471 – 446ت  اماال ووليات فمادت
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  الهيعددة المصدديهة ال اصددة لسلتددال   ياهي  بددتحقيددص : لهددي  صحمدد  بددستمت وصحمدد  صصددطلا ا 
اللت دددددن   ا  362    2تدددددااهِ     ا ابدددددن الدددددماد    671    2ا    6976صصدددددي   

ابدددن ا  269    63  ال  ايددة والاهايددة  ابددن كثيدددي    ا  351    2  ريددمن التددمااهِ  
ا  373    6ا القسقشدددددددددا      ددددددددد ب االرشدددددددددا    416    5 سددددددددد ون   تدددددددددااهِ    

 546    2    6المقيهددددد     ال دددددسمو    ا  99    2القسقشدددددا     صددددد  ي االنالدددددة    
ال دد او    ر دداس   تددااهِ ا  222    7      الا ددما ال اهدديا  وهاصشددها ا ابددن تغددي  بدديد 

 . 322     6ال يا      

ا القسقشدددا      ددد ب  416    5لم هددد  صدددن التلا ددديل أنظدددي : ابدددن  سددد ون   تدددااهِ     .674
ا  75    3  ا 6ا  مانددددددد صيي   تدددددددااهِ ف يدددددددا ال ددددددديي     673    6االرشدددددددا    

  كي ان أبن صالمتمي كان ي را تمدا . 343دواد لمن   ص    االن ال    عاص اوا   ا

  القسقشدا    417  – 416    5   ااهِ تد  لم ه  صدن التلا ديل انظدي : ابدن  سد ون  .677
ا ا  ماند صيي   تدااهِ ف يدا ي دمن طغطدا  عتمد  طقطغد 673    6       ب االرشا 

 . 75    3  ا 6ال يي    

ا القسقشدا    417  – 414    5لم ه  صدن التلا ديل انظدي : ابدن  سد ون   تدااهِ     .671
 75    3  ا 6 ديي    تدااهِ ف يدا ال   ا  ماند صيي 673    6    ب االرشدا    
 . 343ص    االن ال      ا عاص اوا   ادواد لمن 

بيدبيئ    كي بيديئ عتم   417    5س ون   تااهِ    بن  لم ه  صن التلا يل أنظي : ا .679
   6ا  ماندد صيي   تددااهِ ف يددا ال دديي     673    6ا القسقشددا      دد ب االرشددا    

  دي هدم  كي بيديئ عتم   343االن ال     دواد لمن   ص   ا عاص اوا   ا 75    3ا
 بيدس عئ .

قشدا   ا القس 419  – 417    5لم ه  صدن التلا ديل أنظدي : ابدن  سد ون   تدااهِ     .611
 طقتم  .ا ي هم  كي طغطم  عام   673    6    ب االرشا    

شدا   قا القس 419  – 417    5لم ه  صدن التلا ديل انظدي : ابدن  سد ون   تدااهِ     .616
 . 676  – 673    6االرشا         ب

ا  526    2   لم هدددد  صددددن التلا دددديل أنظددددي : بددددمد   مددددتانسن لددددين   الدددد ود ايمددددوصية  .612
 . 611    2   ال ود ايموصية مسيمان   د.أفم  ال  ي    تااهِ 

   أوادو : وهن كسمة تيكية ت ان السمن األبدي    تطسدص هد ِه الت دمية رسدا صاطقدة مديحمن  .613
ال  اد الم يولة عتم  ألم  وكمجئ طداغسي أ  ال  داد الل يديا والصدغييا   وهدن األدنا ورسا 

صحدد دا  صددن الغدديل عق يسددة عدداتم ال اقدداج آكددمو اوادو( وصددن الشددماد عتوعألددئ بددن بددي ان وصددن 
الشي  عخانية جغتا  وصن ال امل عصحياج ق د قدما ومس دسة ج داد الل ان اول د،ن . لم هد  
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  بددددمد   مددددتانسن لددددين   الدددد ود  676  تددددااهِ التدددديو    صددددن التلا دددديل أنظددددي : عااتملدددد   
ا مدددسيمان   د. افمددد  ال ددد ي    تددددااهِ  524وهاصشدددها   و   525    2ايمدددوصية    

 619  هاص    2ال ود ايموصية    

عااتملددد     395 هددداص    2    6المقيهددد     ال دددسمو      م هددد  صدددن التلا ددديل أنظدددي :ل .616
 – 345 و   343 ا   ادواد لددمن   ص  دد  االن ددال  ا عاص دداو  676تددااهِ التدديو    

 523و  522 و  526    2ا بددمد   مددتانسن لددين   الدد ود ايمددوصية     344 
 2ا مدددددددددسيمان   د.أفمددددددددد  ال ددددددددد ي    تدددددددددااهِ الددددددددد ود ايمدددددددددوصية     524و   525و 

 ا مدديوا   د. صحمدد  جمدداد الدد ين  دولددة الظدداهي بي دديس   619و   617  و614  
   2هة   عحث صاشما لن دائيا الم ااا االموصية  صد     ملي   ال الا ب612   هاص  

 . 393هة       صادا ال ال

ا مدسيمان   د.افمد  ال د ي     344  – 345عاص اوا   ادواد لمن   ص    االن دال     .615
 . 619  هاص    2تااهِ ال ود ايموصية    

بسِ   وليس بادمافن ص يادة ال اصيدان ص يادة ص ياة عاصيان : ه ه الم ياة رسا صق اا  سث ص ياة  .614
رسددا ج ددل مددماها   وتاحدد ا صددن ج الهددا أنهدداا وصيدداه كثيدديا تتصددل باهددي بندد اال   ولهددا مددما 

ما   وم،اون    وكابل   وغييهدا   غوقص ة وص    جاصع واأل  ك يي   صن أه  ص نها : عش
دا عددددة   الم ددددالئ كددددان صسلهدددد  يدددد را بدددديي عاصيددددان . لم هدددد  صددددن التلا دددديل أنظددددي : ابددددن  ي 

ا يددداقمت الحمدددم    ص  ددد  311 ا اال دددطخي    ص دددالئ الممالدددئ    39والممالدددئ    
 . 651    6ا األداه ن   ن هة المشتا      613    3ال س ان    

ا  524    2الدددد ود ايمددددوصية    لم هدددد  صددددن التلا دددديل أنظددددي : بددددمد   مددددتانسن لددددين    .617
 . 691  – 619    2ايموصية     مسيمان   د.أفم  ال  ي    تااهِ ال ود

  مدسيمان   د.أفمد  ال د ي   529  – 524    2بدمد   مدتانسن   الد ود ايمدوصية     .611
ا عاص ددددداوا    692  – 696وهاصشدددددها و  691    2  تدددددااهِ الددددد ود ايمدددددوصية    
 . 343ادوادلمن   ص    االن ال    

ا مدددددسيمان   د.أفمددددد   523 و  526    2بدددددمد مدددددتانسن لدددددين   الددددد ود ايمدددددوصية     .619
ا عاص دددداوا   ادواد لددددمن   ص  دددد   617  – 614    2ال دددد ي    الدددد ود ايمددددوصية    

 . 344االن ال    

ا مدددسيمان   د. أفمددد   523  – 526    2بدددمد   مدددتانسن لدددين   الددد ود ايمدددوصية     .691
ن   ا عاص دددداوا   ادواد لددددم  617  – 614    2ال دددد ي    تددددااهِ الدددد ود ايمددددوصية    

 . 344ص    االن ال    

 . 641  – 647لم ه  صن التلا يل انظي : عااتمل    تااهِ التيو     .696
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( : يقع ه ا الاهي وااج نهي ميحمن وهصا لن عحي اي يص كدمد أو chuجم أو آتشم نهي  .692 
آاي يئ كمد( الد   يقدع بدين نافيدة أتدياو ج،دل وتغ غد  والد   ي سدا طملد   و دين ليمدخًا لدن 

ليمددددخًا . لم هدددد  صددددن التلا دددديل انظددددي : ص لددددف ص هددددمد   فدددد ود ال ددددال    ردددديض رشدددديهن 
 61 . 

 . 641لم ه  صن التلا يل أنظي : عااتمل    تااهِ التيو      .693

 . 641لم ه  صن التلا يل أنظي : عااتمل    تااهِ التيو     .696

ا   ال  اددئ أو آآال شددائ(( : وهدد   دداف صددن االتددياو الشددماليين   هدد  أقدديل الادداس الددا الدديو  .695
ال دميا لقدياج عخدوا االتدياو الغ هدة   وهد  قدما طدماد السحدا    او كي أيضًا أنه  كانما بد ي و 

رادد ه  كثدديا وقددما وصا ددة واليدد دون الخدديا  الددا افدد    وهغيددي ع ضدده  رسددا ع دد  كال دد ا    
وه  قما ميااا يت  من صماقع القطي واللأل   يح  نافيته  صن بيقها ف ود أتياو غدمع   وصدن 

هدددا فددد ود اتدددياو بيطددداس وألددديا اس   وصدددن غيألهدددا فددد ود اتدددياو ص غدددي  والددديوس   وصدددن جامأل
بددمالها او ددا   وتما ددل نددافيته  لددن جميددع أفمالهددا نافيددة اتددياو كيمدداو . لم هدد  صددن التلا دديل 

ا  36  ابدددن  يدا عدددة   الممالدددئ والممالدددئ     614أنظدددي : ابدددن لضدددون   اليمدددالة    
و  622التا يدد  واالبددياا       ا الم دد مد  211    6الم دد مد    صدديو  الدد ها    

   6ا    6939ا اللابدددددغي    صحمدددددمد بدددددن الح ددددددين   ديدددددمان التددددديو   انقدددددديا    653 
ا يداقمت الحمدم     969    2  و  941    6 ا االداه ن   ن هة المشتا    27 

   ا ص لددددف ص هددددمد 511ا الق وهاددددن     دددداا الدددد ود     323    6ص  دددد  ال سدددد ان    
 . 656و   75ف ود ال ال     

:  كي ان  نهدي لدن بدود االتدياو الغ هدة   و  كدي  Gimنهي أص ا أو آج ( أو آجاا( او آجي (  .694
ص يادة أيضدًا و  كدي انهدا   انها ص ياة صن ف ود مديياا   وهدن ص يادة ص مدماا وكثيديا ال د،ان  
ال األبددمال ولددن بدديعن  عددصددن نددمافن  اان بياهددا وألددين بي رددة  مانيددة رشددي ليمددخًا لددن طيهددص 
. وه دد و لددن أن هدد ا  بدديوان الم  ددي الدد   رسددا نهددي اللددي ي  ددي ليدد  الددا بددما ن لددن ص ياددة 

الاهي صمجمد لن ه ِه الم ياة وصاها جاجت ت ميت  . لم ه  صن التلا يل أنظي : ابن لضون 
ا ص لدددف 312    6وهاصشدددها ا يددداقمت الحمدددم    ص  ددد  ال سددد ان    615  اليمدددالة    

 . 611همد   ف ود ال ال     ص 

ا بدمد   مدتانسن لدين    614    2مسيمان   د.افم  ال  ي    تدااهِ الد ود ايمدوصية     .697
 . 522  – 526    2ال ود ايموصية    

 . 522    2ال ود ايموصية     .691

 . 461    5لم ه  صن التلا يل انظي : ابن  س ون   تااهِ     .699

 . 649عااتمل    تااهِ التيو     .211
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 . 671  – 649عااتمل    تااهِ التيو     .216 
 . 671عااتمل    تااهِ التيو     .212

 . 672عااتمل    تااهِ التيو     .213

 . 672عااتمل    تااهِ التيو     .216

 . 673  – 672عااتمل    تااهِ التيو     .215

 . 673عااتمل    تااهِ التيو     .214

 671عااتمل    تااهِ التيو     .217
   5ا صيي مانددد    تدددااهِ اوضدددة الصدددلا   ا 222    6شدددا     ال دددمهان   تدددااهِ جهانل .211

ا عااتملد    تدااهِ التديو    75    3  ا 6ا  مان صيي   تااهِ ف يدا ال ديي     636 
 676 –  672 . 

 . 672  – 676تااهِ التيو     .219
 . 395    6لم ه  صن التلا يل أنظي : تحلة الاظاا     .261

 . 396و   393    6ظاا    لم ه  صن التلا يل أنظي : تحلة الا .266

 . 657     6  ب االرشا      .262

 . 657    6القسقشا       ب االرشا     .263

 .  657    6القسقشا       ب االرشا      .266

 . 396    6لم ه  صن التلا يل أنظي : تحلة الاظاا     .265

 ل  أرثي رسا ص سمصات جغيالية رسا ه ا الاهي .نهي الحل :  .264

 .  657     6  ب االرشا      .267

 . 591 – 597    2لم ه  صن التلا يل أنظي : تحلة الاظاا     .261

 .  657     6  ب االرشا     لم ه  صن التلا يل انظي :  .269

 . 651و   657     6القسقشا       ب االرشا     لم ه  صن التلا يل انظي :  .221

 . 673عااتمل    تااهِ التيو     .226

 . 676  – 673عااتمل  تااهِ التيو     .222

 . 676اتمل  تااهِ التيو    عا .223
 .  676عااتمل  تااهِ التيو     .226
 . 674    6  ب االرشا     .225

 . 674  – 675    6لم ه  صن التلا يل أنظي :   ب االرشا     .224

 . 674    6لم ه  صن التلا يل أنظي :   ب االرشا     .227

 . 675 – 676    6لم ه  صن التلا يل أنظي :   ب االرشا     .221
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 . 675    6تلا يل أنظي :   ب االرشا    لم ه  صن ال .229 

 . 674    6القسقشا       ب االرشا     .231

 . 675    6لم ه  صن التلا يل أنظي :   ب االرشا     .236

 . 674    6القسقشا       ب االرشا     .232

 . 674    6  ب االرشا     .233

 . 677    6القسقشا       ب االرشا     .236

ل(6خقمل)لملحقللللللللللللللللللللللللللل
لم ططلجيمعلالقبيئللاا   ا ةلهبط مهي

لَيُسكيىل هياخ

                                                 
 .366ص – 365صمعجم االنساب ،  ،: زامباور ، ادورد فون نقال" عن . 

 جنكيز خان
 

 

 

 اوكتاي أو )أكداي(                                         جوجي                               جغتاي                (                              تولوى أو )تولى

 خاقانات جونغاريا                                       )قراختاي(                 خانات ما وراء النهر                         ت منغولستان            خاقانا

 م(1369 – 1226هـ(/)771 – 624)                                           

 

 

 ي                         قوبيال                      هوالكو

 بالد الصين ب ئنايلخانات فارس         اسرة يو

 هـ(/771 – 646)    هـ(/ 745 – 645)

 م(          1369 – 1248)  م( 1344 – 1247 

 أوردا )القبيلة البيضاء(        باتوسين              مور    تغاتي                      توال         شيبان                                                              

 القفجاق الشرقي            )القبيلة الزرقاء(               )نوكاى وسيبيريا(      )خانات  )ماوراء النهر(                                                     

 القفجاق الغربي      بلغاريا الكبرى(                                                                                                            

 هـ(/831 – 623)      هـ(/761 -621)                                                                                                                             

 م(1427 – 1226) م(   1358 – 1224)                                                                                                                           

 االمبراطورية بعد انكماش                       

 رقعتها في قراقورم                        

 هـ(/875 – 771)                        

 م(1471 – 1369)                       

                           

                           

 القازاق         قفجاق     دولة ال       خانات قازان     خانات قاسمون     خانات القرم            القبائل المنقسمة   خانات تيومن                             

 األواخر التي                                                                                     هـ(/669–621)     هـ(/875-1143)                          
  هـ(1214–831)    أسسها تقاتمش          هـ(/959-841)    هـ(/  1189–854)    هـ(/ 1197–823)  م(         1271-1224)    م(1633–1471)                              

                               م(1799–1427م(                          )1551 – 1437)     م( 1678–1451)  م(   1782–1421)                                                                                          

                                                      

                                                                                                                                              

 خاناخانات استر                                                                                                                                             

 هـ(/961 – 781)                                                                                                                                            

 م( 1553 – 1465)                                                                                                                                           

  

 

 خانات بخارى           خانات خيوة                                                          

 هـ تقريباً(/1224 – 916هـ(/          )921-1291)                                            

 م(1819-1511م(              )1515-1873)                                            

 القبيلة الذهبية
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 2ملحق رقميوضع هنا  
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 (3ملحق رقم ) 
 أمساء أمراء القبيلة الذهبية ممن حكموا يف شعبة ابتوخان بن جوجي خان

 (( القبيلة الزرقاء )كوك اوردو())   
 

 جاق الغريب()القف
 

 ا6226 هد426 مجن.......ممين  ان بن جتعا -6
 ا6255هد 453 ميتا  بن عاتم   آص يحن(  -2
 ا6254هد 456 أوالغ ا بن عاتم   آتحت و اية أصة بيق ين  اتمن( -3
 6257هد 455 بيك  بن جمجن   آص س ( -6
 6245هد 446 صالمتيمما -5
 ا6211هد 479 ا(6217هد 414تمدا صالم   آارت د الح،  ماة  -4
 ا6217هد 414 مغاتمالب -7
تم آاوتم  تم غم( غيات ال ين -1  ا6291هد 419 ت ق 
 ا6362هد 762 اوعألئ   غيات ال ين صحم  -9
 ا6361هد 766 تياا عئ آبن ان عئ( -61
 ا6361هد 766 جانا عئ جود ال ين صحممد -66
دس عئ   صحم ....  -62  ا6354هد 751 ... بي 
 ..                    اضطياعات فتا ماة  ......ا( .. ...قملاا آأوقس -63

 ا6359هد 746                                                  
 ا6351هد 741

 ا6351هد 741 .... ...نماوع عئ صحم  . -66
 
 

 
 

  
                                                 

  363معجم االنساب ، ص ،.انظر : زامباور ، ادورد فون . 
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 (4ملحق رقم )

 بن جوجي خان اورداخانأمساء أمراء القبيلة الذهبية ممن حكموا يف شعبة 
 (يضاء )آق اوردوبالقبيلة ال

 
 (يجاق الشرق)القف

 
 آل أوردا 

 ا6224  هد423 أوادا   -6
 ا 6211هد 479 قمجا  -2
 ا6316هد 716 عايان  -3
 ا6319هد 719 ماما بمقا  -6
 ا6365هد 765 بع ان  -5
 ا6321 هد721 ص ااو  ماج   -4
متاس  -7  ا6366هد 765 ج 
 ا6341هد 742 أواوس  -1
 ا6375هد 777 تمقتا كية  -9
 ا6374هد 777 تيمما صسئ -61
 ا6374هد 799 هد 799غيات ال ين تقتاصي    فتا ماة آ -66
 ا6371هد 711 اتحاد الق يسة ال اقاج وال يضاج  -62

 
 
 
 

                                                 
  366ص – 365صمعجم االنساب ،  ،.انظر : زامباور ، ادورد فون . 
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 5هنا توضع خارطة  ملحق                   
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 6هنا توضع خارطة ملحق رقم                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 

  
 قائمة املصادر واملراجع                                  

                             ) العربية وغري العربية " املعربة وغري املعربة "(اوال: املصادر االصيلة : 
 ا( :6232هد  431أبن األ يي   أبم الح ن رسن بن أبن الليا صحم  بن صحم  بن ر  الليه  آت -

  ط  دددددددددد  داا الللددددددددددي   بيدددددددددديوت    9و  1و  7اللاصددددددددددل لددددددددددن التددددددددددااهِ     .6
ها : د.صحمددد  يممدددف  دددححط  دددة فققهدددا و  61و   9ا   و 6971هدددد 6391

 .  ال قا    داا اللتا ال سمية   بييوت   بو.ت 

 ا( :6646هد 541االداه ن   ابم ر    صحم  بن ر     آت -
 ا .6919   6ن هة المشتا  لن ا تيا  اآللا    رال  اللتا   بييوت  ع .2

 ا( : 956هد 361اال طخي    ابم أمحا  ببياهي  بن صحم  آت -

 ا .6927ص الئ الممالئ   بيهل   لي ن   داا  ادا   بييوت    .3

 ا( :927هد 366  ابم صحم  أفم  آت ابن ارث  اللملن -

اللتمب   صط  ة ص سس دائيا الم دااا ال ثمانيدة   الهاد    داا الاد وا ال  يد ا    .6
   بو.ت . 6بييوت   ع

 ا( :6349هد 776ابن عطمطة   صحم  ابم ر    بن ر     بن صحم  آت -

 لاا   تحقيدددددص : د.رسدددددنتحلدددددة الاظددددداا لدددددن غيائدددددا األصصددددداا ور ائدددددا األمددددد .5
 ا .6915هد 6615   6انن   ص م ة اليمالة   بييوت   عالماتصي اللت

 ا( : 961هد 617ال ،ي    ر    بن ر  ال  ه  آت -

ص  ددد  صدددا امدددت    صدددن امدددماج الددد ود والمماضدددع   تحقيدددص : صصدددطلا ال دددقا    .4
 ا .6913هد 6613   3رال  اللتا   بييوت   ع

 ا( :192هد 279جابي آتال و ا    ابم الح ن أفم  بن يحيا بن  -

لتددمب ال سدد ان   عابددياا ل اددة تحقيددص التدديات   داا وص،ت ددة الهددود   بيدديوت    .7
 ا .6913هد 6613   6ع

 ا( :6263هد 466ال ا اا    رماد ال ين صحم  بن صحم  آت -
تدددااهِ  د مدددس م    ا تصددداا الشدددديِ : اللدددتب بدددن رسددددن بدددن صحمددد    صط  ددددة  .1

 . ا6911هد 6361الممممرات   صصي   

 ا( :6649هد 176  جماد ال ين ابم المحامن يممف آت ابن تغي  بيد  -
الا ددما ال اهدديا لددن صسددمو صصددي والقدداهيا   الم م ددة المصدديهة ال اصددة لستددتليف  .9

 والط ارة والاشي   صصي   بو.ت .

 ا( :6211هد 597ابن ال مع    جماد ال ين أبم اللي  آت -
ص سس دائديا الم دااا ال ثمانيدة    الماتظ  لن ا  اا المسمو واألص    صط  ة .61

 هد .6351   6في ا  عاد ال كن   الها    ع

 ا( :6212هد 416ال مهان   روج ال ين رطا صسئ بن بهاج ال ين صحم  بن صحم  آت -
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تدددددااهِ جهانلشدددددا    ع ددددد ن واهتمددددداا وتصدددددحيب : صحمددددد  بدددددن ر ددددد المهال  .66 
اعألدددود  –ق وهاددن   عانضددماا فمابددن ولهدددااس   دا صط  ددة بيهددل دا ليدد ن 

 ا .6964هد 6336هون  عط ع امي    

 ا( :6649هد 545ابم فاص  الغيناطن   صحم  بن ر  اليفي  االن ل ن آت -
 ا .6925تحلة االل ال ونخ ة االر ال   عااهس    .62

 ا( :6221هد 424الحمم    ابم ر     ياقمت بن ر     آت -
 ص    ال س ان   داا الللي   بييوت   بو.ت . .63

 ا( :6276هد 911ي    صحم  بن صحم  بن ر    بن ر  الما   آتالحمي -
الدديوض الم طدداا لدددن   ددي االقطددداا   تحقيددص : د.أف دددان ر دداس   صطددداعع  .66

 ا .6916   6هي ل ي    بييوت   ع

 ا( :6977هد 347ابن فمقل   ابم القام  الاصي ن آت -
 ا .6931   2 ماا األاض   بيهل   لي ن   داا  ادا   بييوت   ع .65

 ا( :962هد 311ابن  يدا عة   ابم القام  ر ي     بن ر    آت -
 الم الئ والممالئ   ص،ت ة المثاا   عغ اد   بو.ت . .64

 ا( :6615هد 111ابن  س ون   ر   اليفمن بن صحم  آت -
ال  ددي وديددمان الم تدد أ والخ ددي لددن أيدداا ال دديل وال  دد  وال يألددي وصددن را دديه   .67

المدددددتن ووضدددددع الحمابدددددن واللهدددددااس :  صدددددن  و  ال دددددسطان األك دددددي   ضددددد ط
   2االمدددددتا  :  سيدددددل بدددددحادا   صياج دددددة : مدددددهيل عكددددداا   داا الللدددددي   ع

 ا .6911هد 6611

 ا( :6535هد 962 مان صيي   غيات ال ين بن هماا ال ين الح ان آت -
تدددااهِ ف يدددا ال ددديي لدددن ا  ددداا ألدددياد عشدددي   اع انتشدددااات كتاعخاندددة  يددداا    .61

 هد .6333ن    ياعان نا ي   يو   تهيا

 ابم دلف   ص  ي بن المهسهل الخ اجن آص همد الملاا( : -
اليمددددالة الثانيددددة ألبدددددن دلددددف   نشددددي وتحقيدددددص : عطدددديس بملغدددداكما   اندددددس  .69

 الدد وا   تيجمددة وت سيددص : د.صحمدد  صايددي صيمددن   رددال  اللتددا   صط  دددة 
 صخميي   القاهيا   بو.ت .

 ا( :6335هد 734ع   ماة  لنبم ع،ي بن ر     بن اي ئ آتم ال وا داا    ا -
   -الدددد اا ال كيددددة لددددن أ  دددداا ال ولددددة ال كيددددة  –كادددد  الدددد اا وجدددداصع الغدددديا  .21

تحقيددص : أولددي  هااصددان   صط  ددة ري ددا ال ددابن الحس ددن وبدديكاه   القدداهيا   
 ا .6976هد 6396

 ا( :6367هد 761ال ه ن   بمس ال ين أبن ر    صحم  بن أفم  بن رثمان آ -
وليدددات المشددداهيي واالردددوا   تحقيدددص : د.رمدددي ر  ال دددوا تدددااهِ ايمدددوا و  .26

 – 446 ددامات ووليددات التدد صي    داا اللتددال الس اددانن   بيدديوت   فددمادت 
 ا .2112هد 6623هد   ط  ة 761
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ال  ددددي لددددن   ددددي صددددن غ ددددي   تحقيددددص : د.  ددددوب الدددد ين الما دددد   صط  ددددة  .22 
 ا .6961   2ف،مصة اللمهت   اللمهت    ع

  ارتاددا عد  : صحمدد  بدن ريدداد  بدن ر دد الحسي     66    مديي ارددوا الاد وج .23
  ط  دددددة صدددددن  23ا    2112هدددددد 6623   6ص،ت دددددة الصدددددلا   القددددداهيا   ع

تحقيددص : د.عشدداا رددماد ص دديوا و د.صحددن الدد ين هددود ال دديفان   ص م ددة 
 ا .6915هد 6615اليمالة   بييوت   

ي    دود ايمددددوا   تحقيددددص : لهددددي  صحمدددد  بددددستمت وصحمدددد  صصددددطلا ابددددياه .26
 ا .6976الهيعة المصيهة ال اصة لسلتال   صصي   

 ا( :6515هد 966ال يمطن   جود ال ين ر  اليفمن آت -
تددااهِ الخسلدداج   راددن بتحقيقدد  : أبددياهي   ددالب   داا  ددادا وداا المادداا    .25

 ا .6997   6بييوت   ع

 ا( :6324هد 727بيِ اليألما   بمس ال ين أبن ر    صحم  بن ابن طالا االنصاا  آت -
نخ دددة الددد هي لدددن ر ائدددا ال دددي وال حدددي   ط دددع عمط  دددة الميفدددما لددديهن أفددد   .24

 ا .6145هد 6216ارضاج االكادصية ايص ياطماهة   عطيألما    

 ا( :922هد 361الط ي    ابم ج لي صحم  بن جيهي آت -
   6تددددددددددددااهِ اليمددددددددددددل والمسددددددددددددمو   داا اللتددددددددددددا ال سميددددددددددددة   بيدددددددددددديوت   ع .27

 ا .6914هد 6617

 ا( :6331هد 739   لن ال ين ر  الم صن آتابن ر  الحص  -
صيا د  االطدو  رسددا امدماج األص،اددة وال قدا    وهدم صختصددي ص  د  ال سدد ان  .21

لياقمت الحمدم    تحقيدص وت سيدص : رسدن صحمد  ال  داو    داا أفيداج اللتدا 
 ا .6956هد 6373   6ال يألية   ع

 ا( :6214هد 415ابن ال  ي    غيهغماهمس المسطن آت -
صددددي الدددد ود   وقددددف رسددددا ط  دددد  ووضددددع فمابددددي  األل انطددددمن تددددااهِ صخت .29

 ا .6951   2لحانن الي مرن   المط  ة اللا ملي،ية   بييوت   عا 

 ا( :6471هد 6119ابن ال ماد الحا سن   ابم اللوب ر  الحن آت -
  ب اات ال ها لن ا  اا صن  ها   داا اللتا ال سمية  بييوت   بو.ت . .31

 ا(:  63   هد7آت لن ف ود الاصف االود صن    رملن   م ي  ال ين صحم  -

ال االل ال   ط    عاتصحيحات ج يد  وفمابدن وت سيقدات : كاصدل ع،دم   ل  .36
ومددد ي  نلي دددن   ع ددديصاية   كتاعليوبدددا   ابدددن مدددياا   كتاعخانددد  فدددا  رسدددن 

 هد .6333رسمن   املا  

 

 ا( :6336د ه732  رماد ال ين أمماريل بن المسئ االلضل نماال ين آت ابم الل ا -
المختصدي لددن أ  دداا ال شددي   رسددص رسيد  ووضددع فمابددي  : صحمددمد دّيددمل    .32

   6صاشددددماات : صحمدددد  رسددددن بيضددددمن   داا اللتددددا ال سميددددة   بيدددديوت   ع
 ا .6997هد 6667
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تقددمه  ال سدد ان   ارتاددا بتصددحيح  وط  دد  : اهاددمد   وال ددااون صدداو كددمكين  .33 
 ا .6161دي ون   داا الط ارة ال سطانية  عااهس   

 ابن لضون   أفم  بن ال  اس بن ااب  بن فماد آص همد الملاا(  : -
ود التددديو والخددد ا والددديوس امدددالة ابدددن لضدددون   لدددن و دددف اليفسدددة الدددا بددد .36

ا   فققها ورسص رسيها وق ا لها د.ماصن ال هان 926هد 319ة ماة والصقال 
شدص   صط مرات الم مع ال سمن ال يألن لن دصشص   المط  ة الهابدمية   دص

 ا .6941  

 ا( :199هد 214ن   ابم ع،ي أفم  بن صحم  آتابن اللقي  الهم ان -
 ا .6312صختصي كتال   ال س ان   بيهل   لي ن    .35

 ا( :961هد 329ق اصة بن ج لي   أبم اللي  آت -
الخددديا  و ددداارة اللتاعدددة   بددديب وتحقيدددص : د.صحمددد  ف دددين ال أليددد     داا  .34

 ا .6916الحيهة لسط ارة   ال يا    

 ا( :6461هد 6169القيصانن   ابم ال  اس أفم  بن يممف بن أفم  ال صشقن آت -
أ  دددداا الدددد ود و  دددداا األود لددددن التددددااهِ   عقسدددد  : صحمدددد  جددددماد  ال غدددد اد     .37

 هد .6212صط  ة المييعا ر اس الت يه     

 ا( :6213هد 412بن صحم  بن صحممد آت الق وهان   عكيها -
  ادا   بييوت   بو.ت .   اا ال ود وأ  اا ال  اد   داا .31

 ا( :6641هد 555القون ن   ابم ي سا فم ا آت  -

 ا .6911 يل تااهِ دصشص   صط  ة اآلعاج الي مريين   بييوت   .39

 ا( :6661هد 126القسقشا     أفم  بن رسن آت -
  ب االرشا لن  اارة االنشا   وعااا الثقالة واالاباد القمصن   الم م ة  .61

يجمة والط ارة والاشي   صطاعع كممتات دمصاس وبديكاه المصيهة لستتليف والت
   القاهيا   بو.ت .

صدد  ي االنالددة لددن ص ددال  الخولددة   تحقيددص : ر  ال ددتاا أفمدد  لدديا    صط  ددة  .66
 ا .6946ف،مصة اللمهت   وعااا األاباد واالن اج   اللمهت   

 ا( :6173هد 644اللابغي    صحممد بن الح ين آت -
 ا .6939انقيا   ديمان لغات التيو    .62

 ا( :6342هد 746اللت ن   صحممد بن باكي بن أفم  آت -
ريددددمن التددددمااهِ   تحقيددددص : د.ليصددددل ال دددداصي   و أ.ن يسددددة ر دددد الما     داا  .63

 ا .6977الحيهة لسط ارة   عغ اد   

 : ا(6372هد 776م الل ا امماريل بن رمي آتابن كثيي   رماد ال ين أب -
 ا .6977   2ص،ت ة الم ااا   بييوت  ع ال  اية والاهاية لن التااهِ   .66

 ا( :6329هد 731ص تملن ق وهان   فم    بن أبن ع،ي بن أفم  بن نصي آت -
تددااهِ ك هدد ا   عاهتمدداا وتصددمي  الحمابددن واللهددااس : دكتددي ف ددين نددمائن    .65

 هد .6339ص م ة ط ع وصاشماات اصيي ك يي   تهيان   
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 ا( :957هد 364ن رسن آتالم  مد    أبم الح ن رسن بن الح ين ب -
صدديو  الدد ها وص ددادن ال ددمهي   تحقيددص : صحددن الدد ين ر  الحميدد   الم،ت ددة  .64

 ا .6911هد 6611ال صيهة لسط ارة والاشي والتمعهع  بييوت   

التا ي  واالبياا   ران بتصحيح  وصياج ت  : ر     امدماريل الصداو     .67
 ا .6931داا الصاو  لساشي   القاهيا   

 ا( :6131هد 626  ابم رسن بن صحم  آت ص ،مه   -

ت ددددددددددددداال األصددددددددددددد    صط  دددددددددددددة بددددددددددددديكة التمددددددددددددد ن الصددددددددددددداارية   صصدددددددددددددي   .61
 ا .6965هد 6333

 ا( :6915هد 375المق من   بمس ال ين أبن ر     صحم  آت -
أف ددن التقامددي  لددن ص يلددة األقددالي    بيهددل   ليدد ن   داا  ددادا   بيدديوت    .69

 ا .6914

 ا( :6666هد 165  اس أفم  بن رسن آت المقيه     تقن ال ين أبن ال -
المددددمار  واالرت دددداا بدددد كي الخطددددط واآل دددداا آآالخطددددط المقيه هددددة((   صط  ددددة  .51

بدددددمال    صصددددددي   اردددددادت ط  دددددد  عاالولي ددددددت   ص،ت دددددة المثاددددددا   عغدددددد اد   
 ا .6971

ال دددسمو لم يلدددة دود المسدددمو    دددحح  ووضدددع فمابدددي  : صحمددد  صصدددطلا  .56
 ا .6934  القاهيا    عهادا   صط  ة داا اللتا المصيهة

 ص لف ص همد    -
ف ود ال ال  صن المشدي  الدا المغديل   اهتمداا : د.صادمجهي مدتمدا   تيجمد   .52

صددن اللاامددية الددا ال يأليددة : بمددياج مدد هان ليفددان القي ددن   قدد صتها كمشدديو  
تيجمة الا ص سس كسية السغات لن جاص ة عغ اد وهم ج ج صدن صتطس دات نيدل 

تيجمة عالسغة اللاامية   كسية السغدات   جاص دة عغد اد   داجة ال بسما ال الن لس
 ا .2112هد 6623

 

 ا( :6691هد 916صيي مان    صيي صحم  بن مي  بيهان ال ين  ماون باه آت -
تااهِ اوضة الصلا   بيمه بديو نلدااش كد  نظيدي دااد بيدات لاامدن دامد ه   .53

 هد .6339نه  ه ي   كتاعليوبيها   تهيان   

 
 ا( :6266هد 439م  بن افم  آتالا م    صح -

مييا ال سطان جدود الد ين صال يتدن   نشدي وتحقيدص : فدال  افمد  فمد      .56
 ا .6953داا الللي ال يألن   صط  ة االرتماد   صصي   
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 ا( :6655هد 551الاظاصن ال يوضن ال ميقا     أفم  بن رمي بن رسنآت  
ي والا دما والطدا   ورسيد  جهاا صقالة آآالمقاالت األاألع(( لن اللتاعدة والشد  .55

 و دددددة فمابدددددن ال وصدددددة : صحمددددد  بدددددن ر ددددد المهال الق وهادددددن   تيجمدددددة : 
ر  المهال ر اا وهحيدا الخشدال   صط  دة ل ادة التدتليف والتيجمدة والاشدي   

 ا .6969هد 6341   6القاهيا   ع

 
 ا( :6361هد 761الهم انن   ابي  ال ين لضل   آت -

   اد  نشات   صحمد  صممدا هاد او  ولد اد جاصع التمااهِ   تيجمة : صحم .54
ر دد الم طن الصددياد   ااج دد  وقدد ا لدد  : يحيددا الخشددال   داا افيدداج اللتددا 

 ال يألية   القاهيا   بو.ت .

 ا( :6361هد 769ابن الماد    عهن ال ين رمي بن صظلي آت -
تتمدددة تدددااهِ المختصدددي لدددن ا  ددداا ال شدددي    المط  دددة الحي اهدددة   الا دددف    .57

 ا . 6949 هد6319  2ع

 ا( :197هد 216الي قمألن   افم  بن امحا  بن ج لي بن وها آت -
ال س ان   وضع فمابي  : صحم  أصين ضااو    داا اللتا ال سمية   بييوت  .51

 ا .2112هد 6622   6  ع

 ا( :6673هد 549ابن يمن  التطيسن   باياصين ال ااا  االن ل ن آت -
 اد   المط  دة الشديقية   عغد اد افسة باياصين   تيجم  ردن ال  يهدة : رد اا فد .59

 ا .6965   6  ع

 ا( :6324هد 724اليمنيان   صمما بن صحم  بن ر     ال  س ،ن آت -
  يل صي ا ال صان   صط  ة ص سس دائيا الم ااا ال ثمانية   في ا  عاد  .41

 
 الثانوية: ) العربية وغري العربية " املعربة وغري املعربة "( املراجعاثنيا:* 
   صحم  صحممد : أداهس -

تدددااهِ ال ددديا  والمشدددي  ايمدددوصن  دددود ال صدددي ال دددس مقن األود   ص،ت دددة  .6
 ا .6915نهضة الشي    القاهيا   

 اانمل    مييت .و. : -
عحددث لددن تددااهِ نشددي ال قيدد ا ايمددوصية   تيجمددة :  –الدد رما الددا ايمددوا  .2

 ددددة ف ددددن ابددددياهي  ف ددددن   ور  الم يدددد  رابدددد ين وامددددماريل الاحددددياو    ص،ت
 الاهضة المصيهة  صصي   بو.ت .

 اق اد ر اس : -
تااهِ صلصل بييان اع امتيوس صغدمد تدا اردون صشديوطيت   ص م دة جدال  .3

 هد .6367مما   انتشااات اصيي ك يي   بييان   
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 عااتمل    لاميسن لوديميي ولت  : - 
تااهِ التديو لدن  مديا الممدطا    تيجمدة : د.أفمد  مد ي  مدسمان   ااج د  :  .6

 هي    ي    ص،ت ة االن سم المصيهة   صصي   بو.ت .ابيا 

تيك دددتان صدددن اللدددتب ال يألدددن فتدددا الغددد و المغدددملن   تيجمدددة :  دددوب الددد ين  .5
رثمددان هابدد    ابدديا رسددا ط  دد  ق دد  التدديات ال يألددن   الم سددس الددمطان 

 ا .6916هد 6616لسثقالة واللامن واالدال   اللمهت   

 بيوكسمان   كااد : -
مدددوصية واالص ياطماهدددة ال يأليدددة وانحولهدددا   تيجمدددة : ن يددد  تدددااهِ الشددد مل اي .4

   3أصدددددددين لدددددددااس وصايدددددددي ال  س ،دددددددن   داا ال سددددددد  لسمويدددددددين   بيددددددديوت   ع
 ا .6946

 بمعوات   با ت :  -
تيات ايمدوا   ت يهدا : صحمدمد عهيدي ال دمهما    ردال  الم يلدة   اللمهدت  .7

 ا .6971هد 6391  

 بمد   متانسن لين : -
صية   تيجمدددة : صحمددد   ددد حن لددديعات   أبددديا رسدددا تيجمتددد  الددد ود ايمدددو .1

ورسدددص رسيددد  : صحمددد  دهمدددان   صدددع اضدددالات وتصدددحيحات عااتملددد    و سيدددل 
 اده    ص،ت ة ايموصية   دصشص   بو.ت .

 ال اقمقن   د.ف ين رسن : -
دولة ال سغاا الم سمين لدن فدمض نهدي اللملغدا   داا اليادابيع لساشدي والتمعهدع  .9

 ا .6999  

 ن   افم  عهان :دفو -
اللتمفات ايموصية ع   صضن اللتمفات الا مهة   صط  ة صصطلا صحمد     .61

 هد .6356صصي   

 دنسمل   د.ا. : -
تااهِ يهمد الخ ا   نقس  الا ال يأليدة وقد ا لد  : د.مدهيل عكداا   داا ف دان  .66

 ا .6991هد 6661   2اشي   دصشص   علسط ارة وال

 
 
 اليص    ا ا:-

تسقدديب اآل دداا لددن وقددائع قدد ان وألسغدداا وصسددمو التتدداا  المط  ددة تسليددص اال  دداا و  .62
  ا.6911   6وان ما   عاالليهمية والح ياية   

 اوا   ادواد لمن :عاص  -
ص  ددد  االن دددال واالمددديات الحاكمدددة لدددن التدددااهِ   ا يجددد : د. عكدددن صحمددد   .63

ف ن عئ   ف ن افم  صحم    وابتيو لن تيجمة ع د  لصدمل  : د.مدي ا 
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بددف   وفددال  أفمدد  فمدد   وأفمدد  صمدد وب فمدد     داا اليائدد  امدماريل كا 
 ا .6911ال يألن   بييوت   

 

 ال اداتن   د. أفم  صحممد : -
تددااهِ الدد ود ايمددوصية ع مدديا وفضددااتها   ص،ت ددة نهضددة الشددي    القدداهيا    .66

 ا .6917

تددااهِ الم ددسمين لددن بدد   القددااا الها وألاك ددتانية وفضددااته    ص،ت ددة نهضددة  .65
 طاعع م ل الشي    القاهيا   بو.ت .الشي    ص

 ال اصي   د.ليصل : -
األ دددمد التااهخيدددة لسحضدددااا ال يأليدددة ايمدددوصية لدددن الشدددي  االقصدددا  وعااا  .64

 . 6977  6االروا ال يا    ع

 ميوا   د.صحم  جماد ال ين : -
 ا .6941دولة الظاهي بي يس لن صصي   داا الللي ال يألن    .67

 
 مسيمان   د. افم  ال  ي  : -

ااهِ ال ود ايموصية وص    األميات الحاكمدة   نقسد  ردن التيكيدة ب هدادات ت .61
 وت سيقات: د.أفم  ال  ي  مسيمان  داا الم ااا   صصي   بو.ت .

  لا   دكتي  بيب   : -
تااهِ ادبيات دامييان   أعصيان  قين با    غا عقيت صلت  ع يس   كتاعليوبا  .69

 هد .6339  ابن مياا   تهيان   

 ياد   د.ل اد ر  الم طن :الص -
 المغمد لن التااهِ صن جالي  ان الا همالكم   داا القس    بو.ت . .21

 ن   ب ا ال ين فن :الصيا -
   6ل وقددات بددين ال دديل والصدددين   ص،ت ددة الاهضددة المصدديهة  القددداهيا   عا .26

 ا .6951هد 6371

 رابما   د. م ي  ر  اللتاب : -
ال هدددداد ال يألددددن لددددن ال صددددما الحيكددددة الصددددسي ية  ددددلحة صشدددديقة لددددن تددددااهِ  .22

   3الممطا   صطاعع م ل ال يل   ص،ت دة االن سدم المصديهة   القداهيا   ع
6974 . 

الظددددداهي بي ددددديس   الم م دددددة المصددددديهة ال اصدددددة لستدددددتليف والاشدددددي والتيجمدددددة  .23
 والط ارة والاشي   بو.ت .

 رابما   د. لاي  فماد : -
الممسمكيدددة   قددد ا لددد   ال وقدددات ال يامدددية بدددين المماليدددئ والمغدددمد لدددن ال ولدددة .26

  6975وااج   : د.جمعه  ن ي    داا الم ااا   صصي   

 ال  او    ر اس -
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ددد 251 6هدد    731دد 454تدااهِ ال ديا  بدين افتولدين د ف،مصددة المغدمد د   .25 
 ا . 6935   6353   6د   عغ اد   عا  صط  ة عغ ا 6331

    الغاص     م   بن صحم  : -

الهادد  وال ددا  وتددااهِ ال ولددة ال يأليددة االمددوصية لددن  اللتمفددات االمددوصية لدد ود .24
ا    اليهدددداض   6236– 66هددددد 429 -92لمشددددي  فتددددا الغدددد و المغددددملن ا

 ا .2111 -ا 6999

 لاص ي    ااصيامس    -
تااهِ عخااس صا  أقد ا ال صدما فتدا ال صدي الحاضدي   تيجمد   ورسدص .27

حيددا الخشددال   رسيدد  : د. افمدد  صحمددمد ال دداداتن   ااج دد  وقدد ا لدد  : د. ي
 صطاعع بيكة االرونات الشيقية   القاهيا   بو.ت .

 له    ب ا  صحم  : -
 – 6657هدد 454 – 552تااهِ ال يا  لدن ال صدي ال  امدن األ يدي  .21

 . 6973ا   صط  ة االاباد   عغ اد   6251

 الق اع   د.صحم   الب داود : -
غمليددددة   صط  ددددة الحيدددداا ال يامددددية لددددن ال دددديا  لددددن رهدددد  ال دددديطيا المددددد .29

القضددددددداج   الا دددددددف   مدددددددار ت جاص دددددددة عغددددددد اد رسدددددددا ط  ددددددد    عغددددددد اد   
 ا .6971هد 6391

 ق وهان   افم  غلاا  : -
 تااهِ جهان  اا   كتاعليوبا   تهيان   بو.ت .د 31

 
 الق طاطيان   صصطلا بن ر    اليوصن فاجن  سيلة : -

التديات ال يألدن كشف الظامن ردن امداصن اللتدا واللادمن   داا افيداج د  36
   بو.ت .

 كتاع ن   عكيها : -
 

 

التدديو لددن ص للددات ال دداف  وص،ددانته  لددن التددااهِ ايمددوصن فتددا أوامددط القددين د                             32
 الثالث اله ي    داا الثقالة   بييوت   بو.ت .

 
 كيه تا ن    ا ي : -

شددددال   ااج دددد  : بيدددديان لددددن رهدددد  ال امددددانيين   تيجمددددة : يحيددددا الخددددد 33
 ا .6957ر  المهال ر اا   صط  ة ل اة التتليف والتيجمة والاشي   

 كممتسي    ا ي :  -
بص ياطماهددة الخدد ا وصييا هددا   تيجمددة : فمدد   صتددملن   صط  ددة ل اددة د  36

 ا .6971ال اامات اللس طياية   دصشص   
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 ل تين    كن : - 
أضاا الي  ت سيقات بس انيدة بس ان الخولة الشيقية   نقس  الا ال يألية و د  35

وتااهخيدة وأ يهدة ووضدع لهاامد  : عشدديي لين ديس وكدماكيس ردماد   صط  ددة 
 ا .6956هد 6373الياعطة   عغ اد   

 لمص اا   صماهس : -
ايمددوا لددن رظمتدد  االولددا آصددن القددين الثدداصن فتددا القددين الحددداد  د  34

ردة والاشدي   رشي صديود (   تيجمدة : يامدين الحدال    داا الطسي دة لسط ا
 ا .6977    6بييوت   ع

 ص نس   د.ف ين : -

أطسدددددس تدددددااهِ ايمدددددوا   تصدددددمي  وامددددد  الخددددديائط   جيملدددددانن د  د  37
ماغالماا   الاابي : ال هياج لألروا ال يألدن    –اجممتين   صطاعع تين واه 

 ا .6917هد 6617   6القاهيا   ع

 صحممد   ف ن أفم  :  -
ا بددين اللتحددين ال يألددن والتيكددن   داا الللددي ايمددوا لددن  مدديا الممددطددد 31

 ال يألن   بو.ت .

 هاعااد   هاا  .و. : -
اطسددددددس التددددددااهِ ايمددددددوصن   امدددددد  ل ددددددتيكمو و. .صدددددداو مددددددميسا   ددددددد 39

 ا .6956صط مرات جاص ة بين تمن   ص م ة ليانلسين لسط ارة والاشي   

 واكي    مسي  : -
 ال ال يألن   بو.ت .ص ياطماهة رسا  همات ال ياد   داا اللتد ا 61

 
 ول    اباد جن : -

صااكم بملم صغاصيات  وامتلشالات    تيجمة : المق ا ف ن ف ين اليداس   د  66
صياج   : ممييا ر اا   تق ي  : ج لي  ياع   داا صاشماات ال صي    صط  دة 

 ا .6959أم     عغ اد   

 اليممف   د.ر  القادا أفم  : -
يل بين القينين الحاد  رشدي والخداصس رشدي   ال وقات بين الشي  والغد  62

 ا .6949صاشماات الم،ت ة ال صيهة   بييوت  

 
 : ال يألية ال حمت الماشماا لن ال واهات ودوائي الم ااا* الثا :

 عااتمل    لاميسن لوديمييولت  : -
بلماصة تااهخية وجا ية   عحث صاشما لن دائيا الم ااا ايموصية  –التيو  .6

سغدددددة ال يأليدددددة : افمددددد  الشددددداتااو  وابدددددياهي  عكدددددن  مابدددددي       يصددددد اها عال
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ود.ر  الحمي  يمنس   يياج ها صن ق ل وعااا الم ااا د.صحم  صه   روا  
   بو.ت .

جالي  ان   عحث صاشما لن دائيا الم يا ايموصية  ار اد وتحيهي:ابياهي   .2
لقداهيا   عكن  مابي    افم  الشاتااو   و د.ر  الحمي  يدمنس   الشد ا   ا

 بو.ت .

بيكددددة بددددن جددددمجن   عحددددث صاشددددما لددددن دائدددديا الم ددددااا ايمددددوصية   اردددد اد  .3
وتحيهي   ابياهي  عكدن  مابدي    افمد  الشداتااو    و د.ر  الحميد  يدمنس   

 الش ا   القاهيا   بو.ت .

 عغسمد   م     -
ايموا والتيو لن ال صي ايموصن المميط   عحث صاشما لن ص سدة ردال   .6

   بو.ت . 61  ا 2  وعااا االروا   اللمهت   الللي 

  ملي : ب -
ال ال هدددة   عحدددث صاشدددما لدددن دائددديا الم دددااا ايمدددوصية  ارددد اد وتحيهدددي :  .5

ابدياهي  عكدن  مابدي    افمد  الشداتااو    و د.ر  الحميد  يدمنس   الشدد ا   
 القاهيا   بو.ت .

  ممئيسم ل  : -
شدددما لدددن دائددديا الم دددااا الخطدددمع والسغدددات اللصددديحة   عحدددث صا –السغدددات  .4

ايموصية   يص اها عالسغدة ال يأليدة : افمد  الشداتااو  وابدياهي  عكدن  مابدي   
و د.ر  الحميدد  يدددمنس   يياج هدددا صدددن ق دددل وعااا الم دددااا : د.صحمددد  صهددد   

 روا  بو.ت .

 
 *رابعا : البحوث املنشورة يف املوسوعة العربية امليسرة :

 ه ية   ابياا : صحم  بدليص غيألداد   داا نهضدة ل ادان لسط دع والاشدي   . بيكة بن جمجن   والق يسة ال6
 ا .6911بييوت   
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