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تحميل موارد ابن طولون

في كتابـو قضـاة دمشـق
The Analysis of Ibn TOLONS
Resources in his book 'Quzaat
'Demashq
)(Judges of Damascus
أ.د.فاطمة زبار عنيزان
مركز احياء التراث العممي العربي
جامعة بغداد
الممخص

تأخذ دراسة الموارد أىميتيا في مجال الدراسات التأريخية ألنيا تقوم عمى
أساس نظري تطبيقي لنصوص الكتاب مع المصادر األخرى التي اعتمد عمييا
صاحب الكتاب وان دراسة الموارد لكتاب ما يشكل األساس المنيجي ألي دراسة تقوم
في ىذا المجال  ،لذا فان ىذا البحث يكشف عن جانب ىام من جوانب الدراسات
المنيجية لمتعريف بالموارد التي اعتمدىا ىذا المؤرخ او غيره قائمة عمى أساس
مطابقة النصوص والكشف عن دقتيا ،وىو عمل ليس بالسيل ألنو يأخذ اتجاىين
عممي ونظري قائم عمى التطبيق لمنصوص التي اعتمدىا المؤرخ في دراستو ىذه.

المبحث األول

 -1اسـمو

ابن طولون السيرة والمكانة العممية

محمد بن عمي بن احمد "المدعو محمد" ابن عمي بن خمارويو بن طولون
الدمشقي الصالحي الحنفي  ،شمس الدين أبو عبد اهلل

( ،)1او كما زاد و سماه

البغدادي اسحق بن الحسن الحارثي الصالحي ابن طولون الحنفي

آخر سماه محمد بن عالء الدين...الخ(.)3
 -2والدتـو
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ولد ابن طولون بصالحية دمشق بالسيم األعمى قرب المدرسة الحاجبية سنة
()4

880ىـ

 ،من أىل الصالحية بدمشق  ،ونسبتو إلييا(.)5

 -3ألقابـو
قبل ان نتحدث عن شيرة ابن طولون وألقابو  ،ال بد من اإلشارة بأن اسمو ورد
في المصادر باسم محمد بن عمي بن احمد كما ذكرناه وىو اسمو الحقيقي  ،والدليل
عمى ذلك ان اغمب العمماء في ذلك الوقت كانوا يسبغون او يسبغ عمييم ألقاب يتميز
كل واحد منيم بيا  ،لذلك فقد جاء لقب ابن طولون :شمس الدين وأبو عبد اهلل

()6

،

وىناك ألقاب ذات طابع عممي أسبغت عميو في بعض األحيان تكشف لنا بعض
الجوانب من حياتو العممية  ،وىي عمى النحو اآلتي :المحدث
والفقو

()8

()7

 ،عالم التراجم

 ،المسند  ،والنحوي ومشارك في التعبير والطب وغيرىا من العموم

المؤرخ(.)10

(،)9

 -4نشأتو العممية
نشأ ابن طولون نشأة العمماء  ،فقد ق أر وسمع عمى جماعة منيم عمى سبيل
المثال ال الحصر  ،القاضي ناصر الدين بن زريق والسراج بن الصيرفي والجمال
ابن المبرد والشيخ ابو الفتح المزي  ،وابن النعيمي
()12

طولون

()11

 ،وكذلك تفقو بعمو الجمال ابن

 ،وأخذ عن السيوطي مكانية من جماعة من المصريين ( ،)13وآخرين من

أىل الحجاز(.)14

 -5تالمـذتو
كان البن طولون باع طويل في غالب العموم فأخذ عنو جماعة من

األعيان ( ،)15وبرعوا في حياتو  ،كالشياب الطيبي شيخ الوعاظ والمحدثين والعالء
ابن عماد الدين والنجم البينسي خطيب دمشق وآخرىم الشيخ إسماعيل البينسي فقيو
الشافعية والشياب بن أبي الوفا مفتي الحنابمة والقاضي أكمل بن مفمح وغيرىم(.)16

 -6الوظائف التي تقمدىا
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من الوظائف التي تقمدىا ابن طولون ىي التدريس كما يقول ابن العماد "قصده
الطمبة في النحو ورغب الناس في السماع منو"...

أبي عمر و َأم السميمية بالصالحية(.)18
 -7مؤلفاتـو

( ،)17فقد درس الحنفية بمدرسة

احد من الذين عرفوا بغ ازرة النتاج العممي
عرف ابن طولون بكثرة مؤلفاتو وانو و ً
إذ صنف عدداً كبي اًر من المؤلفات  ،وعرف عنو بأن أوقاتو كميا معمورة بالعمم

والعبادة  ،ولو مشاركة في سائر العموم ،ولو نظم وليس بشاعر وأثمر ىذا الباع

الطويل في العموم عدداً كبي اًر من المؤلفات في شتى العموم نذكر منيا عمى سبيل

المثال ال الحصر(( :التعميقات)) سميت بيذا االسم ألنو عمّلق عمى ستين جزءاً (،)19

و((الغرف العمية في تراجم متأخري الحنفية))

()20

 ،و((ذخائر العصر في تراجم نبالء

العصر)) قطع منو بخطو ( ،)21و((التمتع باألقران بين تراجم الشيوخ واألقران))
()23

و((أعالم الورى بمن ولى نائباً من األتراك بدمشق الشام الكبرى))

األمراء بأنباء الوزراء)) ( ،)24و((أعالم السائمين عن كتب سيد المرسمين))

و((عرف الزىرات))( ،)26و((ضرب الحوطة عمى جميع الغوطة))

()27

()22

،

و((أنباء

(،)25

 ،و((الكناش))

نحو أربعين رسالة ( ،)28و((إرشاد الدارس الى ما في دمشق من الجوامع والمدارس
()29

 ،و((القالئد الجوىرية في تاريخ الصالحية))

()32

(( ،األربعين من أربعين حديثاً مفردة بالتصنيف عن أربعين صحابياً

لمنعيمي))

()30

 ،و((الشذور الذىبية

في تراجم األئمة األثني عشرية)) ( ،)31و((إرسال الدمعة في بيان ساعة اإلجابة يوم
الجمعة))

في أربعين باباً من العمم))

()33

 ،ولو أربعون حديثاً آخر انتقاىا من كتاب فضائل

القرآن لمضياء المقدسي ( ،)34و((عنوان الرسائل في معرفة األوائل)) ( ،)35و((الرسائل

أربع عشرة رسالة)) ( ،)36ومقاالت منيا(( :العقود الدرية في أسماء أمراء مصر الى
ان دخميا السمطان سميم العثماني))

()37

 ،و((الفمك المشحون في أحوال محمد بن

طولون – ترجم فيو لنفسو)) ( ،)38و((دفع الباس في ترك مصاحبة الناس))
و((إفادة الرائم لمسائل النائم))

()40

و((مفاكية الخالن في حوادث الزمان))

(،)39
(،)41

و((دور الفمك في حكم الماء المستعمل في البرك)) ( ،)42و((تحفة األحباب في منطق
الطير والدواب)) ( ،)43و((الفتح والعصفور))

()44
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 ،و((ابتسام الثغور في منافع الزىور)) ( ،)47و((الثغر البسام في ذكر

من ولى قضاء الشام)) "موضوع البحث" ( ،)48و((النحمة فيما ورد في النخمة))

()49

( ،)50و ((المعزة فيما قيل في

و((الشقة المضية في أخبار القمعة الدمشقية))

،

المزة)) ( ،)51و ((الممعات البرقية في النكت التاريخية)) ( ،)52و ((النفحة الزنبقية في
األسئمة الدمشقية)) ( ،)53و ((قرة العيون في أخبار باب جيرون))
الجوىرية في تاريخ الصالحية))

()54

 ،و ((القالئد

( ،)55و ((قيد الشريد في أخبار يزيد))

( ،)56و

((الجواىر المضية في طب السادة الصوفية))( ،)57و ((النفحات األزىرية في الفتاوى
الصوفية))( ،)58و ((أعالم السائمين عن كتب سيد المرسمين))(.)59

 -8وفاتــو
توفي ابن طولون يوم االحد حادي عشر جمادي األولى ودفن بتربتيم عند عمو

القاضي جمال الدين بالسفح قبل الكيف والخوارزمية ( ،)60وذكر البغدادي وفاتو في

سنة ثالث وخمسين وتسعمائة(.)61

المبحث الثاني
تحميل موارده

أوالًال :من كتب التراجم والطبقات

تعد كتب التراجم واحدة من أنماط الكتابة التاريخية التي ظيرت منذ بواكير

التدوين عند العرب المسممين ( ،)62ويمكن عد السيرة النبوية البن اسحق أولى صور
كتب التراجم العربية اإلسالمية وأقدميا ظيو اًر

( ،)63ثم تبعو في ذلك عدد من

المؤرخين الذين ألّلفوا في التاريخ الحولي وغيره(.)64

ومع تطور الثقافة العربية اإلسالمية عمى اختالف فروعيا من خالل التاريخ

لرجاليا ،حتى يبدو كأن العمم عندىم ىو رجالو ( ،)65عمى الرغم من تأثير واصفي
كتب التراجم التي اتخذت أشكاالً عدة منيا :تنظيم عمى الطبقات  ،واإلنسان والبمدان
 ،وعمى حروف المعجم  ،والقرون وغيرىا تبعاً لميول المؤرخ ومنطمقاتو الفكرية

والعقائدية( ،)66كذا تميزت ىذه الكتب بسبقيا واىتماميا باألخبار والحكايات والطرائف
واألشعار  ،وذكر مصنفات المترجمين  ،ووظائفيم وخصائصيم العقمية والحسية(.)67
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وبذلك أصبحت كتب تراجم الرجال عمى اختالف أنواعيا ومناىجيا واتجاىاتيا
ذات أىمية كبيرة بالنسبة لدراسة التاريخ العربي اإلسالمي  ،فقد أرفدتو بمعمومات
وفيرة وميمة عن المظاىر الحضارية والثقافية والتيارات العقمية والروحية التي كان ليا
تأثير عمى المجتمع العربي اإلسالمي  ،وان لم تقدميا ضمن السياقات الزمنية

المتسمسمة والمترابطة(.)68

()69

 -1ابو عبد اهلل محمد بن سعد بن منيع الزىري ابن سعد (ت 168ىـ)

اقتبس ابن طولون من ابن سعد ستة نصوص ( ،)70صرح في نص واحد منيا

انو نقمو من كتابو ((الطبقات))

()71

 ،وذكره بصيغو "ابن سعد"  ،وبمفظ "قال" و

"ذكر"( )72وقد تطابقت النصوص مع "طبقات ابن سعد" عمى النحو اآلتي:
قضاة دمشق

طبقات ابن سعد

8،8

163 ، 2/7

10 ، 9

163 ، 2/7

17 ، 17

163 ، 2/7

 -2أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو بن عبد اهلل بن صفوان الدمشقي (ت
()73

280ىـ)

اقتبس ابن طولون منو خمسة نصوص ( ،)74صرح في نص واحد انو من كتابو
()76

"الطبقات"( ،)75وذكره بصيغة "ابو زرعة"

وبمفظ "قال" و "ذكره"(.)77

()78

 -3ابو حاتم محمد بن حباب بن احمد بن حبان البستي التميمي (ت 354ىـ)
اقتبس ابن طولون عن ابن حبان ثالثة نصوص

"الثقاة"( ،)80وذكره بصيغة "ابن حبان"( ،)81وبمفظ "ذكره"(.)82

( ،)79ذكر بأنيا من كتابو

 -4ابو الفرج عبد الرحمن بن عمي بن محمد بن عمي بن عبد اهلل بن عبد اهلل
()83

المعروف بابن الجوزي (ت 597ىـ)

اقتبس ابن طولون منو نصين ( ،)84صرح في إحداىما انو من "المنتظم" ( ،)85وذكره

بصيغة " ابن الجوزي" ( ،)86وبمفظ "قال" ( ،)87وقد تطابق النص الذي ذكره مع كتاب

المنتظم" عمى النحو اآلتي:
المنتظم

قضاة دمشق
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33

 -5شمس الدين ابو العباس احمد بن محمد بن ابراىيم بن ابي بكر االريمي
()88

المعروف بابن خمكان (ت 681ىـ)

اقتبس ابن طولون منو ثالثة نصوص

( ،)89وذكره بصيغة "ابن خمكان" (،)90
()92

وبمفظ "قال" ( ،)91وقد تطابقت ىذه االقتباسات مع كتاب "وفيات األعيان"

عمى

النحو التالي:
قضاة دمشق

وفيات األعيان

55 ، 52 ، 47

471 /1 ، 470-467 /1 ، 472 /1

 -6صالح الدين ابو الصفا خميل بن ايبك بن عبد اهلل األلبكي الصفدي (ت
()93

696ىـ)

اقتبس منو ابن طولون خمسة وعشرين نصاً ( ،)94أشار في ثمانية منيا الى كتابو

"الوافي" او كما سماه "تاريخو" ( ،)95وذكره بصيغة "الصالح الصفدي" ( ،)96و "الصفدي" ،
وبمفظ "قال"( ،)97وقد تطابق قسم من النصوص مع كتابو "الوافي" عمى النحو التالي:

قضاة دمشق

الوافي بالوفيات

99 ،68 ،65

373 /3 ،285 /1 ،280 /1
()98

 -7شمس الدين ابو عبد اهلل محمد بن عثمان بن قايماز الذىبي (ت 748ىـ)

اقتبس ابن طولون من كتابو "العبر" ( ،)99سبعة وعشرين نصاً ( ،)100وذكره بصيغة

"الذىبي" و "الحافظ الذىبي"( ،)101وبمفظ "قال" و "ذكره"(.)102

 -8ابو الفداء عماد الدين اسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت 774ىـ)

()103

نقل ابن طولون منو ثمانية وستين نصاً ( ،)104صرح في خمسة عشر منيا انيا من

"تاريخو" ( ،)105وذكره بصيغة "ابن كثير" وبمفظ "قال" ( ،)106وقد تطابق عدد من نصوصو

مع "البداية والنياية" عمى النحو التالي:

قضاة دمشق

البداية والنياية

،60 ،55 ،52 ،49 ،49 ،47 ،32 ،22

316 ،296 ،295 ،233 ،122 /11

،68 ،67 ،67 ،66 ،65 ،64 ،64 ،64

،95 ،77 ،68 ،57 ،32 ،14 /13 ،233 ، 35 /12

،76 ،74 ،72 ،71 ،70 ،70 ،69 ،68

،162 ،155 ،151 ،151 ،132 ،124 ،115 ،103

،86 ،85 ،84 ،82 ،80 ،79 ،78 ،76
،92 ،91 ،89 ،87

،97 ،95 ،94 ،92

،282 ،281 ،268 ،267 ،245 ،243 ،224 ،221
،319 ،317 ،308 ،305 ،304 ،303 ،300 ،297
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،189 ، 187 ،187 ،103 ،101 ،98

 345 ،344 ،337؛ ،68 ،42-41 ،34 ،17 ،13 /14

،244 ،243 ،194 ،193 ،192 ،190

،147 ،142 ،126 ،106 ،93 ،92 ،84 ،82 ،74 ،50

،273 ،247 ،246 ، 245 ،245 ، 244

،167 ،160 ،160 ،157 ،154 ،152 ،152 ،147

،279 ،278 ،277 ،276 ،274 ،273

.232 ،214 ،180 ،180 ،168

281 ،281 ،281 ،280

 -9ابو بكر بن احمد بن محمد بن عمر بن محمد بن عبد الوىاب التقي بن
()107

الشياب بن الشمس بن النجم بن قاضي شيبة (ت 851ىـ)

اقتبس منو ابن طولون سبعة وتسعون نصاً ( ،)108صرح في ثمانية وعشرون

منيا من كتابو "طبقات الشافعية" ( ،)109وذكره بصيغة "التقي بن قاضي شيبة" و
"األسدي" و "القاضي تقي الدين األسدي" وبمفظ "قال" و "ذكر"(.)110

 -10شياب الدين احمد بن عمي بن محمد بن عمي بن احمد بن حجر الكناني
()111

العسقالني (ت 852ىـ)

اقتبس عن كتابو "الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة" ( ،)112أربعة وثالثون

نصاً ( ،)113وذكره بصيغة "الحافظ ابن حجر" و "ابن حجر" و بمفظ "قال" و

"رأيت"( )114وقد تطابقت ىذه النصوص عمى النحو اآلتي:
قضاة دمشق

الدرر الكامنة

،98 ،95 ،92 ،91 ،87 ،85 ،84 ،80

،163 ،125 ،120 ،117 ،43 ،39 ،38 ،30 /1

،194 ،193 ،192 ،116 ،114 ،112

445 ،292؛ ،404 ،280 ،177 ،28 ،24 ،18 /3

،275 ،251 ،249 ،248 ،247 ،244

446؛ .107 ،98 /6

،112 ،111 ،108 ،106 ،103 ،101
،202 ،201 ،200 ،199 ،198 ،196

449 ،232 ،210؛ ،159 ،146 ،71 ،63 ،61/2
،443 ،422 ،39 /4 ،478 ،467 ،448 ،407

282. ،277
()115

 -11جمال الدين أبي المحاسن يوسف ابن تغري بردي (ت 874ىـ)

اقتبس ابن طولون في كتابو "النجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرة" سبعة

وعشرين نصاً( ،)116وذكره بصيغة"ابن تغري بردي" وبمفظ "قال" و "ذكر" وقد تطابقت
النصوص عمى النحو اآلتي:

النجوم الزاىرة

قضاة دمشق

492

مجلة ديالى 2012/

العدد الرابع والخمسون
،26 ،24 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18

260 ،239 /2؛ ،158 ،157 ،121 ،98 ،34 /3

،40 ،40 ،39 ،37 ،34،34 ،32

244 ،148 ،132 ،21 /4 ،321؛ ،39 ،35 /5

،32 ،31 ،31 ،29 ،27 ،27 ،27
248. ،248 ،244 ،47 ،45 ،44

،300 ،273 ،265 ،260 ،260 ،219 ،183

/11 ،182 /10 ،239 /9 ،79 /6 ،277 ،266
.109

()117

 -12ابو اسحق برىان الدين ابراىيم بن محمد ابن مفمح المقدسي (ت 884ىـ)

( ،)118وذكره بصيغة "برىان الدين ابن

اقتبس ابن طولون من "طبقاتو" ستة نصوص

مفمح" و "ابن مفمح" و "البرىان بن مفمح" وبمفظ "قال" و "ذكر"(.)119

 -13شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن ابي بكر بن عثمان السخاوي (ت
()120

902ىـ)

اقتبس ابن طولون من كتابو "الضوء الالمع" سبعة وأربعين نصاً

بصيغة "السخاوي" وبمفظ "قال"(:)122

( ،)121وقد ذكره

قضاة دمشق

الضوء الالمع

،124 ،122 ،121 ،117 ،109

،179/2 ،369 ،306 ،237 ،152 ،100/1

،172 ،170 ،168 ،164 ،149

269؛ ،199 ،198 ،168 ،96 ،95 ،84 ،73/5

،148 ،133 ،131 ،128 ،125

231 ،220 ،188؛ ،159 ،103 ،88/4 ،240/3

،179 ،179 ،177 ،175 ،175

85 ،78 ،8/6 ،308 ،285؛ ،140 ،106/7

،205 ،205 ،205 ،205 ،204

266 ،255 ،136 ،117 ،88،89؛ ،22/10

،203،203 ،202 ،202 ،202

،221 ،218 ،216 ،214 ،210
،254 ،253 ،228 ،226 ،222

277 ،244 ،213 ،142؛  167 ،98 /8؛ /9
334 ،298 ،179 ،137؛ .21 ،13/11

،292 ،291 ،262 ،261 ،257
301. ،300

 -2كتب التاريخ العام

()123

 -1كمال الدين ابو المكارم عبد الواحد بن عبد الكريم الزممكاني (ت 651ىـ)
اقتبس من "تاريخو" نصين

"قال"(.)125

( ،)124وذكره بصيغة "ابن الزممكاني" وبمفظ
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 -2ابو المظفر يوسف بن قزاوغمي بن عبد اهلل المعروف بـ سبط بن الجوزي (ت
()126

654ىـ)

اقتبس ابن طولون من تاريخو نصين

( ،)127وذكره بصيغة "ابو المظفر" وبمفظ

"قال"( ،)128وقد تطابق مع تاريخو عمى النحو اآلتي:

مرآة الزمان

قضاة دمشق
57

301 /1

 -3عمم الدين ابو محمد القاسم بن محمد بن يوسف البرزالي الشافعي (ت
()129

665ىـ)

اقتبس ابن طولون منو ثمانية نصوص ( ،)130صرح في اثنين منيا انيا من

تاريخو او "المنتقى"( ،)131وذكره بصيغة "البرزالي" بمفظ "قال"(.)132

 -4شمس الدين ابو عبد اهلل محمد بن احمد بن عثمان بن قايمار الذىبي (ت
748ىـ)

اقتبس من كتابو "تاريخ اإلسالم" تسعة نصوص

( ،)133وذكره بصيغة "الذىبي"

و بمفظ "قال"( ،)134وقد تطابقت مع قضاة دمشق عمى النحو اآلتي:
قضاة دمشق

تاريخ االسالم

،9 ، 8 ، 8 ،5 ، 3 ، 3 ، 3 ،1
11

325 ،88 ،63 ،17 /2؛ 352 /3؛
187 ،169 ،82 /5 ،266 /4

 -3كتب الذيول
 -1شياب الدين ابو القاسم عبد الرحمن بن اسماعيل بن ابراىيم المقدسي (ت
()135

599ىـ)

اقتبس ابن طولون من أبي شامة ثمانية عشر نصاً

عشر نصاً انيا من كتابو "ذيل الروضتين"

( ،)136صرح في ثالثة

( ،)137وذكره بصيغة "أبو شامة" ()138و

"الشيخ أبو شامة"  ،وبمفظ "قال" و "ذكره"(.)139

وقد تطابق قسم من النصوص المقتبسة مع كتاب "ذيل الروضتين" وعمى
النحو اآلتي:
ذيل الروضتين

قضاة دمشق
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،65 ،64،64 ،60 ،52 ،51

،169 ، 148 ،148 ،106 ،31 ،52

،73 ،69 ،68 ،68 ،67 ،65

، 205 ،174 ،173 ،166 ،166 ،229

75.

.214

اقتبس من كتابو "ذيل العبر" أحد عشر نصاً ( ،)140وذكره بصيغة "الذىبي" و

"الحافظ الذىبي" ،وبمفظ "قال" و "ذكره"(.)141
 -4كتب الرجـال

 -1شياب الدين احمد بن عمي بن محمد بن حجر الكناني العسقالني (ت 852ىـ)
اقتبس ابن طولون من "تيذيبو" ( ،)142اثنين وعشرين نصاً ( ،)143وذكره بصيغة
( ،)144وقد تطابقت ىذه

"الحافظ ابن حجر" و "ابن حجر" وبمفظ "قال" و "رأيت"
النصوص مع "قضاة دمشق" عمى النحو اآلتي:
قضاة دمشق

تيذيب

، 5 ، 5 ،5، ، 3 ، 3 ،3 ،2،3

502 ،502 ،62 ، 8/1؛ 177 ،177 /4؛

274 ،87 ، 85 /5 ، 13 ،13 ،10 ،10 ،8 ، 8 ،8؛ 267 /8 ،98 /6؛ /9
24. ،21 ،20 ،18 ،17 ،15

109 ،74 ،55؛ ،449 ،345 ، 1/10
502 ، 475 ،475؛ .200 /11

 -5كتب األنساب
 -1شمس الدين ابو عبد اهلل محمد بن احمد بن عثمان بن قايماز الذىبي
(ت748ىـ)
نقل ابن طولون من كتابو "المشتبو" ثالثة نصوص

( ،)145وذكره بصيغة

"الذىبي" و "الحافظ الذىبي" وبمفظ "قال" و "ذكره" ( ،)146وقد تطابقت النصوص مع
"قضاة دمشق" عمى النحو اآلتي:
قضاة دمشق

المشتبو

195 ، 7 ، 6

499 ، 522 ، 522

 -6كتب المختصرات

 -1شمس الدين ابو عبد اهلل محمد بن احمد بن عثمان بن قايماز الذىبي (ت
748ىـ)
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اقتبس ابن طولون من كتابو "مختصر تاريخ اإلسالم" خمسة عشر نصاً (،)147

و"المعجم المختصر" نصين ( ،)148ذكره بصيغة "الذىبي" و "الحافظ الذىبي" (،)149
وبمفظ "قال" و "ذكره"(.)150

 -7كتب القضاة
 -1أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب بن جعفر بن يوسف المعروف بـ أبو
عمر الكندي (ت 350ىـ)

اقتبس ابن طولون من كتابو "قضاة مصر" تسعة نصوص

( ،)151وذكره

بصيغة "الكندي" وبمفظ "قال" ( ،)152وقد تطابقت ىذه النصوص مع كتاب "قضاة
مصر" عمى النحو اآلتي:
قضاة دمشق

قضاة مصر

،35 ،34 ،30 ،29 ،27 ،22

160 ،160 ،160-158،157 ،156 ،151

39. ،38 ،37

163 ، 162 ،162 ، 160-158 ،

 -2ابو محمد الحسن بن ابراىيم بن الحسين بن زوالق الميثي المصري (ت
()153

387ىـ)

اقتبس ابن طولون من كتابو "تاريخ قضاة مصر"

()154

بصيغة "ابن زوالق"( ،)156وبمفظ "ذكره"(.)157

نص واحد ( ،)155وذكره

 -8كتب الخطط
 تقي الدين ابو العباس احمد بن عمي بن عبد القادر بن محمد بن إبراىيم بن()158

محمد المعروف بالمقريزي (ت 845ىـ)

نقل ابن طولون عن المقريزي أربعة عشر نصاً

( ،)159أسندىا إلى كتابة

"المواعظ واالعتبار" وذكره بصيغة "المقريزي" وبمفظ "قال"

( ،)160وقد تطابقت تمك

النصوص مع "قضاة دمشق" عمى النحو اآلتي:
قضاة دمشق

المواعظ واالعتبار

،118 ،111 ،108 ،91 ،17

، 265 /2 ،375 ،374 ، 363 /2

209 ،189 ،119

391 ، 382 /2 ، 379 ،368/2

 -9كتب األدب والمغة
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 -1شرف الدين ابي المحاسن محمد بن نصر المشيور بابن عنين (ت
()161

630ىـ)

اقتبس منو ابن طولون نص واحد

( ،)162وذكره بصيغة "ابن عنين" وبمفظ

"قال"( ،)163وقد تطابق معو عمى النحو اآلتي:

ديوان ابن عنين
238

قضاة دمشق
65
 -10المعـاجم الجغـرافية

()164

 -1شياب الدين ابو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الحموي (ت 626ىـ)
اقتبس ابن طولون من كتابو نصين

( ،)165وذكره بصيغة "ياقوت الحموي"

وبمفظ "قال"  ،وقد تطابقت النصوص مع "قضاة دمشق" عمى النحو اآلتي:
قضاة دمشق

معجم البمدان

196 ، 192

188 /8 ، 415 /2

ثانياًال :مصـادر لم يصـرح بيا

اقتبس ابن طولون عدد من مصادر من عاصرىم من شيوخو ومعاصرييم

وغيرىم ممن لم يدركيم  ،إال انو لم يذكر أسماء تمك المصادر لسبب او آلخر،وكان
لنقمو ىذا أىمية كبيرة في اإلفادة من تمك المعمومات  ،وقد رتبت تمك المصادر عمى
النحو اآلتي:

()166

 -1ابو بكر محمد بن مسمم بن عبيد اهلل القرشي الزىري (ت 124ىـ)

اقتبس منو ابن طولون نصاً واحداً( ،)167دون ان يصرح باسم مصدره  ،وذكره بصيغة

"الزىري" وبمفظ "قال"(.)168

()169

 -2ابو زكريا يحيى بن معين بن عوف البغدادي (ت 233ىـ)
اقتبس منو ابن طولون نصاً واحداً

بصيغة "ابن معين" وبمفظ "قال"(.)171

( ،)170دون ان يصرح باسم مصدره  ،وذكره

 -3ابو عمرو خميفة بن خياط المعروف بشياب العصفري (ت 240ىـ)

اقتبس ابن طولون منو نصين ( ،)172دون ان يصرح باسم المصدر الذي نقل

منو  ،وذكره بصيغة "خميفة" وبمفظ "ذكره"(.)173
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()174

 -4أبو عبد الرحمن احمد بن شعيب بن عمي النسائي (ت 303ىـ)
اقتبس منو ابن طولون نصين

( ،)175دون ان يصرح باسم المصدر الذي

اقتبس منو ،وذكره بصيغة "النسائي" وبمفظ "قال"(.)176

 -5أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن ادريس بن المنذر بن ابي حاتم (ت
()177

327ىـ)

اقتبس ابن طولون منو ثالثة نصوص

( ،)178دون ان يصرح باسم مصدره

الذي اقتبس منو  ،وذكره بصيغة "ابن ابي حاتم" وبمفظ "قال"(.)179
()180

 -6ابو سعيد عبد الرحمن بن احمد بن يونس (ت 347ىـ)

( ،)181دون ان يصرح باسم المصدر

اقتبس ابن طولون منو ثالثة نصوص

الذي اقتبس منو ،وذكره بصيغة "ابن يونس" وبمفظ "قال"(.)182

 -7ابو الحسن عمي بن عمر بن ميدي بن مسعود الدارقطني البغدادي (ت
()183

385ىـ)

( ،)184دون ان يصرح باسم المصدر الذي اقتبس منو ،

اقتبس منو نصين

وذكره بصيغة "الدارقطني" وبمفظ "قال"(.)185

 -8أبو محمد الحسن بن ابراىيم بن الحسين بن زوالق الميثي (ت 387ىـ)

اقتبس ابن طولون منو نص واحد ( ،)186إال انو لم يصرح باسم المصدر الذي

اقتبس منو ،وذكره بصيغة "ابن زوالق" وبمفظ "قال"(.)187

 -9أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عمر األموي الشيير باين عمرو الداني
()188

(ت444ىـ)

اقتبس ابن طولون منو نص واحد

( ،)189دون ان يصرح باسم مصدره ،وذكره

بصيغة "ابو عمرو الداني" وبمفظ "قال"(.)190

 -10معين الدين ابو بكر محمد عبد الغني بن ابي بكر شجاع البغدادي المعروف
()191

بابن نقطة (ت 629ىـ)

اقتبس منو ابن طولون نص واحد

بصيغة "ابن نقطة" وبمفظ "قال"(.)193

( ،)192دون ان يصرح باسم مصدره  ،وذكره

 -11كمال الدين ابو المكارم عبد الواحد بن عبد الكريم الزممكاني (ت 651ىـ)
498

مجلة ديالى 2012/

العدد الرابع والخمسون

اقتبس منو ابن طولون نص واحد ( ،)194دون ان يصرح باسم مصدره ،وذكره

بصيغة "ابن الزممكاني" وبمفظ "قال"(.)195

 -12قطب الين ابو الفتح موسى بن محمد بن احمد اليونيني (ت 726ىـ)

اقتبس منو ابن طولون نص واحد ( ،)196دون ان يصرح باسم المصدر الذي

نقل منو ،وذكره بصيغة "القطب اليونيني" وبمفظ "قال"(.)197

 -13تاج الدين ابو محمد احمد بن عبد القادر بن احمد بن مكتوم (ت
()198

749ىـ)

اقتبس منو ابن طولون نص واحد ( ،)199دون ان يصرح باسم مصدره ،وذكره

بصيغة "ابن مكتوم" وبمفظ "قال"(.)200

 -14عبد الرحمن بن الحسن بن عمي بن عمر بن ابراىيم االسنوي (ت
()201

772ىـ)

اقتبس منو ابن طولون ثالثة نصوص ( ،)202دون ان يصرح باسم المصدر

الذي نقل منو  ،وذكره بصيغة "االسنوي وبمفظ "قال"(.)203

 -15أبو اسحق برىان الدين ابراىيم بن محمد بن مفمح المقدسي (ن 884ىـ).

اقتبس منو ابن طولون نصين ( ،)204دون ان يصرح باسم المصدر الذي نقل منو،
()205

وذكره بصيغة "برىان الدين مفمح" وبمفظ "قال".

وثمة عدد آخر من الذين اقتبس منيم "ابن طولون"  ،ولكنو لم يشير الى مصادرىم

او اسمائيم بصورة واضحة  ،فنظ اًر لمتشابو مع غيرىم من المؤرخين وغيرىم نذكرىم عمى

النحو اآلتي:

ابن معين ( ،)206الزىري ( ،)207ابن سميع ( ،)208سميمان ( ،)209ابو داود (،)210

مكحول ( ،)211دحيم ( ،)212محمد بن يوسف ( ،)213ابو الحسين ( ،)214ابو العالء ( ،)215ابو

محمد ( ،)216ابو الحسن بن دويدة

( ،)217ابن الصالح ( ،)218القوصي (،)219ابن عبد
()224

السالم( ،)220المنذري( ،)221الكناني( ،)222ابو الفضل( ،)223الحجال.

ومما تقدم نستخمص بان ابن طولون كان عمى عالقة وثيقة جيدة بمصادره التي

اعتمد عمييا لبناء كتابو ىذا  ،فقد اختط منيجاً واضحاً لموارده من خالل تمك المصادر

األصيمة المتعددة والمتنوعة  ،وكان حرصو عمى دقة الموارد التي يستقي منيا السيما وان

الكتاب ضم بين ثناياه عدد ال بأس بو من نصوص الكتب التي حفظيا  ،األمر الذي جعل
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معموماتو التاريخية مصد اًر ال يستغنى عنو في مادتو  ،لذا نجده يمثل صورة واضحة لفن
التراجم بخطوطو العامة والخاصة.

Abstract
It provides conclude that Ibn Tulun was connected to a good
document confiscated relied upon for the construction of this
book, it has charted a clear approach to its resources through
these sources, the inherent multiple and diverse, and was keen
on the accuracy of the resources that draws them, especially
since the book is included between within it a considerable
number of the texts of the books to save, which made the
historical source of his information is indispensable in the
article, so we find a clear picture of the art of biography
contours of public and private.

اليوامش والمصادر
( )1اثٓ غ :ٌْٛٛلعبح كِشك – اٌضغو اٌجَبَ ف ٟموو ِٓ  ٌٟٚلعبء اٌشبَ  ،رؾم١ك اٌلوزٛه
صالػ اٌل ٓ٠إٌّغل ( ،كِشك  ، )َ1956 ،ص  5؛ اٌمالئل اٌغ٘ٛو٠خ ف ٟربه٠ـ اٌصبٌؾ١خ ،
رؾم١ك ِؾّل اؽّل كّ٘بْ ( ،كِشك ِ ،ىزت اٌلهاٍبد االٍالِ١خ [ )َ1956 -1949 ،روعُ فٗ١
ٌٕفَٗ] ؛ اٌش١ـ ٔغُ اٌل ٓ٠اٌغي( ٞد ٘1061ـ ، )َ1651 /اٌىٛاوت اٌَبئوح ثأػ١بْ اٌّئخ اٌؼبشوح
 ،ؽممٗ ٚظجػ ٔصٗ عجوائّ١ٍٍ ً١بْ عجٛه ( ،ث١وٚد  ،االِو٠ىبٔ١خ  54 -52 /2 ، )َ1945 ،؛
اث ٛاٌفالػ ػجل اٌؾ ٟاثٓ اٌؼّبك اٌؾٕجٍ( ٟد ٘1089ـ)  ،شنهاد اٌن٘ت ف ٟافجبه ِٓ م٘ت ،
(ث١وٚد  ،اٌّىزت اٌزغبهٌٍ ٞطجبػخ ٚإٌشو  ،ك.د)  299 -298 / 1 ،؛ أث ٟاٌّىبهَ ػجل اٌىج١و
ثٓ اٌمطت اٌش١ٙو اٌش١ـ اث ٟاٌّفبفو ِؾّل اٌؾَ ٟٕ١االكه َٟ٠اٌىزبٔ( ٟد ٘1345ـ)  ،فٙوً
٘1347ـ) /1 ،
اٌفٙبهً ٚاالصجبد ٚاٌّؼبعُ ٚاٌّش١قبد ٚاٌٍََّالد ( ،اٌمب٘وح  ،اٌغل٠لح ،
 357 -355؛ عوع ٟى٠لاْ :ربه٠ـ آكاة اٌٍغخ اٌؼوث١خ ػٍك ػٍ ٗ١شٛل ٟظ١ف ( ،اٌمب٘وح  ،كاه
اٌٙالي  292 /3 ، )1958 – 1956 ،؛ ف١و اٌل ٓ٠اٌيهوٍ ، ٟاالػالَ لبِ ًٛرواعُ ألشٙو
اٌوعبي ٚإٌَبء ِٓ اٌؼوة ٚاٌَّزؼوثٚ ٓ١اٌَّزشول ، ٓ١غ ( 3ث١وٚد  184 /7 )َ1963 ،؛
ػّو هظب وؾبٌخِ :ؼغُ اٌّؤٌف( ، ٓ١ث١وٚد 51 / 11 ، )1957 ،؛
Brocklean, G. Geschichte De Arabischiz Litteratur, (Leiden, 1939, 481
)(367
( )2اٍّبػ ً١ثبشب ِؾّل اٌجبثبٔ ٟاٌجغلاك( ٞد ٘1339ـ٘ ، )َ1921 /ل٠خ اٌؼبهف – ٓ١أٍّبء
اٌّؤٌفٚ ٓ١آصبه اٌّصٕف( ، ٓ١اٍزبٔجٛي ٚ ،وبٌخ اٌّؼبهف .202 /5 ، )َ1955 ،
(240 /6 :ْ.َ )3
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( )4اثٓ غ :ٌْٛٛلعبح كِشك  ،ص 5؛ اثٓ اٌؼّبك اٌؾٕجٍ ، 298 /8 ، ْ.َ :ٟوؾبٌخ/11 ، ْ .َ :
.51
( )5اٌغي.552 /2 ، ْ .َ :ٞ
( )6اثٓ اٌؼّبك اٌؾٕجٍ 298 /8 ، ْ.َ :ٟ؛ وؾبٌخ.51 /11 ، ْ.َ :
( )7وؾبٌخِ :ؼغُ اٌّؤٌف.51 /11 ، ٓ١
( )8اٌيهوٍ :ٟاألػالَ .184 / 7 ،
( )9اٌيهوٍ :ٟاألػالَ .184 / 7 ،
( )10اثٓ اٌؼّبك.298 /8 ، ْ. َ :
(. ْ. َ )11
( )12وؾبٌخ.51 /11 ، ْ.َ :
( )13اثٓ اٌؼّبك.298 /8 ، ْ .َ :
( )14وؾبٌخ.51 /11 ، ْ.َ :
(.51 /11 ، ْ . َ )15
( )16اثٓ اٌؼّبك.299 /8 ، ْ. َ :
( )17اثٓ اٌؼّبك :شنهاد اٌن٘ت .299 /8 ،
( )18وؾبٌخ.51 /11 ، ْ.َ :
( )19اٌيهوٍ :ٟاألػالَ .184 /7 ،
(ِ )20قطٛغ-اٌجغلاك٘ :ٞل٠خ اٌؼبهف 202 /5 ، ٓ١؛ اٌيهوٍ.184 /7 ، ْ.َ :ٟ
(ِ )21قطٛغ – اٌيهوٍ.184 /7 ، ْ.َ :ٟ
(ِ )22قطٛغ – َ. ْ.
(ِ )23طجٛع – ربه٠ـ اٌشبَ ِٓ ل١بَ كٌٚخ اٌّّبٌ١ه فِ ٟصو اٌ ٝصله اٌؼٙل اٌؼضّبٔ ، ٟرؾم١ك
ِؾّل اؽّل كّ٘بْ (كِشك ٚ ،ىاهح اٌضمبفخ٘396 )1964 ،ـٚ .روعّٗ اٌ ٝاٌفؤَ١خ ٕ٘ ،وٞ
الٍٚذ  ،كِشك  ، 1952 ،رؾم١ك ػجل اٌؼظ ُ١ؽبِل فطبة ( ،اٌمب٘وح ِ ،طجؼخ عبِؼخ ػٓ١
شٌّ 166 ، )َ1973 ،ص ٘329 +ـ (هٍبٌخ ِبعَز١و ف ٟاٌزبه٠ـ االٍالِ ٟف ٟوٍ١خ ا٢كاة ،
عبِؼخ ػ ٓ١شٌّ)  ،ػجل اٌغجبه ػجل اٌوؽّٓ  ،مفبئو اٌزواس اٌؼوث ٟاالٍالِ( ، ٟوٍ١خ ا٢كاة ،
عبِؼخ اٌجصوح .163 / 1، )1981 ،
(ِ )24قطٛغ – اٌيهوٍ.184 /1 ، ْ.َ :ٟ
(ِ )25طجٛع – َ.ْ.
(ِ )26قطٛغ – َ.ْ.
(ِ )27طجٛع – ٔشوٖ ِؾّل أٍؼل غٌٍ فِ( ٟغٍخ اٌّغّغ اٌؼٍّ ٟاٌؼوث ٟثلِشك ) ، 210
(.)1946
(ِ )28قطٛغ – اٌيهوٍ.184 /1 :ٟ
(ِ )29قطٛغ – َ.ْ.
(ِ )30طجٛع  -اٌيهوٍ :ٟاالػالَ .184 /1 ،
(ٔ )31شوٖ :صالػ اٌل ٓ٠إٌّغل (ث١وٚد  ،كاه ث١وٚد ٚكاه صبكه  141 ) َ1958 ،ص [ٔشو
ثؼٕٛاْ :األئّخ أالصٕ ٟػشو٠خ ػٕل األِبِ١خ] ػجل اٌغجبه :مفبئو اٌزواس .163 /1 ،
( )32هٍبٌخ أٌٙٚب اٌؾّل هلل اٌن ٞهفغ ثؼط األٚلبد ػٍ ٝثؼط...اٌـ ِ ،صطف ٝثٓ ػجل هللا
اٌىبرت ؽبع ٟفٍ١فخ (د ٘1067ـ)  ،وشف اٌظٕ ْٛػٓ أٍبِ ٟاٌىزت ٚاٌفٕ ، ْٛػٕ ٟثزصؾ١ؾٗ
ٚغجؼٗ ػٍَٔ ٝقخ اٌّؤٌف ِؾّل شوف اٌل ، ٓ٠غ  3أػبكد غجؼٗ ثبألٚفَذ اٌّىزجخ اإلٍالِ١خ
ٚاٌغؼفو ٞاٌزجو٠ي( ٞغٙواْ  ،ف١بثبْ ٘1378 ،ـ)  6 /1 ،؛ اٌجغلاك.240 /6 ، ْ.َ :ٞ
( )33أ ٌٗٚاٌؾّل هلل اٌجو اٌٍط١ف اٌـ  ،ؽبع ٟفٍ١فخ.54 /1 ، ْ . َ :
( )34أ ٌٗٚاٌؾّل هلل ػٍٔ ٝؼّٗ اٌز ٟال رؾص.ْ.َ ، ٝ
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(ِ )35قطٛغ  -اٌيهوٍ.184 /1 ، ْ. َ :ٟ
(ِ )36طجٛع ثؼٕٛاْ هٍبئً ربه٠ق١خ (كِشك ِ ،طجؼخ اٌزول٘1348 ، ٟـ  )َ1929 /ػجل اٌغجبه:
َ.163 /1 ، ْ .
( )37أ ٚاِواء ِصو ف ٟاالٍالَ – ٔشوٖ صالػ اٌل ٓ٠إٌّغل (ث١وٚد  ،كاه اٌىزبة اٌغل٠ل ،
 )َ 1962ص ٍٍٍَ[ 46خ هٍبئً ٔٚصٛص]  ،اٌيهوٍ 184 /1 ، ْ.َ :ٟ؛ ػجل اٌغجبه ، ْ.َ ،
.163 /1
(( )38كِشك ٘ 1348 ،ـ  ، )َ1929 /ػجل اٌغجبه.163 /1 ، ْ.َ :
(ِ )39قطٛغ  -اٌيهوٍ.184 /1 ، ْ.َ :ٟ
(ِ )40قطٛغ .ْ.َ -
(ِ )41طجٛع  -رؾم١ك ِؾّل ِصطف( ، ٝاٌمب٘وح  ،اٌّؤٍَخ اٌّصو٠خ اٌؼبِخ ، )1964-1962 ،
ِ 2ظ 390( ،ص ٘420 +ـ) [رواصٕب] ػجل اٌغجبه.164 /1 ، ْ.َ :
(ِ )42قطٛغ  -اٌيهوٍ.184 /1 ، ْ. َ :ٟ
(.ْ.َ )43
(.ْ.َ )44
(.ْ.َ )45
(.ْ.َ )46
(.185 – 184 /1 ، ْ .َ )47
(ٔ )48شوٖ صالػ اٌل ٓ٠إٌّغل ( ،كِشك  ،اٌّغّغ اٌؼٍّ ٟاٌؼوث418 ، َ1956 ، ٟص) [ٔشو
ثبٍُ لعبح اٌشبَ]  ،ػجل اٌغجبه.163 /1 ، ْ.َ :
(ِ )49قطٛغ  -اٌيهوٍ.185 /1 ، ْ. َ :ٟ
(ِ )50طجٛع -أ ٚاٍّٗ اٌشّؼخ اٌّع١خ ف ٟأفجبه اٌمٍؼخ اٌلِشم١خ ( ،كِشك ِ ،ىزجخ اٌملٍٚ ٟاٌجل٠و
٘ 1348 ،ـ  ، )َ1929 /ػجل اٌغجبه :اٌنفبئو .163 /1 ،
(ِ )51طجٛع( -كِشك ِ ،ىزجخ اٌملٍٚ ٟاٌجل٠و ٘ 1348 ،ـ  ،)َ1921 /اٌيهوٍ 185 /1 ، ْ.َ :ٟ؛
ػجل اٌغجبه.164 /1 ، ْ.َ :
(ِ )52طجٛع( -كِشك ِ ،ىزجخ اٌملٍٚ ٟاٌجل٠و ٘ 1348 ،ـ  185 ،)َ1921 /؛ ػجل اٌغجبه، ْ.َ :
.164 /1
(ِ )53قطٛغ – اٌيهوٍ.185 /1 ،ْ .َ :ٟ
(ِ )54طجٛع( -كِشك ِ ،ىزجخ اٌملٍٚ ٟاٌجل٠و ٘ 1348 ،ـ  ،)َ1921 /ػجل اٌغجبه/1 ، ْ.َ :
.163
، ) َ1956 ، َ1949
( )55رؾم١ك ِؾّل اؽّل كّ٘بْ ( ،كِشك ِ ،ىزت اٌلهاٍبد االٍالِ١خ،
لَّبْ  0ػجل اٌغجبه.163 /1 ، ْ .َ :
( )56رؾم١ك :فبغّخ ِصطف ٝػبِو (اٌمب٘وح  ،كاه اٌؼٌٍٍ َٛطجبػخ 61 )َ1978 ،ص  30 +ص ،
ػجل اٌغجبه.163 /1 ، ْ.َ :
( )57وؾبٌخِ :ؼغُ اٌّؤٌف.51 /11 ، ٓ١
(.ْ.َ )58
(.ْ.َ )59
( )60اثٓ اٌؼّبك :شنهاد اٌن٘ت .299 /8 ،
(٘ )61ل٠خ اٌؼبهف 202 /5 ، ٓ١؛ وؾبٌخ.51 /11 ، ْ .َ :
( )62أووَ ظ١بء اٌؼّوِٛ .ٞاهك اٌقط١ت اٌجغلاك ٞف ٟربه٠ـ ثغلاك ( ،ثغلاك ٘ ،بشُ ، )َ1975 ،
ص  151؛ ثشبه ػٛاك ِؼوٚفِ :ؼبعُ اٌشٛ١ؿ ٚاٌّش١قبد ٚأّ٘١زٙب ف ٟكهاٍخ اٌزبه٠ـ
االٍالِِ ، ٟغٍخ األلالَ  ،اٌؼلك  ، 7إٌَخ اٌقبَِخ  ، 1969ص ِٚ 57بثؼل٘ب.
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( )63اٌغي :ٞاٌىٛاوت اٌَبئوح .1/1 ،
( )64اث ٟاٌفوط ِؾّل ثٓ اٍؾك اثٓ إٌل( ُ٠اٌٛهاق) (د ٘385ـ)  ،اٌفٙوٍذ  ،رؾم١ك هظب ٔغل ٚ
(غٙواْ كأشىبٖ ٘ 1391 ،ـ) ٚ ،غ١و٘ب ِٓ اٌٍّٛٛػبد ػٍ٘ ٝنا إٌّػ.
 ،)1981ص  14؛ شبوو
(٘ )65بٔ ٟاٌؼّو :كهاٍبد ف ٟوزت اٌزواعُ ٚاٌَ١و ( ،ػّبْ ،
ِصطف :ٝاٌزبه٠ـ اٌؼوثٚ ٟاٌّؤهف ، ْٛكهاٍخ ف ٟرطٛه ػٍُ اٌزبه٠ـ ٚهعبٌٗ ف ٟاإلٍالَ  ،غ 1
(ث١وٚد  ،كاه اٌّؼبهف .382 /1 ، ) َ1978 ،
( )66فوأيهٚىٔضبي  ،ػٍُ اٌزبه٠ـ ػٕل اٌٍَّّ ، ٓ١روعّخ اٌلوزٛه صبٌؼ اؽّل اٌؼٍِٚ ٟواعؼخ
ِؾّل رٛف١ك ؽَ( ، ٓ١ثغلاكِ ،ىزجخ اٌّضٕ ، )َ1963 ،ٝص .143 -142
(٘ )67بٍِز ْٛعت :كهاٍخ ف ٟؽعبهح االٍالَ  ،روعّخ اٌلوزٛه اؽَبْ ػجبً ٚآفو ، ٓ٠غ 1
(ث١وٚد  ،كاه اٌؼٍُ ٌٍّال ، )َ1974 ، 1964 ، ٓ١٠ص ص .163 -161
( )68ػلٔبْ كه٠ٚش :وزت اٌزواعُ ِؼغُ اٌزبه٠ـ اٌؼوثِ ، ٟغٍخ اٌفىو اٌؼوث ، ٟاٌؼلك  ، 37إٌَخ
 ، َ 1982ص ص  ٚ 167 -149ص ص .183 -169
( )69اث ٛاٌؼجبً شٌّ اٌل ٓ٠ثٓ ِؾّل ثٓ فٍىبْ (د ٘681ـ) ٚ ،ف١بد األػ١بْ ٚأٔجبء أثٕبء ٘نا
 473 /3 ، )َ 1968؛ ػجل
اٌيِبْ  ،رؾم١ك اٌلوزٛه اؽَبْ ػجبً ( ،ث١وٚد  ،كاه اٌضمبفخ ،
اٌوؽّٓ ثٓ اٌىّبي عالي اٌل ٓ٠اٌَٛ١غ( ٟد ٘911ـ)  ،غجمبد اٌؾفبظ  ،رؾم١ك ِؾّل ػٍ ٟػّو
( ،اٌمب٘وح  ،االٍزمالي اٌىجو ، )َ1973 ، ٜص .183
( )70اثٓ غ :ٌْٛٛلعبح كِشك .17 ، 17 ، 10 ، 9 ، 8 ، 8 ،
( )71اٌن ٞرعّٓ ٍ١وح إٌج ٟصٍ ٝهللا ػٍٚ ، ٍٍُٚ ٗ١رواعُ اٌصؾبثخ ٚاٌزبثؼ ٓ١هرج ُٙػٍٝ
اٌطجمبد ٍٛ٠ ،ف اٌ١بْ ٍووِ ، ٌ١ؼغُ اٌّطجٛػبد اٌؼوث١خ ٚاٌّؼوثخ ( ،اٌمب٘وح ٍ ،وو، ٌ١
 ، )َ1928ص .116
( )72اثٓ غ.17 ، 10 ، 8 ،ْ .َ :ٌْٛٛ
( )73ثٍغذ ِؤٌفبرٗ فَّخ ٚػشوِ ٓ٠ؤٌفب ً ِٕٙب  :وزبة "اٌزبه٠ـ" " ٚاٌطجمبد" ١ٍ" ٚوح اٌوٍٛي"
" ٚربه٠ـ اٌقٍفبء اٌواشل ، "ٓ٠موو أً٘ اٌفزٚ ٜٛربه٠ـ كِشك ٚ ،اٌىزبة األف١و هٚاح اٌؾل٠ش
إٌج ٞٛاٌشو٠ف :اٌؼّوِٛ :ٞاهك اٌقط١ت  ،ص ٍّ ، 355و هللا ٔؼّخ هللا ِ ،ملِخ رؾم١ك اٌمَُ
األٚي ِٓ ربه٠ـ اث ٟىهػٗ اٌلِشم( ٟوٍ١خ ا٢كاة  ،عبِؼخ ثغلاك [ )1972 ،هٍبٌخ ِبعَز١و] ،
ص .37 -36
( )74اثٓ غ.18 ، 15 ، 12 ، 11 ، 4 ، ْ. َ :ٌْٛٛ
( ،ْ .َ )75ص .4
(.ْ.َ )76
(.ْ.َ )77
( )78وبْ اث ٛؽبرُ ِٓ أٚػ١خ اٌؼٍُ ف ٟاٌفمٗ ٚاٌٍغخ ٚاٌؾل٠ش ٚاٌٛػع ٚؽفبظ ا٢صبه ػبٌّب ً ثبٌطت
٘748ـ)  ،رنووح
ٚإٌغٚ َٛفٕ ْٛاٌؼٍُ .شٌّ اٌلِ ٓ٠ؾّل ثٓ اؽّل ثٓ ػضّبْ ثٓ لبّ٠بى (د
اٌؾفبظ ( ،إٌٙل  ،ؽ١له آثبك اٌل٘1376 ، ٓ٠ـ 920 /2 ، )َ1957 /؛ ربط اٌل ٓ٠ػجل اٌ٘ٛبة ثٓ
ػٍ ٟاٌَجى( ٟد ٘771ـ)  ،غجمبد اٌشبفؼ١خ اٌىجو ، ٜرؾم١ك ػجل اٌفزبػ ِؾّل اٌؾٍِٚ ٛؾّٛك
ِؾّل اٌطٕبؽ( ، ٟػ َٝ١اٌجبث ٟاٌؾٍج.132 /2 ، )1964 ، ٟ
( )79اثٓ غ :ٌْٛٛلعبح كِشك  ،ص .13 ، 8 ، 4
( )80غجغ ثبػزٕبء ػجل اٌقبٌك األفغبٔ ٟف ٟؽ١له آثبك اٌلوٓ  ،إٌٙل .َ1968 ،
( )81اثٓ غ.ْ .َ :ٌْٛٛ
(.ْ.َ )82
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( )83اٌؾبفع اٌىج١و اٌٛاػع صبؽت اٌزصبٔ١ف اٌّشٛٙهح ِٕٙب :ىاك اٌَّ١و ٚإٌّزظُ ف ٟربه٠ـ
اٌٍّٛن ٚاألُِ  ،عّبي اٌل ٓ٠اث ٛاٌّؾبٍٓ ٍٛ٠ف ثٓ رغو ٞثوك( ٞد ٘874ـ) :،إٌغ َٛاٌيا٘وح
فٍِٛ ٟن ِصو ٚاٌمب٘وح  ،رؾم١ك ِؾّل ف ُ١ٙشٍزٛد ( ،اٌمب٘وح ،اٌقبٔغ.114 / 6 ، )َ1983 ،ٟ
( )84اثٓ غ.48 ، 33 ، ْ. َ :ٌْٛٛ
(.ْ.َ )85
(.33 :ْ .َ )86
(.ْ.َ )87
( )88لبظ ٟلعبح اٌشبَ  ،وبْ فمٙ١ب اِبِب ً ػبٌّب ً ثبهػب ً ِزمٕب ً ِٕفوكاً ف ٟػٍُ األكة ٚاٌزبه٠ـ ،
ٚاٌَجىٍ :ٟغجمبد اٌشبفؼ١خ .219 / 7 ،
( )89اثٓ غ :ٌْٛٛلعبح كِشك .55 ، 52 ، 47 ،
(.ْ.َ )90
(.ْ.َ )91
( )92غجغ اٌىزبة ِواد ػلح ثزؾم١ك ك .اؽَبْ ػجبً ِٚؾ ٟاٌل ٓ٠ػجل اٌّغ١ل.
( )93اٌَجى :ٟغجمبد اٌشبفؼ١خ  5 / 10 ،؛ ثٓ رغو ٞثوك ، ٞإٌغ َٛاٌيا٘وح .19 /11 ،
( )94اثٓ غ،59 ،53 ،51 ،48 ،43 ،40 ،33 ،28 ،22 ،21 ،18 ، 12 ، 11 ، 9 ، 6 ، ٌْٛٛ
.276 ،275 ،275 ،99 ،90 ،87 ،78 ،77 ،76 ،69
ً
( )95غجغ ِٕٗ صّبٔ١خ أعياء فمػ اِب اٌغيء األوجو فّب ىاي ِقطٛغب ٛ٠ٚ ،عل ِٓ اٌىزبة َٔقخ
فط١خ ف ٟاٌّىزجخ اٌّووي٠خ  ،عبِؼخ ثغلاك ثولُ  193ص ف .ٚ
( )96اثٓ غ.275 ،22 ،11 ، ْ .َ :ٌْٛٛ
(.59 ،53 ،33 ،21 :ْ.َ )97
( )98ش١ـ اٌّؾلصِٚ ٓ١ؾلس اٌشبَ ٍّ ،غ اٌىض١و ف ٟكِشك ٚثالك اٌشبَ ِٚصو ِٚىخ ٚأعبىٖ فٍك
وض١و ٚوبْ ِٓ أوضو أً٘ ػصوٖ رصٕ١فبً ،شٙبة اٌل ٓ٠اؽّل ثٓ ؽغو اٌؼَمالٔ( ٟد ٘852ـ) ،
اٌلهه اٌىبِٕخ ف ٟأػ١بْ اٌّبئخ اٌضبِٕخ  ،رؾم١ك ٍ١ل عبك اٌؾك (اٌمب٘وح  ،كاه اٌىزت اٌؾل٠ضخ ،
ك.د) ِ .426 /3 ،ؾّل اؽّل ثٓ شبوو اٌىزج( ٟد ٘764ـ)  ،فٛاد اٌٛف١بد  ،رؾم١ك ك .اؽَبْ
ػجبً ( ،ث١وٚد ،كاه اٌضمبفخ .316 /3 ، )َ1974 ،
( )99اٌىزبة ِطجٛع ثزؾم١ك صالػ اٌل ٓ٠إٌّغل ٚفؤاك ٍ١ل  ،اٌى٠ٛذ.
( )100اثٓ غ :ٌْٛٛلعبح كِشك ،61 ،57 ،46، 45 ،44 ،32 ،28 ،22، 17، 13 ،8 ،8 ،7 ،
.224 ،101 ،94 ،94 ،94 ،75 ،75 ،73 ،70 ،70 ،70 ،69 ،69 ،67
(.ْ.َ )101
(.ْ.َ )102
( )103أزٙذ اٌ ٗ١هئبٍخ اٌؼٍُ ف ٟاٌؾل٠ش ٚاٌزبه٠ـ ٚاٌزفَ١و  ٌٗٚ ،أوضو ِٓ صالس ٚفَِّ ٓ١صٕفب ً
ف ٟػٍ َٛػلح ِٕٙب ف ٟاٌزبه٠ـ "اٌجلا٠خ ٚإٌٙب٠خ"  ،اثٓ ؽغو اٌؼَمالٔ :ٟأٔجبء اٌغّو ثأثٕبء اٌؼّو ،
رؾم١ك ؽَٓ ؽجش( ، ٟاٌمب٘وح  ،اٌّغٌٍ األػٌٍٍ ٝشؤ ْٚاالٍالِ١خ .48 /1 ، )1969 ،
( )104اثٓ غ،67 ،66 ،65 ،64،64 ،64 ،60 ،55 ،52 ،49 ،49 ،47 ،32 ،22 ، ْ. َ :ٌْٛٛ
،87 ،86 ،85 ،84 ،82 ،80 ،79 ،78 ،76 ،76 ،74 ،72 ،71 ،70 ،70 ،69 ،68 ،68 ،67
،193 ،192 ،190 ،189 ،187 ،187 ،103 ،101 ،98 ،97 ،95 ،94 ،92 ،92 ،91 ،89
،277 ،276 ،274 ،274 ،273 ،273 ،247 ،246 ،245 ،245 ،244 ،244 ،243 ،194
.281 ،281 ،280 ،279 ،278
(،277 ،276 ،245 ،244 ،244 ،243 ،243 ،95 ،94 ،67 ،66 ،65 ،55 ،47 :ْ .َ )105
.280
(.ْ.َ )106
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( ٌٗ )107اٌؼل٠ل ِٓ اٌّؤٌفبد ِٕٙب :ربه٠ـ اثٓ لبظ ٟشٙجخ ٚغجمبد اٌشبفؼ١خ ٚغجمبد إٌؾبح
ٚاٌٍغ ، ٓ١٠ٛشٌّ اٌلِ ٓ٠ؾّل ثٓ ػجل اٌوؽّٓ اٌَقب( ٞٚد ÷902ـ)  ،اٌعٛء اٌالِغ ألً٘
اٌموْ اٌزبٍغ ( ،ث١وٚد ِ ،ىزجخ كاه اٌؾ١بح  ،ك.د) .21 /11 ،
( )108اثٓ غ :ٌْٛٛلعبح كِشك ،142 ،132 ،66 ،66 ،57 ،51 ،46 ،40 ،40 ،33 ،12 ،
،156 ،154 ،154 ،154 ،153 ،153 ،152 ،151 ،151 ،150 ،150 ، 149 ،147 ،143
،209 ،207 ،207 ،171 ،160 ،158،159 ،158 ،158 ،158 ،158 ،157 ،156 ،156
،222 ،222 ،221 ،221 ،221 ،221 ،212 ،212 ،212 ،212 ،211 ،210 ،210 ،209
، 256 ،255 ،255 ،255 ،254 ،254 ،254 ،254 ،253 ،253 ،253 ،253 ،252 ،222
،293 ،293 ،292 ،292، 291 ،287 ، 261 ، 258 ،258 ،257 ،257 ،257 ،256 ،256
.298 ،298 ،298 ،298 ،298 ،298 ،298 ،298 ،298 ،297 ،297 ،296 ،295
(،151 ،151 ،149 ،147 ،132 ،66 ،66 ،57 ،51 ،46 ،40 ،40 ،33 ،12 :ْ .َ )109
.253 ،253 ،253 ،253 ،252 ،252 ،145 ،154،154 ،154 ،153 ،153 ،153 ،152
(.ْ.َ )110
( )111اٌَقب :ٞٚاٌعٛء اٌالِغ .40 -36 /2 ،
(ٕ٘ )112بن َٔـ ػلح ِٓ اٌىزبة ِٕٙبَٔ :قخ "اٌمب٘وح  ،اٌوؽّبٔ١خ  ، "1929 ،ف ٟأهثغ ِغٍلاد ،
" ٚؽ١له آثبك اٌلوٓ  ،كائوح اٌّؼبهف اٌؼضّبٔ١خ  ، "1931-1929 ،ف ٟأهثؼخ أعياء ٚ ،غجؼخ
آفو ٜرؾم١ك ِؾّل ٍ١ل عبك اٌؾك  ،غ ( 3اٌمب٘وح  ،كاه اٌىزت اٌؾل٠ضخ ،)َ1976 -1966 ،فٟ
صّبٔ١خ اعياء.
،108 ،106 ،103 ،101 ،98 ،95 ،92 ،91 ،87 ،85 ،84 ، 80
( )113اثٓ غْ . َ :ٌْٛٛ
،202 ،201 ،200 ،199 ،198 ،196 ،194 ،193 ،192 ،116 ،114 ،112 ،112 ،111
.282 ،277 ،275 ،251 ،249 ،248 ،247 ،244
(.ْ.َ )114
( )115االِبَ اٌؼالِخ ٌٗ ،اٌؼل٠ل ِٓ اٌّؤٌفبد ِٕٙب األٔٛاه اٌظب٘وح ف ٟاٌىٛاوت اٌجب٘وح ٚ ،اٌجؾو
 370 /11؛ ػٍ ٟثٓ كاٚك اثٓ
اٌيافو ف ٟػٍُ األٚائً ٚاألٚافو ٚغ١و٘ب ،إٌغ َٛاٌيا٘وح ،
اٌص١وف :ٟأٔجبء اٌٙصو ثأثٕبء اٌؼصو  ،رؾم١ك ؽَٓ ؽجش( ٟاٌمب٘وح  ،كاه اٌفىو اٌؼوث، ٟ
 ، )َ1970ص70؛ ِؾّل ثٓ اؽّل ثٓ ا٠بً (د ٘930ـ)  ،ثلائغ اٌي٘ٛه فٚ ٟلبئغ اٌل٘ٛه ،
رؾم١ك ِؾّل ِصطف ٝى٠بكح ( ،اٌمب٘وح  ،اٌ١ٙئخ اٌؼبِخ ٌٍىزبة ٘1044 ،ـ) .46 /3 ،
( )116اثٓ غ :ٌْٛٛلعبح كِشك ،31 ،29 ،27 ،27 ،27 ،26 ،24 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،
.248 ،248 ،244 ،47 ،45 ،44 ،40 ،40 ،39 ،37 ،34 ،34 ،32 ،32 ،31
(ِ ِٓ )117ؤٌفبرٗ " اٌّجلع ف ٟشوػ اٌّمٕغ" ِ" ٚصبئت االَٔبْ ِٓ ِىب٠ل اٌش١طبْ" ػجل اٌغجبه:
مفبئو اٌزواس .248 /2 ،
( )118اثٓ غ.296 ،296 ،294 ،289 ،287 ،283 ، ْ. َ :ٌْٛٛ
(.ْ.َ )119
( )120اإلِبَ اٌؾجو إٌبلل اٌؾغخ ِ ،ؤٌف وزبة "اٌعٛء اٌالِغ" ٚ ،شوػ أٌف١خ اٌؾل ٞس ٚغ١و٘ب ،
اثٓ إ٠بً :ثلائغ اٌي٘ٛه  321 /2 ،؛ ٍووِ :ٌ١ؼغُ اٌّطجٛػبد  ،ص .1012
( )121اثٓ غ :ٌْٛٛلعبح كِشك ،133 ،131 ،128 ،125 ،124 ،122 ،121 ،117 ،109 ،
،202،202 ،202 ،179 ،179 ،177 ،175 ،175 ،172 ،170 ،168 ،164 ،149 ،148
،226 ،222 ،221 ،218 ،296 ،214 ،210 ،205 ،205 ،205 ،205 ،204 ،203 ،203
.301 ،300 ،292 ،291 ،262 ،261 ،257 ،254 ،253 ،228
(.ْ.َ )122
(ِ ِٓ )123ؤٌفبرٗ اٌجو٘بْ اٌىبشف ف ٟاػغبى اٌموآْ ٚاٌضجبد ف ٟػٍُ اٌج١بْ اٌّطٍغ ػٍ ٝاػغبى
اٌموآْ .ػجل اٌغجبه :مفبئو اٌزواس .554 /2 ،
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( )124اثٓ غ :ٌْٛٛلعبح كِشك  ،ص .293 ،223
(.ْ.َ )125
( )126اإلِبَ اٌفم ٗ١اٌٛاػع اٌّؤهؿ اٌؼالِخ ِ ٌٗ ،ؤٌفبد ػلح ِٕٙ :ب ِٕز ٝٙاٌَؤاي ف١ٍ ٟوح
اٌوٍٛي صٍ ٝهللا ػٍٚ ، ٍٍُٚ ٗ١ربه٠قٗ ِوآح اٌيِبْ ِٓ ربه٠ـ األػ١بْ  ،اٌٍّه اٌّؤ٠ل اٍّبػً١
اث ٛاٌفلا (د ٘732ـ) ،اٌّقزصو ف ٟأفجبه اٌجشو ( ،ث١وٚد  ،كاه اٌّؼوفخ  ،ك.د) .206 /3 ،
( )127اثٓ غ ،ْ .َ :ٌْٛٛص .63 ،57
(.ْ.َ )128
(ِ ِٓ )129ؤهف ٟاٌشبَ ِ ،ؾلس ؽبفع ٌٗ ِؤٌفبد ػلح ِٕٙب "اٌٍّزم ٝف ٟاٌزبه٠ـ" " ٚوزبة
اٌّؼغُ اٌىج١و"  ،اثٓ رغو ٞثوك :ٞإٌغ َٛاٌيا٘وح 319 /9 ،؛ اٌَٛ١غ :ٟغجمبد اٌؾفبظ  ،ص
.522
( )130اثٓ غ.277 ،275 ،274 ،99 ،97 ،95 ،89 ، ْ. َ :ٌْٛٛ
(.95 ،89 :ْ .َ )131
(.ْ.َ )132
( )133اثٓ غ :ٌْٛٛلعبح كِشك.11 ،9 ،8 ،8 ،5 ،3 ،3 ،3 ،1 ،
(.ْ.َ )134
( )135اٌؾبفع اٌفم ٗ١إٌؾ ٞٛاٌّموئ  ،ثوع ف ٟاٌؼٍ ، َٛصٕف ػلح ِؤٌفبد ِٕٙب "وزبة
اٌوٚظز ٓ١ف ٟافجبه اٌلٌٚز ٚ "ٓ١م ً٠ػٍٚ ، ٗ١وزبة "ِقزصو ربه٠ـ كِشك" الثٓ ػَبوو  ،اثٓ
شبوو :فٛاد اٌٛف١بد .269 /2 ،
( )136اثٓ غ، 65 ، 65 ، 64 ، 64 ، 64 ، 63 ، 60 ، 54 ، 53 ،52 ،51 ،45 ، ْ. َ :ٌْٛٛ
.75 ، 73 ، 69 ، 68 ، 68 ، 67
(.75 ،73 ، 69 ،68 ، 68 ، 67 ، 65 ، 65 ، 64 ، 64 ،60 ، 52 ، 51 :ْ .َ )137
(.54 ، 53 ، 45 :ْ .َ )138
(.52 :ْ .َ )139
( )140اثٓ غ :ٌْٛٛلعبح كِشك .98 ،98 ،93 ،89 ،87 ،86 ،86 ،85 ،82 ،81 ، 81 ،
(.ْ.َ )141
( )142رٙن٠ت رٙن٠ت اٌىّبي فِ ٟؼوفخ اٌوعبي  ،غجغ ؽغو كٍ٘ٚ ،1891 ٟغجغ ؽوٚف اٌّطجؼخ
إٌظبِ١خ ثؾ١له اثبك اٌلوٓ عيء ٍ ،1325 ، 7-12ووِ :ٌ١ؼغُ اٌّطجٛػبد  ،ص .80-79
( )143اثٓ غ13 ، 13 ، 10 ، 10 ، 8 ، 8 ، 8 ، 5 ، 5 ، 5 ، 3 ،3 ، 3 ،3 ، 3 ،2 ، ْ . َ :ٌْٛٛ
.24 ،21 ، 20 ،18 ، 17 ، 15 ،
(.ْ.َ )144
( )145اثٓ غ :ٌْٛٛلعبح كِشك .195 ، 7 ، 6 ،
(.ْ.َ )146
(.283 ،281 ،101 ،92 ،78 ،76 ،74 ،61 ،57 ،55 ،20 ،19 ،8 ،7 ، 5 ، ْ . َ )147
(.104 ، 93 :ْ .َ )148
(.ْ.َ )149
(.ْ.َ )150
( )151اثٓ غ :ٌْٛٛلعبح كِشك .39 ،38 ،37 ،35 ،34 ،30 ،29 ،27 ،22 ،
(.ْ.َ )152
( ِٓ )153ػٍّبء ِصو ٔ ،شأ ٚكهً ػٍ٠ ٝل وجبه ػٍّبء ػصوٖ  ،صٕف ػلك وج١و ِٓ اٌّؤٌفبد ،
اثٓ فٍىبْٚ :ف١بد األػ١بْ .91 /2 ،
( )154عؼٍٗ م٠الً ػٍ ٝوزبة اٌىٕلٚ ٞأز ٝٙثٗ إٌٍ ٝخ ٍذ ٚصّبٔٚ ٓ١صالصّبئخ :اثٓ فٍىبْ.ْ .َ :
( )155اثٓ غ :ٌْٛٛلعبح كِشك  ،ص.22
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(.ْ.َ )156
(.ْ.َ )157
( )158اٌش١ـ اإلِبَ اٌّؾلس ٌٗ أوضو ِٓ اصٕٚ ٓ١ػشوِ ٓ٠ؤٌفب ً ِٕٙب اٌٍَٛن ٌّؼوفخ كٚي اٌٍّٛن ،
ٚاٌّٛاػع ٚاالػزجبه ف ٟموو اٌقطػ اٌّمو٠ي٠خ  ،اثٓ رغو ٞثوك ، ٞإٌغ َٛاٌيا٘وح  49 /15 ،؛
اٌَقب :ٞٚاٌعٛء اٌالِغ .21 /2 ،
( )159اثٓ غ :ٌْٛٛلعبح كِشك،119 ،118 ،118 ،118 ،111 ،108 ،117 ،91 ،91 ،91 ،
.209 ،189 ،119 ،119
(.ْ.َ )160
(ٔ )161شأ ثلِشك ٚلبي اٌشؼو  ٛ٘ٚاثٓ ٍذ ػشوح ٍٕخ  ،اث ٛشبِخ :اٌوٚظز229 /1 ، ٓ١؛ اثٓ
وض١و :اٌجلا٠خ ٚإٌٙب٠خ .137 /13 ،
( )162اثٓ غ ، ْ. َ :ٌْٛٛص.65
(.ْ.َ )163
( )164لوأ وض١واً ف ٟإٌؾٚ ٛاٌٍغخ ٚ ،اشزغً ثبألٍفبه ٚإٌَـ ِ ٌٗ ،ؤٌفبد ػلح ِٕٙب "إهشبك األه٠ت
اٌِ ٝؼوفخ األك٠ت ِ /ؼغُ األكثبء" ِ" ٚؼغُ اٌجٍلاْ" اثٓ فٍىبْٚ :ف١بد األػ١بْ  277 /2 ،؛
ػجل اٌغجبه :مفبئو اٌزواس .910 /2 ،
( )165اثٓ غ :ٌْٛٛلعبح كِشك  ،ص .196 ، 192
( ِٓ )166وجبه ِؤٍَِ ٟلهٍخ اٌّلٕ٠خ ف ٟاٌّغبىِ ِٓ ٌ١ٌٚ ، ٞغبى ٞاٌي٘و ٞغ١و ِمزطفبد
ٚهكد ػٕل اثٓ اٍؾك ٚاٌٛاللٚ ٞاٌطجوٚ ٞاٌجالمهٚ ٞاثٓ ٍ١ل إٌبً  ،ػجل اٌؼي٠ي اٌلٚه ٞ؛
ثؾش فٔ ٟشأح ػٍُ اٌزبه٠ـ ػٕل اٌؼوة ( ،ث١وٚد  ،اٌىبص١ٌٛى١خ  ، )َ1960 ،ص .13
( )167اثٓ غ ، ْ. َ :ٌْٛٛص .5
(.ْ.َ )168
( )169اؽل ػٍّبء اٌؾل٠ش ِٚؤهف ٟهعبٌٗ  ،إم صٕف ف ٟاٌزبه٠ـ ٚاٌوعبي وزبة ٍّبٖ "وزبة
اٌزبه٠ـ"  ،اثٓ إٌل" :ُ٠اٌفٙوٍذ"  ،ص .287
( )170اثٓ غ ، ْ .َ :ٌْٛٛص.5
(.ْ.َ )171
( )172اثٓ غ :ٌْٛٛلعبح كِشك  ،ص .8 ،4
(.ْ.َ )173
( )174اإلِبَ ش١ـ اإلٍالَ  ،إِبَ ػصوٖ ف ٟاٌؾل٠ش  ،صبؽت اٌّصٕفبد ِٕٙب إٌَٓ ٚاألٍّبء
ٚاٌىٕ.ٝ
( )175اثٓ غ ، ْ . َ :ٌْٛٛص .24 ، 13
(.ْ.َ )176
( )177اؽل ائّخ اٌؾل٠ش ٚ ،ؽفبظٗ اٌّشٛٙه ، ٓ٠أفن اٌؼٍُ ػٓ اثٚ ٗ١أث ٟىهػخ ٚ ،وبْ ثؾواً فٟ
اٌؼٍِٚ َٛؼوفخ اٌوعبي  ٌٗ ،اٌؼل٠ل ِٓ اٌّؤٌفبد ِٕٙب "ِٕبلت اٌشبفؼ" ٚ "ٟاٌزبه٠ـ" اثٓ شبوو
اٌىزج :ٟفٛاد اٌٛف١بد .187 /2 ،
( )178اثٓ غ ، ْ .َ :ٌْٛٛص .18 ، 11 ، 9
(.ْ.َ )179
( )180اٌؾبفع اإلِبَ صجذ  ،وبْ اِبِب ً ف ٟػٍُ اٌزبه٠ـ ِ ٌٗ ،صٕفبد ػلح ِٕٙب "ربه٠ـ ِصو" ٚلل
افزصوٖ اٌن٘ج ، ٟاٌن٘ج :ٟرنووح اٌؾفبظ .898 /2
( )181اثٓ غ ، ْ . َ :ٌْٛٛص .26 ، 26 ، 24
(.ْ.َ )182
( )183أز ٝٙاٌ ٗ١ػٍُ ا٢صو ٚاٌّؼوفخ ثؼًٍ اٌؾل٠ش ٚأٍّبء اٌوعبي  ،صٕف "إٌَٓ" ٚ ،
"اٌّؤرٍف ٚاٌّقزٍف ف ٟأٍّبء اٌوعبي" ٚغ١و٘ب ،اٌَجى :ٟغجمبد اٌشبفؼ١خ .19 /1 ،
507

مجلة ديالى 2012/

العدد الرابع والخمسون

( )184اثٓ غ :ٌْٛٛلعبح كِشك  ،ص .26 ، 10
(.ْ.َ )185
( )186اثٓ غ ، ْ. َ :ٌْٛٛص .36
(.ْ.َ )187
( ِٓ )188كأ١خ ثبالٔلٌٌ ِ ٌٗ ،ؤٌفبد ري٠ل ػٍ ٝاٌّئخ ِٕٙب ِقطٛغبد  ،غجغ ِٕٙب "اٌش١ٙو فٟ
٘1041ـ) ٔ ،فؼ اٌط١ت ِٓ غصٓ
اٌمواآد اٌَجغ"  ،اؽّل ثٓ ِؾّل اٌّمو ٞاٌزٍَّبٔ( ٟد
األٔلٌٌ اٌوغ١ت ٚموو ٚى٠و٘ب ٌَبْ اٌل ٓ٠اٌقط١ت  ،ؽممٗ ٚظجطٗ ٚػٍك ػٍ ٝؽٛاشِ ٗ١ؾّل
ِؾ ٟاٌل ٓ٠ػجل اٌؾّ١ل ( ،ث١وٚد  ،كاه اٌىزبة اٌؼوث ، ٟك .د) ،386 /1 ،
( )189اثٓ غ ، ْ .َ :ٌْٛٛص .10
(.ْ.َ )190

( )191أؽل أئّخ اٌؾل٠ش اٌّشٛٙه ٓ٠اٌّىضوٍّ ِٓ ٓ٠بػٗ ٚوٕز١خ اٌواؽٍ ٓ١ف ٟغٍجٗ ِٓ ِؤٌفبرٗ
"اٌزم١١ل فِ ٟؼوفخ هٚاح اٌىزت ٚاٌَّبٔ١ل"  ٚاٌَّزلهن :ىو ٟاٌل ٓ٠اثِ ٛؾّل ثٓ ػجل اٌؼظ ُ١ثٓ
ػجل اٌم ٞٛاٌّملاك( ٞد ٘656ـ)  ،اٌزىٍّخ ٌٛف١بد اٌزمٍخ  ،رؾم١ك ثشبه ػٛاك ِؼوٚف ( ،إٌغف ،
ا٢كاة .9 /6 ، )َ1968 ،
( )192اثٓ غ ، ْ .َ :ٌْٛٛص .63
(.ْ.َ )193
( )194اثٓ غ :ٌْٛٛلعبح كِشك.ص .223
(.ْ.َ )195
( ، ْ. َ )196ص .71
(.ْ.َ )197
( )198رملَ ف ٟاٌفمٗ ٚإٌؾٚ ٛاٌٍغخ  ٌٗ ،رصبٔ١ف ػلح ِٕٙب "اٌله اٌٍم١ػ ِٓ اٌجؾو اٌّؾ١ػ "  ،اثٓ
اٌؼّبك :شنهاد اٌن٘ت .398 /2 ،
( )199اثٓ غ ،ْ .َ :ٌْٛٛص .10
()200

َ.ْ.

( )201ش١ـ اٌشبفؼ١خ ثبٌل٠به اٌّصو٠خ  ،اِبِب ً ػبٌّب ً ِصٕفب ً ثبهػب ً  ٌٗ ،اٌؼل٠ل ِٓ اٌّؤٌفبد فٟ
اٌؾل٠ش ٚاٌفمٗ ٚاٌزبه٠ـ ٚاألكة ِٕٙ ،ب "شوػ ػوٚض اثٓ اٌؾبعت" " ٚغجمبد فمٙبء اٌشبفؼ١خ"
 ،اثٓ رغو ٞثوك :ٞإٌغ َٛاٌيا٘وح 114 /11 ،؛ اثٓ اٌؼّبك :شنهاد اٌن٘ت .223 /6 ،
( ، ْ .َ )202ص .97 ،89 ،50
(.ْ.َ )203
( )204اثٓ غ :ٌْٛٛلعبح كِشك  ،ص .295 ،289
(.ْ.َ )205
( ، ْ. َ )206ص.5
(.ْ.َ )207
(.3 :ْ.َ )208
(.10 :ْ .َ )209
(.10 :ْ.َ )210
(.10 :ْ .َ )211
(.13 :ْ.َ )212
(.24 :ْ.َ )213
(.32 :ْ.َ )214
(.34 :ْ .َ )215
(.36 :ْ.َ )216
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(.38 :ْ .َ )217
(.59 :ْ.َ )218
(.59 :ْ.َ )219
(.60 :ْ.َ )220
(.63 :ْ .َ )221
(.39 ، 32 :ْ.َ )222
(.119 ، 115 :ْ .َ )223
(.229 :ْ .َ )224
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