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 الملخص
ال يخفى عغ السيتسيغ بالجراسات االنجلدية اىتسام سالشيغ مسمكة غخناشة وفقيائيا       

بالشاحية االقترادية واالجتساعية، مسا اسفخ ذلظ عغ ثخوة اقترادية ضخسة ومتشػعة وشاممة في 
بيغ لشا ابغ الخصيب تخميج اعسال الدالشيغ في مسمكة غخناشة السجاالت االقترادية عامة ، وقج 

في الجانب االقترادي ، فزاًل عغ ما ذكختو السرشفات العامة في تاريخ الخجال في االنجلذ 
وحكسائيا وفقيائيا ، وىحا يؤكج الصابع االقترادي التخفي لدالشيغ مسمكة غخناشة السختبصة 

خاصة مغ جية ، وشمبات السجتسع الدكاني مغ جية اخخى، اساسًا بحاجيات الدمصان العامة وال
اما الفقياء السدمسيغ في مسمكة غخناشة فقج كان ليع إسيامات واسعو في السياديغ االقترادية 
مغ خالل حث الشاس عمى صالة االستدقاء ودفع االمػال لمفقخاء والسحتاجيغ، ومداعجة الشاس 

 ئق والقحط( واالزمات البذخية ) كالفتغ واالضصخابات (. ايام االزمات الصبيعية )كالديػل والحخا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



دور السالطني والفقواء والعامة يف انعاش احلياة االقتضادية يف ممللة غرناطة عود بين االمحر 

 م (1491 -1237هـ/635-897)
 الزم عبد اللطيف م.د. آفاق     صبيح نوري خلف احللفي  أ.د.                                                             

 

   م(2021كانون األول  – 31لة درااا  ااريخية )ملق  العدد جم 
391 

 

 

 
The role of sultans, jurists, and the public in reviving economic life 

in the Kingdom of Granada during the reign of Bani al-Ahmar 
(635-897 AH / 1237-1491 AD) 

Prof. Sabeeh N.Khalif – College of Education for Women/ University of 
Basrah 
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Abstract 
      It is not hidden from those interested in Andalusian studies, the 
interest of the sultans and jurists of the Kingdom of Granada, in the 
economic and social aspect, which resulted in a huge, diversified and 
comprehensive economic wealth in the economic fields in general.  
Public works in the history of men in Andalusia and its sages and jurists, 
and this confirms the economic and luxury character of the sultans of 
the Kingdom of Granada, which is mainly related to the Sultan’s public 
and private needs on the one hand, and the demands of the population, 
on the other hand. As for the Muslim jurists in the Kingdom of Granada, 
they had extensive contributions in the fields  Economic by urging 
people to pray for rain, pay money to the poor and needy, and help 
people during natural crises (such as floods, fires and drought) and 
human crises (such as temptation and unrest).                                              
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 تدمية مملكة غرناطة : 

تعشي غخناشة الخمانة بمدان العجع ، وسسيت كحلظ لجسال حدشيا ، وىي اقجم مغ البيخة     
(  وقيل انيا سسيت كحلظ ، النيا عمى البقعة التي زرع فييا الخمان 1واعطسيا حدشًا وحرانتًا )

ييا العخب اسع دمذق لكثخة الذبو بيشيسا ولشدول جشػد دمذق عمييا ( كسا يصمق عم2ألول مخة )
(3) 

 موقع مملكة غرناطة : 
( الى الجشػب حتى 4تقع مسمكة غخناشة في القدع الذخقي فيسا وراء نيخ الػادي الكبيخ )   

 .(6( يذخف عمييا جبل الثمج وجبل شيمخ )5البحخ الستػسط وجبل شارق )
م( سيصخ ابغ االحسخ دمحم بغ نرخ عمى غخناشة ووضع 1238ىـ /635وفي مشترف عام )   

اسذ دولتو الججيجة ، فزخب الدكة ورفع فػقيا راية بشي نرخ ، وخط عمييا) ال غالب اال هلل ( 
 .(7ولقب )بالغالب باهلل ( )

ديًا ، فسغ الشاحية وقج استصاع ممػك بشي االحسخ تشطيع البالد سياسًا واجتساعيًا واقترا   
الدياسية سار سالشيغ مسمكة غخناشة عمى الدياسة التي رسسيا االوائل في تشطيع البالد مغ 

(  اما مغ 11( والجير والذؤون السالية )9( والػزارة )8خالل تشطيع الجووايغ كجيػان الخسائل )
الل تقجيع السداعجات ليع ، الشاحية االجتساعية فقج اولت الجولة الخعاية االجتساعية لمفقخاء مغ خ

ومداعجة الشاس ايام السحغ واالزمات ، وقجمت خجمات لمسخضى فقج انذأة ليع السدتذفيات ، 
( اما مغ الشاحية االقترادية ، 11وقجم سالشيغ بشي نرخ خجمات  متشػعة لمسجتسع الشرخي )

ي ) السغخب والسذخق ( مغ فقج كان لمسخونة الدياسية التي اتخحتيا السسمكة مع دو العالع االسالم
 جية والسسالظ االسبانية مغ جية اخخى ساعج عمى رفع الػاقع االقترادي في الجولة . 

وليحا لعب سالشيغ وفقياء السسمكة دورًا كبيخًا في مػاجية بعس االزمات االقترادية التي       
عية  عمى سبيل كانت تعرف ببالد االنجلذ عامة وغخناشة خاصة ، ومغ ىحه االزمات الصبي

م( لساعرفة في مسمكة غخناشة اقام الدمصان 1333-1325ىـ/733-725السثال مجاعة عام )
 .(13ي مخيغ لمحج مغ تمظ االزمة )( في اواخخ عيجه عالقات تجارية مع بش12الخابع )
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وعشجما تعخضت البالد الى الديػل العطيسة التي عانى الشاس مشيا بدبب الجمار الحي شسل 
( التي تعخضت 15الدراعية واالسػاق ، عسج سالشيغ السسمكة الى بشاء الكيدارية ) االراضي

 (.16لمجمار، كسا قامػا باصالح االسػاق والصخق واعادتيا مغ ججيج )
( 18( وجبل شارق )17اما البحخية فقج نالت اىتسام الدالشيغ السيسا في الجديخة الخزخاء )

قػاتيا البخبخية واالنجلدية لحساية السجن البحخية ، كسا  ( ، حيث وزعت21( ومالقة )19والسخية )
( وليحا استسخت مجيشة السخية حتى بعج 21انذأت عمييا السحارس والخباشات لمجفاع عشيا )

مشترف م( فقج اصبحت الدفغ تأتي الى خميجيا حتى 1348ىـ/ 749تعخضيا الى وباء عام )
 .(22القخن الثامغ اليجخي )

غ االعتجاءات الخارجية ، فقج شيج الدالشيغ االسػار عيج الدمصان دمحم االول ولحساية السسمكة م
الخابع عذخ السيالدي ،وبشيت االبخاج الخارجية والسحارس في –والثاني في القخن الثامغ اليجخي 

م( فقج بشى ابخاج ومغ اىسيا بخج 1354-1333ىـ / 755-733عيج الدمصان يػسف االول )
 .(23ارتفاعيسا )حان امتازا بفخامتيسا و السصخقة والقشجيل الم

وفي عيج الدمصان الثاني دمحم الفكيو الثاني ، فقج تع اقامة مجسػعة مغ القالع واالبخاج والحرػن 
مغ اجل مخاقبة الصخق الخارجية وحسايتيا مغ غدوات الشرارى ، كحلظ في عيج الدمصان دمحم 

(  ديشار مغ الحىب 210111مى اعادة بشاءه )الخامذ تع اعادة بشاء حرغ الحسخاء ، وقج انفق ع
مغ اجل بشاء قربة الحسخاء ، وبشاء سمدمة ابخاج واالسػار التي تذخف عمى وادي ششيل ، اما 
االبخاج فقج اىتسػا في ارتفاعيا وخاصة بخج الزالئع الحي يختز بسخاقبة العجو ، وحساية 

يشة ا امتازت  القالع في كل مغ مجالسدراعيغ في حالة اعتجاء الشرارى عمى اراضييع ، ليح
 .(24بدصة والسخية بالستانة )

م( 1478ىـ/ 882اما في ايام الفتغ فقج عسجت الجولة ايام ابي الحدغ بغ سعج سشة )   
(عمى حج قػل صاحب كتاب مجيػل " لسا ثارت الفتشة عسل عمى اخسادىا حتى دانت لو 25)

وبحخًا وفي عيجه كثخت الخيخات وانبدصت االرزاق  جسيع البالد االنجلدية ، وصالح الشرارى بخاً 
 .(26تذخ االمغ في جسيع البالد " )، ورخرت االسعار ، وان
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ومغ اجل الشيػض بالػاقع االقترادي والسذاريع الدراعية والرشاعية والتجارية فقج انذأت     
الػسائل الحجيثة الجولة عجة مذاريع ، ففي السجال الدراعي شػرت السذاريع الدراعية بأدخال 

لمدراعة ، كسج قشػات الخي وقشػات الدقاية لجمب السياه لدقي االراضي الدراعية البعيجة ، وانذاء 
 .(27لخفع السياه لدقي االراضي ) الشػاعيخ

اما السجال الرشاعي ، فقج كان لتشػع السشتجات الرشاعيةوتػفيخ مػاردىا الخام دورًا في    
الخ مغ 1111لحخبية لدفغ والفخار ، والحىب ، والحمي ، واالالت اتصػيخ صشاعتيا ، كرشاعة ا

 .(28الرشاعات )
وفي السجال التجاري ، فقج عسمت الجولة عمى تقػية العالقات التجارية مع الجواة االخخى     

االسالمية مشيا كالذام ، ومرخ ، والسغخب فقج كانت ترجر الييا البزائع مغ ميشائي السخية 
وغخناشة ، ولحساية البزائع مغ التمف انذأت الخانات لتخديغ البزائع لغخض بيعيا ، ولتكػن 

وى لتجار الغخب ، ولتدييل عسمية البيع والذخاء وانذأت االسػاق والكيداريات وتع وضع مأ
( لسشع الغر ، كع عسمت عمى سظ العسمة لتدييل 29مػضف لسخاقبة االسػاق )السحتدب ( )

( 31( في البيع )31العسميات التجارية ، فدكت العسمة مغ الحىب والفزة واستخجام الخشل )
خخاء االقترادي الحي شيجتو مسمكة غخناشة ودور الدالشيغ فييا البشاءات وخيخ مثال عمى ال

الزخسة في الجػامع كالجامع الكبيخ في وسط السجيشة حيث بقى حتى القخن الخامذ عذخ 
( والقرػر فيعدى بشاءىا الى الدالشيغ مسمكة غخناشة  كقرخ الحسخاء وجشة 32السيالدي )
سة الشرخية التي تعتبخ ىي االخخى معمسًا مغ معالع مسمكة ( وكحلظ السجارس كالسجر 33العخيف )

م( الحي بشاه الدمصان يػسف ابغ حجاج 1349ىـ/751غخناشة في االنجلذ والتي شيجت عام )
( اما السدتذفى الشرخية فقج كانت ىي االخخى احج معالع االنجلذ التي بشاىا الدمصان 34)

 .(36عالجة الزعفاء مغ السدمسيغ )ر االوبئة وم( لحساية السخضى ايام انتذا35الغشي باهلل )
لع يكغ لدالشيغ مسمكة غخناشة دور في مػاجية االزمات االقترادية التي تعرف      

بالسسمكة بيغ الحيغ واالخخ ، وانسا كان لمفقياء والعمساء وعامة الشاس الجور الكبيخ في مػاجية 
زمات ىي دعػة الشاس القامة صالة ىحه االزمات ، فقج كان دور الفقياء في مػاجية اال

االستدقاء في االوقات التي كان تتعخض فيو السسمكة الى الججب والقحط والجفاف ، فيتقجم 
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( فقج وضع  ابػ 37الشاس الفكية بجعػة الشاس الى الرالة وشمب الرػم لسجة ثالث ايام  قبميا )
طيسات صالة االستدقاء بالجقة الحجاج يػسف بغ نرخ قانػنًا ليحه الرالة ، ليحا امتازت تش

م( 1323ىـ/ 723( وعام )38م( )1233ىـ/613وخرػصًا عشجما تعخضت غخناشة عام )
 .(41ت  البمفيقي شمبًا لمدقاية )م( خخج القاضي ابػ البخكا1347ىـ /747(  وعام )39)

كسا كان دورىع ايام بشي نرخ ىػ شمب الشججة مغ اخػانيع العخب السدمسيغ كصمب     
السداعجة مغ بشي مخيغ في االيام التي تكالب فييا العجو  الشرخاني عمى السسمكة في عام 

م( سار الفكيو دمحم بغ الذيخ يػسف بغ ناصخ الى بشي مخيغ والتقى بغ عبج 1274ىـ/ 673)
( لقج لعب الفقياء الجور االكبخ في االسػاق مغ 41ج اعجائيع الشرارى )الحق لصمب الشرخة ض

خالل تدعيخ السػاد الغحائية لمحج مغ ضاىخة غالء االسعار التي تخافق االزمات االقترادية 
وجذع التجار في االسػاق ، ال سيسا في محابتيع لالحتكار ، وتحخيسو ، ومحاربة الغر ، 

خ بحكخ انػاع العقػبات لسغ يسارس الغر والتجليذ كالدجغ والتجليذ ، وكتب الحدبة تحخ
 .(43م( )1298ىـ/ 698االشبيخون )ت( امثال ابغ 42والزخب والتشكيل )

والى اعسال البخ والرجقات كان الفقياء الجور االكبخ ، في حث الشاس عمى دفع الرجقات    
لمفكيو دمحم بغ احسج بغ دمحم خرػصًا ايام القحط االزمات ، فقج ذكخ ابغ الخصيب في تخجستو 

( 44م( مغ اىل غخناشة كان كثيخ الحث عمى الرجقة ايام االزمات )1352ىـ/738الجوس )ت
م( عشجما اجتاح وباء الصاعػن االنجلذ الحي اودىبحياة االف الشاس قام 1352ىـ/753وفي عام )

عمى الفقخاء والسخضى مغ القاضي ابي عبج هللا دمحم ابغ احسج الصشجالي بجسع االمػال وتػزيعيا 
( وكحلظ فعل القاضي ابخاليع بغ دمحم بغ عمي بغ دمحم التشػخي الحي 45الشاس كسداعجات ليع )

 .(46بو وىػ يفخق عمييع االمػال )كان الفقخاء يددحسػن عمى با
ولدكان مسمكة دور كبيخ في اعسال البخ والرجقة ، فقج ذكخ ابغ الدبيخ في تخجستو الى عبج    

م( كان كثيخ 1267ىـ/666يع بغ عبج هللا بغ يػسف بغ دمحم بغ عبج هللا مغ اىل مالقة )تالعط
( بيشسا ذكخ ابغ الخصيب في تخجستو ابخاليع بغ دمحم 47الرجقات عمى السحتاجيغ ايام االزمات )

عسل مغ بغ عمي بغ دمحم التشػخي مغ جديخة شخيف ، انو كان يفخق االمػال عمى السحتاجيغ ك
 .(48لبخ واالحدان )اعسال ا
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كسا كانت السداعجات تشقل الى غخناشة مغ الخارج ، وىحا يجل ان اعسال البخ والخيخ لع تكغ    
حكخًا عمى مسمكة غخناشة ، انسا كان لمسداعجات التي قجميا بشي مخيغ دور كبيخ في مػاجية 

السداعجات عشجما الكػارث التي يذشيا الشرارى عمى البالد ، فقج ارسل ابػ الحدغ السخيشي 
ة والشاس مغ الخصخ لحساية السجيش الشرارى ، وعشج سساعو شكػى الشاستتعخض الى ىجسات 

 .(49الخارجي )
مغ ىحا نالحظ الجور الكبيخ الحي قجمو الدالشيغ والفقياء والعامة في تصػيخ الحياة االقترادية  

جات لمشاس ايام االزمات في مسمكة غخناشة مغ خالل مػاجية اخصخ االزمات وتقجيع السداع
الصبيعية والبذخي ، كسا شسل اىتسام سالشيغ مسمكة غخناشة البحخية وبشاء االبخاج والحرػن 

 .ذلظ الفقياء لحل لجسيع االزماتوالقالع لحساية السجيشة ، وقج ساعجىع في 
 
 خاتمةال

 تػصمشا مغ خالل البحث السػسػم الى الشتائج التالية : 
سالشيغ وفقياء مسمكة غخناشة دورًا كبيخًا في مػاجية بعس االزمات اواًل : لعب ممػك و 

 االقترادية التي كانت تعرف بسسمكة غخناشة كالديػل والقحط والسجاعات واالوبئة ... الخ 
 ثانيًا : اىتسام ممػك غخناشة بتصػيخ االسصػل البحخي . 

كة ) كتجارة والرشاعة االقترادي لمسمثالثًا : اىتسام سالشيغ مسمكة غخناشة بالشيػض بالػاقع 
 .والدراعة (

مغ اجل مخاقبة الصخق الخارجية ومحاربتيا مغ غدوات  : اقامة القالع واالبخاج والحرػن رابعاً 
 الشرارى لحساية السجيشة مغ االعتجاءات الخارجية . 

ة السجن خامدًا: في ايام الفتغ واالضصخابات فقج عسج الدالشيغ عمى اخسادىا مغ اجل سالم
 والدكان . 

سادسًا : لعب الفقياء الجور الكبيخ في االسػاق مغ خالل تدعيخ السػاد الغحائية لمحج مغ ضاىخة 
 غالء االسعار التي تخافق االزمات االقترادية وجذع التجار في االسػاق . 



دور السالطني والفقواء والعامة يف انعاش احلياة االقتضادية يف ممللة غرناطة عود بين االمحر 

 م (1491 -1237هـ/635-897)
 الزم عبد اللطيف م.د. آفاق     صبيح نوري خلف احللفي  أ.د.                                                             

 

   م(2021كانون األول  – 31لة درااا  ااريخية )ملق  العدد جم 
397 

 

 

مخة  سابعًا: دور الفقياء في مػاجية االزمات االقترادية بجعػة الشاس الى صالة االستدقاء
 وشمب الشججة مغ اخػانيع بشي مخيغ مخة اخخى  . 

 ثامشًا : حث الفقياء لمشاس عمى دفع الرجقات وخرػصًا ايام القحط واالزمات . 
تاسعًا: كذفت الجراسة ان لمعامة مغ سكان مسمكة غخناشة دور كبيخ في اعسال الخيخ والرجقة 

 ايام االزمات في مداعجت الشاس . 
  الهــــــــــوامش

لمسديج يشطخ ياقػت الحسػي ، شياب الجيغ ابػ عبج هللا ياقػت بغ عبج هللا الخومي البغجادي ، معجع البمجان  (1)
؛ ابغ الخصيب : لدان الجيغ دمحم بغ عبج هللا التمسداني ، 4/95( ج1997، دار صادر ، بيخوت ، 1،)ط

؛ السقخي : شياب الجيغ 91( ،1973، ، القاىخة 2االحاشة في اخبار غخناشة ، تح دمحم عبج هللا عشان ، )ط
، دار صادر ، بيخوت ، 1احسج بغ دمحم، نفح الصيب مغ غرغ االنجلذ الخشيب ، تح احدان عباس)ط

1968 ، )147-149  . 
االدريدي: ابػ عبج هللا دمحم ، السغخب وارض الدػدان ومرخ واالنجلذ ، وىػ مأخػذ مغ كتاب ندىة السذتاق  (2)

 .211( ، 1982بعة بخيل ، لشجن ، في اختخاق االفاق ، )مص
 . 547س(، -القدويشي : زكخيا بغ دمحم بغ محسػد ، اثار البالد واخبار العباد، ) دار صادر ، بيخوت ، د  (3)
 .547القدويشي : السخجع نفدو ،   (4)
الػادي الكبيخ مربة االنجلذ وىػ الشيخ الغخبي يشبع مغ مجيشة شقػرة مغ الجبال الػسصى في اسبانيا ويرب   (5)

لمسديج يشطخ ابغ صاحب الرالة : عبج السمظ ، تاريخ السغ باالمامة عمى السدتزعفيغ بأن  .في جية فارس
 . 2/234( ، ج1964، بيخوت ،  ،دار االنجلذ1جعميع هللا ائسة الػارثيغ ، تح عبج اليادي التازي ،)ط

جبل شارق جبل خخج فيو شارق بغ زياد لفتح االنجلذ يقع عمى الجديخة الخزخاء، يحتػي الجبل عمى مخسى  (6)
مكغ مغ كل ريح لحلظ سسيت بسجيشة الفتح ، لمسديج يشطخ الحسيخي : ابػ عبج هللا بغ عبج السشعع ، صفة جديخة 

(، 1937ر في خيخ االقصار ، ، تح ليفي بخونفدال ،) مرخ ، االنجلذ مشتخبة مغ كتاب الخوض السعصا
121. 

مشذػرات دار ة البجرية في الجولة الشرخية ، )ابغ الخصيب : لدان الجيغ دمحم بغ عبج هللا التمدساني ،المسح (7)
 .18س( ،  -الججيجة ، بيخوت ، د االفاق

دمحم ، تاريخ ابغ خمجون السدسى العبخ  ؛ ابغ خمجون : عبج الخحسغ بغ 31ابغ الخصيب : المسحة البجرية ،  (8)
وديػان السبتجأ والخبخ في ايام العخب والعجع والبخبخ ومغ عاصخىع مغ ذوي الدمصان االكبخ ، تح خميل شحاذه 

 .4/171(، ج1988الفكخ ، بيخوت ،  زكار ،)دار
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رة تابعة لدمصان ميستيا يتخأس الجيػان احج االدباء السعخوفيغ ، ويعاونيع السػضفيغ لسختمف الفخوع وىي ادا (9)
كانت الدخ ( تأميغ السخاسالت )اقامة الرمة بيغ الحاكع والػالة والذعب والخارج ، فجور كاتب السخاسالت 

الخسسية ومغ اىع الذخريات التي تػلت ىحا السشرب ابان حكع دمحم االول بغ الخصاب اليحربي ولدان الجيغ 
 .  45لخصيب : المسحة البجرية ، ابغ الخصيب وابغ زمخك لمسديج يشطخ ، ابغ ا

الػزارة مشطسة سياسية تقػم باالشخاف عمى الدياسة الجاخمية والخارجية لجولة الشرخية وقــــج لعب الػزيخ دور  (11)
كبيخ في مريخ مسمكة غخناشة لسكانتو الخاصة لجى الدمصان ومغ اىع الذخريات التي تػلت مشرب 

(  ابا الشعيع رضػان الحي كان يجيخ شؤون السسمكة الدياسية م1329ىـ/ 719الػزارة عيج دمحم الخابع) 
 .  45والعدكخية لمسديج يشطخ ، ابغ الخصيب : المسحة البجرية ، 

ار الجيل ، ،د1لمسديج يشطخ فخحات : يػسف شكخي ، غخناشة في ضل بشي االحسخ دراسة حزارية ، )ط (11)
 .71( ، 1993بيخوت ، 

 .71فخحات : السرجر نفدو ،  (12)
ىـ / 733-725خابع ىػ دمحم ابغ اسساعيل بغ فخج بغ نرخ ابػ عبج هللا فارسًا شجاعًا تػلى الحكع )دمحم ال (13)

 .  1/535؛ االحاشة ،ج 91م( لمسديج يشطخ ، ابغ الخصيب : المسحة البجرية ، 1325-1333
(  1972سشرػر ، الخباط ، ،دار ال1ابغ ابي زرع : عمي الفاسي ، االنيذ السصخب بخوض القخشاس ، )ط (14)

 ،413. 
،مكتبة الثقافة 1لمسديج يشطخ مجيػل : نبحة العرخ في اخبار ممػك بشي نرخ ، تح الفخيج البدتاني ، )ط (15)

؛ الدعج : افاق الزم عبج المصيف ، االزمات االقترادية واثخىا في  5( ، 2111الجيشية ، بػر سعيج ، 
مية مشذػرة ، جامعة البرخة ، ك م( رسالة ماجدتيخ غيخ1491-1131ىـ/ 897-422السجتسع االنجلدي )

 .311، 2113التخبية لمبشات، 
القديارية عبارة عغ مجسػعة مغ االسػاق الستخررة تع في البيع والذخاء كسا انذأ بيا مباني عامة  (16)

؛ 46كالسخازن والحػانيت ومدكغ لسبيت التجار لمسديج مغ التفاصيل يشطخ مجيػل : اخخ ايام غخناشة ، 
 .311القترادية ،دعج : االزمات اال

 .1/136ابغ الخصيب : االحاشة ، ج (17)
العحري :احسج بغ عسخ ، نرػص عغ االنجلذ مغ كتاب تخصيع االخبار وتشػيع االثار والتبيان في غخائب  (18)

البمجان والسدالظ الى جسيع السسالظ ، تح عبج العديد االىػاني ، )مصبعة الجراسات االسالمية ، مجريج ، 
: ابػ عبج هللا دمحم بغ دمحم بغ عبج هللا االدريدي ، ندىة السذتاق في اختخاق االفاق ؛ االدريدي 77،  1995

؛ ابغ الخصيب : لدان الجيغ دمحم بغ عبج 73؛ الحسيخي : الرفة ،75( ،1982،) مصبعة بخليغ ، ليجن ، 
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شدال ، )دار الثقافية هللا الدمساني ، اعسال االعالم فيسغ بػيع قبل االحتالم مغ ممػك االسالم ، تح ليفي بخوف
 .127-2/128( ، ج1956، بيخوت ، 

ابغ بصػشة : ابػ عبج هللا دمحم بغ عبج هللا بغ دمحم بغ ابخاليع الصشجي ، رحمة ابغ بصػشة في غخائب  (19)
  1 675، 1964االمرار وعجائب االسفار ، تح نخبة مغ االدباء ، مكتبة الكبخى ، 

 –دالية  –لستػسط شخقي مسمكة غخناشة واىع مجنيا انجرش السخية : وتذسل مخسية حتى شاشئ البحخ ا (21)
؛ كشاسة الجكان بعج 16-15البيخة لمسديج يشطخ الخصيب : المسحة البجرية ، –السشرػرة  –بخشانو  –وبخجة 

 .14-13، 2113جيشية ، بػرسعيج ، انتقال الدكان ، تح دمحم كسال شبانو ، )مكتبة الثقافة ال
 -ارشجونة–انتقذخة –ساحل البحخ الستػسط شخقي مسمكة غخناشة واىع مجنيا دنجة مالقة : وىي متأخسة عمى  (21)

 وتتبعيا الجديخة الخزخاء وجبل شارق لمسديج يشطخ الخصيب : المسحة البجرية –مدية  –قسارش –بمر مالقة 
 .15-14؛ كشاسة الجكان ، 15-16،

 .136/ 1بغ الخصيب : االحاشة ، جا (22)
، دار الشيزة العخبية ، بيخوت ، 1مجيشة السخية قاعجة االسصػل االنجلدي ، )طسالع : عبج العديد ، تاريخ  (23)

1969 ، )114  . 
-28( ، 1986عخبية ، بيخوت ، الحجي : عبج الخحسغ عمي ، غخناشة واثارىا الفاتشة ، )دار دار الشيزة ال (24)

29. 
م( رسالة ماجدتيخ 1492-1238ىـ/897-635حاجي : زىخة ، نطع الحكع واالدارة عمى عيج بشي االحسخ ) (25)

 .33، 2116ػالي سعيج ، الجدائخ ، غيخ مشذػرة ، جامعة الجكتػر شاىخ م
-868ىػ ابػ الحدغ عمي ابغ سعج بغ اسساعيل بغ نرخ يعخف باسع مػالي حدغ تػلى الحكع ) (26)

 .4/511خ السقخي : نفح الصيب ، جم( لمسديج يشط1482-1464ىـ/887
 .43اخخ ايام غخناشة ،  (27)
(  1999االسالمي ،بيخوت ،  خميل واخخون ، تاريخ العخب وحزارتيع في االنجلذ ) السجارالدامخائي :  (28)

474. 
 .1/133ابغ الخصيب : االحاشة ، ج (29)
وىػ الحي يقػم بادارة الدػق وتشطيسة ويصمق عميو صاحب الدػق او صاحب خصة الدػق واحيانًا يجسع بيغ  (31)

الخ لمسديج يشطخ الدقصي : ابػ عبج هللا دمحم بغ ...لفقو االثشيغ مغ قبل الدمصان ويترف بالعجل والشداىة وا
 .9-5م( ، 1939ت لػرد ، باريذ ، دمحم ، اداب الحدبة ، تح ليفي بخوفشدال ، )مصبعة ارس
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المحع والفػاكو وسائخ  ( درىسًا استعسل في بيع131( اوقية ويداوي )12الخشل معيار يػزن بو يداوي ) (31)
اييل واالوزان االسالمية وما يعادليا في الشطام الستخي تخجسة كامل العدمي ، : فالتخ ، السكالسأكػالت، ىشتذ

 .31( ، 1981الردنية ، االردن ، ط، مشذػرات الجامعة ا-)د
 .111غخناشة في ضل بشي االحسخ ، ؛ فخحات : 1/133ابغ الخصيب : االحاشة ، ج (32)
يعقػب زكا ، بحث نذخ ضسغ كتاب  دكي : جيسذ ،غخناشة مثال مغ السجيشة العخبية االنجلدية ، بقمع (33)

لػحجة العخبية ، لبشان ، الحزارة العخبية االسالمية في االنجلذ ، تحخيخ سمسى الجيػسي ، مخكد دراسات ا
 .1/67ج

؛ عشان : دمحم 452( ،1997، دار الخاشج ، القاىخة ، 2مؤنذ :  حديغ ، معالع تاريخ السغخب واالنجلذ ،)ط (34)
(، 1997لخانجي ، القاىخة ، ،مكتبة ا2نجلدية الباقية في اسبانيا والبختقال )طعبج هللا عشان ، االثار اال

167. 
م(ابغ 1354-1333ىـ/ 755-733ابػ الحجاج يػسف ابغ اسساعيل )يػسف االول ( تػلى الحكع ) (35)

 .167الثار االنجلدية الباقية ، ؛ عشان : ا 112الخصيب : المسحة البجرية ، 
م( كان حدغ 1359-1354ىـ/761-755االول تػلى الحكع بعج ابيو ) ىػ الغشي باهلل دمحم بغ يػسف (36)

؛ االحاشة 115-113جرية ،الرػرة عفيف الشفذ مائاُل لمخيخ لمسديج يشطخ ابغ الخصيب : المسحة الب
 .1/15:ج

 .175-178ر االنجلدية الباقية ، عشان : االثا (37)
،دار الصباعة 1تح احسج دمحم شاكخ ،)طلمسديج ابغ حدم : ابي دمحم عمي ابغ احسج بغ سعيج ، السحمى ،  (38)

؛ الكبيدي : خميل ابخاليع ، دور الفقياء في الحياة الدياسية واالجتساعية  3/7س ( ، ج-السشيخة ، مرخ ، د
 233-232،  1981في االنجلذ في عرخ الخالفة ، رسالة غيخ مشذػرة ، كمية االداب ، جامعة بغجاد ، 

خة ، كمية االداب ، مسمكة غخناشة ، رسالة ماجدتيخ ، جامعة البر؛ شيال : سعجي : القزاء في مسمكة 
1981  ،259. 

 .413ابي زرع : االنيذ السصخب ، ابغ  (39)
 .2/146ابغ الخصيب : االحاشة ،ج (41)
 .147- 2/146الخصيب : االحاشة ،جابغ  (41)
 .319خىا في السجتسع االنجلدي ، االزمات االقترادية واث :الدعج (42)
 .239-232الفقياء ، الكبيدي : دور (43)
 .3/159ابغ الخصيب : االحاشة ، ج (44)
 .2/266ابغ الخصيب : االحاشة ،ج (45)
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الشباىي : ابػ حدغ عبج هللا حدغ ، تاريخ قزاة االنجلذ نذخ بعشػان السخاقبة العميا فيسغ يدتحق القزاء  (46)
 .193( ،  1983لججيجة ، بيخوت ، ، دار االفاق ا1والفتيا ،) ط

 1 374اشسي الصشجالي ، لمسديج الشباىي ، السخجع نفدو ، عبجهللا دمحم بغ احسج بغ يػسف الي (47)
تبة خياط ، احسج ابغ ابخاليع ، صمة الرمة وىػ ذيل الرمة البغ بذكػال ، تحميفي بخوفشدال ،) مصبعة مك (48)

 .36( ، 1927بيخوت ، 
ح الخصيب في بالد السغخب واالنجلذ، ت؛ مذاىجات لدان الجيغ ابغ  374/ 1ابغ الخصيب : االحاشة ،ج (49)

 .61(،1958رية، االسكشجرية، ، )مصبعة جامعة االسكشجاحسج مختار العبادي
فميفل : مثشى وىسدو صالح عبج القادر الدعجون ، الخجمات العامة في مسمكة غخناشة ، بحث مجمة االستاذ  (51)

 .177،  2115،  213، كمية ابغ رشج التخبية ، جامعة بغجاد ، العجد 
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