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 طرق إنياء الحجر في الدولة العربية اإلسالمية
    . سممى عبد الحميد الياشميأ.د    : مبارك حدن ذيابالباحث

 جامعة البررة –كمية اآلداب 
 الممخص

، فقج يشتيي الحجخ كفقا الختالؼ أسباب صجكر قخار الحجخ تختمف الدبل السؤدية إلنياء الحجخ
بانتفاء الحاجة إليو أك انتفاء الدبب الحي مغ أجمو صجر قخار الحجخ أك أف يشتيي مغ خالؿ 

بعفػ أك بسػت  شفاعة أك كساشة أك قج يكػف نيايتو بشياية صاحب القخار الحي فخض الحجخ أك
 .السحجػر عميو نفدو
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Ways to end the stone in the Arab Islamic state 
Researcher: Mubarak Hassan    Prof.Salma Alhashmi 

College of Arts - University of Basra 
Abstract 
The Reasons  leading  to ending  the quarantine  vary  according  to the 
base of the decision. The quarantine may end with the end of the need 
for it Or the reason for which the quarantine was issued ends or it ends  
through intercession or its end will be with the end of the decision – 
maker  who imposed  the quarantine or by the death of the quarantine 
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 المقدمة 
في االسالـ ألسباب اقترادية كاجتساعية ، كيقترخ  لعقػبات التي شخعتايعج الحجخ مغ      

عمى الحجخ الستعمق بسشع الترخؼ بالساؿ حفاضًا عمى مرمحة السحجػر عمييع ) اليتيع ، 
القاصخ ، السجشػف( أك حفاضًا عمى حقػؽ اآلخخيغ كالحجخ عمى الدفياء بػية الحيمػلة دكف 

 العبث في حقػؽ اآلخخيغ .
الحجخ األخخى كالتي ضيخت في مختمف انحاء البالد االسالمية فيػ أما ما يتعمق بأنػاع     

حجخ غيخ مذخكع في االسالـ كيجخل في اشار االساليب الدياسية السدتخجمة لتحقيق مآرب 
كأىجاؼ سياسية لترؽية الخرػـ ، كسا شسل الحجخ عمى حخية الفكخ أي السشع مغ ابجاء اآلراء 

اكسة ، اضافة إلى الحجخ الرحي الحي يفخض عمى السخضى كاألفكار السخالفة لشيج الدمصة الح
 كمشعيع مغ االختالط كالتشقل مغ مكاف إلى آخخ . 

 الحجر لغة واصطالحَا : 
، كالحجخ : " أف تحجخ عمى  (1)فالحجخ لغة مغ مرجر حجخ ، كمشو حجخت عميو حجخًا   

ما حجخت  عميو أي  مشعتو   ، كأصل الحجخ في المغة : " (2)انداف  مالو فتسشعو  أف يفدجه " 
 . (3)يػصل إليو ، ككل  ما مشعت مشو فقج حجخت عميو "   مغ أف

كالسرصمحات السخادفة لمحجخ كالجالة عميو في بعس السرادر  األلفاظكقج كردت بعس   
التاريخية كبجيل عغ لفطة الحجخ لمتجليل عمى كجػده في العرػػػػػر اإلسالميػػة كبسا يكذف عغ 

  -سباب الحجخ كأشكالو، كمغ تمظ األلفاظ كالسرصمحات نحكخ:أنػاع كأ
، كقج كرد استخجاـ لفطة (4)الحجب لغة مصمق السشع ، حجبو عغ االمخ : حجده  :حجب -1  

 .(5)حجب لمتجليل عمى الحجخ في بعس الشرػص التاريخية 
،  (6)يو ما عم مغ الترخؼ ؼيو حتى يؤدي الساؿصاحب  القاضي مشعأي مشع ، حجز:  -2   

بعس الخكايات التاريخية استخجمت لمتجليل عمى الحجخ في  فمفطة حجد ىي مغ االلفاظ التي
(7). 
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مشعو ، ككل ما حاؿ  بيشظ  كبيغ شيء يحطخه حطخًا، كحطخ عميو  حطخ الذيء:  حظر -3  
، كقج كرد استخجاـ الحطخ لمتجليل عمى (8)حجخ كمشعحطخه عميظ ، كحطخ عميو حطخًا :  فقج

 .( 9) الحجخ في بعس الخكايات التاريخية
، كقج ضيخ استخجاـ لفطة السشع  (11): ىػ تحجيخ الذيء، كيقاؿ : مشعو مغ كحا ككحاالمنع -4  

 . (11)لمتجليل عمى الحجخ في عجد مغ الخكايات التاريخية 
إذا مشعو مغ أمخ أخح  ضخب عمى يج فالف إذا حجخ عميو ، كضخب عمى يج فالف : ضرب -5
 . (13)حجخه ضخب القاضي عمى يجه : ،  (12): حجخ عميو يو كقػلظ ؼ

أما الحجخ اصصالحًا يعشي السشع أي مشع االنداف مغ الترخؼ في القػؿ متى شكل ىحا     
الترخؼ ضخرًا محزًا لو كلآلخخيغ كمشو الحجخ عمى الترخفات السالية بالشدبة لمقاصخ 

 .( .15)نفاذ العقػد كالترخفات القػلية ، كىػ السشع  مصمقًا مغ   (14)كالسجشػف 
كمغ خالؿ الخكايات التاريخية التي أشارت الى حاالت الحجخ كفق االسباب السختمفة نخى أف   

الحجخ في العرػر االسالمية عبخ عغ معشى كاسع كشامل لكل أشكاؿ كأنػاع الحجخ إذ لع 
كالسجشػف كإنسا شسل الحجخ عمى يتحجد بسشع الترخؼ بالساؿ ؼيسا يخز كل مغ اليتيع كالدؽيو 

حخية الفكخ أي السشع مغ إبجاء اآلراء كاالفكار السخالفة لشيج الدمصة الحاكسة ، كىشاؾ حجخ 
بسعشى السشع مغ الحخكة كاالختالط كالحجخ الرحي السفخكض عمى السخضى كالسجانيغ بسا 

ككبار القادة مغ يحقق ذلظ السرمحة العامة ككحلظ الحجخ الدياسي بسشع رجاالت الدمصة 
 مسارسة مياـ عسميع الدياسي كالعدكخي .

ىشاؾ عجة سبل أدت إلى إنياء الحجخ عمى االشخاص ، كىي تختمف كفق أسباب صجكر      
  -اعالف الحجخ كىي كسا يأتي :

 أواًل : انتياء سبب الحجر 
كسا ىػ الحاؿ تشتفي الحاجة إلى الحجخ عشج انتفاء الدبب الحي ألجمو صجر قخار الحجخ      

بالشدبة لؤليتاـ كالقاصخيغ الحيغ حجخ عمييع كمشعػا مغ الترخؼ بأمػاليع أك مغ تدمع الحكع بعج 
أف فقجكا األىمية كلكغ بعج بمػغيع الدغ الذخعي كاكتدابيع لؤلىمية ، فإف الحجخ يربح ليذ لو 

 996ىػ / 411 – 386)حاجة كتشتيي فاعميتو  ، فقج ركي أف الخميفة الفاشسي الحاكع بأمخ هللا 
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 (16)ـ( لسا بمغ سغ الخشج كتخمز مغ الحجخ الحي فخض عميو مغ الخادـ بخجػاف 1121 –
 . (17)تدمع مقاليج الدمصة كالحكع في مرخ

ـ( لسا تػلى قزاء الذخؾية في بغجاد كثخت 842ىػ/228)(18)كذكخ أف القاضي الخمشجي     
 . (19)بعج أف بمغػا سغ الخشج شمبات االيتاـ  السقجمة لو بفظ الحجخ عشيع 

كلع يقترخ البمػغ لخفع الحجخ عمى أمػاؿ اليتامى كإنسا اختبار مجى إكتساليع العقمي ليكػنػا    
مييئيغ لتذغيل أك استثسار أمػاليع كحدغ الترخؼ بيا فإف تع التحقق مغ رشجىع تدمع إلييع 
ا أمػاليع بسحزخ شيػد عمى التدميع مشعًا مغ اإلنكار ، كمغ الذػاىج التاريخية  عمى  ذلظ م

ـ( بفظ الحجخ عغ يتيع 936ىػ/325)ت (21)ابغ ابي مػسى الياشسي  السرادر بؿياـركتو  
كتدميع مالو إليو بعج أف بمغ مبمغ الخجاؿ كأمخ الخميفة  بفظ الحجخ عغ الغالـ بحزػر قاضي 

، ىحه (21)القزاة كالذيػد كالشؿباء ككالت العيػد كأحزخ الغالـ كفظ حجخه كسمع الساؿ إليو 
ة  تذيخ أف عمى األكصياء اختبار اليتيع عشج البمػغ كاإلكتساؿ العقمي فيجربو عمى كيؽية الخكاي

تذغيل الساؿ كحدغ الترخؼ ؼيو فإف تحقق الػصي مغ رشج اليتيع سمع مالو إليو كامال غيخ 
مشقػص كيذيج عميو حيغ التدميع مشعًا مغ اإلنكار كادعاء بقاء شيء مغ الساؿ عشج الػصي 

(22) . 
إلى ضغػط كبيخة مغ احج أفخاد الدمصة الحاكسة  (23) كقج تعخض القاضي الحديغ بغ ىاركف     

في بغجاد ليفظ الحجخ عغ أحج األيتاـ لع يثبت عشجه رشجه في محاكلة لذخاء ممظ لو ، كقج أكقف 
 . (24)القادر العباسي ىحه السحاكلة لسا عمع بيا 

كشيع مغ االتراؿ بالسجتسع دكف احجاث أي كيشتيي الحجخ عشج السخضى بعج شفائيع كتس    
خصخ كمغ الذػاىج التاريخية ما ركاه بشياميغ التصيمي في أثشاء رحمتو إلى العخاؽ فقج ركى بأف 
السخضى السجانيغ السحجػر عمييع في السدتذفى الحي أنذأه عزج الجكلة البػييي مغ بأف الحي 

 . (25)كاف كالعػدة إلى البيت يججكنو  قج عاد إلى الرػاب سسحػا لو بسغادرة الس
 ثانيًا : العفه  

ما  كغالباً يعج العفػ أحج األساليب السؤدية إلى إنياء الحجخ عغ بعس السحجػر عمييع       
يكػف العفػ صادرًا مغ الجية التي صجرت أمخ الحجخ ، كفي أحياف أخخى نجج بأف العفػ جاء 
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إلغاء الحجخ   اؿ العفػ ، فسغ الذػاىج عمىاستحربأثخ التساس مغ السحجػر عميو يقزي بصمب 
مغ خالؿ العفػ عغ السحجػريغ نحكخ ما قاـ بو  الخميفة عسخ بغ الخصاب حيشسا بعث كتابًا 

كالدساح لو  ( 27)يأمخه  بالعفػ عغ  صبيغ بغ عديل  ( 26)لػالي البرخة أبػ مػسى األشعخي 
 .( 28)بسجالدة الشاس 

ـ (  قج أصجر عفػًا عغ مػسى بغ 754-751ىػ/158-136كذكخ أف أبي جعفخ السشرػر )   
 . (31)كألغي الحجخ عميو   (29)عبج هللا بغ الحدغ 

كقج يزصخ بعس الخمفاء إلى إصجار عفػ عغ بعس الحيغ حجخ عمييع لحاجتيع الساسة    
فقج  (31)جبخائيل بغ بختيذػع إلييع بحيث ال يسكغ االستغشاء عشيع كىحا ما حجث مع الصبيب 

ـ( لكػنو كاف مغ السقخبيغ ألخيو االميغ ، كقج 821ىػ /215حجخ عميو السأمػف في سشة )
صادؼ أف مخض  السأمػف مخضًا لع يدتصع األشباء أف يعالجػه ، فمسا ضعف السأمػف عغ أخح 

كرضى عشو كأعاد  ما األدكية ذكخكه بجبخائيل فاستحزخه كاعتحر إليو كعالجو كبخأ فأنعع عميو  
. كيالحع مغ خالؿ الشز الستقجـ أف السحجػر عميو قج يحطى بعج اصجار العفػ  (32)كاف لو 

 عشو بشفذ السكانة التي كاف يحطى بيا سابقًا كتغجؽ عميو األمػاؿ كاليبات كالعصايا .
ـ( عفػًا عغ  ذك  الشػف  861-846ىػ/ 247-232كقج أصجر الخميفة الستػكل )      

ـ( أف الخميفة الحاكع الفاشسي 999ىػ/391، كسا ركي في سشة )( 34)كرضى عشو  (33)لسرخي ا
، كأصجر  (36)كرفع عشو االقامة الجبخية كخخج مغ داره  (35)عفى عغ كزيخه الحدغ بغ عسار

كالقاضي عبج  (37)ـ( أمخًا بالعفػ عغ الحديغ بغ جػىخ 1118ىػ/399الحاكع الفاشسي في سشة )
 . (39)كسسح ليسا الخخكج كمداكلة أعساليسا  (38)الشعساف العديد بغ 

أما بالشدبة لمعفػ بالتساس كشمب مغ السحجػر عميو نحكخ ما قاـ بو بذخ بغ السغيخة بغ أبي      
يمتسذ مشو العفػ جاء   (41)بإرساؿ بزعة أبيات شعخية  لعسو السيمب  بغ أبي صفخة  (41)صفخة 

 فييا قػلو  : 
 جفاني األمير والمغيرة قد جفا     

 وأمدى يزيد لي قد أزور جانبو                                      
 وكميم قد نال شبعًا لبطنو    
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 وشبع الفتى لؤم إذا جاع صاحبو                                
 فيا عم مياًل فاتخذني لنهبة    

 تنهب ، فإن الدىر جٌم نهائبو                                
 .(42)فمسا سسعيا السيمب عفى عشو       

 ثالثا : الذفاعة والهساطة 
شسل بعس السحجػر عمييع ألسباب سياسية بالجرجة األساس أك ألسباب فكخية بخفع       

أبػ الحجخ عشيع بعج أف حطػا بذفاعة أك كساشة أحج الستشفحيغ ، كمغ األمثمة التاريخية ما ذكخه 
بعج  أف   (43)الفخج األصفياني مغ أف ىاركف الخشيج أصجر أمخًا بالعفػ عغ  الذاعخ أبػ العتاـية 

لكي تتػسط ( 45)، فأرسل أبػ العتاـية أبياتًا شعخية إلى زبيجة  (44)حجخ عميو  القاسع  بغ الخشيج 
 لو عشج ىاركف الخشيج عدى أف يعفػ عشو فأنذج قائالً  :

 ى ذو التيو في تييو          أصمحو هللا وعافاه حتى مت          
 يتيو أىل التيو من جيميم             وىم يمهتهن وإن تاىها           
  من طمب العز ليبقى بو              فإن عز المرء تقهاه          

عتاـية فأخبخت زبيجة ىاركف الخشيج بسا جخى عمى أبي العتاـية فعفى عشو حتى قخب أبػ ال   
 . (46)كبَخه كاعتحر إليو 

كذكخ أف لمشداء دكر في الذفاعة  فقج كاف ليغ تأثيخ كاضح عمى الخمفاء في إنياء الحجخ       
ليا قج حجخ  ، فخكي أف حطية لمسعتزج العباسي كاف يحبيا غاية الحب قج شفعت البغ أخت

ه فييا بفظ الحجخ عغ الغالـ قتع ، فكتب بحلظ كتابًا إلى القاضي يأمخ  (47)عميو اسساعيل القاضي
 . (48)لو ما أراد 

ـ( كاألذف لو في 957ىػ/346سشة ) (49)كسا شفع قػـ مغ الفخس لمسحجث احسج بغ بيداد      
، كركى ابغ الجػزي في حػادث سشة  (51)التحجيث بعج أف حجخ عميو أتباع السحىب السالكي 

أعيج كرفع عشو الحجخ بػساشة شفاعة قـػ مغ  (51)ـ( أف أبي الفتػح اإلسفخاييشي 1127ىػ/521)
 .  (52)األكابخ فأعادكه إلى الجمػس كالتحجيث لمشاس 
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ـ( بػساشة أقػاـ شفعػا لو 1138ىػ/533سشة ) (53)كحلظ رفع الحجخ عغ السغخبي الػاعع     
جساعة  (55). كقج شفع لمسحجث عبج الغشي بغ عبج الػاحج  (54)كأبيح لو الجمػس كالتحجيث لمشاس 

مغ األمخاء األكخاد إلى الدمصاف كتػسصػا لو فخفع عشو الحجخ بعج أف مشع مغ التحجيث في 
 . (56)مدائل عقائجية 

 رابعا : وفاة صاحب قرار الحجر 
قج يشاؿ السحجػر عميو حخيتو كتشقمو مغ مكاف إلى آخخ بعج كفاة صاحب قخار الحجخ الحي      

الدمصة الججيجة في مثل ىحه الحاالت لع يكغ ليا مػقف أصجره بحق ذلظ الذخز ، كيبجك أف 
مغ السحجػر عميو إذ لع يحاسب مغ قبل الدمصة الججيجة ، كذكخ أنو بعج كفاة ابػ جعفخ 

لمشاس بعجما مشعو السشرػر مغ  (57)ـ( ضيخ عباد بغ العػاـ 774ىػ/158السشرػر سشة )
يع بغ عبج هللا  بغ الحدغ في حخبو ضج الجكلة الطيػر كالتحجيث عمى أثخ خخكجو مع ابخـا

 .  (58)العباسية 
مغ استعادة  (59)ـ( تسكشت الخيدراف 785ىػ/169كبعج كفاة مػسى اليادي العباسي سشة )    

مكانتيا كنفػذىا أياـ خالفة ىاركف الخشيج فقج ردىا إلى ما كانت عميو كزادىا بعج أف حجخ 
 .  (61)مػسى اليادي 

بقي محجػرًا عميو شػاؿ السأمػف العباسي كبعج كفاتو سشة  (61)غ الخشيج كركى أف أبا احسج ب     
 . (62)ـ( أذف لو في الطيػر 833ىػ/218)

ـ( رفعت السحشة عغ احسج بغ حشبل بعج فخض 847ىػ/232كما أف تػفى الػاثق سشة )    
الججؿ  االقامة الجبخية عميو مغ قبل السعترع كالػاثق ، كحيشسا تػلى الستػكل الدمصة رفع

كالسشاضخة  كأبعج الكثيخ مغ عمساء  السعتدلة ، فتشفذ احسج بغ حشبل الرعجاء  مغ ججيج  كعاد 
 . (63)إلى  حياتو االكلى 

 (65)ـ( تسكغ أبػ السحدغ التشػخي 982ىػ/372سشة ) (64)كلسا تػفي عزج الجكلة البػييي       
ات  التي صجرت ضجه كمشيا ػبلدقػط  جسيع العقمسارسة أعسالو كرجع  إلى مشربو  مغ

 . (66)الحجخ
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كاستسخ الحجخ عمى الشداء في مرخ مسشػعات مغ الخخكج مغ بيػتيغ إلى أف تػفي      
-1121ىػ/ 427-411ـ( إلى خالفة كلجه الطاىخ)1121ىػ/411الخميفة الحاكع الفاشسي سشة )

 . (67)ـ( ، فكانت مجة مشعيغ سبع سشيغ كسبعة أشيخ1135
كىشاؾ إشارات كذفت عغ لجػء بعس السحجػر عمييع بقتل صاحب قخار فخض الحجخ عميو     

أتابظ يجيخ شؤكنو كيتػلى  (69)فقج  جعل لو أخاه  بخكياركؽ  (68)كسا فعل ذلظ  دمحم بغ ممكذاه 
. كسا أقجـ (71)مخاقبتو إال أنو كاف يحجخ عميو حتى  تسكغ دمحم  شاه مغ قتمو كالتخمز مشو 

ـ(عمى قتل مغ كاف يحجخ عميو كىػ األميخ عبج 1146ىػ/541سشة ) (71)صاف مدعػدالدم
 .(73)الحي كاف متحكسا في دكلتو كبحلظ انتيى بعج قتمو الحجخ عميو  (72)الخحسغ بغ شغايخؾ 

 خامدًا : مهت المحجهر عميو :  
ية كفاتيع ، كقج أف عجد مغ السحجػر عمييع  كانػا يبقػف  بالحجخ شيمة  حياتيع  كلغا       

صػرت لشا الخكايات التاريخية التي انتيى إلييا مريخ أبي ذر الغفاري بعج أف حجخ عميو مغ 
قبل عثساف بغ عفاف ، فسغ جسمة ىحه الخكايات ما ذكخه ابغ سعج حيث قاؿ :" أف أبا ذر حزخه 

بتغييبظ ، كليذ  السػت كىػ بالخبحة ؼبكت امخأتو فقاؿ ما يبكيظ ؟ قالت : أبكي أنو ال  يج لي 
: ال تبكي فاني سسعت رسػؿ هللا ) صمى هللا عميو كالو كسمع ( ذات فشًا، فقاؿعشجي ثػب يدعظ ك

: ض تذيجه عرابة مغ السؤمشيغ ، قاؿيػـ كأنا عشجه يقػؿ : ليسػتغ رجاًل بيشكع بفالة مغ األر 
فالة أمػت ، فكل مغ كاف معي في ذلظ السجمذ مات ..... فمع يبق مشيع كقج أصبحت في ال

فخاقبي الصخيق فانظ سػؼ تخيغ ما أقػؿ لظ ، فاني وهللا ما كحبت كال كحبت ، قالت : كأنى ذلظ 
كقج انقصع الصخيق ، قاؿ : راقبي الصخيق ، فبيشسا ىي كحلظ إذ ىي بالقػـ تجحبيع ركاحميع .... 

تكفشػنو كتؤجخكف عميو  فأقبل القـػ حتى كقفػا عمييا ، قالػا ، ما لظ ؟ قالت : امخؤ مغ السدمسيغ
 . (74). قالػا : كمغ ىػ ؟ قاؿ : ابػ ذر ففجكه بآبائيع كأمياتيع" 

: " تعير كحجؾ كتسػت  عميو كالو كسمع ( قاؿ البي ذركيحكخ أف الخسػؿ ) صمى هللا     
 . (75)كحجؾ " فقج مات كحجه بالخبحة 

ع في بيػتيع شيمة ما بقي مغ كقج شيج العرخ العباسي حاالت حجخ بقي فييا السحجػر عميي   
حياتيع أي أنيع تػفػا في بيػتيع مسا يجلل عمى جػر الدمصة العباسية إذا ما عمسشا أف بعس 
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ىؤالء كانػا مسغ عخفػا برالحيع كتقػاىع ، فعشجما حجخ أبػ جعفخ السشرػر عمى أبي حشيفة 
أف السحجث أبػ عمي . كركي  (77)كمشعو مغ الخخكج مغ السشدؿ إلى أف تػفى   (76)الشعساف
  . (79)قج حجخ عميو كلع يخخج مغ مشدلو إلى أف مات  (78)الثقفي
بقي محجػًرا عميو مسشػع مغ الترخؼ في شؤكف  (81)كتحكخ الخكايات عمي بغ االخذيج       
فخضت الجكلة الفاشسية  عميو الحجخ كبقي  (82). كسا ركي أف أبا عبج الخحسغ العتقي  (81)الحكع 

 . (83)مغزػبًا عميو إلى أف تػفي في بيتو 
ت الحجخ كالتي انتيت بػفاة السحجػر عميو بذكل شبيعي ، في ىحا بالشدبة لعجد مغ حاال     

حيغ أف ىشاؾ بعس السحجػر عمييع ألدمػا مغ قبل الدمصات الحاكسة في أياـ الفاشسييغ بالبقاء 
ت لسجة ليدت بالقريخة كدبخت عسميات قتل لمخالص مشيع كىحا ما حجث في أياـ الخميفة في البي

، كقج  (84)ـ( حيشسا استػزر صالح بغ عمي الخكذراكري 1119ىػ/411الفاشسي الحاكع سشة )
تغيخ عميو الخميفة كعدلو عغ الػزارة كألدمو بالبقاء في مشدلو ثسانية أشيخ دكف جـخ يدتحق كبعج 

 . (85)إليو مغ قتمو ذلظ بعث 
كقج تعخض بعس السحجػر عمييع إلى أساليب قاسية مغ التعحيب كالتشكيل كسا ىػ         

فقج حجخ عميو مغ قبل بجر الجيغ  (86)الحاؿ مع آخخ ممػؾ الجكلة الدنكية ناصخ الجيغ محسػد 
، كضيق  ـ(عمى أف ال يرل إليو أحج مغ الجػاري حتى ال يعقب1219ىػ/616سشة ) (87)لؤلؤ 

عميو في الصعاـ كالذخاب حتى مات كسجًا كجػعًا كعصذًا كذلظ نتيجة االجخاءات التعدؽية التي 
 . (88)مػرست ضجه حيشسا كاف محجػرًا عميو 

 
 الخاتمة

تقع عمى عاتق القزاة مدؤكلية كبيخة كىي اعالف الحجخ عمى عجد مغ الفئات كىي األيتاـ  -1 
ليع كعجـ تبحيخىا كمشعيع مغ الترخؼ بيا ، أما إذا بمغػا الخشج كالدفياء كذلظ لمحفاظ عمى أمػا

كأصبحػا قادريغ عمى إدارة أمػاليع بذكل صحيح فعمى القزاة  إنياء الحجخ كتدميع أمػاليع 
 الييع .
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يمجأ السحجػر عمييع إلى الدمصة الحاكسة لمعفػ عشيع كمشحيع الحخية في الخخكج مغ بيػتيع   -2
األمخاء مغ خالؿ تقجيع الخجمات التي تكػف الدمصة بحاجة إلييا أك بقػؿ كاستخضاء الخميفة ك 

األبيات الذعخية ، كسا تمعب الػساشة كالذفاعة لجى أصحاب الدمصة كالستشفحيغ في الجكلة دكراً  
في إنياء حالة الحجخ أك كديجات البالط الحاكع كسا فعمت زبيجة حيشسا تػسصت لجى ىاركف في 

 اعخ ابػ العتاـية .رفع الحجخ عغ الذ
كفي بعس األحياف  تسشح الحخية لمسحجػر بعج كفاة صاحب قخار الحجخ ، فتكػف لو الحخية  -3

 الكاممة في مسارسة حياتو دكف ضغػط مغ الدمصة الججيجة .
ضيخت في حاالت عجيجة إنياء الحجخ مغ خالؿ لجػء الدمصة الحاكسة إلى تشفيح عسمية  -4

بيتو لكػف كجػده يذكل خصخًا عمييا أك بسػت السحجػر عميو مػت  اغتياؿ لمسحجػر عميو في
 شبيعي .
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 لع اعثخ عمى تخجسة لو سػى اف عسو السيمب بغ ابي صفخة  .41
ابػ سعيج السيمب بغ ابي صفخة ، كاف مغ اشجع الشاس كحسى البرخة مغ الخػارج ، كلو معيع كقائع  .41

؛ ابغ  344ىػ . يشطخ : ابغ خياط ، شبقات خميفة ،ص82ىػ كيقاؿ 81مذيػرة باألىػاز / مات سشة 
  314-281،ص 61اريخ دمذق ،جعداكخ ، ت

  84،ص11؛ الرفجي ، الػافي بالػؼيات ،ج 43،ص5ابغ حسجكف ، التحكخة الحسجكنية ،ج .42
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ابػ العتاـية اسساعيل بغ القاسع ككشيتو ابػ اسحاؽ ، نديل بغجاد ، لقب بابي العتاـية الضصخاب ؼيو ،  .43
ىػ , يشطخ: الحىبي ، سيخ اعالـ 211مجح ابػ العتاـية السيجي كالخمفاء بعجه كالػزراء ، تػفي سشة 

  195، ص 11الشبالء ،ج
الفة  بعج االميغ كالسأمػف ، فمسا صار األمخ القاسع بغ الخشيج سساه الخشيج السؤتسغ كخصب لو بالخ .44

  193،ص11ىػ . يشطخ : ابغ الجػزي ، السشتطع ،ج198لمسأمػف خمعو سشة 
زبيجة : الدت السحجبة ، كتكشى اـ جعفخ بشت جعفخ بغ السشرػر ابي جعفخ ، العباسية ، زكجة  .45

ساؿ ، ليا آثار حسيجة في شخيق ىاركف الخشيج ككالجة االميغ دمحم بغ الخشيج ، ككانت عطيسة الجاه كال
ىػ . يشطخ 216الحج ، كججىا السشرػر ىػ لقبيا زبيجة ، ككاف السأمػف يبالغ في اجالليا ، تػفيت سشة 

؛ الحىبي ، سيخ اعالـ الشبالء  434-433،ص14: الخصيب البغجادي ، تاريخ بغجاد ،ج
 241،ص11،ج

   315-314، ص4ابػ الفخج االصفياني ، االغاني ،ج  .46
ساعيل القاضي شيخ االسالـ ابػ اسحاؽ اسساعيل بغ اسحاؽ بغ محجث البرخة حساد بغ زيج اس .47

ىػ . يشطخ : الحىبي ، سيخ اعالـ الشبالء 282االزدي قاضي بغجاد صاحب الترانيف ، تػفي سشة 
  338،ص13،ج

  468،ص2القاضي عياض ، تختيب السجارؾ كتقخيب السدالظ ،ج .48
ماـ السحجث ، ابػ الحدغ الفارسي الديخافي ، نديل مرخ ىػ كابػه ، احسج بغ بيداد بغ ميخاف ، اال .49

  518،ص15ىػ . يشطخ : الحىبي ، سيخ اعالـ الشبالء ،ج346تػفي سشة 
  142،ص1ابغ حجخ العدقالني ، لداف السيداف ،ج .51
ابػ الفتػح االشعخي دمحم بغ الفزل بغ دمحم ، قجـ بغجاد كتكمع بسحىب االشعخي كبالغ في التعرب  .51

فقامت الفتغ في االسػاؽ ، كافزى الحاؿ الى الشيب كالزخب فػكل الدمصاف بابي الفتػح كحسل الى 
  229،ص4اسفخاييغ . يشطخ : الرفجي ، الػافي بالػؼيات ،ج

  245،ص 17ابغ الجػزي ، السشتطع ،ج .52
طمع السمظ ابػ بكخ السغخبي الػاعع السعخكؼ بالبكخي ، كاف مغ غالة االشاعخة كدعاتيع ، ككفج عمى ن .53

؛ الحىبي ،  124،ص11ككاف يعع بالسجرسة الشطامية . يشطخ : ابغ االثيخ ، الكامل في التاريخ ،ج
  171،ص32تاريخ االسالـ ،ج

  335،ص17ابغ الجػزي ، السشتطع ،ج .54
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عبج الغشي بغ عبج الػاحج بغ عمي بغ سخكر الحافع الكبيخ، حجث بأصبياف كبغجاد كدمذق كمرخ  .55
فيجة ، كاف غديخ الحفع مغ اىل االتقاف كالتجػيج ، كثيخ الػرع كالعبادة ، تػفي كصشف الترانيف الس

  219،ص3ىػ . يشطخ : الرفجي ، الػافي بالػؼيات ،ج611سشة 
  444،ص 42الحىبي ، تاريخ االسالـ ،ج .56
عباد بغ العػاـ كيكشى ابا سيل ، كاف مغ اىل كاسط ككاف يتذيع ، فأخحه ىاركف الخشيج فحبدو زمانًا  .57

  329،ص7ىػ . يشطخ : ابغ سعج ، الصبقات الكبخى ،ج185ثع خمى عشو كاقاـ ببغجاد ، تػفي سشػ 
  244ابػ الفخج االصفياني ، مقاتل الصالبييغ ،ص .58
الخيدراف : زكجة السيجي العباسي ، كلجت لو اليادي كالخشيج ، كىي مغ ربات الدياسة كالشفػذ  .59

اليادي كاستبجت باالمخ حتى شاركتو في ادارة شؤكف  كالدمصة ، لعبت دكرا كبيخا في خالفة كلجىا
 431-431،ص14ىػ. يشطخ : الخصيب البغجادي ، تاريخ بغجاد ،ج173الجكلة، تػفيت سشة 

  64،ص2ابغ تغخي بخدي ، الشجـػ الداىخة ،ج .61
ا ابػ احسج بغ ىاركف الخشيج امو اـ كلج يقاؿ ليا كتساف ، كاف ضخيفاً  اديبًا معاشخا لمفزالء مشادم .61

  96،ص5ىػ . يشطخ : الرفجي ، الػافي بالػؼيات ،ج 254لمخمفاء ، تػفي سشة 
  246،ص19ابػ الفخج االصفياني ، االغاني ،ج .62
 411،ص1؛ الحىبي ، العبخ في خبخ مغ غبخ ،ج 64،ص1ابغ خمكاف ، كؼيات االعياف ،ج .63
الجكلة العباسية بالعخاؽ ، عزج الجكلة البػييي فشاخدخك ابػ شجاع احج الستغمبيغ عمى السمظ في عيج  .64

تػلى ممظ فارس ثع ممظ السػصل كبالد الجديخة ، كىػ اكؿ مغ خصب لو عمى السشابخ كاكؿ مغ لقب 
 . 291،ص14باإلسالـ شاىشذاه . يشطخ : ابغ الجػزي ، السشتطع ،ج

ه السصيع السحدغ بغ عمي بغ دمحم بغ ابي الفيع ، ابػ عمي التشػخي القاضي ، كاف اديبًا شاعخًا ، كال .65
ىػ . يشطخ : الخصيب  384القزاء كتقمج بعج ذلظ اعساال كثيخة في نػاحي مختمفة ، تػفي ببغجاد سشة 

  157،ص13البغجادي ، تاريخ بغجاد ،ج
  115،ص17ياقػت الحسػي ، معجع االدباء ،ج .66
  294،ص5ابغ خمكاف ، كؼيات االعياف ،ج .67
غ ميكائيل ، اكؿ مغ خصب لع ببغجاد كقصعت ابػ شجاع دمحم بغ ممكذاه بغ الب ارسالف بغ داكد ب .68

ىػ . يشطخ 511عجة مخات ، كاف عادال حدغ الديخة ، كعيج بالسمظ غمى كلجه محسػد ، مات في سشة 
  229،ص2: ابػ الفجاء ، السخترخ في اخبار البذخ ،ج
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ابػ السطفخ بخكياركؽ بغ الب ارسالف الدمجػقي ، تسمظ بعج ابيو كناب عشو في خخاساف ، كاف شابًا  .69
سشة في نكج كحخكب بيشو كبيغ  13شيساً  ككاف مجمشًا عمى الخسخ ، تدمصغ كىػ حجث ككانت دكلتو 

  267،ص1ق . يشطخ ، ابغ خمكاف ، كؼيات االعياف ،ج498اخيو دمحم مات ببخكجخد سشة 
  161،ص5تغخي بخدي ، الشجـػ الداىخة ، ج ابغ .71
الدمصاف الكبيخ غياث الجيغ ابػ الفتح مدعػد بغ الدمصاف دمحم بغ الدمصاف ممكذاه الدمجػقي ، نذأ  .71

ىػ كقجـ 528بالسػصل مع اتابظ مػدكد كرباه ثع مع اؽ سشقخ الخسقي ، بعج ذلظ استقل بالدمصشة سشة 
  287،ص12كثيخ ، البجاية كالشياية ،جىػ . يشطخ : ابغ 547بغجاد ، نػفي سشة 

فخخ الجيغ عبج الخحسغ بغ شغايخؾ اميخ حجاب دكلة الدمصاف مدعػد الدمجػقي كالحاكع عمييا .  .72
  89،ص11يشطخ: ابغ االثيخ ، الكامل في التاريخ ،ج

 217،ص5؛ ابغ خمجكف ، تاريخ ابغ خمجكف ،ج68،ص3ابغ الفجاء، السخترخ في اخبار البذخ،ج .73
  221،ص66؛ ابغ عداكخ ، تاريخ دمذق ،ج 233-232،ص4لكبخى ،جالصبقات ا .74
  118،ص3الحمبي ، الديخة الحمبية ،ج .75
الشعساف بغ ثابت ، ابػ حشيفة مػلى تيع ، اماـ اصحاب الخاي كفؿيو اىل العخاؽ كىػ مغ اىل الكػفة ،  .76

الذخقي  كمشيا   ىػ  كدفغ بالجانب 151نقمو ابػ جعفخ السشرػر الى بغجاد فأقاـ بيا حتى مات سشة 
  325،ص13في   مقبخة الخيدراف . يشطخ ، الخصيب البغجادي ، تاريخ بغجاد ،ج

  15،ص2ج،  ابغ البداز الكخدي ، مشاقب االماـ ابػ حشيفة .77
ابػ عمي الداىج الػاعع دمحم بغ عبج الػىاب بغ عبج الخحسغ ، ابػ عمي الثقفي الشيدابػري الفؿيو مغ كلج  .78

  237،ص24ي . يشطخ : الحىبي ، تاريخ االسالـ ،جالحجاج بغ يػسف الثقف
 . 55،ص4؛ الرفجي ، الػافي بالػؼيات ،ج 282،ص15الحىبي ، سيخ اعالـ الشبالء ،ج .79
عمي بغ االخذيج دمحم بغ شغج بغ جف ابػ الحدغ الفخغاني التخكي ، كلي سمصشة مرخ بعج مػت  .81

اخيو مغ اعساؿ الجيار السرخية كالسسالظ اخيو انػجػر كجسع لو الخميفة السصيع جسيع ما كاف ألبيو ك 
  325،ص3الذامية كالثغػر . يشطخ : ابغ تغخي بخدي ، الشجـػ الداىخة ،ج

  53،ص 28الشػيخي ، نياية االرب ،ج .81
ىػ 384دمحم بغ عبج هللا بغ دمحم ابػ عبج الخحسغ العتقي ، السشجع الفيديائي ، نديل مرخ ، مات سشة  .82

  196،ص3ي. يشطخ : الرفجي ، الػافي بالػؼيات ،جبسرخ في اياـ العديد الفاشس
  216القفصي ، اخبار العمساء بأخبار الحكساء ،ص .83
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صالح بغ عمي الخكذراكري ، عخاقي االصل ، التحق بخجمة الفاشسييغ فتقمج ديػاف الذاـ ، ثع تػلى  .84
يشطخ :  الػساشة بعج عدؿ الحديغ بغ جػىخ حيث نطخ باألمػر كدبخ االعساؿ كحفع كجػه الساؿ .

  61ابغ القالندي ، ذيل تاريخ دمذق ، ص
  247؛ السشاكي ، الػزارة كالػزراء في العرخ الفاشسي ، ص 281االنصاكي ، تاريخ االنصاكي ، ص .85
ناصخ الجيغ محسػد بغ عد الجيغ مدعػد بغ نػر الجيغ ارسالف شاه بغ قصب الجيغ مػدكد بغ عساد  .86

صخ الجيغ محسػد بغ عد الجيغ مدعػد بغ نػر الجيغ الجيغ زنكي صاحب السػصل ، كاف مغ احذ نا
ارسالف شاه بغ قصب الجيغ مػدكد بغ عساد الجيغ زنكي صاحب السػصل ، كاف مغ احدغ الشاس 
صػرة ، كىػ آخخ ممػؾ السػصل مغ بيت االتابكي . يشطخ : ابغ كثيخ ، البجاية كالشياية 

  159،ص13،ج
زائل لؤلؤ االرمشي الشػري االتابكي مسمػؾ الدمصاف نػر الجيغ السمظ الخحيع الدمصاف بجر الجيغ ابػ الف .87

ارسالف شاه ، ككاف مغ اعد مساليظ نػر الجيغ عميو كصيَخه استاذ داره كأَمخه ، كبعج كفاة السمظ العادؿ 
ىػ ، ككاف بصاًل شجاعًا ككاف محببًا 631عد الجيغ مدعػد لؤلؤ بتجبيخ السسمكة كتدمصغ ىػ في سشة 

 112،ص4. اليافعي ، مخآة الجشاف ،جالى الخعية 
  159،ص3ابغ كثيخ ، البجاية كالشياية ،ج .88

 
 والمراجعالمرادر 

  المرادر -
 ـ (1233:ىػ/631ابغ االثيخ ، عد الجيغ ابي الحدغ عمي بغ ابي الكـخ )ت -
 (1966بيخكت / –الكامػل في التاريػخ  ) دار صادر  .1
 ـ( 1269ىػ/668ابغ ابي أصيبعة ، ابػ العباس احسج بغ القاسع بغ خميفة  )ت -
 بيخكت / د.ت( –عيػػف االنبػػاء في شبقػػات االشبػػاء  ) تحقيق: ندار رضا ، دار مكتبة الحياة  .2
 :ـ(1423ىػ/827ابغ البداز الكخدي ، دمحم بغ دمحم بغ شياب )ت 
 ( 1991يخكت /ب –مشاقب االماـ ابػ حشيفة   ) دار الفكخ  .3
 (   1173ىػ /569التصيمي ، بشياميغ بغ بػيو )ـ 
رحمة بشياميغ التصيمي ) تخجسة : عدرا حجاد ، دراسة كتقجيع : عبج الخحسغ  عبج هللا  الذيخ ،   .4

 (2112 –السجسع الثقافي ، ابػ ضبي 
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 ـ(1211ىػ/597ابغ الجػزي ،  ابػ الفخج عبج الخحسغ بغ عمي بغ دمحم )ت 
)دراسة كتحقيق: دمحم عبج القادر عصا ، مرصفى عبج القادر تاريػخ االمػع كالسمػػؾ السشتطػػػع في  .5

 (1992بيخكت/ –عصا ، راجعو كصححو: نعيع زرزكر ، دار الكتب العمسية 
 ـ(1449ىػ /852)، احسج بغ عمي  ابغ حجخ العدقالني 
 (1971بيخكت /  –، مؤسدة االعمسي لمسصبػعات 2لداف السيداف ) ط .6
  ، يع الحمبي  ـ(1635ىػ/ 1144)ت: عمي بغ ابخـا
بيخكت  –انداف العيػف في سيخة االميغ السأمػف السعخكؼ بالديخة الحمبية  ) دار السعخفة  .7
 ىػ( 1411/
   ـ(1181ىػ/562)ت ابغ حسجكف ، دمحم  بغ  الحدػػغ بغ  دمحم 
 (1996بيخكت /  –ر احداف عباس كبكخ عباس ، دار صاد الحسجكنيػة  )تحقيق:التحكػخة  .8
 ـ( 1172ىػ/463عمي بغ ثابت )تػػب البغػجادي ، ابػ بكخ  احسج بغ الخصي 
بيخكت /  –) دراسة كتحقيق : مرصفى عبج القادر عصا ، دار الكتب العمسية تاريػخ بغػػجاد  .9

1997) 
  :ـ( 1416ىػ818ابغ خمجكف ، عبج الخحسغ بغ دمحم )ت 
 (1971بيخكت /  –لمسصبػعات تاريخ ابغ خمجكف) مؤسدة االعمسي  .11
   ، ـ( 1282ىػ/681احسج بغ دمحم )تابغ خمكاف 
 بيخكت / د.ت( –) تحقيق : احداف عباس ، دار الثقافة االعيػاف كانباء ابشػاء الدمػاف كفيػات  .11
  ـ ( 1348ىػ/748الحىبي ، ابػ عبج هللا دمحم بغ احسج بغ عثساف )ت 
 (1987بيخكت / –الدالـ تجمخي ، دار الكتاب العخبي ) تحقيق: عسخ عبج تاريػخ االسػالـ  .12
، مؤسدة 9محي ىالؿ الدخحاف ، طسيػخ اعػالـ الشبػالء ) تحقيق: د بذار عػاد معخكؼ ،  .13

 (1993بيخكت / –الخسالة 
 ( 1961الكػيت /  –العبخ في خبخ مغ غبخ ) تحقيق : فؤاد سيج  .14
 (1963بيخكت /  –السعخفة ) تحقيق :عمي دمحم البجاكي ، دار  ؿميػداف االعتػجا .15
 :ـ ( 845ىػ/231ابغ سعج ، ابػ عبج هللا دمحم بغ سعج بغ مشيع )ت 
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 (                                                                           1968بيخكت /  –: احداف عباس ، دار صادر الصبقات  الكبخى ) تحقيق .16
 ( 858ىػ /224ت ابغ الدكيػػػػػػت ، يعقػب بغ داكد  ) ـ 
مذيج  –) تقجيع كتعميق: دمحم حدغ بكائي ، مجسع البحػث العمسية تختيػب اصالح السشصػق . 17

 ىػ (1412/
 :ـ(995ىػ/385الراحب ابغ عباد ، ابػ القاسع اسساعيل )ت 
بيخكت  /  –عالع  الكتب    ) تحقيق : الذيخ  دمحم  حدغ  اؿ ياسيغ ، في المغػة السحيػط . 18

1994) 
 ـ( 1363ىػ/764الرفجي ،  خميل بغ أيبظ )ت 
 –) تحقيق: احسج االرناؤكط كتخكي مرصفى ، دار احياء التخاث العخبي الػافػي بالػفيػات  .19 

 (2111بيخكت / 
 ـ( 1176ىػ/571ابغ عداكخ ، ابػ القاسع عمي بغ الحدغ )ت 
 ىػ( 1415بيخكت / –شيخي ، دار الفكخ  . تاريػخ مجيشػة دمذػػق ) تحقيق: عمي21 
  :ـ ( 1679ىػ1189ابغ العساد الحشبمي ، ابي الفخج عبج الحي )ت 
 بيخكت / د.ت( –) دار احياء التخاث العخبي شحرات الحىب في اخبار مغ ذىب .  21 
 :ـ( 1149ىػ /544القاضي عياض ، ابي الفزل عياض بغ مػسى اليحربي )ت 
  –) ضبصو كصححو : دمحم سالع ىاشع ، دار الكتب العمسية تختيب السجارؾ كتقخيب السدالظ .  22  

 ( 1998بيخكت / 
 ـ( 1331ىػ/732ابػ الفػجاء ، اسساعيل بغ عمي )ت 
 بيخكت / د.ت(  –) دار السعخفة . السخترخ في اخبار البذخ  23  
  ـ ( 792ىػ /175الفخاىيػػػػػػػػجي ، الخميل بغ أحسج )ت 
يع الدامخائي ، ط. العيػػغ 24   ىػ( 1419ايخاف /  -2) تحقيق: د ميجي السخدكمي ، ابخـا
 ـ(967ىػ/356ابػ الفخج االصفياني، عمي بغ الحديغ بغ دمحم )ت 
 بيخكت/ د.ت( –، دار الفكخ 2. االغػاني ) تحقيق: سسيخ جابخ ،ط25 
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الشجف  –مشذػرات السكتبة الحيجرية ، 2) تقجيع كاشخاؼ : كاضع السطفخ ،ط. مقاتل الصالبييغ 26
 (1965االشخؼ /

 :ـ( 1248ىػ/646القفصي ، جساؿ الجيغ ابي الحدغ عمي بغ يػسف )ت 
يع شسذ الجيغ ، دار الكتب .إخبار العمساء بأخبار الحكساء  27 ) عمق عميو ككضع حػاشيو : ابخـا

 (2115بيخكت / –العمسية 
  ـ( 1161ىػ/555)ت: عمي  ، ابػ يعمى حسدة بغ اسج بغ ابغ القالندي 
 (1918بيخكت /  –. ذيل تاريخ دمذق ) تحقيق : امجركز ، مصبعة االباء اليدػعييغ   28
  ـ( 1373ىػ/774ابغ كثيخ ، ابػ الفجاء اسساعيل بغ كثيخ الجمذقي )ت 
 بيخكت / –) تحقيق كتجقيق كتعميق: عمي شيخي ، دار احياء التخاث العخبي . البجايػة كالشيايػة  29

1988) 
 ـ ( 1567ىػ/975الستقي اليشجي ، عالء الجيغ عمي )ت 
) ضبط كتفديخ : الذيخ بكخي حيائي ، ترحيح كفيخسة عسػاؿ في سشػغ االقػاؿ كاالفعاؿ . كشػد ال31

 (1989بيخكت / –:صفػت الدقا ، مؤسدة الخسالة 
  :ـ ( 1441ىػ/845السقخيدي ، تقي الجيغ  احسج  بغ عمي  )ت 
، لجشة احياء التخاث بار  االئسة  الفاشسييغ  الخمفا )تحقيق : دمحم حمسي دمحم شفا  بأخ. اتعاظ  الح31

 القاىخة / د.ت( –االسالمي 
 (2006/  بيخكت – ، دار الغخب االسالمي2) تحقيق : دمحم اليعالكي ،ط . السقفى الكبيخ 32
  : ـ( 1311ىػ/711ابغ  مشطػر ، ابػ الفزل دمحم  بغ  مكـخ  بغ عمي   ) ت 
 بيخكت / د.ت(، –) دار صادر  . لدػػاف العػػػخب 33
  : ـ ( 1333ىػ/733الشػيػػػخي ، شياب الجيغ  احسج  بغ  عػػبج  الػىػػاب ) ت 
 (القاىخة / د.ت –. نيايػػة االرب في فشػػف االدب ) السؤسدة السرخية   34
 :ـِ ( 1367ىػ/768اليافعي ، ابي دمحم عبج هللا بغ اسعج بغ عمي )ت 
) كضع حػاشيو : خميل السشرػر ، مشذػرات دمحم عمي بيزػف ، . مخآة الجشاف كعبخة اليقزاف 35

 ( 1997بيخكت /  –دار الكتب العمسية 
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 ـ(1165ىػ /458)ت: صاكي ، يحيى بغ سعيج بغ يحيى االن 
 –تحقيق : عسخ عبج الدالـ تجمخي ، شخابمذ سعخكؼ برمة تاريخ اكتيخا )اكي ال. تاريخ االنص36 

 ( 1991لبشاف / 
 ، (1229ىػ/626)ت:  ابػ عبج هللا شياب الجيغ ياقػت الحسػي 
 ىػ( 1411بيخكت/ –، دار الفكخ 3) ط. معجع االدباء  37 

 ثانيًا : المراجع الحديثة        
   االنباري ، عبج الخزاؽ عمي 
 ( 1977الشطاـ القزائي في بغجاد في العرخ العباسي) بغجاد /  -1   
 بة  الدحيمي ، ـك
بة  ) ط -2   ( 2116دمذق /  –، دار الفكخ 2التفديخ الػسيط  ـك
  عشاف ، دمحم عبج هللا 
 –القاىخة ، دار الخفاعي  –، مكتبة الخانجي 3الحاكع بأمخ هللا كأسخار الجعػة الفاشسية  ) ط -3 

 ( 1983الخياض / 
  القرخاكي ، ربحي محسػد 
فمدصيغ /  –الحجخ كاالجخاءات الستبعة في دعػى الحجخ  ) السجمذ االعمى لمقزاء  -4  

2117) 
  يع كآخخكف  مرصفى ، ابخـا
 دمذق  / د.ت(   –السعجع الػسيط  ) تحقيق : مجسع   المغة   العخبية   - 5  
  السشاكي ، دمحم حسجي 
 مرخ / د.ت( –عرخ الفاشسي  ) دار السعارؼ الػزارة كالػزراء في ال -6 




