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 السقدمة

الحسج هلل ، الحى عمع بالقمع ، عّمع االنداف مالع يعمع ، كنحسجه سبحانو كتعالى حسًجا 
يمضق بسقامو، كنرمى كندمع عمى خاتع األنبياء ، كإماـ السخسمضغ ، سضجنا دمحم كعمى 

 الو كصحبو أجسعضغ ، كبعج...

مػضػع البحث )التشطيسات السالية فى أسػاؽ السغخب فى عرخ السخابصضغ يعتبخ 
ـ( مغ السػضػعات الحزارية السيسة التى تبخز ٚٗٔٔ-ٙ٘ٓٔق/ ٔٗ٘-ٚٗٗ

الجانب االقترادى لجكلة السخابصضغ ، كتعج دراسة التاريخ االقترادية لمسغخب 
 االسالمى مغ السياديغ السيسة فى الجراسات التاريخية.

الشطاـ السالى لو دكر كبضخ فى استقخار األكضاع االقترادية لمجكلة، كيعج كسا أف 
 العرخ السخابصى مغ العرػر السيسة فى السغخب ، ككاف لحالة االستقخار الدياسى

التى شيجتو دكلة السخابصضغ فى عرخ يػسف بغ تاشفضغ كعز كلجه  كاالقترادى
 لسالية لمجكلة.عمي بغ يػسف بغ تاشفضغ ، أثخ كبضخ عمى التشطيسات ا
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 :الزرائب والسكهس عمى األسهاق-0

ستقخار األكضاع االقترادية بالبالد كلو ؿ أف لمشطاـ السالى أثخ كاضح فصإال ججا
تشػعة ستأثضخ عمى السجتسع السغخبى لعالقتو بسدتػى معيذة األفخاد كأنذصتيع ال

كاردات الجكلة فى العرخ  ككانت، ( ٔ)كالػاجبات الزخيبية التى يمتدمػف بيا لمجكلة
بغ  بغ تاشفضغ كبجاية حكع األمضخ عمي السخابصى كبخاصة فى عيج األمضخ يػسف

يػسف تعتسج عمى الزخائب الذخعية أى ما تجبخه الذخيعة مغ الفخكض مثل الدكاة 
:" كلع يجج فى بمج مغ بالده أى ) ( ٖ)زرع بىأ ، كفى ذلظ يقػؿ ابغ( ٕ)كاألعذار

مكذ كال معػنو كال  كال عسل مغ أعسالو عمى شػؿ أيامو رسعيػسف بغ تاشفضغ( 
كأكجبو حكع الكتاب كالدشة بو كال فى بادية إال ما أمخ هللا تعالى  خخاج فى حاضخة

خكضغ.كقج نبعت الدياسة يات أىل الحمة كأخساس غشائع السذمغ الدكاةكالعذخ كجد 
ادى ، كن( ٗ)امت عمضيا دعػتيعالسبادئ التى قمغ تبعتيا دكلة السخابصضغ زخيبية التصإال

سقاط السكػس كإ لغاءعشج بجاية حكسيع إ ، فذاع عشيعبيا إماميع عبجهللا بغ ياسضغ
لراحب كيثبت ذلظ ركاية .( ٘)السغاـر السحجثة ، حضث اكتفػا بالدكاة كاألعذار

                                                           
أيسغ عبج القادر أحسج عبج الدالـ:  ( (ٔ

 -كمية اآلداب -التجارةالجاخميةفصاألنجلدفصعرخممػكالصػائفػالسخابصضغ،رسالةماجدتضخغبخ مشذػرة 
 .ٖٙ٘، ص  ـٕٓٓٓجامعة السشػفية،

 .ٖٙ٘أيسغ عبج القادر أحسج: السخجع نفدو ، ص ( (ٕ
األنيذ السصخب ركض القخشاس في أخبار ممػؾ السغخب كتاريخ مجيشة فاس ابغ أبى زرع :  ( (ٖ

 .ٜٗ، صٔ( ، جد.ت)، ، اعتشى بو / كارؿ يػحغ تػر نبخغ ، دار الصباعة السجرسية ، أكبدالة، 
،  ـ ٕٔٓٓ خىالسخابصضشػالسػحجيغ،دارالػفاء،االسكشجرية،مجيشةفاسفصعرجساؿ أحسج شو:  ( (ٗ
 .ٕٕٔص
معالع التاريخالدياسصػالحزارىممسغخبػاألنجلدفصعرخالسخابصضغ، حسجى عبج السشعع دمحم حدضغ: ( (٘

 .ٖٚٔ، ص ـٜٜٚٔدار السعخفة الجامعية ، القاىخة ، 
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: " لع يجخ فى عسميع شػؿ أياميع رسع مكذ كال معػنة كال ( ٔ)األنيذ السصخب يقػؿ
فى بادية كال حاضخة، كال كضيفة مغ الػضائف السخدنية حاش الدكاة كالعذخ، خخاج 

ـ فيشاؾ تغضخ ٕٔٔٔىػ/٘ٔ٘فأحبيع الشاس إلى أف خخج عمضيع ميجى السػحجيغ عاـ 
شخأ عمى ىحه الدياسة الزخيبية بدبب الطخكؼ الدياسية التى تعخضت ليا دكلة 

 ."السخابصضغ

نصاؽ الجكلة، كما تحتاج إليو اليياكل الججيجة  اضصخ األمخاء السخابصػف نتيجة اتداع
مغ نفقات إلى فخض أنػاع مغ السكػس كالسغاـر متشافية مع الكتاب كالدشة، كمع 

ـ فخيزة ثقضمة ٔٚٓٔىػ/ٗٙٗ، فقج فخض يػسف بغ تاشفضغ عاـ ( ٕ)السحىب السالكى
ككانت ".( ٖ)عمى ما كاف سبضمو ستعاف بياػد، " فأجتسع لو مشيا جسمة ماؿ، إعمى الضي

الزخائب عمى األسػاؽ مغ أىع مػارد الجخل فى الجكلة كقج عخفت بالسكػس، كىى 
كال نعخؼ مقجارىا  رسػـ تفخض عمى الدمع السباعة ، كالجكاكضغ ،ككخاء الحػانضت

أشارت بعس الشػازؿ كالفتاكى الفقيية إلى السكػس التى كسا  ".( ٗ)عمى كجو الجقة
أف ىشاؾ بعس الزخائب  ( ٘)فضحكخ الػنذخيدىكانت تفخض عمى أىل السغخب، 

 -ىى:

                                                           
 .ٕٕٔجساؿ أحسج شو: مجيشة فاس ، ص ( (ٔ
،  ـ ٜٕٓٓ السغخبالعخبصفصالعرخاإلسالمى،دارالكتابالحجيث،القاىخة،دمحم حدغ العضجركس :  ( (ٕ
 .ٖ٘ٗص
 .ٖ٘ٗدمحم حدغ العضجركس: السخجع نفدو، ص ( (ٖ
معيج الجراسات أسػاقالقضخكانفصعرخاألغالبة، بحث عمسى، مجمة عبج الحسضج حدضغ حسػده:  ( (ٗ

 .ٛ٘، ص ـٕٔٓٓ، جامعة القاىخة ، اإلفخيكية 
كالجامع السغخب عغ فتاكى عمساء أفخيكية كاألنجلذ كالسغخب، أخخجو جساعة السعيار السعخب ( (٘

 . ٛ٘، صٚ،ج ـٜٔٛٔمغ الفقياء بإشخاؼ دمحم حجى ، دار الغخب االسالمى ، بضخكت، 
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 ضريبة مغرم الدهق:-أ

ؽ لتحرضغ الثغػر امغ التجار كالباعة كالرشاع باألسػ  ىحه الزخيبة  كانت تجبى
لكػف بضت  لحل كالعقج قجيًسا" عغ اتفاؽ مغ أىل ا:( ٔ)كسا يقػؿ الػنذخيدىالسغخبية، 

) أى مغاـر األسػاؽ(" يجب  عشيا..." كيزيف أف تمظ السغاـر لساؿ عاجًدا قاصًخاا
 ا كأف يػلى لكبزيا كترخيفيا فى مػاضعيا الثقات األمشاء...."حفطي

 القباالت:-ب

كًسا كسا أنو كاف عبًئا كمح ضف عمى األسػاؽ قج كاف دقيًقاف نطاـ الكبالة الحى ك إ   
ف فاستغمو السػحجك  بغ تاشفضغ بغ يػسف عمى التجار كقج بجأ مشح عرخ عمي ثكياًل 

بسخاكر  اعات: " ككانت أكثخ الرش( ٕ)دريدىفى مقاكمتيع لمشطاـ السخابصى يقػؿ اال
متقبمة عمضيا ماؿ الـز مثل سػؽ الجخاف كالرابػف كالسغازؿ، ككانت الكبالة عمى كل 

، كعشجما كلى السرامجة ، كصار األمخ إلضيع قصعػا "شئ يباع ، كل شئ عمى قجره
 .( ٖ)ل الستقبمضغ لياكل كجو، كأراحػا مشيا كاستحمػا ثقالكباالت ب

 مكس الباب:-ج

                                                           
 ٜ٘، صٚالسعيار السعخب ، ج ( (ٔ
،  ٔج ( ،د.ت)ندىة السذتاؽ في اختخاؽ اآلفاؽ، جدئضغ ، مكتبة الثقافة الجيشية ، القاىخة، (  (ٕ
 ٕٛٚص
 .ٗ٘ٗدمحم حدغ العضجركس: السغخب العخبصفى العرخ االسالمى ، ص ( (ٖ
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كانت ىحه الزخيبة تفخض عمى البزائع أك الدمع التى تجخل إلى السجيشة، كتتع 
 .( ٔ)لتداـعغ شخيق نطاـ الكبالة أىاإل جبايتيا

 وسائل التعامل السادى:-9

 -: نذأة الدكة االسالمية وتطهرها فى السغرب-أ

لسقتزيات الطخكؼ  يجاًبا، كفًقاأك إ حخكة األسػاؽ ، سمًبا تؤثخ الشطع السالية عمى
فسغ كسائل التعامل السادى  .( ٕ)جتساعيةالتى يسخ بيا أى مجتسعاإلقتراديةكاإل

ل بيا بضغ الشاس، " ىى الختع عمى الجنانضخ، الستعام ( ٖ)عخفيا بغ خمجكف الدكةحضث 
أك كمسات مقمػبة ، كيزخب بيا عمى الجنانضخ أك صػر،ر فيو بصابع ججيج، تشق

 ة كاف اسًساالجراىع فتخخج رسػـ تمظ الشقػش عمضيا ضاىخة، مدتكيسة ." ، كلفظ الدك
، كلمشقػد أىسية كبضخة حضث تعكذ الشقػد ( ٗ)الستخحة لحلظ لمصابع ، كىى الحجيجة

يشية كاألدبية كالفشية ، مختمف نػاحى الحياة االقترادية كالدياسية كاالجتساعية كالج
فيى تبضغ حالة الجكلة التى أمخت بدكيا إذا ما كانت تتستع بخخاء اقترادى أك 
تعانى مغ تجىػر اقترادى كذلظ مغ خالؿ ندبة عيار نقػدىا الحىبية، فارتفاع كزف 
الشقػد الحىبية كنقاء عيارىا، دلضل عمى االزدىار فى الفتخة التى ضخبت فضيا، كبضشسا 

                                                           
كساؿ الدضج أبػ  ( (ٔ

جػانبسشالحياةاالجتساعيةكاالقتراديةكالجيشيةكالعمسيةفصالسغخباإلسالمى)مشخاللشػازلػفتاكىالسعيمرصفى:
 .ٖٛ، ص ـٜٜٙٔ ارالسعخبممػنذخيدى(،مخكداالسكشجريةلمكتاب،االسكشجرية،

 .ٜ٘عبج الحسضج حدضغ حسػدة: أسػاؽ القضخكاف ، ص ( (ٕ
ـ، ٜٖٜٔاألب أندتاسالكخممى: الشقػد العخبية كعمع الشسيات، السصبعة العرخية، القاىخة ، ( (ٖ
 .ٖٓٔص
 .ٖٓٔاألب: أندتاسالكخممى : السخجع نفدو ، ص( (ٗ
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الػزف كتجىػر العيار، دلضل عمى التجىػر االقترادىفى الفتخة التى ضخبت  انخفاض
. كمغ خالؿ أسساء السجف الػاردة عمى الشقػد نتعخؼ عمى حجكد الجكلة ( ٔ)فضيا

كتػسعاتيا، كسا تسجنا الشقػد بتاريخ ضخبيا الحى مغ خاللو ندتصيع التعخؼ عمى 
السدمسضغ بزخب الشقػد مغ دراىع ىتع حكاـ ، لحلظ أ ( ٕ)العيج الحى ضخبت فيو

كدنانضخ فى كقت مبكخ مغ تاريخ الجكلة االسالمية ، كذلظ لجكر الشقػد فى تديضل 
. كتختبط ( ٖ)السعامالت التجارية كما تتدع بو مغ تعبضخ عغ شبيعة الجكلة كشخرضتيا

ة بالعسمة اإلسالمية فى الذخؽ سالمية فى السغخب برمة كشضجالدكة أك العسمة اإل
 سالـ .شح ضيػر اإلم

أما بالشدبة لمشقػد الخاصة بالسغخب كعمى األخز فى الفتخة ما بضغ دخػؿ عسخك بغ 
العاص كفتػحو فى بخقة شخابمذ إلى عيج مػسى بغ نرضخ، كفى غزػف تمظ الفتخة 

الى كقج تخؾ الخمفاء لػ .( ٗ)لع تكغ أقجاـ الفتح العخبى قج رسخت فى السغخب بعج
فى إصجار الدكة عمى الصخاز السحمى حتى أصبحت نقػد  أفخيكية حخية الترخؼ

                                                           
-ٕٖٔأحسج تػنى رستع تػنى: الشقػد الفزية اإليخانية فى العرخيغ العباسى األكؿ كالثانى )  ( (ٔ

ـ، ٕٕٓٓجامعة القاىخة،  –كمية اآلثار  –ـ( ، رسالة دكتػارة غضخ مشذػرة ٜٙٗ-ٜٗٚىػ / ٖٖٗ
 .ٖص
خبى دمحم فػزى عبج المصيف: دراسة لسجسػعة الدكة العخبية اإلسالمية السكتذفة بالجبل الغ ( (ٕ

 .ٚـ، صٕٓٓٓكمية اآلداب ، جامعة القاىخة ،  –بمضبيا، رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة 
إبخاليع فخغمى دمحم عبج الحميع : التاريخ الدياسصػالحزارى لسجيشة تػنذ مشح إنذائيا حتى  ( (ٖ

 ـ،ٖٕٓٓجامعة القاىخة ،  –كمية دار العمـػ  –سقػط دكلة األغالبة، رسالة دكتػارة غضخ مشذػرة 
 .ٕٗٙص
تاريخ السغخب فى العرخ االسالمى ) مشح الفتح االسالمى كحتى عبج الحسضج حدضغ حسػدة:  ( (ٗ

 .ٕٓ٘، ص ـٕٚٓٓقياـ الجكلة الفاضسية ( ، الصبعة االكلى ، الجار الثقافية لمشذخ ، القاىخة ، 
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أما .( ٔ)السغخب العخبى ليا شخرية مدتقمة عغ نقػد الذخؽ فى عرخ االنتقاؿ
عيج السخابصضغ كانت مددىخة كذلظ لقػة اقتراد الستجاكلة فى األسػاؽ  بالشدبة لمعسمة

ابصية بكيسة احتفطت الدكة السخ حضث بغ يػسف  ى عيج عميلسخابصضغ خاصة فادكلة
كاد الشقج السخابصى أف سالمصػاألكربى حتى عة ككدبت إحتخاـ دكؿ العالسضغ اإلمختف

. كسا تجؿ الكثضخ مغ الشرػص الالتضشية عمى أف األكركبضغ كانػا ( ٕ)ادكليً  يربح نقًجا
يتعاممػف فيسا بضشيع بالعسمة السخابصيةالتى كانػا يحرمػف عمضيا مغ الجكلة السخابصية 

كمغ األمثمة الجالة عمى تعامل األكركبضضغ بضشيع ، ( ٖ)لتعامميع التجارى معيانتيجة 
بالعسمة السخابصية أف بعس الخلباف فخض عمى زمالئو الحيغ ترخفػا فى مستمكات 

.كقج عخفت العسمة السخابصيةفى ( ٗ)الصائفة دكف حق غخامة قجرىا عذخكف مخابصية
( ندبة إلى دكلة El mararadiالسخابصى" ) سائخ الحػليات القذتالية القجيسة باسع "

، /الحادى العذخ السيالدىالسخابصضغ التى حكست السغخب فى القخف الدادس اليجخى 
ـ ، كل السػسػعات تتحجث ٚٗٔٔ= ٔٗ٘ـ كعاـ ٓٚٓٔىػ = ٕٙٗفيسا بضغ عاـ 

ة القػية التى تحكست فى أسػاؽ العالع لفتخة غ ىحا " السخابصى" عمى أنو العسمع

                                                           
 .ٕٓ٘عبج الحسضج حدضغ حسػدة: السخجع نفدو، ص ( (ٔ
القترادىاالسالمصفى العرخ الػسيط ، إفخيكيا الذخؽ، الجار إبخاليع حخكات : الشذاط ا ( (ٕ

 .ٖٕٔـ ، صٜٜٙٔالبيزاء،
سمػى دمحم سمساف اليخفى:  ( (ٖ

 – األحػااللدياسيةكأىسسطاىخالتصػرالحزارىمجكلةالسخابصضغ،رسالةماجدتضخغضخمشذػرة
 .ٖٕٖ، صـٕٜٛٔ جامعةأمالقخى، – كميةالذخيعةكالجراساتاالسالمية

 . ٖٕٖسمػى دمحم سمساف اليخفى: السخجع نفدو ، ص ( (ٗ
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مغ الدمغ، فكانت بسثابة " العسمة السػحجة" فى سائخ الجيات السذيػرة شػيمة 
 . ( ٔ)آنحاؾ

 :الديشار-ب

كمعشاىا  DinariusAuriusالجيشار ىػ كمسة أعجسية عخبت مغ الكمسة الضػنانية    
الحىب الخالز ، كأكؿ مغ نقر كمسة ديشار بحخكؼ كػفيو عمى الشقػد الحىبية ىػ 

قصعة مغ الحىب تدف كزف ، كىػ  ( ٕ)ـٜٗٙىػ /٘ٚالخميفة عبج السمظ بغ مخكاف سشو 
كرد ذكخ الجيشار فى القخآف كسا ( ٖ)السثقاؿ نقر عمضيا اسع السمظ أك الدمصاف

 فى قػلو تعالى:الكخيس

َماُدْمتَ ِمْشَأىْ " ِىِإَلْيَكِإالَّ ُيَؤدِّ ىِإَلْيَكَػِمْشُيسسَّشِإنَتْأَمْشُيِبِجيَشارالَّ  ٗ)َعَمْضيَقاِئًسااِلْلِكَتاِبَسشِإنَتْأَمْشُيِبِقشَصارُيَؤدِّ

أف  ( ٙ)، كقج ذكخ السقخيدى ( ٘)( جخاًمإ٘.ٗيار فيػ باالتفاؽ : )".أما عغ كزف الجن(

                                                           
عبج اليادىالتازى: التاريخ الجبمػمدى لمسغخب مغ أقجـ العرػر الى الضـػ ، اليضئة العامة  ( (ٔ

 .ٖٛ، ص ٘ـ، مج ٜٚٛٔلسكتبة االسكشجرية، االسكشجرية ، 
قاىخة لمصباعة ، ، دار ال ٔعاشف مشرػر رمزاف : مػسػعة الشقػد فى العالع االسالمى ، ط ( (ٕ

 .ٜٛ، صٔـ ، جٕ٘ٓٓالقاىخة، 
أبى الحدغ عمى بغ يػسف الحكيع : الجكحة السذتبكة فى ضػابط دار الدكة، تحقضق/ حدغ  ( (ٖ

 .ٗٗـ، صٜٛ٘ٔ،  مجمة السعيج السرخى لمجراسات االسالمية ، مجريج ، ٙمؤنذ ، ـ
 (.٘ٚسػرة آؿ عسخاف ، آية ) ( (ٗ
ـ، ٜٕٓٓ، دار الخسالة ، القاىخة  ، ٕل كالسػازيغ الذخعية ، طعمى جسعة دمحم : السكايض ( (٘
 .ٜٔص
، مصبعة ٔطشحكر العقػد في ذكخ الشقػد ، تحقضق / دمحم عبج الدتار عثساف، السقخيدى : ( (ٙ

 .ٙٓٔ، ص ـٜٜٓٔاألماف ، القاىخة ، 
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 ٔ)الكخممىأشار كزف الجيشار فى الجاىمية ىػ نفذ كزف الجيشار فى االسالـ، كسا 

ػزف الجيشار، كقاؿ:" كاف لقخير أكزاف الجاىمية ، كعشجما دخل االسالـ أقخت أيًزاإلص(
نفذ األكزاف، كىى مغ الفزة كتدسى درىع كمغ الحىب كتدسى ديشار ككانت تحجد 

مى كقج اختمف تحجيج عجد حبات الذعضخ، كلكغ ع أكزانيا حدب كزف حبات الذعضخ،
ككاف الجيشار يدسى لػزنو  ثشضغ كسبعضغ حبة شعضخ ،األغمب أف الجيشار يدف حػالى ا

الحىبى الحى كاف عساد كانت العسمة الخئيدية لمجكلة السخابصيةىى الجيشار ".ديشاًرا
مة لعجة قخكف حتى مجكلة ، كقج ضمت ىحه العسمة السخابصية الحىبية مدتخجاالقتراد ل

بصػف ليع دنانضخ مغ الحىب ، حضث ضخب السخا( ٕ)بعج سقػط الجكلة السخابصية
قمجىا بعس  كسا كفى خارجيا، دكلتيع ، ككاف عمضيا إقباؿ كبضخ فى داخلالخالز

مة الثامغ فصصميص، كىػ ألفشدػ  ( ٖ)ممػؾ أكربا مع احتفاضيا بشفذ االسع " السخابصى"
 كجكىحا يؤ ـ، ٖٚٔٔىػ/ٛٙ٘عاـ  دػ السخابط فىباسع ألفشعخفت حضث ضخب دنانضخ 

، كسا أنيا تجؿ  مغ قػة كإزدىار ما كانت تتستع بو العسمة السخابصيةفى ذلظ الػقت
 .( ٗ)عمى مجى قػة االقتراد السخابصى

 

 
                                                           

 .ٖٗرسائل فى الشقػد العخبية كعمع الشسيات ، ص ( (ٔ
حسجى عبج السشعع دمحم حدضغ: التاريخ الدياسصػالحزارى لمسغخب كاألنجلذ فى عرخ ( (ٕ

عمى دمحم الرالبى : تاريخ ؛  ٜٖٔـ، صٜٜٚٔالسخابصضغ ، دار السعخفة الجامعية ، القاىخة ، 
 .ٖٕٓـ، صٕ٘ٔٓدكلتى السخابصضغ كالسػحجيغ فى الذساؿ األفخيقى ، دار السعخفة ، بضخكت ، 

لتازى: التاريخ الجبمػماسى لمسغخب مغ أقجـ العرػر إلى الضـػ ، اليضئة العامة عبج اليادىا ( (ٖ
 .ٖٛ، ص٘ـ،مجٜٚٛٔلسكتبة اإلسكشجرية ، 

 .ٕٖٓ-ٜٖٔحسجى عبج السشعع دمحم حدضغ : مخجع سابق ، ص( (ٗ
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ىػ ٖٚٗففى البجاية ضخب الجيشار الحىبى باسع األمضخ أبى بكخ بغ عسخ ، كفى عاـ 
ككاف مغ التبخ كجاء عمى الذكل  كضخب الجيشار باسسوـ بجؿ الدكة ٔٛٓٔ/ 

 -: ( ٔ)التالى

 الػجو                                      الطيخ

 ماـ عبجهللا اإلال الو اال هللا دمحم رسػؿ هللا              
 كمغ يبتغ غضخ اإلسالـ ديشاضخب ىحا الجيشار بسخاكر

ثالثة كسبعضغ  سشة                                     فمغ يقبل مشو كىػ فى
 كأربعسائة 

 اآلخخة مغ الخاسخيشأمضخ السؤمشضغ.
 أمضخ السدمسضغ يػسف بغ تاشفضغ

 
 كسا ضخب األمضخ يػسف بغ تاشفضغ عجة شخز مغ الجنانضخ مشيا مايمى:

 الظهر الهجه
 مخكد: ال إلو إال هللا

 دمحم رسػؿ هللا
 األمضخ أبػ بكخ

 بغ عسخ

 مخكد : االماـ
 عبج
 هللا

 ( ٕ)أمضخ السؤمشضغ
 ىامر : كمغ يبتغ غضخ االسالـ ديشا فمغ.                   ىامر : بدع هللا ضخب ضخب ىحا الجيشار 

 بدجمساسة سشة ثسانضغ كأربعسائةيقبل مشو كىػ فى اآلخخة مغ الخاسخيش

                                                           
سعجكف عباس نرخ هللا : دكلة السخابصضغ فى السغخب كاألنجلذ عيج يػسف بغ تاشفضغ ،  ( (ٔ
 .ٛٚٔـ، صٜ٘ٛٔيزة العخبية ، بضخكت ، ،دار الشٔط
كمية  -نضخة رفضق جالد: نقػد سجمساسةفى العرخ اإلسالمى، رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة  ((ٕ

 .ٖٙٔـ، صٕ٘ٓٓ، ٔجامعة القاىخة ، ـ -اآلثار 
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اتخاذ األمضخ يػسف بغ تاشفضغ لقب" أمضخ السدمسضغ" كىحا المقب اتخحه بعج نالحظ 

ـ كىػ أكؿ مغ ٙٛٓٔىػ/ٜٚٗانتراره عمى نرارى األنجلذ فى مػقعة الدالقة سشة 
تمقب بأمضخ السدمسضغ فى العرخ االسالمى ، كلع يتخح لقب" أمضخ السؤمشضغ" 

السخابصضغ يصبعػف الدكة باسسيع، كبعج كاقعة ، ككاف أمخاء ( ٔ)لمخميفة العباسىاحتخاًما
: " كنقر فى ديشاره ال ( ٕ)ابغ أبى زرعفى ذلكقاللدالقة ججد يػسف بغ تاشفضغ الدكة.ا

اشفضغ ، ككتب فى إلو إال هللا دمحم رسػؿ هللا، كتحت ذلظ أمضخ السدمسضغ يػسف بغ ت
خة مغ الخاسخيغ ، كىػ فى اآلخ ضخ االسالـ ديشا فمغ يقبل مشوغ غالجائخة كمغ يبت

ككتب فى الرفحة األخخى األمضخ عبج هللا العباسى ، كفى الجائخة تاريخ ضخبو 
 كمػضع الدكة".

 عجة شخز مشيا: اشفضغ فقج ضيخبغ يػسف بغ ت أما عغ دنانضخ األمضخ عمي

 الظهر الهجه
 مخكد: ال إلو إال هللا

 دمحم رسػؿ هللا
 األمضخ أبػ بكخ

 بغ عسخ

 ماـمخكد : اإل 
 عبج هللا

 ( ٖ)أمضخ السؤمشضغ              
 

 ىامر : كمغ يبتغ غضخ االسالـ ديشا فمغ.               ىامر : بدع هللا ضخب ىحا الجيشار بدجمساسة سشة 
 تدع كتدعضغ كأربعسائة                                                         يقبل مشو كىػ فى اآلخخة مغ الخاسخيغ

                                                           
الشقػد اإلسالمية ) مشح بجاية القخف الدادس كحتى نياية القخف التاسع رأفت دمحم دمحمالشبخاكى :  ( (ٔ

 .ٕٚٗ-ٕٙٗ، ص ـٕٓٓٓاليجخى(، مكتبة زىخاء الذخؽ ، القاىخة ، 
 .ٖٚٔركض القخشاس ، ص ( (ٕ
 .ٜٕٗرأفت دمحم دمحمالشبخاكى : مخجع سابق ، ص ( (ٖ
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أف ىحا الجيشار ضخب فى حياة األمضخ يػسف بغ تاشفضغ كىحا يجؿ عمى نػع نالحظ  

بأف حاكسيع الججيج ىػ األمضخ عمي بغ يػسف كقج شيجت  مغ التسيضج لمسخابصضغ
بغ يػسف بعس التصػرات الججيجة كىحا يجؿ عمى مجى ازدىار الجكلة  دنانضخ عمي
كغضخه مغ األمخاء  عمي األمضخ تاشفضغ بغا دنانضخ باسع ضيخت أيًز كسا فى عيجه ، 

، كيتزح مغ خالؿ حسل ح الجيشار السغخبصالسخابصى نقًجا دكلًياأصبالسخابصضغ ، ك 
نتذاره فى العالع االسالمى كتستعت العسمة السخابصية برػرة خاصة بثقة التجار لو كا

رخ فى م( ٔ)شاىج الخحالة ناصخ خدخكك كبضخة فى مجاؿ السبادالت الخارجية ، 
فى مرخ صشع تشيذ ، : " كقج رأيت مقخاًضاقائاًل ـ العسمة السخابصيةاكالذاـ استخج

 ثسشو خسدة دنانضخ مغخبية".

رباعيا فالججكؿ اآلتى العسمة السخابصية مغ الجنانضخ كأ أما بالشدبة إلى أكزاف
 -:( ٕ)يػضحيا

 القصخ الػزف  الشػع
 ممع ٕ٘ غع ٕٓ.ٗ-ٜ.ٖمغ  الجيشار
 ممع ٘ٔ غع ٓٔ.ٕ ديشار نرف 

 ممع ٘ٔ غع ٓٔ.ٔ ديشارربع 
 

 الدرهم:-ج
                                                           

 .ٓٛسفخنامة ، ص  ( (ٔ
حدغ حافطى عمػى: جػانب مغ تاريخ السخابصضغ مغ خالؿ الشقػد ، مجمة السشاىل ، الخباط ،  ( (ٕ

 .ٕٖٙ، صٙ٘،عٜٜٚٔ
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مغ نطاـ السقايزة،  عخؼ الشاس إستخجاـ الجيشار بجاًل  أما عغ نذأة الجرىع فبعج عغ
جدائو مسا يحقق ليع مرالحيع يفى بكيسة الجيشار بأقل مشو أك أاحتاج الشاس إلى مااًل 

آخخ دكف الحىب تكػف قيسة الجيشار  معجف مغ شخاء حػائجيع فأمخىع ممكيع باختيار
. كىػ ( ٔ)مشو عذخة دراىع ، فاختارك الفزة كضخب مشيا الجرىع كشبعو بصبائع السمظ

كحجة نقجية مغ مدكػكات الفزة ، معمػمة الػزف ، كأصل الجرىع كمسة أعجسية 
 .( ٕ)( كيقابميا: ) دراخع(عغ الضػنانية، كىى كمسة ) دراخًساعخبت 

 ٖ)السخابصػف العسمة الفزية السعخكفة بالجرىع الفزى لتديضل السعامالتاستخجـ كقج 

 ٕٚٔٔىػ /ٗٙٗلمدكة فى مخاكر عاـ  فضغ داًراحضث أنذأ األمضخ يػسف بغ تاش ،(
السعخكؼ لؤلكقية ، كىػ  بع مغ عذخيغ درىًساالػاحج درىع كر  كزف كضخب فضيا دراىع 

تمظ الشقػد التى ضخبت فى  عمى أف"( ٘). كتشز ركاية ابغ عحارى ( ٗ)بالجػىخى 
، كأف ابغ عحارى ، يخذى أف يطغ أف "مخاكر ألكؿ مخة ، كانت دراىع فزة مجكرة

الجرىع السخابصى مخبع مثل الجرىع السػحجى الحى ابتكخه دمحم بغ تػمخت فكيو 
السػحجيغ ، الحى اشتيخ بأنو صاحب الجرىع السخبع الحى مضد الشقػد السخاكذية عغ 

سالمية فى تمظ الفتخة التى تعتبخ العرخ الحىبصفى تاريخ السغخب بكية الشقػد اال

                                                           
 .٘ٗأبى الحدغ الحكيع : الجكحة السذتبكة، ص( (ٔ
 .ٜٔعمى جسعو دمحم : مخجع سابق ، ص( (ٕ
 ٕٖٓحسجى عبج السشعع دمحم حدضغ: مخجع سابق، ص(  (ٖ
سعجكف عباس نرخ هللا: :  ( (ٗ

،  ـٜ٘ٛٔدكلةالسخابصضشفصالسغخبػاألنجلدعيجيػسفتاشفضغ،دارالشيزةالعخبية،الصبعة األكلى،بضخكت،
 .ٛٚٔص
البياف السغخب في أخبار األنجلذ كالسغخب ، تحقضق / إحداف عباس ، دار ابغ عحارى :  ( (٘

 .ٕٕ، ص ٗ، ج ـٜٓٛٔالثقافة ، بضخكت ، 
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بزخب عسالت  أيًزا ػف الت التجارية قاـ السخابصكلتديضل السعامالعخبصػحزارتو.
ىحه العسمة مشو، ككانت  ٙٔ/ ٔبجانب الجيشار كالجرىع مغ فئة الشرف درىع كثسشو 

 .( ٔ)(algorrobaباألسبانيةاألخضخة تدسى خخكبة )

كسا ضخب السخابصػف دنانضخ كدراىع مغ الشحاس ليا نفذ السسضدات التى كانت    
تذابية فى كمضيسا خالؼ لمجنانضخ الحىبية كالجراىع الفزية ، فالشرػص الكتابية م

نيا أقل مغ أكزاف الجيشار الحىبصالسخابصى كالجرىع الفزصالسخابصى، فالجيشار األكزاف فإ
 ٜٓ.ٖأما الجرىع السخابصصالشحاسى فضتخاكح كزنو بضغ  جع ٗٗ.ٕالسخابصصالشحاسى يدف 

مع ، كلعل الدبب فى ضخبيع ليحا  ٕٕمع ك  ٖٕجع كشػؿ قصخه بضغ  ٙٙ.ٗك 
الشػع مغ السدكػكات ىػ كثخة مراريفيع بدبب الحخكب التى خاضػىا فى شساؿ 

كسا  أما عغ تدييف الجراىع الشكية ،.( ٕ)افخيكيا كاألنجلذ كاحتياجيع لمحىب كالفزة
بل  يكػنػا يبخدكنيا، ك لسا كانت العسمة تػزف، فمع كل عرخ يفعل السديفػف فى

ضغ يشتقرػنو مغ الحىب باستعساؿ مدتعضشة يتػفخ ليا الػزف الرحيح يرشعػف عسم
، ككانت السعامالت الزخسة تدتجعى كسائل لمجفع، مأمػنة ( ٖ)الدئبق أك األنتيسػف 

كمغ ذلظ يتبضغ لشا أف .( ٗ)متشاكؿ المرػص مغ الزياع ، خفيفة الحسل، بعضجة عغ

                                                           
 .ٕٖٓحسجى عبج السشعع دمحم حدضغ: مخجع سابق ، ص( (ٔ
عبج الشبى بغ دمحم : مدكػكات السخابصضغ كالسػحجيغ فى شساؿ إفخيكيا كاألنجلذ، رسالة  ( (ٕ

جامعة السمظ عبج العديد ، مكة  -كمية الذخيعة كالجراسات اإلسالمية  -غضخ مشذػرة  ماجدتضخ
 .ٜٖـ ، صٜٜٚٔالسكخمة ، 

/  الحزارةاالسالميةفصالقخنالخابعاليجخى أك عرخ الشيزة فى اإلسالـ ،تخجسةآدـ متشخ:  ( (ٖ
( ، ت.د)تابالعخبى،بضخكت،دمحمعبجاليادىأبػ زيج،أعج فيارسة / رفعت البجراكى، الصبعة الخامدة،دارالك

 .ٖٛٚص
 .ٜٖٚآدـ متشخ : مخجع سابق ، ص( (ٗ
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اختالؼ الػزف ككثخة العسالت التى تزخب كاف يؤدى ذلظ إلى حجكث الغر فى 
 .( ٔ)الشقػد كىحا ما كاف يدتفضج مشو الرخافػف 

 

 :ٕ)أما بالشدبة إلى أوزان العسمة الفزية السرابطية وأجزائها فالجدول اآلتى يهضحها

 القرخ الػزف  الشػع 
 إلى السمع ٓٔمغ  إلى غع ٕٚ.ٓمغ  الجرىع

 ممع ٚ غع ٓ٘.ٓ نرف الجرىع
 ممع ٙ غع ٛٓ.ٔ ربع الجرىع
 ممع ٙ ٚٓ.ٓ ثسغ الجرىع

 

 الفمس:-د

كىى تعشى الدكة الشحاسية مشح فجخ  follisالضػنانية الكمسة مذتقة مغ  ىى كمسة
، ككمسة فمذ الذائع ليا  ( ٖ)االسالـ تمظ الدكة التى استعارىا العخب عغ البضدنصضضغ

فى الشقػد أنيا تعبخ عغ الشقػد الشحاسية، كأف كمسة فمذ تذضخ إلى أى قصعة مغ 
، كتدتخجـ لذخاء األشياء البديصة التى يقل ثسشيا عغ الجرىع،  ( ٗ)الشقػد ثقضمة الػزف 

                                                           
،  ـٜٜٚٔجػانبسشتاريخالسخابصضشسشخالاللشقػد،مشذػرات مجمة السشاىل ،حدغ الحافطى عمػى : ( (ٔ
 .ٖٙٙص
 .ٛٔٔباف عمى دمحم: مخجع سابق ، ص ( (ٕ
 .ٕٙٔ-ٔٙٔالسقخيدى : شحكر العقػد ، ص( (ٖ
 .ٖٔمخكة عادؿ إبخاليع عبج الجػاد: مخجع سابق ، ص ( (ٗ
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، ككاف لمحاكع حق دربيا كنقر اسسو عمضيا ، كمع انحجار أكضاع ( ٔ)أك جدء مشو
، أما عغ كزف الفمذ  ( ٕ)الحىبية كالفزية، راجت الفمػس فى التعامل التجارى الدكة 

، كقضل أنيعسمة ( ٖ)( جخاًماٜٙٔٙ٘ٓٓٓ.ٓ=  ٙ x ٖٜٜٙٓٓٓٓ.ٓ فكاف يداكى)
الفمذ عشج  ككزف  .( ٗ)مزخكبة مغ غضخ الحىب كالفزة ككانت تقجر بدجس الجرىع

 .( ٘)( جخاًماٜٙٗ.ٓ=  ٙ ÷ ٕ٘ٔ.ٖ: )  يداكى  الحشفية

التاجخ قصعة قساش بجرىسضغ كنرف  باع ذاعغ شخيقة استخجاميع الفمػس أنو إ أما
كليذ لجى السذتخى نرف درىع كلكغ معو فمػس نحاس بجاًل مشيا، كىى فمػس 
مختمفة الحجع كالػزف ، كلكغ ندبة ىحه الفمػس مقجره بالخخاريب معخكفة آنحاؾ 

مغ  مػب مغ الفمػسبجاًل بالشدبة لمجرىع، فإف التاجخ فى ىحه الحالة يدف العجد السص
أما بالشدبة لمجكلةالسخابصية فقج استخجمت الفمذ كىحا كاف فى .( ٙ)الشرف درىع

أياميا األخضخة كلعل ىحا ناتج مسا كانت تعانيو الجكلة السخابصيةفى أياميا األخضخة مغ 
رامجة بكيادة مذاكل داخمية ، مغ ثػرات قاـ بيا األنجلدضػف، كأخخى قاـ بيا الس

ف الشرارى الستكخرة لؤلنجلذ االسالمى ضافة لغدكات األسباالسيجى بغ تػرمخت، إ
دضئة عمى حخكة ىالثار و انعجاـ األمغ ، كل ىحا كاف لو أاألمخ الحى تختب عمي

                                                           
السقخيدى : إغاثة األمة بكذف الغسة، نذخ/ دمحم مرصفى زيادة كآخخكف ، مصبعة لجشة ( (ٔ

 .ٙٙـ، صٜٓٗٔالتأليف، القاىخة ، 
 .ٕٙٔالسقخيدى: شحكر العقػد ، ص( (ٕ
 .ٕٛعمى جسعو دمحم: السكايضل كالسػازيغ الذخعية ، ص ( (ٖ
 ٓٓٚالسعجع الػسيط : مادة ) فمذ( ، ص(  (ٗ
 .ٕٛعمى جسعو دمحم: مخجع سابق ، ص ( (٘

(6) lan – poole, stangley , catalogue of Arabic glass weights in the British 
museum, London , p50. 
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لى استغالؿ ىحه الفخصة فأخحكا يتالعبػف . كىحا كمو دفع بعس األفخاد إ( ٔ)التجارة
ا ذيا بالشحاس، كتذضخ بعس السخاجع إلى أف الجكلة نفديا عشجميق غبالعسمة عغ شخ 

قل احتياشضيا مغ الحىب الخالز قامت بدظ عسمة نحاسية لتدجيج نفقات تجيضد 
 .( ٕ)الجضػش كدفع مختبات الجشج

 :الدفاتج ) الذيك الدياحى( -ز

،  (ٖ)الدفاتج مفخدىا سفتجة، كىى كمسة فارسية معشاىا كرقة مالية أك خصاب ضساف
السذتغمػف باألعساؿ السالية ىى محخرات يكتبيا التجار، أك الريارفة، أك كأيًزا

كالتجارية بكيسة السبالغ التى يأخحكنيا ، كتكػف قابمة لمرخؼ فصأى بمج ألحج 
عسالئيع، ككانػا فى ىحا يقػمػف بجكر البشػؾ فى الػقت الحالى، ككانت كل سفتجة 

كمغ  لحة لمتجاكؿ ،اؼ ، كتاجخ حتى تكػف صاتػقع أك تختع مغ صاحبيا لرخّ 
عخفػا الدفاتج كشػع مغ التعامل فيسا بضشيع داخل بالدىع ، السغخب أف تجار  السؤكج

مغ حسل الشقػد خذية تعخضيع لمدخقة ،  ميع الخارجى حضث إنيا أكثخ أماًناكفى تعام
 .( ٗ)مغ قصاع الصخؽ، كغضخىع فى رحالتيع الخارجية

 الركهك : ) الذيك(:-هـ

                                                           
 .ٕٖ٘سمػى دمحم سمساف اليخفى: مخجع سابق ، ص ( (ٔ
 .ٕٖ٘سمػى دمحم سمساف اليخفى : مخجع سابق، ص ( (ٕ
سضجة كاشف : دراسات فى الشقػد اإلسالمية ، مقاؿ بسجمة الجسعية السرخية لمجراسات  ( (ٖ

 ..ٚٓٔ-٘ٓٔـ ، صٜ٘ٙٔ، ٕٔالتاريخية ، ـ
ـ ، ٜٚٛٔالفضػمى: السرباح السشضخ فى غخيب الذخح السشضخ ، مكتبة لبشاف ، بضخكت، ( (ٗ
 .ٖٚٛص
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، كسا أنو ( ٔ)ج الجيغالرظ ىػ األصل الحالى لكمسة شيظ كىػ فى األصل سش   
كمسة فارسية معخبة يقرج بيا الكتاب الحى يدجل عميو أرزاؽ الشاس كأعصياتيع 

، كقج جخت العادة أف يػقع عمى الرظ شاىجاف ثع ( ٕ)بسدتحقاتيع السالية لتحرضميا
، حضث إستخجـ التجار الركػؾ، كشػع  ( ٖ)يختع أسفمو كعخؼ أىل السغخب الركػؾ

مغ التعامل التجارى فيسا بضشيع ، ككحلظ فى عالقاتيع التجارية الخارجية، كخاصة إذا 
كانت السعامالت السالية ضخسة ، كتتصمب كسائل لمجفع مأمػنة مغ الزياع خفيفة 

 ٗ)الحسل، كبعضجة عغ متشاكؿ المرػص، كقصاع الصخؽ لصػؿ السدافة كبعج الصخيق

كاستعسميا السخابصػف فى التجارة.كقج كاف استعساؿ الركػؾ كاف متبًعا فى القخنضغ) ،(
الخابع كالخامذ اليجخىضغ / العاشخ كالحادى عذخ السيالدى( ، فكاف الذخز يخسل 
الرظ إلى التاجخ كاسع الدمعة التى يخغب فى شخائيا كثسشيا ، كتحسل الػثيقة تػقيعو 

، كيحتفظ بيحه الركػؾ ثع يدمسيا كيأخح مشو ثسغ ما ، فضخسل لو التاجخ ما يخيج 
 .( ٘)أخح مشو

 الرضرفة:-و

، كقج كججت فى أسػاؽ السغخب ( ٙ)الرضخفة مغ السيغ السالية السختبصة باألسػاؽ   
لتديضل األعساؿ التجارية كتبجيل العسمة كصخؼ الجيشار إلى دراىع، فزاًل عغ سحب 

                                                           
 .ٙٚٔ، صالحزارةاالسالميةفصبالدالسغخبمحسػد :  عفيفى( (ٔ
 .ٖٓٗ، صٓٔ، مادة " الرظ" ،مجلداف العخب ابغ مشطػر : ( (ٕ
 .ٜٗٔ، صٔ، جرياض الشفػس السالكى : ( (ٖ
 .ٖٚٗ-ٖٙٗكلضج عمى دمحم الدضج الصشصاكى : مخجع سابق ، ص ( (ٗ
 . .ٖٛٔصعالقاتالفاشسضضشفصسرخبجكاللسغخب،حدغ خزخى أحسج :  ((٘

 .ٛٙعبج الحسضج حدضغ حسػدة: أسػاؽ القضخكاف ، ص ( (ٙ
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سالت ججيجة بجاًل مشيا كحفظ أمػاؿ الشاس كسا العسالت الخديئة مغ التعامل ككضع ع
 .( ٔ)كانت تػدع عشج األمشاء كالتجار

 الخاتسة

 لقج قاـ األمخاء السخابصػف باعادة األمغ كاالستقخار لمسغخب اإلسالمى. -ٔ
كسا أنيع ألغػا السكػس كالزخائب الباىطة التى كانت تفخض عمى التجار  -ٕ

زكاة كعذػر فشذط التجار كارتادكا كأبقػا ما ألدمو الكتاب كالدشو مغ 
األسػاؽ الجاخمية كالخارجية دكف خػؼ مادامػا يؤدكف الفخائس السدتحقة 

 عمى أمػاليع كسمعيع كبحلظ انتعذت الحخكة التجارية.
كسا نجج أف الزخائب عمى الشذاط التجارى كانت عمى أنػاع لكشيا تفخض  -ٖ

 فى حاالت خاصة كاألزمات.
لسالصفى السغخب عيج السخابصضغ حضث استخجـ تشػعت كسائل التعامل ا -ٗ

الجيشار السخابصى ككاف ذك قيسة عالية كراج فى جسيع أنحاء البالد كسا أنو 
 استخجـ فى أكربا.

كسا أف السخابصضغ استخجمػا الجرىع كالفمذ كالدفاتج كالركػؾ كغضخىا، فى   -٘
 معامالتيع التجارية.

 

 سة السرادر والسراجعئاق

:السرادر:  أوالا
                                                           

 .ٖٕٗ، صٔالسالكى: رياض الشفػس، ج( (ٔ
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 ابن الرفعة:-0

 

هـ 001) ابن الرفعة نجم الدين األنرارى أبه العباس ت
 (م0601/

اإليزاح كالتبياف في معخفة السكياؿ كالسضداف، تحقضق / دمحم 
أحسج إسساعضل الخاركؼ ، مخكد البحث العمسى كإحياء 

 ـ.ٜٓٛٔالتخاث االسالمى ، مكة، 
هـ 531) أبه عبدهللا دمحم بن بن دمحم بن عبد العزيز ت  اإلدريدى: -9  

ندىة السذتاؽ في اختخاؽ اآلفاؽ ، مكتبة الثقافة م( 0031/
 .، جدئضغالجيشية ، القاىخة، د.ت

 129هـ/ 902) أبه الحدن أحسد بن يحضى البغدادى ت  البالذرى : -6  
 م( 

فتػح البمجاف ، تحقضق/ صالح الجيغ السشجج ، الشيزة 
 .، ثالثة أجداءـٜٚٛٔسرخية ، القاىخة ، ال

 (م0612ه/051ت  ) أبى الحدن عمى الجزنائى الجزنائى:-1  
جشى زىخة اآلس في بشاء مجيشة فاس، اعتشى بو / الفخيج بضل، 

 .ـٕٕٜٔمصبعة بػسضج، الجدائخ ، 
 م( 0695هـ /093)أبه الحدن عمى بن عبد هللا ت  ابن أبى زرع :-5

األنيذ السصخب ركض القخشاس في أخبار ممػؾ السغخب 
اعتشى بو / كارؿ يػحغ تػر نبخغ ، دار  ،كتاريخ مجيشة فاس 

 .، الجدء األكؿالصباعة السجرسية ، أكبدالة، د.ت
 م(161هـ /991) أبى عبضد القاسم ت  ابن سالم:-3

كتاب األمػاؿ ، تحقضق/ أبػ أنذ سضج بغ رجب ، تقجيع / 
 .ـٕٚٓٓالحػيشى ، دار اليجى الشبػى ، القاىخة ،أبػ اسحاؽ 

 ابن عبد الرؤوف: -0
 

/ الثامن القرن الثانى عذر الهجرى  ) أحسد بن عبدهللا
 (عذر السيالدى
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في آداب الحدبة كالسحتدب ، تحقضق / ليفصبخكفشداؿ ، 
 ـ.ٜٜ٘ٔالسعيج الفخندى لآلثار الذخقية ، القاىخة ، 

 م(0601هـ /009أحسد السراكذى كان حياا ) أبه العباس  ابن عذارى:-1
البياف السغخب في أخبار األنجلذ كالسغخب ، تحقضق / 

، الجدء ـٜٓٛٔإحداف عباس ، دار الثقافة ، بضخكت ، 
 .الخابع

 
 ـ(م0631/ه001) أحسد بن دمحم بن عمى السقرى ت  :الفضهمى-2

السرباحالسشضخ فى غخيب الذخح الكبضخ لمخافعى، تحقضق/ 
 . ـٜٚٚٔالعطيع الذشاكى ،دار السعارؼ ، القاىخة،عبج 

) أبه بكر عبد هللا بن أبى عبد هللا تهفى في حهالى  السالكى:-01   
( / الحادى عذر السيالدىمشترف القرن الخامس الهجرى 

رياض الشفػس في شبقات عمساء القضخكاف أفخيكية ، الجدء 
، دار الغخب الثانى، تحقضق / بذضخ البكػش ، الصبعة الثانية 

 .ـٜٜٗٔاالسالمى ، بضخكت ، 
هـ / 115) تقى الدين أبه العباس أحسد بن عبضد  السقريزى : -00   

 م(0110
شحكر العقػد في ذكخ الشقػد ، تحقضق / دمحم عبج الدتار 
عثساف، الصبعة األكلى ، مصبعة األماف ، القاىخة ، 

 ـ.ٜٜٓٔ
   09-:......... 

 

 :ابن خرداذبة-06   

إغاثة األمة بكذف الغسة، تحقضق / حمسى فخحات ، الصبعة 
األكلى ، عضغ لمجراسات كالبحػث االندانية كاالجتساعية ، 

 .ـٕٚٓٓالقاىخة ، 
)أبى القاسم عبضد هللا بن عبد هللا بن خرداذبة 
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 ـ(ٖٜٛق/911ت

 .ـٜٛٛٔمصبعة بخيل ، لضجف ، السدالظ كالسساليظ، 

هـ/ 000) جسال الدين دمحم بن مكرم األفريقصالسررى ت  ابن مشظهر:-01   
 م( 0660

، السجمج ـٜٓٛٔلداف العخب، دار السعارؼ، القاىخة ، 
 .العاشخ

 م (0116هـ/ 103)عمهى فارسى ت  :ناصرخدرو-05   
/  سفخنامة،تخجسة

 .ـٖٜٜٔيحضصالخذاب،اليضئةالسرخيةالعامةلمكتاب،
 (م0551ه/230ت  الهزان الفاسى)حدن بن دمحم  الهزان:     -03

كصف أفخيكيا ، تخجسة / عبج الخحسغ حسضجة، مخاجعة / 
عمى بعج الػاحج ، الصبعة الثانية، مكتبة األسخة ، القاىخة، 

 .، الجدء األكؿـٕ٘ٓٓ
 م(0511هـ / 201) أحسد بن يحضى ت  الهنذريدى:-00

السعيار السعخب كالجامع السغخب عغ فتاكى عمساء أفخيكية 
كاألنجلذ كالسغخب، أخخجو جساعة مغ الفقياء بإشخاؼ دمحم 

، الجدء ـٜٔٛٔحجى ، دار الغخب االسالمى ، بضخكت، 
 .الخامذ

 
 


