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يف االندلسغري املسلم حقوق   
 أ.م.د. رغد حمال مناف

 ملخص البدث

ٌؽيل  اَل الزمت وبلت مً وبلاث املجخمْ الاهذلس ي ، والزمت حّني في اللغت "الّهذ والامان  

اؼىا في  ىلم َزا اللفَ ِلى اَل الادًان الاخشي والظُما الىفاسي، الزًً ٌلىا ِلى دًاهتهم ِو والممان"، ٍو

ّت  الاظالمُت ت التي خذدتها الؽَش ت الذًيُت  ،املجخمّاث  الاظالمُت في ملابل دفْ الجٍض وكذ هفل الاظالم الخٍش

م وولىظهم،دون جذخل مً الذولت وفلا للىله حّالى""لىم دًىىم ولي دًني"  الَل الزمت همماسظت ؼّائَش

ت اِىذ واهذث ما حاء به الذًً الاظالمي ت ملماسظت دًنهم، والاخادًث الىبٍى م اِىائهم الخٍش  .فاللشان الىٍش

ت وامان وظالم في  اؼىا الى حىاس املعلمحن في خٍش تهم الذًيُت ، ِو للذ جمخْ اَل الزمت ) الىفاسي واليهىد( بدٍش

اخُذء خاـت بهم ، لهم كماء خاؿ ، خُث حعامذ املعلمحن مْ الىفاسي واليهىد الزًً ِاؼىا جدذ الخىم 

شاء والخلفاء ، وبشص الّذًذ منهم في الىىاحي الاظالمي في الاهذلغ ، وواهىا مىلْ احالٌ الخيام ومدل زلت الام

ش اظماُِل ابً وغضاله  الّلمُت والىبِب الخاؿ للخلُفت )خعذاي بً ؼبروه( واملىظُلى ؼمّىن والىٍص

زا ما ظيخدذر ِىه خالٌ بدثىا.    الزي لّب دوسا باسصا في مذًىت غشهاوت الاهذلعُت َو
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 the people of the dhimma constitute a class of the Andalusian society, and the 

dhimma means in the language "covenant, safety and security." The religious 

people of the dhimma are like practicing their rituals and rituals, without 

interference from the state, according to the Almighty’s saying, “You have your 

religion and my religion.” The Holy Qur’an gave them freedom to practice their 

religion, and the hadiths of the Prophet gave and confirmed what the Islamic 

religion has brought. 
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The people of the Dhimma (Christians and Jews) enjoyed their religious freedom, 

and they lived next to the Muslims in freedom, safety and peace in their own 

neighborhoods. And many of them have emerged in the scientific aspects, such as 

the private physician to the caliph (Hasdai ibn Shabrout), the musician Chamoun, 

and the minister, Ismail Ibn Nagzaleh, who played a prominent role in the 

Andalusian city of Granada, and this is what we will talk about during our 

research. 

 

ىل الذمت ) املسخعزبون(  وخقوقهم في الاهدلس:ا  

لفذ بهم ًخيىن املجخمْ الاهذلس ي مً الّذًذ مً الىبلاث منهم املىلذون والفلالبت واملعخّشبحن        ٍو

ا، وكذ ِشفىا باملعخّشبحن بفخذ الشاء، النهم  *اولئً الىفاسي الزًً ِاؼىا في مذن الاهذلغ هغشهاوت وغحَر

ا اي انهم اسجذوا الضي الّشبي باسداتهم ، واجخزوا باسداتهم  الّشبُت لغه ، فاكبلىا ِلى ؼّش  اظخّشبىا لغت وٍص

شحج الياجب املخذر ظُّذ ِاؼىس انهم حّلمىا الّشبُت ملعاًشة الىلْ الجذًذ ،  في خحن الّشب وادابهم ، ٍو

ذ كعاوظتهم واظمه )ألفشو( اللشوبي :) ان اخىاوي في الذًً ًجذون لزة هبري في كشاءة ؼّش الّشب رهش اخ

لبلىن ِلى دساظت مزاَب اَل الذًً والفلعفت املعلمحن، ليي ًىدعبىا اظلىبا ِشبُا حمُال  وخياًاتهم ٍو

فخشون في ول ميان بان َزٍ الا  م ًىفلىن أمىالا وائلت في حمْ هخبها ٍو داب حذًشة باالججاب  صخُدا، َو

  (1).والاخترام ، فاهً ججذ منهم مً ًىٍم الؽّش الّشبي ما ًفىق ؼّش الّشب أهفعهم فىا وحماال(

) هي الاظباهُت اللذًمت املخىلذة مً ومً املّشوف ِنهم انهم اجلىىا اللغت الّشبُت الى حاهب لغتهم الشومىثُت

اؼذ بحن الالجُيُت والتي جىىسث  منها الاظباهُت املىخىبت واملخىُت الُىم في اظباهُا ودٌو امحروا الالجُيُت، ِو

واجخزوا اظماء ِشبُت الى حاهب اظمائهم أوظاه املعلمحن الّشب بدُث أـبدذ كبائل ِشبُت ججُذَا ، 

مُت الى املمالً املعُدُت ، وبدىم مّشفتهم اللغخحن فانهم لّبىا دوسا َاما في هلل الخماسة الّشبُت الاظال 

تهم في البلاء ِلى  الاظباهُت وبفملهم اهدؽشث  ِاداتهم وجلالُذَم، وكذ جشن املعلمىن لهىالء املعُدُحن خٍش

م ، فخجاوسث املعاحذ والىىائغ في حعامذ واخخلىذ هذاءاث املأرن بذكاث الاحشاط  دًنهم وفي مضاولت ؼّائَش

الاهذلغ ِلى مبذا الاخىة ، وكذ بهشث الخماسة الاظالمُت َىالء في مدبت ، وحّاٌؾ املعلمىن واملعُدُُىن  في 
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املعُدُحن الزًً واهىا ٌّاٌؽىن املعلمحن في الاهذلغ ، فاخزوا مً َزٍ الخماسة ومً املعلمحن الص ي الىثحر 

اؼىا الى خذ هبحر ِلى همي خماستهم.  (2)في لغتهم وحّلمىا زلافتهم بل لبعىا مالبعهم ِو

خ اظباهُا  ولشبما اهبر       دلُل ِلى حّاٌؾ بحن املعخّشبحن واملعلمحن كىال للمعدؽشق مىهخغمشي في هخابه) جاٍس

م الاهُم وففاختهم مخفىّىن في ملبعهم ومشهبهم ومؽتهشون الاظالمُت(  : ) ان ؼبابىا املعُدُحن بمٍهَش

م بعبب ؼغفهم بالففاخت الّشبُت ًتهاليىن ِلى هخب اليلذاهُحن لتهمىنها  بّلىم الىزيُحن َو )املعلمحن( ٍو

ؽهشونها بثىائهم ِليهم معخخذمحن في رلً ول ظاخش مً البُان  ىاكؽىنها بدماظت ، َو حاَلحن ول ش ي ًِ ٍو

ً باصدساء الى اهىاس الىىِعت التي جفُن مً الجىت ًالالظف ان املعُدُحن ًجهلىن  ت ادب الىىِعت هاٌٍش سِو

ّتهم الخاـت والالجحن كلُلىا الاهت ل املعخّشبىن جماما ؼَش رار بلغتهم، جٍهش لىا َزٍ الفلشة الى اي دي ـو

  (3)الاهذلغ في اججابهم بالخماسة الاظالمُت ختى في خاٌ بلائهم ِلى الىفشاهُت .

ت في ملابل خماًتهم والذفاُ ِنهم  فلذ 97ٌ-19للذ اوحب اللائذ مىس ى بً هفحر )       ( اَل الزمت دفغ الجٍض

ت ، ووان لهم سئِغ ًللب باللىمغ  ، في خحن اوسد ِبذ أمنهم مىس ى بً هفحر ِلى امىالهم ودًنهم باداء الجٍض

ض بً مىس ى بً هفحر ) ىلت*بّذ فخدها ظىت )97ٌثالٍّض ٌ( خحر دلُل ِلى مذي 94( لفاخب مذًىت اٍس

ض الدعامذ العالم بً  مْ اَل الزمت وحّاٌؽهم في امان) ميحرلا نمحرلا هللا مسب ، هخاب مً ِبذ الٍّض

مىس ى ابً هفحر بً ِبذوػ اهه هٌض ِلى الفلح ، وان له ِهذ هللا ورمخه ورمت هبُه )ـلى هللا ِلُه واله 

ن والٌعبىن وصخبه وظلم( الا ًلذم له والاخذ مً اصخابه والًىخش ، والًجُز ًِ ملىه ، وانهم الًلخلى 

ىن ًِ دًنهم والجدشق هىائعهم ......(.   (4)والًفشق بُنهم وبحن اوالدَم والوعائهم ، والًىَش

اتهم مً خالٌ الابلاء ِلى  ت البلاء ِلى دًنهم ومماسظت خٍش ًبذو مً الىق ان الخيام املعلمحن جشوىا لهم خٍش

ذم املعاط بها.  هىائعهم ِو

ذفّىن خشاحها للذ وبم املعلمىن ظُاظُت الدعامذ و  ىنها ٍو الخّاٌؾ مْ اَل الزمت جاسهحن لهم اسلهم ًضِس

ا  بُنهم وبحن الىفاسي لُلمُىا فيها معاحذ مْ جشن هىائعهم ولم ٌعخىلىا ِلبها ، ماِذا الىىائغ التي كعمَى

كذ ِاػ الىفاسي في غشهاوت بعالم هما حامّت، مثل  هىِعت ؼيذ بىجذ الزي اكُم فُه حامْ كشوبت، هما و 
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ت للمعلمحن خعب في ظائش مذن الاهذلغ الاخشي   ت جامت ملابل دفْ الجٍض م الذًيُت بدٍش ًضاولىن ؼّائَش

ّت الاظالمُت النهم مً) اَل الىخاب(، وبامللابل هجذ اخترام خيام غشهاوت لهم ومّاملتهم مّاملت  هٍام الؽَش

ت،خعىت،  فابلىا لهم اماهً الّب ىن فيها هىاكِعهم بدٍش -384 وكذ ججلى رلً في كٌى ابً خضم)، (5)ادة ًلِش

456ٌ: ) 

الٌ الجى مىلْ    (6)كبُل كُش الىفاسي للىىاكِغ .                                     أجِخني َو

ئخذي الىىائغ بلشوبت وكذ باث فيها مْ بّن  م(1035-923ٌ) للذ رهش الؽاِش ابى ِامش بً ؼهُذ

بشج  اصخابه : وكذ فشؼذ بالغار أط وسؼذ بعشوس واظخِىاط .... وكش الخىاكِغ ًبهج ظمّه وبشق الخمُا

  (7)ملّه ، واللغ كذ بشص في ِبذة املعُذ مخىشخا بالضهاهحر ابذُ جىؼُذ.

مْ الابلاء ِلى  الذًيُتا ًماسظىن خلىكهم بان اَل الزمت ) الىفاسي( واهى  حنالؽٍّش حنوعخيخج مً الىف

زا ًذلىا ِلى مذي حعامذ املعلمحن   دًنهم لهم بلُش احشاط هىائعهم وانهم  للمعخّشبحن  العماحمً خالٌ َو

 مخّاٌؽحن ظلمُا مْ حمُْ الىىائف. 

ت هما وللي الىفاسي في مخخلف دٌو الىىائف املّاملت الجُذة هفعها التي واهىا ًللىنها في ٌل ا لخيىمت املشهٍض

شي)م( 756-138 في كشوبت* في ِهذ بني امُت ) (  في غشهاوت بالخماًت 484ٌ-414وكذ جمخّىا في ِهذ بني ٍص

ش الاٌو ًىظف بً وغضاله اليهىدي) خىالهم ، واؼخذ ظاِذَم وخاـت بّذما جبإءا،فاصدَشث أ  (ٌ 459ث الىٍص

ش واللائم بامىس اململىت ولها ، ِض اليهىد به في غشهاوت وحهاتها وهثروا بها ، وجىلىا  ى الياجب والخاحب والىٍص َو

ا ، وضجىا الى هللا حّالى بالذِاء في دفْ ما  ماٌ والاؼشاف والاخيام والخشاج ، فماق الىاط مً رلً لِش الِا

ٌ( كفُذة ًىبخ فيها  5ُه ابى اسخاق الالبحري )ث في ق مً اسجفاُ اليهىد ِليهم ، ففىْ الؽُخ الفلهٌض بهم 

به لليهىد الى ان جم كخله، واما الزي ( 484ٌ-464الامحر ِبذ هللا بً بللحن )في ِهذ  بادٌغ بً خبىط ِلى جلٍش

خماد ِلى الّذًذ مً الىفاسي اللؽخالحن واوابش الفشظان ليي ٌعاِذٍو في ؼإون الخشب والاداسة  ماٌ الى  الِا

.(8) 
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ش وغضالههخىـل مً َزا الىق  لى مياهخه وؼاهه اليهىدي  بّذ ملخل الىٍص به مً كبل  خبىط بً  ِو وجلٍش

ش الزي اـبذ بُذٍ امىس الذولت  الهامت والخشاج ، فاساد بادٌغ، ختى ان ؼان اليهىد اسجفْ في ِهذ َزا الىٍص

خماد ِلى   ٌ(، ان ًدذ مً هفىر وحعلي اليهىد484-464الامحر ِبذ هللا بً بللحن ) في غشهاوت مً خالٌ الِا

ت.    الفئت املعخّشبت) املعُدُت( مً خالٌ الاِخماد ِليهم في الؽإون الخشبُت والاداٍس

ولىً  ذ املفاَشة بحن الفئخحن،كت بحن املعلمحن والىفاسي واهذ وبُُّت ، ختى انها ؼاِمما ًبذو ان الّال

صواج املعلمحن مً الاظباهُاث فاق بىثحر صواج الاظبان مً املعلماث وجلً ٌاَشة احخماُِت جىضح مذي 

ىاوف ِشب الاهذلغ ومعلميها ، الخازحر الاظباوي ِلى ِل ً الاؼاسة الى ان الخازحراث واهذ  والبذ مٌى ِو

محزان املعلمحن الىبحر في الخازحر، فان  بحن معلمي الاهذلغ الظُما غشهاوت فبرغم سجخان هفتو مخبادلت بُنهم 

،ودلُل جازش  الىفاسي اظخىاِىا الى خذ ما ان ًإزشوا في الثلافت الاظالمُت وفي خُاة املجخمْ الاهذلس ي

املعلمحن بهم التزامهم ًىم الاخذ مً ول اظبُى ِىلت سظمُت مؽاسهحن في رلً هفاسي بلذَم مً حهت ، 

ٌ( 273-238هُت، وكذ جم رلً في ِهذ الامحر دمحم بً ِبذ الشخمً الثاوي )ومخالفحن معلمي الؽشق مً حهت زا

ل مّمىال به ِلى الاكل ختى ، ووان أٌو مً ظً لىخاب العلىان واَل الخذمت حّىُل  م(12ٌ / 5أواخش  )ٌو

 الخذمت في ًىم الاخذ واجب الشظائل والخخلف ًِ خمىس كفٍش )أي كفش الامحر دمحم( كىمغ بً اهخِىان واجب

مً حّبهم والىٍش الشظائل لالمحر دمحم ووان هفشاهُا دِا الى رلً ليعىه ، فخبّه حمُْ الىخاب ولب الاظتراخت 

م ، فاهخدىا رلً ، ومض ى الى الُىم ِلُه، وكاٌ امللشي : اـبذ املىفىس الّامشي) ( 392ٌ-327في امىَس

 ـ، ووان ًىم ساخت الخذمت الزي اِفىا فُه مً كفذ الخذمت.  الاخذـبُده 

ُذ  ُذ سأط العىت املُالدًت ، ِو للذ ؼاسن املعلمحن الىفاسي في اُِادَم مثل ُِذ مُالد العُذ املعُذ ِو

شان وخمِغ هِعان أو خمِغ الّهذ  ً مً ؼش خٍض ى ُِذ )ظان خىان( الىاكْ في الشابْ والّؽٍش الّىفشة َو

ُاد ًبخاِىن الفىاهه والخلىي هما وان ًفّل الزي ٌعبم ُِ ذ الفصح املعُخي بثالزت اًام ، وواهىا في َزٍ الِا

الىفاسي جماما، في خحن واهذ أُِاد أَل غشهاوت خعىت مائلت الى الاكخفاد ، والى حاهب ما رهشهاٍ البذ مً 

، وواهذ جلً اللغت لمي غشهاوت الخىبُه الى الخازحر الثلافي ، خُث اهدؽشث الشومىثُت لغت الىفاسي بحن مع
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ِامُت الن لغت الاظبان الففخى واملىخىبت اهزان واهذ اللغت الالجُيُت وبالخالي فان الخشحاث الاججمُت في 

وان الىاط ولِغ ًِ الىخب والاظاجزة ، خُث  املىشخاث الاهذلعُت وان ًاخزَا الىؼاخىن ًِ افىاٍ

مُت ، وان اللاض ي ظلُمان بً أظىد الغافلي جدذر في اللاض ي ًخامش بً ِثمان الؽّباوي ًجُذ العج

زا ًبحن لىا جازحر اللغت اللىُيُت ِلى اَل كشوبت   (9)هاوت.وغش مجلغ خىمه مْ أمشاة بالعجمُت، َو

بان فىجى وفلُىغ في ِهذ  هما وان للمعخّشبحن بّما مً الادًشة  هذًش ظان خىان دي البيُا الزي اكامه الَش

كماء خاؿ بهم للمعخّشبحن البذ مً الاؼاسة اهه وان ( ؼماٌ اظباهُا،  م734-116العلىلي)ِلبت بً حجاج 

ًدىمىن فُه بمىحب اللاهىن اللىوي ، ووان اللاض ي ٌعمى منهم )كاض ي الىفاسي وكاض ي العجم( ،  ورلً 

ملعُدُحن بلىا ان االن الىٍام العائذ في الاهذلغ كبل دخٌى املعلمحن اليها وان الىٍام اللىوي لزلً هجذ 

تهم هما وان لهم كاض ي  ِلى الىٍام اللمائي اللىوي ،  ٌّشف ب) كاض ي العجم ( او الىفاسي للففل في مىاِص

وُت في الخىم بُنهم، في خحن للى ( وكذ اجبْ اللىاهحن ا463ٌ-368ووان اٌو كاض ي لهم خفق ابً ِبذ البر )

( ، هما واهذ حعىذ ئلُه مهمت 366ٌ-350عدىفش)( كالُا للمعخّشبحن بلشوبت اًام الخىم املجىلى ) خحزون

  (10)الترحمت بحن الخلُفت وهباس الاظبان في بّن الاخُان .

ووان للمعخّشبحن جىٍُم دًني ٌؽشف ِلُه سحاٌ دًً معُدُحن ووان لهم زالزت )مىشاهُاث( أي )ابشاؼُاث(      

لهم اًما خىالي زماهُت ِؽش اظلفُت في مىاوم مخّذدة مً الاهذلغ هىلُىلت واؼبُلت وماسدة*، ووان 

في الّفش الامىي مشهضا  *، في ِذث مذًىت اؼبُلُت(15والىثحر مً الادًشة ووان في كشوبت وخذَا خىالي) 

البذ مً الاؼاسة الى ان ؼيل  اظلفُا َاما ، واٌو مً جىلى سئاظت  اظلفُت اؼبُلُت املىشان املىذ بً غُىؽت.

ذسج في ؼيل مشبْ جلً الىىائغ التي اكامها الىفاسي الخالّحن لخىم الىىائغ مفمم ِلى َُئت ـلُب م

الّشب في كؽخالت ولُىن في ِفشي الاماسة والخالفت في الاهذلغ التي جخمحزبالّلىد واللباب جشجفْ فىق اكىاط 

  (11)ِلى ؼيل خزوة خفان 
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ا بعبب هفاءتهم ومنهم ) أسوب      الزي وان كىمغ الاهذلغ  اط( وان لبّن املعخّشبىن مىاـب هبحرة جبإَو

م الامحر ِبذ في امىس البالد والزي وان اًمدل زلت بّن والة الاهذلغ ختى واهىا ٌعدؽحروهه  ما مىلْ جىٍش

ٌ 172ٌ-138الذاخل)الشخمً  ً لُّت ووالٍ اللماظت، فيان َى  او كىمغ  ( ، ختى اهه سد ِلُه ِؽٍش

  (12). باالهذلغ

ىا فيها مً خالٌ جيؽُي خشهت املشفا ،  الىاخُت   ؼاسن املعخّشبىن في الاكخفادًت خُث بشصوا في الخجاسة وبِش

ضي الؽاِشابً ملْ هجمهم وخٍىا بمياهت مهمه في املجخمْ ولذي الخيام و فلذ الّلمُت اما في الىاخُت  املِض

ت في ولبت  ( وله ابُاجا484ٌ-463ّخمذ بً ِباد )ملالىفشاوي الاؼبُلي مً هفاسي اؼبُلُت ، ٌهش في دولت ا ؼٍّش

 ـُذ املّخمذ كائال:

  (13)وملىْ الياظب الخٍشق .          لم اسي ملهى لزي اكخىاؿ                               

 خقوق اىل الذمت) اليهود( في الاهدلس: -2

خ دخٌى اليهىد الى الاهذلغ ئلى ما كبل الفخذ ٌؽيل اليهىد فئت مً فئاث املجخمْ الاهذلس ي خُث  ٌّىد جاٍس

شجح انهم كذمىا الاهذلغ في ِهذ الشومان ظىه ) م( ، بّذ َذم اوسؼلُم 70الّشبي لها بمئاث العىحن ، ٍو

واـبدىا في جضاًذ معخمش الظُما في الثلث الاٌو مً اللشن الثاوي املُالدي خىالي) ظخت مالًحن وعمت(، زم 

لخلىن واللىه ّذد الى الىفف في اللشن الشابْ املُالدي، ِىذما اخز الشومان اهخفن َزا ال ًمىهذونهم ٍو

وكذ ظىىىا غشهاوت مىز كذومهم ئلى  ، فمال ًِ الّذاء الخللُذي  بحن اليهىدًت واملعُدُت   منهم ما جِعش لهم

، زم حّشلىا اخذ اخُاء غشهاوت الاهذلغ ، وجيازشوا فيها في ِهذ اللىه واكامىا في حي مً اخُائها ٌؽيل الان 

أو الهجشة ، فهُاوا للمماًلاث مً كبل ملىن اللىه ، ِىذما فشلىا ِليهم ؼشوه اِخىاق الذًً املعُخي 

ت  م بيل كذساتهم الّعىٍش اهفعهم للثاس مً جلً املّاملت العِئت ، فاظخلبلىا الفاجدحن الّشب وظاِذَو

وان ِذدَم هبحرا ، زم صاد ِذدَم وجدعً ولّهم في ِهذ  والعُاظُت ، والظُما في غشهاوت وولُىلت*خُث

الّشب الفاجدحن ، ودخل الاهذلغ بّذ الفخذ ِذدا هبحر مً يهىد املغشب ، وبامللابل واهذ زلت الّشب بهم 
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ا  هبحرة، فّىذما اخخلىا مذًىت غشهاوت وحذوا فيها وائفت مً اليهىد فاِخمذوا ِليهم في خماًتها وخماًت غحَر

  (14)التي واهذ اهبر مذًىت اهذلعُت جمم اليهىد.  هذلغ مثل اؼبُلُت وكشوبتذن الا مً م

ا  هذوا اليهم بدشاظت بّن املذن التي فخدَى فلذ ِامل الّشب اليهىد مّاملت وُبت ِىذ دخىلهم الاهذلغ ، ِو

جدذ ئمشة املعلمحن والٌعدبّذ اًما ان ًيىن اليهىد كذ اصسوا املعلمحن ِىذ الفخذ لخخلفيهم مً ٌلم اللىه 

في الاهذلي جخلق اليهىد مً ٌلم املعلمىن واٌىهادَم وخاـت بّذ ما ظمّىا ًِ حعامدهم، وملا اظخلش 

اث  م فلذ مىدهم املعلمىن خٍش ه الّمل واٌىهاد الخيام الزًً ظبلَى لم ًيىهىا ًدلمىن بها منها خٍش

ت الذًيُت ، ووان لزلً ازٍش في هجشة الىثحر مً يهىد اوسوبا الى الاهذلغ  والخىلل والخملً بااللافت الى الخٍش

 (15)بّذ فخذ املعلمحن لها.

ًخجمّىن في الّذًذ مً مذن الاهذلغ ومنها غشهاوت التي واهذ جضخش باهبر حالُت يهىدًت ولزلً  ان اليهىدوو      

وبمشوس الضمً بذا ِذد اليهىد ًتزاًذ الظُما في مذًىت غشهاوت التي واهذ حّشف بمذًىت ظمُذ )اغشهاوت اليهىد( 

حىىب الىاكّت  املؽهىسة بىحىد اليهىد فيها ومنها مذًىت الِعاهه * اليهىد، ورلً بفمل الدعامذ الّشبي ، 

س ي : أن ظيانها واهىا مً اليهىد فلي ، واَلها اغىُاء مُاظحر اهثر غنى مً اليهىد الزًً  كشوبت كاٌ ِنها الادَس

لُت وظشكعىت* بعائش بالد املعلمحن فلي ، والًذاخلهم فيها معلم البخت ومنها اًما كشوبت وولُىلت واؼبُ

وكذ واهىا ًدخىشون بّن املهً والخشف التي جذس ِليهم ماللت* ،مذًىت و التي حّشف بمذًىت اليهىدي  والبحرة*

ش  يهىد ًجلبىن الشكُم مً حلُلُت* الوالشكُم فيان الخجاس  والخىابل ، أمىالا وائلت هخجاسة الخفُان والخٍش

بُّىنهم الى الامشاء الاهذلعُحن هما خذر مْ الا  محر دمحم، وبعبب َزٍ الخجاساث وهً مً احمل الجىاسي ٍو

اء  (16)مً يهىد املغشب واملؽشق واوسبا. امىالهم الى اخىانهم ا مً حرظلىن بّمف اـبدىا ازٍش

للذ وان لليهىد دوسا َاما في الاهذلغ في الخُاة الاكخفادًت وهزلً في الخُاة الّلمُت خُث وان منهم املترحمىن 

(  وبِب الخاؿ للخلُفت م970-910مثل ) خعذاي ابً ؼبروه ( )ومنهم الاوباء والفالظفت والؽّشاء 

كام بذوس  الزي ىبُت،الزي وان سظىله في اظخلباٌ الىثحر مً ظفشاء الذٌو واملمالً الاح (350ٌ-300الىاـش )

ٌ( هما اظىذ الُه الخلُفت 338العفاسة التي اوفذَا كعىىىحن العابْ الى الاهذلغ ظىت)َام في 
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فمال ًِ الىبِب اليهىدي )الُاط بً ، (17)مملىت  هافاس. مهمت دبلىماظُت لذي  (350ٌ-300)الىاـش

 ٌ( خُث كُل فُه ؼّشا لبراِخه ومهاسجه الىبُت:600ـذود()

ً خحن حؽاسهىا                          (18)بعىاَما وان الخالقي فاظذا.           أهٍش ئلى اللمٍش

ت واملت في الاهذلغ  فلذ ماسظىا مهمه ظفحر لالهذلغ في ملابلت املمالً الاظباهُت   مما ًبذو ان اليهىد خٍش

ِىه اهه اخذ ججائب  ٌ( 6)ث في ق وبشص اًما اليهىد في ِلم املىظُلى )اسخاق بً ؼمّىن اليهىدي اللشوبي( 

ذٍ، م1138-533ٌث باحت)الضمان في الاكخذاس ِلى الالخان ، ووان كذ لضم ابً  ( واخعً الغىاء بلعاهه ٍو

 :  وظىزهش له هٍّم سائم مً ؼٍّش

 ( 19).كم َاث واظً فالىُّم كذ أحعم                                  والّىد ًِ داعي املعشة كذ هىم

ىذما ِاد الخلُفت املعخّحن الى ظذة الخالفت بلشوبت ظىت ) اليهىد في م( بمعاهذة البربش ، بذا 1012ٌ/ 403ِو

م الى الاهخلاٌ ئلى مذن اهذلعُت اخشي ، ووان  كشوبت  ًخللىن مّاملت ظِئت مً كبل البربش ، مما الىَش

اليهىدي مً بِذ مؽهىس في اليهىد بغشهاوت ، أٌ أمٍش ئلى أن اظخىصس بادٌغ بً  وغضالت ًىظف بً اظماُِل بً

ائلخه بحن جلً الىفىد التي كذمذ الى غشه(  464ٌث خبىط) شي ِو اوت ، فاـبذ ِذد اليهىد في ِهذ بني ٍص

ًىظف )خمعت ِؽش ألف وعمت( ، ومً الىبُعي أن ًشجفْ َزا الّذد خالٌ جىلي اظماُِل ابً وغضاله وابىه 

بذو ان َزا الشكم مبالغ فُه ، الن ِذد اليهىد في مثل َزٍ املّادلت ًفبذ  ، ٍو ش الاٌو مً بّذٍ مىفب الىٍص

 مجخمّحن.خىالي هفف ِذد ظيان غشهاوت 

ت وحعامذ املعلمىن مْ وائفت اليهىد مً خالٌ  بذو ظبب رهش الشكم وان وان مبالغا فُه َى لبُان مذي خٍش ٍو

 العماح لهم ختى بدبىء املىاـب الّلُا في الذولت.

ن  م( كخل ابً وغضاله ،1066ٌ/ 459وفي ظىت )
ّ
م في الهه اظتهضا باملعلمحن واكعم ان ًىٍم حمُْ اللشا الىٍش

م،  اؼّاس ومىشخاث ًخغنى بها فأٌ أمٍش الى كخله ـنهاحت سحاٌ الذولت بامش غحر امللً ونهبىا دوس اليهىد وكخلَى

لُا وهخب منها مّاجبا اَل غشهاوت خٌى ملخل والذٍ. لى ازش َزٍ الخادزت َشب ابىه ًىظف الى افٍش   (20)ِو
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ىذما ظلىذ غشهاـبذ ِللذ        ٌ/ 897اوت في اًذي الاظبان ظىت) ذد اليهىد في غشهاوت هبحرا حذا، ِو

م( 1494ٌ/ 900م( ، وان ِذد اليهىد فيها خىالي خمعت ِؽش الفا ، وكُل وان ِذدَم في غشهاوت ظىت )1492

ً الف وعمت مما ٌّادٌ وعبت  % مً ؼّب غشهاوت ، ومً املالخَ اهذماج اليهىد في حمُْ 10، خىالي ِؽٍش

اء فئاث املجخمْ الغشهاوي ، فلذ ِشف ِنهم ان في وواد ِملهم ًىدفش في الخجاسة ، وامخليىا بغشهاوت هم ازٍش

ت ، وفي فترة الخالفت )م(  755/ 710ٌ()138-92ِفش الىالة ) م( اـبدذ غشهاوت 928ٌ/317مإظعاث ججاٍس

ما  مشهضا ليؽاوهم ، ت واللغخحن الشومىثُت والالجُيُت اللخحن حّلمَى واجلىىا اللغت الّشبُت الى حاهب لغتهم الّبًر

اللىه ، فعاِذَم في رلً ِملهم الزي اهدفش بؽيل هبحر في ججاسة الّبُذ والجىاسي و مىز اًام الشومان 

ش والفشو  ت مماسظت ِلُذتهم وخم مضاولوالخفُان والخٍش شي خٍش ت ، وجشن لهم بىى ٍص م الذًيُت وخٍش ت ؼّائَش

ت واللمائُت ، وختى وان لهم مذسظت دًيُت لل فيانالخىٍُم الذاخلي لجماِتهم ،  معخّشبحن مإظعاتهم الاداٍس

 خاـت بهم ، ختى ان الىثحر منهم اِخىم الذًً الاظالمي فُما بّذ.

ت لليهىد دوسا واضخا في جلذم مذًىت غشهاوت في الىىاحي الاحخماِ ًبذو ان        ُت والعُاظُت والفىٍش

شي ظىاء في اللفش املليي او في  ا في دولت بني ٍص ت ، ورلً مً خالٌ املىاـب الّلُا التي اخخلَى والخماٍس

الاداساث الّامت، مثاال ِلى ما هلٌى ان مىس ى بً ٌّلىب بً ِضسا كذ جىلى مىفب ـاخب الؽشوت في ِهذ 

ل الُه ول مً ، واَم جل ٌ(484-464) الامحر ِبذ هللا بً بللحن ش الاٌو ، ووان كذ جـى ً املىاـب مىفب الىٍص

ث بىط مً بّذٍ )( وابىه بادٌغ بً خ414ٌاظماُِل ابً وغضالت وابىه ًىظف في ِهذي خبىط بً ماهعً)

ا كذ جماِفذ  ٌ( فاالَمُت التي 464 بلغتها الجالُت اليهىدًت كذًما بغشهاوت مً خُث ِذدَا وغىاَا وسخاَؤ

ا في حمُْ اداساث الذولت في  م، ولّل العبب في جلذتي جىالَا اظماُِل وابىه في ٌل الىصاسة ال غشهاوت واصدَاَس

شي  ش اظماُِل ، خُث ٌهشث غشهاوت ِلى ظٌّىد الفمل  ( 484ٌ-414)ِهذ بىى ٍص ائش الى هفىر وكىة الىٍص

اسث مذًىت اداب اليهىد،  مذن الاهذلغ ، وبلغذ أوحها ، وملا وان اليهىد اغىُاء فاـبدذ في اًذيهم مٍّم  ـو

بذو مً املمىً ان  شي ختى ظُىشوا ِلى ملذساث غشهاوت ، ٍو الثروة ختى اخزوا ًخذخلىن في ؼإون بني ٍص
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شي وبادٌغ بً خبىط  م صاوي بً ٍص أخىاث اظماُِل ابً وغضاله او ِماجه اوبىاجه كذ ؼيلً حضءا مً خٍش

   (21)هضوحاث باالظم. 

ش اليهىدي م      ما ًلخَ أن اليهىد كذ جبإا مياهت َامت في الاهذلغ وغشهاوت جدذًذا الظُما بّذ جبىا الىٍص

شي خاـت في ِهذ بادٌغ بً خبىط  ش الاٌو وكشبه الؽذًذ مً خيام بىى ٍص اظماُِل ابً وغضالت مىفب الىٍص

 ؼانهم ، ومما ادي الى وحىد مفاَشاث بحن ِائلت اليهىدي اظماُِل
ّ
ابً وغضالت والّائلت الخاهمت في  الزي ِال

شي.  غشهاوت بىى ٍص

اًت الخيام ؼإونهم وجام798ٌ-729للذ خفل اليهىد في ِهذ بني الاخمش )     ا مً الهذوء بفمل ِس حن ( هِى

ا هعائش اَل الىخاب والزمُحن الزي ئمً الاظالم  املَى مفالخهم ، ولم ًلم اليهىد باًت اهخفالت مّادًت ، ِو

وحّل لهم لباط مخخلف فياهىا ٌّخمشون كليعىة ـفشاء ار الظبُل لليهىدي ان ًخّمم ، هما ان ابا خماًتهم ، 

م ًِ املعلمحن" اخز يهىد الزمت بالتزام م1325-1279الىلُذ اظماُِل الاٌو ) م ِلى ولْ ؼاسة جمحَز ( احبَر

م ، واما اليعاء اليهىدًا م وؼاسة جمحَز ـغحرة، هما وان بىى الاخمش  ث فىً ٌّللً باسحلهً حالحلظمت حؽهَش

م وجلالُذَم،  ت في مماسظت ؼّائَش مً اهثر امللىن حعامدا وافملهم في الخفاً ِلى مفالخهم وجامحن الخٍش

( ِائلت يهىدًت َشبذ مً اٌىهاد اللؽخالُحن،   فمال ًِ رلً للذ ِشف 300خُث اظخلبل دمحم الخامغ )

ً ِزسا اليهىد اللغت الّشبُت واللؽخالُت خُث حّلذ بّ مهم بّملىن في الترحمت ومً املترحمحن املؽهىٍس

الشهذي الزي كام بذوس الىظُي وجىلُذ الاجفاكاث ، هما ان أبا ِبذ هللا اخش ملىن بني الاخمش وان ٌعخّحن 

هٍش بىدا.   (22)بمترحمحن يهىدًحن َما اسخم بشودهُل ـو

ا وكذ وان لليهىد املعخّشبت،  ًِ املشأة املعلمت او مما ًبذو اظخّماٌ الجالحل الفغحرة للمشأة اليهىدًت لخمحَز

زا دلاًما هٍام كمائي واداسي ٌؽبه هٍام املعُدحن ،  ِلى وافت ُل ِلى جمخْ اَل الزمه ) اليهىد     َو

اتهم وخلىكهم في ٌل الخىم الاظال    (23)مي في الاهذلغ .خٍش

ف         يى واظترو اليهىد وحّاٌؽهم مْ املعلمحن كائال: فلم ًىً لليهىد أًت ِماسة كي ِبر  املعدؽشق ـو امحًر

خ الا في اظباهُا الاظالمُت ،ولىً مّابذَم سغم ا واهذ راث ـبغت اظالمُت ،  الخاٍس وكذ وان لهم بجاهب جمحَز
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ت مثلهما مثل الّماسة ، ولىً رلً ما  ً بىىابْ ِبًر وان لُيىن دون اخخياههم الّماسة أدب وزلافت مخمحًز

اظالمُت ، فُما كلىا مىز كلُل  فلذ هخب اٍِم هخابهم بالّشبُت ولىال  فىما ـبغذ مّابذَم باإلظالم

اجفالهم بالّشب ما واهىا ابذا لُخدخفلىا بالفلعفت الذًيُت فهم في الاٌو وفي الاخش جابّحن اًما للخماسة 

خ اظباهُا وان وعُجا اظالمُا الّشبُت ، الا ان اَمالهم أو دساظتهم هخُاس  مىاص وأوى غحر ممىً ، فالؼً ان جاٍس

.)ً  (24)معُدُا يهىدًا ، وول وائفت مً َىالء كذ خفٍش لها وحىد الاخٍش

وفي الخخام ظىً اليهىد في املذن الىبري في غشهاوت ولهم اخُائهم ودسوبهم مْ بُىث ـغحرة مخالـلت ودسوب    

 مّبذَا وخماماتها ، وهجذ اًما ان اليهىد واهذ لهم بُىتهم في مذًىت ماللت اًما.لُلت ، ووان لهزٍ الاخُاء 

:املسخعزبون وبنائهم العدًد من الكنائس باسماء الاماكن التي جواحد فيها حدول   

( كنائس5قزطبت ججاوس فيها اكثر من )-  

طليطلت ججاوس فيها اكثر من اربع كنائس -  

س اكثر من اربع كنائس.قشخالت وليون ججاوس عدد الكنائ-  

ه( 014كنائس حيرهدة في سنت)  

 كنائس وادي الحجارة

كنائس شاهت ًاقب -  

كنائس حليقيت.-  

ت اليهود في ىذو املناطق:  حدول باماكن جواحد  اكثًر

غزهاطت-  

بمدًنت اليهودالبيرة املسماة -ب  

اليساهت-ث  

طليطلت. -اشبيليت د-مالقت خ-قزطبت ح-قزطبت ج-ث  

 الكنائس كاهت موحودة 
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 النخائج

  هخوصل من خالل بدثنا الى العدًد من النخائج وهي كاالحي :

ٌى املخخلفت فلى هٍشها الى فئاث -1 ان املجخمْ الاهذلس ي واهذ جشبىه وخذة بحن مخخلف الادًان راث الـا

ٍام مدعامذ .هاملجخمْ لىحذهاٍ مجخمّا ًجمْ بحن املىلذون واملعخّشبىن واليهىد والفلالبت جدذ   

للذ ماسط اليهىد دوس الشابىت بحن املعلمحن واملعخّشبحن مً خالٌ هلل ـُغ الخُاة الاظالمُت فخلبل منهم -2

م لِغ اكل مً دوس املعخّشبحن في هلل الخماسة  الاظالمُت الى اظباهُا النهم لِعىا اظالما ، وبزلً وان دوَس

 املعُدُت.

املعخّشبحن واليهىد( خلىكهم وواحباتهم والبلاء ِلى مماسظت دًاهاتهم ، فمال مً املالخَ ان الَل الزمت ) -3

ت والّلمُت والاكخفادًت في املجخمْ الاهذلس ي مخّاٌؽحن بدعامذ وامان مْ  ًِ مؽاسهتهم في الىىاحي الخجاٍس

 املعلمحن .

 

لهوامشا  

. 38، ؿ1993املّاسف ، اللاَشة، ، داس 7لس ي مً الفخذ الى ظلىه الخالفت، هذَُيل ، اخمذ ، الادب الاه-1  

شي) ىًٍ -2 م كاظم ، مملىت غشهاوت في ِهذ بني ٍص ل، مٍش ، داس الىخب الّلمُت، 1ٌ(، ه483-403ش: وٍى

.40، ؿ؛ َُيل ، الادب الاهذلس ي، ؿ1994بحروث،   

خ اظباهُا الاظالمُت، جشحمت: دمحم سلا املفشي ،ه -3 . 67، ؿ1998، بحروث ،2في جاٍس  

ٌ(، الشوك املّىاس في  خبر الاكىاس، جذ: 886الخمحري، ابى ِبذ هللا دمحم بً ِبذ هللا بً ِبذ املىّم،)ث -4

؛ 63-62، ؿ1975اخعان ِباط، داس ـادس، بحروث،   

ذاس، خعً ًىظف، املجخمْ الاظالمي في الّفش الامىي) -5 ، مىبّت الخعحن 1ٌ(،ه422 -138دٍو

ل39،ؿ1994الاظالمُت، مفش،  . 251، غشهاوت، ؛ وٍى  
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ٌ( ،وىق الخمامت في الالفت والاالف، جذ: خعحن هماٌ الفحرفي 456ابً خضم،  ِلي بً اخمذ بً ظُّذ)ث -6

.347، ؿ1964، جلذًم : ابشاَُم الابُاسي ، مىبّت الاظخلامت ، اللاَشة،   

ا لعان ٌ(، هفذ الىُب مً ِفً الاهذلغ الشوُب، و 1041امللشي، اخمذ بً دمحم الخلعماوي،)  -7 َش رهش وٍص

.246، ؿ1،ج 1988الذًً ابً الخىُب، جذ: اخعان ِباط، داس ـادس، بحروث،   

زا النهش اهما خعً حاهباٍ ِىذ   *مذًىت في وظي الاهذلغ وهي ِلى غشبي النهش الىبحر الزي ِلُه اؼبُلُت، َو

شي، ش ملً بني امُت، الَض شي، ابى ِبذ هللا دمحم بً ابي  اؼبُلُت، واهذ ظٍش بىش، الجّشافُا، جذ: دمحم خاج الَض

. 49، ؿ1968ـادق، املّهذ الفشوس ي، دمؽم،   

خ الاهذلغ، جذ: ِبذ اللادس بىباًت، ه-8 ، داس الىخب الّلمُت، بحروث ، 2ًىٍش: مإلف مجهٌى ، جاٍس

ل، غشهاوت، ؿ؛ 256،ؿ2009 . 251وٍى  

ذاس، املجخمْ الاهذلس ي، ؿ -9 ل، غشهاوت، ؿ40-39ًىٍش: دٍو . 151؛ وٍى  

ذون ؛ 39؛ َُيل، الادب الاهذلس ي، ؿ182، ؿ1امللشي، هفذ الىُب، ج-10 خ الاهذلغ ختى ودٌْ، ابى ٍص ، جاٍس

. 151.، ؿ2005، بحروث، 1ظلىه الخالفت في كشوبت ،ه  

 ، زوبت املاء،وهثرة الثمشاث مً ول هُى *اؼبُلُت: مذًىت هبحرة باالهذلغ بلشب لبت، امخاصث بىُب الهىاء، ِو

شي،   وبها كاِذة ملً  39الاهذلغ، الَض  

ذون -11 خ الاهذلغ ختى ظلىه الخالفت في كشوبت ،هودٌْ، ، ابى ٍص ذاس، 152، ؿ. 2005، بحروث ، 1جاٍس ؛ دٍو

. 38املجخمْ الاهذلس ي، ؿ  

، داس الىخاب اللبىاوي، 2ٌ(، افخخاح الاهذلغ، جذ: ابشاَُم الابُاسي، ه367ابً اللىوُت، ابى بىش دمحم،)ث  -12

. 63، ؿ1989بحروث،   

خ املخلى ، جذ: 685ابً ظُّذ ، ابى الخعً ِلي بً ظُّذ بً مىس ى،)ث  -13 ٌ(، اخخفاس اللذح املخلى في جاٍس

. 195، ؿ1ج ،1997حروث، داس الىخب الّلمُت، ب،1خلُل املىفىس، ه  
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س ي، *الِعاهت: ابى ِبذ هللا دمحم بً ِبذ هللا بً هي مذًىت اليهىد جلْ ِلى بّذ اسبّىن مُال مً كشوبت ، الادَس

غ الخعني، )ث  ت املؽخاق في اختراق الافاق، ه560ادَس 571، ؿ 1960، ِالم الىخب، بحروث، 1ٌ(، هَض  

س ي، غشب كشوبت وهي مذًىت اص و *البحرة: بحن ؼشق  ت املؽخاق، ؿلُت، الادَس . 77هَض  

.187*ظشكعىت: هي في الثغش الاِلى وهي حىف مً بليعُت وؼشق مً كشوبت، الخمحري، الشوك املّىاس، ؿ  

ا خحرا، حعمى حعمى مذًىت امللىن، ولها جشبت وُبت  مً * مذًىت مىُّت هبحرة باالهذلغ،  احل مذنها كذسا واهثَر

ىاء لىُف، ًىٍش: الُّلىبي، ٌ(، البلذان، جذ: دمحم لىاوي، 248، اخمذ بً ابي ٌّلىب بً اسخاق، )ث  َو

ني48،ؿ. 2002بحروث،  ا بً دمحم بً مدمىد،)ث  ؛ اللضٍو ٌ(،  ازاس البالد واخباس الّباد، داس ـادس، 682،صهٍش

.224،ؿ1،ج1960بحروث،   

خ اظباهُا، ؿ-14  .41، ؿ1980ّاسف ، اللاَشة، الشوابي، حىدث، في الادب الاهذلس ي، داس امل؛ 68واه، جاٍس  

ذاس، املجخمْ الاهذلس ي، ؿ-15 . 38؛ َُيل ، الادب الاهذلس ي، ؿ48دٍو  

*ماللت: مذًىت باالهذلغ ِلى ؼاوى البدش، ِليها ظىس صخشوالبدش في كبليها، وهي خعىت ِامشة اَلت هثحرة 

ت املؽخاق،ج س ي، هَض .183،ؿ1الذًاس، الادَس  

. 41، في الادب الاهذلس ي، ؿالشوابي ؛99، ؿ1ابً ظُّذ، املغشب، ج-16  

ذاس، املجخمْ الاهذلس ي، ؿ -17 .40؛ َُيل ، الادب الاهذلس ي، ؿ46دٍو  

.259، ؿ1ابً ظُّذ، املغشب، ج-18  

.80،ؿ1ابً ظُّذ، املغشب، ج -19   

اِماٌ  َـ(، ا776ٌلعان الذًً دمحم بً ظُّذ ، ث) ابً الخىُب،-  ؛91-90 ، 1ابً ظُّذ، املغشب، ج  -20

ْ كبل الاخخالم مً ملىن الاظالم، ) الم فُمً بَى ، داس املىؽىف، لبىان، 2(، جذ: لُفي بشوفيعاٌ، ه1956الِا

، 1972الاخاوت في اخباس غشهاوت ، جدلُم: دمحم ِبذ هللا ِىان ،مىخبت الخاهجي،بحروث،؛ 230، ؿ2، ق1956

. 434، ؿ1ج  

ذاس، ا؛ 435، ؿ1ابً الخىُب، الاخاوت، ج -21 ل، غشهاوت،ؿ49ملجخمْ الاهذلس ي، ؿدٍو . 251؛ وٍى  
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َـ(، اللمدت 776لعان الذًً دمحم بً ظُّذ ، ث) ابً الخىُب،؛ 439، ؿ1ابً الخىُب، الاخاوت، ج -22

ت، ميؽىساث داس الافاق ، بحروث،  ت في الذولت الىفٍش غشهاوت ًىظف ؼىشي ، ؛ فشخاث، 84، ؿ1978البذٍس

. 98-97، ؿ1993، داس الجُل ، بحروث، 1في ٌل بني الاخمش ، ه  

خ الاهذلغ، ؿ -23 ذون، جاٍس .151ابى ٍص  

. 193، ؿ1983خماسة الاظالم في اظباهُا، هشحمت: ظلُمان الّىاس، داس الثلافت لليؽش، اللاَشة، -24  

 

 قائمت املصادر واملزاحع 

غ الخعني، )ث  س ي، ابى ِبذ هللا دمحم بً ِبذ هللا بً ادَس ت املؽخاق في اختراق الافاق، 560الادَس ٌ(، هَض

. 1960، ِالم الىخب، بحروث، 1ه  

ٌ( ،وىق الخمامت في الالفت والاالف، جذ: خعحن هماٌ 456ابً خضم،  ِلي بً اخمذ بً ظُّذ)ث -1  

. 1964ّت الاظخلامت ، اللاَشة، الفحرفي ، جلذًم : ابشاَُم الابُاسي ، مىب  

ٌ(، الشوك املّىاس في  خبر الاكىاس، جذ: 886الخمحري، ابى ِبذ هللا دمحم بً ِبذ هللا بً ِبذ املىّم،)ث  -2

. 1975اخعان ِباط، داس ـادس، بحروث،   

ِبذ  الاخاوت في اخباس غشهاوت ، جدلُم: دمحمَـ(، 776لعان الذًً دمحم بً ظُّذ ، ث) ابً الخىُب، -3

. 1972هللا ِىان ،مىخبت الخاهجي،بحروث،  

ت، ميؽىساث داس الافاق ، بحروث، -أ ت في الذولت الىفٍش . 1978اللمدت البذٍس  

الم فُمً بىَْ كبل الاخخالم مً  َـ(، ا776ٌلعان الذًً دمحم بً ظُّذ ، ث) ابً الخىُب،-ب اِماٌ الِا

.1956، داس املىؽىف، لبىان، 2(، جذ: لُفي بشوفيعاٌ، ه1956ملىن الاظالم، )  

. 1972الاخاوت في اخباس غشهاوت ، جدلُم: دمحم ِبذ هللا ِىان ،مىخبت الخاهجي،بحروث،  -ث  

خ املخلى ،  ٌ(، اخخفاس685ابً ظُّذ ، ابى الخعً ِلي بً ظُّذ بً مىس ى،)ث  -4 اللذح املخلى في جاٍس

.1997،داس الىخب الّلمُت، بحروث، 1جذ: خلُل املىفىس، ه  
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ا بً دمحم بً مدمىد،)ث -5 ني ،صهٍش .1960ٌ(،  ازاس البالد واخباس الّباد، داس ـادس، بحروث، 682اللضٍو  
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