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 املذيريت العامت لرتبيت االنبار       كليت الرتبيت للعلوم اإلنسانيت-جامعت االنبار
 املستخلص:

أ٘زُ اٌجؾش ثلهاٍخ ربه٠ـ أٍوح ِٓ االٍو اٌؼ١ٍّخ االٔل١ٌَخ اٌّْٙٛهح، ٚاٌزٟ وبْ ٌٙب 

ً فٟ اٌؾ١بح اٌؼ١ٍّخ ٚا١ٌَب١ٍخ فٟ ػٙلٞ االِبهح ٚاٌقالفخ اال٠ِٛخ فٟ االٔلٌٌ،  كٚهاً ِّٙب

ئم رٌٛٛا ِٕبٕت ِّٙخ ١ٍب١ٍخ ٚػَىو٠خ  ٚاٌزطوق اٌٝ اصوُ٘ ا١ٌَبٍٟ ٚاإلكاهٞ ٚاٌفىوٞ،

ٚاكاه٠خ فٟ اٌلٌٚخ اال٠ِٛخ فٟ االٔلٌٌ، فضالً ػٓ كٚهُ٘ اٌفىوٞ فٟ هفل اٌؾووخ اٌؼ١ٍّخ 

 ثٕزبط فىوٞ ِز١ّي ِٓ فالي ٔزبعُٙ اٌفىوٞ فٟ اٌؼٍَٛ ٚال ١ٍّب فٟ اٌْؼو ٚاٌجالغخ.

وح َٚٔت لَُ اٌجؾش اٌٝ ِملِخ ٚأهثؼخ ِجبؽش ٚفبرّخ، رضّٓ اٌّجؾش األٚي ١ٍ

اٍوح ثٕٟ ؽل٠و ٚاّزًّ اٌّجؾش اٌضبٟٔ ػٍٝ اٌلٚه ا١ٌَبٍٟ اٌنٞ لبَ ثٗ أثٕبء اٍوح ثٕٟ ؽل٠و 

فٟ اٌلٌٚخ اال٠ِٛخ فٟ االٔلٌٌ ٚرطوق اٌّجؾش اٌضبٌش اٌٝ اٌلٚه اإلكاهٞ ٚإٌّبٕت اإلكاه٠خ 

وٞ اٌزٟ ّغٍٙب أثٕبء اٍوح ثٕٟ ؽل٠و فٟ اٌلٌٚخ ٚافزٔ اٌّجؾش اٌواثغ ثزٛض١ؼ كٚهُ٘ اٌفى

 ٚرضّٕذ اٌقبرّخ اُ٘ إٌزبئظ اٌزٟ رًٕٛ ا١ٌٙب اٌجؾش.

 

Abstract: 

The study concerned the study of the history of a family of 

famous Andalusian scientific families, which had an important role in 

the scientific life witnessed by Andalusia in the two emirates of the 

emirate and the Umayyad Caliphate. The political, administrative and 

intellectual role of the Bani Hadir family was discussed in the 

important political, military and administrative positions in the 

Umayyad In Andalusia, added to the intellectual role of scientists from 

the Bani Hadir family in providing the scientific movement with a 

distinctive intellectual production represented by participation in the 

scientific renaissance through the creation of works and scientific 

books in various sciences and literary creativity, especially in poetry 

and eloquence. 

The second section includes the political role played by members 

of the Bani Hadir family in the Umayyad state in Andalusia. The third 

topic dealt with the administrative role and the administrative positions 

held by the sons of the Bani Hadir family in the country. The fourth 

topic was devoted to clarifying their intellectual role. The conclusion 

included the main findings of the research.  
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 :الوقذهة
اٌؾّل هلل هة اٌؼب١ٌّٓ اٌنٞ ال افو ٌٗ ٚال غب٠خ ٚافضً اٌٖالح ٚأرُ اٌز١ٍَُ ػٍٝ 

اٌّجؼٛس هؽّخ ٌٍؼب١ٌّٓ ٕٚبكق اٌٛػل ٚا١ِٓ ٚؽٟ اٌؾك رؼبٌٝ ٚؽج١جٗ اٌّٖطفٝ ِٓ فٍمٗ 

اٌطب٘و٠ٓ ٕٚؾجٗ اٌغو اٌّؾغ١ٍٓ ِٚٓ ا٘زلٜ ثٙل٠ُٙ اٌٝ ( ٚػٍٝ اٌٗ اٌط١ج١ٓ ١ٍلٔب دمحم )

 ٠َٛ اٌل٠ٓ.

رؼل كهاٍخ ربه٠ـ االٍو اٌؼ١ٍّخ ٚاٌٛلٛف ػٍٝ ئٔغبىارٙب ٚاٍٙبِبرٙب فٟ اٌّغزّغ ِٓ 

اٌّٛضٛػبد اٌّّٙخ ٚاٌغل٠وح ثبٌلهاٍخ، ِٚٓ ث١ٓ رٍه االٍو اٌؼ١ٍّخ أٍوح ثٕٟ ؽل٠و ٚاٌزٟ 

ٌىْف ػٓ كٚه٘ب ا١ٌَبٍٟ ٚاإلكاهٞ ٚاٌفىوٞ فٟ ظٙود فٟ ثالك االٔلٌٌ، فزُ كهاٍزٙب ٚا

 اٌلٌٚخ اال٠ِٛخ ٚفٟ اٌؾ١بح اٌؼبِخ ٌٍّغزّغ االٔلٌَٟ.

ٚٔز١غخ ٌٍلٚه اٌُّٙ اٌنٞ ٌؼجزٗ أٍوح ثٕٟ ؽل٠و فٟ االٔلٌٌ ٚػلَ ٚعٛك كهاٍخ ػ١ٍّخ 

ا٘زّذ ثلهاٍخ كٚه ٘نٖ االٍوح ا١ٌَبٍٟ ٚاإلكاهٞ ٚاٌفىوٞ، وبْ افز١به ِٛضٛع اٌجؾش 

 ثـ)أٍوح ثٕٟ ؽل٠و ٚكٚه٘ب ا١ٌَبٍٟ ٚاإلكاهٞ ٚاٌفىوٞ فٟ االٔلٌٌ(.ٍِِٛٛبً 

لَُ اٌجؾش اٌٝ ِملِخ ٚأهثؼخ ِجبؽش ٚفبرّخ، رٕبٚي اٌّجؾش األٚي ١ٍوح اٍوح ثٕٟ 

ؽل٠و ِٓ ؽ١ش َٔجُٙ ْٚٔأرُٙ ٕٚفبرُٙ ٚرطوق اٌّجؾش اٌضبٟٔ اٌٝ كٚهُ٘ ا١ٌَبٍٟ 

ش اٌضبٌش ػٍٝ كٚهُ٘ اإلكاهٞ ِْٚبهوبرُٙ اٌؼَىو٠خ فٟ ل١بكح اٌغ١ُٛ ٚاّزًّ اٌّجؾ

ٚإٌّبٕت اٌزٟ رٌٛٛ٘ب ٚرضّٓ اٌّجؾش اٌواثغ كٚهُ٘ اٌفىوٞ، ٚفزُ اٌجؾش ثقبرّخ رضّٕذ 

 اُ٘ إٌزبئظ اٌزٟ رُ اٌزًٕٛ ا١ٌٙب فالي اٌجؾش، ٚصجذ اٌّٖبكه ٚاٌّواعغ.

 نسبهن وسيزتهن الشخصية الوبحث األول:

 نسبهن وتسويتهن:-أ

ٟ ماد ا١ٌَبكح ٚاٌْأْ اٌُّٙ فٟ اٌؼٖو االِٛٞ فٟ اٍوح ثٕٟ ؽل٠و ِٓ اٍو اٌّٛاٌ 

االٔلٌٌ، ٚثٕٛ ؽل٠و ثطٓ ِٓ ثٕٟ عؼل ِٓ ٌقُ
(1)

، ٚؽل٠و عل أٍوح ثٕٟ ؽل٠و وبْ ٌِٛٝ 

ٌأل١ِو ػجلاٌوؽّٓ
(2)

ثٓ ِؼب٠ٚخ اٌلافً فٟ االٔلٌٌ 
(3)

، ٚرٍمت ع١ّغ أثٕبء ٚاؽفبك ٘نٖ االٍوح 

 ثٍمت ؽل٠و.

 سيزتهن الشخصية وصفاتهن:-ب

ثٕٟ ؽل٠و ػلك ِٓ األثٕبء ٚاٌن٠ٓ ر١ّيٚا ثبٌؼٍُ ٚاٌّؼوفخ، ُٚ٘ وّب ٠ٍٟ  ْٔأ ألٍوح

 ٚؽَت ٍٕٟ ٚفبرُٙ.

اؽّل ثٓ ؽل٠و، ِٓ أً٘ اٌؼٍُ ٚاٌفمٗ، ُػوف ثبالفالق إٌج١ٍخ ٚاٌؼجبكح، رٛفٟ  -1

َ(887٘ـ/274ٍٕخ )
 (4)

. 

دمحم ثٓ أؽّل ثٓ ؽل٠و، ِٓ أً٘ لوطجخ -2
(5)

، ِٚٓ مٚٞ اٌٛعب٘خ ٚاٌؼٍُ، رٛفٟ 

َ(928ـ/315ٍٕ٘خ )
(6)

. 

اؽّل ثٓ ٍِٛٝ ثٓ ؽل٠و، ِٓ أً٘ لوطجخ، ٠ؼل ِٓ اٌؼٍّبء اٌزمبح، ٌُ أػضو  -3

َ(، الْ 929٘ـ/316ػٍٝ ٍٕخ ٚفبرٗ فٟ اٌّٖبكه، ٌىٓ ػٍٝ االغٍت أٗ رٛفٟ ثؼل ٍٕخ )

اٌق١ٍفخ ػجلاٌوؽّٓ
(7)

َ(، وٍفٗ ثّّٙخ ئكاه٠خ فٟ ٍٕخ 953-912٘ـ/353-333إٌبٕو) 

َ(929٘ـ/316)
 (8)

. 

ٍؼ١ل ثٓ ؽل٠و، ِٓ أً٘ لوطجخ، ُػوف ثّملهرٗ اٌؼ١ٍّخ ٚرمٛاٖ، ٌُ ٍؼ١ل ثٓ  -4

َ(، 933٘ـ/317اػضو ػٍٝ ربه٠ـ ٚفبرٗ فٟ اٌّٖبكه، ٌىٓ ػٍٝ األهعؼ أٗ رٛفٟ ثؼل ٍٕخ )

الْ اٌق١ٍفخ ػجلاٌوؽّٓ إٌبٕو، أٚوً ا١ٌٗ ِّٙخ ئكاه٠خ فٟ ٘نٖ إٌَخ
(9)

. 
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الٕجغ، أّزٙو ٍِٛٝ ثٓ دمحم ثٓ ٍؼ١ل ثٓ ٍِٛٝ ثٓ ؽل٠و، ٠ىٕٝ أثب ا -5

َ(933٘ـ/323ثبٌفٖبؽخ ٚاٌؼٍُ ٚؽَٓ اٌقٍك، رٛفٟ ٍٕخ )
 (13)

. 

اؽّل ثٓ دمحم ثٓ ٍؼ١ل ثٓ ٍِٛٝ ثٓ ؽل٠و، ٠ىٕٝ أثب ػّو، ِٓ أً٘ لوطجخ،  -6

َ(943٘ـ/327ِٚٓ أً٘ اٌؼٍُ ٚاٌي٘ل ٚاٌؼجبكح، رٛفٟ ٍٕخ )
 (11)

. 

ٌلٜ ٍِٛٝ ثٓ اؽّل ثٓ ؽل٠و، ِٓ أً٘ لوطجخ، ِٚٓ إؾبة اٌّىبٔخ اٌؼب١ٌخ  -7

اٌق١ٍفخ ػجلاٌوؽّٓ إٌبٕو، ِٚٓ أً٘ اٌّؼوفخ ٚاٌؼٍُ، ٌُ أػضو ػٍٝ ٍٕخ ٚفبرٗ فٟ اٌّٖبكه، 

َ(، الْ اٌق١ٍفخ إٌبٕو أٚوً ا١ٌٗ ِّٙخ 948٘ـ/335ٌىٓ ػٍٝ األهعؼ أٗ رٛفٟ ثؼل ٍٕخ )

ئكاه٠خ فٟ ٘نٖ إٌَخ
(12)

. 

ٓ أً٘ ٍؼ١ل ثٓ اؽّل ثٓ دمحم ثٓ ٍؼ١ل ثٓ ٍِٛٝ ثٓ ؽل٠و، ٠ىٕٝ أثب ػضّبْ، ِ -8

َ(1333٘ـ/391لوطجخ، ُػوف ثبٌٖالػ ٚاٌزمٜٛ ٚؽَٓ اٌقٍك، رٛفٟ ٍٕخ )
 (13)

. 

دمحم ثٓ ٠ؾ١ٝ ثٓ ػجلاٌوؽّٓ ثٓ ؽل٠و، ٠ىٕٝ أثب ثىو ِٓ أً٘ لوطجخ، وبْ  -9

َ(1323٘ـ/414ػبٌّبً ٚهػبً رم١بً ِٚٓ أً٘ اٌزفٕٓ ثبٌؼٍُ، رٛفٟ ٍٕخ )
 (14)

. 

 دورهن السياسي والعسكزي :الوبحث الثاني

 دورهن السياسي: أوالً:

ؽظ١ذ اٍوح ثٕٟ ؽل٠و ثّىبٔخ ِوِٛلخ ٚػب١ٌخ ٌلٜ االِواء ٚاٌقٍفبء اال١٠ِٛٓ فٟ 

االٔلٌٌ، أم رمٍل أثٕبء أٍوح ثٕٟ ؽل٠و اٌؼل٠ل ِٓ إٌّبٕت ا١ٌَب١ٍخ اٌّّٙخ رزؼٍك ثٕظبَ اٌؾىُ 

ح، ٚاٌٍَطخ اال٠ِٛخ وأفن اٌج١ؼخ ٌألِواء ٚاٌقٍفبء اال١٠ِٛٓ ٚاالٍزقالف فٟ لٖو االِبه

َ(1331٘ـ/422ٚرٛاهصٛا فٟ ٘نٖ إٌّبٕت ٚاٌّٙبَ ؽزٝ ٔٙب٠خ اٌلٌٚخ اال٠ِٛخ ٍٕخ )
 (15)

. 

 أخذ البيعة لألهزاء والخلفاء االهىيين:-أ
رؼل اٌج١ؼخ ِٓ األِٛه ا١ٌَب١ٍخ اٌّّٙخ ٚاٌزٟ ٠زُ ثّٛعجٙب ر١ٌٛخ األ١ِو اٚ اٌق١ٍفخ 

اٌْق١ٖبد اٌجبهىح فٟ اٌلٌٚخ ٠ٚؾظٝ ثضمخ ٌٍؾىُ، ٚاْ ِٓ ٠مَٛ ثأفن اٌج١ؼخ ٠غت اْ ٠ىْٛ ِٓ 

اٌٍَطخ اٌؾبوّخ
(16)

 . 

 ٔبي ٘نٖ اٌضمخ ٚإٌّيٌخ اٌؼب١ٌخ أؽل أثٕبء أٍوح ثٕٟ ؽل٠و.

ٍِٛٝ ثٓ دمحم ثٓ ٍؼ١ل ثٓ ٍِٛٝ ثٓ ؽل٠و، أم لبَ ثأفن اٌج١ؼخ ٌأل١ِو  -

َ(، فغٌٍ األ١ِو إٌبٕو ٌٍج١ؼخ ثمٖو لوطجخ 912٘ـ/333ػجلاٌوؽّٓ إٌبٕو فٟ ٍٕخ )

ٚرٌٛٝ ٍِٛٝ ثٓ دمحم افن٘ب ٌٗ ػٍٝ اٌقبٕخ ٚاٌؼبِخ ٚاؽضو اػّبِٗ ٚاػّبَ اث١ٗ ٚطجمبد 

لو٠ِ ٕٕٚٛف اٌّٛاٌٟ ٚػبِخ إٌبً
(17)

، فجب٠ؼٛا ِجب٠ؼخ هضٝ ٚاغزجبط َِزجْو٠ٓ ثإالػ 

األؽٛاي ػٍٝ ٠ل٠ٗ ٚاٍزئٖبي عنٚه اٌفزٕخ ثؼل اْ وبْ اٌقالف لل ػُ ع١ّغ أؾبء االٔلٌٌ، 

ػٍٝ ٠ل٠ٗ اٌىٍّخ ٚٚؽل اٌٖف ٚثٍغذ االٔلٌٌ فٟ ػٙلٖ اػٍٝ ِواؽً  فغّغ هللا ػي ٚعً

اٌولٟ ٚاٌوفبء ٚاالىك٘به فٟ ع١ّغ إٌٛاؽٟ ا١ٌَب١ٍخ ٚاالعزّبػ١خ ٚااللزٖبك٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ
(18)

. 

 االستخالف في القصز:-ب
االٍزقالف فٟ لٖو االِبهح ِٓ األِٛه ا١ٌَب١ٍخ اٌّّٙخ ٚاٌقط١وح، ٚمٌه الْ اٌنٞ 

اٚ اٌق١ٍفخ فٟ اٌمٖو ١ٌقٍفٗ فٟ ِلح غ١بثٗ ػٕل فوٚعٗ ٌٍغيٚ اٚ الٔٙبء رّوك اٚ  ٠ؼ١ٕٗ األ١ِو

صٛهح فٟ ِل٠ٕخ ِؼ١ٕخ ِٓ ِلْ االٔلٌٌ، ٠ّضً األ١ِو اٚ اٌق١ٍفخ فٟ لٖو االِبهح فٟ لوطجخ، 

ٌٚٙنا فأْ ٘نٖ اٌّّٙخ ٌُ رؼطٝ اال ٌّٓ ٠ضجذ افالٕٗ ٚٚالئٗ ٌٍٍَطخ اال٠ِٛخ
(19)

. 

اٌزٟ رٌٛٝ أثٕبئٙب االٍزقالف فٟ اٌمٖو اٍوح ثٕٟ ؽل٠و ٚاٌزٟ  ِٚٓ ث١ٓ االٍو اٌؼ١ٍّخ

رؼل ِٓ أٍو اٌّٛاٌٟ اٌزٟ ُػوفذ ثبفالٕٙب ٚٚالئٙب اٌّطٍك ٌالِبهح اال٠ِٛخ
(23)

. ام رٌٛٝ 

 أثٕبئٙب فطخ االٍزقالف فٟ اٌمٖو، وبالرٟ:
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ٍِٛٝ ثٓ دمحم ثٓ ٍؼ١ل ثٓ ٍِٛٝ ثٓ ؽل٠و: لبَ األ١ِو ػجلاٌوؽّٓ إٌبٕو  -1

َ(، ٌغيٚ وٛهح ع١ب912ْ٘ـ/333ثزغ١ٙي ؽٍّخ ػَىو٠خ ٍٕخ )
(21)

، ٚرؼل ٘نٖ اٌؾٍّخ األٌٚٝ 

ٌأل١ِو إٌبٕو ثؼل ر١ٌٛٗ االِبهح، ٚاٍزقٍف فٟ لٖو لوطجخ ٍِٛٝ ثٓ دمحم، ٚوبْ إٌٖو 

ؽ١ٍف ا١ٌٍَّّٓ فٟ ٘نٖ اٌغيٚح
(22)

. 

َ(، فوط األ١ِو ػجلاٌوؽّٓ إٌبٕو غبى٠بً اٌٝ وٛهح 912٘ـ/331ٚفٟ ٍٕخ ) -

ه٠خ
(23)

، ٚرؼل ٘نٖ اٌغيٚح اٌضب١ٔخ ِٓ غيٚارٗ فقٍف فٟ لٖو االِبهح فٟ لوطجخ ٍِٛٝ ثٓ دمحم 

 ً أ٠ضب
(24)

. 

َ(، غيا األ١ِو ػجلاٌوؽّٓ إٌبٕو اٌٝ ّّبي 919٘ـ/338ٚفٟ ٍٕخ ) -

االٔلٌٌ فٟ ِل٠ٕخ اٌفوط
(25)

ٍف فٟ اٌمٖو ٍِٛٝ ثٓ دمحم ٚاٍزطبع األ١ِو إٌبٕو ِٓ ، ٚاٍزق

االٔزٖبه ػٍٝ اً٘ اٌْون اٌىفوح
(26)

. 
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َ(، اٌٝ وٛهح اٌج١وح921٘ـ/313ٍٕخ )
(27)

، ٚاٍزقٍف فٟ لٖو االِبهح اؽّل ثٓ دمحم، ٚرُ 

ٖ اٌغيٚحإٌٖو ٌأل١ِو إٌبٕو فٟ ٘ن
(28)

. 

َ(، لبَ األ١ِو إٌبٕو ثؾٍّخ وج١وح غيا ف١ٙب وٛهح 924٘ـ/312ٚفٟ ٍٕخ ) -

رل١ِو
(29)

 ، ٚاٍزقٍف فٟ لٖو االِبهح اؽّل ثٓ دمحم ا٠ضبً.

َ(، غيا األ١ِو إٌبٕو وٛهح اٌج١وح ٚوٛهح ع١بْ 925٘ـ/313ٚفٟ ٍٕخ ) -

ٚاٌّلْ اٌمو٠جخ ِٕٙب
(33)

  ا٠ضبً.، ٚاٍزقٍف فٟ لٖو االِبهح اؽّل ثٓ دمحم

َ(، غيا اٌق١ٍفخ ػجلاٌوؽّٓ إٌبٕو ِل٠ٕخ ثجْزو927٘ـ/315ٚفٟ ٍٕخ ) -
(31)

 ،

 ٚاٍزقٍف فٟ لٖو االِبهح اؽّل ثٓ دمحم.

َ(، غيا اٌق١ٍفخ ػجلاٌوؽّٓ إٌبٕو ِل٠ٕخ ثجْزو 929٘ـ/317ٚفٟ ٍٕخ ) -

دمحم،  ٌٍّوح اٌضب١ٔخ ٌزلث١و اِو٘ب ٚاؽىبَ ضجطٙب، ٚاٍزقٍف فٟ لٖو اٌقالفخ ثموطجخ، اؽّل ثٓ

فبٍزطبع إٌبٕو ِٓ آفّبك اٌضٛهح ٚرضج١ذ اٌٍَطخ فٟ ِل٠ٕخ ثجْزو
(32)

. 

َ(، ٍبه اٌق١ٍفخ إٌبٕو غبى٠بً اٌٝ ِل٠ٕخ ط١ٍطٍخ932٘ـ/323ٚفٟ ٍٕخ ) -
(33)

 ،

ٚاٍزقٍف فٟ لٖو اٌقالفخ اؽّل ثٓ دمحم، ٚرُ ِؾبٕوح ط١ٍطٍخ ٚرّىٓ ِٓ االٔزٖبه ثٙنٖ 

اٌؾٍّخ ثؼل اْ ّلك اٌؾٖبه ػ١ٍٙب
(34)

. 

 ثانياً: دورهن العسكزي:

-333ظٙو كٚه اٍوح ثٕٟ ؽل٠و اٌؼَىوٞ فٟ ثلا٠خ ػٙل األ١ِو ػجلاٌوؽّٓ إٌبٕو)

َ( ػٕلِب فوط األ١ِو إٌبٕو غبى٠بً اٌٝ 912٘ـ/333َ(، ٚمٌه فٟ ٍٕخ )961-912٘ـ/353

ِل٠ٕخ أٍزغخ
(35)

الٔٙبء اٌزّوك ف١ٙب 
(36)

 :. ٚفوط فٟ ٘نٖ اٌغيٚح ِغ األ١ِو ِٓ أٍوح ثٕٟ ؽل٠و

اؽّل ثٓ دمحم ثٓ ؽل٠و، ٚاٌنٞ ثمٝ فٟ ِل٠ٕخ أٍزغخ ثؼل فزؾٙب ٚأٙبء اٌضٛهح  -

ف١ٙب، لبئلاً ٌٍغ١ِ ٌضجظ اِٛه٘ب ٚرؾَجبً ٌؾلٚس أٞ رّو ف١ٙب، ؽزٝ رُ رؼ١١ٓ ػبِالً ػٍٝ ِل٠ٕخ 

اٍزغخ ِٓ لجً األ١ِو إٌبٕو ِٓ اٌّٛا١ٌٓ ٌٍٍَطخ اال٠ِٛخ
(37)

. 

 ثٓ ؽل٠و، لبئلاً ٌؾٍّخ ػَىو٠خ َ(، فوط اؽّل ثٓ دمحم913٘ـ/331ٚفٟ ٍٕخ ) -

ثأِو األ١ِو ػجلاٌوؽّٓ إٌبٕو اٌٝ ِل٠ٕخ أّج١ٍ١خ
(38)

، ألفّبك صٛهح ؽلصذ ف١ٙب
(39)

، فمبَ اٌمبئل 

ٚاٍزّو اٌؾٖبه ٌؼلح اّٙو، ؽزٝ اٍزٍَُ اٌضبئوْٚ  اؽّل ثٓ دمحم ثٓ ؽل٠و، ثّؾبٕوح أّج١ٍ١خ

ٚأمػٕٛا ٌٍٍٖؼ، فلفً اٌمبئل اؽّل ثٓ دمحم ثٓ ؽل٠و اٌّل٠ٕخ ٚلبَ ثٙلَ ٍٛه٘ب ٌىٟ ال ٠زؾٖٓ 

ً ِٓ لجً األ١ِو  ثٗ أً٘ اٌّل٠ٕخ ػٕل اٌضٛهح ٚإٍٔؼ أؽٛاي إٌبً ف١ٙب، اٌٝ أْ رُ ر١ٌٛخ ٚا١ٌب

إٌبٕو ػٍٝ ِل٠ٕخ أّج١ٍ١خ
(43)

. 
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 دورهن االداري :الثالثالوبحث 
اػزّلد اٌلٌٚخ اال٠ِٛخ فٟ ػٙل األ١ِو ػجلاٌوؽّٓ اٌلافً ِٚٓ ثؼلٖ ِٓ االِواء 

ٚاٌقٍفبء ػٍٝ رٌٟٛ أثٕبء أٍو ِؼ١ٕخ ِْٙٛهح ِٚؼوٚفخ ثّىبٔزٙب اٌؼ١ٍّخ ٚاٌم١بك٠خ ٚاإلكاه٠خ 

ٌٚخ ػٍٝ ؽَت ِٚؼوٚفخ ثٛالئٙب ٌٍج١ذ االِٛٞ، ٚوبْ افز١به ٘نٖ االٍو ٚاثٕبئٙب ٌألكاهح فٟ اٌل

اٌملهح ٚاٌىفبءح ٚاإلفالٓ ٌٍلٌٚخ اال٠ِٛخ
(41)

، ِٚٓ ث١ٓ االٍو اٌؼ١ٍّخ اٌّْٙٛهح فٟ االٔلٌٌ، 

ٚاٌزٟ رٌٛٝ اثٕبئٙب ٌٍّٕبٕت اإلكاه٠خ اٍوح ثٕٟ ؽل٠و، أم رٌٛٝ أثٕبئٙب ٚاؽفبك٘ب اٌؼل٠ل ِٓ 

 إٌّبٕت اإلكاه٠خ ٚفبٕزبً فطخ اٌْوطخ ٚفطخ اٌّظبٌُ.

 خطة الشزطة:-أ

اٌْوطخ ِٓ اٌقطظ اإلكاه٠خ اٌّّٙخ فٟ أٚلبد اٌٍَُ ٚاٌؾوة ٚػٕل ؽلٚس رؼل 

االضطواة ٚاٌفزٓ، أم ٠مَٛ ٕبؽت اٌّل٠ٕخ ٚاٌنٞ ٠زٌٛٝ فطخ اٌْوطخ ِٚٓ ٠َبػلٖ ِٓ 

اٌؾوً ثضجظ االِٓ فٟ كافً اٌّل٠ٕخ
(42)

. 

ٚظٙود فطخ اٌْوطخ فٟ االٔلٌٌ ِغ ثلا٠خ رأ١ٌٍ اٌلٌٚخ اال٠ِٛخ فٟ ػٙل األ١ِو 

َ(788-755٘ـ/172-138ّٓ اٌلافً ٍٕخ )ػجلاٌوؽ
 (43)

، ٚافند رظٙو ثْىً أوضو ٚٔٛػذ 

الَبِٙب فٟ ػٙل األ١ِو ػجلاٌوؽّٓ
(44)

َ(، أم 886-821٘ـ/238-236ثٓ اٌؾىُ )األٍٚظ( ) 

لَّذ اٌْوطخ اٌٝ ل١َّٓ اٌْوطخ اٌؼ١ٍب ٚاٌْوطخ اٌٖغوٜ
(45)

، ٚلل اٍزؾلصذ اٌْوطخ 

َ(961-912٘ـ/353-333ٕبٕو )اٌٍٛطٝ فٟ ػٙل اٌق١ٍفخ ػجلاٌوؽّٓ اٌ
 (46)

، ٚرٌٛٝ أثٕبء 

 ٚاؽفبك اٍوح ثٕٟ ؽل٠و فطخ اٌْوطخ فٟ ػٙلٞ االِبهح ٚاٌقالفخ ٌٍلٌٚخ اال٠ِٛخ.

اؽّل ثٓ دمحم ثٓ ٍؼ١ل ثٓ ٍِٛٝ ثٓ ؽل٠و: رٌٛٝ ئكاهح اٌْوطخ اٌٖغوٜ فٟ  -1

ػٙل األ١ِو ػجلهللا
(47)

َ(912-888٘ـ/275-333)
 (48)

األ١ِو ، ٚاٍزّو فٟ ِٕٖجٗ ؽزٝ ػٙل 

َ(961-912٘ذ/353-333ػجلاٌوؽّٓ إٌبٕو)
 (49)

، فؼيٌٗ ػٓ ٚال٠خ اٌْوطخ اٌٖغوٜ ٚ 

َ(912٘ـ/333ٚالٖ اٌٛىاهح ٚاٌم١بكح ٍٕخ )
 (53)

. 

ٍؼ١ل ثٓ ٍؼ١ل ثٓ ؽل٠و: فٟ ػٙل اٌق١ٍفخ ػجلاٌوؽّٓ إٌبٕو ٍٕخ  -2

خ َ(، اٍزؾلس لَُ افو ٌٍْوطخ، أم لَّذ اٌْوطخ اٌٝ صالس ِوارت اٌْوط929٘ـ/317)

اٌؼ١ٍب ٚاٌْوطخ اٌٍٛطٝ ٚاٌْوطخ اٌٖغوٜ
(51)

، ٚلل عؼً اٌق١ٍفخ إٌبٕو ِملاه هارت اعو 

ً ث١ٓ ِملاه هارت ٕبؽت اٌْوطخ اٌؼ١ٍب ٕٚبؽت اٌْوطخ  ٕبؽت اٌْوطخ اٌٍٛطٝ ٍٚطب

اٌٖغوٜ
(52)

َ(، وبْ ِٓ أٍوح ثٕٟ 929٘ـ/317، ٚأٚي ِٓ رمٍل ئكاهح اٌْوطخ اٌٍٛطٝ ٍٕخ )

ٓ ؽل٠وؽل٠و ٚ٘ٛ ٍؼ١ل ثٓ ٍؼ١ل ث
(53)

. 

ٍؼ١ل ثٓ اؽّل ثٓ دمحم ثٓ ٍؼ١ل ثٓ ٍِٛٝ ثٓ ؽل٠و: رٌٛٝ ِٕٖت ٕبؽت  -3

اٌْوطخ اٌٍٛطٝ، فٟ ػٙل اٌق١ٍفخ ْ٘بَ
(54)

َ(، فٟ 1338-976٘ـ/399-366اٌّإ٠ل ثبهلل) 

َ(، فؾّلد ١ٍورٗ ٚأصٕٝ ػ١ٍٗ أً٘ لوطجخ ٌؾيِخ ٚٚهػٗ فٟ اكاهرٗ ٌقطخ 976٘ـ/366ٍٕخ )

اٌْوطخ
(55)

. 

ػجلاٌوؽّٓ ثٓ ؽل٠و: رٌٛٝ ئكاهح فطخ اٌْوطخ اٌٍٛطٝ فٟ دمحم ثٓ ٠ؾ١ٝ ثٓ  -4

ػٙل اٌؾبعت إٌّٖٛه
(56)

َ(، ام أٗ فٟ ػٙل 1331-976٘ـ/392-366ثٓ اثٟ ػبِو ) 

اٌؾبعت إٌّٖٛه إٔجؼ ٕبؽت اٌْوطخ ٠مَٛ ثأوضو ِٓ ػًّ اكاهٞ ٚػّوأٟ ٚػَىوٞ ِغ 

اكاهرٗ ٌّٕٖت ٕبؽت اٌْوطخ
(57)

. 

َ(1333-1338٘ـ/422-399ٚفٟ ػٙل اٌفزٕخ ) -
 (58)

، وبْ ٕبؽت اٌْوطخ 

ػوضٗ ٌٍؼيي ٚاٌمزً، ٚمٌه الضطواة أٚضبع لوطجخ ثَجت ٍوػخ ر١ٖٕت ٚػيي اٌقٍفبء 

اال١٠ِٛٓ
(59)

. 
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 خطة الوظالن:-ب

رؼل فطخ اٌّظبٌُ ِٓ اٌقطظ اٌل١ٕ٠خ اٌّّٙخ اٌزٟ ثّٛعجٙب ٠زُ ئػبكح اٌؾمٛق اٌٝ 

اٌّظبٌُ ٠ٕظو فٟ لضب٠ب اٌظٍُ ٚاٌزؼلٞ إٔؾبثٙب ِّٓ ظٍُّٙ ٚافن ؽمُٙ، ام اْ ٕبؽت فطخ 

اٌزٟ ٠ورىجٙب اٌّزٕفن٠ٓ ٚإٔؾبة اٌغبٖ ٚاٌٍَطبْ ٚاٌن٠ٓ ٌُ ٠َزطغ اٌمبضٟ رطج١ك االؽىبَ 

ٚافن اٌؾك ِٓ إٔؾبة إٌفٛم ٚأػبكرٙب اٌٝ اٌّزظ١ٍّٓ ِٓ ػبِخ إٌبً
(63)

، ٚرٌٛٝ فطخ 

 اٌّظبٌُ ِٓ أثٕبء ثٕٟ ؽل٠و:

ّظبٌُ فٟ ػٙل اٌق١ٍفخ ػجلاٌوؽّٓ اؽّل ثٓ دمحم ثٓ ؽل٠و: رٌٛٝ فطخ اٌ -

َ(، ٌُ رنوو ٍٕخ ر١ٌٛٗ ٌىٓ ػٍٝ األهعؼ فٟ ٍٕخ 961-912٘ـ/353-333إٌبٕو )

َ(943٘ـ/327َ(، الْ ٚفبرٗ وبٔذ ٍٕخ )945٘ـ/324)
 (61)

. 

 :دورهن الفكزي الوبحث الزابع:

ألٍو أٍُٙ أثٕبء أٍوح ثٕٟ ؽل٠و فٟ اٌؾووخ اٌضمبف١خ ٚاٌؼ١ٍّخ فٟ االٔلٌٌ ّأُٔٙ ّأْ ا

اٌؼ١ٍّخ األفوٜ اٌزٟ ٍبّ٘ذ فٟ االىك٘به اٌفىوٞ ٌألٔلٌٌ، فىبْ ألثٕبء اٍوح ثٕٟ ؽل٠و كٚهاً 

 وج١واً ِٚز١ّياً فٟ ػٍُ االكة ٚػٍُ اٌىالَ.

 علن االدب:-أ

٠ؼل ِٓ اٌؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ اٌّّٙخ ٚاٌنٞ ّٙل رطٛهاً وج١واً ٚػٕب٠خ فبئمخ ِٓ لجً االِواء 

(62) االٔل١ٌَْٛ ِٓ أثٕبء االٍو اٌؼ١ٍّخٚاٌقٍفبء اال١٠ِٛٓ ٚاٌؼٍّبء 
. 

٠ٚؼل اٌْؼو ِٓ اُ٘ اٌؼٍَٛ األكث١خ ٚاإلَٔب١ٔخ، أم ا٘زُ االِواء اال١٠ِٛٓ فٟ االٔلٌٌ 

ثّغبٌٌ االكة ٚاٌْؼو، فٕظّٛا ؽٌُٛٙ ِغبٌٌ ػ١ٍّخ ٚاكث١خ ٚصمبف١خ
(63)

، ٚوبْ ٌٙنا اال٘زّبَ 

ظٙٛه ػلك وج١و ِٓ اٌْؼواء ٚاالكثبء ٚاٌوػب٠خ ِٓ لجً االِواء فٟ االٔلٌٌ ٌٍْؼو ٚاٌْؼواء 

ِٓ أثٕبء االٍو اٌؼ١ٍّخ االٔل١ٌَخ، ِّٚٓ ثوع فٟ ػٍُ االكة ٚلٛي اٌْؼو ِٓ أثٕبء اٍوح ثٕٟ 

 ؽل٠و:

اٌؼبٌُ ٚاالك٠ت ٍِٛٝ ثٓ دمحم ثٓ ٍؼ١ل ثٓ ٍِٛٝ ثٓ ؽل٠و: أم وبْ أص١واً ٌلٜ  -

ل٠ٙخ اٌزٟ ٠ّزٍىٙب فٟ َ(، ٠ىضو ِغبٌَزٗ ٌٍج912-888٘ـ/333-275األ١ِو ػجلهللا ثٓ دمحم)

االكة ٚفٖبؽزٗ فٟ لٛي اٌْؼو
(64)

، فىبٔذ وً ٔبكهح الٍزمو لواه٘ب ٠ٚؾً ٌغي٘ب اال فٟ 

ِغٌٍ األ١ِو ٚثؾضٛه االك٠ت ٍِٛٝ ثٓ دمحم
(65)

، ِٚٓ إٌّبظواد األكث١خ اٌزٟ اثلع ف١ٙب 

االك٠ت ٍِٛٝ ثٓ دمحم، فٟ ِغٌٍ ِٕبظوح ٌأل١ِو ػجلهللا فٟ لٖو االِبهح فٟ لوطجخ
(66)

 ،

ً ؽبفالً ثأً٘ االكة ٚاٌّؼوفخ، ٚوً اك٠ت ِٓ ٘إالء االكثبء لل أٚهك ِب ٌل٠ٗ ِٓ  ٚوبْ ِغٍَب

اٌْؼو، ؽزٝ ِو موو ا١ٌْت، ٚوبْ األ١ِو ػجلهللا ّل٠ل اٌزىوٖ ٌٗ، ٚطٍت ِٓ اٌؾبضو٠ٓ اْ 

٠ٛهكٚا لٛالً اثٍغ ِب ٠ىْٛ فٟ مَ ا١ٌْت فٍُ ٠َزطغ اؽل ُِٕٙ ِٓ االر١بْ ثْٟء
(67)

، فمبي 

 ٍٝ ثٓ دمحم ث١ز١ٓ هائؼ١١ٓ:ِٛ

 ١ٖٔجه ِٕٟ عفٛح ٚلطٛة                ألٛي ٌض١ف ا١ٌْت ام ؽً ِفولٟ

وـــــواِخ ثو اٚ ٠َّه ط١ت              ؽــــــــــواَ ػ١ٍٕب اْ رــٕبٌه ػٕـــــلٔب
(68)

. 

ِب  بهضإلؽفبٍزؾَٕٙب األ١ِو ٚلبي ٌٗ اوزجٙب ٠ب ٍِٛٝ ٚىك ف١ّٙب، ٚػٕل م٘بة اٌقبكَ 

 ٠ىزت ػ١ٍٗ اٌج١ز١ٓ، اٍزؾضو ٍِٛٝ لٛالً فٟ ى٠بكح اٌج١ز١ٓ، فمبي:

 ـت٠قجؤٟ اْ اٌّّبد لــو٠ــــ                        ـــــــٍٛ ٌــــٗف١ب ّو ض١ف ؽً ثٟ ٚؽــــــ

 ٚأٟ ِٓ صٛة اٌْجبة ٍـــ١ٍـــــت                      ٚاْ عل٠لٞ ٌىً ٠َٛ اٌٝ ثـــــــٍــــٝ

 ١ٌٌٚ اما ِب ثبْ ػٕٗ ٠ط١ــــــــــــت                     ػ١ِ اٌّوء اال ّجبثــــٗ فّب ط١ت

 فّب ٌه ػٕلٞ فٟ ٍٛاٖ ١ٖٔت              ٍبلو٠ه ٠ب ض١ف ا١ٌّْت لوٜ اٌمٍٝ



 أ.د. عثمان عبدالعزوز صاحل 

 م.م. حممد رشيد أمحد
 

 واإلداريأسرة بين حدور ودورها السياسي 

 والفكري يف االندلس
 

)7 ) 
 

 ثىبء ِؾت لل عفبٖ ؽجـ١ت                  ٚاثىٟ ػٍٝ ِب لل ِضٝ ِٓ ّج١جزٟ        

ف١ٌٍ اٌٝ ٠َٛ اٌزٕبك ٠ـــــــإٚة  ّلِٜضٝ ٍَِّبً ٌٙفٟ ػ١ٍٗ ِلٜ اٌ
(69)

. 

فَو األ١ِو ػجلهللا ثّب ارٝ ثٗ ٚاصٕٝ ػٍٝ لو٠ؾزٗ اٌْؼو٠خ
(73)

. 

 علن الكالم:-ب

٠ؼل ِٓ اٌؼٍَٛ اٌؼم١ٍخ اٌّّٙخ، اال اْ أ٘زّبَ اً٘ االٔلٌٌ ثؼٍُ اٌىالَ وبْ ألً ِمبهٔزبً 

ثأً٘ اٌّْوق االٍالِٟ
(71)

ػٍُ اٌىالَ فبْ ثالكٔب ٚاْ وبٔذ  ٚلبي اٌّإهؿ اٌّموٞ فٟ مٌه )اِب،

ٌُ رزغبمة ف١ٙب اٌقَٖٛ ٚال افزٍفذ ف١ٙب إٌؾً، فمً ٌنٌه رٖوفُٙ فٟ ٘نا اٌجبة، ...(
 (72)

. 

 ِٚٓ اٌن٠ٓ ا٘زّٛا ثؼٍُ اٌىالَ فٟ االٔلٌٌ ِٓ أٍوح ثٕٟ ؽل٠و:

ٍِٛٝ ثٓ دمحم ثٓ ٍؼ١ل ثٓ ٍِٛٝ ثٓ ؽل٠و: ٚاٌنٞ ثوع فٟ ػٍُ اٌىالَ فٟ  -

َ(، أم ٠ؼل ِٓ أً٘ اٌؼٍُ ٚاٌوٚا٠خ 961-912٘ـ/353-333اٌوؽّٓ إٌبٕو)ػٙل اٌق١ٍفخ ػجل

ِطٍؼبً ٚػبهفبً ثؼٍُ اٌىالَ ٚاٍب١ٌجٗ
(73)

 . ٚلل اٌف فٟ ػٍُ اٌىالَ ِإٌفبرٗ ِٓ أّ٘ٙب:

وزبة إٌٛاىي، اٌنٞ أٚهك ف١ٗ اٌؼل٠ل ِٓ اٌَّبئً فٟ االؽىبَ ٚعّغ فٟ ٘نا  -

ؽل٠و ِٓ اٌَّبئًاٌىزبة ِب وبْ ث١ٓ ٠ل٠ٗ ٠ٚلٞ اث١ٗ دمحم ثٓ 
(74)

، ٍّٚغ ٚافن ِٓ ػٍّبء 

َ(932٘ـ/323ػٖوٖ، ٚافن ػٕٗ ػٍّبء االٔلٌٌ ٚفمٙبئٙب، ؽزٝ ٚفبرٗ ٍٕخ )
 (75)

. 

 :الخاتوة
رّبَ ٘نا اٌجؾش ثؼْٛ هللا رؼبٌٝ، ٚاٌٍَّٛٛ ثـ)اٍوح ثٕٟ ؽل٠و ٚكٚه٘ب ا١ٌَبٍٟ اثؼل 

 ٌزًٕٛ ا١ٌٙب ثؼل اٌجؾش:ٚاالكهٞ ٚاٌفىوٞ فٟ االٔلٌٌ( ٕ٘بن ػلك ِٓ إٌزبئظ اٌزٟ رُ ا

أظٙو اٌجؾش أْ أٍوح ثٕٟ ؽل٠و ِٓ أٍو اٌّٛاٌٟ ٚاٌزٟ رؼٛك فٟ َٔجٙب اٌٝ  -1

اؽلٜ ثطْٛ ثٕٟ عؼل ِٓ ٌقُ، أم أْ ؽل٠و عل أٍوح ثٕٟ ؽل٠و وبْ ٌِٛٝ ٌأل١ِو ػجلاٌوؽّٓ 

 ثٓ ِؼب٠ٚخ اٌلافً فٟ االٔلٌٌ.

اٍوح ثٕٟ ؽل٠و فٟ اٌلٌٚخ اال٠ِٛخ،  أصجذ اٌجؾش اٌلٚه ا١ٌَبٍٟ اٌُّٙ الثٕبء -2

ٚمٌه ٌٍّٙبَ ا١ٌَب١ٍخ اٌّّٙخ اٌزٟ أٚوٍذ ا١ٌُٙ، وأفن اٌج١ؼخ ٌألِواء ٚاٌقٍفبء اال١٠ِٛٓ 

 ٚاالٍزقالف فٟ لٖو االِبهح ػٕل فوٚط األ١ِو ٚاٌق١ٍفخ فبهط لوطجخ.

ث١ٓ اٌجؾش اٌلٚه اٌؼَىوٞ الثٕبء اٍوح ثٕٟ ؽل٠و فٟ ل١بكح اٌغ١ِ االِٛٞ فٟ  -3

 ؽووبد اٌزّوك ٚاٌضٛهاد فٟ اٌّلْ االٔل١ٌَخ. إلفّبكٌٌ االٔل

أصجذ اٌجؾش اٌلٚه اإلكاهٞ اٌُّٙ اٌنٞ ٌؼجزٗ أٍوح ثٕٟ ؽل٠و فٟ ثالك االٔلٌٌ  -4

ِٓ فالي رٌٟٛ أثٕبئٙب ِٕبٕت ئكاه٠خ فٟ كٌٚخ ثٕٟ أ١ِخ فٟ ػٙل االِبهح ٚاٌقالفخ وزٌٟٛ فطخ 

 اٌْوطخ ٚفطخ اٌّظبٌُ.

نٞ ر١ّيد ثٗ اٍوح ثٕٟ ؽل٠و فٟ االٔلٌٌ، ام أظٙو اٌجؾش اٌلٚه اٌفىوٞ اٌ -5

 وبْ ٌٍؼٍّبء ِٓ أٍوح ثٕٟ ؽل٠و كٚهاً وج١واً فٟ ػٍُ االكة ٚػٍُ اٌىالَ.

ً  فٟ ػٍُ  -6 وْف اٌجؾش ػٓ إٌزبط اٌؼٍّٟ الثٕبء أٍوح ثٕٟ ؽل٠و ٚفبٕزب

ٓ اٌىالَ ، ام رُ رأ١ٌف اٌىزت ٚاٌّٖٕفبد ِضً وزبة إٌٛاىي ٌٍؼبٌُ ٍِٛٝ ثٓ دمحم ثٓ ٍؼ١ل ث

 ٍِٛٝ ثٓ ؽل٠و.

أٚضؼ اٌجؾش اٌّىبٔخ اٌّز١ّيح ٚإٌّيٌخ اٌىج١وح اٌزٟ ؽضٟ ثٙب أثٕبء اٍوح  -7

ثٕٟ ؽل٠و ٌلٜ االِواء ٚاٌقٍفبء اال١٠ِٛٓ فٟ االٔلٌٌ ام وبْ االك٠ت ٍِٛٝ ثٓ دمحم ثٓ ٍؼ١ل 

َ(، ٠ىضو 912-888٘ـ/333-275ثٓ ٍِٛٝ ثٓ ؽل٠و، أص١واً ٌلٜ األ١ِو ػجلهللا ثٓ دمحم )
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  (8(  

 

ٌٍجل٠ٙخ اٌزٟ ٠ّزٍىٙب فٟ االكة ٚفٖبؽزٗ فٟ لٛي اٌْؼو فىبٔذ وً ٔبكهح ال ٠َزمو ِغبٌَزٗ 

 لواه٘ب ٠ٚؾً ٌغي٘ب اال فٟ ِغٌٍ األ١ِو ٚثؾضٛه االك٠ت ٍِٛٝ ثٓ دمحم.

 االحاالث
ٌقُ: ٘ٛ ِبٌه ثٓ ػلٞ ثٓ اٌؾبهس ثٓ ِوح ثٓ أكك ثٓ ى٠ل ثٓ ٠ْغت ثٓ غو٠ت ثٓ ى٠ل ثٓ وٙالْ ثٓ   .1

ٍجأ، ِٓ اٌمجبئً اٌمؾطب١ٔخ اٌزٟ وبٔذ َِبوُٕٙ فٟ اٌل٠به اٌّٖو٠خ ٚأزمٍذ اٌٝ االٔلٌٌ. اثٓ اٌّجوك، دمحم ثٓ 

غٕخ اٌزأ١ٌف ٚاٌزوعّخ َ(، َٔت ػلٔبْ ٚلؾطبْ، رؼ، ػجلاٌؼي٠ي ا١ٌّّٟ، ال.ط، 898ٌ٘ـ/٠285ي٠ل )د

؛ اثٓ ؽيَ، أثٛ دمحم ػٍٟ ثٓ اؽّل ثٓ ٍؼ١ل االٔلٌَٟ 21-23، ف1َ(ْ ط1936٘ـ/1354ٚإٌْو، )إٌٙل، 

، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، 1َ(، عّٙوح أَٔبة اٌؼوة، رؼ، ٌغٕخ ِٓ اٌؼٍّبء، ط1363٘ـ/456اٌموطجٟ )د

 .422، 1َٓ(، ط1983٘ـ/1433)ث١وٚد، 

بَ ثٓ ػجلاٌٍّه ثٓ ِوٚاْ ثٓ اٌؾىُ ثٓ اثٟ اٌؼبٓ ثٓ ا١ِخ، ٠ىٕٝ أثب ػجلاٌوؽّٓ ثٓ ِؼب٠ٚخ ثٓ ْ٘ .2

اٌّطوف، ٠ٍٚمت ثبٌلافً الٔٗ اٚي ِٓ كفً االٔلٌٌ ِٓ ثٕٟ ا١ِخ ٚثٖمو لو٠ِ، اِٗ ثوثو٠خ ِٓ ٍجٟ 

َ(، ٚرغٍت ػٍٝ ا١ِو٘ب ٠ٍٛف ثٓ ػجلاٌوؽّٓ 756٘ـ/138اٌّغوة رَّٝ هاؽب، كفً االٔلٌٌ ٍٕخ )

ٌؼٍُ ٚاٌّؼوفخ، ث٠ٛغ ا١ِواً ػٍٝ االٔلٌٌ ٚ٘ٛ اثٓ ٍذ ٚػْو٠ٓ ٍٕخ، ِلح اِبهرٗ اٌفٙوٞ، ٚوبْ ِٓ اً٘ ا

َ(. اٌؾ١ّلٞ، أثٛ ػجلهللا دمحم ثٓ فزؾْٛ االىكٞ 788٘ـ/172صالس ٚصالص١ٓ ٍٕخ، ٚرٛفٟ ٍٕخ )

َ(، عنٚح اٌّمزجٌ فٟ موو ٚالح االٔلٌٌ، ال. ط، اٌلاه اٌّٖو٠خ ٌٍزأ١ٌف ٚإٌْو، )اٌمب٘وح، 1395٘ـ/488)د

 .9-8، 1َٓ(، ط1966٘ـ/1385

َ(، ٔٙب٠خ االهة فٟ ِؼوفخ أَبة اٌؼوة، رؼ، 1418٘ـ/821اٌمٍمْٕلٞ، أثٛ اٌؼجبً اؽّل ثٓ ػٍٟ )د .3

؛ وؾبٌخ، ػّوٚ ثٓ 229، 1َٓ(، ط1983٘ـ/1433، كاه اٌىزبة اٌٍجٕب١ٔخ، )ث١وٚد، 2، طئثوا١ُ٘ االث١بهٞ

، ِإٍَخ اٌوٍبٌخ، 7َ(، ِؼغُ لجبئً اٌؼوة اٌمل٠ّخ ٚاٌؾل٠ضخ، ط1988٘ـ/1438هضب ثٓ دمحم ثٓ هاغت )د

 .254، 1ٓ)ث١وٚد، ال.د(، ط

زْج١ٙبد ِٓ أّؼبه اً٘ االٔلٌٌ، َ(، وزبة ا1329ٌ٘ـ/423اٌىزبٟٔ، أثٛ ػجلهللا دمحم ثٓ اٌؾَٓ اٌط١ت )د .4

 .298، 1َٓ(، ط1981٘ـ/1431، كاه اٌْوٚق، )ث١وٚد، 2رؼ، اؽَبْ ػجبً، ط

لوطجخ: ِل٠ٕخ ِّٙخ رمغ ٍٚظ االٔلٌٌ، رجؼل ػٓ اٌجؾو َِبفخ فَّخ أ٠بَ، ٚرمغ ػٍٝ ٍفؼ عجً ِطً  .5

ب ٍٛه ِٓ اٌؾغبهح، ػ١ٍٙب ٠َّٝ عجً اٌؼوًٚ، ٠ّٚو ثٙب ٔٙو اٌٛاكٞ اٌىج١و ٠َّٚٝ ٔٙو لوطجخ ٠ٚؾ١ظ ثٙ

أرقن٘ب اال١٠ِٛٓ ؽبضوح ٌٍّىُٙ فٟ االٔلٌٌ، ٚف١ٙب اٌَّغل اٌغبِغ اٌىج١و ِٓ أُ٘ َِبعل االٔلٌٌ. ٠بلٛد 

َ(، اصبه اٌجالك 1283٘ـ/682؛ اٌمي٠ٕٟٚ، ىوو٠ب ثٓ دمحم ثٓ ِؾّٛك )د324، 2ٓاٌؾ٠ّٛٓ ِؼغُ اٌجٍلاْ، ط

 .552ٓ ،1ٚافجبه اٌؼجبك، ال.ط، كاه ٕبكه، )ث١وٚد، ال.د(، ط

َ(، اٌج١بْ اٌّغوة فٟ افجبه االٔلٌٌ 1295٘ـ/695اثٓ ػناهٞ، أثٛ ػجلهللا دمحم ثٓ دمحم اٌّواوْٟ )د .6

 .293، 2َٓ(، ط1983٘ـ/1434، كاه اٌضمبفخ، )ث١وٚد، 3ٚاٌّغوة، رؼ، وٛالْ ١ٌٚفٟ ثوٚفَٕبي، ط

لاٌوؽّٓ اٌلافً، ٠ىٕٝ أثب ػجلاٌوؽّٓ ثٓ دمحم ثٓ ػجلهللا ثٓ دمحم ثٓ ػجلاٌوؽّٓ ثٓ اٌؾىُ ثٓ ْ٘بَ ثٓ ػج .7

اٌّطوف، اِٗ اَ ٌٚل ه١ِٚخ األًٕ رَّٝ ِي٠ٕخ، ٌٟٚ االِبهح ثؼلح ٚفبح علٖ األ١ِو ػجلهللا ٍٕخ 

َ(، ٌٚمت ثبٌق١ٍفخ إٌبٕو ٌل٠ٓ 929٘ـ/316َ(، ٚ٘ٛ أٚي ِٓ ارقن ٌمت ف١ٍفخ، ٚمٌه ٍٕخ )912٘ذ/333)

َ(. اٌضجٟ، أثٛ 953٘ـ/353، رٛفٟ ٍٕخ )االٔلٌٌ فٟ ػٙلٖ ٚاٍزّود فالفزٗ ف١َّٓ ٍٕخ اىك٘ودهللا، 

َ(، ثغ١خ اٌٍّزٌّ فٟ ربه٠ـ هعبي اً٘ االٔلٌٌ، 1232٘ـ/599عؼفو اؽّل ثٓ ٠ؾ١ٝ ثٓ اؽّل ثٓ ػّو )د

 .17، 1َٓ(، ط1917٘ـ/1386ط.ال، كاه اٌىزبة اٌؼوثٟ، )اٌمب٘وح، 

 .214-213، 2ٓاثٓ ػناهٞ، اٌج١بْ اٌّغوة، ط .8

 .298، 1ٓاٌىزبٟٔ، اٌزْج١ٙبد، ط .9

َ(، اٌؾٍخ ا١ٌَواء، رؼ، ؽ١َٓ 1259٘ـ/658ٓ االثبه، دمحم ثٓ ػجلهللا ثٓ اثٟ ثىو اٌمضبػٟ )اث .13

 .233، 1َٓ(، ط1985٘ـ/1435، كاه اٌّؼبهف، )اٌمب٘وح، 2ِإٌٔ، ط

َ(، ربه٠ـ 1312٘ـ/433اثٓ اٌفوضٟ، أثٛ ا١ٌٌٛل ػجلهللا ثٓ دمحم ثٓ ٠ٍٛف ثٓ ٖٔو االىكٞ )د .11

، 1َ(، ط1988٘ـ/1438، ِىزجخ اٌقبٔغٟ، )اٌمب٘وح، 2ٌؾ١َٕٟ، طػٍّبء االٔلٌٌ، رؼ، ػيد اٌؼطبه ا

ٓ49. 

 .299، 1ٓاٌىزبٟٔ، اٌزْج١ٙبد، ط .12



 أ.د. عثمان عبدالعزوز صاحل 

 م.م. حممد رشيد أمحد
 

 واإلداريأسرة بين حدور ودورها السياسي 

 والفكري يف االندلس
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َ(، ربه٠ـ اإلٍالَ ٚٚف١بد اٌّْب١٘و 1347٘ـ/748اٌن٘جٟ، ٌّّ اٌل٠ٓ دمحم ثٓ اؽّل ثٓ ػضّبْ )د .13

 .733، 8َٓ(، ط2333٘ـ/1424، كاه اٌغوة اإلٍالِٟ، )ال.ِه، 1ٚاالػالَ، رؼ، ثْبه ػٛاك ِؼوٚف، ط

َ(، اٌٍٖخ فٟ ربه٠ـ أئّخ االٔلٌٌ، 1182٘ذ/578اثٓ ثْىٛاي، أثٛ اٌمبٍُ فٍف ثٓ ػجل اٌٍّه )د .14

 .318، 1َٓ(ْ ط1955٘ـ/1774، ِىزجخ اٌقبٔغٟ، )ال.ِه، 2رؼ، ػيد اٌؼطبه اٌؾ١َٕٟ، ط

َ(، ٔفؼ اٌط١ت فٟ غٖٓ االٔلٌٌ 1631٘ـ/1341اٌّموٞ، ّٙبة اٌل٠ٓ اؽّل ثٓ دمحم اٌزٍَّبٟٔ )د .15

، كاه ٕبكه، )ث١وٚد، 1وط١ت ٚموو ٚى٠و٘ب ٌَبْ اٌل٠ٓ ثٓ اٌقط١ت، رؼ، اؽَبْ ػجبً، طاٌ

 .694، 2َٓ(، ط1933٘ـ/1321

َ(، االؽىبَ اٌٍَطب١ٔخ، 1145٘ـ/453اٌّبٚهكٞ، أثٛ اٌؾَٓ ػٍٟ ثٓ دمحم ثٓ ؽج١ت اٌجٖوٞ)د .16

 .25ْ 1ٓال.ط، كاه اٌؾل٠ش، )اٌمب٘وح، ال.د(، ط

َ(، كٌٚخ اإلٍالَ 1986٘ـ/1436؛ ػٕبْ، دمحم ػجلهللا )د233، 1ٓاثٓ االثبه، اٌؾٍخ ا١ٌَواء، ط .17

 .374، 1َٓ(، ط1997٘ـ/1417، ِىزجخ اٌقبٔغٟ، )اٌمب٘وح، 4فٟ االٔلٌٌ، ط

 .375، 1ٓ؛ ػٕبْ، كٌٚخ اإلٍالَ، ط233، 2ٓاثٓ ػناهٞ، اٌج١بْ اٌّغوة، ط .18

 .45، 3ٓاٌّموٞ، ٔفؼ اٌط١ت، ط .19

، كاه اٌىزبة اٌغل٠ل، 1ٌؼوة ٚؽضبهرُٙ فٟ االٔلٌٌ، طاٌَبِوائٟ، ف١ًٍ ئثوا١ُ٘ ٚآفوْٚ، ربه٠ـ ا .23

؛ اٌقٍف، ٍبٌُ ثٓ ػجلهللا، ٔظُ ؽىُ اال١٠ِٛٓ ٚهٍُِٛٙ فٟ 371، 1َٓ(، ط2333٘ـ/1421)ث١وٚد، 

 .425، 1َٓ(، ط2333٘ـ/1424، اٌغبِؼخ اإلٍال١ِخ، )اٌّل٠ٕخ إٌّٛهح، 1االٔلٌٌ، ط

لوطجخ ٍجؼخ ػْو فوٍقبً، ٚرزًٖ ا٠ضبً ثىٛهح ع١بْ: ِل٠ٕخ ٚاٍؼخ رزًٖ ثىٛهح اٌج١وح ث١ٕٙب ٚث١ٓ  .21

 .195، 2ٓرل١ِو ٚوٛهح ط١ٍطٍخ. ٠بلٛد اٌؾّٛٞ، ِؼغُ اٌجٍلاْ، ط

 .233، 2ٓاثٓ ػناهٞ، اٌج١بْ اٌّغوة، ط .22

وٛهح ه٠خ: ِل٠ٕخ ٚاٍؼخ فٟ االٔلٌٌ، رمغ عٕٛة االٔلٌٌ، ػبّٕزٙب ِبٌمخ، ِزٍٖخ ثبٌغي٠وح  .23

؛ اٌؾ١ّوٞ، أثٛ ػجلهللا ثٓ 174، 1ٓاٌؾّٛٞ، ِؼغُ اٌجٍلاْ، طاٌقضواء، رز١ّي ثىضوح ف١وارٙب. ٠بلٛد 

، كاه 2َ(، اٌوٚٗ اٌّؼطبه فٟ فجو األلطبه، رؼ، اؽَبْ ػجبً، ط1497٘ـ/933ػجلهللا ثٓ ػجلإٌّؼُ )د

 .53، 1َٓ(، ط1983٘ـ/1431اٌَواط، )ث١وٚد، 

 .233، 2ٓاثٓ ػناهٞ، اٌج١بْ اٌّغوة، ط .24

كٞ اٌؾغبهح، رمغ ث١ٓ اٌغٛف ّٚوق لوطجخ. ٠بلٛد اٌؾّٛٞ، اٌفوط: ِل٠ٕخ فٟ االٔلٌٌ، رؼوف ثٛا .25

 .247، 4ِٓؼغُ اٌجٍلاْ، ط

 .234، 2ٓاثٓ ػناهٞ، اٌج١بْ اٌّغوة، ط .26

وٛهح اٌج١وح: ِٓ ِلْ االٔلٌٌ اٌىج١وح ِزٍٖخ ثىٛهح لجوح، ٔيٌٙب عٕل كِْك، ثٕب٘ب األ١ِو  .27

ٚاٌّؼبكْ اٌض١ّٕخ، )اٌن٘ت ٚاٌفضخ(، ٠ٖٕٚغ ف١ٙب ػجلاٌوؽّٓ اٌلافً ٚاٍىٕٙب ِٛا١ٌٗ، وض١وح األٔٙبه ٚاألّغبه 

 .28، 1ٓ؛ اٌؾ١ّوٞ، اٌوٚٗ اٌّؼطبه، ط244، 1ٓاٌىزبْ ٚاٌؾو٠و. ٠بلٛد اٌؾّٛٞ، ِؼغُ اٌجٍلاْ، ط

 .529، 7ٓاٌن٘جٟ، ربه٠ـ اإلٍالَ، ط .28

وٛهح رل١ِو: ِٓ ِلْ االٔلٌٌ اٌّّٙخ، ١ٍّذ ثبٍُ ٍِىٙب رل١ِو، ٚلبػلرٙب ِل٠ٕخ ٌٛهلخ، وض١وح  .29

ه، ٠ّٚو ثٙب ٔٙو ٠َمٟ األّغبه ٚاٌيهٚع ف١ٙب، ٠ٚٛعل ف١ٙب ِؼلْ اٌفضخ ٚاٌوٕبٓ، ٚر١ّيد ثط١ت اٌضّب

، 1؛ اٌؾ١ّوٞ، اٌوٚٗ اٌّؼطبه، ط19، 2ٓ٘ٛائٙب ١َّٔٚٙب اٌؼنة. ٠بلٛد اٌؾّٛٞ، ِؼغُ اٌجٍلاْ، ط

ٓ131. 

 .236، 2ٓاثٓ ػناهٞ، اٌج١بْ اٌّغوة، ط .33

١ٕٗ ٚث١ٓ لوطجخ صّبْٔٛ ١ِالً، ٚ٘ٛ ؽٖٓ ١ِٕغ ثجْزو: ؽٖٓ ِٓ اػّبي وٛهح ه٠خ ثبالٔلٌٌ، ٚث .31

ػٍٝ ٕقوح ّٕبء ِٕمطؼخ ٌٙب ثبثبْ، فٟ اػٍٝ اٌٖقوح ٍٍٙخ ِوثؼخ ماد ١ِبٖ وض١وح، ٚوبْ لبػلح اٌؼغُ 

وض١وح اٌل٠بهاد ٚاٌىٕبئٌ، رؾٖٓ ثٙب ػّو ثٓ ؽفْٖٛ ػٕل فوٚعٗ ػٍٝ اٌٍَطخ اال٠ِٛخ. ٠بلٛد اٌؾّٛٞ، 

 .333، 2ِٓؼغُ اٌجٍلاْ، ط

 .414، 1ٓ؛ اٌقٍف، ٔظُ ؽىُ اال١٠ِٛٓ، ط299، 1ٓاٌزْج١ٙبد، ط اٌىزبٟٔ، .32

ط١ٍطٍخ: ٟٚ٘ ِٓ إِغ ِلْ االٔلٌٌ، رمغ ػٍٝ ٍفؼ عجً ػبي ٠ٚؾ١ظ ثٙب ٔٙو ربعٗ، رجؼل ػٓ لوطجخ  .33

َِبفخ ٍزخ أ٠بَ، ٟٚ٘ ػبّٕخ اٌمٛط اٌغوث١١ٓ ٚكاه ٍِىُٙ. ا١ٌؼمٛثٟ، اؽّل ثٓ ئٍؾبق ثٓ عؼفو ثٓ 

 .194، 1َٓ(، ط2331٘ـ/1422، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، )ث١وٚد، 1، طَ(، اٌجٍلا934ْ٘ـ/292ٚ٘ت)
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 .274، 1ٓ؛ ػٕبْ، كٌٚخ اإلٍالَ، ط213، 2ٓاثٓ ػناهٞ، اٌج١بْ اٌّغوة، ط .34

اٍزغخ: وٛهح لل٠ّخ ِٓ ِلْ االٔلٌٌ ٚاٍؼخ األهاضٟ ػٍٝ ٔٙو ٍغً ٠ٚؼوف ثٕٙو غؤبطخ، ث١ٕٙب  .35

؛ 174، 1ٓخ. ٠بلٛد اٌؾّٛٞ، ِؼغُ اٌجٍلاْ، طٚث١ٓ لوطجخ ػْوح فواٍـ ٚاػّبٌٙب ِزٍٖخ ثأػّبي لوطج

 .53، 1ٓاٌؾ١ّوٞ، اٌوٚٗ اٌّؼطبه، ط

َ(، اإلؽبطخ فٟ 1374٘ـ/776اثٓ اٌقط١ت، ٌَبْ اٌل٠ٓ أثٛ ػجلهللا دمحم ثٓ ػجلهللا ثٓ ٍؼ١ل )د .36

 .54، 3َٓ(، ط2333٘ـ/1424، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، )ث١وٚد، 1افجبه غؤبطخ، ط

 .235، 2ٓاثٓ ػناهٞ، اٌج١بْ اٌّغوة، ط .37

أّج١ٍ١خ: ٟٚ٘ ِٓ اٌّلْ اٌمل٠ّخ فٟ االٔلٌٌ، ٚإً ر١َّزٙب ا١ّبي، أٞ اٌّل٠ٕخ إٌّجَطخ، ٟٚ٘  .38

اؽلٜ ػٛإُ االػبعُ فٟ ػٙل اٌوِٚبْ، ٌّب ر١ّيد ثٗ ِٓ االٍٛاه اٌؾ١ٖٕخ ٚاهضٙب اٌؼبِوح ثبٌجَبر١ٓ 

َ(، اٌَّبٌه 1394٘ـ/487االٔلٌَٟ )دٚاٌيهٚع اٌىض١وح. اٌجىوٞ، أثٛ ػج١ل هللا ػجلهللا ثٓ ػجلاٌؼي٠ي ثٓ دمحم 

 .934-933، 2َٓ(، ط1992٘ـ/1374ٚاٌّّبٌه، ال.ط، )ال.ِه، 

 .237، 2ٓاثٓ ػناهٞ، اٌج١بْ اٌّغوة، ط .39

 .387، 1ٓ؛ ػٕبْ، كٌٚخ اإلٍالَ، ط238، 2ٓاثٓ ػناهٞ، اٌج١بْ اٌّغوة، ط .43

، 1بهرُٙ، ط؛ اٌَبِوائٟ ٚآفوْٚ، ربه٠ـ اٌؼوة ٚؽض44، 2ٓاثٓ ػناهٞ، اٌج١بْ اٌّغوة، ط .41

ٓ323. 

 .234، 2ٓاثٓ ػناهٞ، اٌج١بْ اٌّغوة، ط .42

َ(، ربه٠ـ كِْك، رؼ، ػّوٚ 1176٘ـ/571اثٓ ػَبوو، أثٛ اٌمبٍُ ػٍٟ ثٓ اٌؾَٓ ثٓ ٘جخ هللا )د .43

، 35َ(، ط1995٘ـ/1415ثٓ غواِخ اٌؼّوٞ، ال.ط، كاه اٌفىو ٌٍطجبػخ ٚإٌْو ٚاٌزٛى٠غ، )ث١وٚد، 

ٓ448. 

ثٓ ػجلاٌوؽّٓ ثٓ ِؼب٠ٚخ ثٓ ْ٘بَ ثٓ ػجلاٌٍّه ثٓ ِوٚاْ، ٠ىٕٝ أثب ػجلاٌوؽّٓ ثٓ اٌؾىُ ثٓ ْ٘بَ  .44

َ(، ٍّٟٚ ػجلاٌوؽّٓ 821٘ـ/236اٌّطوف، اِٗ اَ ٌٚل اٍّٙب ؽالٖٚ، رٌٛٝ االِبهح ثؼل ٚفبح ٚاٌلٖ ٍٕخ )

ٍٕخ(، اػزٕٝ ثبٌؼّواْ ٚثٕبء اٌَّبعل، ٚا٘زُ 31األٍٚظ، ٚ٘ٛ هاثغ أِواء ثٕٟ أ١ِخ، أٍزّود اِبهرٗ )

؛ اٌن٘جٟ، ١ٍو اػالَ 114-113، 1َٓ(. اثٓ االثبه، اٌؾٍخ ا١ٌَواء، ط852٘ـ/238ٛفٟ ٍٕخ )ثبالكة، ر

 .263، 2َٓ(، ط1985٘ـ/1435، ِإٍَخ اٌوٍبٌخ، )ث١وٚد، 3إٌجالء، رؼ، ّؼ١ت االهٔبؤٚط، ط

َ(، اٌّمزجٌ ِٓ أثٕبء 1376٘ـ/469اثٓ ؽ١بْ، ؽ١بْ ثٓ فٍف ثٓ ؽ١َٓ ثٓ ؽ١بْ االِٛٞ)د .45

َ(، 1973٘ـ/1393ك ػٍٟ ِىٟ، ط.ال، اٌّغٌٍ األػٍٝ ٌٍْإْٚ اإلٍال١ِخ، )اٌمب٘وح، االٔلٌٌ، رؼ، ِؾّٛ

 .382، 1ٓط

، 2؛ اٌقٍف، ٔظُ ؽىُ اال١٠ِٛٓ، ط382، 1ٓاٌَبِوائٟ ٚآفوْٚ، ربه٠ـ اٌؼوة ٚؽضبهرُٙ، ط .46

ٓ863. 

ه ثٓ ػجلهللا ثٓ دمحم ثٓ ػجلاٌوؽّٓ ثٓ اٌؾىُ ثٓ ْ٘بَ ثٓ ػجلاٌوؽّٓ ثٓ ِؼب٠ٚخ ثٓ ْ٘بَ ثٓ ػجلاٌٍّ .47

َ(، ارَّذ اِبهرخ ثبٌضؼف 888٘ـ/275ِوٚاْ، ٠ىٕٝ أثب دمحم، اِٗ اَ ٌٚل اٍّٙب ػْزبه، رٌٛٝ االِبهح ٍٕخ )

، 1َ(. اٌؾ١ّلٞ، عنٚح اٌّمزجٌ، ط912٘ـ/333ٍٕخ(، رٛفٟ ٍٕخ )25ٚاالضطواة ٚاٌفزٓ، اٍزّود اِبهرٗ )

 .155، 14ٓ؛ اٌن٘جٟ، ١ٍو اػالَ إٌجالء، ط12ٓ

َ(، اٌىبًِ فٟ 1232٘ـ/١633ٓ ػياٌل٠ٓ ػٍٟ ثٓ اثٟ اٌىوَ ا١ٌْجبٟٔ)داثٓ االص١و، أثٛ اٌؾَ .48

، 6َ(، ط1997٘ـ/1417، كاه اٌىزبة اٌؼوثٟ، )ث١وٚد، 1اٌزبه٠ـ، رؼ، ػّو ثٓ ػجلاٌَالَ رلِوٞ، ط

ٓ451. 

 .573، 1ٓاٌّموٞ، ٔفؼ اٌط١ت، ط .49

 .232، 2ٓاثٓ ػناهٞ، اٌج١بْ اٌّغوة، ط .53

 .868، 2ٓٔظُ ؽىُ اال١٠ِٛٓ، ط ؛ اٌقٍف،685، 1ٓػٕبْ، كٌٚخ اإلٍالَ، ط .51

 .212، 2ٓاثٓ ػناهٞ، اٌج١بْ اٌّغوة، ط .52

 .298، 1ٓاٌىزبٟٔ، اٌزْج١ٙبد، ط .53

ْ٘بَ ثٓ اٌؾىُ اٌَّزٕٖو ثبهلل ثٓ ػجلاٌوؽّٓ إٌبٕو ثٓ دمحم ثٓ ػجلهللا ثٓ ػجلاٌوؽّٓ األٍٚظ ثٓ  .54

ُٕجؼ اٌجْى١َٕخ ث٠ٛغ  اٌؾىُ ثٓ ْ٘بَ ثٓ ػجلاٌوؽّٓ اٌلافً، ٠ىٕٝ أثب ا١ٌٌٛل، ٌمجٗ اٌّإ٠ل ثبهلل اِٗ اٚ ٌٚل اٍّٙب 

ٕٖٛه ٚأٚالكٖ ِٓ ثؼلٖ ٚوبٔذ ِلح فالفزٗ َ(، ٚاٍزٌٛٝ ػٍٝ كٌٚزٗ اٌؾبعت ا976ٌّ٘ـ/366ٌٗ ثبٌقالفخ ٍٕخ )
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، 1؛ اٌضجٟ، ثغ١خ اٌٍّزٌّ، ط17، 1َٓ(. اٌؾ١ّلٞ، عنٚح اٌّمزجٌ، ط1338٘ـ/399ٍٕخ(، ؽزٝ ٍٕخ )33)

ٓ21. 

 .238، 1ٓاثٓ اٌفوضٟ، ربه٠ـ ػٍّبء االٔلٌٌ، ط .55

ٖٛه، اِٗ دمحم ثٓ ػجلهللا ثٓ اثٟ ػبِو ثٓ ا١ٌٌٛل اٌّؼبفوٞ اٌمؾطبٟٔ، ٠ىٕٝ أثب ؽفٔ، ٌٚمت ثبٌّٕ .56
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