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Conclusion 

        The professions were an important element of the inspiration for 

these scholars, modernists and jurists to record their news and to record 

their economic and financial activity in agriculture, industry and trade. 

They were exposed to the various types and variety of works that were 

moving in the Islamic market in order to cover their living needs. In 

addition, it was blocked by scholars, and they were exempted from the 

request for a pension from the state. So they were free and showed great 

freedom to choose the varieties they wanted and believed to be able to 

provide a living reality for all members of society. Hence the intellectual 

value and scientific importance of the Islamic Cultural Movement and the 

advancement of the economic system of the Great Islamic State . 

  لمقدمةا
العماممء والامحدثين والفقيمء وفق عامميم ونشمطيم االقتصمدؼ  أنسمبالسامعمني  امممن اإلدوّ     

تمكؤ في جيتيم تحرج او ليذه النشمطمت الامختمفة بشكل رائع دون  سوا والامملي وابرزػ حركة األ
الامحدثين والعماممء الامينية عمى اماممرسمتيم الزراعية والصنمعية والتجمرية امطيرًا قدرة ىؤالء 
ي الحضمرية لتعزيز دورىم في اظيمر سااموصنوفيم الامتنوعة بامم يبرز نشمطمت الامجتامع اإل

الامحدثين الثقمت في رواية الحديث ونشمطمت الفقيمء الدينية في التفسير وتقرير امواطن الثقمت 
ي لتحقيق اغراضيم الشعوبية واىدافيم امساوفرزىم عن الامدلسين والوضمع لمطعن في الدين اإل

 التخريبية .
االقتصمدية والامملية  اماممرسمتيمقدرتيم في ظيرت نشمطمت ىؤالء الامحدثين والعماممء في و     

 والامين . صنم وبراعتيم في امختمف األ
ية عمى تمبية حمجمت الامجتامع وتحقيق سااماالقتصمدية في الامدن اإل سوا ووضحت قدرة األ     

 لمفرد بامم يعزز امعيشتيم وتطورىم الحضمرؼ .الرفمىية 
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 المهن التجارية   :لمبحث األولا
                     ىي االشيمء التي تتعمق بملقدر وىذه الامينة      بيع االبزار و  إلىىذه النسبة  -:االبزارؼ  - 7

عبدهللا دمحم بن زيد بن عمي بن جعفر االبزارؼ امولى امعموية امن اىل            ابو امشيور بيم 
 (7بغداد )

امن يبيع اآلدم وفييم كثرة امنيم ابو عمي الحسن بن الفضل               إلىىذه الامينة  -:اآلدامي – 2
 (2بن الحسن اآلدامي )

 ولعل ىذه الرجل كمن يبيعيم والامنتسب  جامع االزر وىي ازار إلىىذه الامينة  اآلزرؼ: -3
 (3اليو ابو الحسين سعد هللا بن عمي بن دمحم اآلزرؼ الحنفي امن أىل بغداد )             

اآلكمرع وبيعيم واشتير بيم ابو بكر دمحم بن ابراىيم بن                  إلىىذه الامينة  -:اآلكمرعي – 4
 (4شمذان الامذكر اآلكمرعي الشعراني )

بيع االكفمن والامشيور بيم القمضي ابو دمحم بن عبد هللا بن                 إلىىذه الامينة  -:اآلكفمني – 5
 (5دمحم بن عبدهللا بن ابراىيم االكفمني االسدؼ )

             ىذه الامينة لامن يبيع البرود وىي جامع البرد امن الثيمب التي تمبس امن اىل  -:البراد – 6
 (6ر بيم ابو شعيب اساممعيل بن امخمد البراد السامرقندؼ )سامرقند والامشيو 

              بربيمر وىي االدوية التي تجمب امن اليند والحشيش    إلىىذه النسبة  -:البربيمرؼ  – 7
يقول البحرية واىل البصرة ليم البربيمر وامن يجمبيم يقمل لو البربيمرؼ  والعقمقير وغيرىم 

بحر دمحم بن الحسن بن كوثر البربيمرؼ امن الامحدثين  والامشيور بيذه الامينة ابو
 .(7الامشيورين )

قمل ابو الحمتم دمحم بن حبمن البستي في كتمبو الثقمت البردؼ امن اىل                -:البردؼ – 8
 .(8الامدينة كمن يبيع التامر البردؼ فنسب اليو وكمن راويم لموليد بن امسمم )

ي الثيمب واشتير جاممعة بيم امن الامتقدامين              بيع البز وىىذه الامينة لامن ي -:البزاز – 9
 .(9والامتمخرين )

ىذه المفظة لمبيمعة وامن يتوسط بين الامتبميعين والامشيور بيذه الامينة عروة                -:البيمع – 71
 (71بن شبيم بن البيمع )

ىذه المفظة لامن يتولى البيمعة والتوسط في الخمنمت بين البمئع والامشترؼ امن                   -:البيع – 77
لاامتعة واشتير بيذه الامينة الحمكم ابو عبدهللا دمحم بن عبدهللا بن                 التجمر 

     كم الضبي النيسمبورؼ الامعرو  بمبن البيع امن اىل            دمحم بن حامدويو بن الح
 .(77نيسمبور )
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ىذه الينة اشتير بيم جاممعة كثيرة واشتغموا بملتجمرة غير ان جامعم عرفوا                    -:التمجر – 72
بن الخميل التمجر كمن يتجر في البز وسكن                  أحامدبيذا االسم فامنيم ابو عمي 
 .(72نيسمبور وىو امن اىل بغداد )

اىل الرؼ بنيسمبور              إامممبيع التبن والامنسوب الييم التبمن  إلىينة ىذه الام -:التبمن – 73
 .(73وامن القداممء اموسى بن ابي عثاممن التبمن )

امنيم جاممعة ينتسبون ليذه الامينة يقمل ليم فمك فروشمن وليم سو  ينسب             -:الترابي – 74
     الصنعة جاممعة امن العماممء      الييم يبيعون فيو البذور والحبوب والامشيور بيذه 

 (74ذكر ابن اممكوال قمل " ابو بكر دمحم بن ابي الييثم عبد الصامد الامروزؼ )
 الحسن                بيع الجواىر اختص بو جاممعة امنيم ابو دمحم  إلىىذه النسبة  -:الجوىرؼ  – 75

 .(75بن عمي بن دمحم بن عمي الجوىرؼ امن اىل بغداد )
ىذه الحرفة امعروفة في نقد الذىب واشتير بيم ابو دمحم عبد العزيز بن              -:الجيبذ – 76

 .(76الحسن بن عمي الصيرفي الجيبذ امن اىل بغداد )
اموضع واشتير بو               إلىىذه الامينة لامن يجمب الرقيق والدواب امن اموضع  -:الجاب – 77

 .(77هللا بن الامبمرك الاموصمي الجاب )جاممعة امنيم ابو القمسم جمبر بن عبد 
بيع الحبر وعاممو وىو السواد الذؼ يكتب بو والامشيور بيم                إلىىذه الامينة  -:الحبمر – 78

 .(78دمحم بن جمامع الحبمر )
بن دمحم بن                  أحامدابن بيع الحجمرة .والامشيور بيم دمحم  إلىىذه الامينة  -:الحجمرؼ  – 79

 .(79اسحم  الحجمرؼ )
ىذه الامينة اختص بيم دمحم بن ابراىيم بن حامدويو الحسمب البخمرؼ               -:الحسمب – 21

 .(21الفرائضي قيل لو الحسمب لامعرفتو بملحسمب والامقدرات )
الذؼ يحامل الحطب امن الصحراء ويبيعو والامشيور                إلىىذه الامينة  -:الحطمب – 27

 .(27بيم زيد بن عبد الحاميد الحطمب )
              أحامدالداللة في بيع الحامير اوكثرة بيعيم والامشيور بيم  إلىىذه النسبة  -:الحاممر – 22

 (22بن اموسى بن اسحم  الحاممر االسدؼ الكوفي )
الحامص وىو امن الحبوب والامشيور بيم ابراىيم بن                  إلىىذه الامينة  -:الحامصي – 23

 .(23الحجمج بن امنير الحامصي ىذا الرجل كمن يقمي الحامص ويبيعو)
بيع الحنطة والامشيور بيم ابو شيمب اموسى ابن نمفع              إلىىذه الامينة  -:الحنمط – 24

 .(24) (اليذلي )الحنمط
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بيع الحنة وىو نبت يخضبون بو االطرا  والامشيور بيم                 إلىىذه الامينة  -:الحنمئي – 25
 .(25ابو الحسن ىمرون بن امسمم بن ىرامز البصرؼ )

بن نصر                 أحامدالخرز وبيعيم وىم جاممعة امنيم ابو الحسن  إلىىذه الامينة  -:رزؼ الخ – 26
 .(26بن دمحم الزىرؼ الخرزؼ البغدادؼ )

اشتير بيذه الصنعة والحرفة جاممعة امن اىل العراقيين امن ائامة الدين                -:الخزاز – 27
وعماممء الامسمامين فأامم امن اىل الكوفة ابو حنيفة النعاممن بن ثمبت الكوفي امع             
تبحره في العمم وغوصو عمى دقمئق الامعمني وخفييم كمن يبيع الخز ويمكل امنو            

 .(27طمبم لمحال )
ىذه الامينة لامن يبيع الخشب والامشيور بيذه الصنعة جاممعة امنيم سميم                 -:الخشمب – 28

 .(28بن امسمم الخشمب امن اىل امكة )
العبمس                   الخواتيم وىي جامع خمتم والامشيور بيم ابو إلىىذه النسبة  -:الخواتيامي – 29

 .(29دمحم بن جعفر بن دمحم الخواتيامي امن اىل بغداد )
عامل الخل وبيعو والامشيور بيم ابو عمي الحسن بن              إلى إلىىذه الامينة  -:الخال – 31

 .(31عمي الخال الحمواني )
 ىذه الامينة لامن يبيع الخيش وىو نوع امن الثيمب الغميظة امن الكتمن الخشن  -:الخيمش – 37

 (37والامشيور بيم ابو القمسم حديد بن اموسى بن كمامل الخيمش )                
 ىذه الحرفة لامن يتوسط بين النمس في البيمعمت وينمدؼ عمى السمعة امن كل  -:الّدآلل – 32

امن              بن عبدهللا رزيق بن حاميد الدآلل في البزّ  أحامدالحسن  جنس والامشيور بيم ابو           
 .(32اىل بغداد )

دمحم بن         ىذه الامينة لامن يبيع الرقيق يعني العبيد والامشيور بيم ابو ىاممم  -الرقيقي: – 33
 (.33امحب الرقيقي الّدآلل يقمل لو صمحب الرقيق)

بيع الزيت وىو نوع امن االدىمن يكون اكثرىم بملشمم وكذلك               إلىىذه الامينة  -الزّيمت: – 34
جمبو ونقميى ابو صملح ذكوان               إلىبمد والامشيور بيم  إلىجمبو ونقمو امن بمد  إلى

 (.34الزيمت )
   ابوامنصور اساممعيل بن عبد        بيم الزيبق وبيعيم والامشيور  إلىىذه النسبة  -الزيِبقي: -35

 (.35الاممك بن سوار البنمني الزيبقي)
شمذكونو قمل ابو بكر بن امردويو الحمفع االصبيمني                إلىىذه الامينة  -:الشمذوكوني– 36

              اليامن وكمن يبيع ىذه الامّضربمت إلىانامم قيل لو الشمذكوني الن ابمه كمن يتجر 
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والامشيور بيم ابو ايوب سمياممن بن داود بن                الكبمر وتسامى شمذكونو فنسب الييم
 (.36بشر بن زيمد الامنقرؼ البصرؼ الامعرو  بملشمذكوني)

     بيع االشيمءامن الشّعر كملامخاة والامقود والجل واشتير  إلىىذه النسبة  -:الشملنجي – 37
 (.37لجرجمني)اساممعيل بن سعيد الشملنجي الكسمئي   بيذه الامينة جاممعة امنيم ابو ا

                لامن يكتب الصكمك والسجات النيم امشتاممة عمى "الشروط "ىذه الامينة  -:الشروطي -38
فقيل لامن يكتبيم الشروطي واشتير بيم ابو عبد الرحامن دمحم بن اساممعيل بن                  

 (.38ابي عبد الرحامن القطمن الشروطي )
جنس امن الثيمب التي يقمل ليم الشطوية وبيعيم وىي                 إلىىذه النسبة  -:الّشطوؼ  -39

                  بن  أحامدشطم امن ارض امصر والامشيور بيم ابو بكر دمحم بن  إلىامنسوبة 
 (.39ىال الشطوؼ)

        لفضة او يزينون ويبيعون الذىب         ىذه الحرفة لجاممعة يبيعون الذىب بم -الّصرّا : -41
ايضم وذكر الصيرفي فيامم بعد                 ,رفةلذىب امتفمضؤل ويقمل ليم الصيمبم

 (.41بيذه الامينة سعيد بن نفيس الّصرا  )والامشيور 
    بيع الّصرم وىو الذؼ ينقل بو الخفم  والمواك والامشيور  إلىىذه الامينة  -:الّصرام  -47

 (47الصرام )الفرائض   أحامدبن خمف بن عصمم بن بيم جاممعة امنيم ابو الحسن دمحم 
يقمل لامن يبيع اآلواني الصفرية "الّصفمر " وعبيد هللا بن حامران العبدؼ الّصفمر  -:مرفالّص  -42

(42.) 
 (43بيع االواني الصفرية وسمذكر امن اشتير بيذه النسبة ) إلىىذه النسبة  -الصفيرؼ: -43
                                     ىذه الحرفة لبيع الصو  واآلشيمء الامتخذة امن الصو  والامشيور بيم ابو  -:الّصوا  -44

 (.44بن الحسن بن اسحم  بن ابراىيم بن عبدهللا بن الّصوا  ) أحامدعمي بن 
                                                    "ضرب " الدنمنير والدراىم والامشيور بيم ابو عمي عرفة  إلىىذه الامينة  -:الّضراب -45

 (.45بن دمحم بن الغامر الغسمني الّضراب امن اىل امصر )
ىذه                    ويقمل بامصر ودامشق لامن يبيع الكرابيس والثيمب البيض "طمطرؼ" -اّلّطمطرؼ: -46

 (46دامشق) النسبة الييم والامشيور بيم امروان بن دمحم الطمطرؼ امن اىل
بيع الطرايف وشرائيم وىي اآلشيمء الامميحة الامتخذة امن                  إلىىذه الامينة  -:الطرايفي -47

الخشب والامشيور بيم ابو الفضل دمحم بن الحسن بن اموسى بن امعموية                
 (.47الطريفي)

في اصل المغة الطفل             بيع الطفل وىو الطين الذؼ يؤكل و  إلىىذه الامينة  -:الّطفمل -48
السواد والطين الذؼ يؤكل يكون عميو السواد النو يشوؼ عند االكل فيسود          
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ويقولون في ديمر امصر لمذؼ يبيعو الطفمل والامشيور بيذه الصنعة ابو الحسن           
 (.48) بن السرؼ بن الامقرغ بن الطفمل أحامددمحم بن الحسين بن دمحم بن الحسين بن 

"الطين " وظني انو ليس بيع الطين الامملح الذؼ يمكمو النمس           إلىىذه النسبة  -يني:الطّ - 49
 (.49الطيني)والامشيور بيم عبد هللا بن الييثم 

دمحم بن             أحامدبيع "العبمءة"وىو الكسمء والامشيور بيم ابو  إلىىذه الامينة  -العبميي: – 51
 (.51رقندؼ )يحيى العبميي السام

ىذه الصنعة جاممعة              إلىبيع العطر والطيب والامنتسبون  إلىىذه النسبة  -:العَّطمر -57
 (.57كثيرة امن العماممء والامحدثين امنيم ابو حامزة العطمر )

عبد هللا بن سرحمن السعدؼ الغّزال امن              ىذا اسم لامن يبيع الغزل وابو بكر  -زال:الغّ  – 52
 (.52البصرة ) اىل

بيع الكيزان امن الخز  ويقمل لامن يعامل ذلك الفمخراني              إلىىذه الامينة  -الفمخورؼ: – 53
 (.53والامشيور بيم ابو اموسى عيسى بن يونس الفمخورؼ الّراممي )

ر ويوقدونو في             والصفمبيع الفحم وىو الذؼ يستعاممو الحداد  إلىىذه الامينة  -:الفّحمم -54
 (.54الشتمء والامشيور بيم الصنعة حمتم بن راشد الفحمم امن اىل البصرة )

الفسمطيط وىي البيوت امن الشعر والامشيور بيم ابو                إلىىذه النسبة  -مطيطي:الفس -55
 (.55دمحم حجمج بن نصير الفسمطيطي امن اىل البصرة )

بيع الفقمع وعاممو والامشيور بيذه الصنعة ابو دمحم عطمء           إلى ىذه الامينة -:الفقمعي -56
 (.56بن ابي سعد )

بيع الفموس وكمن صيرفيًم واشتير بيم ابو حفص عامرو بن          إلىىذه الامينة  -:الفاس -57
 (.57عمي بن بحر بن كثير السّقمءالفآلس الصيرفي امن اىل البصرة )

ىذه الحرفة عجيبة سامعت القمضي ابم بكر دمحم بن عبد البمقي االنصمرؼ            -:القمفاني -58
ببغداد امذاكرة يقول القمفاني اسم لامن يشترؼ السفن الكبمر الامنحدرة امن الاموصل           

ويكسرىم ويبيع خشبيم وقيرىم وقفميم والقفل الحديد الذؼ فييم يقمل والامصعدة امن البصرة 
الصنعة القمفاني والامشيور بيم ابو ربيع سمياممن بن دمحم بن         لامن يفعل ىذه

 (.58سمياممن القمفاني )
عاممو  إلىاالشيمء والامنتسب اليو اامم القبمن وىو الذؼ يوزن بو  إلىىذه النسبة  -القبمني: -59

فع والامشيور بيم عمي بن الحسين بن  دمحم بن دمحم بن زيمد القبمني الحمالوزن بو  إلىاو 
(59.) 
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بيع القب وىو الامكيمل تكمل بو الغات قملو ابن اممكوال والامشيور  إلىىذه الامينة  -:القبي – 61
 (.61بن ايوب الحراني القبي)بيم ابو سمياممن ايوب بن يحيى 

بيع القتب وىو اكم  الجامل والامشيور بيم عامر بن فروخ القتمب  إلىىذه الامينة  -:القتمب -67
 (.67رة)العبدؼ امن اىل البص

بيع القت وىو نوع امن كآلء تسامى الدواب والامشيور بيم              إلىىذه النسبة  -:القتمت – 62
 (.62ابو يحيى القتمت واسامو عبد الرحامن بن دينمر وقيل زادان امن اىل الكوفة )

حمتم لو  سعد بن عمئذ القرظ الامؤذن الامديني قمل ابن ابي إلىىذه النسبة  -:القرظ -63
صحيحو وانامم سامي القرظ النو كمامم اتجر في شئ وضع فيو فمتجر في القرظ فربح فمزم 
التجمرة فيو روػ عنو ابنو عاممر بن سعد وابن ابنو حفص بن عامر بن سعد وجاممعة امن 

 (.63اوالده نسبوا اليو)
التاميامي اصمو            عاممو والامشيور بيم فرات القزاز  بيع الّقزو إلىىذه الامينة  -:زازالقّ  -64

 (.64امن البصرة .سكن الكوفة )
امن يحفع الذىب الكثير ليبّدلُو بملور  ويتصر  فيو يقمل            إلىىذه الامينة -:القسطمر -65

كيسو كمر .بملعجامية والامشيور بيم ابو دمحم جعفر بن عبد هللا القسطمر         ,لو
 (.65الحّراني  امن اىل حّران )

          القطران وبيعو والامنتسب الييم ابو عبد الرحامن حامدان بن  إلىىذه النسبة  -طرانّي:الق -66
 (.66اموسى بن الجنيد القطراني الورا  الجرجمني )

ابي عبد هللا الحسين بن دمحم بن الفرزد  القطعي قمل ابن               إلىىذه النسبة -:القطعيّ   -67 
الالثيمب الصحمح فقيل لو القطعي وىو كوفي              كمن يبيع قطع الثيمب  :اممكوال

 (.67امشيور امعرو  )
بيع القاميص او القامصمن وىي جامع قاميص والامشيور بيم              إلىىذه الامينة -القاممصّي: -68

     القاممص امن اىل نيسمبور شيخ        القمسم سعد بن ابي ابو الفتح الحسين بن ابي 
 (.68صملح راغب في الخيرات وحضور امجملس العماممء )

القنبط وبيعو والامشيور بيم ابو الحسن دمحم بن الحسين بن           إلىىذه الامينة  -:القنبيطي -69
 (.69خملد القنبيطي امن اىل بغداد )

         القيراط وىو اكبر امن الحبة والامشيور بيم ابو الحسن إلىىذه الامينة  -:القيراطي -71
 (.71بن ابي امقمتل القيراطي) أحامدصملح بن 

بيع الثيمب والامشيور بيم ابو سمياممن ايوب بن سمياممن        إلىىذه الامينة  -:الكرابيسي -77
 .(77االودؼ صمحب الكرابيس)البصرؼ 
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          الكسمء او نسجو او االشتاممل بو ىذه النسبة لجاممعة امن الامشمىير ببيع -:الكسمئي -72
القرّاء ابو الحسن عمي بن حامزة بن عبدهللا بن بيامن بن فيروز          إاممملبسو امنيم و 

امن اىل            االسدؼ الكوفي الامعرو  بملكسمئي النحوؼ امولى بني اسد احد أئامة القّراء
 (.72الكوفة سكن بغداد)

ر بيم ابو عبد الرحامن عبد               بيع الكندر وىو العمك فملامشيو  إلىىذىملامينة  -:الكندرؼ  – 73
 (.73الاممك بن سمياممن الكندرؼ )

          بن عمي  أحامدبيع المبود وىي جامع لبد وعامميم والامشيور بيم  إلىىذه النسبة  -:مدالمبّ  -74
 (.74المّبمد ) بن دمحم

جاممعة كمنوا يبيعون المؤلؤ والامشيور بيذه النسبة امن           إلىنسب ىذه الامينة  -المؤلؤؼ: -75
القداممء ابو سعيد عبدالرحامن بن اميدؼ بن حسمن بن عبد الرحامن المؤلؤؼ امن اىل         

 (.75البصرة امولى االزد )
بيع الاممورد وعاممو واشتير بيم جاممعة امن العماممء الن            إلىىذه الامينة  -الامموردؼ: -76

ض اجداده كمن يعامل او يبيعو امنيم .اقضى القضمء ابو الحسن عمي بن دمحم          بع
 (.76امن اىل البصرة سكن بغداد ) بن حبيب البصرؼ الامعرو  بملامموردؼ

شريكو ويرد امثمو             إلىبمد ويسمامو  إلىالتجمر امن بمد ىذا لامن يحامل اممل  -جّيز:الام   -77
بن دمحم بن            أحامدابي الحسن ,كمن جاممعة امن الامحدثين اشتيروا بيذا امثل اليو
 (.77بن امنصور الامجيز العتيقي الرويمني وىو رويمني االصل ولد ببغداد ) أحامد

    بيع الامنمديل ونسجيم والامشيور بيم ابو الطيب الامنمديمي  إلىىذىملامينة  -:الامنمديمي -78
 (.78الحسن الحيرؼ الامؤذن وكمن امن الصملحين) بن أحامدواسامو دمحم بن 

الامآلء والامآلءة وىو الامرط الذؼ تتستر بو الامرأة اذا خرجت            إلىىذه الامينة  -الامآلئي: -79
بيعو والامشيور بيم,ابو بكر عبد السام بن حرب             إلىوظني ان ىذه النسبة 
 (.79الامآلئي امن اىل الكوفة )

بيع النمطف وعاممو .وابو حفص عامربن دمحم بن ابي بكر             إلىىذه الامينة  -:النمطفي -81
 (.81النمطفي امن اىل امرو)

      ينقد الذىب اشتير بيم جاممعة  النمقد وىو الصيرفي الذؼ إلىىذه الامينة  -:النمقدؼ -87
 (.87امنيم ابو ابراىيم اساممعيل بن عبد الوىمب ) بامرو 

ىذه الامينة لامن يكون داّلاّلفي بيع الجوارؼ والغماممن والّدواب وجاممعة                -:النّحمس – 82
امن العماممء كمنوا يعاممون ىذا وأبمؤىم وابو جعفر دمحم بن سمياممن بن حبيب           

 (.82)الامصيصي نزيل آذنة امن الثغور كمن نخمسم لمفرس 
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ديث وغيرىم وقد يقمل لامن يبيع           ىذا اسم لامن يكتب الامصمحف وكتب الح -الوّرا : -83
ابو عبدهللا اصبغ بن زيد         الور  وىو الكمغد ببغداد الورا  ايضم والامشيور بيم 

 (.83الورا  الجيني امن اىل واسط )
بن دمحم بن            واامم ابو سمياممن آيوبىذه الامينة لجاممعة يزنون االشيمء  -:الوزان – 84

 (.84فرّوخ بن زيمد الوّزان امن اىل الرقة اشتير بملوزن الن كمن يزن القطن )
بيع الوشي وىو نوع امن الثيمب الامعامولة امن االبريسم امنيم           إلىىذه الامينة  -:الوّشمء -85

 (.85ابو يزيد وثيامة بن اموسى بن الفرات الفمرسي الغسوؼ الوشمء )
بيع الموالك وىي التي تمبس في االرجل واشتير بيم ابو                إلىىذه النسبة  -:الآللكمئي -86

الحسين دمحم بن عبدهللا بن دمحم بن العبمس بن الفضل بن ايوب الامقرغ           
 (.86الامعرو  بملالكمئي امن اىل شيراز)

الجواىر وعر  بيم ابو دمحم             بيع اليمقوت وىو شئ امن  إلىىذه الامينة  -:اليمقوتي -87
 .(87اليمقوتي )

 المهن االجتماعية  :المبحث الثاني
 وظني انو يجبر الكسر ويقمل لو الامجبر ايضم عر  بيذه الحرفة ابو الحمرث -الجمبر: -7

 (.88يحيى بن عبدهللا بن الحمرث التاميامي )      
  أحامدالجمامع وىو الامصحف واشتير بيم ابو حبيب دمحم بن  إلىىذه الامينة  -:الجمامعي -2

 (.89بن اموسى الجمامعي الامصمحف كمن يكتب في الجمامع )             
ىذه الامينة لامن يحفع في الصحراء الغمة وغيرىم اخذت امن الجبمنة وىي         -:الجبمن -3

 (.91في)بن عامرو الجبمن الكو  أحامدالصحراء واشتير بيم ابو القمسم عمي بن 
ىذه المفظة لمذؼ يحجم ويحسن صنعو الحجم وابو طيبة الحجمم الذؼ حجم          -:الحّجمم -4

 (.97النبي وابو اسمامة زيد الحجمم )
           الحجر وىي جامع حجرة وىي الدار الصغيرة  إلىىذه النسبة في امم اظن  -:الُحجرؼ  -5

 (.92القمسم الامظفر بن عبدهللا بن بكر بن امقمتل الحجرؼ ) والامشيور بيم ابو
بكر دمحم بن عمي بن عامرو  امن يحفر القبور والامشيور بيم ابوىذىم االسم ل -:الّحفمر -6

 (.93الحفمر الضرير امن اىل بغداد )
 (.94حامل االشيمء والامشيور بيم امشكمن الحاممل ) إلىىذه الينة  -:الحاّممل -7
الحاممم الذؼ يغتسل فيو النمس ويتنظفون وفييم كثرة امنيم ابو  إلىىذه الامينة  -الحاّممامي: -8

 (.95بن عامر الحاّممامي) أحامدالحسن عمي بن 
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             آشيمء امن الطيب يذر عمى الاميت ويستعامل فيو والامشيور  إلىىذه الامينة  -:الحن وطي -9
 (.96بن دمحم بن الحسين الحنوطي الامصرؼ ) أحامدبيم ابو بكر 

الذرع لمثيمب واآلرض والامشيور بيم عدؼ بن ابي عاممرة الذراع  إلىىذه الامينة  -:الذّراع  -71
 (.97الجرامي )

      ابو  امشيور بيملبس القانس التي يقمل ليم الدورقية وال إلىىذه النسبة  -:الّدورقي  -77
 (.98بن ابراىيم بن كثير العبدؼ ) أحامدالعبمس عبدهللا بن 

                صنعة الرامي بملقوس والنشمب اختص بيم جاممعة امن  إلى ىذه النسبة -:الراامي  -72
 (.99العماممء الامطوعين امنيم ابو سعيد دمحم بن العبمس الغمزؼ )

 (711ريمضة الخيل وتقوياميم واشتير بيم حاممد الرائض) إلىىذه النسبة  -:الرائض  -73
صنعة يقمل لو لوببغداد امن يحسن ىذه ا,السبمحة في الاممء إلىىذه النسبة  -:السمبح -74

بن خمف بن ايوب بن شامس السمبح امن اىل  أحامد"السمبح" والامشيور بيم ابو عبدهللا 
 (.717بغداد اممت سنة احدػ واربعين وخامساممئة )

السيمحة والتجوال في الباد وكثرة االسفمر والامشيور بيم ابو  إلىىذه النسبة  -:السميح -75
 (.712بن ابراىيم السميح ) أحامد

ىذه الامينة لامن يغسل الاموتى وىو عبدهللا بن دمحم بن نوح الغّسمل الامروزؼ  -الّغسمل: -76
(713.) 

 
القراءة فمصمة اليامزة  إلىينتسب قراء القرأن لمغير وامن ا  القراءة و  إلىىذه النسبة  -القمرغ: -77

في آخره ويجوز تركو لمتخفيف أالانو اليجوز تشديد يمئو كملقمرغ امن اىل القمرة 
عبدالرحامن نمفع بن نعيم القمرغ الامدني امولى جعونة بن شعوب الميثي والامشيور بيم ابو 
 (.714حميف بني ىمشم )

بن كعب بن سميم القصص والاموعظة وىم جاممعة امنيم دمحم  إلىىذه النسبة  -:القمص -78
 (.715القرظي ابو حامزة القمص وسعيد بن حّسمن قمص اىل امكة )

االوالد بمالبمء يقمل لواحد امنيم القميف القيمفة وىي الحم   إلىىذه النسبة  -:القميفي -79
الامدلجي قمل  والنسبة اليو قميفي وكمنت أسمرير وجيو بتر  فقمل "ألم ترؼ ان امجززاً 

 (.716السمامة وزيد ان ىذه االقدام بعضيم امن بعض )
القسامة لؤلشيمء وآىل البصرة يقولون لمقسمم الرشك والامشيور  إلىىذه الامينة  -:القّسمم -21

 (.717زىر يزيد بن ابي يزيد الرشك القسمم امن اىل البصرة )بيم ابو اال
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ىمرون بن ابي ,امن يقوم بامصملح الامسمجدػ او الحاممم امنيم إلىىذه الامينة  -:القَيم -27
 (.718اليندام واسامو دمحم بن ىمرون القيم الراممي كمن قيم الامسجد الجمامع بملراممة )

ىذه الامينة لامن يكحل العين ويداوييم واشتير بيم ابو سمياممن إساممعيل بن   -:الكّحمل -22
 (.719سمياممن الكحمل البصرؼ )الضبي(.)

النيسمبورؼ وكمن والده يحفع الكُرم ابي عبدهللا دمحم بن كرَّام  إلىىذه النسبة  -:الكراامي -23
 (.771فقيل لو الكرَّام وعملم اليحصون بنيسمبور وىراة ونواحييم )

وتربيتيم والصيد بيم واشتير بيم إبراىيم بن ,حفع الكاب إلىىذه النسبة  -:بزؼ الكا -24
 (.777حاميد الكابزؼ النحوؼ البصرؼ )

ذه الامينة لامن يعر  الطب ويعاممو ويتطبب واشتير بو حاممعة امنيم ابو ى -:الامتطبب -25
الرازؼ دمحم الحسن بن دمحم بن نصر بن حامدويو بن نصر بن عثاممن بن الوليد بن امدرك 

 (.772الامتطبب امن اىل الرؼ )
عر  بيذه الصنعة ابو عبد الرحامن الامجبر إنامم قيل لو الامجبر النو كمن قد  -:الامجّبر -26

 (.773انكسر فجبر وكمن امن اوالد عامر بن الخطمب )رض(.)
واشتير بيذا االسم ابو الحسن عمي بن دمحم  ,ىذا االسم لامن يحمق الشعر -:الامُزين -27

 (.774ملامزين امن اىل بغداد )الصوفي الامعرو  ب
الامصمحف وىي جامع امصحف والامشيور بيم ابو داود  إلىىذه النسبة  -:الامصمحفي -28

 (.775سمياممن بن سميم الامصمحفي وقيل ان سمياممن كمن امن اىل بمخ )
 

الامغني كمن يغني غنمء  الغنمء والامشيور بيم ربمح بن الامفتر  إلىىذه النسبة  -الامغّني: -29
 (.776النصب وىو نوع امن الحداء )

عامران اموسى بن ىمرون بن  اكراء الدواب واشتير بيم ابو إلىىذه النسبة  -:الاُمكمرؼ  -31
 (.777برطق الامكمرؼ )

كثروا  النمس إذ إلى امممىذه المفظة )قيل( لامن يكبر في الجواامع ويبمغ تكبير اإل -الامكّبر: -37
 (.778وابو غملب دمحم بن عمي بن الداية الامكبر البغدادؼ ) ,ماممووقفوا بعيدا عن اإل

    تعميم الخط وامن يحسن ذلك ويعمم الصبيمن الخط واالدب إلىىذه النسبة  -الاُمكتب: -32
ويقمل آبو سملم الامكتب الكوفي كمن امكتب النخع  (والامشيور بيم ابو سملم )توبة بن سملم

(779.) 
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امن ينمدؼ عمى االشيمء التي تبمع واالشيمء  إلىىذه النسبة ىذه النسبة  -:الامنمدؼ -33
بن اموسى بن دمحم العمبد  أحامدوالامشيور بيم ابو بكر  الامفقودة )التي يطمبيم اربمبيم(

 (.721الامنمدؼ امن اىل نيسمبور )
يعر  عمم النجوم ويقول بو وفييم كثرة وامن الامحدثين ابو الفتح  ىذا لامن -الامنجم:  -34

 (.727ابي امنصور الامنجم امن اىل بغداد ) (يحيى بنبن عمي بن ىمرون بن ) أحامد
ىذا االسم لامن يعمم الصبيمن والنمس االدب والمغة والامشيور بيم صملح بن  -:الامؤدب -35

 (.722كيسمن الامؤدب امولى بني غفمر امن اىل الامدينة )
الشيور وقمل  ئكمن ينس الذؼ ىذا لقب القماّمس وقيل لو النمس النو ىو -النمسّي: -36

 (.723بعضيم نمسي الشيور القماّمس )
ىذه المفظة لجاممعة امن نقمد الحديث وحّفمضو لقبوا بو لنقدىم وامعرفتيم   -:الّنمقد -37

بوا عثاممن عامروا بن دمحم بن ا ,ذلك العامل امنيم إلىفنسبوا  ثّواوجاممعة امن الصيمرفة حد
 (.724بكير بن سمبور النمقد )

نقط الامصمحف ويقمل لو النقمط والامشيور بيم دمحم بن عامران  إلىىذه النسبة  -:النمقط -38
 (.725النمقط البصرؼ امن اىل البصرة )

نقط الامصمحف والامشيور بيم ابو توبة دمحم بن يعقوب النقمط  إلىىذه النسبة   -:الّنقمط -39
 (.726البمخي الامقرغ كمن امن اىل القرأن والعمم وكمن ينقط الامصمحف )

 الرسمية الحكومية المهن :المبحث الثالث
والامشيور بيم بمد  إلىالبريد وىو الذؼ ينفذ بملسرعة امن بمد  إلىىذه النسبة  -البريدؼ: -7

 (.727البريدؼ ) أحامدابو عبدهللا الحسن بن عبدهللا بن 
واشتير بيم ,ىذا االسم لامن يقعد عمى البمب ويامنع النمس امن الدخول والخروج -:البّواب -2

بن يعقوب البواب الامقرؼ امن اىل بغداد  أحامدالحسين عبيد هللا بن  جاممعة امنيم ابو
(728.) 

ىذه الامينة امن كمن يحجب والامشيور بيم ابو الوفمء دمحم ابن بديع بن عبدهللا  -:الحمجب -3
 (.729الحمجب امن اىل اصبيمن)

ىذه المفظة اشتير بيم الخصيمن الذين يكونون في دور الامموك وعمى آبوابيم  -:الخمدم -4
الخمدم آبو اليواء نسيم بن عبدهللا الخمدم ,قمل لكل واحد امنيمييختصون بخدامة الدار .فو 
(731). 

الخمزن ىذه النسبة لجاممعة امنيم كمن خمزن الكتب وامنيم خمزن االاموال فأامم ابو عبدهللا  -5
 (.737بن اموسى )الخمزن الرازؼ القمضي ابن اخي عمي بن اموسى(القامي ) أحامددمحم بن 
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والامحدثين ىذه النسبة إاػ الخطمبة عمى الامنمبر وفييم كثرة امن العماممء  -:الخطيب -6
بن اميدؼ الخطيب  أحامدبن عمي بن ثمبت بن  أحامدوالامشيور امنيم ابو بكر 

 (.732الحمفع)
ىذا لقب وزير الامأامون واسامو الحسن بن سيل كمن نصرانيًم أسمم عمى  -:ذو الرئمستين -7

الرجمل وكفمتيم رتب اامور الخافة في خراسمن والعرا  تامكن  يده وكمن امن اىل الدىمت
نامم لقب بذؼ  إلىامن الامأامون حتى نقم عميو وآامر بقتمو بسرخس في توجيو  العرا  وا 

 (.733الرئمستين )
الامموك ويكون سفيرًا بينيم  إلىالرسول وىو الذؼ كمن يترسل   إلىىذه النسبة  -:الُرسولي -8

 (.734تسب يعامل ىذا العامل امنيم ابو نصر عبيد هللا )وكأن واحدًا امن أجداد الامن
السماممني كمن عمى امظملم بخمرػ ()بن اسد أحامدوابنو ابو يعقوب اسحم  بن  -:السماممني -9

 (.735حدث عن ابيو )
حفع الستور  إلىالستر وجامعو الستور وىذه النسبة اامم  إلىىذه النسبة  -:الستورؼ  -71

او حامل استمر الكعبة والامشيور بيم ابو الحسن والبوبيو عمى اممجرت بو عمدة الامموك 
 (736عمي بن الفضل بن ادريسبن الحسن السمامرؼ الستورؼ )

ىذا االسم لامن يعر  العسكر ويحفع ارزاقيم ويوصميم إلييم ويعرض  -:العمرض -77
ذلك واشتير بو .ابو صملح دمحم بن دمحم بن عيسى بن  إلىذا احتيج العسكر عمى الاممك إ

 .(737سمياممن العمرض ) عبد الرحامن بن
ىذه المفظة لامن يعامل بملعّرادة وىو يرامي امنو الحجر امن الحصون والثغور  -:العّراد -72

لييم امتخذة امن الخشب واشتير بو ابو عيسى  بن دمحم بن اموسى البغدادؼ  أحامدوا 
(738.) 

بن الحسن  أحامدالفمك وامعرفتو وحسمبو وعر  بيم ابو بكر  إلىىذه النسبة  -:الفمكي -73
 (.739بن القمسم بن الحسن بن القمسم بن الحسن بن عمي الحمسب الفمكي اليامذاني )

بمد ولعل بعض اجداد الامنتسب  إلىىذا اسم لامن يحامل الكتب بسرعة امن بمد  -:الفيج -74
بن طمىر الفيج امن  أحامدبن الحسن بن  أحامدإليو يعامل ىذا والامشيور بو ابو الامعملي 

 .(741لبّز وكمن رجًا صملحًم)ااىل بغداد كمن يبيع 
واول امن عر  بيم أول قمضي بملكوفة  القضمء بين النمس إلىىذه النسبة  -القمضي: -75

سماممن بن ربيعة البمىمي التاميامي وىو اول قمضي استقضي بملكوفة فامكث بيم اربعين 
ي يوامم اليأتيو خصم وكمن واله عامر بقضمء الكوفة ويقمل لو سماممن الخيل وقد ذكرنمه ف

 (.747الخيل )
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ويتقداميم واشتير بيم خزيامة بن حمزم النيشمي  رىذا االسم لامن يقود العسك -:القميد -76
القميد وكمن لو تقدم وامنزلة عند الخمفمء ببغداد ودّرب خزيامو إليو ينسب ولعل اصمو امن 

 (.742حين وفمتو ) إلىخراسمن إالانو نزل بغداد واقمم بيم 
عامل االحتسمب وىو يأامر النمس بملامعرو  وينيى عن  إلىىذه النسبة  -:الامحتسب -77

 (.743الامنكر والامشيور بيم آبو عبدهللا دمحم بن الحسن بن يحيى بن االشعث النجمرؼ )
الامدير ىذا االسم لامن يدير السجات التي حكم القمضي عمى الشيود حتى يكتبوا  -78

واشتير بيم ابو  دير(شيمداتيم عمييم ويقمل ببغداد ليذا الرجل في ديوان الحكم )الام
 (.744الامدير امن اىل بغداد )اح الحسن عمي بن دمحم بن عمي بن دمحمبن الّطرّ 

ىذا االسم لامن يزكي الشيود ويبحث عن حمليم ويبمغ القمضي حمليم واشتير  -:الامزّكي -79
إبراىيم بن  ابو اسحم  ,بيذا بنيسمبور بيت كبير فييم جاممعة امن الامحدثين الكبمر امنيم

 (.745دمحم بن يحيى الامزكي شيخ نيسمبور في عصره )
بن  أحامدو  ,عامل الامظملم وىو ترفع إليو الظااممت فيدفعيم إلىىذه النسبة  -:الامظملامي -21

 (.746سمامة الامدائني الامظملامي كمن صمحب الامظملم )
م الامقيمسي الامقيمس وعر  بيم ابو الرداد عبدهللا عبد السا إلىىذه النسبة  -الامقيمسي: -27

 (.747"صمحب الامقيمس بامصر" امن اىل امصر )
ىذا االسم لنمئب الحكم في القرػ والسواد يكمتبو القمضي امن  البمد إليو في  -:الاُمكمتب -22

والامشيور بيم الفقيو  ,اكثر امم يقمل في نواحي نيسمبور قطع الخصواممت وفعميم )وىذا(
 (.748ي الامكمتب النوشمني )ابو اموسى عامران بن اموسى الحصين بن نوشمن الخبوشمن

إنشمء الكتب الديوانية والرسمئل والامشيور بيم األستمذ ابو  إلىىذه النسبة  -الامنشئ: -23
 (.749بن عبدالصامد الامنشئ االصبيمني صدر العرا ) اساممعيل الحسين بن عمي

ىذه النسبة لجاممعة كمنوا يؤذون في الامسمجد امنيم بال الحبشي امؤذن  -:الامؤّذن -24
ابو بحيى زربي بن عبدهللا الامؤذن امسجد  ,وجاممعة كثيرة امنيم )امسجد(رسول هللا )ص(

 (.751.)(ىشمم بن حسمن )امولى ىند بنت الاميّمب
الامنمشير والكتب الواردة امن الحضرة فعّرب  نمامة وكمن يقرأ إلىىذه النسبة  -:النمامقي -25

بن دمحم بن عبدهللا بن الميث  أحامدوالامشيور بيم ابو الحسن عمي بن  وجعل نمامقمً 
 (.757النمامقي الفصمل امن اىل نيسمبور )

ىذه المفظة صمرت لقبًم لامن يدير الاممك ويصدر الاممك عن رايو واول امن لقب  -:الوزير -26
 (.752بيذا االسم ابو سمامة حفص بن سمياممن الخال بملعرا  قيل لو وزير آل دمحم )
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 لهوامشا
 الهامش ت الهامش ت
  728ص  3ج  ,م.ن 39 54ص7,ج نسمبالسامعمني ,األ 7
 217ص  3ج  ,م.ن 41 71ص 7جالامصدر نفسو ,  2
 217ص  3ج ,م.ن 47  87ص  7ج ,م . ن 3
 218ص  3ج ,م.ن 42  739ص  7م .ن ,ج 4
 219ص  3ج ,م.ن 43  741ص  7ج,م .ن 5
 )لم يذكر شيئًم(276ص  3ج ,م. ن 44  277ص  7ج,م.ن 6
  235ص 3ج  ,م.ن 45  274ص  7ج,م .ن 7
  242ص  3ج ,م.ن 46  221ص  7م . ن , ج 8
 267ص  3ج,م .ن 47  239ص  7م .ن , ج 9

  267ص  3ج,م.ن 48  319ص  7ج ,م . ن 71
  284ص  3ج ,م. ن 49  374ص  7م .ن , ج 77
  317ص  3ج  ,م.ن 51  321ص  7م .ن ,ج 72
  351ص  3ج,م.ن 57 324ص  7ج ,م .ن 73
  398ص  3ج,م. ن 52 331ص  7م .ن , ج 74
  422ص  3ج  ,م. ن 53 462ص  7ج ,م .ن 75
  433ص 3ج ,م. ن 54 467ص  7ج ,م . ن 76
  456ص 3م.ن ,ج 55 471ص  7ج,م .ن 77
  462ص 3ج,م.ن 56  76ص  2م .ن ,ج 78
  473ص  3ج,م.ن 57  27ص  2ج,م . ن 79
  73ص 4ج ,م.ن 58   56ص  2ج ,م .ن 21
  78ص 4ج,م.ن 59   68ص  2ج  ,م . ن 27
  22ص 4ج,م.ن 61  87 ص2ج ,م .ن 22
  23ص  4ج,م.ن 67   89ص  2م .ن , ج 23
  23ص  4ج,م.ن 62  94ص  2م . ن ,ج  24
  38ص  4ج,م.ن 63  97ص  2م . ن ,ج  25
  49ص  4ج ,م.ن 64  745 2ج ,م . ن 26
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 الهامش ت الهامش ت
  53ص 4ج,م.ن 65 753ص 2ج  ,م .ن 27
  69ص  4م.ن,ج 66 .759ص  2م . ن , ج 28
  77ص 4ج ,م. ن 67 786ص  2ج ,م .ن 29
  81ص  4ج,م.ن 68 795ص  2ج ,م .ن 31
  85ص 4م.ن, ج 69 797ص  2ج ,م . ن 37
 712ص  4م.ن,ج 71 259ص  2ج ,م .ن 32
 731ص  4ج,م.ن 77 321ص  2ج ,م . ن 33
 747ص 4م.ن, ج 72 386ص  2ج ,م .ن 34
 771ص  4ج,م.ن 73 388ص  2ج ,م . ن 35
 785ص  4م.ن,ج 74  92ص  3ج  ,م.ن 36
 796ص  4م.ن, ج 75 99ص  3ج,م . ن 37
 227ص  4م.ن , ج 76  723ص  3ج ,م .ن 38
 348ص 4م.ن,ج 778 236ص  4م.ن,ج 77
 348ص  4م.ن, ج 779 356ص  4ج,م.ن 78
 356 ص 4م.ن,ج 721 381ص4ج,م.ن 79
 359ص 4م.ن,ج 727  395ص 4م.ن,ج 81
 368ص  4م.ن,ج 722 397ص  4ج,م.ن 87
 394ص  4م.ن,ج 723 419ص 4م.ن,ج 82
 396ص 4م.ن,ج 724 475ص 4م.ن,ج 83
  397ص 4م.ن,ج 725 482ص 4م.ن,ج 84
 437ص  4م.ن,ج 726  488ص 4م.ن,ج 85
 236ص  7م.ن,ج 727  521ص  4م.ن,ج 86
 294ص  7م.ن,ج 728 524ص  4م.ن,ج 87
  76ص  2م.ن,ج 729  373ص  7م.ن,ج 88
  778ص  2م.ن,ج 731 379ص7م.ن,ج 89
  727ص 2م.ن, ج 737 383ص 7م.ن,ج 91
  777ص  2ج,م.ن 732 28ص 2م.ن,ج 97



 أ . م .د . ظفار قحطان عبد الستار الحديثي مجلة آداب الفراهيدي                    المهن عند السمعاني  
 م9102( آذار 73العدد )                   القسم الثاني األنسابفي كتابه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

213 

 الهامش ت الهامش ت
  273ص  2م.ن, ج 733  28ص 2ج,م.ن 92
  371ص  2م.ن,ج 734 69ص2ج ,م.ن 93
 9ص  3م.ن, ج 735 87ص 2ج,م.ن 94
  21ص 3م.ن,ج 736 82ص 2ج,م.ن 95
 291ص 3م.ن,ج 737 712ص 2م.ن,ج 96
 337ص  3م.ن,ج 738 269ص 2ج,م.ن 97
 464ص  3ج,م.ن 739 247ص 2م.ن,ج 98
  474ص 3م.ن,ج 741 285ص 2م.ن,ج 99

 77ص 4م.ن,ج  747 288ص 2جم.ن, 711
  75ص  4م.ن,ج 742 5ص 3ج,م.ن 717
 24ص  4م.ن,ج 743 72 ص 3م.ن,ج 712
  256ص 4م.ن ,ج 744  714ص  3م.ن,ج 713
 285ص 4م.ن, ج 745  7 ص 4م.ن,ج 714
 321ص 4م.ن,ج 746 71ص  4م.ن,ج 715
 747ص 4م.ن, ج 747 7 5ص 4م.ن,ج 716
 347ص 4ج,م.ن 748  52ص 4م.ن,ج 717
 367ص 4ج,م.ن 749 716ص 4م.ن,ج 718
  368ص 4ج,م.ن 751 728ص 4م.ن,ج 719
 397ص  4م.ن,ج 757  732ص 4م.ن,ج 771
  484ص 4م.ن,ج 752 779ص  4م.ن,ج 777
   226ص 4ج,م .ن 772
   232ص 4م.ن,ج 773
   288ص 4م.ن,ج 774
   316ص 4ج,م.ن 775
   336ص 4م.ن,ج 776
   347ص 4م.ن,ج 777
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 الخالصة 
والامحدثين والفقيمء لتدوين الامين عنصرا ىمامم امن عنمصر النسبة ليؤالء العماممء كمنت      

       .ي في الزراعة والصنمعة والتجمرة وتسجيل نشمطيم الاميني واالقتصمدؼ والاممل اخبمرىم
وتنوع االعاممل التي كمنت ىذه الامين وانتمجيم  صنم ويتضح انيم اامتينوا امختمف األ     

ي بغية التغطية الحتيمجمتيم الامعمشية وتوفير سبل الرفمىية لمفرد ساامتتحرك في السو  اإل
 ي .سااماإل
نيم كمنت تسد رامق الامحدثين والفقيمء والعماممء وتغنييم عن طمب الامعمش امن أ فضًا عن    

التي يرغبون فييم ويعتقد  صنم ولذلك كمنوا احرار واظيروا حرية كبيرة في االبداع بمألالدولة .
 انو يستطيع ان يوفر الواقع الامعمشي لكمفة افراد الامجتامع .

ية ولنيوض النظمم ساامية واالىامية العمامية لحركة الثقمفة اإلوامن ىنم ظيرت القيامة الفكر      
 ية العظامى .سااماالقتصمدؼ لمدولة اإل

 قائمة المصادر والمراجع 
  -:األوليةالمصادر 
 الحمفع ابي سعد عبد الكريم بن دمحم بن امنصور الخراسمني  اممماإل -:السامعمني

 ىـ( 562الامروزؼ التاميامي السامعمني )ت               
 حا   أحامدقدم ليل  -:نسمباأل -7

 لبنمن  –التراث العربي بيروت  إحيمءدار           
 أجزاء . 4م(,  7999 -ىـ 7479 7)ط       


