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املٌخق:
ذشذوض ىزو اًذساظخ غىل ذعٌٌي اًمٍء غىل أرسح اتن اًفٌلٍ األنذًعٌخ نضًٌخ ذٌمعبنٌ ،اًرتظمخ
ألغالميب اًصالشخ :أؼمذ اتن ظٌمخ ،مؽمذ اتن اًفٌلًٌٍ ،ؽٌى اتن اًفٌلٍ ،إلبفخ إىل اإلؼبسح إىل اًذٌافؼ
اًرٍ هبنز ٌساء ىعشح األنذًعٌني من تالدىم ٌاًظشٌف اًرٍ ظػٌز ذٌمعبن ٌظيخ ًيم.
اًوٌمبد اًذاًخ:
ذٌمعبن ،األنذًغ ،اًيعشح ،اتن اًفٌلٍ
Abstract:
This study is based on highlighting the andalusian family of Ibn-al Sokayl,
which emigrated to Tlemcen, and the definition of its three celebrities: Ahmad Ibn
Salamah, Muhammad Ibn al-Sokayl and Yahya Ibn al-Sokayl. In addition to the
motives behind the migration of Andalusians from their country and the conditions
that made Tlemcen their destination.
Key Words:
 املؤلف املرسل :بن داود حفيظة Hafida.bendaoud92@gmail.com
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ّ
ٌذعىل رًى من خالي اًرتاظم اًػذًذح
هبنز األنذًغ تالد ؼمبسح ٌذلذَّ يف اًلشٌن اًٍظىى
ألغالميب املنؽذسًن من مخرٌف املذن األنذًعٌخٌ ،اًزًن أشثرٍا نثٍؾيم يف ظمٌؼ املٌبدًن ٌاًػٌٍَ
ؼرى ألؽز األنذًغ ملفذا ًىٌثخ اًػٌم اًزًن ظبءٌىب من مخرٌف أنؽبء اًػبًم اإلظالمٍ ٌكذ
أؼبد تيب ٌتؽمبسذيب ظمٌؼ من نضي تيب أٌ كشأ غن سٌائيب خفٍـب املنففني من املعررشكني
اًزًن أًٌٍا غنبًخ هثريح تذساظخ اًرتاس األنذًيس من مخىٍوبد ٌهرج ٌؾريىب.
اخرٌفز اًظشٌف اًرٍ أدد إىل ظلٍه املذن األنذًعٌخ يف ًذ اًنفبسَ ًٌون أتشصىب ىٍ غضَ
اإلظثبن غىل غمٌٌخ الظرتداد اًرٍ دفؼ املٌٍن اإلظثبن اًؿبيل ٌاًنفٌغ يف ظثٌٍ ذؽلٌليب خفٍـب
أنيب لكز كثٍل ٌذأًٌذا من اًعٌىبد اًذًنٌخ املرمصٌخ يف اًونٌعخ ٌاًثبتبٌاد ممب أغىى ًٌؽشٌة
ٌاملػبسن اًذائشح ـثؿخ دًنٌخ ـٌٌثٌخ.
ذضامنز ىزو اًؽشٌة مؼ لػف اًذًٌخ املٍؼذًخ اًرٍ فلذد اًوصري من مؽبستٌيب ٌكبدذيب
األفزار خبـخ تػذمب ىضًمخ مػشهخ اًػلبة اًرٍ هبن اًفٌفٍ يف ذبسًخ األنذًغ اًعٌبيس لظٌمب
ٌأن اًوفخ هبنز ساظؽخ ًٌمعٌمني يف تذاًخ املػشهخ نظشا ًرفٍكيم يف اًػذد ٌاًػذح.
ًمبف إىل رًى ذنبؼش املعٌمني فٌمب تٌنيم اًزي نٌرمعً ٌالؽب يف غالكبد ؼوبَ األكبًٌم
األنذًعٌخ منز غيذ اًىٍائف ٌاًزي مب فرئ ًضداد ؼذح ٌظٍءا ؼرى أـثؾ املعٌمٍن ًعرػٌنٍن
تبًنفبسَ ٌاملعٌؽٌني لذ اخٍانيم دٌن مشاغبح ملب ًشتىيم من سٌاتي دًنٌخ ٌأخًٍخ.الىش غذد
هثري من األنذًعٌني إىل اًيعشح خبسط اًػذٌح األنذًغ تبذعبو تالد املؿبسة اًزي ؼ ّوٍ املؿشة
األٌظي ظضءًا منًًٌ ،لذ ؼظٌز ذٌمعبن تنعثخ ل تأط تيب من ىؤلء امليبظشًن اًزًن رسغبنمب
ذأكٌمٍا ٌانععمٍا داخٍ املعرمؼ اًرٌمعبنٍ ظٍاء يف اًفرتح املٍؼذًخ أٌ اًضًبنٌخ تٍ إن أغذادىم
كبستز أغذاد اًعوبن املؽٌٌني ٌانررشٌا يف ذٌمعبن املذًنخ همب يف أؼٍاصىب ٌتٍادًيب.
اخرٌفز اًخٌفٌبد اًرٍ ًنرمٍ إًٌيب ىؤلء امليبظشٌن فلذ اظرلثٌز ذٌمعبن اًرعبس ٌاًؽشفٌني
ٌاًػبمخ اًزًن ظبىمٍا يف إششاء اًعبنج اًفنٍ ٌاًػمشانٍ ًٌمذًنخ خفٍـب أن ًألنذًعٌني وبتؼ
غمشانٍ خبؿ ل ًؽثً اًىبتؼ املؽيلً ،ون اؼريش منيم غىل اًخفٍؿ املنؽؿٌٍن تبًػٌم ٌاألدتبء
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ٌاًفليبء ٌاملؽذشٍن ٌوٌثخ اًػٌم ٌ ،يف ىزا اإلوبس اسذأًنب ذعٌٌي اًمٍء غىل أرسح اتن اًفٌلٍ
ملػشفخ أغالميب ٌمؽبىريىب ٌٌظبئفيب ٌمذَ ذأشريىب يف املعرمؼ اًرٌمعبنٍ.
1ظلٍه املذن األنذًعٌخ ظثج من أظثبة اًيعشح:هبن ظلٍه املذن األنذًعٌخ اًزي أغلج ؼشهخ الظرتداد اًعثج األه ر يف ذضاًذ ؼشهخ اًيعشح إىل
املؿشة ٌرًى ساظؼ إىل اًمػف املعررشي يف اًذًٌخ املٍؼذًخ خبـخ غلج ىضًمخ املعٌمني يف
.2
مػشهخ ؼفن اًػلبة ظنخ 909ىـَ2121/
ذٍاىل ظلٍه املذن األنذًعٌخ اًٍاؼذح ذٌٍ األخشَ ،ؼٌض ظلىز لسدح ظنخ 455ىـ غىل ًذ ؼمٌخ
ـٌٌثٌخ موٍنخ من ظنٍد كىٌٍنٌخ ٌأساؾٍن ٌظنٍح ذؽز كٌبدح سامٍن تنعري اًشاتؼ ،1شم ؼيذد
مذن غذح مصٍ :وشهٍنخ ،رسكعىخ ،كٌػخ أًٍة ٌؾريىبًٌ ،3ون اًفبظػخ
ظنخ 912ىـ ظلٍه ٍ
.5
اًو رَ ًٌمعٌمني يف األنذًغ ىٍ ظلٍه إؼثٌٌٌخ ظنخ 959ىـ
،4
ظلىز تٌنعٌخ املذًنخ اًرٍ ك ِذَ منيب أؼمذ اتن اًفٌلٍ فلذ هبن ظلٍويب ظنخ 939ىـ ٌكذ
نظم اتن اآلتبس اًثٌنيس كفٌذذً اًعٌنٌخ اًؽيريح اًرٍ أنؽذىب يف ؼرضح اًعٌىبن أتٍ صهشًب اتن
أتٍ ؼفق ًعرنعذو:
َ
َّ
إن َ
أَد ِْس ْن ِتخٌْـ ٌِ َى َخـٌْـ ٍَ هللاِ أن ْ َذًُ َ
اًعثٌ ٍَ إ ِ َىل َمنْعبذِيَ ب د ُِس َظـــــــب
ـعـب
َ
ـْص
ْص مَ ب اًْرَ َم َع ْز
َفٌ ْم ًَ َض ْي ِمن ْ َى غِ ُّض اًنّ ْ ِ
ًـض اًن َّ ْ ِ
ـض ِ
ٌَىجْ ًَيــب ِم ْن غَ ِ
مُـــٌْرَـمَ َعب
ًش ِح أ َ ْ
ًٌِْؽَ بدِ ش َ ِ
بد ٌَأم ََْس ظَ ذ َُّىب ذَػِ َعـــــب
لؽى أ َ ْىٌُــيَ ب ظَ ــــ َض ًسا
ًَب ًٌَْ َع ِض َ
9
ف اًن َّ ْف َغ أ َ ٌْ َمب ًَن ْ ِض ُ
َمب ًَن ْ ِع ُ
ٌَكش ُ
ٌَيف تٌََ ِ
ف اًن َّ ْف َعب
وث ََخ
ِ
نعٌَ َخ ِمنْيَ ب ْ
ٌكٍي ؼبغش آخش:
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ٌَاظْ ػَ ٍْ وٍَاؾِ َ
ٌز َ
ٌِج فِ ذَاء ََىب
نَب َدذْـ َى أن َذً ُغ فٌجِّ نِذاء ََىب
اًفٌ ِ
اًفـرْؾُ َ
َــن َ
ًشحُ َل ت َ
ًَــ ْم ً ْ
اًل ِشًجُ ت ََلبء ََىب
َــلب َء ًَيــَب إِرَا
ِذٌْ َى
اًعَـض َ
ِ
َــمم ِ
7
ًَـمْـشي ُ
اًؽ ُ
ــؤٌ َن دِمَ بء َُىب َل مَ بء َُىـــب
ــشانِ مَ ـب
إًًِ تٌَن ْ ِعٌ َُخ ٌَفِ ـٍ ِر ْه َ
-1ؼبرضح ذٌمعبن ٌظيخ األنذًعٌني:
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انرلٍ أؼمذ اتن اًفٌلٍ إىل ذٌمعبن كثٍ ظلٍه تٌنعٌخ تؽٍايل نفف كشن أي ظنخ 489ىـ
ٌىٍ اًفرتح اًرٍ هبنز فٌيب ذٌمعبن ذؽز اًؽوم املٍؼذي ٌذؽذًذًا يف أًبَ أتٍ ستٌؼ ظٌٌمبن تن
غثذ هللا تن غثذ املؤمن املػني من اًخٌٌفخ آنزان أتٍ ًٍظف ًػلٍة املنفٍس ،8تشصد ذٌمعبن يف
اًػيذ املٍؼذي هٍاؼذح من أتشص اًؽٍارض اًػٌمٌخ اًرٍ ًلفذىب اًىٌثخ من أتنبء اًخٌفبء مُنبفِ َع ًخ
.9
ه رَ املذن غىل ؾشاس فبط ٌكشوثخ
اظرمشد اًؽشهخ اًفوشًخ ٌاًػٌمٌخ ترٌمعبن يف اًػيذ اًضًبنٍ تٍ اصدادد نؽبوب ؼرى ألؽز
ذٌمعبن ملفذًا ًٌىٌثخ ٌاًػٌمبء غىل ؼذ ظٍاءٌ ،رًى ساظؼ إىل هٍنيب ـبسد "ملش اًعٌىخ
املشهضًخ يف املؿشة األٌظي" ٌىزا مب أدَ ؼرمب إىل ذٍفري ملٍمبد اًرلذَ اًصلبيف اًرٍ ذؽمٍ تنبء
.20
املؤظعبد اًرػٌٌمٌخ ٌاظرعالة اًػٌمبء ٌاألدتبء خبـخ من اًػذٌح األنذًعٌخ
اىرم اًعالوني اًضًبنٌني تبًعبنج اًػٌمٍ ٌاًصلبيف ًرٌمعبن فلبمٍا تثنبء املذاسط ٌذػٌني
املذسظنيًٌ ،ون اًذٌس اًزي كبَ تً أتٍ ؼمٍ مٍىس اًصبنٍ هبن األتشص ًوٍنً رٌ ؼخفٌخ مًٍػخِ
تبًػٌم ٌاألدة إر أنً نبفغ هثبس اًؽػشاء ٌاألدتبء ٌأظبصىم ٌذفٍق غٌٌيم همب أنً هبن را تفريح
.22
تبًػٌٍَ اًعٌبظٌخ ،األمش اًزي ظػًٌ ًؤًف هربتً اًؽيري "ٌاظىخ اًعٌٍن يف ظٌبظخ املٌٍن"
ًػثز اًػالكبد اًعٌبظٌخ اًٍدًخ تني األنذًغ ٌذٌمعبن دٌسا مؽٍسًب يف ذٍافذ اًعبًٌخ األنذًعٌخ
إىل ذٌمعبن خبـخ يف اًػيذ اًضًبنٍ ؼٌض نبي األنذًعٌٍن ؼظٍح هثريحٌ ،يف ىزا اًفذد فلذ غمٍ
اًعٌىبن ًؿمشاظن تن صًبن غىل اظرعالتيم ٌاًروفٍ تيم ٌمنؽيم أغىل املشاذج إلبفخ إىل إظنبد
.21
ٌظبئف ظٌىبنٌخ إًٌيم
3أغالَ غبئٌخ اتن اًفٌلٍ:أ-أؼمذ تن ظٌمخ:
َّ
ُ
ىٍ أؼمذ تن ظٌمخ تن أؼمذ تن ًٍظف األنفبسي املونى أتٍ اًػثبط ٌأتٍ ظػفش ًٌػشف تبتن
اًفٌلًٌٍ 23ثذٌ أن اظم ؼيشذً ىزا غبئذ إىل ٌظٌفرً فبًفٌلٍ يف اًٌؿخ ىٍ ؼؽبر اًعٌٍف
ّ
ٌظالءُىبٌ ، 25ىٍ مينخ من لمن املين املػشٌفخ يف اًؽمبسح اإلظالمٌخ ،فبًنثٍ ـىل هللا غًٌٌ
ٌظٌم اظرخذَ مشصٌق اًفٌلٍ ًٌفلٍ ًً ظٌفً
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ذػٍد أـٍي أؼمذ اتن اًفٌلٍ إىل ًٍسكخ ً29ونًّ نؽأ تثٌنعٌخٌ 29تيب أخز اًؽذًض ٌاًػٌٍَ األخشَ
غن معمٍغخ من فىبؼٍ غٌمبء األنذًغ ٌاًؽٍارض األخشَ من أمصبي :أتٍ إظؽبق تن خٌف تن
فشكذ ،أتٍ إظؽبق تن كشكٍي اًؽمضي ،اتن خري ،اتن اًفخبس ،اتن تؽوٍاي ،اتن ؼثٌؾ ،أتٍ مؽمذ
اًؽعشيٌ ،أتٍ اًًٌٍذ تن اًذتبؽ.27
ىبظش اتن اًفٌلٍ إىل ذٌمعبن يف صمن املٍؼذًنًٌُ ،شظِّ ؾ اًثبؼصٍن أن سؼٌرً هبنز كثٍ
ظلٍه تٌنعٌخ ظنخ 939ىـٌ ،28تػذ ن ُضٌ ًًِ ذٌمعب َن اؼرؿٍ تبًرذسًغ ٌسٌاًخ اًؽذًض ؼٌض ذرٌمز
غىل ًذًً وٌثخ ُهصُش منيم :أتٍ إظؽبق اتن غيل تن أتٍ خضن ،اتن غثذ هللا تن اًففبس ،أتٍ ظػفش
تن مؽمذ تن اًىٌعبن ،أتٍ اًؽعن تن مؽمذ تن اًلىبن ،أتٍ صهشًب اتن اتٍ ًؽٌى ،أتٍ توش اتن
.29
غففٍس تن غثذ هللا اًػثذسيٌ ،أتٍ غٌَس مؽمذ تن مؽمذ تن اتٍ اًعذاد
أشنى غًٌٌ مػبرصٌو ٌمػبسفً إر ًلٍي اتن اآلتبس" :هبن من أىٍ اًػنبًخ اًوبمٌخ تبًؽذًض ٌاملػشفخ
تفنبغرً ٌاًرلذَ يف اًمثي ٌاإلذلبن" ،10أمب اتن غثذ املٌى فثلٍي يف ؼلً" :هبن مؽذشب ؼبفظب
هبمٍ اًػنبًخ تبًؽذًض ٌمن أىٍ املػشفخ تً لبتىب مرلنب ٌافش اًؽظ من غٌم اًػشتٌخ" ًٌؤهذ رًى
ذٌمٌزو اتن اًلىبن ؼٌض ًلٍي" :غذي إمبَ يف اًؽذًض"ٌ ،12نظشا ًرفٍكً ٌنثٍؾً فلذ اُظرُذغِ ٍ من
كثٍ أتٍ ًٍظف ًػلٍة املنفٍس تن أتٍ ًػلٍة إىل مشاهؾ ًٌذسظً اًؽذًض فٌثَّى اًذغٍح شُم كفٍ
ساظػب إىل ذٌمعبن ظنخ 484ه ًٌُومٍ معريذً اًػٌمٌخ إىل أن ٌافرً املنٌخ ظنخ 498ىـ.11
ة-مؽمذ تن ظٌمخ:
أتٍ غثذ هللا مؽمذ تن أؼمذ تن ظٌمخ ٌىٍ ذٌمٌز أتًٌ اًعبًف اًزهشً ،ون املفبدس اًرٍ تني
أًذًنب أىمٌز اًؽذًض غنً تبظرصنبء اتن غثذ املٌى اًزي أٌسد ذشظخ كفريح غنً يف هربتً اًزًٍ
ٌاًرومٌخ ل ذؿىٍ ظمٌؼ ظٍانج ؼٌبذً.
َسٌَ اًؽذًض غن أتًٌ ٌغن أتٍ رس تن أتٍ سهج اًخؽنٍ األنذًيس دفني فبط اًزي اؼريش
تنثٍؾً يف غٌم اًؽذًض ٌاًعري ٌاًنؽٍ ٌاًؽػشًٌ ،13شظؾ أن مؽمذ تن ظٌمخ كذ أخز غنً اًػٌم
.15
ترٌمعبن أشنبء ذٍاظذو تيب تػذ غٍدذً من سؼٌرً املرشكٌخ ظنخ 482ىـ
ُ
ًففً اتن غثذ املٌى فٌلٍي" :رسي اًيمخ نضًً اًنفغ ؼعن َ
ٌاًخٌُم" ٌنعرىٌؼ أن
اًخٌم
نعرؽف اًٍظبئف اًرٍ ذلٌذىب ؼني نومٍ تلٌخ اًرتظمخ اًرٍ أٌسدىب اتن غثذ املٌى إر ًلٍي" :هبن
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فلٌيب مؽذشب هبذثب تبسع اًخي"ٌ ،14ىزا مب دفؼ تبًثبؼصني إىل إدساظً لمن هربة اًذًٌخ املٍؼذًخ
.19
غىل ذٌمعبن أًبَ اًٍايل املٍؼذي أتٍ اًؽعن اتن أتٍ ؼفق
سؾم هٍنً اؼرؿٍ تبًرذسًغ ترٌمعبن إل أننب ًم نػصش غىل أظمبء وٌثرً ظٍَ ذٌمٌزو أتٍ غثذ هللا
.17
مؽمذ تن ؼمبد اًػعالنٍ اًفبيس اًزي "سٌَ غنً ٌاخرق تً ٌهرج غنً"
.18
ًم ذؽذد ظنخ ٌفبذً إل أنيب هبنز يف إؼذَ ظنٍاد املبئخ اًعبدظخ
ظـً -ؽٌى اتن اًفٌلٍ:
من تني أغالَ غبئٌخ اتن اًفٌلٍ اًػبًم املرفٍف ًؽٌى املونى أتٍ صهشًب ترٌمعبن اًزي ًنرمٍ
إىل املرفٍفخ اًزًن اخربسٌا وشًم اًخٌٍح ٌالنلىبع غن اًنبط ٌاغرضًٍا يف اًعثبي ٌامللبتش
ٌاملعبظذ ؾري مثبًني تبملؽبسهخ يف اًؽٌبح الظرمبغٌخ ٌاًفوشًخ سؾم نثٍؾيمٌ ،19ىٍ وشًم ذثنبو
مرفٍفخ هصش غىل ؾشاس هٍ من أتٍ اًؽعن غثٌذ هللا تن ًؽٌى األصدي (د992ىـ) ٌأتٍ اًؽعن
غيل تن مؽمذ اًضٌاٌي اًٌرٍسؾٍ تثعبًخ.30
ذعمؼ املفبدس املرتظمخ ًٌؽٌى تن اًفٌلٍ غىل انػضاًً ٌصىذو ؼٌض ًلٍا اتن خٌذٌن يف ؼلً:
"صاىذ ٌسع مرثرٍ يف اًػثبدح ل ًوبد ًفبسق اًلثٍس ٌاملعبظذ ذٍؼؽب من اًخٌم"ٌ ،32ىزا سؾم
ذمٌػً يف اًػٌٍَ اًرشغٌخ هبًفلً ٌاًؽذًضٌ ،31سؾم مب ًشٌَ غنً من هشامبد ـٍفٌخ إل أنً ًم
ًون ًً أذثبع ٌل مشًذٌن ؼرى أن أتنبءو أنفعيم ًم ًعريٌا غىل نيعً تٍ ظبسغٍا إىل اًرلشة من
اًعٌىخ اًضًبنٌخ ترٌمعبن ٌؼفٌٍا غىل ٌظبئف ظٌىبنٌخ ًٌون املفبدس ًم ذزهش ًنب أظمبءىم ٌل
.33
ٌظبئفيم
اخربسد غبئٌخ اتن اًفٌلٍ غىل ؾشاس اًػذًذ من األرس األنذًعٌخ اًيعشح إىل ذٌمعبن تػذمب
أًلنز من ذشدي األؼٍاي يف تالدىب ملبتٍ اإلؾشاءاد اًرٍ ُكذّمز ًيب يف ذٌمعبنٌ ،رسغبن مب راع
ـٌز أفشادىب فبملؤظغ األٌي ًألرسح أؼمذ اتن اًفٌلٍ ظبىم يف ذخشًغ وٌثخ هصش يف غٌم
اًؽذًض ٌاًػشتٌخ فبظرمش اًعنذ غىل ًذًً ٌغىل ًذ وٌثرً من تػذوٌ ،35كذ ظبس غىل نيعً اتنً
مؽمذ اًزي أىمٌز املفبدس رهش ظريذً ًٌون ًوفٍ أنيب أؼبسد إىل نثٍؾً يف اًػٌٍَ اًذًنٌخ،
إلبفخ إىل املرفٍف ًؽٌى اتن اًفٌلٍ اًزي اخربس اًرفٍف مزىثب ًؽٌبذً فبغرضي اًنبط ٌصىذ
ً
اظرعبتخ ًلنبغرً تمنيعً اًفٍيف.غىل اًشؾم من هٍن غبئٌخ
يف املنبـج اًعٌىبنٌخ سؾم هفبءذً
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اتن اًفٌلٍ كٌٌٌخ األفشاد ملبسنخ تػٍائٍ أنذًعٌخ أخشَ إل أنً ذمونز من فشك ٌظٍدىب
ترٌمعبن ٌذععٌٍ اظميب لمن أغالميب.
اًيٍامؾ:
-2
-1
-3
-5
-4
-9
-7
-8
-9
-20
-22
-21
-23
-25
-24

أؼمذ اًػضاٌي ،سظبئٍ مٍؼذًخ ،ه ،1منؽٍساد هٌٌخ اآلداة ٌاًػٌٍَ اإلنعبنٌخ ،اًلنٌىشح،1002 ،
ط،1ؿ.280
مؽمذ غثذ هللا غنبن ،دًٌخ اإلظالَ يف األنذًغ ،اًػْص اًصبًض ،ه ، 1مورثخ اًخبنعٍ ،اًلبىشح ،2990 ،ق،2
ؿ.408
غثذ اًٍاؼذ املشاهيش ،املػعج يف ذٌخٌق أخثبس املؿشة ،ذؾ :ـالػ اًذًن اًيٍاسي ،ه ،2املورثخ اًػْصًخ،
تريٌد ،1009 ،ؿ.195
مؽمذ غنبن ،املشظؼ اًعبتم ،ق ،1ؿ ؿ.584 ،515
اتن اآلتبس ،اًؽٌخ اًعرياء ،ذؾ :ؼعني مؤنغ ،ه ،1داس املػبسف ،اًلبىشح ،2974 ،ط،1ؿ.217
أؼمذ امللشي ،نفؾ اًىٌج من ؾفن األنذًغ اًشوٌج ،ذؾ :إؼعبن غثبط ،داس ـبدس ،تريٌد ،2998 ،مغ،5
ؿ.547
نفعً ،ؿ .580-579
تعبَ هبمٍ غثذ اًشصاق ؼلذان  ،ذٌمعبن يف اًػيذ اًضًبنٍ ،سظبًخ مبظعرري ،كعم اًربسًخ ،ظبمػخ نبتٌغ،
 ،1005ؿ.42
اتن اًلىبن املشاهيش ،نظم اًعمبن ًرتذٌج مب ظٌف من أخثبس اًضمبن ،ذؾ :مؽمٍد غيل موٍ ،داس اًؿشة
اإلظالمٍ ،تريٌد ،ؿ.279
غثذ اًؽمٌذ ؼبظٌبد ،ذٌمعبن مشهض اإلؼػبع اًصلبيف يف املؿشة األٌظي ،مػيذ اًصلبفخ اًؽػثٌخ ،ذٌمعبن،
ؿ. 39
غثذ اًػضًض فٌاليل ،ذٌمعبن يف اًػيذ اًضًبنٍ ،مٍفم ًٌنرش ،اًعضائش ،1001 ،ط ،1ؿ.311
خبًذ تٌػشتٍ ،معبىمخ اًعبًٌخ األنذًعٌخ يف اًؽشهخ اًػٌمٌخ ترٌمعبن خالي اًػيذ اًضًبنٍ ،معٌخ دساظبد،
ع ،2ؿ.295
اتن اآلتبس اًلمبغٍ ،اًرومٌخ ً وربة اًفٌخ ،ذؾ :غثذ اًعالَ اًيشاػ ،داس اًفوش ًٌىثبغخ ٌاًنرش ٌاًرٍصًؼ،
تريٌد ،2994 ،ط،2ؿ.81
اتن منظٍسً ،عبن اًػشة ،داس ـبدس ،تريٌد ،مغ ،22ؿ.380
غيل تن معػٍد اًخضاغٍ ،ذخشًغ اًذللد اًعمػٌخ ،ذؾ :إؼعبن غثبط ،ه ،2داس اًؿشة اإلظالمٍ ،تريٌد،
 ،2984ؿ.539
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ًٍسكخ :إ كٌٌم من أكبًٌم ذذمري من تالد األنذًغً .نظش :اتن غثذ املنػم اًؽمريي ،اًشٌك املػىبس يف خ ر
األكىبس ،ذؾ :إؼعبن غثبط ،ه ،1مورثخ ًثنبن ،تريٌد ،2985 ،ؿ.428
تٌنعٌخ :هٍسح غظٌمخ ترشق األنذًغً .نظش :أتٍ مؽمذ اًشؼبوٍ ،اتن اًخشاه اإلؼثٌيل ،األنذًغ يف اكرثبط
األنٍاس ٌيف اخرفبس اكرثبط األنٍاس ،ذؾ :إًمٌٌٌٍ مًٌٍنب ،خبؼٌنرٍ تٍظى تٌال ،املعٌغ األغىل ًألتؽبس
اًػٌمٌخ ،مػيذ اًرػبٌن مؼ اًػبًم اًػشتٍ ،مذسًذ ،2990 ،ؿ.54
اتن اآلتبس اًلمبغٍ ،اًرومٌخ ًوربة اًفٌخ ،ذؾ :غثذ اًعالَ اًيشاػ ،داس اًفوش ًٌىثبغخ ٌاًنرش ٌاًرٍصًؼ،
تريٌد ،2994 ،ط ،2ؿ.81
سفٌم خٌٌفٍ ،اًثٌٍذبد األنذًعٌخ يف املؿشة األٌظي من نيبًخ اًلشن 3ىـ إىل نيبًخ اًلشن 9ىـ ،مزهشح
مبظعرري ،كعم اًربسًخ ،ظبمػخ كعنىٌنخ ،1008 ،ؿ.249
اتن اآلتبس ،اًرومٌخ ،ط ،2ؿ81؛ ًنظش :اًػثبط تن إتشاىٌم اًعماليل ،اإلغالَ تمن ؼٍ مشاهؾ ٌأؾمبد من
األغالَ ،ذؾ :غثذ اًٍىبة تن منفٍس ،ه ،1املىثػخ املٌوٌخ ،اًشتبه ،2993 ،ط،1ؿ.92
نفعً ،ط ،2ؿ.81
اتن غثذ املٌى املشاهيش ،اًزًٍ ٌاًرومٌخ ،ذؾ :مؽمذ تن رشًفخ ،داس اًصلبفخ ،تريٌد ،ق ،2ؿ.219
اتن اآلتبس ،اًرومٌخ ،ط ،2ؿ.81
اتن غثذ هللا ،املفذس اًعبتم ،ق ،8ؿ192؛ ًنظش :خري اًذًن اًضسهيل ،األغالَ ،ه ،24داس اًػٌم ًٌمالًني،
تريٌد ،1001 ،ط،7ؿ.159
سفٌم خٌٌفٍ ،املشظؼ اًعبتم ،ؿ248
اتن غثذ املٌى ،املفذس اًعبتم ،ق ،8ؿ.192
سفٌم خٌٌفٍ ،املشظؼ اًعبتم ،ؿ.249
اتن غثذ املٌى ،املفذس اًعبتم ،ق ،8ؿ.198
نفعً.
اًىبىش تٍنبتٍ ،اًرفٍف يف اًعضائش خالي اًلشنني 7 ٌ9ىـ ،َ23ٌ 21 /داس اًيذَ ًٌىثبغخ ٌاًنرش
ٌاًرٍصًؼ ،غني مٌٌٌخ ،ؿ.225
أتٍ اًػثبط اًؿ رًنٍ ،غنٍان اًذساًخ فٌمن غشف من اًػٌمبء يف املبئخ اًعبتػخ تثعبًخ ،ذؾ :غبدي نًٍين،
ه ،1منؽٍساد داس اآلفبق اًعذًذح ،تريٌد ،2979 ،ؿ ؿ .214-207
ًؽٌى تن خٌذٌن ،تؿٌ خ اًشٌاد يف رهش املٌٍن من تنٍ غثذ اًٍاد ،مىثػخ تٌري فٍنربنب اًرشكٌخ ،اًعضائش،
 ،2903مغ،2ؿ.42
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 -33اتن مشًم اًرٌمعبنٍ ،اًثعربن يف رهش األًٌٌبء ٌاًػٌمبء ترٌمعبن ،ذؾ :مؽمذ تن أتٍ ؼنج ،املىثػخ اًصػبًثٌخ،
اًعضائش ،2908 ،ؿ.304
ً -35ؽٌى تن خٌذٌن ،املفذس اًعبتم ،ؿ42؛ سفٌم خٌٌفٍ ،املشظؼ اًعبتم ،ؿ.290
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