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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٖٛٚ﴾  
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فإن اإلسالم رفع الحرج عن الناس فأمر بالسعي  فع  اضر  : 
ابتغعععال العععرسب وتمسعععب الميعععاواب وولعععع اللعععوابج التععع  تح ععع  ع ععع  ال موعععع 

البععا ع والمرعععتريب ومعععن المي ععوم  ن محععع   لععع   -المنعععتا والمسعععتي  -حقععوميمب 
اضسواب؛ الت  رم ت عامال ميما ف  خدمع  الم عا  اتمتدعاديب وع ويعا تعدور 
ع    اضنرج  الحواتو  ف  الم تمعب ول ا مان تسًما ع    ولوال اضمور تردود 

اإلسععالم اضسععواب ب ممععا  ولعع  الرمابع  ع ويععا وولععييا فعع  اىتمععام ر عاتت الدولعع 
او  خاد  ف يع  ع ويعا الرمبعال والمتعابيونب و و  معن بارعر  لع  بن سعو معان عن

ب والخ  ال الراردون من بيدهب إل  مانت  وام بن   موع  الع ون معان رسو  هللا 
ليعععععم  يعععععود ت تنمعععععر فععععع  متابيععععع  اضسعععععواب التععععع  ىععععع  نقجععععع  ارتمعععععاس الناحوععععع  

فعع  اختوععار مععن  اتمتدععادو  ضي دولعع  مععن الععدو ب فمععان الععوال  وتحععرى اليععد 
ورامعععب اضسعععوابب وُوعععول   وفعععب معععن ويعععري بب عععدهب فأحسعععنوا فععع  الم مععع  اختوعععار 
الرمبععال و عجععوىم مفوععرا مععن الدععالحواتب وحردععوا ع عع   ن ومونععوا مععن  ربععاب 

ب ممعععا منحعععتيم السععع ج  -ممعععا تسعععتقوم بعععو حرمعععات البوعععع والرعععرال-ال قعععو والي عععم 
بج التعع  ولععيتيا رمابعع  دععالحوات القععب  ع عع  مععن وخععالي  و وتيععدى اللععوا

اضسعععواب؛ والتععع  معععن ميامعععو الن عععر فععع   حعععوا  الت عععارب ومنعععع حعععاتت الغعععا 
واتحتوععععا  فعععع  البوععععع والرععععرالب ومنععععع بوععععع المحرمععععاتب والتج وععععي فعععع  الموعععع  
والموسانب وح ر تداو  اليمالت المسو  ب و ي عوا موالعب ودعن ات و و بعوا ع ع  

ب ومن و يعر فسعاده معن الرمبعال ويامعب الت ار مرا ي   ل  م  فترة بدار اليوار
وويس  من مندبوب و  ي وا الحراس  والرعرج  ع ع  اضسعوابب وعونعوا معن وقعوم 
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  ﴿ٕٛٚٗ﴾  
  

ب   المناسعاتب وفد  الخدوماتب و ي وا لو ممانعا فع  السعوب لسعرع  حع  
المرععمالتب ممععا جععورت اضسععواب فعع  عيععد بنعع   موعع  ف ي ععوا بععو  ممععان لسععمن  

ت ودمعععععامون تعععععي ر ويعععععود روييعععععا ع ععععع  مدعععععال  الغربعععععال معععععن الت عععععارب وحوانوععععع
لعم تمعن رمابع  المس مون مما  ي يم وبتمرون دووانعا ويعري بعدووان المسعتغالتب و 

بن   مو  لألسعوب مادعرة ع ع  الت عارة فحسعب بع  رعم ت  وًلعا السع ع بأنواعيعا 
سراعو  مانت  م دناعو ب ومن  ل  مو  سواد بن  بوعو: أ حسعنوا إلع  المعسارعون 

ودععب  ليامعع  السععوب مندععب ومسععم  ولععم  بسالععون سععمانا مععا سععمنوا فععإنمم ت ت
ممععا لععم تمعععدنا و و عع  ويععري بععو إت فعع  عيععد بنعع   موعع ب فععم تجععور بيععد  لعع ب 

المدععادر بأسععمال مفوععر مععن مرامبعع  اضسععواب فعع   وععام بنعع   موعع ب ع عع  خععالي 
  اليدور الالحق ب ومد مام اضمرال والوتة وعمعا  الخعراج إلع   انعب الخ  عال فع

ومعد  معرت متعب التعارود ععدد مبوعر معن ىعيتلب ُخ عدت  سعما يم رماب  اضسعوابب 
ع   المماوو  والمواسون الت   مروا بدناعتو والنقود الت  لربت ف  عيودىمب 
والتعععع  توععععسا  المفوععععر منيععععا مح ععععو  فعععع  متععععاحي مدععععر و ورىععععا مععععن الععععدو ب 

لنرععاج اتمتدععادي  ن المسععوا الرععرع  لتععدخ  الدولعع  لمرامبعع  اوخالدعع  القععو : 
داخ  اضسوب؛ لبج ى ا التدخ  و ي و وسجا ومرنا ومت ددا بتغور ال رويب 

 متناسبا مع اختالي الم تميات اإلنسانو .
 بمتععول  السععوبب محتسععب السععوبب الرمابعع  ع عع  اضسععواب: الكمماا الالماح ة اا 

 .بن   مو ب اضمووونب اضسواب
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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Islam removes embarrassment for people, so it enjoins 

the pursuit of the land in order to earn a livelihood and earn 

a livelihood, and set controls that protect everyone their 

rights - the producer and the consumer - the seller and the 

buyer, and it is known that the market is in place. Which 

constituted an important factor in the service of the 

economic field, and on it the wheel of life activities in 

society revolves, and therefore it was necessary for parents 

to tighten control over it and place it in the focus of feeling 

so that the state’s balances are not disturbed, just as Islam 

paid special attention to markets, making it watchers and 

followers, and the first to initiate That himself was the 

Messenger of God, and the rightly-guided caliphs after him, 

until the days of the Umayyads, who had undeniable efforts 

to follow the markets that are the focal point of the 

economic aspect of any country, so the ruler was 

investigating justice in choosing whoever monitored the 

markets and gave more confidence in He is known by his 

country, so they generally chose the censors and gave them 

a lot of powers, and they were keen to be among the 

masters of jurisprudence and knowledge - by which the sale 

and purchase movements are straightforward - and they 

have the authority to arrest those who violate or exceed the 

controls set by market monitoring. Which of his duties is to 

look into the conditions of merchants, prevent cases of 

fraud and fraud in buying and selling, prevent the sale of 

forbidden things, and reduce the amount and the balance, 

and he warned the circulation of counterfeit currencies, and 

they made molds and casts and required the merchants to 
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  ﴿ٕٛٚٙ﴾  
  

review this every period in the house of caliber, and 

whoever shows corruption among the censors shall be 

punished and dismissed From his position, they placed the 

guard and the police over the markets, appointed those who 

would settle tendencies, separate discounts, and made a 

place for him in the market to quickly solve problems. 

Markets also developed during the Umayyad era, so they 

made places for the residence of strangers from merchants, 

shops and stores that rent the proceeds from the interests of 

The Muslims, which made them create a bureau known as 

the Office of Exploitation, and the control of the Umayyads 

of the markets was not only limited to trade, but also 

included the commodities and their agricultural and 

industrial sources, including Ziyad bin Abe’s saying: (Do 

good to farmers, for you are still fat as long as they have 

fattened), and it has not become a worker The market is a 

position and a job title known to it except in the era of the 

Umayyads, then it developed after that, just as the sources 

did not provide us with the names of many market watchers 

in the days of the Umayyads, unlike in later eras. The 

market, and history books mentioned a large number of 

these, immortalized their names on the weights and scales 

that they ordered to manufacture and the money that was 

struck in their era, many of which are still preserved in the 

museums of Egypt and other countries, and in summary: 

The legitimate justification for the state to enter to control 

economic activity inside Market; Controlling this 

intervention and making it a medium, flexible and 

renewable according to changing circumstances, 

commensurate with the different human societies. 

Key words: Market Watch, Mohtaseb Market, Market 

Official, Market, Umayyad, Banu Umayyad 

ل
ل
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 املقذهة

الحمد  رب اليالمونب و د   و سع م ع ع   رعري المرسع ون سعودنا محمعد      
 النب  اليادي اضمونب  ما بيد:

قد احترم اإلسعالم الم موع  الخادع ب ولعم وح عر امعتال  الفعروات واضمعوا  ف     
ٱ  ٻ  ٻ  چ  ب معععا  هللا: ولعععا يعععالإ  ىععع  معععن مقومعععات الحوعععاةب و سونععع  

سععورة الميععي:  چٻ  ٻپ  پ  پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
  امعتال  الحال  الجوب فاإلسعالم ورع ع ع ع من اضموا  وما دامت  بٙٗ و : 

عاِلِ  :حوث وقو  النب   الفروات اِلِ  ِلْ َمعْرِل الدَّ ب  ٔأأ َوا َعْمُروب ِنْيَم اْلَماُ  الدَّ
وسععبو  تحدععو  اضمععوا  والفععروات اليمعع  ع عع  اتسععا  مناحوععو وخادعع  بأعمععا  

ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  الت ارة ما  هللا:

 چڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  ڍ  

ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ     ڇ  ڇڇ  ڍ    ڍ  ڌ  چ ، ٩٢أية: النساء: سورة 

ومعععد  بٔٔسعععورة ال ميععع :  وععع :  چڌ  ڎ  ڎ    ڈ      ڈ  ژژ  ڑ  ڑ    ک  ک   
لعم تمعن السع ع محرمع    باح اإلسالم ل ناس فرص واسعي  فع  الت عارة والعرب ب معا

ب ومعد لعرب المسعتحق  بمعرور الحعو   و تدخ  فويا بوو  ربوو ب مع  دال السمعاة
فععع   فععع  اتتبعععا  والتدعععدوب فععع  التععع  وحتععع ى بيعععاالمسععع مون اضوا ععع   ع ععع  المُ 

فوععر مععن اضمدععار اإلسععالمو  التعع  مانععت فعع  مو م اليععا اضسععواب التعع   بالت ععارة
تخلععع إلرععراي مو ععي لععو الرمابعع  ع ويععا وتمتععع بععبي  الدععالحوات القلععا و  

ب و ن حوعععث ت وممععن ضي م تمعععع معععن الم تميععات  ن ومعععون من ًمعععاواإلداروعع ب 

                                 
ىععع  اضدب ٕٙ٘محمععد بععن إسععماعو  بععن إبععراىوم بععن المغوععرة البخععاريب  بععو عبععد هللا ت: أ  (ٔ

تحقوععععب: محمععععد فععععياد عبععععد البععععام ب دار البرععععا ر   بٜٜٕب حععععدوث رمععععم:إٔٔٔ: الم ععععرد
  .ٜٜٛٔىع/ ٜٓٗٔب ٖاإلسالمو ب بوروتب ج
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  ﴿ٕٛٚٛ﴾  
  

واليعععا سونب  ويمععع  ع ععع  ح عع  حعععب اللععيوي وال قوعععره إت إ ا مععان وجععو  بقعععال
ل مس م اع   السو -بأسواب المس مونمو ودون  وم  ىيتل اضدناي من الناس

 .- و  ور مس م مان
الندعععوص العععواردة فععع  المدعععادر اليربوععع  ععععن اضسعععواب فععع  والمتأمععع  فععع       

لعا عب واخعتالي  سعيارىا معن والباليدر اضموي وما تتلمنو من  نعوا  السع ع 
وفوقععععا بععععون تععععوافر السعععع ع  اخععععر داخعععع  المععععدن اإلسععععالمو ب و ععععد ارتباًجععععممععععان آ

واسعععتقرار  سعععيارىا وبعععون اضمعععن وتحسعععن اضولعععا  اتمتدعععادو  فععع  الم تمععععب 
امتععدى فوععو  خ  ععال ؛ ولععع ن ععام رمابعع  رععدود ع عع  اضسععواباضمععر العع ي  و ععب 

ومععا  الرارععدونبومععا  مععره الخ  ععال  ومارسععو بن سععوب  نبعع البمععا في ععو  بنعع   موعع 
 حعوا  معا تقتلعوو خعر حسعب عدر آسا _ ن ام مرامب  اضسواب_ وتجور من 

ووممننعا اتسعتدت  ب اتلعمحال ب  و التدىور و تسدىارالم تميات من التقدم وا
بقو  سواد بن  بوعو لميقع  بعن وسعار:  لسعت تي عم  ن اضسعواب ما مع ب و ن السعب  

مي ععومب ووبوععع البععا ع إلعع  رععير آمنعع ب و ن اضعجوععات واضرساب تخععرج إلعع  رععير 
 ؛ ٔأمي وم؟ ما : ب  ب ما : ف  و الحمد ت وسا  الناس بخور ما معان  معرىم ىمع ا

اضسععواب فعع  عيععد بنعع   موعع  ع عع  رمابعع  الىعع ا البحععث بينععوان:  مععانومععن ىنععا 
    . مٜٚٗىع/ ٕٖٔ_   مٔٙٙىع/ٔٗأ

تولعو  اآفعار اتمتدعادو   المولعو   سعباب منيعا:متابع  فع  ىع ا ومد دفينع  ل 
فععار تيععالوم آفلعاًل عععن  رمابعع  اضسععواب اإلسعالمو  فعع  ت عع  ال تععرةب المترتبع  ع عع 

 مععع المي ومععات ب و مععن الحوععاة اتمتدععادو   فعع  ىعع ا ال انععب الحلععارو اإلسععالم
المتنععافرة فععع  المدعععادر التاروخوععع  المخت  ععع ب مموًنعععا  لععع  فععع  وحعععدة مولعععوعو ب 

                                 
ب ٜٕٔ/٘ىعع :  نسعاب اضرعراي: ٜٕٚداود أ تالبال ريب  حمد بن وحو  بعن  عابر بعن   (ٔ

ىععع/ ٜٕٔب ٔتحقوععب: ووسععي المرعرعع  ب المييععد اضلمععان  لألبحععاث الرععرمو ب بوععروتب ج
 م.ٕٛٓٓ



 م(.917هـ/ 431 -م  664هـ/ 14الرقابة عىل األسواق يف عهد بنى أموة )

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٜٛٚ﴾  
  

ب وميرفع  دور الدولع  توسوًرا ع   القارئ والباحث فع  م عا  الدراسعات التاروخوع 
ات بععون ر بعع  الت ععار فعع  المماسععب وبععون حا ععات السععمان مععن عمعع  مواسنععفعع  

ل   ي مدى مانعت تتخع  التعدابور الواموع ب واليمع  ع ع  الس ع والبلا ع الحعد ب وا 
ات تماعوعع   واح النعع فعع  رععت ع عع  الم تمععع  مععن ومععو   سمععات امتدععادو  تععيفر

 واتمتدادو . 

  ب وخج  البحث.وترتم  ع    ىمو  المولو ب و سباب اختواره املقذهة:
 التوهيذ: 

_ تيروععي الرمابعع ب و دعع  رمابعع  اضسععواب مععن المتععاب والسععن ب و ىموتيععا فعع  أ  
 اإلسالم. 

 _ نرأة اضسواب ف  اإلسالمب و ىم اضسواب مبو  الييد اضموي. بأ
 _  تيروي اضسوابب و مر  نواعياب وما المراد بيا ف  المتاب والسن . أج 
 األول: هراقحبى األسىاق يف عهذ بني أهية  حبث امل
 ._ تيوون المرامبون ع   اضسواب  أ
 من وتول  رماب  اضسواب._ الرروج الالسم توافرىا فو بأ
 ف  الييد اضموي.وتجورىا  لقاب مرامب  اضسواب _  جأ
 حراس  اضسواب.  _ دأ 
 ال  وس ف  السوب وف  المناسعات وال د  ف  الخدومات. _  ىعأ
 .الثاني: ههام هراقحبي األسىاق يف العهذ األهىي املحبث  
دالحيا.  أ  _ تن وم اضسواب وا 
 _ مرامب  المماوو  والمواسوون.  بأ
 ب والنقود المغرور .مسو  _ حماو  اضسواب من اضموا  ال  جأ
 _لبج اضسيار ومنع اتحتمار.  دأ
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 _ منع بوع المح ورات والمحرمات.  ىعأ
 _منع الن ا والغا والتدلوس.  وأ
 _ اللرا ب ع   الس ع. سأ

 .                          النتائج
      املالحق      
  املصادر واملراجع. 
ل
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  ﴿ٕٛٛٔ﴾  
  

 التوهيذ

ورامبععو مرامبعع  ورمابععا: حرسععوب ورموععب القععوم: حارسععيمب رمععب الرعع ل ورمبععوب      
الحععارس الحععاف . والرمابعع :  وىععو العع ي ورععري ع عع  مرمبعع  لوحرسععيمب والرموععب:

 . ٔأال ي ورمب ل قوم رح يمب إ ا  ابوا الر  
لوسععععت ولوعععدة ن ععععام الدولععع  الحدوفعععع ب بععع  ىعععع   عععاىرة تععععالسم ت مععععع  والرمابععع    

دارتعو نوابع  عععن  اضفعرادب وتر عع نرعأتيا إلع  نرعأة الدولع  وم موتيعا ل معا  اليعام وا 
ک  ک  ک  ک      چ ، (3)چڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ    چ ب ومنو مولو تيال : ٕأالريوب

ُمحدععععًوا ع ععععومم  عمععععالممب رموًبععععاب ح وً ععععاب  ووينعععع  بقولععععو: ب ٗأچگ  گ   گ  
ومععععد  يعععع  الق قرععععندي رمابعععع  اضسععععواب وتععععول  مياميععععا مععععن  ب ٘أوي ميععععا وويرفيععععا

ب والرمابعع  ع عع  اضسععواب تحتعع  الحوععس  ٙأالدععي الفععان  مععن الو ععا ي الدووانوعع 

                                 
محمععد بععن ممععرم بععن ع عع ب  بععو ال لعع ب  مععا  الععدون ابععن من ععور اضندععاري الروو يعع    (ٔ

ب ٖب دار دعععععععععادرب بوعععععععععروتب جٕ٘ٗ/ ٔىعععععععععع : لسعععععععععان اليعععععععععرب:ٔٔٚاإلفروقععععععععع  ت: أ
  م.ٖٜٜٔىع/ٗٔٗٔ

ب ٚ   حمد مدج   دبو : الرماب  المالو  واإلدارو  ودورىا ف  الحعد معن ال سعاد اإلداري:(ٕ
 م.ٕٙٔٓىع/ ٖٚٗٔ بٔمرمس الدراسات اليربو ب مدرب ج

 . ٔ  سورة النسال: آو :(ٖ
 .ٕ٘سورة اضحساب: آو :   (ٗ
ىعع : ٖٓٔالجبعري ت: أمحمد بن  رور بن وسود بن مفور بعن  العب اآم ع ب  بعو  ي عر   (٘

ب تحقوب:  حمعد محمعد رعامرب ميسسع  الرسعال ب ٖٕ٘/ ٚ امع البوان ف  تأوو  القرآن: 
  م.ٕٓٓٓىع / ٕٓٗٔب ٔج

ىعععع : ٕٔٛالق قرععنديب  بعععو اليبعععاس  حمعععد بعععن ع ععع  بعععن  حمعععد ال عععساري الق قرعععنديب ت: أ  (ٙ
مدعععرو ب ب دار المتعععب الٜٛٔععععععععع ٜ٘ٔ/ ٗ متعععاب دعععب  اضعرععع  فععع  دعععناع  اإلنرعععال:

 م.ٕٕٜٔىع/ ٖٓٗٔالقاىرةب 
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٕٛٛ﴾  
  

مرعتر    ال قيعالب و لع  باعتبعار السعوب ممعان اضمف  والممان  اضرفع من  عمعا
ضحععد معععن  وسعععم في ععع  رموععب السععوب  ن ت بععوب  واترتععسابالمرعع  فوعععو ل  موععع 

السعععوم  ال  عععوس فععع  الجرمعععات اللعععوق ب  و إخعععراج مدعععجب  و ن ومنعععع  حمعععا  
الحجععب و عععدا  التععبن مععن المععرور فعع  السععوبب و حمععا  الرععو  حتعع  ت ومععسب 

خراج الروارعن واض نحع    ٔأفواب الناسب مما ومنع الباع  من  رس اضر ار وا 
للل. ٕأالمارةبلرار إلوولع الخربب وم  ما من رأنو ا

و مععا دخععو  اضسععواب ورععرال الحا عع  بالوععد ومبارععرتيا فيعع  السععن  التعع  ت 
ت عر النعاس : معان  و الم عاسب وعمعا  ممعا : ابعن عبعاس ب  ٖأ اختالي فويعا

ڄ  چ  اإلسععععالم معععععأنيم مرىععععوا  لععععع ب حتعععع  نعععععس : ال اى وععععع ب ف مععععا  عععععالفعععع  

ب  ٘أب فأبععععععععاح ليععععععععم  لعععععععع  ٗأچڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چچ  
و  عععت ما مععع  فععع  فععع  ال اى وععع ب  ومانعععت  سعععواب: ُعَمعععا  َوَمَ نَّعععَ  َوِ ي اْلَمَ عععاسِ 

                                 
الَروارن  مع َرورن: وىو وينع  العري معن خرعب ورفعع ععن اضر  إلع   نعب ال عدار   (ٔ

  .ٚٓٗ/ٗٔب ٔٛٔ/ٖٔب ٕٙٔ/ٜووم  بو ما وولع ع وو. ابن من ور: لسان اليرب: 
ىعع : إحوعال ع عوم العدون: ٘ٓ٘ بو حامد محمد بن محمد الغسال  الجوس  ت: أ  الغسال ب (ٕ

 بعو عبعد هللا محمعد بعن ب اليقبعان ب مٕٗٓٓىعع/ ٕ٘ٗٔب دار الميرفع ب بوعروتب ٜٖٖ /ٕ
ىع  : تح ع  النعا ر و نوع  الع امر  ٔٚٛ حمد بن ماسم بن سيود اليقبان  الت مسان  ت:أ

ب تحقوععععب: ع ععععع  الرععععنوف ب المييعععععد الفقعععععاف  ٚٙفعععع  ح ععععع  الرععععيا ر وتغووعععععر المنعععععامر: 
خالعععد سوعععادة: الخسعععوس والن عععوسأ الرمابععع  ب مٜٚٙٔىعععع/ٖٚٛٔال رنسععع ب دمرعععبب سعععورواب 

ىععع/ ٖٙٗٔب العدار المدععرو  ال بنانوع ب القععاىرة ٕب ج٘ٔوال سعاد فعع  المدونع  اإلسععالمو  : 
 م.ٕٗٔٓ

 بععو عبععد هللا محمععد بععن محمععد بععن محمععد اليبععدري ال اسعع  المععالم  الرععيور بععابن الحععاج   (ٖ
 .:تد د:نب القاىرةب ب دار التراثبٚ٘ٔ/ ٔىع  : المدخ :ٖٚٚت:أ

 .ٜٛٔ  سورة البقرة:  و : (ٗ
 .ٕٚ/ٙ؛ٔٛٔ/ٕ خر و البخاري ف  دحوحو:   (٘
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  ﴿ٕٖٛٛ﴾  
  

ب فم ترمعت مٙٗٚىع/ٜٕٔاإلسالم دىًرا جوواًلب فأما عما  فإنما ترمت ف  سن  
ومعععان  ب ٔأوعرفععع   يعععد  لععع ب واسعععتغنوا بأسعععواب ممععع  ومنعععو و الم عععاس بم نععع  

ومعن  ب ٕأفع  اضسعواب وت عرون وفع  حعوا جيم ويم عون    دعحاب رسعو  هللا
ل . ٖأ حون مدم المدون سوب مونقا   عبد الرحمن بن عوي ال ي تا ر ف   ل 

السعععععوب: مولعععععع البواععععععاتب التععععع  وتيامععععع  فويعععععاب تععععع مر و   معععععع: اضسعععععواب  
ومد  ب ٘أنحوىالبلا ع ضن الت ارة ت  ب إلويا وتساب ا  ل وسموت بب  ٗأوتينث

ورد  مععر اضسععواب فعع  القععرآن المععرومب وت وععراد بيععا إت  نيععا محعع  ل بوععع والرععرال 
 والت عععارة وتبعععاد  السععع ع والبلعععا ع وتبعععاد  المنعععافع وج عععب الميعععاا مولعععو تيعععال 

گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱڱ   ڱ    ڱ  ں     ں  چ

ۉ  ۉ  ې  ې  چ    ، وقولهههههههههههه    ههههههههههههال :(6) چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

ې  ې     ى    ى    ائ   ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ   

ل. ٚأچۇئ    ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  

                                 
اضسرم :  بو الولود محمد بن عبد هللا بن  حمد بن محمد بن الولود بن عقب  بن اضسرب   (ٔ

ب تحقوعب: ٜٗٔ/ ٔىع :  خبار مم  وما  ال فويا من اآفار:ٕٓ٘الغسان  المم ب ت: أ
  م.9191/هـ 9831، سنة اضندلس ل نرر ب بوروترردي الدال  م حسب دار 

 .ٗٛ/ ٕ: المدخ :ابن الحاج  (ٕ
 .ٕ٘/ ٖ:  خر و البخاري ف  دحوحو  (ٖ
ىععععع : المحمعععم والمحععععوج ٛ٘ٗ بعععو الحسعععن ع عععع  بعععن إسععععماعو  بعععن سععععوده المرسععع  ت: أ  (ٗ

ب تحقوععب: عبععد الحموععد ىنععداويب دار المتععب الي موعع ب بوععروتب ٕ٘٘ب ٕٗ٘/ ٙاضع ععم: 
 .ٚٙٔ/ ٓٔمب ابن من ور: لسان اليرب:  ٕٓٓٓىع / ٕٔٗٔب ٔج

 .ٛٙٔ/ ٓٔ  ابن من ور: لسان اليرب:(٘
 .ٚسورة ال رمان: آو :   (ٙ
 .ٕٓسورة ال رمان: آو :   (ٚ
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  ﴿ٕٛٛٗ﴾  
  

 األول حبث امل
 هراقحبى األسىاق يف عهذ بني أهية

الي وم ب ب  من لروروات ميام ال ن مرامب  اضسواب من  فوو ت ر مما      
ف ع   والقوعام ع ويعابمراعاتيا  -المس ولون-  و ب ع    ولوال اضمورالتاضمور 

وتتبععععع  حععععوا  الت عععار للععععبج اضمععععور معععان تعععول   لعععع  بن سععععوب ف عيعععد النبعععع 
ب ف مععا اتسععيت  ٔأور اضحععوا ب ومععن  لعع  مدعع  دععاحب دععبرة الجيععام... ووتسعع

 ع عع  اضسععواب الدععحاب  الدولعع  اإلسععالمو ب واسدادت الميععام اسععتيم  النبعع 
ب فعم معان اضمعر  ٕأسعوب ممع ع ع  اسعتيم و  ؛ومنيم سيود بن سيود بعن اليعاص

 ع ععع  ىععع ا الملعععمار فععع  عيعععد الخ  عععال الرارعععدونب فيععع ا عمعععر بعععن الخجعععاب 
مان ومر ف  اضسواب ووت قد  حعوا  البوعع والرعرالب  م ٖٗٙ-ٖٗٙىع /ٖٕ-ٖٔأ

ب فم اسعتيان باليمعا  ع ع   ٖأووني  عن اتحتمار و وره مما ولر بأمر الرعو 
ب ومعع ا مععان الحععا  فععومن بيععده مععن الخ  ععالب فمععان الخ و عع   ٗأاضسععواب المخت  عع 

                                 
ىععععع :المسند الدععععحو  ٕٔٙمسعععع م بععععن الح ععععاج  بععععو الحسععععن القرععععوري النوسععععابوري ت: أ  اإلمععععام (ٔ

 ب حععدوث رمععم:ٜٜ/ ٔ: هللا دعع   هللا ع وععو وسعع مالمختدععر بنقعع  اليععد  عععن اليععد  إلعع  رسععو  
 ب تحقوب: محمد فياد عبد البام ب دار إحوال التراث اليرب ب بوروت. ٕٓٔأ
 :ىععع ٖٕٓابععن سععيد ب  بععو عبععد هللا محمععد بععن سععيد بععن منوععع اليارععم ب البدععريب البغععدادي ت أ  (ٕ

ب ٔالي موع  ب بوعروتب جب تحقوب: محمد عبد القادر عجاب دار المتعب ٓٔٔ/ٕ: الجبقات المبرى
ابععن ح ععر اليسععقالن ب  بععو ال لعع   حمععد بععن ع عع  بععن محمععد بععن  حمععد ت: ب مٜٜٓٔىععع/ٓٔٗٔ

ب تحقوعععب: ععععاد   حمعععد عبعععد المو عععود .ٜٛب ٛٛ/ ٖاإلدعععاب  فععع  تمووعععس الدعععحاب : ىعععع : ٕ٘ٛأ
 م.ٜٜٗٔىع/٘ٔٗٔب ٔوع   محمد ميو ب دار المتب الي مو ب بوروتب ج

م العععدون بعععن مالععع  خعععان القعععادري الرعععا ل  الينعععدي البرىعععان وري فعععم ععععالل العععدون ع ععع  بعععن حسعععا  (ٖ
/ ٗىع : منس اليما  ف  سعنن اضمعوا  واضفيعا :ٜ٘ٚالمدن  فالمم  الريور بالمتق  اليندي ت:أ

  م.ٜٔٛٔىع/ٔٓٗٔب ٘تحقوب: بمري حوان ب و خرب ميسس  الرسال ب ج بٖٛٔب ٓٛٔ
 عبعد هللا ع   سوب المدون  السا ب بن وسود بن سيود بن فمام  بن اضسود مع    استيم (ٗ

بععن عتبعع  مسععيود. القرجبعع :  بععو عمععر ووسععي بععن عبععد هللا بععن محمععد بععن عبععد البععر بععن 
تحقوعب: ع ع  ب ٚٙ٘/ ٕىع : اتستوياب ف  ميرفع  اضدعحاب:ٖٙٗعادم النمري ت:أ

  م.ٕٜٜٔ/ ىع ٕٔٗٔب ٔجب دار ال و ب بوروتب محمد الب اوي
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  ﴿ٕٛٛ٘﴾  
  

 وتول   ل  بن سو فوما وقدر ع ووب وونوب من وقعوم عنعو فع  مخت عي اضمدعارب
ويرفععون  ومععان مرامبأمحتسععب  السععوب وتخعع  لععو سععوجًاب ودّرةب و  مانععًاب و عوانععاً 

و رعد ب اليامع المتعممرون ع ع  مدعال  ب فإن  ل   رعب لق عوب  ٔأبأعوان السوب
والسم اضسعواب والعدروب فع   ومعات الغ  ع  عنعوب ووتخع  لعو  ب ومان المرامبخوفاً 

ر اضمععر فعع  عيععد واسععتم ب ٕأفويععا عوونععًا وودعع ون إلوععو اضخبععار و حععوا  السععوم 
 . ٖألت إلويم مقالود  مور الدول  اإلسالمو بن   مو  بيد  ن آ

رامبععع  واإلرعععراي منععع  اضوعععام ولعععع المسععع مون اضسعععواب الت اروععع  تحعععت الم      
المدون ب وعونوا ع   اضسواب ما مون ع ويا لمتابي  ف   اإلسالمو   دول ل اضول 

دعالح  مورىعاب و سعندوا ىع ه الميمع  ل خادع   ما و عري فويعا وتن عوم  حماميعا وا 
 وفعب  ول ووُ  بسوابورامب اضف  اختوار من الوال  وتحرى اليد   فمانب  ٗأمنيم

وسعور فع   سعواب دمرعبب وميعو خعادم لععو  معان مياووع  و  ب ٘أمعن ويعري بب عده

                                 
داود وعوسع  ابنعا ع ع     ومن  مف    عوان السوب ف  عيعد بنع   موع  معا  معره الجبعري بقولعو  ن:أ(ٔ

 وعام الخ و ع  -بن عبد هللا بن عباس مانا ف   عوان السوب  بعاليراب لخالعد بعن عبعد هللا القسعريب 
مانععا وسععامرانو اضمععوي ىرععام بععن عبععد الم عع _ فأمامععا عنععدهب فودعع يماب ودععورىما فعع  اضعععوانب ف

تحقوععب: محمععد  بععو ال لعع  إبعععراىومب دار  بٕٕٓ/ٕالجبععري: تععارود الرسعع  والم ععو : ووحدفانععو. 
 ب د. ت.ٖالمياريب مدرب ج

ب تحقوعب: محمعد حسعن ٜٕ٘محمد بن  حمد بن بسام المحتسب: نياو  الرتب  ف  ج ب الحسب :   (ٕ
ىعععع / ٕٗٗٔب ٔالي موععع ب بوعععروتب جمحمعععد حسعععن إسعععماعو ب  حمعععد فروعععد المسوعععديب دار المتعععب 

 م.ٖٕٓٓ
ىعع : تعارود الرسع  ٖٓٔالجبريب محمعد بعن  روعر بعن وسوعد بعن مفوعر بعن  العبب  بعو  ي عر ت: أ  (ٖ

 روغورووس أواسمو ف  الوتدة ووحنا  ابن  ىرون أ و ىارون  ابن اليبريب  .ٜٙٗ/ ٙوالم و : 
ب ٖٔٔىع : تارود مختدر العدو : ٘ٛٙبن توما الم ج ب  بو ال رج الميروي بابن اليبري ت: أ

 م.ٕٜٜٔىع/ٖٔٗٔب ٖتحقوب:  نجون دالحان  الوسوع ب دار الرربب بوروتب ج
 ب ٖٓب ٜٕب م  ععع  دراسعععات تاروخوععع ب اليعععددأٓ٘ٔ  محمعععود سوعععود: ن عععام الحسعععب  فععع  اإلسعععالم: (ٗ

 مب سوروا.ٜٛٛٔوونوو ٔ
 .ٜٗ  خالد سوادة: الخسوس والن وس: (٘
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  ﴿ٕٛٛٙ﴾  
  

ب  روععععا ع عععع  سععععن  الخ  ععععال  ٔأبن سععععو ايععععمدون  حععععوا  البوععععع والرععععرالب وون وت قعععع
وانلععوى ب -وناضمووعع– يععدىمع فعع اتسععيت رميعع  الدولعع  حععون و ب الرارععدون 

فعع   نسععواتياب معع  لعو تقالوععده ون مععوب ممععا تحعت لععوال اإلسععالم عنادععر متباونع  
 يععرت مرامععس امتدععادو  وت اروعع  ومالوعع   دوععدةب إلععاف  إلعع  المرامععس القدومعع ب 
وتوافعد ع عع  ىعع ه المرامععس  دععحاب الحعري والت ععاراتب العع ون اسععتوجنوىاب ونقعع  

انيمعس  ؛ىيتل مييم خبراتيم ون ميم وتقالودىمب ممعا  دى إلع  تبعاون واخعتالي
بعععات ال قيعععال اضوا ععع ... ممعععا اتخععع  المسععع ولون فععع  الدولععع  ت عععاه بيلعععو فععع  متا

المرعععمالت ال دوعععدة واضخجعععار النا مععع  عنيعععا الخجعععوات ال رو ععع  لتوحوعععد الدولععع  
إدارًوععا ومانونًوععا بيععد  ن توحععدت سواسععًواب تدععدى الخ  ععال لمرععم   اضسععواب ومععا 

وفععب بععو مععن  ىعع  سععندوا ىعع ه الميمعع  لمععن وبيععا وساد اتىتمععام بمرامبتيععاب و  و حععب
ب ومد اتبع اضمووون ف  مرامب  اضسواب ولبج  حماميا ما سبقيم من  ٕأالم الة

سععند معان و و  ن عمعاًت ع عع  السعوببووع و العوال  وين عم  معن حوعث  ن الخ و عع  
  ٖأسوععاد بععن  بوععو سععمرة بععن  نععدب ولعع  فقععد  لعع  إلعع   موععر الب ععدة وتتبيععو بن سععوب

  . ٗأمٕٚٙ/ ىعٖ٘سن   البدرة ومتب ب ل  إل  مياوو  بن  ب  س وان 

                                 
 ىععع :ٗٚٚال إسعماعو  بععن عمعر بععن مفوعر القررعع  البدعري فععم الدمرعق ب أتابعن مفوععرب  بعو ال ععد  (ٔ

 ٛٓٗٔب ٔب تحقوب: ع   رعوريب دار إحوعال التعراث اليربع ب بوعروتب جٖٗٔ/ٛ:البداو  والنياو 
 م.ٜٛٛٔىع / 

 .ٕ٘ٔ  محمود سوود: ن ام الحسب  ف  اإلسالم: (ٕ
بن حعسن بعن عمعرو بعن  عابر بعن  الدحاب  ال  و ب سمرة بن  ندب بن ىال  بن حروا بن مرة  (ٖ

خرععون بععن ضي بععن عدععوم بععن رععمد بععن فععسارة. ومععان لععو ح ععي فعع  اضندععارب تععوف  بيععد سععن  
جبقعات خ و ع  بعن ب خ و ع  بعن خوعاج: ٜٓٔب ٛٓٔ/ ٙابن سيد: الجبقات المبرى: م.ٗٚٙىع/٘٘

بعن ىعع  ب محمعد  ٖب ب رواو :  ب  عمران موس  بن سمروا بن وحو  التسعتري أت ب ٜٚخواج: 
ىععع / ٗٔٗٔىععع ب تحقوععب: سععيو  سمععارب دار ال مععرب بوععروتب  ٖ حمععد بععن محمععد اضسدي ت: أب 

  م.ٖٜٜٔ
ب تحقوعب:  معا  العدون ٕٕ٘:ىعع : اضخبعار الجعوا ٕٕٛالدونوريب  حمد بن داود  بو حنو ع  ت أ   (ٗ

=  بععو عمععرو خ و عع  بععن خ و عع  بععن خوععاجب  الرععوا ب وآخععرب اإلدارة اليامعع  ل فقافعع  مدععرب د.تب
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٛٛٚ﴾  
  

ت قعدوا  حعوا  السعوب بأن سعيمب و بسون سي اليام  لو بالالوتة والرم مما مان     
 معر  ت   اضمف   ع    ل   ن سواد بعن  بوعو وىعو ع ع  اليعراب لمياووع   ومن

 خ تععو معع ا ومعع ا  :فقععا  بإت وسنععا فسععأ   الًمععا لععو عععن مععت ارععتراه  ٔأوبععا  القععت
موععي  :فتنمعر ورمعب إلعع   دعحاب القعت فقعا  لر ع  معنيم ببعدرىم أِحسمعا  حعباًل 

 :  لم وأمر اضمور ببوع القت وسنعا؟فقا  بم ا وم ا حباًل بدرىم :فقا  ؟تبوع القت
فقجعععع وعععدهب ف عععم وبعععع القعععت إت  مععع  معععا وعععأمر اضموعععر بعععو  جينعععاه فوعععو؟ و  :فقعععا 
نمععا  وليعع   لعع  مععن سوععاد سوععادة فعع  التيسوععس ب ٕأوسنععا تسععتيانتو لععوس ل مخال عع ب وا 

و وًلعععا  بعععأمر اضموعععرب وا عالنعععو  لععع ب ممعععا  ن الخبعععر ممعععا ان عععرد بعععو العععبال ريب
مععان وت ععو  فعع  السععوب ووسععأ  عععن اضسععيار   ٖأالخ و عع  الولوععد بععن عبععد الم عع 

ومان ومر بالبقا  فوقي ع وو فوأخع  حسمع  ووج ب  ن تواف  المماوو  واضوسانب 
 . ٗأالبق  فوقو : بمم ى ه؟ فوقو : ب  سب فوقو : سد فويا

                                                                           
ب ٜٕٔتععارود خ و عع  بععن خوععاج:  ىععع :ٕٓٗخوععاج بععن خ و عع  الرععوبان  اليدعع ري البدععري ت: أ=

 م.ٜٙٚٔىع/ٜٖٚٔب ٕتحقوب:  مرم لوال اليمريب دار الق مب ميسس  الرسال ب بوروتب ج
 عنس نباتعات عرعبّو  م فّوع ب فوعو  نعوا  ب  القت  مع َمتَّ : وى  الرجب  معن ع عي العدواب  (ٔ

 حمعد  بٔٚ/ ٕ. ابن من ور: لسعان اليعرب: بّرّو  ف  المروج والحقو تسر  و خرى تنبت 
ب عععالم ٖٚٚٔ/ ٖمختععار عبععد الحموععد عمععرب و خععرون: مي ععم ال غعع  اليربوعع  الميادععرة: 

  م. ٕٛٓٓىع/ ٜٕٗٔب ٔج القاىرةب المتبب
 . ٕٕ٘/ ٘  البال ري:  نساب اضرراي: (ٕ
  الياص بن  مو ب  بو اليباس اضمويب الولود بن عبد الم   بن مروان بن الحمم بن  ب  (ٖ

مب ومانعت خالفتعو تسعع سعنون ٘ٓٚىعع/ٙٛاستخ ي بيد  بوو ف  الندي معن رعوا  سعن  
خ و عع  بععن م. ٗٔٚىععع/ٜٙوفمانوعع   رععيرب ومانععت وفاتععو فعع  ندععي  مععادى اآخععرة سععن  

ال ىب ب رمس الدون  بعو عبعد هللا محمعد بعن  حمعد بعن عفمعان بعن ماومعاس ب ٜٜٕخواج: 
ب تحقوب: ٙٛٔٔ_ٕٛٔٔ/ ٕ: ىع : تارود اإلسالم ووفوات المراىور واضعالمٛٗٚت: أ

 م.  ٖٕٓٓىع/ ٕٗٗٔب ٔبرار عّواد ميرويب دار الغرب اإلسالم  بوروتب ج
 .ٖٔٔب ابن اليبري: تارود مختدر الدو : ٜٙٗ/ٙ  الجبري: تارود الرس  والم و : (ٗ
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٛٛٛ﴾  
  

معععن تتعععوافر فوعععو م موعععع  ممعععا معععان العععوتة واضمعععرال وختعععارون ليععع ه الميمععع      
وجالمعع  الو ععو وسععيول  اضخععالب عنععد  مععره ل نععاس  الدعع ات مععالرفب ولععون القععو 

ب فعإن  لع   ب عي فع  اسعتمال  الق عوبب وحدعو  المقدعودب ولعومن متأنوعاب مونيوي
 ور مبادر إل  اليقوب ب وت وياخ   حدا بأو   نب وددر منوب وت ويامب بأو  

 ولععع  فقعععد  ب ٕأالرعععروج معععنومععع ل  ععععدد ب  ٔأومونيدععع وعععر م يعععمسلععع  تبعععدو؛ ضن
  ب فععم ولعع ٘أسععوب واسععج  ٗأميععدي بععن عبععد الععرحمن ب ٖأعمععر بععن ىبوععرة اضموععر

                                 
ىعععع : نياوععع  الرتبععع  ٜٓ٘الرعععورسي الرعععافي  ت:أ  الرعععورسيب عبعععد الحمعععن بعععن عبعععد هللا بعععن ندعععر (ٔ

ب تحقوععب: محمععد حسععن محمععد حسععنب وآخععرب دار المتععب ٜال رو عع  فعع  ج ععب الحسععب  الرععرو  : 
  الي مو ب بوروتب د:نب د:ت.

 التال .يندر   ان ر ال(ٕ
 عمر بن ىبورة بعن مياووع  بعن سعمونب  بعو المفنع  ال عساريب  موعر اليعراموونب ولويمعا فع   و  سعن   (ٖ

/ ٖالعع ىب : تععارود اإلسععالم: م لوسوععد بععن عبععد الم عع ب ف مععا اسععتخ ي ىرععام عسلععو. ٕٔٚىععع/ٖٓٔ
  .ٕٖٔب ٖٔٔ

ميدي بن عبد الرحمن بن عبد مال  الحموري ال بالن  من  ى  واسجب لو من اضوتد وحو  بعن   (ٗ
ي   سع م بعن سع معن رواة الحعدوث. ميديب وح وده  بو س وان الحموري سيود بن وحو  بعن ميعدي

ب ٚ٘ٔتععارود واسععج: ىععع : ٕٜٕبععن  سعع م بععن حبوععب الععرّساس الواسععج ب  بععو الحسععن َبْحَرعع ب ت: أ
 بعو بمعر ب وموععالقال   مٜ٘ٛٔىع/ ٙٓٗٔب ٔعالم المتبب بوروتب جب تحقوب: مورموس عواد

/ ٔىععع  :  خبععار القلععاة: ٖٙٓت: أب محمععد بععن خ ععي بععن َحوَّععان بععن دععدم  اللععبّ  البغععدادي
ب ٔاليسوعععععس مدعععععج   المرا ععععع ب الممتبععععع  الت اروععععع  المبعععععرىب مدعععععرب جب تحقوعععععب: عبعععععد ٖٖ٘
ي الخجوععب البغععداديب  بععو بمععر  حمععد بععن ع عع  بععن فابععت بععن  حمععد بععن ميععدب مٜٚٗٔىععع/ٖٙٙٔ

ىععع : تععارود مدونعع  السععالم و خبععار محععدفويا و مععر مجانيععا الي مععال مععن  ى يععا و واردويععاب ٖٙٗتأ
برعععار ععععواد ميعععرويب دار الغعععرب اإلسعععالم ب ب تحقوعععب: ٚٓٔ/ ٓٔالميعععروي أتعععارود بغعععداد : 

السععميان ب  بععو سععيد: عبععد المععروم بععن محمععد بععن مندععور ب م ٕٕٓٓىععع / ٕٕٗٔب ٔبوععروتب ج
تحقوععب: عبععد هللا عمععر البعععاروديب ب ٕٔٓب ٕٓٓ/ ٖاضنسععاب: ىععع :ٕٙ٘التمومعع  المععروسي ت أ
 .  مٜٛٛٔىع/ ٘ٓٗٔب ٔدار ال نان بوروتب ج

نيععر د  عع  إلعع  ندعع ون وبونيمععا  سععرب بناىععا الح ععاج بععن  مدونعع  مبوععرة وقسععميا   واسععج:(٘
 =. ميلعي م يعو ووسي. وى  جوب  اليوال و مفعر معدن اليعراب معن حوعث وفعرة نيميعا. 
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٜٛٛ﴾  
  

 راد  ن ومعون   ٕأف معا مانعت اإلمعارة لووسعي بعن عمعر ب ٔأبيده إواس بعن مياووع 
تمتناعو عن  إواس ع   وتو  السوبب فأب  ع وو؛ فلربو ست  وخمسون سوجا

 . ٖأ تن و  ما  مر بو
ب بن سععوب ووبارععر تيوععون اليمععا  الخ و عع  وت قععد  حععوا  السععو  وخالدعع  القععو   ن 

وتعر   لع  لألمعرالب والقلعاةب  و ومعون  ب وف  بيع  اضحوعان_ تنرعغالو_ع وو
ت وو   ل  ل محتسبب ومد دخ عت وتوع  السعوب فع  الن عام اإلداري بيعد إنرعال 

 . ٗأالدواوون ف  الدول  اإلسالمو 

 المحتسععب و و عع ن ت تخت ععي مفوععرا عععاضسععواب  مبعع مراميمعع  لمععا مانععت      
 اخععتص بيععا رععروجاعامعع  السععوب  وتععوافر فعع  ب فمععان ٘أبيععد  لعع  ت   يععر التعع

                                                                           
تحقوعب وتر مع  ععن  بٜ٘ٔ ىع : حدود اليالم من المررب إل  المغرب:ٕٖٚت بيد:أ =

 م.ٕٕٓٓىع/ٖٕٗٔب ٔال ارسو : السود ووسي الياديب الدار الفقافو  ل نررب القاىرةب ج
 بو عمرب رياب الدون  حمد بن محمد بن عبعد ربعو بعن حبوعب بعن حعدور   ابن عبد ربوب (ٔ

ب تحقوعب: ٕٔ/ٔ:ىعع : اليقعد ال روعدٕٖٛبن سالم الميروي بابن عبد ربعو اضندلسع  ت: أ
  م.ٖٜٛٔىع/ٗٓٗٔب ٔد مموح ب دار المتب الي مو ب بوروتب جمحمد فرو

ووسي بن عمر الفق    بو عبد هللا ووسي بن عمر بن محمعد بعن الحمعم بعن  بع  عقوع    (ٕ
مب إلعع  سععن  ٖٛٚىععع/ٕٔٔبععن مسععيود الفق عع  ابععن عععم الح ععاجب ومانععت وتوتععو مععن سععن  

/ ٕالبخعاري: التعارود المبوعر: مب.ٖٗٚىع/ٕٙٔ ي الح   سن   مات ف مب ٔٗٚىع/ٕٗٔ
ب دا رة المياري اليفمانو ب حوعدر آبعاد العدمنب الينعدب تحقوب: ىارم الندوي وآخرون بٔٚ

د. تب ابععن خ مععانب  بععو اليبععاس رععمس الععدون  حمععد بععن محمععد بععن إبععراىوم بععن  بعع  بمععر 
ب ٕٔٔ-ٔٓٔ/ ٚ: ىعععع : وفوعععات اضعوعععان و نبعععال  بنعععال السمعععانٔٛٙأت البرممععع  اإلرب ععع 

 م.ٜٜٗٔىع/ ٘ٔٗٔبٔب جتحقوب: إحسان عباسب دار دادرب بوروت
  .ٖٖ٘بٕٖ٘/ٔ: :  خبار القلاة  القال  وموع(ٖ
ب دار الفقافعع ب ٖ٘  عبععد الععرحمن ال اسعع : خجعع  الحسععب  فعع  الن ععر والتجبوععب والتععدوون: (ٗ

 م.ٜٗٛٔىع/ ٗٓٗٔب ٔالدار البولال المغربب ج
 =فعع  المحتسععب التعع   يععرت مو و عع  رسععمو    تيععد الرمابعع  ع عع  اضسععواب  دعع  و و عع (٘
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٜٛٓ﴾  
  

ارعععترج فععع  متعععول  الحسعععب  ع ععع   ممعععامعععن ال قعععو والي عععم؛  فومعععا بيعععد؛ المحتسعععب
اليدالععععع  والنساىععععع  وميرفععععع  فقعععععو اضمعععععر  رعععععروج المحتسعععععب عامععععع  معععععن اضسعععععواب

بععععالميروي والنيعععع  عععععن المنمععععرب باإللععععاف  إلعععع  ميرفعععع  جععععري مععععن الحسععععاب 
والتعععوق  إلمامععع  المعععواسون ب تختبعععار معععوم المبويعععات ونسعععب اضسعععيار ونحعععو  لععع 

بالقسعععج والرعععيور بغعععا المنتح عععونب والدعععرام  فععع  الحمعععم وععععدم اتلت عععات إلععع  
ون خعععص إ معععاًت ت ععع   ب ٔأب عامععع  المسععع مونمنعععوج بحقعععو  عم عععوالرععع اعات ضن 

ب مس ًماب بالًغاب عدًتب ت  ٕأالرروج مما  مرىا ال قيال بأن ومون المحتسب  مًرا
                                                                           

ن مان ال    مد درج ممدج  ب اسعتيم  مبع   لع  فع  خالفع  وسوعد = اليدر اليباس  وا 
بن عبد الم    وام وتوع  ابعن ىبوعرة اليعراب؛ حوعث ورد ل ع  الحسعب  فع  إ بعاره إوعاس بعن 

فعععع  خالفعععع   بعععع   ي ععععر مياووعععع  ع عععع  الحسععععب  بواسععععجب إت  نععععو ممندععععب رسععععم  مععععان 
ع ع  الموفع   م ٜ٘ٚ/ىععٕٗٔالمتعوف  أمندور ال ي عون عادم بعن سع ومان اضحعو  ال
ع   الحسب  ف  المماوو  واضوسانب مما عون ر   وقا  لو:  بعو سمروعال وحوع  بعن عبعد و 

ب ٜٓٔ/ٚ. ابعن سعيد: الجبقعات المبعرى: مٖٚٚ/ىععٚ٘ٔهللاب حسب  بغعداد واضسعواب سعن  
الجبعري: تعارود الرسع  والم عو :  بٖٖٛ/ ٔٔالبال ري:  نساب اضرراي:  بٕٖٕب ٖٕٔ

 بععععو الحسععععن ع عععع  بععععن محمععععد بععععن محمععععد بععععن حبوععععب البدععععري المععععاورديب ب ٖ٘ٙ/ ٚ
ب تحقوب:  حمد ٖ٘: الرتب  ف  ج ب الحسب :ىع ٓ٘ٗالبغداديب الريور بالماوردي ت: أ

 م.ٕٕٓٓىع/ٖٕٗٔب ٔ ابر بدرانب دار الرسال ب القاىرةب ج
محمد بن ع   بن محمد اضدبح  اضندلس ب  بو عبد هللاب رمس الدون الغرنعاج  ابعن   (ٔ

ب تحقوععب: ع عع  سععام  ٖٕٓ/ ٔىععع : بععدا ع السعع   فعع  جبععا ع الم عع :ٜٙٛاضسرب ت: أ
 م.ٕٛٓٓىع/ ٜٕٗٔ بٔالنرارب دار السالمب مدرب  ج

 رمع  البوعع والرعرالب  مان مب   لع  تقعوم بيع  النسعال بميمع  مرامبع  اضسعوابب ومتابيع  ح(ٕ
وتعأمر   فقد مانت سمرال بنت نيو  اضسدو  تمر فع  اضسعوابب ع ع  عيعد رسعو  هللا 

والرعع ال بعالميرويب  وتنيعع  ععن المنمععرب وتلعرب النععاس ع ع   لعع  بسعوج مععان مييعاب 
لمفع  ىعع ه اضمعورب . العبال ري:  نسععاب   بنعت عبعد هللا  اسعتيم يا عمععر بعن الخجعاب 

  .ٖٙٛٔ/ ٗابن عبد البر: اتستوياب ف  ميرف  اضدحاب: بٖٛٗ/ ٓٔاضرراي: 
وما   بو بمر ابن اليربع : لعم ودع   ن عمعر معدم امعر ة ع ع  حسعب  السعوب؛ فعال ت ت تعوا 
 =إلوو؛ وو و  ل  القالع  ابعن سعيود معن  ن وتوتيعا مانعت فع   معر خعاص وتي عب بعأمر
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  ﴿ٕٜٛٔ﴾  
  

ب و ن ومعععون متعععول  السعععوب ميوًنعععا معععن مبععع  ولععع   ٔأوخعععاي فععع  هللا لومععع  ت عععم 
وقو  الماوردي م رما  إ و ل  لتوفر دالحوتو ولقدرتو ع   لبج  موره  ؛اضمر

ولعوال  السعوب الميعون  » :بون من ورامب السوب من مبع  السع جانب ومعن تجعو 
الن عععر فومعععا وتي عععب بعععاضعراي ولعععو ا تيعععاد ر وعععو فومعععا ت نعععص فوعععو معععن الرعععار  
خععراج اض نحعع  فعع  السععوبب وىعع ا بخععالي المتجععو ؛ ف ععوس لععو  ماتخععا  المقاعععد وا 

 . ٕأإت اضمر بالميروي والني  عن المنمر

فععع  مافععع  نعععواح   رمابععع المعععروم والسعععن  النبووععع  ىمعععا المدعععدر اضو  ل إن القعععرآن       
؛ فععأدال الحقععوب وح  يععاب وعععدم التيععدي ع عع  فعع  الدولعع  اإلسععالمو  الحوععاة الم تميوعع 

والخ  عال الرارعدون والييعد  الغورب وتيسور المتيدي وعقابوب م   ل  من  عيد النبع  
ٿ  ٿ  ٿ        ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ لاضمععععععععععوي تمسععععععععععًما بقععععععععععو  هللا تيععععععععععال 

ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  

مععن ناحوعع  مونيعععا  ولمععن الرمابعع أ الحسععب   ب  ٖأچڄ    ڄ  ڃ  ڃ  

                                                                           
ري اإلرععبو   القالعع  المععالم  النسععال. محمععد بععن عبععد هللا  بععو بمععر بععن اليربعع  الميععاف=

ب تحقوعععب: محمعععد عبعععد القعععادر عجعععاب دار المتعععب ٕٛٗ/ٖىعععع :  حمعععام القعععرآن:ٖٗ٘ت: أ
مب المتععععان ب محمععععد عبععععد الَحععععّ  بععععن عبععععد  ٖٕٓٓىععععع /  ٕٗٗٔب ٖالي موعععع ب بوععععروتب ج

ن ععام الحمومعع  النبووعع  المسععم  ىععع : ٕٖٛٔالمبوععر بععن محمععد الحسععن  اإلدروسعع ب ت: أ
ب تحقوعععب: عبعععد هللا الخالعععديب دار اضرمعععم بعععن  بععع  اضرمعععمب ٕٓٗ/ ٔ : التراتوعععب اإلداروععع

 ب د. ت.ٕبوروتب ج
ب ٖٗب ٕٗ: ىععععع : التوسععععور فعععع   حمععععام التسععععيورٜٗٓٔ حمععععد بععععن سععععيود الم و ععععدي ت:أ  (ٔ

  تحقوب: موس  لقبا ب الررم  الوجنو  ل نرر والتوسوعب ال سا رب د:نب د:ت.
ب تحقوب:  حمد  عادب دار الحعدوثب القعاىرةب ٕٖٚب ٖٓ٘: اضحمام الس جانو  :  الماوردي(ٕ

القالع   بعو وي ع  ب محمعد بعن الحسعون بعن محمعد ال عرالب  بو وي ع  ب مٕٙٓٓىع/ٕٚٗٔ
ب تحقوععب: محمععد حامععد ٕ٘ٛ: ىععع : اضحمععام السعع جانو ٛ٘ٗبععن خ ععي ابععن ال ععرال ت : أ

 م.ٕٓٓٓىع / ٕٔٗٔب ٕال ق ب دار المتب الي مو ب بوروت ب ج
 .ٓٔٔ  عمران:  و  آ  سورة (ٖ
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  ﴿ٕٜٕٛ﴾  
  

لعع لعوب رعروج ودوعوان وخلعو مسم  و و   ونوب فوو القعا م ععن اضموعر  و الخ و ع ب 
الع ي انج قعت منعو  ؛ىعو السعوبتولو  الخ  ال ل محتسبون  ن ميام عم يم مما و يم من 
 ن القعا م ع ع   معر السعوب وج ععب  :قعو ب ومعن اضخبعار العواردة وممعن ال ٔأىع ه الو و ع 

ب أعامعع  السععوب ؛ حوععث  ن م معع  عامعع  مانععت منترععرة ومرععيورة :ع وععو عامعع  فوقععا 
ممععا  مععر  لعع  ابععن  بععن الخجععاب عع  عيععد عمععر ف ؛بدععاحب السععوبومعع ل  عععري 
معان و  عس دعاحب السعوب ب نا يعاب  ... فم دار ميمر اليعدوي التع  :أسبال  حوث ما 

ورد ل عع  اتسععتيما  ع عع  و  ب ٕأ فععم دار خالععد بععن عقبعع  التعع  ب نا يععا  دععحاب الرموععب
 وًلعا بعع وتوع  السعوب؛ معن  لع  معا  معره الب خع   ب وععري ٖأ السوب ف  عيعد عمعر

 . ٗأبن بال  وال  السوب   أ مان س ومان بسنده...
معو   معن  ىع ا معا و يعمو ب  ولعا وتوع  السعوبعرفت ت   الو و   ب عيد عفمانوف  

وب فمععان ورععتري الحععارث _الحععارث بععن الحمععم_ السعع  َ ْلععومععان عفمععان وَ : »...العبال ري
وو بعع  مقاعععد المتسععومون وودععنع دععنويا منمععرا فم ععم فعع  إخععراج السععوب مععن  ووبوععع...

   . ٘أ«وده ف م و ي 
ومعععد ورد  لععع  مفوعععًرا فععع     ولعععاب يامععع  السعععوب موععع  بممعععا ععععري فععع  عيعععد بنععع      

                                 
ىعع : المنعت م فع  ٜٚ٘ابن ال وسيب  معا  العدون  بعو ال عرج عبعد العرحمن بعن ع ع  بعن محمعد أت  (ٔ

ب تحقوعععب: محمعععد عبعععد القعععادر عجعععاب وآخعععرب دار المتعععب الي موععع ب ٜٖ/ ٛ:تعععارود اضمعععم والم عععو 
 م.ٕٜٜٔىع/ ٕٔٗٔب ٔبوروت ج

ب  مععع دععالح عبععد اليسوععس ٕٔٗالمدونعع : ه :  خبععار ٜٜٔ  محمععد بععن الحسععن بععن سبالعع  ت: أ (ٕ
ب ٔ ب جٛأ سعععالم ب مرمعععس بحعععوث ودراسعععات المدونععع  المنعععورةب المم مععع  اليربوععع  السعععيودو ب رمعععم:

السععميودي:  بععو الحسععن نععور الععدون ع عع  بععن عبععد هللا بععن  حمععد الحسععن  مب ٖٕٓٓىعععع/ ٖٕٗٔ
المتعععب الي موععع ب دار  بٕٛ٘/ ٕ: ىعععع : وفعععال الوفعععال بأخبعععار دار المدعععج  ٜٔٔالرعععافي  ت:أ

  م.ٜٜٛٔم/ٜٔٗٔب  ٔبوروتب ج
عن السىري  ن عمر بن الخجاب استيم  عبد هللا بن عتب  ع   السوب... فم تحو  إل  الموف    (ٖ

  .ٗٗب ٖٗ/ ٘فنسليا وتوف  بيا ف  خالف  عبد الم   بن مروان. ابن سيد: الجبقات المبرى:
ىعع : مبعو  اضخبعار وميرفع   ٜٖٔالميبع  الب خع  ت: أ بو القاسعم عبعد هللا بعن  حمعد بعن محمعود   (ٗ

ب تحقوعب:  بعو عمعرو الحسعون  بعن عمعر بعن عبعد العرحومب دار المتعب الي موع ب ٔٙٔ/ ٕ: الر ا 
 م. ٕٓٓٓىع /  ٕٔٗٔب ٔبوروتب لبنانب ج

 .ٖٚ٘/ ٘  البال ري:  نساب اضرراي: (٘
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  ﴿ٕٜٖٛ﴾  
  

ومعععان : »... المدعععادر التاروخوععع   ومعععن اضمف ععع  ع ععع   لععع  معععا  ورده العععبال ري بقولعععو
فعععم رواد بععن  بعع  بمعععرةب  بعامعع  سوععاد ع عع  دار العععرسب عبععد هللا بععن الحعععارث بععن نوفعع 

يعع ب ومععان ال يععد بععن مععوس النمععري ع عع  السععوبب ومععان سوععاد و  ععس فعع  معع  وععوم  م
فوسعأ  رسع  عمالعو عععن بالدىعم وون عر فومععا معدموا لعو وفع   مععر اضمعوا  والن قعاتب فععم 
وأتوعععو عمالعععو ع ععع  دار العععرسب والمعععالل والسعععوب فوسعععأليم عمعععا ورد دار العععرسبب وععععن 

ب ومد ورد ل   عامع  مفوعرا فع   ٔأ«اضسيار واضخبار وما وحتا ون إلوو من مدالحيم
ورد  ب فقععدب وىعع   مفععر بردوععات الييععد اضمععوي ٕأاليبسعع بردوععات الععوال  مععرة بععن رععرو  

 . ٖأبيا لقب عام  بدوغ  الم رد و حواًنا بدوغ  ال معأاليما  
بو ال رج  بداو  القرن الفان  الي ري ع   اضر  ؛ ما  ورده ف  ومن  مف    ل  

ر وعت البعردان  :معا  الميروي بعأسواج :  ٗأاضد يان  من  ن عبد هللا بن وىب
قعو بعون ووت ر  بممعا و يعم معن معا  معره الب خع  ب ٘أبالمدون  وتوّل  سوميا ومد  سعنّ 

                                 
 .ٕٗٔ/ ٘  البال ري:  نساب اضرراي: (ٔ
 موععر مدععر مععن مبعع  الولوععد تععول  مدععر فعع   بمرفععد بععن حععرام القوسعع  اليبسعع  القنسععرون  مععرة بععن رععرو  بععن  (ٕ

ابعن وعونسب عبعد م.ٗٔٚىعع/ٜٙرير ربوع اضو  من سن  تسيونب فأمام والوا ع ويا سبع سنونب وتوف  سعن  
/ ٕ: ىعع : تعارود ابعن وعونس المدعريٖٚٗالرحمن بن  حمد بن وعونس الدعدف ب  بعو سعيود المدعري ت: أ

 م. ٕٓٓٓىع/ ٕٔٗٔب ٔار المتب الي مو ب بوروتب جب د٘ٚٔ
ب ٜٓٙ/ ٕ  سيود مغاوري محمد: اضلقاب و سمال الحري والو ا ي فع  لعول البردوعات اليربوع : (ٖ

 م. ٕٓٓٓىع/ ٕٔٗٔب ٔب دار المتب والوفا ب القومو ب القاىرةب مدرب جٕٔٙ
عبعد هللا بعن وىعبب معول  خساععع ب الميعروي بسعواج:  حعد المقععدمون فع  دعناع  الغنعال واليععسيب   (ٗ

 م. ٘ٛٚىععع / ٜٙٔمععن  ىعع  ممعع . وىععو  سععتا  إبععراىوم المودعع   وجبقتععوب لععو  خبععار تععوف  سععن  
ىعععع : ٜٖٙٔالسرم ععع  خوعععر العععدونب بعععن محمعععود بعععن محمعععد بعععن ع ععع  بعععن فعععارسب الدمرعععق  ت: أ

ب ٖٗٔ/ ٗ: رير الر ا  والنسال معن اليعرب والمسعتيربون والمسترعرموناضعالم ماموس ترا م ض
 م. ٕٕٓٓىع/ ٖٕٗٔب ٘ٔدار الي م ل مالوونب بوروتب ج

ب تحقوعب: ٕٛٚب ٕٚٚ/ ٛ:اض عان متاب ىع : ٖٙ٘اضد يان ب ع   بن الحسون  بو ال رج أت   (٘
 م. ٕٛٓٓىع/ ٜٕٗٔب ٖإحسان عباسب وآخرونب دار دادر بوروتب جع

ىععع : مسععال  ٜٗٚ حمععد بععن وحوعع  بععن فلعع  هللا القررعع  اليععدويب رععياب الععدون أت  اليمععريب
ىعع/ ٖٕٗٔب ٔب الم مع الفقاف ب  بعو  بع ب ج.ٔٔٔب ٓٔٔ/ ٓٔ:اضبدار ف  ممال  اضمدار

  م.ٕٕٓٓ
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  ﴿ٕٜٛٗ﴾  
  

 عما  السوبب فيع ا وحمعم فع  الخدعومات بعون  ىع  السعوبب وىع ا لعو اإلرعراي 
؛ السوب وتو ب ت  وًلاعرف ف   وام بن   مو   ن الرماب  ع   السوبمما  ؛اليام
مالعع  ع عع  السععوب بالمدونعع  وحمععم بععون النععاس. ومععان سعع ومان بععن » مععا : حوععث

 . ٔأ«ما : ومان س ومان بن وسار وال  السوب
 ن الرموععب ع عع  اضسععواب فعع  عيععد بنعع   موعع  مععان وج ععب ووتلعع  مععن مععا سععبب 

والعع  السعوبب  وععر  ن اض  عب واضعععم عامعع  السعوبب ودععاحب السعوبب و  ع وعو
 مان لقب عام  السوب.

ل حراسع  ومن وقوم من الررج  باليم   الًبا ما مانت الحراس  تمون لوالب      
عس ويس عسعا فيعو ب واليس: ن   ال و  عن  ى  الروب  ويري باليسسب لواًل 

ععععاسب وبعععو سعععم  اليسعععس الععع ي وجعععوي ل سععع جان بال وععع ب وو معععع اليسعععاسب  
 . ٕأواليسس  واضعساس

ومن ميام الحعرس الع ون وقومعون بالحراسع  لعواًل  ن وجوفعون معرة بيعد معرةب      
ورتقبعععون مجعععا  الجعععرب والسعععراب و وت وترمعععوا جروقًعععا إت ت قعععدوهب ضن ال دعععوص 

مر  الحرس فم ونج قون بيد  ل  لما وبغون من الرر وال ساد من  خ  اضموا  
تالي  متي  النعاس فو عب  ن ورعتد ع عويم فع  الج عب والح ولعم  ب ٖأمعم والنمعا وا 

 سععععواب المسعععع مون بعععع  مععععان  موععععر    مععععر حراسعععع  السععععوب  مععععًرا  ربًوععععا ع ععععومععععن 
ب ع ع  العر م معن  ب سوبالخاص لحرس و رد ال  الميمنون عمر بن الخجاب

 نععو مععان وت قععد   حععوا  المسعع مون لععواًلب ومععن اضمف عع  ع عع   لعع   نععو جععرب ع عع  

                                 
 .ٜٙٔ/ ٔ  الب خ : مبو  اضخبار: (ٔ
ب تحقوعععب: عبععد الحموععد ىنعععداويب دار ٗٚ/ ٔىععع : اليععونٓٚٔال راىوععديب الخ وعع  بععن  حمعععد ت: أ  (ٕ

 م. ٖٕٓٓىع/ ٕٗٗٔب ٔالمتب الي مو ب بوروتب ج
  ابععن عبععدونب محمععد بععن  حمععد بععن عبععدون الت وبعع  اضندلسعع : فععالث رسععا    ندلسععو  فعع  (ٖ

ب تحقوب: لو   بروفنسا ب المييعد الي مع  ال رنسع  لرفعار ٛٔآداب الحسب  والمحتسب: 
  م.ٜ٘٘ٔىع/ ٖ٘ٚٔالررمو  بالقاىرةب 
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  ﴿ٕٜٛ٘﴾  
  

بابععو لو عع  مععن ال وععال  فقععا : مععا  ععال بعع  فعع  ىعع ه    عبععد الععرحمن بععن عععوي
السععاع  وععا  موععر المععيمنون؟ مععا : رفقعع  نسلععت فعع  ناحوعع  السععوب خرععوت ع ععويم 
سععراب المدونعع ب فععانج ب ف نحرسععيمب فانج قععا فأتوععا السععوبب فقيععدا ع عع  نرععس مععن 

  . ٔأاضر  وتحدفان
وتجعععور اضمعععر فععع  اليدعععر اضمعععوي ومعععان سوعععاد بعععن  بوعععو ىعععو  و  معععن اتخععع   

منعع و  وًلعاومعان  ب ٖأع   اضسواب واتخ  ليم معن  ىع  السعوب   عرا   ٕأاليسس
النعاس معن الخععروج وولعوج الجرمععات لعواًلب وتييعد ح عع  المتعا  والععدورب ومعن فقععد 

الومععت لععربت فعع  الجروععب بيععد  لعع   دَ مععن  لعع  رععوً ا فيععو لععامن لععوب ومععن وِ عع
ب ومعان وعيخر اليرعال وع مو الناسعنقوب و مي  الناس حت  ب ي الخبر الموف ب 

فععم وععأمر ر ععال فوقععر  سععورة مععن القععرآنب فععإ ا فععرا  ب حتعع  ومععون آخععر مععن ودعع  
 مي  بقدر ما وغ ب ع   ال عن  ن مع  إنسعان معد ب عي منسلعوب فعم وعأمر دعاحب 

معععان ال يععععد بعععن مععععوس و ب  ٗأرعععرجتو بعععالخروجب فوخععععرج وت وعععرى إنسععععانا إت مت عععو

                                 
 .ٕ٘ٓ/ ٗ: لرس  والم و   الجبري: تارود ا(ٔ
واليس: ن   ال و  ععن  ىع  الروبع ب وبعو سعم  الع ي وحعرس النعاس بال وع   اليسس  مع عاسب  (ٕ

ب ابعععن من عععور: لسعععان ٗٚ/ ٔعسسعععاب فيعععو وجعععوي بعععأمر معععن السععع جان لعععوال. الخ وععع : اليعععون: 
  .ٜٖٔ/ ٙاليرب: 

هللا بعن سعي  بعن سعيود بعن وحوع  بعن ميعران اليسعمري ت: الحسعن بعن عبعد    بو ىال  اليسمريب (ٖ
ب مٜٚٛٔىعععععععع/ٛٓٗٔب ٔب دار البرعععععععورب جنجعععععععاب مدعععععععرب جٜٜٕ: ىعععععععع : اضوا ععععععع ٜٖ٘نحعععععععو أ

مخجوج : الوسا   إلع  ميرفع  ىع : ٜٔٔالسووج ب عبد الرحمن بن  ب  بمرب  ال  الدون أت 
 ب عععععدد ٖٓٗ٘اليععععام:أ  ب الععععرممٜٕٓب الممتبعععع  اضسىروعععع ب الععععرمم الخععععاص:أٖٚاضوا عععع : لوحعععع  

ىعع: محالعرات ٜٜٛب السمتواريب عالل الدون ع   دده السعمتواري البسعنوي ت بيعد ٛٗاضوراب:
 م.ٕٛٛٔىع/ ٖٓٓٔب ٔب المجبي  اضمورو ب بوتبب مدرب جٜ٘اضوا   ومسامرات اضواخر 

: اتىعع : اضخبعار الموفقوعٕٙ٘السبور بن بمار بن عبد هللا القررع  اضسعدي الممع  ت: أ  (ٗ
ب مٜٜٙٔىعععع/ٙٔٗٔب ٕب تحقوعععب: سعععام  ممععع  اليعععان ب ععععالم المتعععبب بوعععروتب جٕٚ٘

ب ٕٕٔب ٕٔٔب خ و عععع  بعععن خوععععاج: تعععارود خ و عععع  بعععن خوععععاج: ٜٜٕاليسعععمري: اضوا ععع : 
  .ٕٕٕ/٘الجبري: تارود الرس  والم و :  بٕٙٔ/٘البال ري:  نساب اضرراي: 
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دعععععاحب جعععععاب ال يعععععد  البدعععععرةب وىعععععو ع ععععع  سعععععوبمعععععن رعععععرج  سوعععععاد  النمعععععري
مولععو لميقعع  بعععن معععن ب ح عع  اضمععن فععع  عيععد سوععاد ولععوس  د  ع ععع  ب ٔأالسعع م 
ب و ن السعععععب  آمنععععع ب و ن ؟ لسعععععت تي عععععم  ن اضسعععععواب ما مععععع   بعععععا سوعععععاد » وسعععععار:

اضعجوات واضرساب تخرج إل  رير مي ومب ووبوع البا ع إل  رير مي وم؟ ما : 
بع   ع عن  ب ٕأ «ب  ب ما : ف  و الحمد ت وسا  الناس بخوعر معا معان  معرىم ىمع ا 

لعععو  يعععور ععع     عععب بابعععوب ومعععن  ىعععب لعععو رععع ل فمعععن  تعععو مسوعععاد  نعععو معععد بر عععت 
لععامنب ف ععت  النععاس  بععوابيم ت وخععافون سععرماب ممععا اختبععر ال دععوص  بقجو عع  
دوبععاج منسععو   بعع ىب فألقوععت بالخروبعع ب فممفععت لوععال  و وامععاب مععا ومسععيا  حععدب 

رب لععو متععا  لععم نسععألو مععن ُسعع»  مععا   وًلععا:ب بعع   ٖأفععأت  بيععا فبيععث إلويععا بيععدُ 
 . ٗأ«البون ب ف و  ل ف وأخ هب ومان الناس وغجون  متيتيم وو ىبون

بقوععادة ر عع  ع عع  سععوب دمرععب  اليععراب مععد تيععدى مععوم مععن فسععاب ولدععوصو    
دمربب فمان إ ا دخع    ب مد مدم من الموف  حت  وافوا مدون ٘أرسمومن   با الي

مععن السععوب النععارب فععإ ا تدععاو  النععاسب وارععتغ وا بإج ععال   رععي  فعع  ناحوعع ال وعع  
اضم عععا ب  وا خعععرى معععن السعععوبب فمسعععر   الحروعععبب  مبععع  فععع   دعععحابو إلععع  ناحوععع

                                 
بعععالوتلب ال وفععع ب  بعععو عفمعععانب الرعععيور ب عمعععرو بعععن بحعععر بعععن محبعععوب المنعععان  ال عععاح   (ٔ

ب دار وممتبععععععععععععع  اليععععععععععععععال ب ٕٙ٘/ ٕ:ىعععععععععععععع : البوععععععععععععععان والتبوعععععععععععععونٕ٘٘بال عععععععععععععاح  ت:أ
  .ٕٚٔب ٕٗٔ/ ٘البالسري:  نساب اضرراي:  بمٕٕٓٓىع/ٖٕٗٔبوروتب

 .ٜٕٔ/ ٘  البال ري:  نساب اضرراي: (ٕ
 .ٜٙٔ/ ٘ البال ري:  نساب اضرراي: (ٖ
 .ٜٜٕ  اليسمري: اضوا  : (ٗ
   مره الدونوري  بو الميرسب و معره  وعر بعأب  اليمعرس. ان عر: الجبعري: تعارود الجبعري: (٘

النعووريب  حمعد بعن  ٜٕٚب ٜٕٙ/ ٗب ابعن اضفوعر: المامع  فع  التعارود: ٕٙ٘ب ٕ٘٘/ ٚ
ىعع : ٖٖٚعبد الوىاب بن محمد بن عبد الدا م القرر  التوم  البمريب رعياب العدون أت

ب دار المتعب والوفعا ب القوموع ب القعاىرةب ٓٚٗبٜٙٗ/ ٕٔ :نياوع  اضرب فع  فنعون اضدب
  .مٕٕٓٓىع/ ٖٕٗٔب ٔج
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  ﴿ٕٜٛٚ﴾  
  

ومعععد  معععر ابعععن اضفوعععر ىععع ا الخبعععر فععع  سعععن   بواع وعععوب فعععم ىربععع وامعععا معععدر  واو خععع 
ب ععي الخبععر ىرععام بععن عبععد الم عع  فأرسعع  مععن  مييععم فعع  ف ب ٔأ مٖٗٚىععع/ ٕٙٔ
ن د   ل  فإنما ود  ع   معدى ح ع  اضمعن وحراسع  اضسعواب فع   ب ٕأالحبس وا 

 عيد بن   مو . 

اليمععع  ع ععع  حععع   ؛ومعععن الرمابععع  ع ععع  اضسعععواب وانلعععباج اضمعععور بيعععا        
القلاوا وفد  الخدومات الت  تحدث ف  السوب من رد الحقعوب ضدعحابيا؛ 
ورد  ال ععالم عععن   مععوب وم يععم عععن التيععدي بيلععيم ع عع  بيعع ب واإلدععالح 

ب عععن إدارة الدولع  اإلسععالمو  فقعد مععان ب وىعع ا  معر لععم وغع ٖأبوعنيم عنععد الترعا ر
إن لععم ومععن الخ و عع   و اضموععر _الخ  ععال واضمععرال وم  ععون مععن وقععوم بيعع ا الععدور 

عععون مالعع   و محتسععب  و عامعع  و  ععس فعع  السععوب لوقععوم بت عع   _القععا م بعع ل 
مالعع  معععرو  الميمعع ب ومععن العع ون مععاموا بمفعع  ىعع ا الميععام فعع  اليدععر اضمععوي

القالع    ومعان ب ٘أوقلع  فع  السعوب رامًبعامعان فب  ٗأاليعدوان وحو  بن ويمعر 
 وعععام عمعععر بعععن عبعععد عععععع الععع ي معععان لعععو وتوععع  سعععوب واسعععج عععععع   ٙأبعععن مياووععع  إوعععاس

                                 
 .ٜٕٚب ٜٕٙ/ ٗ  ابن اضفور: المام  ف  التارود: (ٔ
 .ٖ٘ٗ   بو حنو   الدونوري: اضخبار الجوا : (ٕ
 .ٕٕٙ  ال رال: اضحمام الس جانو : (ٖ
وحو  بعن ويمعر اليعدوان  البدعري  بعو سع ومانب مالع  معرو  وعام متوبع  بعن مسع مب روى   (ٗ

عن  مع من الدحاب ب و ب  اضسود الدو  ب ومعر  ع وعو القعرآنب روى عنعو: عبعد هللا بعن 
العع ىب : م ٛٓٚىععع/ٜٓبروععدةب ومتععادةب ووحوعع  بععن عقوعع ب وعجععال الخراسععان ب تععوف  مبعع  

  .ٚٛٔٔبٙٛٔٔ/ٕتارود اإلسالم: 
 .ٖٙٓ/ٖوموع:  خبار القلاة: ب ٕٔٙ/ٚ: الجبقات المبرى :ابن سيد  (٘
إواس بن مياوو  بن مرة بن إواس بن ىال  بن ر اب بعن عبوعد بعن سعوالة بعن سعارو  بعن   (ٙ

 بوععان بععن في بعع  بععن سعع وم بععن  وس بععن مسونعع . وومنعع   بععا واف عع . ومععان فقعع  عععامال فجنععاب 
ابعن سعيد: الجبقعات المبعرى:  م.ٖٚٚىعع/ ٕٓٔمات ف   و  وتو  ووسي بن عمرب بيعد 

 .ٖٗٙب خ و   ابن خواج: جبقات خ و   ابن خواج: ٙٚٔب ٘ٚٔ/ ٚ
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  ﴿ٕٜٛٛ﴾  
  

 وقلعع  فعع  الجروععب وفع  سععوب البدععرةب ومععن  حمامعو فعع  السععوب  نععو  ٔأاليسوعس
مس د ال امعب من سبب إلع  ممعان فيعو  حعب بعوب معا   عس المف    ي  السوب

ومان  ل  حممو ف  اتخا   ف  س ع وو آخر فيو  حب بوب عنوب فإ ا مامع ووب 
ب ومان معن ميعد بمولعع فع  السعوب مبع   لع  فيعو  حعب  ٕأالمقاعد ف  اضسواب

بعو إلع  ال وعع ب وىعو مععا معان ع وعو سععوب المدونع ب ف مععا مانعت وتوع  سوععاد بعن  بوععو 
  ٗأومان سع ومان بعن مالع ب  ٖأمن ميد ف  مولع مان  حب بو ما دام فوو :ما 

  فنعال وتوع  بالمدونع سعوب فع   ف  الخدومات وو دع  بوعنيم  وحمم بون الناس
 . ٘أب ف  إمارة عمر بن عبد اليسوسالسوبع   س ومان بن وسار 

متول  السوب لو التدعري فع  إدعدار اضحمعام وع ع  مياونوعو معن مان و       
وىعو معن  دعحاب  ععععععع  ٙأ لع   ن البعردان مف ع  معن و تن و  ت   اضحمعامب   رجالرَ 

                                 
ىععع : تبدععرة ٜٜٚإبععراىوم بععن ع عع  بععن محمععدب بععن فرحععونب برىععان الععدون الويمععري ت: أ  (ٔ

ب ٔب ممتبع  الم وعات اضسىروع ب جٖٙٔ/ ٕالحمام ف   دو  اضملو  ومنعاىا اضحمعام: 
  م.ٜٙٛٔىع / ٙٓٗٔ

 . ٖٖ٘ب ٜٖٖ/ ٔ  وموع:  خبار القلاة: (ٕ
ب م ٜٛٛٔىعععع / ٜٓٗٔدار وممتبععع  اليعععال ب بوعععروتب  ب ٖٜٕ  العععبال ري: فتعععوح الب عععدان: (ٖ

 .ٕٕٙال رال: اضحمام الس جانو : 
ٗ)   
 .ٜٙٔ/ ٔ  الب خ : مبو  اضخبار: (٘
ع وعوب معان البعردان مغنع  ب وىعو لقعب بحع ي ا  الَبعْردانب وموع : ُبعْردان  البردان المغنع : (ٙ

 ى  المدون   خ  الغنال عن ميبد و مو   وعسة الموالل ومان مقبو  الريادة ومان وتول  
_ وليععع  المقدعععود بالغنعععال الععع ي ارعععتير بعععوب ىعععو تردوعععد  معععوا  الرعععيرال السعععوب بالمدونععع 

وخادعع  فعع  الغععس ب ولععوس  نععال المترامدععونب والمخنفععونب بععدلو  مععو  الدعع دي: ومععان 
 الرعععيادةب ولعععومن  وعععر  لععع  لجيعععن ع وعععو ال قيعععال والقلعععاةب ولعععم وقبععع  عنعععدىم_  مقبعععو 

/ ٓٔ: ىع : الواف  بالوفوعاتٗٙٚالد ديب دالح الدون خ و  بن  وب  بن عبد هللا أ ت
ىععععع/ ٕٓٗٔب ٔب تحقوععععب:  حمععععد اضرنععععايوجب وآخععععرب دار إحوععععال التععععراث بوععععروتب جٜٙ

 م. ٕٓٓٓ
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ر الن ادع   حدىما  ن لو حًقا ع    سوب ف  اليدر اضموي عععع تخادم إلووال
ومععان سوععاد بععن  بوععو ب   ٔأدععاحبو فقلعع  بونيمععا و مععر بحععبس مععن ع وععو الحععب

وأتوو عمالو ع   دار الرسب والمالل والسوب فوسأليم و و  س ف  م  ووم  مي  
عمععععععا ورد دار الععععععرسبب وعععععععن اضسععععععيار واضخبععععععار ومععععععا وحتععععععا ون إلوععععععو مععععععن 

فعع  السعوب مععن نععسا  ع عع  الخ و عع  ن سععو  وحععدثيععر  مععا وربمععا وُ  ب ٕأمدعالحيم
ب مفع  معا معان معن الخ و ع  الولوعد بعن فع  حلعرتو فونوب عنو من و د  بونيمعا

بدمرعب فو عده  أالنحاس عنعدما باععت امعر ة جسعتا فع  سعوب الدع رعبعد الم ع  
 مععا إنعع  لععم  رععتره إت ع عع   نععو دعع ر وىععو  ىععب فيععو  :المرععتري  ىبععا فقععا  ليععا

 :معععا  بفعععإن معععان  ىبعععا فيعععو لععع  بمعععا ورفنعععاه إت ع ععع   نعععو دععع ر :فقالعععت بلععع 
ان ععر فومععا  :فاختدععما إلعع  الولوععد بععن عبععد الم عع  فأحلععر ر ععال بععن حوععوة فقععا 

بونيمععا فيرلععو ر ععال ع عع  المععر ة فأبععت  ن تقب ععو وعرلععو ع عع  الر عع  فععأب   ن 
 . ٖأعجيا فمنو واجرحو ف  بوت ما  المس مون  وا  مور الميمنون  :فقا  بوقب و
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .ٕٚٚ/ ٛن : اض امتاب : اضد يان     بو ال رج(ٔ
 .ٕٗٔ/ ٘  البال ري:  نساب اضرراي: (ٕ
: دمرعب مدون  ىع : تارودٔٚ٘ابن عسامرب  بو القاسم ع   بن الحسن بن ىب  هللا أت   (ٖ

 ب تحقوعععب: عمعععرو بعععن  رامععع  اليمعععرويب دار ال معععر ل جباعععع  والنرعععر والتوسوععععبٕٖٖ/ ٔ
 م. ٜٜ٘ٔىع/ ٘ٔٗٔ بوروتب د:نب
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٜٓٓ﴾  
  

 الثاني املحبث 
 ههام هراقحبي األسىاق يف العهذ األهىي

سعععبأعام   السعععوب وعععدور ع ععع  اضسعععواب ووقعععي ع ععع  الحوانوعععت معععان محت
 سعععع يوبوععععع والععععدمامون فوسععععأ  دععععاحب الععععدمان عععععن اضحمععععام التعععع  ت سمععععو فعععع  

؛ من الربا والغا والتدلوسب وموي وتحرس عنيعاب فعإن   ابعو  بقعاه فع  وبلا يو
ن  ي  روً ا من  ل   خر و من  . ٔأوالدمانب وا 

ومان ع   ال قيال والي مال مب   ن وحتسبوا ع ع  اضسعواب؛ ت قوعو الت عار  
بععمداب المسععب والميععااب ومباحععات الت ععارة  ن رًوععا وعم ًوععا والدععنا  وتبدععورىم 

وممععععا ويخعععع  وتة ووقععععو  المععععاوردي فعععع   لعععع : ب  ٕأومح ورتيععععاب والبوععععع و رمانععععو
بمراعاتو من  ى  الدنا ع ف  اضسواب فالف   دناي: منيم معن وراعع  الحسب  

قدععور؛ مالجبوععب والمي مععون؛ فوقععر مععنيم مععن تععوفر عم ععو تعم ععو فعع  الوفععور وال
وحسععنت جروقتععوب وومنععع مععن مدععر و سععال مععن التدععدي لمععا و سععد بععو الن ععوس 

ا   اضمانع  والخوانع ؛ مفع  الدع ووتخبت بو اآداب؛ ومعنيم معن وراعع  فع  حالع
والحامعع  والقدععارون والدععبا ون؛ ضنيععم ربمععا ىربععوا بععأموا  النععاسب فوراععع   ىعع  
الفق  واضمان  منيم فوقرىمب ووبيد من  يرت خوانتو وورير  مره؛ ل ال وغتعر بعو 
مععن ت ويرفععوبب ومععنيم مععن وراععع  عم ععو فعع  ال ععودة والععردالةب وىععو ممععا ون ععرد 

ع عععععويم فعععع  اليمعععععوم فسعععععاد اليمععععع  بععععالن ر فوعععععو وتة الحسعععععب ب وليععععم  ن ونمعععععروا 
وممعا ت رع  فوعو  ن  معامن البوعع والرعرالب ع ع  اخعتالي مسعمواتيا  ب ٖأوردالتو

ع   مر اليدور ترد ف  ال م   إل  اضسواب والت  تحتاج إحمام الرمابع ب ممعا 
تحتععاج إلعع  تععدموب فععومن وتععول   مرىععا لمععا فويععا مععن مفععرة الميععن والحععري وتنععو  

                                 
 .ٚ٘ٔ/ ٔ  ابن الحاج: المدخ : (ٔ
  محمعععععد عبعععععد الغنععععع  حسعععععن: رمابععععع  الدولععععع  اإلسعععععالمو  ع ععععع  اضسعععععواب واسعععععتنباج حالععععع  (ٕ

 ىع. ٖٓٛٔم/ٜٓٙٔدوسمبر  ٔ ب ٛٗب الم    اليددأ ٖٚالم تميات اإلسالمو  منيا: 
 . ٖٓٚ  اضحمام الس جانو :(ٖ
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٜٓٔ﴾  
  

السععععع عب وتي قيعععععا بمأمععععع  النعععععاس ومرعععععاربيمب ومالبسعععععيمب ممعععععا وسعععععت سم لعععععمان 
و و  اضمععور التعع  ونبغعع  ع عع   ولعع  اضمععر مراعاتيععا السععالم ب ودفععع الملععارب 

 لمرامب  اضسواب:

معا ت لعرر مان ليام  السوب  ن ون ر ف  مقاعد اضسواب فوقر منيا         
وومنععع مععا استلععروا بععوب ولععو ا تيععاد ر وععو فومععا وتي ععب بععالحري  بالمععارةع عع  فوعو 

ب فمعان عمعر بعن  ٔأدون الرر  مجرح اض نح  فوقر وونمعر معا  داه إلوعو ا تيعاده
وععدخ  السععوب وىععو رامععب وت قععده وودعع حوب وفعع  وععوم ر ى دمانععا مععد  الخجععاب

ا ع عع  ار بدرتععو إ ا ا تميععو ولععرب الت عع ُ حععدث فعع  السععوب فمسععره ب ومععان 
بالسععععوب حتعععع  وخ ععععوا السععععم ب ووقععععو : ت تقجيععععوا ع ونععععا سععععاب تناب ممععععا   الجيععععام
ب ومع ل  معان د ب  ٕأعبعد هللا بعن عتبع  ع ع  السعوب معن   ع   لع  اسعتيم  

الخ  عععال معععن بيعععده فععع  إدعععالح السعععوبب وتن ومعععو؛ فوقعععو  اضدعععبي بعععن نباتععع : 
إلعع  السععوب؛ فععر ى  ىعع  السععوب مععد  ععاوسوا  خر ععت مععع ع عع  بععن  بعع  جالععب

 ممنععتيم فقععا : مععا ىعع ا؟ مععالوا:  ىعع  السععوب مععد  ععاوسوا  ممنععتيم فقععا : لععوس  لعع  
إلععويم؛ سععوب المسعع مون ممدعع   المسعع مون مععن سععبب إلعع  رعع ل فيععو لععو وومععو 

دعالحيا فع  الدولع  اضمووع   ٖأحت  ودعو  ب ومد مانت عم و  تن عوم اضسعواب وا 
ًت لما مانت ع وو اضمعور فع  الييعد النبعوي والخالفع  الرارعدةب ما ى  إت استمما

 :ببنععال داروععن بسععوب المدونعع  وقععا  إلحععداىما فقععد مععام مياووعع  بععن  بعع  سعع وان 
دار القجعععععععران واضخعععععععرى دار النقدعععععععانب ف ي يمعععععععا بمفابععععععع  اضسعععععععواب الت اروععععععع  

معع  تن ععوم سععوب م ب ممععا  عععاد مياووعع  ٗأالمتمام عع ب ولععرب ع ويمععا الخععراج
                                 

 . ٖٜٕب ٕٛ٘/ ٙ: النووري: نياو  اضرب ف  فنون اضدب  (ٔ
 .ٗٔٛ/ ٘اليما :   المتق  اليندي: منس (ٕ
 .٘ٔٛ/ ٘المتق  اليندي: منس اليما :  بٓٔٔ بو عبودة: اضموا :   (ٖ
/ ٕب السععميودي: وفععال الوفععال بأخبععار دار المدععج  :ٕٓٗ  ابععن سبالعع :  خبععار المدونعع : (ٗ

ٕ٘ٛ. 
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٜٕٓ﴾  
  

و ععد منععاس  بنعع   سعع م رععارع  فعع  السععوب فععأمر بإعععادة بنععال حععا و حععون  ىععب ل 
ن  دى  لععع  إلععع    عععب بيععع  منافععع  بوعععوتيم إلععع   السعععوب ع ععع  معععا معععان ع وعععو وا 

ب ومعععن إدعععالحات اضسعععواب  وًلعععا معععا  معععر بعععو سوعععاد بعععن  بوعععو معععن معععد  ٔأالسعععوب
تيبعث بيعا السقي ع   الحوانوت بسوب البدرة لتح   ع   الناس  متيتيم ل ال 

مما  يع  ىرعام بعن ب  ٖأب فمان  و  من سقي حوانوت السوب ٕأالمالب اللال 
الجوابععب الي وعع  تعععأ ر سععوب المدونعع  م يععا حوانوعععت فعع   سعع  ياب و   ٗأعبععد الم عع 

ب ومان الغر  الوال  من  ل  ىو سوادة الن ع مما ودره السعوب ع ع   ٘أل سمن
ومععان الولوععد بععن عبععد بوععت المععا ب وتسععيو  عم وعع  تن ععوم السععوب والععتحمم فويععاب 

اضحعوا  اتمتدعادو  بمعا فع   لتن عوم   ٙأدوعوان ععري بالمسعتغالت مد  نرأالم   
ب وبععع ل  تمعععون  ٚأ لععع  اضسعععواب ومعععا ومتعععرى فويعععا معععن الحوانوعععت والعععدور و ورىعععا

  .ا ي الدووانو الو تخت  ترماب  السوب مد دخ 

                                 
 .ٛٚ٘/٘  البال ري:  نساب اضرراي: (ٔ
فعع  ج ععب الحسععب  الرععرو  :  ب الرععورسي: نياوعع  الرتبعع  ال رو عع ٜٜٕ  اليسععمري: اضوا عع : (ٕ

ٕٔٙ. 
 .ٕٕٓ/ ٘  البال ري:  نساب اضرراي: (ٖ
ىرام بن عبد الم   بن مروان بن الحمم بعن  بع  اليعاص بعن  موع ب الخ و ع ب  بعو الولوعد   (ٗ

القررع  اضمعوي الدمرعق ب ولعد سععن  نوعي وسعبيونب وبووعع لخمععس بقعون معن رعيبان سععن  
سن  ووم  ب فمانت خالفتعو تسعع عرعرة سعن   مب و مان عمره  ربع وفالفونٖٕٚىع/ ٘ٓٔ

مب ولو  ربع وخمسون سن . ٕٗٚىع/ٕ٘ٔوسبي   رير و واماب مات ف  ربوع اآخر سن  
  .٘ٗ٘ب ٗٗ٘/ٖال ىب : تارود اإلسالم: 

/    ٕالسععميودي: وفععال الوفععال بأخبععار دار المدععج  :ب ٕٕٗ  ابععن سبالعع :  خبععار المدونعع : (٘
ٕ٘ٛ. 

نيعععا تربععع   سعععواب برعععوراس و وععر رعععوراس معععن المعععدنب بيعععا  بنوععع  ل نعععاس و مععا المسعععتغالت فإ  (ٙ
ونت يععون بيععا ووععيدون   ععرة اضر  والجععواحون ل سعع جان ومععان ع وععو  وععام الولوععد ن وععع بععن 

  .ٔٛٔب ٓٛٔ/ ٙب الجبري: تارود الجبري: ٛ٘ٔدجخري: المسال : اض يوب موته. 
 .ٔٛٔب ٓٛٔ/ ٙ: والم و  لرس ب الجبري: تارود اٛ٘ٔدجخري: المسال :   اض(ٚ
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٜٖٓ﴾  
  

بإدعععالح سعععوب الرمععع  اضع عععم حتععع  ععععري بسعععوب ىرعععام ىرعععام ممعععا معععام       
سعوب و    ٖأسوج ىرام بعن عبعد الم ع    ٕأبدمرب سوب  م حموم  نرأب و  ٔأاليتوب
سوب بالمود    ٙأمما بن  سيود بن عبد الم    ب ٘أسوب الي بوونو ب  ٗأالقال ون

سعععوب  : وعععام وتوتعععو ع ويعععا معععن مبععع   بوعععوب حتععع  ععععري السعععوب بعععوب فمعععان وقعععا 
   ٛأومان من إدالح السوب ما مام بو خالد بن عبد هللا القسريب  ٚأسيود

                                 
وععاموت الحمععويب رععياب الععدون  بععو عبععد هللا وععاموت بععن عبععد هللا  ب ٓٛٔ  الععبال ري: فتععوح الب ععدان: (ٔ

ىعع/ ٙٔٗٔب ٕدار دعادرب بوعروتب جب ٘ٔ/ ٖمي عم الب عدان: ىع :  ٕٙٙالروم  الحموي ت: أ
 .مٜٜ٘ٔ

 بع  اليعاص بعن  موع  بعن عبععد  م حمعوم بنعت وحوع  ووقعا  بنعت ووسعي بعن وحوع  بععن الحمعم ابعن   (ٕ
رمس بن عبد منايب تسو يا عبد اليسوس بن الولود بن عبد الم ع  فج قيعا فعم تسو يعا ىرعام بعن 

 .ٜٕٕ/ ٓٚ. ابن عسامر: تارود دمرب: عبد الم   فولدت لو وسود بن ىرام
رمس الدون  بو الم  ر ووسي بن ِمْسُ و    بن عبد هللا الميعروي بعع   سبج ابن ال وسيب (ٖ

ب تحقوععب: ٕٛٔ/ ٘: مععرآة السمععان فعع  تععوارود اضعوععان ىععع :ٗ٘ٙسععبج ابععن ال ععوسي ت: أ
  م.ٖٕٔٓىع /  ٖٗٗٔب ٔم موع  من الي مالب دار الرسال  اليالمو ب دمربب سورواب ج

 .ٖ٘٘/ ٗ  واموت: مي م الب دان: (ٗ
 .ٖٖٛ/ ٕ  ابن عسامر: تارود دمرب: (٘
اضموي اضمور  بو محمعدب لقعب بسعيود الخوعرب  سيود بن عبد الم   بن مروان بن الحمم  (ٙ

روى عععن:  بوععوب وعمععر بععن عبععد اليسوععسب وعنععو: وحوعع  بععن سععيود اضندععاريب ور ععال بععن 
 بعع  سعع م ب و ورىمععاب ومععان دوًنععاب ولعع  الغععسو سمععن  خوععو ىرععامب ولععو بالمودعع  مسعع د 

  .ٕٔٗ/ ٖم. ال ىب : تارود اإلسالم: ٖٗٚىع/ ٕٙٔودارب مات ف  حدود سن  
الحموععريب  بععو عبععد هللا محمععد بععن عبععد هللا بععن ب ٕٙٔ/ ٕٔ  ابععن عسععامر: تععارود دمرععب: (ٚ

ب تحقوب: ٗٙ٘: ىع : الرو  الميجار ف  خبر اضمجارٓٔٚعبد المنيم الِحمورى ت: أ
 م . ٜٓٛٔىع/ٔٓٗٔب ٕإحسان عباس: ميسس  نادر ل فقاف ب بوروتب ج

القاسععم القسععري الب  عع  الدمرععق ب ولعع   خالععد بععن عبععد هللا بععن وسوععد بععن  سععدب اضموععر  بععو  (ٛ
م فبقعع  حتعع  عسلععو سعع ومان بععن عبععد الم عع بب فععم إمععرة ٚٓٚىععع/ٜٛإمععرة ممعع  ل ولوععد سععن  

م ٖٚٚىعععع/ٕٓٔم واسعععتمر إلععع  سعععن  ٕٚىعععع/ ٙٓٔاليعععراموون ليرعععام بعععن عبعععد الم ععع  سعععن  
مب وىععو ابععن نحععو سععتون سععن . ٖٗٚىععع/ ٕٙٔفدعري بووسععي بععن عمععرب متعع  خالععد سعن  

  .ٕٓٗ_ٓٓٗ/ ٖرود اإلسالم:ال ىب : تا
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٜٓٗ﴾  
  

ب مع ل  ععس   منعال  ٔأمن بنال  سواب بالموف  و ي  ضى  م  بواع  داًرا وجامًعا
السعوبب و سعالت ميعام تيم فع  البوعع الت ار من و ا  يم إ ا  ير فسادىم ف  

والررالب مما مان الحا  ف  عس  مرفد بن رراحو  ال ي مان  مونا ع   الت ار 
 . ٕأف  بوع الجيام

بع  مععن اتدعالحات اتمتدععادو   وععام الدولع  اضمووعع  معا مععام بععو عمعر بععن عبععد  
فومعا تحعت اليسوس من منعع العوتة واضمعرال معن اترعتغا  بالت عارة والبوعع والرعرال 

 وععدويم مععن اضر  حتعع  ت ومععون فعع  دخععوليم اضسععواب إفسععاد ليععا وتععأفور ع عع  
ن لععم ور بععوا فعع   لعع  ومععان اضمععرال مب ععو  ب ٖأحرمعع  البوععع والرععرال بععون الت ععار وا 

وت رون ف  اضسوابب وورس ون من وت ر ليعم فع   معواليم ومعن  مف ع   لع  سوعاد 
 ىعع  الرععامب ومععن ت عع  الحععوادث  نععو بععن  بوععو العع ي  مععام ع عع  ت ارتععو ر ععات مععن 

 رس  ف  ت ارة لو ر ال معن  ىع  الرعام بمعا  ب عي سعتون  ل عا  فغاف عو حبوعب بعن 
 . ٗأعوي اليبدي فقت و و خ  الما ...

ولي  ني  عمر بن عبد اليسوعس اضمعرال والعوتة معن الت عارة ضن  لع  وعيفر 
د هللا القسععري فع  السععوب ووغ ع  اضسععيارب ومعد  يععر  لع  فعع  معو  خالععد بعن عبعع

   ع   سعيارممب في ع  معن وغ ويعا لينع  مخاجبا عموم الناس إنمم تسعمعون  نع   
ت تبوين من الغالت رو ا حت   :هللا! ومان ىرام بن عبد الم   متب إل  خالد

 . ٘أ   درىما الت  مور الميمنون حت  ب غت المو تبا  

                                 
ب دار ٜٗٔ: ىعع : الب ععدانٕٗٛالويقعوب ب  حمعد بععن إسعحاب بعن  ي ععر بعن وىعب بععن والع  ت: أ  (ٔ

 م. ٕٔٓٓىع /ٕٕٗٔب ٔالمتب الي مو ب بوروتب ج
 .ٖ٘ٗ/ ٙب  ٓٓٗ/ ٘  البال ري:  نساب اضرراي:(ٕ
اليسوععس ع عع  مععا رواه مالعع  بععن ىععع : سععورة عمععر بععن ٕٗٔ   بععو محمععد عبععد هللا بععن عبععد الحمععم ت:أ(ٖ

 م.ٜٗٛٔىع/ ٗٓٗٔب ٙب تحقوب:  حمد عبودب عالم المتبب بوروتب جٚٛ نس و دحابو: 
ب دار ٜٕٙ/ ٔ: عوعون اضخبعارىعع : ٕٙٚابن متوب ب  بو محمد عبد هللا بعن مسع م العدونوري ت: أ  (ٗ

  م.ٜٜٚٔىع/ ٛٔٗٔالمتب الي مو ب بوروتب 
 .ٗ٘ٔ/ ٚب الجبري: تارود الرس  والم و : ٓٓٔ/ ٜالبال ري:  نساب اضرراي:   (٘
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٜٓ٘﴾  
  

وم ل  ما مام بو من رفع ال  م ونس  الحوانوت من  ودي  مرال بن   مو  وردىا  
والتعع  مععان مععد  -خعع  حوانوععت حمععص مععن روح بععن الولوععدع عع   دععحابيا حوععث  

وردىعا ع ع   ى يعا  -استول  ع ويا وحوليا م مو  خاد  ويود روييا ع وعو وحعده
  . ٔأحون  ماموا اضدل  البوانات ع   م موتيم ليا

                                 
 .ٚ٘  ابن عبد الحمم: سورة عمر بن اليسوس: (ٔ
والمو  والممو  والمموا  والممو  : ما مو  بوب والمو  مو  البر ونحوهب وىو مددر معا  الجيعام   (ٕ

والميوعار ت وقعا  ونحوه ومو  موال وممات ومموال  وًلاب ومانت المماوو  تياور باليوار: واليوار 
إت ف  المو  والوسنب ومن  سمال المماوو : الق وس والممو  والمد والدا  والمر الميد  والوسب 

محمعد بعن  حمعد بعن  بٜٖٕ/ ٕالخ و : اليعون:  فيو مو ب واضرجا  واضوام  واضمنال فيو وسن؛
ب تحقوععب: ٕٜ ععوم: ىععع : م ععاتو  اليٖٚٛووسععيب  بععو عبععد هللاب الماتععب الب خعع  الخععوارسم  ت: أ

ب بعو ندعر إسعماعو  بعن حمعاد ال عوىري ال عاراب  ت: ٕإبراىوم اضبواريب دار المتعاب اليربع ب ج
تحقوعب:  حمعد عبعد الغ عور عجعارب  بٕٙٚ/ ٕ الدحاح تعاج ال غع  ودعحاح اليربوع :: ىع ٖٜٖأ

سعي    بو ىال  الحسن بن عبد هللا بنب مٜٚٛٔ/   ىعٚٓٗٔب  ٗدار الي م ل مالوونب بوروتب ج
ب ٕٔٔىع : الت خوص ف  ميرف  اضروال:ٜٖ٘بن سيود بن وحو  بن ميران اليسمري ت: نحو أ

ىعععع/ ٚٔٗٔبٕب تحقوعععب: ععععسة حسعععنب دار جعععالس ل دراسعععات والتر مععع  والنرعععرب دمرعععبب جٕٕٔ
  .٘ٓٙب ٗٓٙ/ٔٔابن من ور: لسان اليرب: مب  ٜٜٙٔ

ا مب ياب ومام موسان النيارب  ي انتدعَي. ووسنعت الموساُن:  د و ِمْوساٌنب انق بت الواو واًل لمسرة م  (ٖ
الرعع ل وسنععا وسنعع . ووقععا : َوَسْنععُت فالنععًا وَوَسْنععُت ل ععالن. ووقععا : وسن الرعع ل إ ا مععدرهب ووسن فمععر 
النخ  إ ا خردوب وى ا وسن درىما: ميناه  نو وساوي درىما ف  القوم  ت ف  الفقع   وىعو اليعد  

ڤ  ڤ      ڤ  ڤ      چ بأوسانععععو مععععواسونب مععععا  هللا تيععععال :  والمسععععاواةب ووقععععا  ل موععععسان الواحععععد

 چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ   ڇ   ڇ  

ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  چ وروععد نلععع الموععسان القسععج. وفعع  التنسوعع  اليسوععس: ؛ ٚٗسععورة اضنبوععال: 

ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ بٛسعععورة اضععععراي:  چڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  

؛ مععا  في ععب: ٛب  ٙسععورة القارععع :  چڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  
إنمعععا  راد معععن فقععع  وسنعععو  و خعععي وسنعععوب فولعععع اتسعععم الععع ي ىعععو الموعععسان مولعععع المدعععدر. 

/ ٖٔابععن من ععور: لسععان اليععرب:  بٕٕٗٔ/ ٙالدععحاح تععاج ال غعع  ودععحاح اليربوعع : :ال ععوىري
  .ٚٗٗب ٙٗٗ
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٜٓٙ﴾  
  

حععرص الرععر  الرععروي ع عع  إمامعع  اليععد  بععون النععاس فعع  الميام عع  وخادعع  فعع  
البوعععع والرعععرال؛ فيمععع  ع ععع  لعععبج الميعععاور التععع  وعععتم بيعععا البوعععو  معععن المماووععع  
والمقعععاووس واضوسانب و بعععاح حروععع  التيامععع  فومعععا وممعععن  ن تعععدخ  فوعععو اضععععراي 

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ للجبعععا ع فقعععا  سعععبحانو وتيعععال واليعععادات واخعععتالي ا

:أالعع ىب بالعع ىبب وال لعع  بال لعع ب ب ومععا   ٔأ چۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   
والبر بالبرب والريور بالريورب والتمر بالتمرب  والم   بالم  ب مفال بمف ب سوال 
بسععوالب وععدا بوععدب فععإ ا اخت  ععت ىعع ه اضدععنايب فبويععوا موععي رعع تمب إ ا مععان وععدا 

ب ومد اىتم المس مون بتحري  ل  ف  بوييم وررا يم ومن وخالي تنالو ود  ٕأبود 
وقععععا  اليقوبعععع ب  وا  ا عفععععر مرامععععب السععععوب بمععععن نقععععص  ولعععع  اضمععععر بععععالتيسور وا 

المموعععا ب  و بخعععس الموعععسانب  و  عععا بلعععاع  اسعععتتابو ععععن ميدعععوتوب ووع عععو 
معا و وعب  وخوفوب وح ره اليقوب  والتيسوعرب فعإن ععاد إلع  في عو ععسره ع ع  حسعب

 . ٖأبو من التيسور بقدر ال ناو 
معا   تسعت سم لعبج المماووع  والمعواسوون؛ مرامب  ومتابي  اضسوابومن ىنا مانت 
أ ونبغع  ل عوال   ن وتحععرى اليعد  و ن ون عر فع   سعواب رعوتععو  وحوع  بعن عمعر:

ووأمر  وفب من ويري بب ده  ن وتياىد السوبب وويّور ع ويم دن يم ومواسونيم 
وممععاوو يم م يععا فمععن و ععده  ّوععر مععن  لعع  رععوً ا عامبععو ع عع  مععدر مععا وععرى مععن 

ب بععععع  ل محتسعععععب إ ا اسعععععتراب بمعععععواسون الت عععععار والباعععععع   ن وختبرىعععععا  ٗأ رمعععععو 
ب ومان من مرامب  اضسواب ف  الدول  اضموو  اىتمام الخ  ال واضمرال  ٘أووياورىا

                                 
 .ٕب ٔالمج  ون: آو :   سورة (ٔ
 .باب الدري وبوع ال ىب بالورب نقداب ٕٔٔٔ/ ٖ  مس م: دحو  مس م: (ٕ
  .ٜٕ٘ابن بسام: نياو  الرتب  ف  ج ب الحسب :   (ٖ
ىعع : ٜٕٛبن عمعر بعن ووسعي المنعان  اضندلسع  ت:أ  بو سمروال وحو   وحو  بن عمرب (ٗ

 م. ٕٕٔٓىع/ٖٗٗٔب عن جبي  تونسب ٕٛٛب ٕٚٛ حمام اضسواب: 
 .ٕٗ٘/ ٙ  النووري: نياو  اضرب ف  فنون اضدب: (٘
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٜٓٚ﴾  
  

ي و لععععع  بتم وعععععي الت عععععار واليمعععععا  بمرامبععععع  المماووععععع  والمعععععواسون ومنعععععع التج وععععع
بمرا ي  دار اليوار بد   دورو  ل مري ع   الدنا إلدالحيا وجبييا ع ع  
اليوار الررع ب ممعا  ي يعم وسعتحدفون الدعنا والميعاور الس ا وع  سعوال ل سعم  
 و ل مماوو  والمواسون بيد إدخعا  التيعدوالت ع ويعا ومعن  لع  معا  معره المقروعسي 

مروان بيد  ن استتب لو اضمر مام ب حص النقود من  ن الخ و   عبد الم   بن 
ب فععأمر  ن  ٔأمٜ٘ٙىععع/ٙٚواضوسان والمماووعع  ولععرب الععدنانور والععدراىم فعع  سععن 

ومعن النمعا ج التع   ب ٕأتدب دن ات من موارور تستحو  إل  سوادة  و نقدان
التعع  دععنيت فعع   وععام بنعع   موعع  وىعع  مفوععرة  ععدا  وردت مععن المععواسون والمماووعع 

 ت ع  عدد من ب ٖأ نوا  المماوو  والمواسون المستخدم  ف   ل  الومت رم ت م 
 ب ٗأالخ و ععع  عبعععد الم ععع  بعععن معععروان معععر بدعععنييا المماووععع  واضرجعععا  واضمسعععاج 

بدعناعتو عبوعد هللا بعن الحبحعاب وىعو والع  ع ع  مدعر معن مبع   مر ما ومنيا 
الردعععاص المدعععنوع  معععن _ىرعععام بعععن عبعععد الم ععع  ومعععد ودععع ت ىععع ه المماووععع  

إلعع  بععالد المغعععرب وبخادعع  القوععروان والتععع  مرعع ت عنيععا الح روعععات  _والس ععاج
اضفروععععع ب ومعععععد نقعععععا ع ععععع   حعععععد و يويعععععا عبعععععارة بسعععععم هللاب  معععععر عبوعععععد هللا بعععععن 

                                 
المقروسيب  حمد بن ع   بن عبد القادرب  بو اليباس الحسون  اليبوعديب تقع  العدون أت   (ٔ

تحقوب: رملان البعدريب و خعرب دار الحعدوث القعاىرةب ب ٔٙٔرسا   المقروسي:ىع : ٘ٗٛ
 م.ٜٜٛٔىع/ٜٔٗٔب ٔجع

محمعععد بعععن موسععع  بعععن عوسععع  بعععن ع ععع  العععدموريب  بعععو البقعععالب ممعععا  العععدون   العععدموريب (ٕ
ب دار المتععب الي موعع ب بوععروتب ٜٚ/ ٔ: ىععع : حوععاة الحوععوان المبععرىٛٓٛالرععافي  ت: أ

  م.ٖٕٓٓىع/ٕٗٗٔب ٕج
(3) paul balog: umayyad, abbasid and tulunid class weights and 

vessel stamps: p: 58_ 107. , numismatics studies no.13, the 

american numismatics society, New York, 1976AD. 

  .ٔان ر م حب رمم:أ-
(4) paul balog: umayyad, abbasid and tulunid: p: 102, 103, 106, 107 .  

  .ٕرمم:أان ر م حب -
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٜٓٛ﴾  
  

ب ومجيععع   خعععري معععن دعععنا المعععواسون  ٕأمفقعععا  ندعععي  وموععع  واي  ٔأالحبحعععاب
ب  ٗأدراىعم وايٍ  ب مفقعا  ٖأممتوب ع ويا بسم هللا مما  مر بعو حن  ع  بعن دع وان

وىعع ا الح ععاج بععن ووسععي  موععر اليععراب مععام بلععبج عوععار لدععا  عععري بدععا  
ب حوث مان الوتة مب و وتحمدون بالسوادة ف  البدرة الح اج وسير بو ع    ى 

ومعععد وردت الرواوعععات تععع مر  ن  ب ٘أالدعععويان وروعععدون بعععو التوسعععي  ع ععع  النعععاس
_  ىدتععو إلوععو امععر ة ع ععوس مععن  ىعع   الح عاج  تعع  بدععا  عمععر بععن الخجععاب 

                                 
عبوععد هللا بععن الحبحععاب: مععول  بنعع  سعع و ب عامعع  مدععر سمععن ىرععامب مت ععو  بععو  ي ععر   (ٔ

ابععن وععونس: تععارود ابععن وععونس  م.ٜٗٚىععع/ ٕٖٔالمندععور بواسععجب مععع ابععن ىبوععرة سععن  
  .ٓٗٔ/ ٕ: المدري

  عبععد الحموععد حسععون حمععودة: تععارود المغععرب فعع  اليدععر اإلسععالم  منعع  ال ععت  اإلسععالم  (ٕ
ىععععع/ ٕٛٗٔب ٔب الععععدار الفقافوعععع  ل نرععععرب القععععاىرةب جٖٕ٘الدولعععع  ال اجموعععع :  وحتعععع  موععععام

 م.ٕٚٓٓ
معن مبع  مدر ل ا مورً مان حن    بن د وان بن توو  بن برر الم ب  الرام  الدمرق    (ٖ

فععع  رعععوا  سعععن  يعععا دعععري عن حتععع  بمٕٔٚىعععع/ ٖٓٔسعععن   معععنىرعععام بعععن عبعععد الم ععع ب 
. ٜٙ/ ٕابعن وععونس: تعارود ابععن وععونس:  .واتمب فمانععت وتوتعو فععالث سععن ٖٕٚىعع/ ٘ٓٔ

ىعع : متعاب العوتة ٖ٘٘المنديب  بو عمر محمد بن ووسي بن ويقوب المدعريب أت بيعد
ب تحقوععب: محمععد حسععن محمععد حسععن إسععماعو ب وآخععرب دار المتععب ٘٘: ومتععاب القلععاة

 م. ٖٕٓٓىع /  ٕٗٗٔب ٔالي مو ب بوروتب ج
ليدععر اإلسععالم  منعع  ال ععت  اإلسععالم    عبععد الحموععد حسععون حمععودة: تععارود المغععرب فعع  ا(ٗ

 .ٖٕ٘وحت  موام الدول  ال اجمو : 
الخجععععاب :  بععععو سعععع ومان حمععععد بععععن محمععععد بععععن إبععععراىوم بععععن الخجععععاب البسععععت  الميععععروي   (٘

ب تحقوعععععب: عبعععععد المعععععروم إبعععععراىوم ٕٚٗ/ ٔىعععععع   روعععععب الحعععععدوث: ٖٛٛبالخجعععععاب  ت: أ
 -ىع  ٕٓٗٔدمربب   –ال مر الغرباويب خرج  حادوفو: عبد القووم عبد رب النب ب دار 

 حمد بن  حمد المختار ال من  الرنقوج : مواىب ال  و  ف  ررح مختدر ب م ٕٜٛٔ
ب مرا يعععععع : عبععععععد هللا إبععععععراىوم اضندععععععاريب نرععععععر إدارة إحوععععععال التععععععراث ٜٖٗ/ ٔ خ وعععععع 

  م.ٕٜٛٔىع / ٖٓٗٔب ٔاإلسالم ب مجرب ج
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٜٜٓ﴾  
  

مما مام ىرعام بعن عبعد ب  ٔأفختم  عاله حت  ت وسود فوو وت ونقص عنو المدون  
   اضمدععار المخت  عع  ومععن  لعع  مدععرالم عع  بيمعع  دععا  ومععد و رسعع  بيمععا إلعع

ال سععععجاج  و دخعععع  الدععععا  المسعععع د ال ععععامع و داروا بععععو ع عععع  ح قععععات الي ععععم أ
 وععع  ل  قيعععال الوعععدو معععرال بنععع   م خ  عععالبععع   ج عععب  ب ٕأبالمسععع د لوعععراه  ىععع  مدعععر

مععان فعع  إدععالح  مععر السععوب بمععا وت ععب ومععا  ععال بععو الرععر  الحنوععيب ف الجععوا 
ب وونيع  ععن اوأمر وتة السوب بالمدون   ن  ومون الموع  وافوع بن  نس  مال 

التج ويب وومره رسم المو  وتحروموب ب  ومأل الدا  من  ور رسم وت تحروع ب 
 عععال إسعععماعو  بعععن  بععع   ب ممعععا ٖأالموعععا  الجيعععام بوعععده ع ععع  ر س الموععع ووسعععرح 
ف ىب  وما  ى ا مد مال  بن  نس وىو ع   مفا  مد النب    ٘أبمد   ٗأ ووس

ب مما  ن عمر بن عبد  ٙأع وو مد وحم و ميو إل  البدرة بو إل  السوب وخرج

                                 
قرر  بالوتلب الموف  اضحو  ت:  بو سمروال وحو  بن آدم بن س ومان ال  وحو  بن آدمب (ٔ

ب ٕج القععععععععععاىرةب ب المجبيعععععععععع  السعععععععععع  و  وممتبتيععععععععععابٔٙٔب ٓٙٔ: ىععععععععععع : الخععععععععععراجٖٕٓأ
 بعععو محمعععد ع ععع  بعععن  حمعععد بعععن سعععيود بعععن حعععسم اضندلسععع  القرجبععع  ب مٜٗٙٔىعععع/ٖٗٛٔ

ب تحقوعععععب: عبعععععد الغ عععععار سععععع ومان ٔ٘/ ٗ: ىعععععع  : المح ععععع  باآفعععععارٙ٘ٗال عععععاىري ت: أ
  م.ٖٕٓٓىع/ٕ٘ٗٔب ٔالي مو ب بوروتب جالبنداريب دار المتب 

 .ٖٜ٘/ ٖ  ال ىب : تارود اإلسالم:(ٕ
 .ٜ٘   حمد الم و دي: التوسور ف   حمام التسيور: (ٖ
إسماعو  بن عبعد هللا بعن عبعد هللا بعن  بع   ووعس بعن  بع  ععامرب اضدعبح ب ابعن  خعت   (ٗ

التوم ب القرر ب سمع مال  بن  نسب المدن ب  بو عبد هللاب ح وي عفمان بن عبود هللاب 
م. البخعاري: التعارود ٓٗٛىعع/ ٕٕٙمال  بن  نسب وسع ومان بعن بعال ب و بعاهب معات سعن  

  .ٖٗٙ/ ٔالمبور: 
الُمععدب مموععا  وىععو رجعع  وف ععث عنععد  ىعع  الح ععاس والرععافي ب ورجععالن عنععد  ىعع  اليععراب   (٘

نمععا و بع  حنو ع ب وموع : إن  دع  المعد مقعدر بعأن ومعد الر ع  ودوعو فعومأل م وعو جي امعا. وا 
 معععدره بعععو ضنعععو  مععع  معععا معععانوا وتدعععدمون بعععو فععع  اليعععادة والمعععد فععع  اضدععع : ربعععع دعععا  .

  .ٓٓٗ/ ٖابن من ور: لسان اليرب:  بٖٓالب خ : م اتو  الي وم: 
 . ٕ٘/ ٗ  ابن حسم: المح   باآفار: (ٙ
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٜٔٓ﴾  
  

الدولعع  اإلسععالمو  توحععد المماووعع  والمععواسون فعع  معع   مععالوم  ر ى  ن  اليسوععس 
فععم إن المموععا  والموععسان نععرى فويمععا  مععورا ع ععم مععن وأتويععا  نيععا   ععم إنععو  فقععا :أ

لوس ف  المموا  سوي إت من تج وي وت فع  الموعسان فلع  إت معن بخعس فنعرى 
 ب ٔأ ن تمعععام مموعععا  اضر  وموسانيعععا  ن ومعععون واحعععدا فععع   موعععع اضر  م يعععا 

  ٕألععبورة السععيم  بععنان عنععد  بعع  وداععع  مععإلعع  مععا  مععره الععبال ري  نععو إلععاف  
مفقا  ورفو عن  بوو من عيد ال اى و  فوسنوب فو ده وسن مفقا  عبعد الم ع  بعن 

 . ٖأمروان
بعععع  مععععان بيعععع  اليمععععا  وخععععتص بالمماووعععع  والمععععواسون مفععععا : عادععععم بععععن     

ع ععععع  حسععععب  المماووعععع  والمعععععواسون السععععوبب مععععا م  متعععععو ٍ العععع ي مععععان   ٗأسعععع ومان
ممععا اتخعع  مععن المماووعع  مععا وناسععب مععا ومععا  بععوب فمماووعع  السععوا   ب  ٘أبالموفعع 

                                 
 . ٚٛ  ابن عبد الحمم: سورة عمر بن عبد اليسوس: (ٔ
 و   سور افتديب مدم ف  فدا و ابنو المج بب افتعداه بأربيع    بو وداع  بن لبورةب ومان  (ٕ

محمد بن عمر بن وامد السيم  اضس م  بالوتلب المدن ب  بو عبد هللاب الوامدي: آتيب 
ب دار اضع معع ب  ستحقوععب: مارسععدن  ععون بٕٗٔ/ ٔ: ىععع : المغععاسيٕٚٓالوامععدي ت: أ

  م.ٜٜٛٔىع/ٜٓٗٔب  ٖبوروتب ج
 .ٛٗٗ  فتوح الب دان: (ٖ
عادعععم بعععن سععع ومان اضحعععو   بعععو عبعععد العععرحمن البدعععري معععول  بنععع  تمعععوم ووقعععا  معععول    (ٗ

عفمععان بععن ع ععانب ووقععا : مععول  آ  سوععاد ومععان محتسععبا بالمععدا نب مععان مفوععر الحععدوثب 
م. مغ جعاي بعن م عوا بعن ٜ٘ٚىعع/ٕٗٔىعع  و ٔٗٔوفقو ابن حبان ف  الفقاتب مات سن  
ىععع : ٕٙٚلحن عع ب  بععو عبععد هللاب عععالل الععدون ت: أعبععد هللا البم ععري المدععري الحمععري ا

ب تحقوعب:  بعو عبعد العرحمن ععاد  بعن ٖٓٔ/ ٚإمما  تي وب المما  ف   سمال الر ا : 
  م.ٕٔٓٓ/    ىع ٕٕٗٔب ٔمحمد وآخرب ال اروب الحدوف  ل جباع  والنررب ج

بعن مسعع م ابعن متوبع ب  بعو محمعد عبعد هللا ب ٕٖٕب ٖٕٔ/ ٚ  ابعن سعيد: الجبقعات المبعرى: (٘
ب تحقوععععب: فععععروت عمارعععع ب اليو عععع  المدععععرو  ٘ٓٛ: الميععععاريىععععع : ٕٙٚالععععدونوري أ ت 

ب ٜٖ/ ٛ:ابعععععن ال عععععوسي: المنعععععت مب مٕٜٜٔىعععععع/ٖٔٗٔب ٕاليامععععع  ل متعععععابب القعععععاىرةب ج
  .ٗٓٔبٖٓٔ/ ٚمغ جاي: إمما  تي وب المما : 
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٜٔٔ﴾  
  

مععن المماووعع  فوالما يعات تخت ععي ععن مععا وتخعع  ل حبعوب والمسععحوب والمجحعونب 
مانععت تسععتيم  فعع  اليدععر اضمععوي ليوععار السوععت وبويععو ممو عع   الس ا وعع  التعع 

ربعععع مسعععجب ومعععد  معععر  عرفعععت بالقسعععجب ومنيعععا ممو ععع  سعععي  ندعععي مسعععجب ومنيعععا
ب مٕٓٚىعع/ٕٓٔو مٗٔٚىعع/ٜٙبمدر ما بعون ععام    ٔأبن سودا  سام  بدنيي

ب وععدد معن ت ع  المماووع  ور عع إلع   ٕأومنيا ما ور ع إل   وام حوعان بعن رعرو 
ب ممعععا و ععد ععععدد معععن المماووععع  تنسعععب لدعععاحب  ٖأعيععد عبوعععد هللا بعععن الحبحعععاب

فعع  ي بالرجعع  مععان وسععتخدم ب ومموعا  ويععر  ٗأالرعرج  بمدععر وسوععد بععن  بعع  وسوععد
الخعرو ب  و و ل تجوبب وترموب اليقامور مع : سوت الخرد ب  المستخدمن بوع الدى

يب دىعععن ال عععوسب والعععوردب فقعععد لعععبجت ت ععع  المماووععع   وًلعععا فععع  اليدعععر اضمعععو 

                                 
سع و ب معان ع ع   سام  بن سود بن عدّيب  بو عوس ب التنوخّ ب الم بّ ب الماتبب مول    (ٔ

دوععوان ال نععد بدمرععب فعع  سمععان الولوععد بععن عبععد الم عع ب فععّم ولعع  خععراج مدععر فعع  سمععن 
م فّم ٗٔٚىع/ٜٙالولودب فقدميا ووم السبت إلحدى عررة خ ت من رير ربوع اضّو  سن  

معن مبع  عمعر بعن عبعد اليسوعسب فعّم  عوعد  مٚٔٚىعع/ ٜٜعس  ف  رعير ربوعع اآخعر سعن  
مب وسعار إلع  ٕٕٚىعع/ ٗٓٔمب إلع  سعن  ٕٓٚىعع/ٕٓٔف  سعن    سام  إل  وتو  الخراج

تقعععع  الععععدون  بٙٛ_ٖٛ/ ٛابععععن عسععععامر: تععععارود دمرععععب: الرععععام ف يعععع  ع عععع  الععععدواوون. 
ب تحقوعب: محمعد العويالويب دار الغعرب ٕٗ/ ٕىع : المق   المبور:  ٘ٗٛالمقروسي ت: أ

 م. ٕٙٓٓىع /  ٕٚٗٔب ٕاإلسالم ب بوروت ب لبنانب ج
  المدععريب مععان دععاحب خععراج مدععر وعام يععا ليمععر بععن عبععد اليسوععسب حوععان بععن رععرو  (ٕ

ىععععع/ ٗٓٔحععععدث عنععععو وسوععععد بععععن  بعععع  حبوععععبب وعبععععد الم عععع  بععععن  نععععادةب تععععوف  فعععع  سععععن  
 بععو ال ععدال سوععن الععدون ماسععم بععن ُمْجُ ْوَبَغععا ب ٚٛب ٙٛ/ ٚابععن ال ععوسي: المنععت م: م.ٕٕٚ

ْوُدْوِن  ال مال  الحن   ت: أ ب ٚٚ/ٗم وقع ف  المتب الست  :ىع : الفقات ممن لٜٚٛالسُّ
ب تحقوععب: رععادي بععن محمععد بععن سععالم آ  نيمععانب مرمععس النيمععان ل بحععوثب دععنيالب ٚٛ

  م.ٕٔٔٓىع / ٕٖٗٔب ٔالومنب ج
(3)   paul balog: umayyad, abbasid and tulunid: p:67_71. 

/ ٔاليربو :   سيود مغاوري محمد: اضلقاب و سمال الحري والو ا ي ف  لول البردوات (ٗ
 .ٙ٘ٗب ٘٘ٗ

- paul balog: umayyad, abbasid and tulunid: p:74, 75.  
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٜٕٔ﴾  
  

ياب مععالت  تنسععب إلعع  عبوععد هللا بععن دععنيعرفععت بمععن  مععر ب ؛ودععنع عععدد منيععا
ومععن مماووعع  ب  ٔأالحبحععابب ومععرة بععن رععرو  وىععم مععن عمععا  بنعع   موعع  بمدععر

الحبععوب؛ عععدد مععن المماووعع  الخادعع  باليععدس تنسععب ليامعع  الخععراج  سععام  بععن 
ب وممو ع  تحمع  اسعم حوعان بعن  ٕأسود بمدر  وعام الخ و ع  عبعد الم ع  بعن معروان

ب  ٗأب ممتعععوب ع ويعععا:أ  معععر حوعععان بعععن رعععرو  ممو ععع  ععععدس م رعععوا  ٖأرعععرو 
أ بسعععم هللا عععععع  معععر وممو ععع   تر عععع إلععع  عبوعععد هللا بعععن الحبحعععاب ممتعععوب ع ويعععا:

سن  ععع بدنيو عععع ممو   اليدس ععع المقرر  عبود هللا بن الحبحاب ع   ععع ود  نادة 
ومماوو  خاد  بيوار القم  تنسب إل   سام  بعن سوعد  ب ٘أإحدى عررة ععع وم   

 وًلا وى ه الممو   مدنوع  من الس اج اضخلر عععع مانت تستخدم ليوار القم  
ب  ٙأو   عععع ممتوب ع ويا أ معر  سعام  بعن سوعد ممو ع  ممع  المسع وب المس وبأ الب 

إلع  نسعب وم ل  مانت تو د مماوو  خاد  بالممون اضسود واضبو  منيا ما 
ب وىنععا  مععن المماووعع  التعع   يععرت فعع  اليدععر اضمععوي  ٚأ سععام  بععن سوععد  وًلععا

 مععر  للععبج حرمعع  البوععع والرععرال فعع  اضسععواب مععا مانععت تحمعع  خععاتمون مععالت 
بدععنييا عبععد اليسوععس بععن مععروان ومانععت إحععداىا تقععدر بربععع مسععجب ولي يععا مانععت 

ب ومعن  لع  وممننعا القعو   ٛأميدة ليوار الما يات والسوا   معالسووت ومعا رعام يا
 ن لعععبج المماووععع  والمعععواسون فععع  اليدعععر اضمعععوي معععد  خععع  حقعععو معععن المتابيععع  

لمبوعععع  عععاي معععالحبوب والمرامبععع ب ولعععم ويمععع   انعععب معععن ال وانعععب سعععوال معععان ا
                                 

  .ٖ. ان ر م حب رمم:أ ٖٔ٘/ ٕ  سيود مغاوري: اضلقاب و سمال الحري: (ٔ
(2)  paul balog: umayyad, abbasid and tulunid : p: 48, 49,50. 

(3) paul balog: umayyad, abbasid and tulunid: p: 50.  
 .ٔٙ٘/ ٕ  سيود مغاوري: اضلقاب و سمال الحري والو ا ي: (ٗ

- paul balog: umayyad, abbasid and tulunid: p: 50. 

  .ٔٙ٘/ ٕ  سيود مغاوري: اضلقاب و سمال الحري والو ا ي: (٘
- paul balog: umayyad, abbasid and tulunid: p:69. 

  .712/ ٕ  سيود مغاوري: اضلقاب و سمال الحري والو ا ي: (ٙ
(7) paul balog: umayyad, abbasid and tulunid: p: 49, 

 .ٛٛٙ/ ٕ  سيود مغاوري: اضلقاب و سمال الحري والو ا ي: (ٛ
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٜٖٔ﴾  
  

ممععا تنوعععت مععواد دععناع  المماووعع  حتعع   بوالبقععو   و مععا ٍع مععالسووت والععدىون
اسععععتخدمت مععععواد وسععععتحا  جرميععععا  و سوادتيععععا  و النقدععععان منيععععا مالس ععععاجب بعععع  
لربت ع وو  ختام خاد  تحم  اسم اضمر بدنيياب ولم وقي اضمر فويا عند 

الخراجب والمحتسبب ومعن لعو وعد فع  الخ و    و  مور المدر ب  تيد إل  عام  
 رماب  اضسواب.

تبدلت الميامالت الت ارو  فع  الم تميعات معن ن عام المقاولع   و تبعاد  السع ع 
والبلععا ع  والعع ي مععان ووا ععو البععا ع والمرععتري فوععو مفوععر مععن الدععيوباتب منيععا 

السععع يتونب و عععبن  حعععد المتقاولعععون لعععوفرة سععع يتو بالسعععوبب  و بيعععدم ععععدم تمعععافي 
 ب ت إلعع  اسععتخدام عوععار مععن  رععوال ن وسععتقوميععا تقوًمععا حقوقًوععاب اضمععور التعع   د

و الوع  القومعع  مالعع ىب وال لع ب فععم مانععت النقودأاليم ع  ب التعع  اتخعع ت الميوععار 
إلندععايب وعععدم العع ي بععو تقععوم اضرععوال وتقععدر ع عع  و ععو  مععرب إلعع  ا ؛الحقوقعع 

ال عععور ع ععع   حعععد الجعععرفونب بععع  ووسعععي  ادخارىعععاب واعتمعععد المسععع مون معععن عيعععد 
تلعععربو  مععن بيعععده ع ععع  اليمععالت التععع  مانعععت  والخ  عععال الرارعععدون  النبعع  
والععرومب إلعع   ن مانععت الدولعع  اضمووعع  التعع  اتسععع نرععاجيا اتمتدععاديب  ال ععرس 

ومفععرت مععا مععان وععرد إلويععا مععن عمععالت مسو عع  تتععداو  فعع  اضسععواب اإلسععالمو ب 
وت عععاوت بعععّون بعععون العععدراىمب واخعععتالي  وسان العععدنانور؛ ومععع ا اخعععتالي نقعععال معععادة 

  عبععد الم عع  الدععنعب مععن حوععث ال ععودةب  واختالجيععا بغورىععا؛ ممععا  يعع  الخ و عع
وقرر عدم اتعتماد ع   اليمالت اض نبو  ولرب عم   إسعالمو  خالدع  معن 

                                 
وتسوعععي العععدراىم وسعععم  بير عععو: ودرىعععم بيعععرج: رديل ال لععع ب وساي العععدراىم دعععغر بعععو   (ٔ

  .ٖٗٔ/ ٜب ٕٚٔ/ ٕلسان اليرب: ابن من ور: وحقره. 
  والنقعععود المغرورععع : ىععع  التععع  تغوعععرت خوادعععيا الموموا وععع ب و دعععبحت  مععع   ىموععع  معععن (ٕ

مومتيععا الحقوقعع  ل حدععو  ع عع  فععارب الععفمن مععع فبععات الرععم  والم يععر اليععام ليععا. ع عع  
وم ب دار التي عٗٙسود إسماعو :  حمام النقود المسو   فع  اتمتدعاد اإلسعالم  والقعانون: 

 م.ٕٛٔٓىع/ ٓٗٗٔب ٔال امي ب مدرب ج



 م(.917هـ/ 431 -م  664هـ/ 14الرقابة عىل األسواق يف عهد بنى أموة )

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٜٔٗ﴾  
  

حوعث الععوسن وال ععودة والنقععوا ومععا وت ععب وح ععم اتمتدععاد اإلسععالم  ومععان  لعع  
ب ومع و ود ما ود  ع    نو تم س  عم   إسالمو  تحم   ٔأمٜ٘ٙىع/ ٙٚسن  

حوعدب ورعيادة  ن محمعًدا رسععو   ل عا  إسعالمو  معن البسعم  ب والحمعدب وم مع  التو 
هللاب و ورىاب إت  نيا مانت ع   الجرس السابق  ع   اإلسالم ولم تمن إسعالمو  

ب فععع  دور السعععم  الغوعععر عربوععع ب  وعععر  ن بداوععع  سعععم  اليم ععع  اليربوععع   ٕأخالدعع 
ب وعممععععت فعععع  مخت ععععي اضمدععععار مٖٜٙىععععع/ ٗٚالخالدعععع  مععععان بدمرععععب سععععن  

لم ويد وتعداو  فع  اضسعواب  مٜٙٙىع/ٚٚسن  اإلسالمو  بيد  ل  بيامونب وف  
معععععوارور  حتععععع  ت واسعععععتخدمت دعععععنا أب  ٖأاإلسعععععالمو   وعععععر اليم ععععع  اإلسعععععالمو 

تسععتحو  إلعع  سوععادة وت نقدععان فتدععب الععدراىم ع عع  اضوسان  الدععحوح ب ومععان 
الس ععاج لح عع  الععوسن فابتًععاب إ   ن الس ععاج فعع  ت عع  اضوععام مععان  حسععن اسععتخدام 

 ب ٗأحوث ت تيفر فوو الرجوب  ممعا ت وو عب اخعتالي العوسن مادة لي ا الغر ب
الدن ات والقوالب الت  دنيت لدب اليم   والتع  ودع ت إلونعاب  نما ج ومن

_ ع   اخعتالي حاتتيعا وموادىعا_ فمنيعا المح عو  فع  متحعي ال عن اإلسعالم  
متحععي  ععاور  ندرسععون ب ومنيععا المح ععو  فعع  أ بالقععاىرةب  و فعع  بوععت المروت وعع 

                                 
ععععععع ٕ٘ٗ/ ٖب ابعن اتفوعر: المامع  فع  التعارود: ٕٙ٘/ ٙ  الجبري: تارود الرسع  والم عو : (ٔ

ٗ٘ٗ. 
ب ٗٛب ٖٛب ٙ٘ب المقروسي: اضوسان واضموا  الررعو : ٔٙٔعععععع ٜ٘ٔ  المقروسي: رسا  :  (ٕ

ب ٔا ر اإلسعععالمو ب بوعععروتب جتحقوعععب: سععع جان بعععن ى وععع  بعععن عوعععد المسعععمارب دار البرععع
 م.ٕٚٓٓىع/ ٕٛٗٔ

ب عبعععد العععرحمن ٖٙٔععععععععع ٔٙٔب رسعععا  : ٛٗب ٚٗ  المقروعععسي: اضوسان واضموعععا  الرعععرعو : (ٖ
ب وسارة الفقافع  ٖٓٔب الممتبع  الفقافوع  ٜفيم  محمد: النقود اليربو  مالويا وحالعرىا: 

 م.ٜٗٙٔىع/ٖٗٛٔواإلرراد القوم ب مدرب
ب نادر السود محمود النقربندي: الدرىم اضموي ٜٚ/ ٔالحووان المبرى:   الدموري: حواة (ٗ

ب ٕب دار الوفععا ب ل دراسععات والنرععرب دمرععبب جٔٔالملععروب ع عع  الجععراس اإلسععالم : 
 م.ٕٙٓٓىع/ ٕٚٗٔ
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٜٔ٘﴾  
  

متععاحي الععدو  الغربوعع ب حوععث حم ععت ت عع  الدععن ات والقوالععب  سععمال مععن  مععر 
بدنييا  و اسم الخ و   الت  دنيت ف  عيده من  لع : دعن   مفقعا  ندعي 

 مععر بدععنييما الخ و عع    ٔأدونععار وايب ودععن   مفقععا  ف ععس ف فععون خروبعع  واي
 . ٕأعبد الم   بن مروان

ممعا وممعن القعو   ن معن إدععالح اضمعوون لحرمع  الت عارة ومرامبع  اضسععوابب     
 يعع  القوالععب التعع  تدععب فوععو اليمععالت بععدار السععم  مععن مععادة ت تتغوععر بمععرور 

  ع وو الت ي بالمسرب فلبجت اضسواب بمنع تداو  عمعالت حالسمنب إت  ن و
 انب الرمابع  المالوع  مسو  ب  و ومو  الغا بنقص  وسان الدراىم والدنانورب وف  
 ن الخ  ععال مععانوا ن ععد ع عع  اضسععواب ومنععع التسوععي والغععا والتععدلوس فعع  النقععود 

معان  لع  تحعت إرعرافيم المبارعرب فمعن  عنيم؛ وتابيون  ل  بأن سيمب وا  ا  نابوا
 لععع   ن الخ و ععع  عبعععد الم ععع  بعععن معععروان  خععع  ر عععاًل ولعععرب ع ععع   وعععر سعععم  

بعن   بعن عفمعان  ٖأمعان  بعانممعا    وعامبعوبالمس مون فأراد مجع وده فم تر   لع
ع   المدون  _ وام عبد الم ع  بعن  معروان_ب فيامعب معن مجعع  العدراىم   ع ان

ولععربو فالفععون سععوجا وجععاي بععوب وىععو مععن بععاب التيسوععس ع عع  مععا وقععوم بععو مععن 
مما ُ ت  إل  عمر بن عبعد اليسوعس بر ع  ولعرب ع ع   وعر  ب ٗأالتدلوس والغا
وف   وام وسود بن ب  ٘أفيامبو وس نو و خ  حدوده فجرحو ف  النارسم  الس جان 
فعع   مععر الععوسن وخ ععص ال لعع   رععددمععن  و   بععن ىبوععرةعمععر مععان عبععد الم عع  

                                 
  .ٗأ   ان ر الم حب رمم:(ٔ

(2) paul balog: umayyad, abbasid and tulunid: p:104, 105. 

 بان بن عفمان بن ع عان بعن  بع  اليعاص بعن  موع  بعن عبعد رعمسب اسعتخ  و وحوع  بعن   (ٖ
الحمم بن  ب  الياص بن  مو  ع ع  المدونع ب فعأمر عبعد الم ع   بانعا ع ع  المدونع  ومتعب 
إلوو بييده ع وياب فمانت وتوتو ع   المدون  سبع سنونب وتوف  بالمدون  ف  خالف  وسوعد 

  .٘ٔٔ/ ٘الجبقات المبرى:ابن سيد: بن عبد الم  . 
 .ٜٖٕ  الماوردي: اضحمام الس جانو : (ٗ
 .ٔ٘ٗ  البال ري: فتوح الب دان: (٘
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٜٔٙ﴾  
  

الععدراىم؛ فععم  وععام ىرععام بععن عبععد الم عع ب ارععتد خالععد بععن عبععد هللا القسععري  ةو ععود
 مفععر مععن ابععن ىبوععرةب فععم ولعع  ووسععي بععن عمععر فععأفرج فعع  الرععدةب وامععتحن وومععًا 
اليوععار فو ععد درىمععًا وععنقص حبعع ب فلععرب معع  دععانع  لععي سععوجب ومععانوا ما عع  

لدوععع  دععانعب فلعععرب فععع  حبععع  ما ععع   لعععي سعععوجب ومانعععت العععدراىم اليبوروععع  والخا
والووسعععع و    ععععود نقععععود بنعععع   موعععع ب بعععع    ععععت ىعععع ه الميععععاور ىعععع  المقبولعععع   وععععام 

ور اميع مبيعاب ومعان عنعدى مبالدعراف ب لخبعرتي ونويم   ناسومان ب  ٔأاليباسوون
ل دراىم والدنانورب ومد تياري الناس ع عويم و وفقعوا بيعم فعإ ا  راد  حعد النعاس  ن 

؛ _ولعو مانعت ودويع   و  ٕأتعدفع إلوعون دح  ما ُونقد من اضموا  الت  وتحقب م
ب  ٖأفونقعععدىا ووسنيعععا  فر اوّ الدععع  حعععد  مانععع  وتييعععدىا_ لعععم وقب يعععا حتععع  وعععأت  بيعععا

مبععع    ٗأتحعععت حماوععع  اضسعععواب معععن اضمعععوا  السا  ععع  منعععع بوعععع الدعععمو ووعععدخ  
معروان بعن الحمعم  ن سمعن الخ و ع    ر اضمويد مف    ل  ف  الي ب ومنمبليا

                                 
ىع : الخعراج ودعناع  ٖٖٚمدام  بن  ي ر بن مدام  بن سواد البغداديب  بو ال رج ت: أ  (ٔ

ابععن تغععري مب ٜٔٛٔىععع/ ٕٓٗٔب  ٔب  دار الررععود ل نرععرب بغععدادب جبٓٙب ٜ٘: المتابعع 
ىععع : ٗٚٛوسععي بععن عبععد هللا ال ععاىري الحن عع ب  بععو المحاسععنب  مععا  الععدون تأبععرديب و

ب وسارة الفقافعععع  واإلررععععاد القععععوم ب ٚٚٔ/ ٔ: الن ععععوم الساىععععرة فعععع  م ععععو  مدععععر والقععععاىرة
 مدورة عن جبي  دار المتب المدرو ب د. ت. 

رج  بععو ال ععومععن  لعع  مدعع  البيوععث الم ارععيّ ب و  بعع  اليبععاس اضعمعع  الرععاعر. ان ععر   (ٕ
 .ٖٖٓب ٕٖٓ/ ٙٔاضد يان : اض ان : 

 .ٖٖٓب ٕٖٓ/ ٙٔ   بو ال رج اضد يان : اض ان : (ٖ
الممتوبأالسععع   : فمعععان  و  معععن دععع  وخعععتم  سععع  و سوعععد بعععن فابعععتب بعععأمر معععن  موعععر   (ٗ

الميمنون عمر بن الخجعاب  ن ومتعب النعاس ع ع  منعاسليمب و معره  ن ومتعب ليعم دعماما 
ب تقعععدوم ٘ٗٔب ٗٗٔ/ ٕالويقعععوب : تعععارود الويقعععوب : معععن معععراجوسب فعععم وخعععتم  سعععاف ياب 

 م.ٜٗٙٔىع/ٖٗٛٔب وتي وب: السود محمد دادبب الممتب  الحودرو 
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٜٔٚ﴾  
  

ونيم مبع   ن فتباوع الناس ت   الدمو  ب  ٔألجيام ال ارخر ت ل ناس  دموًما
إلعع  مععروانب  بععن فابععت ون ععر مععن  دععحاب رسععو  هللا وسععتوفوىاب فععدخ  سوععد 

فقعععات لعععو:  تحعععّ  بوعععع الربعععا وعععا معععروان! فقعععا   ععععو  بعععاب  ومعععا  ا ؟ معععات: ىععع ه 
 الدععمو  وتباوييععا النععاس فععم وبويونيععا مبعع   ن وسععتوفوىاب فبيععث مععروان الحععرس

 . ٕأوتبيونيا ونتسعونو من  ودى الناس وورّدونيا إل   ى يا

نيعا افعٍر معن متابيع   حعوا  السعوب؛ إ  إ خ ت رماب  اضسعيار ومتابيتيعا ندعوًبا و 
معععن الرمعععا س اضساسعععو  للعععبج حرمععع  البوعععع والرعععرالب ومعععن فعععّم و عععود الدعععالح 

وبارر  ل  بن سوب مع ىرام بن   مو  خ  ال بن اتمتدادي ل دول ب فمان بي  
عبعععد الم ععع  وتعععابع اضسعععيار ووت قعععد اضسعععواب ووجعععوي بيعععا فوقعععي ع ععع  البقعععالون 

ب ووقعي ع ع  ال عسار ووسعأ  ععن  ٖأووسأ  عن حسم البق ب ووأمره بسوعادة السعير
 حسنت و مفر معن ىع ا سعريب فعم  :سير ال حمب ولما و ده مناسًبا ما  ل مرتري

؛ وىع ا وعد  ع ع   ٗأو:أ ت والم المرل ع   إدعالح مالعو والقدعد فوعو عقب بقول
ال السا ععد عععن الحا عع  مععن السعع ع ب ووس ععر وونيعع  عععن رععر ا ن السععير مععان مناسععب

ت ويدي  ل  إلع   عالل اضسعيار ولعوا  ال قعرالب بسعبب م ع  الميعرو ب  حت 
توعو عمالعو في ا سواد ابن  بوو و  س فع  مع  وعوم  ميع  ووأ ؛وم ل  مان اضمرال

                                 
جيععام ال ععار: وقدععد بععو الجيععام العع ي وحمعع  إلعع  المدونعع ب فودعع  إلعع  سععاح أ مونععال     (ٔ

 ال ععار ع عع  البحععر اضحمرأالق ععسم سععابقا ب فوخععسن بععو إلعع   ن ومتمعع   ميععو فععم وععوس  .
  .٘ٗٔب ٗٗٔ/ ٕالويقوب : تارود الويقوب : 

 .ٜٗٔ  ابن عبد الحمم: فتوح مدر والمغرب: (ٕ
ابن حسم:  بو محمد ع   بن  حمد بن سيود بن ب ٚٓٗ/ ٛبال ري:  نساب اضرراي:   ال(ٖ

ب ٔٚ/ٕ: ىععع : رسععا   ابععن حععسم اضندلسعع ٙ٘ٗحععسم اضندلسعع  القرجبعع  ال ععاىري ت: أ
  م.ٜٚٛٔىع/ ٛٓٗٔب ٕتحقوب: إحسان عباسب الميسس  اليربو  ل دراسات والنررب ج 

 .ٜٖٛ/ ٛ  البال ري:  نساب اضرراي: (ٗ
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٜٔٛ﴾  
  

ومعان وحعاف  ع عع  ب  ٔأفوسعأليم ععن المعأل والسععوب واضسعيار ومعا وحتعا ون إلوععو
تواسن اضسيار وما وير  من البلا عب فإ ا  ال الجيام دفع إل  الت عار معاًت 
فعععابتيوا بععععو الجيعععامب ومععععا  سوعععدوا ربًيععععا ربًيععععاب فعععإ ا رخععععص الجيعععام وفععععا  فعععع  

وحعععون ارت يعععت اضسعععيار ع ععع  عيعععد عمعععر بعععن عبعععد ب  ٕأاضسعععواب ارت عععع مالعععو 
با  اضسيار  الو  ف  سمان ب ومانت  مو  لو: وا  مور الميمنونب ما اليسوس 

ف  سمان معن معان مب ع  رخودع ؟ معا : إن الع ون معانوا مب ع  معانوا وم  عون  ىع  
ال م  فوب جامتيم؛ ف م ومونعوا و عدون بعدا معن  ن وبويعوا وومسعد معا فع   وعدويمب 
و نا ت  م ي  حًدا إت جامتو؛ فبا  الر   موي رال ما : فق ت: لو  ن  سيرت 

 . ٖألوس إلونا من  ل  ر ل؛ إنما السير إل  هللا لنا ما :
ممععا  ن الدولعع  اتخعع ت عععدة تععدابور لمنععع الت ععار مععن احتمععار السعع ع وخ ععب     

 سمات امتدادو ؛ من ردة الج ب ع   بي  الس عب ورفع اضسيارب ومن  لع  
ب لمعععا فوعععو معععن خعععدا  البعععدوب والغربعععال الععع ون ت ع عععم ليعععم  ٗأمنعععع ت قععع  الرمبعععان

ر السوبب إلاف  إل  احتمار الس ع و ي  الج ب ع ويا وعسداد ممعا وعيدي بأسيا
إلعع  اإللععرار بالمرععتريب مععع  ن منععع ت قعع  الرمبععان؛  مععر لوسععت بنعع   موعع  ىععم 

فوععو اضدلع  مععن لععدن  تتبععع لمعا  ععال بععو الرعر  وتععواتر  ىعم فويععااضوا ع  فوععوب إنمععا 
ب  ٘أحالععر لبععاد   عععن الت قعع ب و ن وبوععع النبعع   أ نيعع  :حوععث رسععو  هللا 
أت وبوع بيلمم ع   بوع  بيع ب وت ت قعوا السع ع حتع  ويعبج بيعا  وما   وًلا:
ومان لخ  ال بن   مو  وم ع  معع الت عارة ومعنييم معن اتحتمعارب  ب ٙأإل  السوب 

                                 
 .ٕٗٔ/ ٘البال ري:  نساب اضرراي:   (ٔ
 .ٖٕٚ/ ٘  البال ري:  نساب اضرراي: (ٕ
 .٘ٗٔ   بو ووسي: الخراج: (ٖ
وىععو  ن تقععدم ماف عع  فو تقععويم إنسععان خععارج الب ععدب فوخبععرىم بمسععاد مععا مييععم لوبتععا  مععنيم   (ٗ

  .ٖٔرخودا. الروسري: نياو  الرتب  ال رو   ف  ج ب الحسب  الررو  :
  .ٕٕٙٔحدوث رمم:أ بعن  ب  ىرورة ب ٕٚ/ ٖ: دحو  البخاري:   البخاري(٘
   .ٕ٘ٙٔب حدوث رمم:أعمر ب عن ابن ٖٚب ٕٚ/ ٖ  البخاري: دحو  البخاري: (ٙ
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٜٜٔ﴾  
  

إلعع  عمالععو ع عع   ن مععن رسععا   والعع  مدععر مععرة بععن رععرو ومععن اضمف عع  مععا مععا
بتحعع ور الت عععار معععن تخععسون بلعععا ييم انت عععاًرا لغعععالل  مٜٓٚىعععع/ٜٔسعععن   المععور

والمحتمععر إ ا  لععر بالنععاس وجيععاميم بوععع ع ععويم وومععون  ب ٔأاضسععيار فععم بوييععا
ليم ر س ماليمب وما مان من رب  وتددب بو  دب ليم  وونيو عن  ل ب و ما  
اإلمععام مالعع  وععأمر الت ععار بععإخراج مععا خسنععوا مععن جيععام ل بوععع إ ا ارععتدت السععن  

 ومانعت  سعيار ب ٕأواحتاج الناس  ل ب وت وتر  ليم إت ما وم   موتيم وعوعاليم
خععرب ومععن ومععت ضخععرىب آ ععي مععن ب ععدة ضخععرىب ومععن سععوب لسععوب السعع ع تخت

فعرة اليعر  ول ل  ت وممن  ولع سير محدد لسع ي  معن السع عب وور عع إلع  م
عواب وم ل  سرا  اوم ل  لومت حدادىا إ ا مانت منت  وم   الج بب  و اليمسب

ب وومعععو  المعععوارث لممعععان اإلنتعععاج ومربعععو معععن  معععامن اليعععر ب  و عقعععب ال عععوا  
 والنمباتب ومن اضمف   ع    ل : 

مععن البدععرة  الحروععر الجبويعع  أ  ن وععونس بععن عبوععد مععان ورععتري اضبروسععم -*
فوبيععث بععو إلعع  ومو ععو بالسععوسب ومععان ومو ععو متععب إلوععو  ن المتععا  عنععدىم سا ععد 

 . ٖأأمرت ع السير 
إل  البدعرة فارعترى رموقعا بأربيع  آتي درىعم   ب  إبراىوم التوم ب خرجما   -*

وععا  بععتب لععو  نعع  عععدت إلعع  البدععرة أ فععم بععاعيم فععرب   ربيعع  آتي درىععمب فق ععت:
فععوهللا مععا  ب فقععا : وععا بنعع ب لععم تقععو  ىعع ا؟  فارععتروت مفعع  ىععيتل فربحععت فععويم

 . ٗأفأدوب مف يافرحت بيا حون  دبتياب وت  حدث ن س   ن  ر ع 
                                 

 اسعر بعن خ وع  سعالم  بعو دع و : بردوعات  بٚٗ٘/ ٕ  سيود مغاوري: اضلقعاب و سعمال الحعري:  (ٔ
 ب مرمعس الم ع  فودعع  ٘التعراث رمعم أب تحقوعب ٕٚب ٔٚمعرة بعن رعرو  اليبسع  دراسع  وتحقوععب: 

 م.ٕٗٓٓىع/ ٕ٘ٗٔب ٔل بحوث والدراسات اإلسالمو ب الروا ب ج
 .ٚٚب ٙٚ  وحو  بن عمر :  حمام السوب: (ٕ
 .ٕٙ/ ٕٔب سبج ابن ال وسي: مر ة السمان: ٕٙ/ ٛ  ابن ال وسي: المنت م: (ٖ
اضدععع يان ب  حمعععد بعععن عبعععد هللا بعععن  حمعععد بعععن إسعععحاب بعععن موسععع  بعععن ميعععران  بعععو نيعععوم ت:   (ٗ

ب ٔب دار المتعب الي موع  بوعروت جٕٔٔب ٕٓٔ/ٗ: ىع :  ح و  اضولوال وجبقات اضد والٖٓٗأ
 .  مٜٛٛٔىع/ٜٓٗٔ
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٜٕٓ﴾  
  

 ما وأت :وترم  

مفوععر مععن اضرععوال وحععرم ع وععو بيلععياب إن هللا تبععار  وتيععال   حعع  ل يبععاد       
ۉ  ې  ې   ېې  ى  ى    ٹ ٹ چ لومن المحرمات ما حرم بويو

ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ   ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ   

ٱ  ٻ  چ   ، وقال أيضا:(1)چىئ  ىئ    ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   

ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

حعون  بن الخجابفي ا عمر  ب وما  ح  تناولوب إت ف  اتلجرارب ٕأچٺ
ب مععد  فععرى مععن بوععع الخمععرب  ٖأب غععو  ن ر ععال مععن  ىعع  السععوادب مععن  ىعع  موسععارو 

فأرس   ن امسروا م  ر ل مدرتم لو ع ووب وسوروا م  مارعو  لعوب وت وعيو  حعد 
البالد فتحت عنعوةب ومعد  معر  و ل  ضن ت   ب ٗألو رو اب ف م ويوي  حد لو رو ا 

ن   ا س ليم ما استح وهب_ من خمعر  و لحعم  ى يا فويا ع   م  يم وررا ييمب وا 
خنسوععر_  وععر  نععو لععم وععأ ن ليععم فعع  المتععا رة فوععوب وىععو العع ي  يعع  عمععر وععأمر 

                                 
 .ٜٕٔسورة البقرة: آو :   (ٔ
 .ٜٓسورة الما دة: آو :   (ٕ
َمْوسارّو : ب د ع ع  سعاح  بحعر الرعام ومانعت معن  منعع معدن ف سعجون بونيعا وبعون جبروع    (ٖ

فالف   وامب وبونيا وبون وافا فالفون مواًل ومانت مدوًما من  عوان  ميات المدن ب افتتحيا 
ب ٕٕٗ/ ٗوعععععاموت: مي عععععم الب عععععدان: . فععععع  خالفععععع  عمعععععر بععععن الخجعععععاب  مياووعععع  

  .ٙٛٗالحموري: الرو  الميجار:
 بعو  حمعد حموعد بعن مخ عد بعن متوبع  بعن عبعد هللا الخرسعان  الميعروي بعابن   ابن سن ووعوب (ٗ

ب تحقوعععب العععدمتور: رعععامر  وعععب فوعععا ب مرمعععس ٕٛٙ: ىعععع : اضمعععوا ٕٔ٘سن ووعععو ت: أ
  م.ٜٙٛٔىع / ٙٓٗٔب ٔالم   فود  ل بحوث والدراسات اإلسالمو ب السيودو ب ج
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٜٕٔ﴾  
  

ب  ٔأبمسر  وان  و متي  من  فرى فع  ت عارة الخمعرب ومعا في عو ع ع  بأىع  سرارة 
؛ ضن ممن إحراب  مامن بوع الخمور والمحرماتب وىم ممعن معد  معروا ع ع  م عتي

لم تمن مما ررج ليعمب إنمعا معان ليعم فع   معتيم رعربياب فأمعا الت ارة ف  الخمر 
ومعن اإلرعارات التع  وردت فع   ب  ٕأالمتا ر فوياب وحم يا من ب د إلع  ب عد فعال 

الني  عن البوو  المحرم ب ف  اليدر اضموي ما مان من تردود عمر بن عبد 
رسعالو إلع  إمعرال اضمدعار؛ حوعث اليسوعس   موعر متعب إلع   فع   لع  اضمعر وا 

مدععععر   وععععوب بععععن رععععرحبو  و ى يععععا وعععع مرىم بتحععععروم هللا تيععععال  الخمععععر و حمععععم 
وتوععد معن وخعالي معا نيع  عنعوب و معر ب  ٖأتحرومياب فنياىم عن بوييا ورربيا

فإنا من ن ده وررب منو رعوً ا بيعد تقعدمنا إلوعو فوعو  :أ ٗأابن عبد الحمم ف   ل 
ومعن وسعتخي بع ل  منعا فعإن نو يو عقوبع  فع  مالعو ون سعو ون ي عو نمعات لغوعره 

  بععن عبععد اليسوععس ولععم وقععي عمععر بهللا  رععد عقوبعع  و رععد بأسععا و رععد وتنمععوال 
ورعربياب بع  نيع  ععن حم يعا ونق عو لغوعر المسع مون  عند الني  عن بوع الخمر 

 ن ت تحمععع    ٘أفمتعععب إلععع  عام عععو ع ععع  الموفععع  عبعععد الحموعععد بعععن عبعععد العععرحمن

                                 
بن وسود بن عمرو بن عدس معن بنع  البمعارب ومانعت  ُسرارة: مح   بالموف  سموت بسرارة  (ٔ

منو فم  د وت حت   مجييا  بو  ي ر محمد بعن اضرعيث بعن  منسلو فأخ ىا مياوو  
ب حعععون ب غعععو  نعععو  وبعععا  فويعععا الخمعععرب  عقبععع  الخساعععع ب  حرميعععا ع ععع  بعععن  بععع  جالعععب

  .ٖ٘ٔ/ ٖواموت: مي م الب دان:  فاحترب  سل مبور من  ربويا.
 .ٕٕٛبابن سن ووو: اضموا : ٖٖٔودة: اضموا :    بو عب(ٕ
 .ٜٓب ٜٛب ٛٛ  ابن عبد الحمم: سورة عمر بن عبد اليسوس: (ٖ
 .ٜٓ  سورة عمر بن عبد اليسوس: (ٗ
عبد الحمود بن عبد العرحمن بعن سوعد بعن الخجعاب بعن ن وع  بعن عبعد اليعسى بعن روعاح بعن   (٘

اليعدويب  معو مومونع  بنعت برعر عبد هللا بن مرج بن رساح بن ععدي بعن ميعبب القررع ب 
بن مياوو  بن فور بن عبادةب روى عن مس م  بن وسارب وروى عنو: الحمعم بعن عتوبع ب 
وسود بن  ب   نوس ب مان عام  عمعر بعن عبعد اليسوعس ع ع  الموفع . ابعن سعيد: الجبقعات 

  .٘ٗ/ٙب البخاري: التارود المبور:ٖٖٖ/ ٘المبرى: 
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٜٕٕ﴾  
  

و ععدت فعع  السعع ن فدععوره خععالب فمتععب  إلعع  رسععتابب ومععا  ٔأالخمععر مععن رسععتاب
بواسععج   ن  وت قععد السعع ن ومععا و ععد فويععا   ٕأعبععد الحموععد إلعع  محمععد بععن المنترععر

ل. ٖأمن  رار الخمر فدب فويا مال وم ًحا فدوره خال 
بوععنيم وبععون رععربياب ضنيععم  بععن عبععد اليسوععس  ف ععم وحعع  عمععر:أ ة مععا   بععو عبوععد

نما نراه  معر بتدعوورىا خعاًل  ب دولحواب وحا  بونيم وبون حم يا والت ارة فوياب وا 
وترمو  ن ودبيا ف  اضر  دباب ضنيا ما  من  موا   ى  ال م ب ولعو مانعت 
 لمسعع م مععا  ععاس إت ىرامتيععا فعع  اضر ب وتبععع فعع   لعع  مععا  ععال عععن النبعع  

 . ٗأ و دحابو

بمنععععع الغععععا فعععع  اضمععععوات  فقععععد بععععد ت رمابعععع  اضسععععواب  و حسععععب  اضسععععواب    
واضجيم ب وا  يار معا فويعا معن عوعوب ل مرعترونب فعم اتسعع فمعان لمنعع  ي نعو  
من الغاب وعم  ع   تجبوب م موع  من الرروج ل بوع والررال الت  ولييا 

ان منيععا النيعع  عععن ري واليععادةب فمععالرععر  الحنوععيب مععع إلععاف  مععا امتلععاه اليعع
 وفعع  النيعع  عععنولععع خوععار الرععرج واليوععب والم  ععسب ... الغععا والععن اب و 

                                 
ب وى  ميرب ب وىع  تينع  فع  الناحوع   وال انعب الع ي وقعع الرستاُب: ت مع ع   َرَساِتوب  (ٔ

ىعع : ٓٚٚف  جري اإِلم وم.  حمد بن محمد بن ع ع  المقعري ال وعوم   بعو اليبعاس ت: أ
ب تحقوعععب: عبعععد الي عععوم ٕٕٙ/ ٔالمدعععباح المنوعععر فععع   روعععب الرعععرح المبوعععر ل رافيععع : 

 م. ٜٚٚٔىع/ ٜٖٛٔب ٕالرناويب دار المياريب القاىرةب ج
بن المنترر بن اض د ب وىو عبد الرحمن بن مالع  بعن  موع  بعن عبعد هللا بعن معر  محمد  (ٕ

بن س ومان بن ميمعر بعن الحعارث بعن سعيد بعن عبعد هللا بعن وداعع  معن ىمعدان وىعو ابعن 
 خ  مسروب بن اض عد  روى ععن عمعوب معان ونعوب ععن عبعد الحموعد بعن عبعد العرحمن 

دوعععث م و ععع . ابعععن سعععيد: الجبقعععات بعععن سوعععد بعععن الخجعععاب ع ععع  واسعععج ومعععان فقععع  ولعععو  حا
  .ٖٙٓب ٖ٘ٓ/ ٙالمبرى: 

 .ٖٕٛب ٕٕٛب ابن سن ووو: اضموا : ٖٗٔ   بو عبود: اضموا  ت: (ٖ
 .ٖٗٔ  اضموا : (ٗ
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٜٕٖ﴾  
  

ترتوت الناس وخداعيم بما وقعوم بعو بيع  الت عار معن إرعاع  اضما وعب بو عود 
عووب خ و  ف  الس ع والبلعا ع المنترعرة فع  السعوبب و ن بلعاعتيم معن ن عس 
السععع ي  منتقعععاة و وعععدة وخالويعععا معععن اليوعععوب؛ بيعععدي إ عععالل سعععيرىاب  و ن الععع ون 

لوس ع ع  النعاس وبويونيا ووخ لون  سيارهب س ييم ميوب ب و ل  من     التعد
 عمر بن عبد اليسوسوخداعيمب واإللرار بالت ارب ومساد السوبب مما  ي  

الت عععار  ن وسعععموا فععع  السععع ي  عووبعععا لوسعععت فويعععا  وامتعععب إلععع  عمالعععو  ن امنيعععو
التمععاس الت  وععب ع عع  المسعع مون والبععرالة ضن سععيم فإنععو ت وبععر  مععنيم إت مععن ر ى 

ع ع  ر س  مرعتريا وت خدوي  والبعا ع والاليوب بيونو فإنو لوس ف  دون هللا  
 . ٔأ مرىما حت  وت رما وت و اس من الرروج ف  البوع إت ما وافب الحب

السععوب وبنعع  بععو داروععن لععرب ع ويمععا  بيععد  ن ن ععم مياووعع  بععن  بعع  سعع وان
اض عععرة ممعععن وسعععتخدميما ممعععا  سععع  نا عنعععد الحعععدوث ععععن تن ععععوم  المعععرال و خععع  

اضسعععوابب ومعععا في ععععو ىرعععام بيععععد  لععع ب فأفقععع   لعععع  ع ععع  الت ععععارب ممعععا  ي يععععم 
ور يععون فعع  تحدععو  معع  مععا وبعع لون مععن  مععوا  فعع  اللععرا بب واض ععرة والمععرال 
ع   عام  الناسأالرعو   ف  دورة رفع اضسيارب وتيسوس بي  الس عب اضمعر 

يعع  بيعع  الخ  ععالب ويوععدون الن ععر وورععددون الرمابعع  ع عع  اضسععواب مععن العع ي  
روى ابععن سبالعع  عععن خالععد بععن الوععاس اليععدوي مععا : مععرئ ع ونععا متععاب  لعع  ممععا 

بالمدون : إنما السوب ددم  فعال ولعربن ع ع   حعد فوعو  عمر بن عبد اليسوس
 . ٕأب وت   رمرال

فقعا  دعاحب لع : لعو رعيدت وما  ابن عون:  توت المس دب ومد مرئ المتابب 
متععاب عمععر بععن عبععد اليسوععس فعع   ربععاح الت ععار  ن ت ويععر  ليععا حتعع  وحععو  

                                 
 .ٖٖٙ/ ٖ  المدون : (ٔ
 .ٖٕ٘ب ابن سن ووو: اضموا : ٕٚ٘/ ٕ  وفال الوفال: (ٕ
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٜٕٗ﴾  
  

ع ويععا الحععو  مععا   بععو عبوععد:  ف سععت تععرى  ن عمععر اسععتأني بععالرب  حععوتب ولععم 
 . ٔأولمو إل   د 

مما  باح الت ارة الداخ و  والخار و  وميد الميومعات التع  تحعد معن تقعدمياب     
معن نقع  عبعر  وتم  عو الت عاري تتحم و الس ع و  اليبل ال  نو رفعفمان من  ل  

حوععث مانعت المموسأاللعرا ب : تيخعع  معن الت عار فعع   الجعرب البروع  والبحروع ب
_الموالعععع والممعععا ن_ التععع  رعععدة بيعععا _المأدعععر_ السالسععع  والحبعععا   المرادعععد
فععأ ن فوععو  ن وت ععر فوععو مععن رععال ب  ٕأالنيععر ومنععع السعع ن عععن الملعع   ميترلعع

و رى  ن ت نحو  بون  حد من الناس وبونو فإن البر والبحر   مويا سخرىما 
 . ٖأليباده وبتغون فويما من فل و فموي نحو  بون عباد هللا وبون مياوريم

متععب عمععر بععن عبععد اليسوععس إلعع  عععدي بععن  رجععاة  ن لععع عععن النععاس  ممععا
وب ومعن لعم ال دو ...ب ولع عن الناس الممس...فمن  عال  بدعدم  فامب يعا منع

ب و رسعع  عمععر بععن عبععد اليسوععس إلعع  مخت ععي اضمدععار:  ٗأوأتعع  بيععا فععا حسععوبو
في ا ابن  روا وقو : متعب عمعر بعن عبعد اليسوعس وىعو خ و ع ب إلع  عبعد اليسوعس 
بن عبد هللاب "  ن ارفع الممس عن مم ب ف ما رفع  اله النعاس معن معب يم بسمعاة 

بيا إل  عمر بن عبعد اليسوعسب فردىعا  مواليمب سبي  آتي دونارب فدرىا فبيث 
ممعا متعب عمعر بعن عبعد اليسوعس  ب ٘أعمر إلوو وما : امسميا ف  فقعرال  ىع  ممع 

إحععدى مععدن -إلعع  عبععد هللا بععن عععوي القععاري  ن ارمععب إلعع  البوععت العع ي بععرف  
بوععت الممععسب فاىدمععوب فععم احم ععو إلعع  البععورب فانسعع و  :ب العع ي وقععا  لععو-مدععر 

وحعون ُخجعب فع   ب ٙأونرى  ن رف  بون مدر والرم ع : فوو نس ا  ما   بو عبود
                                 

 .ٓٔ٘ب ٜٓ٘   بو عبودة: اضموا : (ٔ
 .ٜ٘ب ٙٛب الخوراسم : م اتو  الي وم: ٓ٘ٔ    بو ووسي: الخراج:(ٕ
 .ٚٛ  ابن عبد الحمم: سورة عمر بن عبد اليسوس: (ٖ
 .ٕٖٙ بو عبودة: اضموا :   (ٗ
 .ٜٗٔٔ/ ٖ  ابن سن ووو: اضموا : (٘
 .ٕٖٙ   بو عبودة: اضموا : : (ٙ
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٜٕ٘﴾  
  

ععن عبعد العرحمن ممعا ورد  لع   يار فع  سمانعو بيعد مع  معا مدمعو معا  الل اضس
بن فابت بن فوبان عن  بوو ما : م ت ليمر بن عبد اليسوس: وا  مور الميمنونب 
مععا بععا  اضسععيار  الوعع  فعع  سمانعع ب ومانععت فعع  سمععان مععن مععان مب عع  رخودعع ؟ 

فعععوب جعععامتيم؛_ معععن ال سوععع   النعععاسمعععا : إن الععع ون معععانوا مب ععع  معععانوا وم  عععون 
من  ن وبويوا وومسد ما فع   وعدويمب واليرور واللرا ب_ ف م ومونوا و دون بدا 

 .  ٔأو نا ت  م ي  حدا إت جامتو؛ فبا  الر   موي رال
بيععدم  خعع  اللععرا ب إلعع  اليمععا  ع عع  المععور  ممعا و ععدت بيعع  الرسععا   ل ععوتة 

 ومععن  لعع  رسععا   وعععدم  ععالل السعع عب  مععن الت ععار حرًدععا ع عع  فبععات اضسععيار
 رسعع  إلعع   سععيار القمعع  ترت ععع حععون و ععد  مٜٓٚىععع/ٜٔفعع  سععن   مععرة بععن رععرو 

الع ون وبويعون القمع  داحب اللرا ب بيعدم  خع  لعرا ب معن الت عار المتنق عون 
  . ٕأو إل  ال سجاجف  حم  ب و مرىم باإلسرا بال سجاج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .٘ٗٔ   بو ووسي: الخراج: (ٔ
 .ٕٚب ٔٚررو  اليبس :     اسر بن خ و  سالم  بو د و : بردوات مرة بن (ٕ
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٜٕٙ﴾  
  

 

ب وع عع  آلععو ودععحبو  الحمععد  رب اليععالمونب والدععالة والسععالم ع عع  سععودنا محمععد 

   ميونب وبيد ...
فقعععد تععععم توفوعععب هللا تيععععال ب وممععع  ع ععععوم مّنععععو ونيمتعععوب بيععععد  يعععد وعنععععالب وبيععععد     

التيعععاوا معععع  حعععداث الرواوعععات التاروخوععع  التععع  تخعععدم الدراسععع ب ومعععد حاولعععت فععع  ىععع ا 
فوععا والععرحالتب ومتععب امتععب ال غر  والرواوععات التاروخوعع  فعع خبععارب اضالبحععث  ن  تتبععع 

 علةة  رقابةةةال لميال عع  المولععو  العع ي بينععوان: لتععارود اليععام والتععرا م والجبقععاتبا
    م(. 917هة/ 431-م  664هة/ 14) األسىاق يف عهذ بىن أهية

 عدد من النتا ا وممن إ ماليا فوما و  : إل الدراس  تود ت 
مسععتند ر لععو و إن مرامبعع  اضسععواب مععن  يعع  الدولعع  وترتوععب عمععا  ل قوععام بيعع ه اضمعع -*

 عج  لول  اضمر الحب ف  التعدخ  ورد  مع  معا معن رعأنو إلعياي  من مب  الرر ب
ب ممعععا  يععع  دورىعععا ب اضفععراد ع ععع  السعععوال بعععا ع ومرععترامتدععاد الدولععع ب ولعععوا  حقعععو 

 الرماب  فيات.
لتعععععدخ  الدولععععع  لمرامبععععع  النرعععععاج  ن المسعععععوا الرعععععرع   ؛إلعععععاف  إلععععع  معععععا سعععععبب -*

بتغوعععر  امت عععددو  اومرنعععلعععبج ىععع ا التعععدخ  و ي عععو وسعععجا  ؛داخععع  السعععوباتمتدعععادي 
 مع اختالي الم تميات اإلنسانو . اال رويب متناسب

و  تقعوم ع ع  تنافسعلوع  اإلسعالمو  تقعوم ع ع  آ ن ام مرامب  اضسواب  ي  اضسعوب -*
  و محاب  ل رد  و  ماع .دون تحوس الير  والج ب 

ج فعع  اإلنتععا ع عع  مراعععاة الحععال  والحععراملألسععواب وقععوم ن ععام المرامبعع  اإلسععالمو   -*
 ب مع مراعاة اللروروات واتلجرار.واتستيال 

 وععام بنعع   موعع ب ع عع  اضسععواب فعع   ل مفوععر مععن مرامبعع بأسععمالععم تمععدنا المدععادر  -*
      خالي اليدور الالحق .

تم استحداث ن ام  دود لمرامب  اضسواب ف  عيد الخ و ع  مياووع  بعن  بع  سع وان  -*
 لععبج المماووعع  والمععواسون بختميععاب ودععنييا مععن الس ععاج ومععن مععواد وسععتحو   عععن

ن حععاو  بيع  الغرارععون  لعع  مسعر المموععا ب  السوعادة فويععا  و النقدعان منيععاب ومعع ا وا 
مععان  مععر اليم عع أ النقععود  بدععنييا عربوعع  إسععالمو  خالدعع ب واتخععا  موالععب ودععن ات 
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٜٕٚ﴾  
  

   .تدب فويا اليم   وديب مييا النقدان من وسنيا
فععع  خدمععع  الم عععا  اتمتدعععاديب وع وعععو تعععدور ع  ععع   اميمععع رعععم  السعععوب ععععامال -*

ول ا مان تسًما ع    ولوال اضمور تردود الرمابع  ع وعو  باضنرج  الحواتو  ف  الم تمع
 ووليو ف  بيرة الريور حت  ت تخت  مواسون الدول .

ب ف معا رسعو  هللا  ل  بأن سعيم امتعدال ب لي م ميام اضسواب مان الخ  ال وتولون -*
    اتسيت الدول  اإلسالمو  مان وختار ل ل  اضمنال و ى  الخبرة.

ب فأدععب  ليععا ترتوععب انلععمت اضسععواب وانت مععت اليناوعع  بيععا بيععد تععدوون الععدواوون -*
 وتدبور ف  الن ام اإلداري ل دول  اإلسالمو .

ن مانععععت مععععد نالععععت حً ععععا مععععن التجععععوور  -* إن ن ععععام الحسععععب  فعععع  الدولعععع  اضمووعععع  وا 
والتحسعععون إت  نيعععا مانعععت تسعععور ع ععع  ن ععععس خجععع  اليدعععور السعععابق ب وخادععع  فعععع  

 الندي اضو  من ى ا اليدر اضموي.
ودعع  اضمععر مععن بيلععيم مععرال بنعع   موعع  فعع  رمابعع  اضسععواب حتعع  ترععدد بيعع    -*

ن مععان القدععد ىععو اسععتقام  السععوب العع ي ىععو اليمععود ال قععري والغاوعع   حععد التيسععي؛ وا 
 لالمتداد.

جعالب الحروع   -- فمرت سواس  عمر بن عبد اليسوس  -* ف  رد الحقعوب وا 
اتمتدععادو  المنلععبج ب والتعع  وفععرت ل نععاس الحععوافس ل يمعع  ونمععو الت ععارةب ممععا 
 دى إلعع  سوععادة حدععو   الععدخ  الخالععع ل سمععاةب وىعع ا بععدوره وسوععد حدععو   مععا  
السمعععاةب ممعععا وعععيدي إلععع  رفعععع مسعععتوى الجبقعععات ال قوعععرةب وارت عععا  موتيعععا الفرا وععع   

حا ععععات اللععععرورو  وسوععععادة اتسععععتيال ب وج ععععب السعععع ع والتعععع  سععععتتو و لسععععد ال
والخدمات وى ا م و ويدي إل  انتياا اتمتداد وارت ا  مستوى الميور  وسوادة 

 الرفاىو . 
لعم تمععن رمابعع  بنع   موعع  لألسععوب مادعرة ع عع  الت ععارة فحسعب بعع  مععان  ولععا * 

بوعععو: رعععاماًل ل سععع ع ومدعععادرىا السراعوععع  والدعععناعو ب ومعععن  لععع  معععو  سوعععاد بعععن  
 . ٔأأ حسنوا إل  المسارعون فإنمم ت تسالون سمانا ما سمنوا 

                                 
 .ٖٙ/ ٔابن متوب : عوون اضخبار:   (ٔ
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٜٕٛ﴾  
  

ومحتسب  اضسعواب فع   وعام بنع   موع  و قيعون الت عار مان ال قيال والي مال  -*
ات التعع   و ووميععون اليقوبععات ع ععويمب ومبعع  تن وعع  بنععود المخال عع مبعع   ن وحتسععبوا

 ون. لوليتيا الدول  ع   المخا
معععان اليامععع  ع ععع  السعععوب وسعععتمد مرمعععسه وموتعععو ومعععدى مدرتعععو ع ععع  تن وععع   -*

اضحمععامب وتوموععع اليقوبععات مععن مرمععس الخ و عع   و اضموععر  و والعع  المدونعع  و لعع  
  دع  تحترام  ى  السوب لو بالسمع والجاع .

لم ودب  ليام  السوب مندب ومسم  و و   ويري بو إت ف  عيد بن   -*
  ل . مو ب فم تجور بيد 

مععن ورتمععب فععر  عمععا  بنعع   موعع  اليقوبععات الدععارم  وبععالغوا فعع  تحعع ور  -*
 ر ل من  ل ب حت  استتبت ليم اضمورب وح    من السوب ف  عيدىم. 

مييعم  اضسواب لواًل ف  عيد بن   مو  مب ًغاب  من النعاسب ي من ح    من  -*
تععون فعع  وع عع   متيععتيم وبلععا ييم فعع  اضسععواب حتعع   نيععم مععانوا وغجونيععاب ووب

   بووتيم ومألىم و متيتيم مح و  . 
خرب ومن آضخرىب ومن سوب لسوب الس ع تخت ي من ب دة  ومانت  سيار -*

  لع   ب ول ل  ت وممن  ولعع سعير محعدد لسع ي  معن السع عب وور ععخرومت آ
إلعع  مفععرة اليععر  وم عع  الج ععبب  و اليمععسب  ومعع ل  لومععت حدععادىا إ ا مانععت 

سراعوععععاب ومعععع ل  لممععععان اإلنتععععاج ومربععععو مععععن  مععععامن اليععععر ب  و عقععععب  امنت عععع
 ب وومو  الموارث والنمبات.ال وا  

 الت فترة حمم عمر بن عبد اليسوس من  ىم فترات بن   مو  الت  رعيدت  -*
إدعععالحات ورمابععع  رعععدودة لألسعععوابب ومععع  ت ععع  اإلدعععالحات مانعععت تدعععب فععع  

  انب الرعو أعام  الناس  مما خي اليبل مع مراعاة مدالحيم. 
السععوب فعع  الييععد اضمععوي السعع ج  فعع  إلقععال القععب  ع عع  مععن مععان لمتععو   -*

وتيعععدى اللعععوابج التععع  ولعععيتيا رمابععع  اضسعععواب؛ والتععع  معععن ميامعععو وخعععالي  و 
 الن ر ف   حوا  الت ارب ومنع حاتت الغا واتحتوا  ف  البوع والررال.

ل
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٜٕٜ﴾  
  

 املالحق
ل (.4هلثق رقن :)

 تسععتخدمدععني  فعع  اليدععر اضمععوي وانمععا ج ل مماووعع  والمععواسوون التعع  مانععت 
 التواب  . -  وال اف أ الحبوبالسا  بوع الس ع ف  
  
 

  
 
 

عبوعد هللا  - مر بدني  ندعي رجع  دىعن القاسعم بعن - مر هللا بالوفا-بسم هللا 
 سن  افنتون وعررون وم   -
 
 
 
 
 

لواي -بدني  ربع مسج سوت -بن عبود هللا - مر القاسم  -بسم هللا
  

 
 
 
 
 

  مر وسود بن  ب  وسود  ربع مسج سوت واي
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٜٖٓ﴾  
  

 
 
 
 

 
 ممو   عدس مقرر ن وس مر وسود بن  ب  وسود 

  
 
 
 
 

 
  مر وسود بن  ب  وسود ممو   الممون اضبو  ن وس

-paul balog: umayyad, abbasid and tulunid class weights 

and vessel stamps: p: 83, 84, 94, 95, numismatics studies 

no.13, the american numismatics society, New York, 

1976AD. 
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٜٖٔ﴾  
  

 (1هلثق: رقن:)
  مر بدنييا الخ و   عبد الم   بن مرون.  نما ج ل مماوو  والمواسوون الت 

  
بسععععم هللا  مععععر هللا بالوفععععا و مععععر اضموععععر 
 عبد الم   بن مروان بدنع رج  واي 

بسعععم هللا  معععر هللا بالوفعععا و معععر اضموعععر 
عبد الم   بن مروان بدنع ربع مسج 

  واي

  
بالوفععععا و مععععر اضموععععر  بسععععم هللا  مععععر هللا

عبعععد الم ععع  بعععن معععروان بدعععني  ممو ععع  
 ل لا  وافو 

بسعععم هللا  معععر هللا بالوفعععا و معععر اضموعععر 
عبععد الم عع  بععن مععروان بدععني  ممو ععع  

 ل وسم  وافو 
- paul balog: umayyad, abbasid and tulunid: p:102, 

103,106,107  



 م(.917هـ/ 431 -م  664هـ/ 14الرقابة عىل األسواق يف عهد بنى أموة )

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٜٖٕ﴾  
  

 (3هلثق رقن:)
 بدنييا اضمرال وحم ت  سما يم.  مرنما ج ل مماوو  والمواسوون الت  

  
   مر اضمور مرة بموسن ف ث واي   مر اضمور مرة بن رروم  رج  ل حم

  
بسعععم هللا  معععر عبوعععد هللا بعععن الحبحعععاب   مر اضمور مرة بن رروم  مسج واي

 رج  لحم واي

  
ممعععععا  معععععر بعععععو عبوعععععد هللا بعععععن الحبحعععععاب 

 مفقا  دونر واي
عبوععععد هللا بععععن  بسععععم هللا ممععععا  مععععر بععععو

 الحبحاب موسان ندي واي
 

- paul balog: umayyad, abbasid and tulunid: p:43, 44, 59, 

60,61  
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٜٖٖ﴾  
  

 

 (1هلثق رقن:)
دعععععني  فععععع  اليدعععععر اضمعععععوي التععععع  مانعععععت ل دعععععن ات والقوالعععععب نمعععععا ج 

 ت ف  س  اليم  .ستخدموا

  
بسعععععم هللا  معععععر اضموعععععر عبعععععد الم ععععع  بعععععن معععععروان 

دونر واي ع   ود وسود بن بدني  مفقا  ندي 
 تموم

بسعععم هللا  معععر اضموعععر عبعععد الم ععع  بعععن معععروان 
 دعع حو هللا بدععني  مفقععا  ف ععس ف فععون خروبعع  

  واي ع   ودى ميب بن ع قم 

 

 

بسم هللا  مر اضمور عبد الم   بن مروان 
 دععععع حو هللا بدعععععني  مفقعععععا  ف عععععس ف فعععععون 

 خروب  واي ع   ودى مخ د...

 

 
_ paul balog: umayyad, abbasid and tulunid :p:104, 105. 
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٜٖٗ﴾  
  

 ب ابن. ب  بو  ب دي مع ح ي  ترتوب المدادر والمرا ع
: املخطىطات:  أوًلا

 ىا(:ل911الس وطي،لعبدلالرةمنلبنلأبيلبكر،لجالللالد نل)ال
مخجوجععععععععع : الوسعععععععععا   إلععععععععع  ميرفععععععععع  اضوا ععععععععع ب الممتبععععععععع  اضسىروععععععععع ب العععععععععرمم -

  . ٖٓٗ٘ ب الرمم اليام:أٜٕٓالخاص:أ
ا: املصادر:

ا
 ثاني

ابنلاألث ر،لأبولالةسنلعميلبانلأبايلالكارملمةمادلبانلمةمادلبانلعبادلالكار مل
لىا(:ل636بنلعبدلالواةدلالش ب نيلالجزري،لعزلالد نل)لا

المامعععع  فعععع  التععععارودب تحقوععععب: محمععععد ووسععععي الععععدمابب دار المتععععب الي موعععع ب -
 م. ٜٚٛٔىع / ٚٓٗٔب ٔبوروتب ج
مةماادلباانلعماايلباانلمةماادلاألساابةيلاألندلسااي،لأبااولعباادل ،ل،لاباانلاألزر 

لىا(:896شمسلالد نلالغرن طيلابنلاألزر لا:ل)
 بالسعععالمدار بعععدا ع السععع   فععع  جبعععا ع الم ععع ب تحقوعععب: ع ععع  سعععام  النرعععارب -

 م.ٕٛٓٓىع/ ٜٕٗٔ بٔج مدرب 

أبولالول دلمةمدلبنلعبدل لبنلأةمدلبنلمةمدلبنلالول دلبنلعقب لل،األزرقي
لىا(:056ا:ل)لبنلاألزر لالغس نيلالمكي،

 خبععار ممعع  ومععا  ععال فويععا مععن اضفععارب تحقوععب: ررععدي الدععال  م حععسب دار -
 م.1969ىا/ل1389سن للاضندلس ل نرر ب بوروت.

ي ني،لأةمدلبنلعبدل لبنلأةمدلبنلإسة  لبنلموسىلبنلميرانلأباولااألس
 ىا(:ل036):لنع ملا

ب ٔح وعععععععع  اضولوععععععععال وجبقععععععععات اضدعععععععع والب دار المتععععععععب الي موعععععععع  بوععععععععروت ج-
 . مٜٛٛٔ/ىعٜٓٗٔ

 ىا(:ل356األساي ني،لعميلبنلالةس نلأبولالارجل)ال



 م(.917هـ/ 431 -م  664هـ/ 14الرقابة عىل األسواق يف عهد بنى أموة )

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٜٖ٘﴾  
  

ب ٖجععععععاض عععععان ب تحقوعععععب: إحسعععععان عبعععععاسب وآخعععععرونب دار دعععععادر بوعععععروتب -
لم. ٕٛٓٓ/ عىٜٕٗٔ

َبْةَشااللأساامملباانلساايللباانلأساامملباانلةب اايلالاارزلازلالواسااطي،لأبااولالةساانل
لىا(:ل090َبْةَشل،لا:ل)

 ٙٓٗٔب ٔععععالم المتعععبب بوعععروتب جب تحقوعععب: معععورموس ععععوادتعععارود واسعععجب -
 .مٜ٘ٛٔىع/

مةمدلبنلإسم ع للبنلإبراى ملبنلالمغ رةلالبخ ري،لأبولعبادل لا:ل البخ ري،
 ل:ىا(056)
تحقوعععععب: محمعععععد فعععععياد عبعععععد البعععععام ب دار البرعععععا ر اإلسعععععالمو ب  :اضدب الم ععععرد-

  .مٜٜٛٔىع/ ٜٓٗٔب ٖجب بوروت
ب دا عععرة الميعععاري اليفمانوععع ب ب تحقوعععب: ىارعععم النعععدوي وآخعععرونالتعععارود المبوعععر-

 حودر آباد الدمنب اليندب د. ت. 
ب ٔمونب دار المستقب ب مدرب جوفمحمد دال  الي: دحو  البخاريب تحقوب-

 م. ٜٕٓٓىع/ٖٓٗٔ
لبنلبس ملالمةحسي:لمةمدلبنلأةمدل،لابنلبس م

نياوع  الرتبع  فع  ج ععب الحسعب ب تحقوعب: محمعد حسععن محمعد حسعن إسععماعو ب -
 .مٖٕٓٓىع / ٕٗٗٔب ٔ حمد فرود المسوديب دار المتب الي مو ب بوروتب ج
 ىا(:ل079البالذري،لأةمدلبنل ة ىلبنلج برلبنلداودل)لا

 م.  ٜٛٛٔىع / ٜٓٗٔفتوح الب دانب دار وممتب  اليال ب بوروتب -
 نسععععاب اضرععععرايب تحقوععععب: ووسععععي المرعرعععع  ب المييععععد اضلمععععان  لألبحععععاث  -

 م.ٕٛٓٓىع/ ٜٕٔب ٔالررمو ب بوروتب ج
ل319بايلالبمخايلا:ل)أبولالق سملعبدل لبنلأةمادلبانلمةماودلالكعل،البمخي
لىا(:ل
مبو  اضخبار وميرف  الر ا ب تحقوب:  بو عمعرو الحسعون  بعن عمعر بعن عبعد -

 .م ٕٓٓٓىع /  ٕٔٗٔب ٔج الرحومب دار المتب الي مو ب بوروتب لبنانب
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٜٖٙ﴾  
  

مةمدلبنلأةمدلبنل وسف،لأبولعبادل ،لالك حايلالبمخايلالخاوارزميلالبمخي،ل
إبعراىوم اضبوعاريب دار المتعاب اليربع ب  م اتو  الي عومب تحقوعب:_ ىا(:387ا:ل)
 .ٕج

 وسفلبنلعبدل لالظا ىريلالةنااي،لأباولالمة سان،لجما للب ابنلحغريلبردي
 ىا(:ل870الد نلا)

الن وم الساىرة ف  م و  مدر والقاىرةب وسارة الفقاف  واإلرراد القوم ب مدورة -
 عن جبي  دار المتب المدرو ب د. ت. 

مةبااويلالكناا نيلباا لولي،لالم ثااي،لأبااولعثماا ن،للعماارولباانلبةاارلباان،لالجاا ةظ
لىا(:055الشي رلب لج ةظلا:)

 م.ٕٕٓٓىع/ٖٕٗٔالبوان والتبوونب دار وممتب  اليال ب بوروتب-
ابااانلالجاااوزي،لجمااا للالاااد نلأباااولالاااارجلعبااادلالااارةمنلبااانلعمااايلبااانلمةمااادل

لىا(:597)ا
خرب دار آو المنت م ف  تارود اضمم والم و ب تحقوب: محمد عبد القادر عجاب -

 م. ٕٜٜٔىع /  ٕٔٗٔب ٔالمتب الي مو ب بوروت ج
أبولعبدل لمةمدلبنلمةمدلبانلمةمادلالعبادريلالا سايلالما لكيلابنلالة ج،ل

لىا(:ل737الشي رلب بنلالة جلا:ل)
 المدخ ب دار التراثب بدون جبي  وبدون تارود.-

:لاباانلةجاارلالعسااقالني،لأبااولالابااللأةماادلباانلعماايلباانلمةماادلباانلأةماادلا
 ىا(:ل850)
اإلداب  ف  تمووس الدحاب ب تحقوب: عاد   حمعد عبعد المو عود وع ع  محمعد -

 م.ٜٜٗٔىع/٘ٔٗٔب ٔميو ب دار المتب الي مو ب بوروتب ج
أبااولمةماادلعماايلباانلأةماادلباانلسااع دلباانلةاازملاألندلساايلالقرطباايلاباانلةاازم:ل

لىا(:056الظ ىريلا:ل)
الميسس  اليربو  ل دراسات رسا   ابن حسم اضندلس ب تحقوب: إحسان عباسب -

للم.ٜٚٛٔىع/ ٛٓٗٔب ٕوالنررب ج 



 م(.917هـ/ 431 -م  664هـ/ 14الرقابة عىل األسواق يف عهد بنى أموة )

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٜٖٚ﴾  
  

المح عع  باآفععارب تحقوععب: عبععد الغ ععار سعع ومان البنععداريب دار المتععب الي موعع ب -
 م.ٖٕٓٓىع/ٕ٘ٗٔب ٔبوروتب ج

الةطاا ي،لأبااولعباادل لمةماادلباانلمةماادلباانلعباادلالاارةمنلالماا لكيلالمغرباايل
لىا(:950الةط يلا:)

الرعنقوج ب  در خ و ب تي وب: محمد  حمعد  معونمواىب ال  و  ف  ررح مخت-
 م.ٕٓٔٓىع/ٖٔٗٔب ٔدار اللوانب نوامروجب موروتانواب ج

م اااارىلعباااادل لمةماااادلباااانلعباااالالةم ااااري،لأبااااو دل لباااانلعباااادلالماااانعملالة 
 ىا(:ل716ا)
العرو  الميجعار فع  خبعر اضمجعارب تحقوعب: إحسعان عبعاس: ميسسع  نادععر -

 م .  ٜٓٛٔىع/ ٔٓٗٔب ٕل فقاف ب بوروتب ج
أباااولسااام م نلةمااادلبااانلمةمااادلبااانلإباااراى ملبااانلالخطااا يلالبساااحيلالخطااا بي،ل

لل:ىا(ل388المعروفلب لخط بيلا:ل)
  روععب الحععدوثب تحقوععب: عبععد المععروم إبععراىوم الغربععاويب وخععرج  حادوفععو: عبععد-

 م.ٕٜٛٔىع /  ٕٓٗٔالقووم عبد رب النب ب دار ال مرب دمربب 
نلعماايلباانلث بااالباانلأةماادلباانلميااديلالخط اايلالبغاادادي،لأبااولبكاارلأةماادلباا

لىا(:ل063ا)
تععععارود مدونعععع  السععععالم و خبععععار محععععدفويا و مععععر مجانيععععا الي مععععال مععععن  ى يععععا و  -

واردويعععاب الميعععروي أتعععارود بغعععداد ب تحقوعععب: برعععار ععععواد ميعععرويب دار الغعععرب 
 م.  ٕٕٓٓىع / ٕٕٗٔب ٔاإلسالم ب بوروتب ج

ابنلخمك ن،لأبولالعب سلشمسلالد نلأةمدلبنلمةمدلبنلإبراى ملبنلأبيلبكارل
 ىا(:ل681ا)ربميالبرمكيلالل

وفوعععات اضعوعععان و نبعععال  بنعععال السمعععانب تحقوعععب: إحسعععان عبعععاسب دار دعععادرب -
 م.ٜٜٗٔىع/ ٘ٔٗٔبٔب ج ببوروت

أباولعمارولخم اا لبانلخ ا طلبانلخم اا لالشا ب نيلالعسااريلخم ا لبنلخ ا ط،ل
لىا(:006البسريلا:ل)
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٜٖٛ﴾  
  

تعععارود خ و ععع  بعععن خوعععاجب تحقوعععب:  معععرم لعععوال اليمعععريب دار الق عععمب ميسسععع  -
 م.ٜٙٚٔىع/ٜٖٚٔب ٕبوروتب جالرسال ب 

جبقعععات خ و ععع  بعععن خوعععاجب رواوععع :  بععع  عمعععران موسععع  بعععن سمروعععا بعععن وحوععع  -
ىعععع ب  ٖىعععع  ب محمعععد بعععن  حمعععد بعععن محمعععد اضسدي ت: أب  ٖالتسعععتري أت ب 

 م.ٖٜٜٔىع / ٗٔٗٔتحقوب: سيو  سمارب دار ال مرب بوروتب 
،لكما للالبقا يلمةمادلبانلموساىلبانلع ساىلبانلعمايلالادم ري،لأباوالدم ري،ل

لىا(:ل868الد نلالش فعيلا:ل)
 م.ٖٕٓٓىع/ٕٗٗٔب ٕحواة الحووان المبرىب دار المتب الي مو ب بوروتب ج-

 ىا(:لل080الد نوري،لأةمدلبنلداودلأبولةن ا لال)ل
اإلدارة اليامعع  ل فقافعع  ب وآخععرب اضخبععار الجععوا ب تحقوععب:  مععا  الععدون الرععوا -

 د.ت.مدرب 
:ل لمةمدلبنلأةمدلبانلعثما نلبانلق  ما زلاالذىبي،لشمسلالد نلأبولعبدل

 ىا(:ل708)
تارود اإلسالم ووفوات المراىور واضعالمب تحقوعب: برعار ععّواد ميعرويب دار -

لم.  ٖٕٓٓىع/ ٕٗٗٔب ٔالغرب اإلسالم  بوروتب ج
له:199ابنلزب ل ،لمةمدلبنلالةسنلبنلزب ل لال

بحعععوث ودراسعععات  خبعععار المدونععع ب  معععع دعععالح عبعععد اليسوعععس سعععالم ب مرمعععس -
 م.ٖٕٓٓىعع/ ٖٕٗٔب ٔج  بٛرمم:أ المدون  المنورةب المم م  اليربو  السيودو ب

لىا(:ل056الزب رلبنلبك رلبنلعبدل لالقرشيلاألسديلالمكيلا:ل)
ب ٕاضخبار الموفقواتب تحقوعب: سعام  ممع  اليعان ب ععالم المتعبب بوعروتب ج-

 م.ٜٜٙٔىع/ٙٔٗٔ
مةماادلباانلعماايلباانلفاا رس،لالدمشااقيللمةمااودلباانباانلالااد ن،للالزركماايلخ اار

لىا(:ل1396ا)
اضععععععالم معععععاموس تعععععرا م ضرعععععير الر عععععا  والنسعععععال معععععن اليعععععرب والمسعععععتيربون -

 م. ٕٕٓٓىع/ ٖٕٗٔب ٘ٔوالمستررمونب دار الي م ل مالوونب بوروتب ج
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٜٖٜ﴾  
  

أبااولأةماادلةم اادلباانلمخماادلباانلقح باا لباانلعباادل لالخرساا نيلاباانلزنجو ااو،ل
ل:ىا(051)المعروفلب بنلزنجو ولا:ل

اضمععوا ب تحقوععب الععدمتور: رععامر  وععب فوععا ب مرمععس الم عع  فودعع  ل بحععوث -
 م.ٜٙٛٔىع / ٙٓٗٔب ٔجب والدراسات اإلسالمو ب السيودو 

شمسلالد نلأبولالمظارل وسفلبانلق ْزأوولمايلبانلعبادل لي،لسبطلابنلالجوزل
لىا(:650المعروفلبالسبطلابنلالجوزيلا:ل)

اضعوععانب تحقوععب: م موععع  مععن الي مععالب دار الرسععال  مععرآة السمععان فعع  تععوارود -
 م.ٖٕٔٓىع /  ٖٗٗٔب ٔاليالمو ب دمربب سورواب ج

بااانلساااعدل،لأباااولعبااادل لمةمااادلبااانلساااعدلبااانلمن ااا لالي شااامي،لالبساااري،لا
  :ىا(036)الالبغدادي

الجبقات المبرىب تحقوب: محمد عبد القادر عجاب دار المتب الي مو ب بوروتب -
 م. ٜٜٓٔىع/ٓٔٗٔب ٔج

لىا:ل998السكحواري،لعاليلالد نلعميلددهلالسكحواريلالبسنويلالبعدل
محالعععرات اضوا ععع  ومسعععامرات اضواخعععرب المجبيععع  اضموروععع ب بعععوتبب مدعععرب -
 م.ٕٛٛٔىع/ ٖٓٓٔب ٔج

عبدلالكر ملبنلمةمدلبنلمنساورلالحم مايلالماروزيلالالسمع ني،لأبولسعد:ل
 ىا(:560)
ب ٔتحقوععععععب: عبععععععد هللا عمععععععر البععععععاروديب دار ال نععععععان بوععععععروتب ج باضنسععععععاب-

 . مٜٛٛٔىع/ ٘ٓٗٔ
السااميودي:لأبااولالةساانلنااورلالااد نلعماايلباانلعباادل لباانلأةماادلالةساانيل

لىا(:ل911الش فعيلا:)
ب  ٔالي موععععع ب بوعععععروتب ج دار المتعععععبب وفعععععال الوفعععععال بأخبعععععار دار المدعععععج  -

 م.ٜٜٛٔم/ٜٔٗٔ
لىا(:ل058أبولالةسنلعميلبنلإسم ع للبنلس دهلالمرسيلا:ل)،لابنلس ده

المحمععم والمحععوج اضع ععمب تحقوععب: عبععد الحموععد ىنععداويب دار المتععب الي موعع ب -
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٜٗٓ﴾  
  

 .م ٕٓٓٓىع / ٕٔٗٔب ٔبوروتب ج
لىا(:ل596الش رزي،لعبدلالةمنلبنلعبدل لبنلنسرلالش رزيلا:)

ب تحقوععب: محمععد حسععن محمععد الرععرو   فعع  ج ععب الحسععب  ال رو عع  نياوعع  الرتبعع -
 خرب دار المتب الي مو ب بوروتب د:نب د:ت.آحسنب و 
لىا(:760سالحلالد نلخم للبنلأ بكلبنلعبدل ل)لاب السادي

 الواف  بالوفواتب تحقوب:  حمد اضرنايوجب وآخرب دار إحوعال التعراث بوعروتب -
 م. ٕٓٓٓىع/ ٕٓٗٔ بٔج

:لالطباااري،لمةمااادلبااانلجر ااارلبااانل ز ااادلبااانلكث ااارلبااانلل لاااي،لأباااولجعاااارلا
 ىا(:ل316)
تعععارود الرسععع  والم عععو ب تحقوعععب: محمعععد  بعععو ال لععع  إبعععراىومب دار الميعععاريب  -

 ب د. ت. ٖمدرب ج
 امع البوان فع  تأووع  القعرآنب تحقوعب:  حمعد محمعد رعامرب ميسسع  الرسعال ب -
  م.ٕٓٓٓىع / ٕٓٗٔب ٔج

عبدلالرةمنلبنلعبدل لبنلعبدلالةكم،لأبولالق سملالمساريلابنلعبدلالةكم،ل
لىا(:057:ل)ا
 م.ٜٜٗٔىع/٘ٔٗٔفتوح مدر والمغربب ممتب  الفقاف  الدونو ب  -

الد نلأةمدلبنلمةمدلبنلعبدلربولبانلةب ايللأبولعمر،لشي يابنلعبدلربو،ل
لىا(:ل308بنلةد رلبنلس لملالمعروفلب بنلعبدلربولاألندلسيلا:ل)

ب ٔاليقععد ال روععدب تحقوععب: محمععد فروععد مموحعع ب دار المتععب الي موعع ب بوععروتب ج-
 م.ٖٜٛٔىع/ٗٓٗٔ
لمةمدلبنلأةمدلبنلعبدونلالحج بيلاألندلسي:،لعبدونابنل
بروفنسعا ب فالث رسعا    ندلسعو  فع  آداب الحسعب  والمحتسعبب تحقوعب: لو ع  -

 م.ٜ٘٘ٔىع/ ٖ٘ٚٔالمييد الي م  ال رنس  لألفار الررمو  بالقاىرةب 
لر غور وسل)واسمولفيلالولدةل وةن (لابنلأىرونل)أولى رون(ل،لالعبريابنل

لىا(:685بنلحوم لالممطي،لأبولالارجلالمعروفلب بنلالعبريلا:ل)
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٜٗٔ﴾  
  

بب تععععارود مختدععععر الععععدو ب تحقوععععب:  نجععععون دععععالحان  الوسععععوع ب دار الرععععر -
 م.ٕٜٜٔىع/ ٖٔٗٔب ٖبوروتب ج

مةمدلبنلعبدل لأبولبكرلبنلالعربيلالمع فريلالشاب ميل:أبولبكرلبنلالعربيل
لىا(:503الق بيلالم لكيلا:ل)

تحقوععب: محمععد عبععد القععادر عجععاب دار المتععب الي موعع ب بوععروتب   حمععام القععرآنب-
  .مٖٕٓٓ ىع/ٕٗٗٔب ٖج

 ىا(:ل571 ل)اللىب ابنلعس كر،لأبولالق سملعميلبنلالةسنلبنل
دمربب تحقوب: عمرو بعن  رامع  اليمعرويب دار ال معر ل جباعع   مدون  تارود -

 م. ٜٜ٘ٔىع/ ٘ٔٗٔ  بوروتب د:نبل،والنرر والتوسوعب
الةساانلباانلعباادل لباانلساايللباانلسااع دلباانل ة ااىلباانل،لالعسااكريأبااولىاااللل

لىا(:ل395ميرانلالعسكريلا:لنةول)
 م.ٜٚٛٔىع/ ٛٓٗٔب ٔجنجاب مدرب جاضوا  : ب دار البرورب -
تحقوععععب: عععععسة حسععععنب دار جععععالس ل دراسععععات  بالت خععععوص فعععع  ميرفعععع  اضرععععوال-

 مب  ٜٜٙٔىع/ ٚٔٗٔبٕوالتر م  والنررب دمربب ج
العمااري،لأةماادلباانل ة ااىلباانلفباالل لالقرشاايلالعاادوي،لشااي يلالااد نل)ال

 : ىا(709
ب ٔو  بععع ب جمسعععال  اضبدعععار فععع  ممالععع  اضمدعععارب الم معععع الفقعععاف ب  بععع-

 م.ٕٕٓٓىع/ ٖٕٗٔ
 دلالعقب نيلالحممسا نيلأبولعبدل لمةمدلبنلأةمدلبنلق سملبنلسع،لالعقب ني
ل(:ىال871ا:)
تح   النا ر و نو  ال امر فع  ح ع  الرعيا ر وتغووعر المنعامرب تحقوعب: ع ع  - 

 م ٜٚٙٔىع/ٖٚٛٔالرنوف ب المييد الفقاف  ال رنس بدمربب سورواب 
ل:ىا(565مةمدلبنلمةمدلالغزاليلالطوسيلا:ل)أبولة مدل،لالغزالي

 م.ٕٗٓٓىع/ ٕ٘ٗٔإحوال ع وم الدونب دار الميرف ب بوروتب -
ل:ىا(393أبولنسرلإسم ع للبنلةم دلالجوىريلالا رابيلا:ل)،لالا رابي
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٜٕٗ﴾  
  

تحقوعب:  حمعد عبعد الغ عور عجعارب دار  بالدحاح تاج ال غع  ودعحاح اليربوع -
 .مٜٚٛٔ/  ىعٚٓٗٔب  ٗالي م ل مالوونب بوروتب ج

مةمدلبانلالةسا نلبانلمةمادلبانلخمافللالق بيلأبول عمىل،،لالارايأبول عمىل
لىا(:058بنلالارايلال:ل)

اضحمام الس جانو ب تحقوب: محمد حامد ال قع ب دار المتعب الي موع ب بوعروت ب -
 م.ٕٓٓٓىع / ٕٔٗٔب ٕج

 ىا(:ل176الاراى دي،لالخم للبنلأةمدل)ال
ب ٔمتاب اليونب تحقوب: عبد الحمود ىنداويب دار المتعب الي موع ب بوعروتب ج-

 م. ٖٕٓٓىع/ ٕٗٗٔ
بانلفرةاون،لبرىا نلالاد نلال عماريلإبراى ملبانلعمايلبانلمةماد،ل،لفرةونابنل
لىا(:ل799ا:ل)

ممتب  الم وعات اضسىروع ب  بتبدرة الحمام ف   دو  اضملو  ومناىا اضحمام-
 م.ٜٙٛٔىع / ٙٓٗٔب ٔج

لىا(:000أبولعوب دةلالق سملبنلساللملبنلعبدل لاليرويلالبغداديلا:ل)
 متاب اضموا ب تحقوب: خ و  محمد ىراسب دار ال مرب بوروت.-

 ىا(:ل076ابنلقح ب ،لأبولمةمدلعبدل لبنلمسمملالد نوريل)لال
الميععاريب تحقوععب: فععروت عمارعع ب اليو عع  المدععرو  اليامعع  ل متععابب القععاىرةب -
 م. ٕٜٜٔىع/ٖٔٗٔب ٕج
 م.ٜٜٚٔىع/ ٛٔٗٔعوون اضخبارب دار المتب الي مو ب بوروتب -

لىا(ل:337قدام لبنلجعارلبنلقدام لبنلز  دلالبغدادي،لأبولالارجلا:ل)
ىععععععع/ ٕٓٗٔب  ٔجالخعععععراج ودعععععناع  المتابعععععع ب  دار الررعععععود ل نرععععععرب بغعععععدادب -

 .مٜٔٛٔ
القرطبااي:لأبااولعماارل وساافلباانلعباادل لباانلمةماادلباانلعباادلالباارلباانلع ساامل

تحقوعب: ع ع  محمعد ب اتستوياب فع  ميرفع  اضدعحاب_ ىا(:063النمريلا:)
  م.ٕٜٜٔىع / ٕٔٗٔب ٔجب دار ال و ب بوروتب الب اوي
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٜٖٗ﴾  
  

ااْودوْون يلالجماا ليل،لقوْطموْوَبَغاا اباانل أبااولالااادايلز اانلالااد نلق سااملباانلقوْطموْوَبَغاا لالسم
لىا(:ل879الةنايلا:ل)

الفقعات ممعن لععم وقعع فع  المتععب السعت ب تحقوععب: رعادي بعن محمععد بعن سععالم آ  -
  م.ٕٔٔٓىع / ٕٖٗٔب ٔنيمانب مرمس النيمان ل بحوثب دنيالب الومنب ج

الااازاريلالقمقشااندي،لا:للالقمقشااندي،لأبااولالعباا سلأةماادلباانلعماايلباانلأةمااد
لىا(:801)
متعععاب دعععب  اضعرعععع  فععع  دععععناع  اإلنرعععاب دار المتععععب المدعععرو ب القععععاىرةب -

 م. ٕٕٜٔىع/ ٖٓٗٔ
لبنلعبادلالكب ارللالكح ني،لمةمدلعبد :لابانلمةمادلالةسانيلالدر ساي،لالَةيل

ل:لىا(1380)
ن ععام الحمومعع  النبووعع  المسععم  التراتوععب اإلداروعع ب تحقوععب: عبععد هللا الخالععديب -

 ب د. ت. ٕدار اضرمم بن  ب  اضرممب بوروتب ج
اباانلكث ااار،لأبااولالاااادايلإساام ع للبااانلعمااارلباانلكث ااارلالقرشاايلالبساااريلثااامل

 ىا(:ل770الدمشقي،ل)ا
ب ٔالبداو  والنياو ب تحقوب: ع   روريب دار إحوال التراث اليرب ب بوروتب ج-

 م. ٜٛٛٔىع /  ٛٓٗٔ
 ىا(:ل355الكندي،لأبولعمرلمةمدلبنل وسفلبنل عقويلالمسري،ل)البعد

متعععاب العععوتة ومتعععاب القلعععاةب تحقوعععب: محمعععد حسعععن محمعععد حسعععن إسعععماعو ب -
 م. ٖٕٓٓىع / ٕٗٗٔب ٔوآخرب دار المتب الي مو ب بوروتب ج

م لاااكلبااانلأناااسلبااانلم لاااكلبااانلعااا مرلاألسااابةيلالمااادنيلا:لل،م لاااكالمااا مل
لىا(:179)
ب ٔالمدونعععع  المبععععرى؛ مععععن رواوعععع  سععععحنون بععععن سععععيودب دار المتععععب الي موعععع ب ج-

 م.ٜٜٗٔىع / ٘ٔٗٔ
أبولالةسنلعميلبنلمةمدلبنلمةمدلبنلةب يلالبسريلالبغدادي،ل،لالم وردي

لىا(:056الشي رلب لم ورديلا:ل)
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٜٗٗ﴾  
  

اضحمعععععععععععام السععععععععععع جانو ب تحقوعععععععععععب:  حمعععععععععععد  عععععععععععادب دار الحعععععععععععدوثب القعععععععععععاىرةب -
 م.ٕٙٓٓىع/ٕٚٗٔ

الرتبعع  فعع  ج ععب الحسععب ب تحقوععب:  حمععد  ععابر بععدرانب دار الرسععال ب القععاىرةب -
 م.ٕٕٓٓىع/ٖٕٗٔب ٔج

بانلق بايلخا نلالقا دريلعااليلالاد نلعمايلبانلةسا ملالاد نل،لالمحقيلاليندي
المدنيلفا لمكيلالشاي رلبا لمحقيلاليناديلا:لالش ذليلالينديلالبرى ناوريلثمل

لىا(:975)
خرب ميسس  آواضفيا ب تحقوب: بمري حوان ب و  منس اليما  ف  سنن اضموا  -

 م.ٜٔٛٔىع/ٔٓٗٔب ٘الرسال ب ج
لىا(:1690أةمدلبنلسع دلالمج مديلا:)المج مدي:ل

الرعععرم  الوجنوععع  ل نرعععر ب التوسععور فععع   حمعععام التسعععيورب تحقوعععب: موسععع  لقبعععا -
 والتوسوعب ال سا رب د:نب د:ت.

 ىا(:ل370مؤلفلمجيولل)البعد
حدود اليالم معن المرعرب إلع  المغعربب تحقوعب وتر مع  "ععن ال ارسعو ": السعود -

 م . ٕٕٓٓىع/  ٖٕٗٔووسي اليادي الدار الفقافو  ل نررب القاىرةب 
مغمطاا يلباانلقماا بلباانلعباادل لالبكجااريلالمسااريلالةكااريلالةناااي،لأبااولعباادل

لىا(:760عاليلالد نلا:ل) ،ل
:  بعو عبعد العرحمن ععاد  بعن تحقوعب بإمما  تي وب الممعا  فع   سعمال الر عا -

  م.ٕٔٓٓ/    ىع ٕٕٗٔب ٔخرب ال اروب الحدوف  ل جباع  والنررب جآمحمد و 
لىا(:061مسمملبنلالةج جلأبولالةسنلالقش ريلالن س بوريلا:ل)الم مل

ب المسععععند الدععععحو  المختدععععر بنقعععع  اليععععد  عععععن اليععععد  إلعععع  رسععععو  هللا - 
 .تحقوب: محمد فياد عبد البام ب دار إحوال التراث اليرب ب بوروت

لىا(:ل776):لالا وميلأبولالعب سلاالمقريلأةمدلبنلمةمدلبنلعميللالمقري،
تحقوععععب: عبععععد الي ععععوم ب ل رافيعععع  المدععععباح المنوععععر فعععع   روععععب الرععععرح المبوععععر-

 . مٜٚٚٔىع/ ٜٖٛٔب ٕالرناويب دار المياريب القاىرةب ج
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٜٗ٘﴾  
  

لأةمدلبنلعميلبنلعبدلالق در،لأبولالعب سلالةس نيلالعب دي،لحقيب المقر زي
لىا(:ل805الد نل)ال

اضوسان واضموععا  الرععرعو ب تحقوععب: سعع جان بععن ى وعع  بععن عوععد المسععمارب دار -
للم.ٕٚٓٓىع/ ٕٛٗٔب ٔالبرا ر اإلسالمو ب بوروتب ج

ب ٔخعرب دار الحعدوث القعاىرةب جععآب تحقوب: رملان البعدريب و رسا   المقروسي-
 م.ٜٜٛٔ ىع/ٜٔٗٔ

المق ععع  المبوعععرب تحقوعععب: محمعععد العععويالويب دار الغعععرب اإلسعععالم ب بوعععروت ب -
 .م ٕٙٓٓىع /  ٕٚٗٔب ٕلبنانب ج

ابنلمنظاور،لمةمادلبانلمكارملبانلعماى،لأباولالابال،لجما للالاد نلاألنسا ريل
 ىا(:ل711الرو اعىلالفر قى،لال)

 .  مٖٜٜٔىع/ٗٔٗٔب ٖلسان اليربب دار دادرب بوروتب ج-
مةمدلبنلعمرلبنلواقدلالسيميلاألسمميلب لولي،لالمدني،لأبولعبادلالواقدي:ل

لىا(:067 ،لالواقديلا:ل)
ب  ٖب دار اضع مععععععععععع ب بوعععععععععععروتب جستحقوعععععععععععب: مارسعععععععععععدن  عععععععععععون بالمغعععععععععععاسي-

 م.ٜٜٛٔىع/ٜٓٗٔ
النااو ري،لأةماادلباانلعباادلالوىاا يلباانلمةماادلباانلعباادلالاادا ملالقرشاايلالح ماايل

 ىا(:ل733البكري،لشي يلالد نل)ا
ب ٔنياوععع  اضرب فععع  فنعععون اضدبب دار المتعععب والوفعععا ب القوموععع ب القععععاىرةب ج-

 م . ٕٕٓٓىع/ ٖٕٗٔ
ل،لوك ااا الق بااايل أباااولبكااارلمةمااادلبااانلخمااافلبااانلَة  ااا نلبااانلسااادق لالبااابيل

لىا(ل:ل366البغدادي،لالممقيللوك   لا:ل)
 خبععععار القلععععاةب تحقوععععب: عبععععد اليسوععععس مدععععج   المرا عععع ب الممتبعععع  الت اروعععع  -

 م.ٜٚٗٔىع/ٖٙٙٔب ٔالمبرىب مدرب ج
  قوالالةموي،لشي يلالد نلأبولعبدل ل  قوالبنلعبدل لالروميلالةمويل

 ىا(:ل606)ال
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٜٗٙ﴾  
  

 م.  ٜٜ٘ٔىع/ ٙٔٗٔب ٕمي م الب دانب دار دادرب بوروتب ج -
أبولزكر  يل ة ىلبنلآدملبنلسم م نلالقرشيلبا لولي،لالكاوفيل،لدمآبنل ة يل

  ىا(:063األةوللا:ل)
 م.ٜٗٙٔىع/ٖٗٛٔب ٕوممتبتياب جالخراجب المجبي  الس  و  -

باانلعماارلباانل وساافلالكناا نيلاألندلساايللأبااولزكر اا يل ة ااى،ل ة اايلباانلعماار
لىا(:ل089ا:)
 م. ٕٕٔٓىع/ٖٗٗٔ حمام اضسوابب عن جبي  تونسب -

 ىا(:ل080ال عقوبي،لأةمدلبنلإسة  لبنلجعارلبنلوىيلبنلوابحل)ال
 م. ٕٔٓٓىع /ٕٕٗٔب ٔالب دانب دار المتب الي مو ب بوروتب ج-
تععععارود الويقععععوب ب تقععععدوم وتي وععععب: السععععود محمععععد دععععادبب الممتبعععع  الحودروعععع ب  -

 م.ٜٗٙٔىع/ٖٗٛٔ
أبااول وساافل عقااويلباانلإبااراى ملباانلةب اايلباانلسااعدلباانلةبحاا لاألنساا ريلا:ل

لىا(ل:180)
 اضسىرو  ل تراث.خرب الممتب  آجو عبد الريوي سيدب و الخراجب -

ابنل ونس،لعبادلالارةمنلبانلأةمادلبانل اونسلالسادفي،لأباولساع دلالمساريل
 ىا(:ل307)ال
 ٕٔٗٔب ٔتععععععارود ابععععععن وععععععونس المدععععععريب دار المتععععععب الي موعععععع ب بوععععععروتب ج-
 م. ٕٓٓٓىع/

 ترتيب املراجع
ل،لوأخرون:لأةمدلمخح رلعبدلالةم دلعمر

  م. ٕٛٓٓىع/ ٜٕٗٔب ٔعالم المتبب جب مي م ال غ  اليربو  الميادرة-
لأةمدلمسطاىلسب ح:

الرماب  المالو  واإلدارو  ودورىا فع  الحعد معن ال سعاد اإلداريب مرمعس الدراسعات -
 م.ٕٙٔٓىع/ ٖٚٗٔبٔاليربو ب مدرب ج

لج سرلبنلخم للس لملأبولسا  :ل
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٜٗٚ﴾  
  

 ب مرمعس ٘بردوات مرة بن ررو  اليبس  دراس  وتحقوب: تحقوب التراث رمعم أ- 
ىععععععع/ ٕ٘ٗٔب ٔج الروععععععا ب والدراسععععععات اإلسععععععالمو ب الم عععععع  فودعععععع  ل بحععععععوث

 م.ٕٗٓٓ
لخ لدلز  دة:

ب العععععدار ٕج بالخسعععععوس والن عععععوسأ الرمابععععع  وال سعععععاد فععععع  المدونععععع  اإلسعععععالمو  - 
 م.ٕٗٔٓىع/ ٖٙٗٔالمدرو  ال بنانو ب القاىرة 
لسع دلمغ وريلمةمد:

اضلقععاب و سععمال الحععري والو ععا ي فعع  لععول البردوععات اليربوعع ب دار المتععب  -
 م.ٕٓٓٓىع/ٕٔٗٔالمدرو ب القاىرةب 

لعبدلالةم دلةس نلةمودة:
تارود المغرب ف  اليدر اإلسعالم  منع  ال عت  اإلسعالم  وحتع  موعام الدولع   -

 م.ٕٚٓٓىع/ ٕٛٗٔب ٔب الدار الفقافو  ل نررب القاىرةب جٖٕ٘ال اجمو : 
لبدلالرةمنلالا سي:لع
دار الفقافعععع ب الععععدار البولععععال  بخجعععع  الحسععععب  فعععع  الن ععععر والتجبوععععب والتععععدوون-

 م.ٜٗٛٔىع/ ٗٓٗٔب ٔالمغربب ج
لعبدلالرةمنلفيميلمةمد:

ب وسارة الفقافععععع  ٖٓٔالممتبععععع  الفقافوععععع   بالنقعععععود اليربوععععع  مالعععععويا وحالعععععرىا -
 م.ٜٗٙٔىع/ٖٗٛٔواإلرراد القوم ب مدرب
لعميلس دلإسم ع ل:

ب دار التي عععوم ٗٙ حمعععام النقعععود المسو ععع  فععع  اتمتدعععاد اإلسعععالم  والقعععانون:  -
 م.ٕٛٔٓىع/ ٓٗٗٔب ٔال امي ب مدرب ج

لمةمدلعبدلالغنيلةسن:
رمابعع  الدولعع  اإلسععالمو  ع عع  اضسععواب واسععتنباج حالعع  الم تميععات اإلسععالمو   -

 ىع. ٖٓٛٔم/ ٜٓٙٔدوسمبر  ٔ ب ٛٗمنياب الم    اليددأ 
لمةمودلز ود:ل
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٜٗٛ﴾  
  

وونوعو ٔ ب ٖٓب ٜٕن ام الحسب  فع  اإلسعالمب م  ع  دراسعات تاروخوع ب اليعددأ-
 مب سوروا.ٜٛٛٔ

لن سرلالس دلمةمودلالنقشبندي:
العععدرىم اضمعععوي الملعععروب ع ععع  الجعععراس اإلسعععالم ب دار الوفعععا ب ل دراسعععات  -

 م.ٕٙٓٓىع/ ٕٚٗٔب ٕوالنررب دمربب ج
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