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 هـ(364ألبي عوز يىسف بن عبذاهلل بن حموذ بن عبذالرب القزطبي )ت       
 االء نافع جاسن أ.م.د                                   

 جاهعة بغذاد / هزكز إحياء الرتاث العلوي العزبي            
 املستخلص  

الحمد هلل رِب العالميف والصالة والسالـ عمى نبينا دمحم سيد المرسميف ، وشفيعنا يوـ 
 الديف ، وألو الطيبيف الطاىريف ومف تبعيـ إلى يـو الديف وبعد .....

الماضي وذكرى وعبرة ودراسة لما مّر عمى الدوؿ  إّف التاريخ ىو سجل لحوادث
وألعماؿ العظماء ، وقد أنجبت األمة العربية اإلسالمية الكثير مف العمماء واألبطاؿ والوالة 
والمؤرخيف الذيف برزت كتاباتيـ ، والتي أتسمت باألصالة في الفكر والتعمق   في فيـ العمـو 

ذلؾ عمى غزارة مؤلفاتيـ في مجاؿ الفقو والتفسير األسالمية والسعو في االطالع ، وقد عكس 
 والحديث والتاريخ والفمسفة .

ولدراسة التاريخ البد مف الدقة في نقمِو وضبطو ، وقرأتو وتمحيصو وتدقيقو وتنقيتو 
مما أختمط بو ،ليخرج مشرقًا ناصعًا ،فينفع الناس قاؿ تعالى : )فأّما الّزبُد فَيذَىُب ُجفاًء َوأّما َما 

 فُع الّناس َفيمكُث في األرَض َكذلؾ َيضرُب هللُا األمثاَؿ ( *.َين
وأّف دراسة الروايات التاريخية بكتاب ابف عبدالبر تكاد تكوف قميمة وصعوبة بأنتقائيا، 
تناولنا فييا الجانب السياسي ، والحضاري ، واألجتماعي ، واالقتصادي مف خالؿ ذكره 

 لراشديف ، واألموييف ، والعباسييف .لألحاديث الشريفة وتواريخ الخمفاء ا
Abstract                                      

Science of history have filled a great deal of attention of scholars and 
intellectuals, particularly those who were interested in studying the 
religious sciences, the study of literature and Meshmlh of evidence of 
poetry and prose, as in the book of joy councils and Anas councils Ibn 
Aadalbr Cordovan, and included a book on the number of political 
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novels and listing matches of books and letters that were among the 
Aalmilok princes and caliphs and governors, workers and Matkdmh 
tips of state administration, and there is the cultural aspect in which 
he stated janitorial and eyebrow and what are the reasons and put it 
in the Arab Islamic state, social and novels dealt with how to give 
gifts, their causes and their meanings, and visit the patient Tattabrmen 
the duties of a Muslim is recognized for his brother, and the reference 
to the likeness and etiquette and Kiffa accompanying likeness 
Furthermore mentioned to some accounts, including economic fraud in 
the sale and how to get a living through the practice of agriculture in 
the Arab-Islamic state                                   .                                                                                          
Although the book of Ibn Abd al-Barr included different stages of the 
Arab Islamic state since the early Islamic era, which included Alas 
Prophet Muhammad, peace be upon him, and age-Rashidi, the 
Umayyad and Abbasid                                        .                                                                       

 
                             

 سيرته  المبحث األول :
 أواًل  :  إسمُو وكنيتُو ولقبُو  :

، مف كبار حفاظ الحديث ،  (6)يوسف بف عبدهللا بف دمحم بف عبدالبر النمري أبو عمر 
 (6)ءات ،والفقو ، والحديث ، والرجاؿفقيو ، حافع ، مكثر عالـ بالقرا

 ثانيًا  : نشأتو 
ىػ ، وعاش في كنف 868ولد ابف عبد البر في الرابع والعشريف مف ربيع األخر سنة 

الثانية عشر مف  أسرة معروفة، ُعرؼ والدُه بالفقو وىو مف فقياء قرطبة ،توفي وىولـ يتعد سنوُ 
 (8)ىػ .883عمره وذلؾ سنة 
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تمقى عمومو في مدينة قرطبة وىي أعظـ المدف األندلسية في ذلؾ الوقت  ،عمى يد 
ُجمة مف عمماء عصره ومف الشيوخ القادميف إلييا ، برز وتفوؽ وأصبح ُمممًا بعموـ عدة كالفقو 

ألنقطاع أليو وصرؼ النظر عف ودأب في طمب العمـ وا (4)والحديث والتاريخ واألدب وغيرىا.
، وعبد الوارث  (5) فسمع مف أبو القاسـ خمف بف القاسـ الحافع  (4.)مف أمور الدنيا ومغرياتيا 

، وأحمد بف  (8)، وأبو عمر أحمد بف دمحم بف الجسور  (7)، وسعيد بف نصر ( 6)بف سفياف 
،وأحمد بف ( 66)عبدهللا القاضي  ، ويونس بف (63)، وأبو الوليد أبف الفرضي ( 9)عبدهللا الباجي 

، وما أف بمغ ( 68)، وأحمد بف عبدالممؾ بف ىاشـ  (66) دمحم بف عبدهللا المقرىء الطممنكي
التي سببت قتل بعض عممائيا وأدبائو  (64)الثالثيف مف عمره حدثت في قرطبة الفتنة البربرية

األندلسية األخرى، وكاف ابف  وتشريد وىجرة البعض األخر مف العمماء خارج قرطبة إلى المدف
عبد البر أحد ىؤالء العمماء الذي ترؾ قرطبة وجاؿ في األندلس وبعد فقداف األندلس وحدتيا 
إنقسمت إلى عدة واليات وعّمت فييا الفتف واألضطرابات مما جعمُو  يتجوؿ في غرب األندلس 

قاسـ بف عيسى أبو العباس ، فسمع أحمد بف  (65)ومشرقيا فالتقى بعممائيا وأخذ الكثير منيـ 
سماعيل بف عبدالرحمف أبو القرشي العامري ( 66)المقرىء األقميشي  ، وسممة بف سعيد  (67) ، وا 

،وعبدهللا بف دمحم بف  (69)، وعبدهللا بف دمحم بف عبدالرحمف بف أسد الجيني البزاز ( 68)األستجي 
بف  ، وعبدالرحمف (66)ي الوىراني ، وعبدالرحمف بف عبدهللا بف خالد اليمدان (63)عبدالمؤمف 

،  (68) ، وعبدالرحمف بف يحيى بف دمحم أبو زيد العطار (66)مرواف الَقَنازعي أبو المطرؼ
وىناؾ الكثير مف  (65) ، عمي بف إبراىيـ بف حمويو الشيرازي  (64)وعبدالعزيز بف أحمد النحوي 

 .( 66)الشيوخ الذيف قرأ عمييـ أبو عمرو وروى عنيـ 
أبي عمرابف عبدالبر دانية وىي إحدى مدف األندلس التي جاؿ بيا وقضى فترة سكف 

ف مؤلفاتو ىذه ساعدت عمى شيرتو في دانية مما جعل  البئس بيا ألف معظـ كتبو فييا ،وا 
، إاّل إنُو لـ يبق  (72)طمبة العمـ يأتوف إلييا لمتمقي والسماع عمى أبي عمرو ابف عبدالبر 

إلى بطميوس  وتـ إستقبالو إستقبااًل كريمًا في عيد المظفر بف األفطس بقيت حياتو بيا أنتقل 
، ولمكانتو وفضمو والُه المظفر قضاء األشبونة وشنتريف وىما مف أكابر مدف األندلس   (68)
(69 ). 
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 ثالثًا  :  مؤلفاتو :
القرطبي أحد المصنفيف الذي أمتاز بغزارة نتاجو العممي فصنف  ُعرؼ ابف عبدالبر

مؤلفاتو في عموـ الفقو والحديث والتاريخ والسير واألنساب واألدب وغيرىا ، لذا ناؿ إستحساف 
عمماء عصره مف محدثيف وفقياء ، ويقوؿ أبف خمكاف )) كاف أبو عمر رحمُو هللا موفقًا في 

ومف مؤلفاتو مرتبة حسب األحرؼ األبجدية ( 83)هللا بكتبو (( التأليف معانًا عميو ،وقد نفع 
 األتي  :

 .(86)ػ  األجوبة الموعبة في األسئمة المستغربة  
 ( 86)  ختصار التمييدء األمصار ، وىو أػ  األستذكار في شرح مذاىب عمما

 (88) ػ األستيعاب في طبقات األصحاب ، مجمداف في تراجـ الصحابة .

 (84.)  ي الفرائضػ اإلشراؼ ف
  ( 85.) ػ األكتفاء في قراءة نافع وأبي عمرو بف العالء والحجة لكل منيما

 (86.) ػ األنباه عمى قبائل الرواة 
ػ األنتقاء في فضائل الثالثة األئمة الفقياء : مالؾ والشافعي وأبي حنيفة رضى هللا 

 ( 87.)عنيـ 
 ( 88.) ىػ 6848القاىرة سنة ػ األنصاؼ فيما في بسـ هللا مف الخالؼ ، طبع ب

 (89.)ػ أخبار أئمة األمصار سبعة أجزاء 
 (43.)ػ أختالؼ أصحاب مالؾ بف أنس ، وأختالؼ رواياتيـ عنُو أربعة وعشروف جزءًا 

 (46)ػ أختصار تاريخ أحمد بف سعيد . 
 (46.) ػ أختصار التحرير

 (48.)ػ أسماء المعروفيف بالكنى ، سبعة أجزاء

 (44.) ألخدافػ البستاف في ا
 (45.)ػ بيجة المجالس ، وأنس المجالس وىو موضوع بحثنا 

 (46.) ػ البياف عف تالوة القرأف
 (47.) ػ التجريد ، والمدخل إلى عمـ القراءات بالتجويد

 ( 48.)ػ التقصي لما في الموطأ مف حديث الرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، أربعة أجزاء 
                                          (49.)ف المعاني واألسانيد ، موسوعة في فقو الحديث ػ التمييد لما في الموطأ م
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 (53.)  ػ  جامع بياف العمـ وفضمو
 (56.)ػ جميرة األنساب 

 ( 56. )ػ الدرر في أختصار المغازي والسير 
 (58.)ػ رسالة أدب المجالسة وخوض المساف 

 (54.)ػ شرح زىديات أبي العتاىية 
 (55.)ػ الشواىد في إثبات خبر الواحد 

 ( 56. ) ػ العقل والعقالء ، وماجاء في أوصافيـ عف الحكماء والعمماء 
 (57.)ػ فيرست شيوخو

 ( 58)رسالة صغيرة في األنساب ػ القصد واألمـ في التعريف بأصوؿ العرب والعجـ  
 (59. ) ػ الكافي في الفقو  

 ( 63. ) ػ نزىة المستعيف ، وروضة الخائفيف 
 رابعًا : وفاتو 

لقد بقى أبف عبدالبر يتنقل بيف مدف األندلس )دانية وبمنسية وشاطبة ( فوافاُه أجمُو في 
 .( 66) ىػ عف عمر يناىز خمسة وتسعيف عامًا وخمسة أياـ 468مدينة شاطبة سنة 

 
 المبحث الثاني :   

 أواًل    :     منيجُو في الكتاب
جميع قراءاتو في ميداف األدب بكتابو )بيجة المجالس ، جمع أبف عبدالبر القرطبي 

وأنس المجالس( ،أي إنُو كتاب أدب أمتاز باألسموب واأللفاظ البسيطة الجميمة ، وقد قسـ 
( بابًا ،كل منيا يضـ معنى مف معاني الديف أو الدنيا ، 686كتابُو إلى عدد مف األبواب بمغ )

في كتابي مف األمثاؿ ، واألبيات النادرة ، والحكـ  بما يناسب المعنى نحو قولو ))وقد جمعتُ 
البالغة ، والحكايات الممتعة في فنوف كثيرة وأنواع جمة ، مف معاني الديف والدنيا ، ماأنتيى 
إليو حفظي ورعايتي ، وضمتُو روايتي وعنايتي ، ليكوف لمف حفظُو ووعاُه ،وأتقنُو وأحصاُه زينًا 

، وشحذًا لذىنو وىاجسو ، فاليمر بو معنى في األغمب مما في مجالسو ، وأنسًا لُمَجالسو
ُيذاكر بو ، إال أورد فيو بيتًا نادرًا ، أو مثاًل سائرًا ، أو حكاية مستطرفة ، أو حكمة ُمستحسنة 
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، يحسُف موقع ذلؾ في األسماع ، ويخّف عمى النفس والطباع ، ويكوف لقارئو أنسًا في الخالء 
 (  .66ء، وصاحبًا في األغتراب ، كما ىو َحمُي بيف األصحاب(()، كما ىو زيف لُو في المال

وأبتدأ كتابُو بالبسممة والصالة عمى نبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، والشكر والثناء هلل تعالى ولرسولو 
عمى ملسو هيلع هللا ىلص نحو قولو ))أما بعد : فإّف أولى ماأبتدىء بو كتاب ، وأفتتح بو خطاب ، حمُد هللا 

جزيل األئو ، وشكره لجميل بالئو ، ثـ الصالة عمى خاتـ أنبيائو ...ورسمو صموات هللا عمييـ 
أجمعيف ، وسالـُ عمييـ في العالميف وبركاتو . والحمد هلل الذي ىدانا لالسالـ ، وفضمنا عمى 

 (. 68جميع األناـ ، وَجعمنا مف أمِة دمحم نبيو عميو الصالة والسالـ(()
عمى األستشياد لكل باب مف األبواب بأيات قرأنية ، وأحاديث نبوية  وكاف حريصاً 

شريفة ، وشواىد شعرية ، ونثرية ،نحو قولو )) وقد ّقربتُو ، وبوبّتُو ليسيل حفظو ، وتقرب 
(أّي إّف 64مطالعتو ، وأفتتحت أكثر أبوابو بحديث الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص تبركًا بتذكره،وتيمنًا باثاره(()

اب كتاب أدب حوى عمى الحكـ ، واألمثاؿ ، والمناظرات لفترات وأزماف مختمفة مف خالؿ الكت
 ذكره الروايات مايتعمق بالخمفاء الراشديف ، واألموييف ، والعصر العباسي األوؿ .

 وأمتاز منيج أبف عبدالبر القرطبي في كتابو بيجة المجالس ، وأنس المجالس األتي :
المؤرخيف بكثر األسانيد لمرواية الواحدة وذلؾ ألجل التوثيق ،  ػ  أتبع منيجًا كغيره مف

نحو قولو )روى ابف نعيـ عف الحسف بف صالح عف سماؾ عف عكرمة عف أبي عباس قاؿ 
(، أو قولو لمرواية بسند واحد بذكر الكنية بدوف ذكر االسـ الكامل لمراوي كقولو )قاؿ 65...()

السـ الكامل لمراوي وىذا يخدـ الباحث والقارىء نحو قولو (، أو قولو أحيانًا ا66أبو الَزناد()
( أو قولو لقب 68( ،وقولو أيضًا )قاؿ شعيب بف حرب ()67)قاؿ دمحم بف سالـ الجمحي ()

 ( .69الراوي فقط نحو قولو )قاؿ الرّياشي ()
أما بالنسبة إلى ذكره ألسناد األبيات الشعرية يكوف أحيانًا أكثر مف واحد نحو قولو 

نشدني خمف بف قاسـ ،قاؿ:أنشدنا دمحم بف عبيدهللا الصيالني ، قاؿ : أنشدنا عمي بف سميماف )أ
( ويكوف ذكرُه أحيانًا األسـ كاماًل نحو قولو )قوؿ الشاعر عبد الّشارؽ بف 73األخفش ( )

(، 76(، وقولو أيضًا )قوؿ َقَطري بف الُفَجاءة التميمي الخارجي ()76عبدالعزى الُجيني( )
(، وقولو )قاؿ أبف 78انًا أخرى يذكر المقب لمشاعر كقولو )قاؿ ابف الّسمماني()وأحي

 ( .  75()قاؿ أبو العتاىية()74المبارؾ()
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أستعمل مفردات عمـ الجرح والتعديل وألفاظ السند نحو قولو  
(،وأحيانًا أخرى يستعمل ألفاظ عائمة  79(،أو )قاؿ()78(،و)روى()77(،و)حدثنا()76)أخبرنا()

( 86( ،و)قاؿ أخر()86( ، و)قاؿ الشاعر()83ه تتعب الباحث كقولو )ومنيـ مف قاؿ()وىذ
 (  .84(،و)أنشدني بعض شيوخي رحميـ هللا ()88،)قاؿ بعض الحكماء()

 ( .86( ، و)قاؿ()85ػ  يستعمل إبف عبدالبر لذكر األبيات الشعرية بقولو )أنشد()
التي ترد منيا إحالت إلى بعض مؤلفاتو وىذه  ورد عند ابف عبدالبر في كتابو بعض اإلحالت 

اإلحاالت تساعد الباحث أحيانًا عند البحث عف تمؾ الروايات أو بعض األبيات الشعرية كقولو 
( ، ونحو قولو لإلحالة لمؤلفاتو 87)في أبيات ذكرتيا في باب )ذكر الدنيا( مف ىذا الكتاب()

( ، وقولو أيضًا 88اف لـ أذكرىا ىاىنا ())وفي التمييد أبيات في ىذا المعنى ذوات عدد حس
)وقد أوضحنا في كتاب التمييد معنى الحديث وغيره في الضيافة وذكرنا قوؿ مف أوجبيا ومف 

(، وقولو )وقد أفردنا في كتاب بياف العمـ ،بابًا فيما تجوز فيو المناظرة 89ندب إلييا ..()
أوردنا فييما مف األثار عف السمف وأئمة والجداؿ وبابًا فيما تكره فيو المناظرة والمجادلة و 

 ( .93الخمف مافيو كفاية وبياف، والحمدهلل وىو المستعاف ()
يتمتع  ابف عبدالبر بمنيج نقدي فيّعمق عمى بعض الروايات التي يذكرىا مرجحًا  

(، أو عمى 96أحدىما نحو قولو )قاؿ ُعروة بف أذينة ، أو بكر بف أذينة ،وىو الصحيح()
ات الشعرية نحو قولو )ومما ينسب إلى الشافعي رضي هللا عنُو ، وقيل سيل بعض األبي

)وقد جمع منصور الفقيو ىذا المعنى في أقل نظـ فقاؿ (،أو قولو96وراؽ ، وهللا أعمـ()ال
،وتعميقُو عمى الشعر بقولو )شعُر حسُف النظـ مميح المعنى ، رأيُت إيراده لحسنو  (98)..(
( وقولو 95(، ويعمق أحيانًا أخرى بقولو )وروى لعمار الكمبي ، وأظف مف شعره ىذا()94()

 (96أيضًا )... وفييا أبيات لـ أذكرىا ألني أظنيا مضافة مفتعمة ()
ف عبدالبر في كتابو والتي أستقى منيا معموماتو ػ  بالنسبة لمموارد التي أستعمميا اب

فإنيا كثيرة جدًا قمما يذكرفييا أسـ المؤلف مع اسـ الكتاب نحو قولو )في أبيات قد ذكرتيا في 
(،ولكف غالبًا يذكر الكنية نحو قولو )قاؿ أبو 97باب أبف عباس مف كتاب الصحابة()

( ، وقولو )قاؿ دمحم بف أبي حاـز 99(، أو األسـ كقولو )قاؿ محمود الوراؽ ()98ِشمر()
 (.            636( أو قولو المقب )ذكر المدائني ()633()
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 الروايات التاريخية ثانيًا  :
ُيعد كتاب بيجة المجالس  ونزىة المجالس إنُو كتاب أدب ولكف وردت فيو عدد مف 

 لمدلوالت التاريخية القيمة وتـ تقسيميا كاألتي : الروايات التاريخية ذات ا
 ػ الروايات التاريخية  السياسية .
 ػ الروايات التاريخية الحضارية .
 ػ الروايات التاريخية األجتماعية .
 ػ الروايات التاريخية األقتصادية .

 
 أواًل  : الروايات التاريخية السياسية  :

تتضمف الكتب الرسمية بعثيا المموؾ بعضيـ ذكر ابف عبدالبر بعض الروايات التي 
إلى البعض األخر ،والى بعض األمراء أوالخمفاء أو الشخصيات األخرى ،وتذكر فييا بعض 
الوصايا كما ذكرأردشير بف بابؾ لممموؾ لمحفاظ عمى الماؿ العاـ ألنُو صيرورة الدولة 

التالعب بيا نحو قولو رسالة  وديمومتيا لبناء أسس وأركاف الدولة ، وأّنيا حق الرعّية وعدـ
أدشير بف بابؾ إلى المموؾ ) َمثل الُممؾ الذي يأخذ أمواؿ رعيتو وُيجحف بيـ ، مثل مف يأخذ 

 (. 636الّطيف مف أصوؿ ِحيطانو ، فيّطيُف بو سطوحو فيوشؾ أف تقع عميو البيوت ()
ألبنائيـ ومف الكتب الرسمية حوؿ كيفية إدارة الدولة يوجو بعض الخمفاء وصاياىـ 

دارتيا يقوؿ )أعِط  نحو قولو  أعطاء معاوية بف أبي سفياف ألبنو يزيد حوؿ تسممو لمسمطة وا 
مف أتاؾ صادقًا بما تكره ، كما تُعطى مف أتاؾ بما تحب ،وأعمـ أنُو إذا أعطى األمير عمى 

ُو عف (.ونقل لنا قوؿ الوليد عبدالممؾ عف أبيو إستفيام638اليوى ال عمى الغنى فسد ممكو ()
السياسة )قاؿ الوليد بف عبدالممؾ ألبيو عبدالممؾ : ياأمير المؤمنيف ماالسياسة ؟فقاؿ ىيبة 

 (.634الخاصة مع شدة عفتيا ، وأقتياد قموب العامة باألنصاؼ منيا ()
وكذلؾ أشار إلى الرسائل التي ُتبعث مف قبل الوالة لمخمفاء لبياف الحالة في الوالية 

ميغ إرشاد وصية الخميفة ليـ وكيفية إدارة الوالة ليا كقولو )كتب التي يحكموىا ألجل تب
عبدالممؾ بف مرواف إلى الحجاج :صف لي الفتنة حتى كأني أراىا رأي العيف ، فكتب إليو : 
لوكنت شاعرًا لوصفتيا لؾ في شعري ، ولكني أصفيا لؾ بمبمغ رائي وعممي ، الفتنة تمقُح 

أ كتابو ،قاؿ :إف ذلؾ لكما وصفُت ،فخذ مف قبمؾ بالجماعة بالنجوى وتنتج بالشكوى ، فمما قر 
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، وأعطيـ عطايا الُفرقة ،وأستعف عمييـ بالفاقة، فإنيا نعـ العوف عمى الطاعة ، فأخبر بذلؾ 
( ونحو قولو عامل كتب إلى 635أبو جعفر المنصور فمـ يزؿ عميو حتى مضى لسبيمو ()

)إّف مدينتنا قد أحتاجت إلى مرّمة ،فكتب إليو عمر بف عبدالعزيز رضى هللا عنُو يقوؿ لُو :
 (.  636عمر : حّصف مدينتؾ بالعدؿ ،ونّق طريقيا مف الظمـ ))

                                                   
وزيادًة إلى ذلؾ وردت روايات لبعض حاالت الظمـ والجور في العصر الجاىمي مف 

لفجار(التي شيدىا الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص والتي تعتبر مف خوض العرب بمعارؾ عدة فذكر )حرب ا
نما سميت بذلؾ ألنيا كانت في األشير الحـر  الحوادث المؤثرة في تاريخ مكة ، وىي أفجرة وا 

( ، مبينًا سبب مشاركة الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص بيذه الحرب نحو قولو )فأما حرب الفجار فكانت بيف 637)
عة وبيف قريش وذلؾ أف بني عامر بف صعصعة طالبوا أىل الحـر مف بني عامر بف صعص

قريش وكنانة بجريرة الّبراض بف قيس في قتمو عروة الرجاؿ ،وكاف الّبراض خميعًا فتكًا ، 
فأقاميـ إلى حربيـ ،فألزموىـ ذنب غيرىـ ظالميف ليـ ،فمذلؾ شيدىا رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ألنيـ 

 (.638ـ وديارىـ وأمواليـ وُنصروا بحضور النبي ملسو هيلع هللا ىلص( )دافعوا عف أنفسي
وكذلؾ ذكر معركة أخرى موضحًا فييا إنتصار الحق عمى الباطل أاّل وىي نصرت 
العرب عمى الفرس وبوجود الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص وىي معركة ذي قار )وىي المعركة التي حدثت بيف 

صر فيو العرب ، وذلؾ بسبب غضب كسرى أبرويز عمى العرب والفرس في العراؽ وانت
النعماف بف المنذر ممؾ الحيرة ،وقد أوغر صدره عميو زيد بف عدي ألنُو قتل أباُه عدي بف زيد 
فمجأ النعماف إلى ىانىء بف مسعود الشيباني فاستودعُو أىمُو ومالُو وسالحُو ،ثـ عاد وأستسمـ 

لى ىانىء بف مسعود يطمب إليو تسميمو وديعة لكسرى فسجنُو ثـ قتمُو ، وأرسل كسرى إ
النعماف ،فأبى ىانئء بفعيا ، فغضب كسرى عمى بني شيباف وعـز عمى إستئصاليـ ، فجيز 
لذلؾ جيشًا ضخمًا مف األساورة الفرس يقودىـ اليامرز التستري،ومف قبائل العرب الموالية لُو ، 

ياد وعند مجىء ال فرس ومعيـ الجنود والفيمة عمييا مف تغمب والنمر بف قاسط وقضاعة وا 
األساورة فالتحموا بأرض ذي قار، ودارت المعركة وماأف أشتدت الحرب بينيـ إنكسر الفرس 

( ،فيقوؿ ابف عبدالبر 639وأنتصر العرب إنتصارًا عظيمًا ،وأنتصفت فيو العرب مف العجـ ()
ة ذي قار قبل وقعة بدر عنيا )قاؿ أبو المنذر ىشاـ بف دمحم بف السائب الكمبي : كانت وقع
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بأشير ، والنبي ملسو هيلع هللا ىلص بالمدينة ، فمما بمغُو ذلؾ ، قاؿ : )ىذا أوؿ يـو إنتصف فيو العرب مف 
 (  663العجـ(()

وذكر أيضًا بعض ماحدث مف الظمـ والجورفي الدولة العربية األسالمية سواء مف 
لعمر بف الخطاب رضي هللا عنُو ،ويُل  الخمفاء أو األمراء أو الوالة نحو قولو قاؿ :)كعب

لسمطاف األرض مف سمطاف السماء فقاؿ عمر : إاّل مف حاسب نفسُو ، قاؿ كعب : والذي 
 (.    666نفسي بيده إنيا لكذلؾ إاّل مف حاسب نفسُو مابينيما حرؼ ()

وكما ىو الحاؿ عف ظمـ وجور الوالة أثناء واليتيـ، نحو قولو عف الخميفة األموي 
بف عبدالعزيز  يقوؿ )خرج عمر بف عبدالعزيز يومًا فقاؿ : ماشاء هللا :كاف الوليد بف  عمر

ُعتبة بالشاـ ، والحجاج بالعراؽ ، وُقرة بف شريؾ بمصر ، وعثماف بف حّياف بالحجاز ، ودمحم 
 (.666بف يوسف باليمف إمتالت األرض ظممًا وجورًا ( )

ة لقادة جيوشيـ بما يمتازوف بو مف قدرة وأشار ابف عبدالبرحوؿ كيفية أختيار الوال
وكفاءة نحو قولو )وّلى الحجاج دمحم بف القاسـ بف دمحم بف القاسـ بف دمحم بف الحكـ الثقفي ، 

 ( . 668قتاؿ األكراد فأبادىـ ،ثـ والُه السند واليند ، وقاد الجيوش وىو ابف سبع عشرة سنة ()
                                       

 ثانيًا  : الروايات التاريخية الحضارية 
ذكر ابف عبدالبر بعض الروايات الحضارية مف خالؿ التطرؽ إلى الحجابة والكتابة 

 والكتاب ، وىي مف الجانب األداري لمدولة العربية األسالمية .
ػ الحجابة  : تطرؽ ابف عبدالبر إلى الحجابة وىي إحدى التقسيمات األدارية لمدولة 6

ة األسالمية ،والحاجب ىو الذي يتولى اإلذف لمناس في الدخوؿ عمى السمطاف ، وكاف العربي
 (.664الخمفاء الراشدوف اليحجبوف أحدًا عف أبوابيـ ،)

ذكر ابف عبدالبر الحديث الشريف قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص :)مف َولى مف أمور الناس شيئًا 
 (.665ـ القيامة وعف حاجتو ،وَخّمتِو َوفاقتو()فاحتجب عف حاجتيـ ،إحتجب هللا عنُو يو 

بينما عرفت الحجابة في زمف الدولة االموية إتخذ خمفاؤىـ مف يقوـ بحفع أبوابيـ 
وسموا القائـ بذلؾ )الحاجب( ،وكاف الخميفة معاوية بف أبي سفياف أوؿ خميفة أموي إستحدث 

عمي بف أبي طالب )رضى هللا عنُو( وظيفة الحاجب بعد حادثة الخوارج التي قتل فييا الخميفة 
( ،يقوؿ أبف خمدوف 666،وذلؾ خوفًا مف أف تصيبيـ ماأصاب الخمفاء الراشديف وقتميـ .)
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)وأما مدافعة ذوي الحاجات عف أبوابيـ فكاف محظورًا بالشريعة فمـ يفعموُه ،فمما أنقمبت الخالفة 
ء بو في الدولة شأف إلى الممؾ ،وجاءت رسوـ السمطاف وألقابو، كاف أوؿ شىء بدى

الباب،وسده دونالجميور ،بما كانوا يخشوف عمى أنفسيـ مف أغتياؿ الخوارج وغيرىـ،كما وقع 
بعمر ، وعمي ، ومعاوية ، وعمرو بف العاص ، وغيرىـ ، مع مافتحُو مف إزدحاـ الناس عمييـ 

 (.667، وشغميـ بيـ عف الميمات، فاتخذوا مف يقوـ ليـ بذلؾ ، وسموُه بالحاجب()
ّف إستحداث ىذه الوظيفة كما كانت عند قياصرة الروـ وأكاسرة الفرس فذكر ابف  وا 
عبدالبر في كتابو لمحاجب الذي كاف عند باب كسرى بقولو )أقاـ رجل عمى باب كسرى سنة 
،فمـ يؤذف لُو ، فقاؿ لُو الحاجب :أكتب كتابًا وخففُو أوصمُو لؾ ،فقاؿ الأزيد عمى أربعة أسطر 

سطر األوؿ :األمل والضرورة أقدماني عميؾ ،وفي السطر الثاني : ليس مع العدـ فكتب في ال
صبر عمى الطمب وفي السطر الثالث : الرجوع بال فائدة شماتة األعداء ، وفي السطر الرابع 
ما الموئسة ،فوقع كسرى تحت كل سطر بأربعة األؼ درىـ ، فانصرؼ  : إما نَعـ مثمرة ، وا 

 (  668بستة عشر ألف درىـ ()
وقد أشار ابف عبدالبر إلى ُنصح األكاسرة لمحاجب وىنا يبيف دور المموؾ والخمفاء 
والسالطيف بكيفية األىتماـ بالرعية وعدـ تجاوز الحاجب بعممِو نحو قولو ) قاؿ بعض 
األكاسرة لحاجبو : التحجب عني أحدًا إذا أخذت مجمسي ،فإف الوالي اليحجب إاّل عف ثالث 

 (. 669ُيّطمع عميو ،أو بخل فيكره أف يدخل إليو مف يسألو ، أو ريبة(): عُي يكره أف 
ويذكر ابف عبدالبر عف الحجابة عند معاوية بف أبي سفياف نحو قولو )حجب معاوية  

أبا الّدرداء يومًا ،وحبسو عند بابو ،فقيل لُو : ياأبا الّدرداء : ويفعل ىذا بؾ وأنت صاحب 
 (.  663مف يأِت أبواب السمطاف َيُقـ وَيقعد ()رسوؿ هللا عميو وسمـ ؟فقاؿ : 

           
وزيادًة إلى ذلؾ أشار ابف عبدالبر لبعض الروايات التي تدور حوؿ أداب الحجابة 
واألىتماـ بأمر الحاجب أي إىتماـ الخميفة لكل مف يأتي عمى بابو لمعرفة أحواؿ الرعية نحو 

يف واّلُه مصر : يابني أُمر حاجبؾ يخبرؾ مف حضر بابؾ قولو )قاؿ مرواف ألبنو عبدالعزيز ح
كل يوـ ،فتكوف أنت تأذف وتحجب ،وأنس مف دخل عميؾ بالحديث فينبسط إليؾ ،والتعجل 

 (.  666بالعقوبة إذا أشكل عميؾ األمر،فأنؾ عمى العقوبة أقدر منؾ عمى إرتجاعيا ()
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شيد ببعض األبيات الشعرية ولـ يقتصر ابف عبدالبر عمى الروايات التاريخية بل أست
 يبيف فييا حجب الرعية عف الخمفاء والسالطيف نحو قولو :

 (666قاؿ عبُد العزيز بف ُزراَرة الكالبي : )
 دخمُت َعَمى معاويَة بف َصخر         َعَمى ِحيِف يئسُت مف الّدخوِؿ      
 الّدُخػػػػػوؿ عميو حّتى          َحَممُت محػػّمة الّرجػػػل الّذليلِ  ومانمتُ      
 وأغضيُت الجفوف عمى َقَذاىا           ولـ أنُظػػػر إلى قاِؿ وقيػػػلِ      
 فأدركُت الػػػػذي أّممػػػػُت منو           ُبمكٍث والخطَا زاُد العػػُجوؿِ      

 (668إلى عمر بف عبدالعزيز : )وقولو عف عبيد هللا بف عتبة بف مسعود 
 ياُعَمَر بَف ُعَمَر بف الخّطاب         إف وقوَؼ الحّر عند األبواب    
 يدفعُو البّواُب بعػػػػد البواب          َيعِدُؿ عند الحّر َقمَع األنَياب    

 (664وكتب أبو مسير إلى أبي جعفر دمحم بف عبدكاف ،وكاف قد ُحجب عمى بابو : )
ـِ أمِس َفمـ          تأذف َعَميؾ لي األستاُر والُحُجُب  إني      أتيُتَؾ لمّسال
 وقد عممَت بأني َلـ أَرّد َواَل         وهللا مػػػارّد إاّل الَحديُث واألَدُب    
 
 ػ الكتابة والُكتاب 6
 ي

عد الُكتاب والكتابة في الدولة العربية االسالمية إحدى التقسيمات األدارية ،والكتاُب  ُُ
( والكتابة مف 665مصدر ، والكتابُة ممف تكوف لُو صناعة ،والكِتبُة :إكتتاُبؾ كتابًا تنسخُو )

 أىـ الصناعات البشرية وىي الحد الفاصل بيف العصور التاريخية وعصور ماقبل التاريخ .   
وكاف ابف عبدالبريوضح ذلؾ باحاديث لمرسوؿ صمى هللا عميو قاؿ :)أتربوا الكتب 

 ( .666وَسّجوىا مف أسفميا فإنُو أنجح لمحاجة ( )
ويذكر أيضًا في بعض الروايات كيفية توجيو النصائح مف قبل الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص والخمفاء 
لكتابيـ أو لعماليـ في الواليات ،وذلؾ لتوسيع ثقافة ومدارؾ الكاتب وكيفية التعامل مع المغات 

قولو )كتب لرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص جماعة منيـ: أبي كعب ،وزيد  االخرى وكذلؾ لمصمحة الرعية نحو
بف ثابت،وعمي ،وعثماف،وحنظمة األسدي،ومعاوية،وعبدهللا بف األرقـ،وكاف كاتبُو المواظب لُو 
في الرسائل واألجوبة زيد بف ثابت ، وأمرُه رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أف يتعمـ السريانية ليجيب عنُو مف 
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(،وقولو في نصح الخميفة عمي بف أبي 667كتب إليو بيا ،فتعمميا في ثمانية عشر يومًا ()
طالب )رض( لكاتبو في كيفية تعمـ مبادىء الكتابة )قاؿ عمي بف أبي طالب رضي هللا عنُو 
لكاتبو عبيدهللا بف أبي راِفع: إذا كتبت فألف دواتؾ ،وأطل مف قممؾ ،وفرج بيف السطور،وقارب 

(،وكذلؾ نقل لنا توجييات الخميفة عمر بف عبدالعزيز إلى عمالو بشأف 668روؼ()بيف الح
االلتزاـ ببعض مبادىء الكتابة نحو قولو )كتب عمر بف العزيز إلى عمالو :إذا كتبتـ فأِرقوا 
األقالـ ،وأقموا الكالـ وأقتصروا عمى المعاني ،وقاربوا بيف الحروؼ ،تكتفوا مف القراطيس 

 . (669بالقميل ()
وحوؿ ُكتاب أىل الذمة ذكر ابف عبدالبر ىناؾ روايات تبيف عدـ تكميف أىل الذمة 
بوظيفة الكاتب ألنُو يستشار بو بأمور المسمميف نحو قولو )قدـ كتاب أبي عبيدة عمى عمر بف 
الخطاب ،وعندُه أبو موسى ،فقاؿ لُو: ياأبا موسى ،أدُع كاتب حتى يقرأ كتاب أبي عبيدة 

: إنُو اليدخل المسجد .قاؿ : ولـ، أُجنُب ىو ؟ قاؿ : ال َولكّنُو نصراني ،فصاح بالفتح .فقاؿ 
عميو صيحة وأنتيرُه ،وقاؿ : عزمت عميؾ إاّل عزلتُو ، ثـ قاؿ: التقربوىـ بعد أف أبعدىـ هللا 
،والتكرموىـ بعد أف أىانيـ هللا ، والتشاوروىـ بعد أف ّجيميـ هللا، قاؿ : أبو موسى : فعزلتُو 

( ، وقولو أيضًا بأستشارة بعض شيوخ الفقياء الخميفة المأموف ببعض القضايا 683ردتُو ()وط
الخاصة بيذا االتجاه )أستاذف عمى المأموف بعض شيوخ الفقياء ، فأذف لُو ،فمما دخل عميو 

خدمتو رأى بيف يديو رجاًل ييوديًا كاتبًا لُو عندُه منزلة وقربُو لقيامو بما يصرفُو فيو ويتوالُه مف 
،فمما رأُه الفقيو قاؿ : وقد كاف المأموف أومأ إليو بالجموس : أتأذف لي ياأمير المؤمنيف في 

 إنشاد بيت قبل أف أجمس قاؿ: نعـ فأنشدُه : 
 إّف الذي ُشرفَت ِمف أجمِو      َيزُعـ ىذا أنُو كاذُب                             

ثـ أمر حاجبُو بإخراج الييودي مسحوبًا  وأشار إلى الييودي ،فخجل المأموف ووجـ ،
بعاده ،وأاّل ُيستعاف بأحد مف أىل الذمة في شىء مف  عمى وجيو ،وأنفذ عيدًا باطراحو وا 

 (686أعمالو()
وىناؾ إشارة حوؿ تأديب الخميفة لُكتابو ،نحو قولو عف الخميفة العباسي أبو جعفر 

داره ، فأمر بإحضارىـ وتقدـ مف تأديبيـ ، المنصور )أّف أحزابًا مف الُكتاب ترددوا في ديواف 
فقاؿ واحد منيـ ،وىو يضرب :أطاؿ هللا عمرؾ ، وذكر األبيات الثالثة ،فعفا عنيـ وأمر 

                                                                                   (. 686بتخمّييـ ()
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 ماعيةثالثًا   : الروايات التاريخية األجت
ساعد مجىء األسالـ عمى توحيد أفراد المجتمع ونشر العدالة االجتماعية مبينًا في 
ستقراره ،وجاء بآداب كثيرة ومتنوعة تحقق سالمة بنياف المجتمع  ذلؾ مدى ثبات المجتمع وا 
المسمـ ،وتشارؾ في ترابطو وتعاونو : كتقديـ اليدايا ،والتزاور ،والجميس والمجالسة ،واأللتزاـ 

 لوعد ،وذلؾ حسب ماوردت مف روايات في كتاب بيجة المجالس .با
ػ  تقديـ اليدايا : تعبر اليدية عف الصالت األجتماعية التي كانت تربط العرب 6

بعضيـ ببعض أفرادًا وجماعات أقرباء وغير أقرباء ، ألف اليدية تعبر عف كسب المودة 
في اليدايا عند المسمميف وأىتماـ العرب واأللفة والمحبة وتدفع الحقد والضغينة وأف التصنيف 

في المشرؽ والمغرب بذلؾ مما ينقل لنا صورة إجتماعية صادقة ،ويعبر عف مظير مف 
 مظاىر الحياة في المناسبات التي تميزىـ عف غيرىـ .

ويذكر ابف عبدالبر في كتابو عف مفيوـ وىدؼ اليدية )اليدية مندوب إلييا وىي مما 
( وقولو أيضًافي فضميا )ومف فضل اليدية مع إتباع 688لعداوة ()تورث المودة وتذىب ا

 (684السّنة أنيا تزيل حزازات النفوس وتكسب الُميدي والميَدى إليو رنة في المقاء والجموس()
وأشاَر ابف عبدالبرالحديث الشريف عف اليدية نحو قولو قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : )اليديُة 

( ،وقولو )كاف 685وليكافىُء عميو() ،فمف أىدى إليو شىء فميقبمُو واليردُه،رزُؽ مف رزؽ هللا
 ( .686الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص يقبل اليدية،ويثيب عمييا أفضل منيا()

 (.687وىناؾ بعض الشعراء عبروا عف اليدية بابيات شعرية كقولو قاؿ: الشاعر )
 ُتَولُد فػػػػي ُقموُبيـ الِوَصاال      ىَدايا الناس َبعضيـ لبػػػػػعض               
 وتزرُع في الضمير ىوى وُوّدا             ويكُسُوىـ إذا َحَضروا َجماالَ       

ف اليدية تعبر عف صاحبو يقوؿ ابف عبدالبر قاؿ قتادة : ُيعرؼ سخف الرجل في  وا 
 سخف ىديتو،قاؿ ذلؾ في نعل أىديت إليو .

 (688ولي في ىذا : )
 ة الَمرء ُتدَرى في ىديتِو          واّلنوُؾ والمؤـُ فييا يظَيراف َمعاسخاف      
ـَ إذا أىػػػػػػدى َىدّيتُو             أبػػػػػػَدى نذالتُو فيو لمف ِسَمَعا        إّف المئي

وقولو أيضًا أىدى أبو إسحاؽ بف ىالؿ الصابى إلى عضد الدولة في يوـ ميرجاف 
 (689محكـ الصنعة وكتب إليو : )إصطرالبًا عمى قدر الدرىـ 
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ـِ أنَت ُتعميوِ       أىدى إليؾ بُنو الحاجاِت واحتشدوا         في ِميرجاف عظي
ـَ حيف رأى          ُسُمو قدِرَؾ عف شىء ُتساميوِ       لكػػػػػػّف عبَدَؾ إبراىي

عف الجوائز التي ييدييا السالطيف إلى أئمة أىل العمـ نحو قولو  وذكر ابف عبدالبر
 (. 643)كاف الحسف البصري رحمُو هللا يقوؿ :اليرد جوائزىـ إاّل أحمق أو ُمراِء ()

ػ  ومف المبادىء التي دعا إلييا االسالـ ىي زيارة المسمـ ألخيو المسمـ التي 6
المجتمع العربي االسالمي ،أشار إلييا ابف أصبحت مف العادات االجتماعية التي أنتشرت في 

عبدالبر في كتابو ونوه بو إلى الحديث الشريف قاؿ: رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص :)مف زار أخًا في هللا أو 
عادُه خاض الرحمة حتى يرجع وقاؿ هللا عز وجل لُو: أطبت وطاب ممشاؾ وتبوأت مف الجنة 

 ( .646منزاًل ()
لى زيارة المريض نحو قولو الحديث الشريف ،قاؿ الرسوؿ صمى وقد أشار ابف عبدال برا 

( ، وعبر عف  أداب زيارة المريض 646هللا عميو وسمـ )عائُد المريض في َمخَرفة الجنة()
 (.  648بالحديث الشريف نحو قولو قاؿ الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص )أفضُل العيادة أُخفيا()

 كيفية أداب الزيارة لمزائر نحو قولو )عف خارجو ويوضح أيضًا في زيارة األخ في هللا
رض فألقى إلّي بف زيد النحوي : دخمُت عمى دمحم بف سيريف بيتُو زائرًا ،فوجدتُو جالسًا باأل

إني قد رضيُت لنفسي مارضيُت لنفسؾ فقاؿ: إني الأرضى لَؾ في بيتي  وسادة، فقمُت لُو :
 ( 644ىء يكره أف نستقبمُو ()بو لنفسي ،وأجمس حيُث تؤّمر ،فمعل الرجل في بيتو ش ماأرضى

ػ  وزيادًة إلى ذلؾ تطرؽ ابف عبدالبر إلى الجميس والمجالسة ، التي دعا األسالـ 8
إلى المشاركة في مجالس ذكر هللا تعالى ،وذكر أنبيائُو وأوليائُو مف خالؿ األحاديث الشريفة 

ّف 645قولو قاؿ الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص )َمف قاـ مف مجمسو ،ثـ رَجَع فيو أحقُّ بِو()التي ذكرىا نحو  ( ، وا 
أماكف العمـ ىي أفضل مجمس ،وأماكف األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر وطاعة هللا 
ولممجالس أداب عظيمة ينبغي أّف التيمل ،ومف أىمميا ضيع حقًا مف حقوؽ الشريعة ،والذي 

مجمسًا يعطيو حقو )كّرد السالـ ( فاشار ابف عبدالبر نحو قولو عف )عمر رضي  يريد يجمس
هللا عنُو قاؿ : إّف مما ُيَصّفى وداَد أخيؾ ،أف تبدأه بالسالـ إذا لقيتُو وأف تدعوُه بأحّب األسماء 

 (  .646إليو وأف توسع لُو في المجمس()
اؿ الدولة نحو قولو ووردت بعض الوصايا والنصح حوؿ الجميس ومصاحبتو مف رج

)تباعد كعُب يومًا في مجمس عمر بف الخطاب فأنكر ذلؾ عميو فقاؿ:ياأميرالمؤمنيف إّف في 
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حكمِة لقماف ووصيتو ألبنو :إذا جمست إلى ذي سمطاف فميكف بينؾ وبينو مقعد رجل ،فمعمُو 
وصى يحيى ( ،وقولو أيضًا )أ647يأتيو مف ىو أثر عندُه منؾ فينحيِؾ فيكوف نقصًا عميؾ ()

بف خالد أبنو ،فقاؿ : ياُبنّي إذا حّدثؾ جميُسؾ حديثًا ،فأقبل عميو وأِصغ إليو ،والُتقل قد َسمعتُو 
ف كنَت أحفع لُو، وكأنؾ لـ تسمعُو إاّل منُو ،فإّف ذلؾ يكسُبؾ المحَبة والميل إليؾ()  ( . 648وا 

)مف سوء األدب وذكر ابف عبدالبر أيضًا بعض الروايات ألداب المجالسة نحو قولو 
في المجالسة:أف تقطع عمى جميسؾ حديثو ،أو َتبُدره إلى تماـ ماأبتدأ بو منو خبرًا كاف أوشعرًا 
ُـّ لو البيت الذي بدأ بو ،وتريو أنَؾ أحفُع لو منُو .فيذا غايُة في سوء المجالسة ،بل يجب  ،ُتِت

                                        (.             649أف تصغي إليو كأنؾ لـ تسمعو قط إاّل منُو ()
ومف الصفات والعادات االجتماعية التي سار عمييا العرب قبل االسالـ وبعده ىي 
)االلتزاـ بالوعد ( فذكر ابف عبدالبر في كتابو ماورد في القراف الكريـ والحديث النبوي الشريف 

( 653اؿ :)إّنُو كاف صادؽ الَوعد()نحو قولو )أثنى هللا عزوجل عمى إسماعيل عميو السالـ ،فق
،وقولو عف الحديث الشريف قاؿ الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص )مف َوعده هللا عمى عمل ثوابًا فيو منجز لُو 

ف شاء غفر لُو() ( ، وذكر ابف 656ماَوعده ، ومف أوعده عمى عمل عقابًا فاف شاء عذبو ،وا 
إلي مف أّف  حو قولو )ألف أموَت عطشًا أحبّ عبدالبر أيضًا قوؿ لممثنى بف حارثة الشيباني ن

 (656أخمف موعدًا ()
 رابعًا  :  الروايات التاريخية األقتصادية

ّف 658عمـ االقتصاد : في المغة خالؼ اإلفراط وىو مابيف اإلسراؼ والتقتير ) (، وا 
قة بيف النظاـ األقتصادي االسالمي الذي يوائـ بيف الممكية الخاصة والممكية العامة ،والعال

الفرد والمجتمع في النظاـ االسالمي عالقة مشاركة ،فيو يوازف بيف الفرد والمجتمع فيو 
 يعترؼ بالمسؤولية الفردية أي مسؤولية كل فرد عف أفعالو .

وُيعد الرزؽ مف الجوانب االقتصادية فكاف العرب قبل االسالـ يحصموف عمى األمواؿ 
هللا االنساف بأف يسعى ويعمل مف أجل الحصوؿ  مف التجارة والزراعة والصناعة ،وقد أمر

عمى األمواؿ ،واألسالـ جعل تحصيل األمواؿ يقوـ أساسًا عمى الزراعة والتجارة والصناعة 
 (  654وذلؾ لحاجة المجتمع المادية .)

ذكر ابف عبدالبر احاديث شريفة تبيف فييا حصوؿ الرزؽ مف التجارة نحو قولو روى 
ابياء()عف النبي ملسو هيلع هللا ىلص ( ،وقولو 655 أنُو قاؿ :)تسعة أعشار الرزؽ في التجارة والعشر في الس(



 االء نافع جاسمد. 

 

 بهجة اجملالسالروايات التارخيية يف كتاب 

 

)77 ) 

أيضًا قاؿ عمر بف الخطاب رضي هللا عنُو )بع الحيواف أحسف مايكوف في 
(،وقولو أيضًا عف عمر بف الخطاب رضي هللا عنو يقوؿ :)إذا أشتريت بعيرًا 656عينيؾ()

( ، ويذكر رواية أخرى عف معاوية 657،وافقت لحمًا () فاشترُه ضخمًا ،فاف لـ توافق كرماً 
يقوؿ )قاؿ معاوية رحمو هللا لقـو :ماتجارتكـ ؟قالوا :بيع الرقيق ، قاؿ:بئس التجارة ضماف 

 (، 658نفس ،ومئونة ضرس()
وأستشيد ايضا ببعض االبيات الشعرية حوؿ البيع والشراء نحو قولو : قاؿ محمود 

 (659الوراؽ :)
ذا غال شىُء تركتُو             فيكوُف أرخص مايكوف إذا َغالَ            وا 

 (663وقولو عف البيع والشراء والربح قاؿ المنيرة بف َحبناء :)
 وماكلُّ حيٍف َيُصدُؽ المرء ظّنُو           والكلُّ أصحاب التجارة يربُح         

مالؾ بف دينار السوؽ  واشار ايضا  إلى عدـ الغش في البيع والشراء نحو قولو )دخل
فجمس إلى قوـ،يحدثيـ ،فقاؿ: كيف ُسوقكـ ؟قالوا :كاسدة قاؿ:غششتـ .قاؿ: وكيف متاعكـ ؟ 

 (663قالوا : ردىء ، قاؿ: كذبتـ قاؿ: وكيف كثرتُو ؟ قالوا :قميل قاؿ: حمفتـ ()
وذكر بعض الروايات حوؿ الرزؽ مف الزراعة نحو قولو )لما بمغ عمر بف الخطاب 

زؿ بالكوفة مف الصحابة أتخذوا الضياع وعمروا األرضيف ،كتب إلييـ :التنيكوا وجو أف مف ن
( ،وقولو فيما يتعمق بالماؿ )قاؿ مالؾ بف أنس رحمُو 666األرض فأّف شحميا في وجييا ()

هللا لما خرج مرواف مف المدينة ّمر بمالو بذي ُخُشب* فمما نظر إليو قاؿ : ليس الماُؿ إاّل 
 (.666يو المناطق()ماأسِرَجت عم

                                                   
وكذلؾ حوؿ جمع الماؿ مف الزراعة يقوؿ ابف عبدالبر )قاؿ الميث بف سعد :لما 
أفتتحت إفريقية عجب الناس مف كثرة ماأصابوا فييا مف األمواؿ ،فسألوا بعض مف كاف معيـ 

بيف يديو فأخذ منيا عودًا وأزىـ إياه وقاؿ: مف ىذا  مف األسرى،فبدر إلى شجرة زيتوف كانت
جمعنا ىذه األمواؿ ُنصيب الزيتوف ،فيأتينا أىل البحر والبر،والصحراء والرمل ،يبتاعوف منا 

 (. 668الزيتوف ،فمف ثـ كثرت أموالنا ()
 
                                     



 جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية

 

 ( 2العدد )

 2027( ايلول)

 

)78 ) 

 الخاتمة
إىتماـ العمماء والمفكريف سيما أولئؾ الذيف إىتموا لقد شغل عمـ التاريخ حيزًا كبيرًا مف 

بدراسة العموـ الدينية ، ودراسة االدب ومايشممُو مف شواىد شعرية ونثرية كما في كتاب بيجة 
المجالس وأنس المجالس  البف عدالبر القرطبي ، وشمل كتابو عمى عدد مف الروايات 

ت بيف االمموؾ واالمراء ، والخمفاء والوالة السياسية وماتضمنتُو مف الكتب والرسائل التي كان
والعماؿ وماتقدمُو مف النصائح ألدارة الدولة ، وىناؾ الجانب الحضاري الذي ذكر فيو 
الحجابة والحاجب وماىي أسباب وضعيا في الدولة العربية االسالمية ، والروايات االجتماعية  

ا ، وزيارة المريض تعتبرمف واجبات المسمـ تناوؿ فييا كيفية تقديـ اليدايا واسبابيا ومدلوالتي
ألخيو المسمـ  ، واالشارة إلى الجميس وادابو ، وكيفة مصاحبة الجميس عالوُة عمى ذكره 
لبعض الروايات األقتصادية شممت الغش في البيع وكيفية الحصوؿ عمى الرزؽ مف خالؿ 

 ممارسة الزراعة في الدولة العربية االسالمية  .
ف كتاب ابف  عبد البر شمل مراحل مختمفة مف الدولة العربية االسالمية أي منذ وا 

اوائل العصر االسالمي  والذي شمل العص الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ، والعصر الراشدي ، واالموي ، 
 والعصر العباسي .

 الهوامش
 .67سورة الرعد ، أية *
ىػ( ، جميرة أنساب العرب ، 456سعيد )تػ  أنظر  : أبف حـز االندلسي ، أبي دمحم عمي بف أحمد بف 6

، الضبي ، أحمد بف يحيى بف أحمد بف 836، دار المعارؼ ، ص4تحقيق ، عبدالسالـ دمحم ىاروف ، ط
، الصمة ،                      475ػ 474ىػ( ، بغية الممتمس في تاريخ رجاؿ أىل األندلس ، ص599عميرة )ت

ىػ( ، وفيات 686س شمس الديف أحمد بف دمحم بف أبي بكر )ت؛   إبف خمكاف ، أبي العبا646ػ 643، 
؛ الذىبي، 65، ص6ـ، ج6978األعياف وأنباء أبناء الزماف ، تحقيق ، إحساف عباس ، دار صادر ، بيروت ػ

ىػ( ، العبر في خبر مف غبر ، حققُو ، أبو ىاجر دمحم السعيد 748شمس الديف دمحم بف أحمد بف عثماف )ت
، زيداف ، جرجي ، 648، ص6،  الذىبي، تذكرة الحفاظ ، ج866، ص6، بيروت ، جبف بسيوني زغموؿ 

، أبف العماد ، شياب الديف أبي الفالح عبدالحي بف أحمد بف 66، ص8تاريخ أداب المغة العربية ،         ج
، 8جىػ( ، شذرات الذىب في أخبار مف ذىب ، تحقيق ، محمود األرناؤوط ، 6389دمحم العكبري الحنبمي )ت

، سركيس ،يوسف 866، ص9، الزركمي ، خير الديف ، األعالـ ، دار العمـ لممالييف ، بيروت ، ج868ص 
 .659ـ ، ص6968ىػ ػ 6846ألياف ، معجـ المطبوعات العربية والمّعربة ، مطبعة سركيس بمصر ، 
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 .866، ص9، الزركمي ، ج836ػ أبف حـز االندلسي ، ص6
ىػ( ، بيجة المجالس وأنس 468ي عمر يوسف بف عبدهللا بف دمحم النمري )تػ  ابف عبد البر القرطبي ، أب8

 .8، المقدمة ص6، ؽ6المجالس ، تحقيق ، دمحم مرسي الخولي ، بيروت ـ
 .66، 8ػ ـ، ف، 4
ػ خمف بف قاسـ بف سيل ويقاؿ ابف سيموف ، المعروؼ بابف الدباغ ، كاف محدثًا مكثرًا حافظًا رحل الى 5

 .58،54، ص66، انظر : الذىبي ، سير أعالـ النبالء، جمصر ومكة والشاـ 
ػ عبدالوارث بف سفياف بف جبروف ، مف تالميذ قاسـ بف أصبغ البياني ، ومف أشير أىل قرطبة بصحبتو 6

 .66، ص6حتى يقاؿ إنو قمما فاتو شىء مما قرىء عميو . أنظر: ابف عبد البر ، بيجة المجالس ،ج
دث فاضل أديب كاف مف أىل الديف والورع والفضل معربًا فصيحًا .ابف ػ سعيد بف نصر أبو عثماف مح7

 .63، 6عبدالبر، بيجة المجالس ،ج
ػ أحمد بف دمحم بف أحمد بف سعيد المعروؼ بابف الجسور محدث مكثر مؤرخ . ابف عبد البر،بيجة 8

 . 66، ص6المجالس،ج
مع عمى ُجمة مف عممائيا .ابف عبدالبر، بيجة ػ  أحمد بف فتح بف عبدهللا التاجر رحل إلى مصر وأفريقية وس9

 .66،ص6المجالس ، ج
ػ عبدهللا بف دمحم يوسف المعروؼ بابف الفرضي أبو الوليد القاضي كاف حافظًا متقنًا عالمًا ذا حع وافر مف 63

 األدب لو رحمة طويمة في بالد المشرؽ في طمب العمـ وقد سمع عمى ُجمة مف المشايخ بمصر وأفريقية ومكة
 .43، ص66، الذىبي ، سير أعالـ النبالء ،ج887ػ 6،886.ابف خمكاف ، وفيات االعياف ،ج

ػ  يونس بف عبدهللا بف دمحم بف مغيث أبو الوليد قاضي الجماعة بقرطبة يعرؼ بابف الصفار مف أعياف أىل 66
 .666العمـ كاف زاىدًا فاضالص يميل الى التحقيق والتصوؼ .ابف بشكواؿ ، الصمة ، ص

ػ أحمد بف دمحم بف عبدهللا المقرىء الطممنكي أبو عمر محدث منسوب الى بمده كاف إمامًا في القراءات 66
، 8، ابف العماد ، شذرات الذىب ، ج667، 666، ص66وثقة في الرواية .الذىبي ، سير أعالـ النبالء ، ج

 .644، 648ص
االشبيمي كاف فقييًا معظمًا ومفتيًا مقدمًا ػ أحمد بف عبدالممؾ بف ىاشـ أبو عمر المعروؼ بابف الكرى 68

 .63، ص6عمى جميع مف اليو الفتوى بقرطبة .ابف عبدالبر ، بيجة المجالس ،ج
ػ الفتنة البربرية : وىي التي حدثت بيف دمحم بف ىشاـ بف عبدالجبار األموي الممقب بالميدي ، والعامريوف 64

الخميفة المستضعف ىشاـ المؤيد . أنظر المزيد مف التفاصيل  الذيف كانوا متوليف زماـ األمور في قرطبة أياـ
  63ػ 8، ص6، ؽ6قي، المقدمة في كتاب بيجة المجالس ، ج

 .66ػ بيجة المجالس ، المقدمة، ص65
 .66، ص6ػ انظر ترجمتُو : ابف البر ، بيجة المجالس ، ج66
 .658ػ 654ػ انظر ترجمتو : الحميدي ، جذوة القتبس ، ص67
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 .66، 6ترجمتو: ابف عبدالبر ، بيجة المجالس ، جػ انظر 68
 ػ انظر ترجمتو: ـ، ف .69
 ػ انظر ترجمتو : ـ، ف .63
 ػ انظر ترجمتو: ـ، ف .66
 .866ػ انظر ترجمتو : ابف بشكواؿ ، الصمة ، ص66
 .68، ص6ػ انظر ترجمتو: ابف عبدالبر ، بيجة المجالس ، ج68
 ػ انظر ترجمتو: ـ، ف.64
 .78، ص6، البغدادي ، ىدية العارفيف ، ج659، 5: السخاوي ، الضوء الالمع ، جػ انظر ترجمتو65
 .68ػ 66ػ بيجة المجالس ، المقدمة ، ص66
 .68ػ ـ، ف، ص67
ىػ ، 487ػ ىو دمحم بف عبدهللا بف دمحم بف سممة األندلسي ، الممؾ المظفر أبو بكر بف األفطس تولى سنة 68

 .868، ص8ترجمتو ، الصفدي ، الوافي بالوفيات ، ج وكاف مف أعاظـ مموؾ الطوائف . أنظر
 .868، ص8، ابف العماد ، شذرات الذىب ، ج848، ص 8ػ إبف خمكاف ، ج69
 .65،ص6ػ  أبف خمكاف ، وفيات األعياف ، ج83
 .66، الدراسة ،ص6ػ ابف عبد البر القرطبي ، بيجة المجالس ، ج86
 .866،ص9ػ الزركمي ، األعالـ ، ج86
 ػ ـ، ف.88
 .66، الدراسة ، ص6ػ بيجة المجالس ، ج84
 ػ ـ، ف.85
 .866، ص9ػ الزركمي ، األعالـ ، ج86
 ػ ـ، ف.87
 ػ ـ، ف.88
 .65، الدراسة ، ص6ػ بيجة المجالس ، ج89
 ػ ـ، ف.43
 ػ ـ، ف.46
 ػ ـ، ف.46
 ػ ـ، ف.48
 .66ػ ـ، ف، 44
 ػ مطبوع ، تحقيق ، دمحم مرسي الخولي ، بيروت ػ لبناف .45
 .66، الدراسة ،ص6المجالس ، ج ػ بيجة46
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 ػ ـ، ف.47
 .866، ص9ػ الزركمي ، األعالـ ، ج48
 ػ ـ، ف.49
 ػ ـ، ف.53
 .66، الدراسة ، ص6ػ بيجة المجالس ، ج56
 .9،866ػ الزركمي ، األعالـ ، ج56
 .66، الدراسة ،ص6ػ بيجة المجالس ، ج58
 ػ ـ،ف.54
 ػ ـ،ف.55
 .866،ص9ػ الزركمي ، األعالـ ،ج56
 .67، الدراسة ، ص6جة المجالس ، جػ بي57
 .866، ص9ػ الزركمي ، األعالـ ، ج58

                                                         63 
 ػ ـ،ف.59
 ػ ـ،ف.63
 .6668، ص8، الذىبي ، تذكرة الحفاظ ،ج65،ص6ػ إبف خمكاف ، وفيات االعياف ، ج66
 .86، ص6ػ بيجة المجالس ، ج66
 .85صػ ـ، ف، 68
 .86ػ ـ، ف ص64
 .88، ص6ػ ـ، ف، ج65
 .87، ص6ػ ـ، ف، ج66
 ػ ـ، ف.67
 .667، 6ػ ـ، ف، ج68
 .566، ص6ػ ـ، ف، ج69
 .646، ص6ػ ـ، ف، ج73
 .478، ص6ػ  ـ، ف، ج76
 .476، ص6ػ ـ، ف، ج76
 .446،ص6ػ ـ، ف، ج78
 .686، ص6ػ  ـ، ف، ج74
 .683، ص6ػ ـ، ف، ج75
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 .89، ص6ػ  ـ، ف، ج76
 ػ ـ، ف.77
 ػ  ـ،ف.78
 ػ  ـ، ف.79
 .58،ص6ػ ـ، ف، ج83
 .56، ص6ػ  ـ، ف، ج86
 .499، 498، 6ػ ـ، ف، ج86
 .68، ص6ػ ـ، ف، ج88
  685، ص6ػ ـ، ف، ج84
 66.                              549. 679، ص6ػ ـ، ف، ج85
 .565، 564،ص6ػ  ـ، ف، ج86
 .658،ص6ػ  ـ، ف، ج87
 .676، ص6ػ ـ، ف، ج88
 .695، ص6جػ ـ، ف، 89
 .483، ص6ػ  ـ، ف، ج93
 .646،ص6ػ  ـ، ف ،ج96
 .686، ص6ػ ـ، ف، ج96
 .673، ص6ػ ـ، ف،ج98
 .685، ص6ػ ـ، ف، ج94
 .498، 6ػ ـ، ف، ج95
 .566، 6ػ ـ، ف، ج96
 .58،ص6ػ ـ، ف، ج97
 .67، ص6ػ ـ، ف، ج98
 .665، 658، 646، ص6ػ ـ، ف، ج99

 .663، ص6ػ ـ، ف، ج633
 .663، ص6ػ ـ، ف، ج636
 .884، ص6ػ ـ، ف،ج636
 .885، ص 6ػ ـ، ف،ج638
 .885،ص6ػ ـ، ف، ج634
 .886ػ 885، ص6ػ ـ، ف، ج635
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 .844، ص6ػ ـ، ف، ج636
 .84ػ 88، ص4ػ عمي ، جواد ، المفصل في تاريخ العرب قبل االسالـ ، بيروت ،ج637
 .864، 6ػ ابف عبدالبر ، بيجة المجالس ، ج638
 .66، ص6لتاريخ ، جػ  أبف األثير ، الكامل في ا639
 ػ  ـ، ف. 663
 .868، ص6ػ ـ، ف، ج666
 66.                             868، ص6ػ  ـ، ف، ج666
  .567، ص6ػ ـ، ف، ج668
ـ ، 6964ىػ ػ 6888ػ شمبي ،أبو زيد ، تاريخ الحضارة االسالمية والفكر االسالمي ، الطبعة الثالثة ، 664
 .666ص

 .665، 6مجالس ، جػ ابف عبدالبر ، بيجة ال665
 .666ػ شمبي ، تالريخ الحضارة االسالمية والفكر االسالمي ، ص666
 .635، ص6ػ ابف خمدوف ، المقدمة ، ج667
 .667،ص6ػ ابف عبدالبر، بيجة المجالس ،ج668
 .669، ص6ػ ـ، ف، ج669
 .665، ص6ػ ـ، ف، ج663
 .665، ص6ػ ـ، ف، ج666
 .678، ص6ػ ـ، ف، ج666
 ػ ـ، ف.668
 ـ، ف.ػ 664
 .666،ص8ػ أبف منظور ، لساف العرب ،بيروت ،ـ665
 .856،ص6ػ ابف عبدالبر ، بيجة المجالس ، ج666
 .856،ص6ػ  ـ، ف، ج667
 ػ ـ، ف.668
 857، ص6ػ ـ، ف، ج669
 .859، ص6ػ ـ، ف، ج683
 ػ ـ، ف.686
 .858، ص6ػ ـ، ف، ج686
 .683، ص6ػ ـ، ف، ج688
 ػ ـ، ف.684
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 ػ ـ، ف.685
 ػ ـ، ف.686
 .686، ص6ػ ـ، ف، ج687
 68.                                         684، ص6ػ ـ، ف، ج688
 .687، ص6ػ ـ، ف، ج689
 .667، 6ػ ـ، ف، ج643
 .659،ص6ػ ـ، ف، ج646
 .666، ص6ػ ـ، ف، ج646
 ػ ـ، ف .648
 .657، ص6ػ ـ، ف، ج644
 .89، ص6ػ ـ، ف، ج645
 .48، ص6ػ ـ، ف، ج646
 48، ص6ػ ـ، ف،ج647
 .48،ص6ػ ـ، ف ،ج648
 .49، ص6ػ ـ، ف، ج649
 .494، ص6، بيجة المجالس ، ج54ػ سورة مريـ ، أية 653
 .494، ص6ػ ـ، ف، ج656
 ػ ـ، ف. 656
 .858، ص8ػ إبف منظور ، لساف العرب ، ج658
 .666ػ شمبي ، تاريخ الحضارة االسالمية والفكر االسالمي ،ص654
 .669،ص6جػ ابف عبدالبر ، بيجة المجالس ، 655
 .684،ص6، ص6ػ ـ، ، ج656
 .685، ص6ػ ـ، ف، ج657
 ػ ـ، ف.658
 ػ ـ، ف.659
 .686، ص6ػ ـ، ف، ج663
 .669، ص6ػ ـ، ف، ج666

 .876، ص7*ُخُشب : واِد معروؼ عمى مسيرة ليمة مف المدينة ، ياقوت الحموي ، معجـ البمداف ، ج
 .668ف ص6ػ ابف عبدالبر ، بيجة المجالس ، ج666
 .686ػ 683، ص6ف، ج ػ ـ،668
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 المصادر     
 ػ القراف الكريـ .   6
 ىػ (683ػ  أبف األثير ،أبو الحسف عمي بف دمحم بف عبدالكريـ الشيباني )ت6

 .6966ىػ ػ 6886ػ  الكامل في التاريخ ، دار صادرة لمطباعة والنشر ، بيروت، 
 ىػ( 578شكواؿ ، أبو القاسـ خمف بف عبدالممؾ بف بشكواؿ )تػ  ابف ب8

ػ  الصمة ، في تاريخ أئمة االندلس ،  تحقيق ، السيد عزت العطار الحسيني ، مكتبة الخانجي 
 ـ.    6955ىػ ػ 6874، الطبعة الثانية ، 

 ىػ( . 456ػ  أبف حـز االندلسي ، أبي دمحم عمي بف أحمد بف سعيد )ت4
 ، دار المعارؼ  .     4ب العرب ، تحقيق ، عبدالسالـ دمحم ىاروف ، طػ  جميرة أنسا

 ىػ( .686ػ  إبف خمكاف ، أبي العباس شمس الديف أحمد بف دمحم بف أبي بكر )ت5
ػ  وفيات األعياف وأنباء أبناء الزماف ، تحقيق ، إحساف عباس ، دار صادر ، بيروت 

 ـ  6978ػ
 ىػ(  468ػ     ابف عبد البر القرطبي ، أبي عمر يوسف بف عبدهللا بف دمحم النمري )ت6

 ػ  بيجة المجالس وأنس المجالس ، تحقيق ، دمحم مرسي الخولي ، بيروت .
ػ  أبف العماد ، شياب الديف أبي الفالح عبدالحي بف أحمد بف دمحم العكبري الحنبمي 7

 ىػ( ، 6389)ت
أخبار مف ذىب ، تحقيق ، محمود األرناؤوط ، دار ابف كثير ، دمشق، ػ  شذرات الذىب في 

 .6986ػ 6436
ػ   إبف منظور ، أبو الفضل جماؿ الديف دمحم بف مكـر بف منظور االفريقي المصري 8

 ىػ (766)ت
 ، طبعة صادر ، بالػ ت.6968، بيروت ، 6ػ  لساف العرب ، دار صادر ، ط

 ىػ (6889دمحم أميف )تػ  البغدادي ، إسماعيل باشا بف 9
ػ  ىدية العارفيف أسماء المؤلفيف وأثار المصنفيف ، دار أحياء التراث العربي ، بيروت ، ال ػ  

 ت.
 ىػ(666ػ  الحموي ، شياب الديف أبو عبدهللا ياقوت بف عبدهللا الرومي )ت63



 جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية

 

 ( 2العدد )

 2027( ايلول)

 

)86 ) 

 ػ  معجـ البمداف ، دار الفكر ، بيروت ، بال ػ ت .
 ىػ( 748ف دمحم بف أحمد بف عثماف )تػ   الذىبي، شمس الدي66   

 ػ  العبر في خبر مف غبر ، حققُو ، أبو ىاجر دمحم السعيد بف بسيوني زغموؿ ، بيروت .
، مؤسسة 9ػ  سير اعالـ النبالء ، تحقيق ، شعيب األرناؤوط ، ودمحم نعيـ العرقسوسي، ط

 . 6468الرسالة ، بيروت ، 
 ىػ(6896بف عمي بف فارس الزركمي الدمشقي )ت ػ الزركمي ، خير الديف محود بف دمحم 66
 ػ  األعالـ ، دار العمـ لممالييف ، بيروت  
 ػ زيداف ، جرجي ،68

 ػ   تاريخ أداب المغة العربية ، 
 ىػ(936ػ  السخاوي ، شمس الديف دمحم بف عبدالرحمف السخاوي )ت64

 ت. ػ  الضوء الالمع ألىل القرف التاسع ، دار الجيل ، بيروت ، بال ػ
 ػ سركيس ،يوسف ألياف 65

 ـ .6968ىػ ػ 6846ػ   معجـ المطبوعات العربية والمّعربة ، مطبعة سركيس بمصر ، 
 ػ شمبي ،أبو زيد 66
 ـ .6964ىػ ػ 6888تاريخ الحضارة االسالمية والفكر االسالمي ، الطبعة الثالثة ،  

 ىػ(764ػ  الصفدي ، صالح الديف خميل بف أيبؾ بف عبدهللا الصفدي )ت67
 ػ  الوافي بالوفيات ، تحقيق ، أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى ، دار إحياء التراث ، بيروت .

 ىػ( 599ػ   الضبي ، أحمد بف يحيى بف أحمد بف عميرة أبو جعفر الضبي )ت68
 .   6967بغية الممتمس في تاريخ رجاؿ أىل األندلس  ، دار الكاتب العربي ، القاىرة ،  

 ػ  عمي ، جواد ، 69
 المفصل في تاريخ العرب قبل االسالـ ، بيروت

       
 
 

                       
  


