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 المقدمة

        في قراءتي لمبحث القيـ لمدكتكر ناجى معركؼ عف 

، كقفت عمى ذلؾ الجيد الكبير كاألثر  اإلسالميةعركبة المدف 

الحضارم العظيـ الذم تركو لنا األجداد كالذم ال يزاؿ قائما حتى 

اآلف متمثال بالعدد الكبير مف المدف العربية التي أقاميا العرب 

المسممكف في كؿ مكاف حمكا بو مف شرؽ األرض كغربيا ، 

كالحقيقة إف اسـ كؿ مدينة كردت في البحث ىي بحاجة إلى 

. دراسة عممية جادة تنتظر مف يقـك بيا 

      كلكنى خالؿ تصفحي لمبحث لـ أجد عّباداف فيو  ، رغـ 

 ، كلعؿ السبب في اإلسالـفي   عّباداف مف المراكز المحدثةإف

تمدني   نشكءىا كمركػػزإفعدـ ذكرىا في البحث أعاله يرجع إلى 

لـ يكف  بالسرعة التي ظيرت فييا المراكز األخرل ، كىذا ما 

 دراستيػػا إلىدفعني 
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 ككشػؼ اإلسالميكتسميط الضكء عمى دكرىا في حقبة التاريخ 

اهلل أف يجعؿ ىذا العمؿ خالصا  النقاب عف ىكيتيا  ، اسػأؿ

 .  لكجيو الكريـ 

 

جاسـ ياسيف الدركيش . د .                           أ 
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 الموقع-  1

 30,20     تقع عّباداف جنكب مدينة البصرة عمى خط عرض 

 )) أنيا إلى ، كأشار ياقكت (1) شرقا 48,16شػماالن كخط طكؿ 

 قاربت البحر إذاتحت البصرة قرب البحر الممح فأف دجمة 

انفرقت فرقتيف عند قرية تسػمى المحرزم ، ففػرقة يركب منيا 

 ناحية البحريف نحك بر العرب كىي اليمنى ، فأمى اليسرل إلى

 سػيراؼ كجنابة كفارس فيي مثمثة الشكؿ إلىيركب منيا 

  . (3)( (كعّباداف في ىذه الجزيرة  التي بيف النيريف

 ))نو إ     كيذكر المقدسػي الطريؽ بيف البصرة كعّبػاداف بقكلو 

 إلى ثـ (5) بياف مرحمة إلى ثـ (4) األبػمة بريديػف إلىمف البصرة 

 بينيا كبيف أف إلى اإلدريسي ، فيما يذىب (6)( (عّباداف مرحمة 

 (8) ، كيقدرىا الحميرم باثني عشر فرسخان (7)( (البصرة مرحمتاف 

 .
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رض سػبخة قميمة أ عّباداف ىي أعالىا     كالجزيرة التي تقع في 

البحر المالح عمييا كخصكصان في كقت  الزرع كذلؾ لغمبة مػاء

 ))خسرك   ، فيذكر ناصرأراضيياغمب أالمػد حيث يغمر الماء 

قؿ مف أنو يبتعد عنيا أ الماء يبمغ سكرىا كقت المد كما أف

  ، كليذا كصؼ ياقكت مكضعيا بقكلو(9)( (فرسخيف أثناء الجزر

 ، فاقتصر (10) ((كىي مكضع ردمء سبخ الخير فيو  )) :

 األىاليانتاجيا الزراعي عمى بعض نباتات الحمفاء التي استغميا 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   .  (11)ىناؾ في صناعة الحصر 

التسمية والنشأة  - 2

 ، (12) اإلسالـ        عّبػاداف مف المػراكز التمدنيػة المحدثػة في 

 كجكد إلى أشارتفالدراسات التي تناكلت تاريخ المنطقة القديمة 

ككذالؾ جزيرة  (ابكلكجكس)كاألبمة  (خاراكس ، المحمرة)الكرخة 

، كلعؿ انغمار المنطقة بالميػاه بيف الحيػف كاألخر كقمة ( 13)خارؾ 
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 تكفر مساحات مف األراضي فضالن عف ، أرضياخصكبة 

المرتفعة كالخصبة في المناطؽ المحيطة بيا جعميا غير ميمة 

. في تمؾ الحقبة 

 العرب المسمميف لممنطقة كتأسيس مدينة فتح   كلكف بعد 

 التي شيدت تكسعان كبيران بسبب نزكؿ 635/ ىػ14 سنةالبصرة 

 فتكح كبيرة مف القبائؿ العربية فييا التي اشتركت في أعداد

 ، أف قاـ العرب البصريكف (14)المشرؽ كاتخذت البصرة مقران ليا 

عمار كاسعة ألراضي المنطقة أبتدأت منذ خالفة عثماف إبحػممة 

حيث عممت  (ـ655-643/ ىػ35 -23) (رض)بف عفاف 

  األىالي مقابؿ استصالحياإلى األراضي إقطاعالخالفة عمى 

كقد فرضت الخالفة عمييا العشر ألنيا كما يقكؿ يحيى بف ،  (15)

رض عشر ألنيا استخرجت مف انيار الخراج أ  أرضيا )) :آدـ
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ألف البطائح تقطع ما بينيا كبيف دجمة كشربيا مف البطائح كمف 

 . (16)((  رض الخراجأالبحر كالبطائح كالبحر ليسا مف 

 أك سباخا إما البصرة أىؿ أراضيغمب أ       كلما كانت 

، لذا احتاجت عممية استصالحيا الى  (17)بطائح مغمكرة بالمياه 

 مكات يفرض عمييا العشر أراضي أراضيياجيكد اضافية كعدت 

 ذركتيا األراضي إقطاع، كقد كصمت عممية  (18)بعد تعميرىا 

خذ العرب أفي العصر األمكم كذلؾ بسبب األىمية الكبيرة التي 

 كأصبحت بعد فتكر حركة الفتكحات لألرضالمسممكف يكلكنيا 

 كمصدران ميمان لمثركة في المجتمع العربي االقتصاد أساسالزراعة 
.   آنذاؾ(19)

 األرض التي عرفت فيما بعد أف      كيشير البالذرم الى 

-65) األمر الخميفة عبد الممؾ بف مركاف أكؿبعّباداف اقطعيا 

لحمراف بف أباف مكلى الخميفة عثماف بف  (ـ705-685/  ىػ86
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 أبيو حمراف حصؿ عمييا  مف زياد بف أف أك ، (20) (رض)عفاف 

كلكف البالذرم يقمؿ مف قيمة الركاية الثانية بكممة قالكا ،  ،

الممؾ بف   حمراف حصؿ عمييا مف قبؿ الخميفة عبدأفكيرجح 

 . (21) مركاف

      كيبدك أف حمراف كاف يفتخر بأنو مف مكالي الخميفة عثماف 

كقد  عمى الرغـ مف أنو عربي ينتسب الى النمريف قاسط ، (رض)

ىػ 95-75)كاف كالي العراؽ آنذاؾ الحجاج بف يكسػؼ الثقفػي 

عباد بف ))ينكر عميو ذلؾ فقاؿ يكمان كعنده  (ـ694-713/

يقكؿ حمراف لئف انتمي الى العرب كلـ   ما :الحصيف الحبطي

 ، فخرج عباد مف ق عنؽألضربفمكلى لعثماف .  …أباه أفيقؿ 

عند الحجاج مبادران فاخبر حمراف بقكلو ، فكىب لو غربي النير 

 كذلؾ مكافئة (22)((لى ّعباد بف الحصيف إكحبس الشرقي فنسبت 

. ألمره خبره بما نكل لو الحجاج لالحتياط ألو عندما 
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 اسـ عّباداف مشتؽ أف عّباد بف الحصيف الذم يرجح أما       

فيك مػف رجاالت بني تميـ المشػيكريف  –نرل سكما  –مف اسػمو 

 ، كعمى الرغـ مف أنو كاف (23) األمكمفي البصرة في العصر 

نو فيما يبدك أ إال، (24) مصعب بف الزبير في البصرة أنصارمف 

بعد القضاء عمػى حركة مصعب تمكف الخميفة عبد الممؾ بف 

مػركاف مف اكتسػابو الى جانبو حيث نػراه مف المالزميف لكالي 

 أليو الدكلة أككمت، كقد  ( 25) العراؽ الحجاج بف يكسؼ الثقفي

األمكية القياـ ببعض المياـ األمنية في جنكب البصرة كذلؾ 

، الذيف زاد ( 26)لحمايتيا مف ىجمات بعض القراصنة البحرييف 

نشاطيـ آنذاؾ بسبب انشغاؿ الدكلة بحركة ابف الزبير مما دفػع 

الحجاج بف يكسؼ الثقفي الى العمؿ عمى بناء عدد مف السفف 

 السفف في البصرة أجرل مف أكؿنو أفي البصرة حيث ذكػر 

 . (27)ككانت سفنو مدىكنة كمسطحة كغير ذات جؤجؤ 



 

 

11 

11 

      كقد اتخذ عباّد بف الحصيف مف الجزيرة الكاقعة جنكب 

تتجمع  (رباطان  ) مركزان أبافالبصرة كالتي كىبيا لو حمػراف بف 

فيو قكاتو البحرية كذلؾ كخط دفاعي متقدـ لحماية البصػرة مف 

  : البالذرم الى ذلؾ بقكلوأشارىجمات القراصنة البحرييف ، كقد 

 ، كيبدك (28)( ( مف رابػػط بعّباداف عّباد بف الحصيف أكؿ )) إف

 أكؿ ذلؾ الرباط اكتسب اسمو مف اسـ عباّد بػػف الحصيف فيك أف

رض تمؾ الناحيػة ىي قطيعتو فقيػؿ ليا أ أفمف رابط فيو ، كما 

 عّباد ليككف اسـ إلىلحاؽ األلؼ كالنكف إ أما ، (29) (عّباداف)

 سمكا مكضعان إذا أنيـ )) إذ البصرة أىؿليقطيعتو فيك مف لغة 

 ، (30)( ( كنكنان ألفان  صفة يزيدكف في آخره أكلى رجؿ إ نسبكه أك

 اشتقاؽ اسـ عّباداف مف عّباد بف الحصيف أفكد البكرم عمى ؤكم

. ( 31) ((كىي حصف منسكب الى عّباد الحطي  ))  :بقكلو
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الذيف كانكا  (بالضـ  )      كىناؾ مف ارجع تسميتيا الى الُعّباد 

 بيا فيما ألحقت ىذه الصفة أفكيبدك   ،(32)منقطعيف فييا لمعبادة 

 تحكلت مف رباط ينزلو المقاتمكف لمجياد الى رباط ينزلو أفبعد 

سيأتي بيانو  العّباد مف الزىاد كالمتصكفة المنقطعكف لمعبادة كما

 .

     كعميو فأف عّباداف مف حيث النشػػأة كانت ذات كظيفة 

 في أنشأت نقطة عسكرية بحرية متقدمة أكؿ تعد إذعسػكرية 

 أفالبصرة لغرض تأميف الحماية ليا مف جية البحر ، كما يمكف 

 في العصر تككف النكاة األكلى لمقكة البحرية العربية في العراؽ

. اإلسالمي 

   أما عف تاريخ نشكءىا ، فالراجح أف ذلؾ في بداية عيد 

الحجاج بف يكسؼ الثقفي ، ألف أرض عباداف كحسب ركاية 

البالذرم أعاله أقطعيا الخميفة عبد الممؾ بف مركاف لحمراف 
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ىػ 65بسبب كالءه ليـ ، كلما كانت خالفة عبد الممؾ بدأت سنة 

ـ فيذا يعني أف حمراف حصؿ عمى أرض عباداف 685/ 

ـ كىي السنة 694/ ىػ75 ك 685/ ىػ65كقطيعو بيف سنتي 

التي تكلى فييا الحجاج البصرة كالعراؽ ، كعندما اختمؼ مع 

الحجاج ككقؼ عباد بف الحصيف إلى جانبو كىبو أرض عباداف 

فنزليا ، كلما كاف عباد صاحب شرطة الحجاج آنذاؾ عندئذ 

نزليا كأخذ يمارس سمطتو فييا بمراقبة البحر ، كعميو فنحف نرجح 

.   ـ 694/ ىػ 75أف نشأة عباداف كاف في حدكد سنة 

                                                                         ادانععّ    هوية-3 

 ، كقد اإلسالـمّر بنا أف عّباداف مف المراكز المحدثة في     

 سنة ةبناء البصر بتكسع مدينة البصرة ، فبعد إنشاؤىاارتبط 

 األراضي الكاقعة فتحـ باشر القائد عتبة بف غزكاف ب635/ىػ 14

ـ قكة 636/ ىػ15 سنةفأرسؿ في أكاخر  (األحكاز)في شرقيا 
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بقيادة المغيرة بف شعبة الذم افمح في دخكؿ سكؽ األحكاز ، 

 دىقانيا المدعك أف إال، ( 33)كأضطر أىمو عمى عقد الصمح معػو 

 أبكنكث الصمح بعد ذلؾ مما دفع كالي البصرة الجديد  (البيركاف)

 األحكاز فتح فييا مف (34) يجرد حممة تمكف أفمكسى األشعرم 

 تمقاىا مف الخميفة عمر بف الخطاب أكامرعنكة كذلؾ بناء عمى 

 سنة األحكاز تـ في فتح أف، كيشير خميفة بف خياط الى  (رض)

 الكاقعة األراضيصبحت جميع أ ، كبذلؾ (35)ـ 639/  ىػ18

 الخميج رأسشرؽ البصرة كالممتدة عمى جانبي شط العرب حتى 

  . اإلسالمية العربي تحت السيادة العربية

 الكجكد ، رأل الخميفة إلىسـ عّباداف ا      كقبؿ أف يظير 

 العراؽ مف سيطرة فتحبعد أف تـ  (رض)عمر بف الخطاب 

الفرس أف يقكـ بعممية مسح ألرض السكاد كذلؾ لتنظيـ عممية 

رض أجباية األرض ، فقاـ الخميفة بتشكيؿ لجنة تكلت مسػح 
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 المسح شمؿ أفالسػكاد كقػد اتفقت  معظػـ المصادر عمى 

، كما ( 36) عّباداف جنكبان إلىاألراضي الكاقعة مف حمكاف شماالن 

 تشيػر الى أف عّبػاداف ىي أيدينا معظـ المصادر التي بيف أف

 طكؿ أفبف رستة يشير الى اآخر حّد العراؽ مف الجنكب ، ؼ

 عّباداف كىك مائة كخمسػة كعشركف إلىمف العمث  ))العراؽ 

مف بمد ))، كيذكر الخطيب البغدادم أف العراؽ ( 37) ((فرسخا 

كيشير ابف تيمية الى أف عّباداف ىي مف  ،( 38)( عّباداف إلى

، كمػا أف القزكيني يحدد ( 39 )رض العراؽ كأحد ثغكره الجنكبيػةأ

 ، كيجعؿ حمد (40)(( عّباداف إلىالمكصؿ  ))طكؿ العراؽ مف 

ف طكؿ  إ)) يقكؿ  إذاهلل مسػتكفي قزكيني عّباداف مف العراؽ

لى أف إ الفدا أبككيذىب ،  (41)( (العراؽ مف تكريت الى عّباداف

 عند مصب دجمة ؽ آخر العرا))عباداف مف بالد العراؽ كىي 

. (42) ((عند الخشبات
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       كمف الناحية الجغرافية ارتبطت عّباداف بالعراؽ كالبصرة 

الذم يسير مف شمالو  (شط العرب)فيي تقع عمى نيايات دجمػػة 

الى جنكبو في أرض العراؽ كلذا عندما يحدد الجغرافيكف العرب 

 النكاحي التابعة لمبصرة نجدىـ يذكركف عّباداف فيما بينيا ،

الصطخرم يذكػر المدف التابعة لمبصرة كالكاقعة عمى دجمة اؼ

 فأما عّباداف كاألبمة كالمفتح كالمػذار فعمى  :يقكؿ (شط العرب)

شط العرب كىي مدف صغار متقاربة في الكبر عامرة كاكبرىا 

ق قكؿب ، كالجغرافي المقدسي يعدد المدف التابعة لمبصرة (43)االبمة 

 زيػاف بدراف ، شؽ عثماف ،  البصرة فمف مدنيا األبمة ، كأما )):

بمد   الخصيب ،أبكبياف ، نير الممؾ ، دبا ، نير األمير ، 

. ( 44)((المفتح ، الجعفرية  ، القندؿ ، ماثاف ، عّباداف ، المطكعة

      ثـ يدافع المقدسي بشدة عف تبعية عّباداف لمبصرة كيرد 

كمف الناس مف   )) :عمػػػى مف يجعميا مف خكز سػتاف  بقكلو
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نمايجعؿ عّباداف مف ىذه الككرة   إنماف قيؿ إ ىي مف العراؽ ، ؼكا 

 كألف ليا نظائر في فالمسا التفاقيـ في اإلقميـجعمناىا مف ىذا 

أال ترل أنؾ تقكؿ عّباداف مثؿ ما تقكؿ   في القافية ،اإلقميـىذا 

 اتفاقيـ بالمساف إما :فالجكاب باسياف ، ميراقياف ، البذاف ، 

 مكافقتيا ىذه كأما   ،فميػس بحجة ألف سكاد البصرة كميـ عجـ

المدائف في آخر أسامييا فمػيا أيضػان نظائر في مدف البصرة في 

ف قيؿ ما إ كشؽ عثماف ، ؼ ركماف ،ىذا المعنى مثؿ ، بدراف ،

 اإلقميـ تكافؽ أنيا ألف ىا ىنا ترجيحان ليس معكـ كذالؾ أكؿقمنػاه 

 فالجكابنؾ تقػكؿ خكرستاف ، أترل    في ىذه العمة أالأيضان 

يجب أف تجرم العمة في جميع المعمكمات كتعـ سائر النظائر 

ف ارتكب إف شاماف كسميماناف أيضان مف خكزستاف ، ؼإفنقػكؿ 

ف عّباداف مف جزيرة إ  :كر عمى قائؿ يقػكؿف مف ت :ذلؾ قيؿ لو

راف ، فأف سـالعرب ألف ليا نظائر فييا كىي عماف ، نجراف ، 
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 أنياجؿ ىذه العمة عممت أجزيرة مف اؿلـ يجز أف نجعميا مف 

ناىا عمى تفميػس ألنا لـ نجد بأقفكر مكضعان سالتشبو بدليس لما ؽ

. ( 45) ((عمى ىذه القافية 

       أف ىذا الحكار البديع الذم يرد فيو المقدسي عمى مف 

يدعي  أف عّباداف ىي مف خػكزسػتاف كيثبت أف عباداف ىي مف 

المراكز التابعة لمبصرة كالعراؽ ، لـ يأت مف فراغ ، فقػد شيد 

القرف الرابع اليجرم ىيمنة البكيييكف الفرس عمى العراؽ 

كتحكميـ في مقدارات الخالفة ، كما أنيـ اتخذكا عاصمة ممكيـ 

كلذلؾ فأنا ال نستبعد بأنيـ كانكا كراء تمؾ الدعاكل  ، في شيراز

 أسفؿكذلؾ لتجريد العراؽ مف ثغره البحرم الياـ الكاقع في 

 ميمان يشرؼ اقتصاديان البصرة كالذم أصبػح في تػمؾ الحقبة مركزان 

 .  (46) عمى جباية السفف الداخمة الى العراؽ كالخارجة منو
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      كليذا انبرل الّكتاب العرب في الرد عمى ىذه الدعكل ، 

 يطالعنا المؤرخ كالجغرافي أعاله الى رأم المقدسػي فإضافة

برأم  (مف القرف الرابػع اليجرم  )العربي لساف الديف اليمداني 

نما )) : يقكؿإذلطيؼ كىك يتكمـ عف حدكد بالد العرب   سميت كا 

 أقطارىا مف بيا كاألنيار البحار إلحاطة الجزيرة العرب بالد

 ، البحر جزائر مف الجزيرة مثؿ في منيا كصاركا ، كأطرارىا

 بناحية يظير الركـ بالد مف الراجع القافؿ الفرات أف كذلؾ

 البحر في دفع حتى العراؽ كسكاد الجزيرة عمى انحطَّ  ثـ قنَّسريف

 ذلؾ مف البحر كأخذ عبَّاداف إلى كامتد كاألبمة البصرة ناحية مف

بان  المكضع  سفكاف عمى منيا فأتى عمييا منعطفان  العرب ببالد مغرِّر

 كُعماف كقطر البحريف كأسياؼ كىجر القطيؼ إلى كنفذ ككاظمة

 كعدف أبيف كناحية حضرمكت إلى عنؽ منو كماؿ كالشِّرحر

 فرساف بالد اليمف تيائـ في فطعف العنؽ ذلؾ كاستطاؿ ، كدىمؾ
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 كالجار مكة ساحؿ جدة إلى كمضى كعؾٍّك  كاألشعرييف كحكـ

 مف ككرة - راية كساحؿ أيمة كخميج الطكر كساحؿ المدينة ساحؿ

 كأقبؿ بالدىا كخالط مصر قمـز بمغ حتى - البحرية مصر ككر

 مستطيالن  السكداف بالد أعمى مف العنؽ ىذا غربي مف النيؿ

 اقبؿ ثـ - كالشاـ مصر بحر في دفع حتى معو لمبحر معارضان 

 بعسقالف فمر فمسطيف بالد بمغ حتى مصر مف البحر ذلؾ

 كذكاتيا بيركت كعمى األردفّ  ساحؿ صكر عمى كأتى كسكاحميا

 قنَّسريف كسكاحؿ حمص سكاحؿ إلى نفذ ثـ ، دمشؽ سكاحؿ مف

 أطراؼ عمى منحطان  الفرات منيا أقبؿ التي الناحية خالط حتى ،

 ىذه مف العرب بالد فصارت.  العراؽ سكاد إلى كالجزيرة قنَّسريف

 ، فاليمداني يؤكد ىنا أف عّباداف (47)  ((بيا نزلكا التي الجزيرة

.  ىي ضمف حدكد بالد العرب 
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      ثـ يكاصؿ الجغرافيكف العرب تأكيد ىذه الحقيقة ، ففي 

 يشيػر السمعاني الثاني عشر الميالدم /القرف السػادس اليجرم

بميدة بنكاحي  )) عّباداف ىي أفلى إالذم زار البصرة آنذاؾ 

 ػ مف القرف السادس اإلدريسي أشار ، كمػا (48) ((البصرة 

أف عّباداف تابعة لمبصرة كىي عمى مرحمتيف إلى  ػ أيضان اليجرم 

ف عّباداف ىي إ :فقاؿ  الجغرافي ياقكت الحمكم أما ، (49)منيا 

 .  (50) البصرة أعماؿآخػر 

 ليس إذ      كلما كانت عّباداف ىي حّد العراؽ مف جية البصرة 

 ىذه الفكرة طريقيا الى األمثاؿ أخذت البحر لػذا فقػد إالكراءىا 

)) : ، كما قالكا ( 51)((ليس كراء عّباداف قرية  ))  :العربية فقالكا

 ، فمك كانت تابعة الى خكزستاف (52) ((بألثياب ليس كراء عّباداف 
نيار كقرل خكزستاف أ ، لما صح أف يضرب بيا المثؿ ألف (53)

 .  (54)متصمة بعضيا ببعض 
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 ظمت عّباداف منذ نشػكءىا مرتبطة اإلدارية     كمف الناحية 

 األراضي كتكزيعيا إقطاعبكالي البصرة ، فقػد رأينا في حركة 

أقطعت الى  (عّباداف )كيؼ أف األرض الكاقعة شػرؽ دجمة 

حمراف بف آباف مف قبؿ كالي البصرة بأمر الخميفة عبد الممؾ ، 

كما أف حمراف نفسػو ىك مف الشػخصيات البصرية المشػيكرة 

حد رجاالت البصػرة أ، ثـ انتقمت ممكيتيا الى  (55)آنذاؾ 

المشػيكريف كزعيـ بني تميـ فييا كىك عّباد بف الحصيف الحبطي 

 قاعدة أكؿ ، الذم قػاـ بالمرابطة فييا كتأسيس (56)التميمي 

 ، كاسػتمرت عّباداف مركزان يتجمع بيا المقاتمة (57)بحرية ىناؾ 

البصريكف حتى تحكلت في بداية القرف الثالث اليجرم الى مركز 

 أيدينا المصادر التي بيف إفصاحتمدني ، فعمى الرغـ مف عدـ 

 اتخاذىػا قاعدة لمحرس أف إالعف عممية نمكىا كمركػز تمدني ، 

 البصرة جعميا مركػػز جذب لبعض أىؿالبحرييف كالمتطكعة مف 
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السػكاف المنتفعيف مف حركة السفف ، كليذا نجد في بداية القرف 

 ُتعيف الخالفة ليا قاض عمى التاسع الميالدم / الثالث اليجرم

 .  (58) البصرة كىك الفرج بف عبيد العتكي أىؿعّباداف مف 

 كاف العاشر الميالدم /        كفي بداية القرف الرابع اليجرم

في عّبػاداف مركزا لجباية رسػكـ المراكب تابعان لمبصرة ، كقد عيف 

 البصرة أىؿ محمد المفركخي رجػالن مف أبككالي البصرة آنػذاؾ 

حمد بف أ رياش أبك المشيكريف بيا كىك األدبكاحد رجاالت 

  . (59) أعاله المركػز إلدارة القيسػي إبراىيـ

عّبادان رباط للجهاد  - 4      

 األصؿ، كىك في ( 60) (ربط  )األصؿ         الرباط مف 

المكػاف الذم يجتمع فيو المقاتمكف كيككنكف متأىبيف لمكاجية 

، كقػد جاء في القراف الكريـ ما  (الثغكر)األعػداء عند الحدكد 

 َكِمفْ  ُقكَّةٍة  ِمفْ  اْسَتَطْعُتـْ  َما َلُيـْ  َكَأِعدُّكا )) :يحث عميو قاؿ تعالى
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ُكـْ  المَّوِ  َعُدكَّ  ِبوِ  ُتْرِىُبكفَ  اْلَخْيؿِ  ِرَباطِ   ، كجاء في (61)  ((َكَعُدكَّ

 رباط يـك في سبيؿ اهلل خير   : قػاؿ النبي أفالسػنة المشػرفة 

 في الجنة خير مف أحدكـمف الدنيا كما فييا ، كمكضع سكط 

 الغدكة أكالدنيا كما عمييا  ، كلركحة يركحيا العبد في سػبيؿ اهلل 

خير مف الدنيا كما عمييا 
 رباط يـك في سبيؿ   ، كقاؿ (62) 

اهلل خير مف صياـ شير كقيامو ، كمف مات مرابطان في سبيؿ اهلل 

 (63 )نمي لو عممو ككقي مف فتنة القبر : جزم لو عممو أك قاؿ 

    .

 في مناطؽ الثغكر المكاجو إال       كالرباط عادة ال يككف 

 الرباط أصؿ إف ))  :بف حجرااألعداء مف غير المسػمميف يقكؿ 

 ، (64)( ( يربط ىؤالء خيميـ كىؤالء خيميـ اسػتعدادان لمقتاؿ أفىك 

 ُيطمؽ عمييا رباط ؟   أف عّباداف منطقة ثغرية كي يصح أففيػؿ 
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 في العصر األمكم أتساعا اإلسالمية      شيدت الدكلة العربية 

كبيران بحيث امتدت سػيادتيا الى اليند مما جعميا مسؤكلة عف 

حماية السكاحؿ كالمراكز التجارية عمييا ، كلما كاف العراؽ يحتؿ 

 ، لذا فقد انيطت اإلسالمي النسبة األقاليـ المشرؽ  اإلدارةمركز 

الى العراقييػف ميمة الدفاع كحماية سكاحؿ كمياه الخميج العربي 

 األكلى االنطالؽصبحػت البصرة نقطة أكالمحيط اليندم ، ك

 البحرية  ، كيبدك ـلمقكات المتجية الى ىناؾ سكاء البرية منيا أ

عندما   ىذا الدكر قد أنيط الى البصرييف منذ خالفة عثماف أف

 ، كقد (65)لى ثغر اليند إ العبدم البصػرم جبمةكجو حكيـ بف 

 ب عميو السالـ إذ طالػأبيتكررت المحاكلة في خالفػة عمي ابف 

  ، (66)لى ىناؾ إ الحارث بف مرة العبدم البصرم بإرساؿقاـ 

 ثغر ألىالي إلىكمنذ ذلؾ الحيف تحكلت سكاحؿ اليند الغربية 

البصرة يرسمكف قكاتيـ عف طريؽ البر كالبحر لتنفيذ عمميػات 
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 البصرة إف ، كبذلؾ يمكف القكؿ (67)عسكرية في تمؾ السكاحؿ 

 عمى عاتقيا تقديـ أخذت بحرية ةشيدت نمك قاعدة عسكرم

 لمقكات البرية المتجية صكب أرض السند كاليند لنشر اإلسناد

.   ىناؾ اإلسالـ

      كُيستفاد مف بعض الركايات التي أكردىا المؤرخ البصرم 

 البصرة كانت أىالي ىناؾ فرقة متطكعة مف أفخميفة بف خياط 

تقكـ سػنكيان بعمميات حربية منتظمة تجكب ميػاه الخميػج العربي 

 عمييا الصػكافي أطمؽ سكاحؿ اليند إلى أحيانان كقد تصؿ 

 الغرض مف الصػكافي كالشػكاتي التي أف ، كيبدك (68)كالشكاتي 

 البصرة في مياه الخميج العربي كالمحيط متطكعككاف يقـك بيا 

اليندم ىك تكفير الحماية لطرؽ التجارة التي ىيمف عمييا 

البصريػكف منذ العصر األمكم حيث تطايرت سمعتيـ التجارية 

 أف  ، كما (69) يذىب يقابؿ تاجرا بصريان أينما المرء إفحتى قيؿ 
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كانػكا مف الينكد  (القراصنة البحرييف  )اغمب قطاع الطرؽ 

 بعد مما جعؿ قتاليـ كاجبان دينيان اإلسالـالذيف لـ يدخمكا  (الميذ)

 بعض أفيفرضو مبدأ الجياد في سػبيؿ اهلل ، كليذا نرل 

الحمالت البحرية كاف يشػارؾ بيا العمماء كالفقياء ككانت عبػّاداف 

، ( 70)ىي نقطة تجمع كمرابطة المقاتميف البصرييف في البحر 

 مف رابػط بيا لمجيػاد ػ كما مر بنا ػ ىك عّباد بف أكؿككاف 

.  الحصيف الحبطي 

 حدث تطكر الثامف الميالدم /        كفي القرف الثاني اليجرم

 في عّباداف ، فقد قاـ اإلسالميةجديد عمى مركز القكة البحرية 

 (ـ774-753/ ىػ158-136)الخميفة أبك جعفر المنصكر 

 سنة كظيفة جديدة كىي كظيفة كالي البحر كذلؾ باستحداث
 الرسمي عمى تنظيـ باإلشراؼـ يقكـ صاحبيا 751/ ىػ141(71)

كقد اتخذ الكالي  القكة البحرية المتكاجدة في جزيرة عّباداف ،
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 الشرؽ مف عّباداف في إلىالجديد مقره في سميماناف التي تقع 

 الخميفة جعؿ مقر كالي البحر في أف كيبدك (72)الجزيرة نفسيا 

سػميماناف كذلؾ لضيؽ عّباداف بسبب محاصرة مياه  المد ليا 

 .  (73)كقمة المياه العذبة فييا 

 اتخاذ سميماناف لـ يؤثر عمى مركز عّباداف أف أيضان       كيبدك 

كنقطة لتجمع المقاتمة مف المتطكعة لمجياد ، ففي الكقت الذم 

قامت فيو الدكلة ببناء سميماناف كجعميا قاعدة بحرية لقكاتيا 

 البصرة بتجديد بناء حصف أىاليالنظامية ، قاـ المتطكعة مف 

  الفقيو الربيع بف صبيح البصرمأفلى إعّباداف ، فيشير البالذرم 

((   البصرة فحصف بو عّباداف كرابط بياأىؿجمع ماالن مف )) (74)
(75) . 

 يقكدىا      كمنذ ذلؾ الحيف صرنا نسمع عف معارؾ بحرية  

 البصرة ضد القراصنة الينكد أىؿكالي البحر كيصحبو متطكعة 
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 سنةففػي  منطمقيف مف مركزىـ في  جزيرة عّباداف ، (الميذ   )

ـ  قاـ كالي البحر محمد بف عيينة بالتصدم 751/ىػ 141

الذيف كانكا يعترضكف السػفف  (الميذ )لبعض القراصنة الينػكد 

التجارية فكانت معركة بحرية انيـز فييا كالي البحر كقتؿ ابنو 

مع عدد مف المتطكعة مما جعؿ القراصنة يسػيطركف عمى جزيرة 

 .  (76)قيس في كسط الخميػػج العربي 

 عمى خطكط ركبر الخطأ        كقد كاف الحتالؿ جزيرة قيس 

 محؿ الصدارة ، كليذا نرل فيوالتجارة كالذم يمثؿ البصريكف 

 حمالت تكجيوجيكد الخالفة تتظافر مع المتطكعة عف طريؽ 

 خطكط التجارة مف كامتداداتمنتظمة لتطيير مياه الخميج العربي 

.  خطرىـ 

دجمة البصرة  (الميذ)ـ ىاجـ 765/ ىػ148 سنة       ففػي 

كعاكدكا اليجـك في العاـ التالػي كلكنيـ كاجيكا مقاكمة مف قبؿ 
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 جعفر عيسى بف سػميماف بف عمي العباسي الذم أبككالي البحر 

نو ُىِزـ في آخر أ إالنجح مع المتطكعة في دفعيـ عف المدينة ، 

 .  (77) المطاؼ قرب جزيرة خارؾ كغرؽ مركبو

مياجمة  (الميذ)ـ عاكد القراصنة 768/ ىػ151 سنة      كفي 

فقاتميـ كالي البحر  (شط العرب)البصرة كدخمكا في دجمة البصرة 

نو لـ يتمكف مف تتبعيـ ، لذا فقد أ إال عبيدة السعدم البصرم أبك

 كتمكنكا أيضان البصرة  (ـ 769/  ىػ152)ىاجمكا في العاـ التالي 

مف اختراؽ خطكط الدفاع البحرية في عّباداف حيث كصمكا الى 

 عبيدة السعدم أبك كالي البحر أف إالنير األمير قرب األبمة ، 

 (78)  استرجع منيـ ما نيبكه مف األمكاؿأفتمكف مف دفعيـ بعد 

 القراصنة تمكنكا مف الكصكؿ الى أف، كيفيـ مف ىذه الركاية 

.   قد تعرضت لمنيب مف قبميـ كأنيامدخؿ مدينة البصرة 
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 ىذا الكضع قد اقمؽ الخالفة كالمتطكعة مف أف      كيبدك 

 البصرة كذلؾ بسبب اليزائـ المتكررة التي ُمنيت بيا قكات أىالي

كالي البحر ، ففي ركاية يكردىا ابف سعد عند ترجمتو لمفقيو 

 اليند في البحر إلىخرج غازيان  ))نو أالبصرم الربيع بف صبيح 

فمات فدفف في جزيرة مف جزائر البحر سنة ستيف كمائة في أكؿ 

 ، (79)(( البصرة كاف معو أىؿخالفة الميدم أخبرني شيخ مف 

كالربيع ىذا ىك الذم قاـ ببناء حصف عّباداف كالمرابطة فيو كعمى 

 اسـ الجزيرة التي تكفي فييا ، إلى الركاية لـ تشر أفالرغـ مف 

 الفقيو الربيع بف صبيح قاـ بقيادة قكة بحرية أفنو يبدك أ إال

بصرية انطمؽ بيا مف عّباداف كقاـ بمطاردة القراصنة الكفار 

لى المحيط اليندم ػ كما إ عرض الخميج العربي كربما إلى (الميذ)

نو قتؿ في أ ُيستبعد  كال  -تشير الركاية التي ينقميا شاىد عياف

.   معركة بحرية ىناؾ 
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 نتائج ىذا النشاط الذم قاـ بو متطكعة أكلى      ككاف مف 

 تمكف كالي البحر يحيى بف أفالبصرة بقيادة الربيع بف صبيح 

 ـ مف قيادة ثالثة عشر مركبان 786/  ىػ 170 سنةسعد السعدم 

شحنيـ بالمقاتميف كطارد بيـ القراصنة كتتبعيـ حتى سكاحؿ 

 ، كقد حظي ىذا النجاح بتشجيع كمباركة الخالفة (80) عماف

ـ بزيارة 792/  ىػ176 سنةنفسيا فقد قاـ الخميفة الرشيد في 

 .   (81)البصرة كتفقد القكة البحرية كمراكبيا في جزيرة عّباداف 

      كبعد ىذا التاريخ لـ نعد نسمع عف انتكاسات لقكات كالي 

 التاسع الميالدم /البحر حتى منتصؼ القرف الثالث اليجرم

 البصرة زماـ أىؿخذ كالي البحر المدعـك بمتطكعة أحيث 

 القراصنة إبعاد استطاع إذلى مكضع اليجـك إالمبادرة كتحكؿ 

 عف البصرة ثـ تتبعيـ في مياه الخميج العربي ، فيشير خميفة أكالن 

سنة  كالي البحر عمرك العربي تمكف أفلى إبف خياط 
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في رأس الخميج  (الميذ)ـ مف مطاردة القراصنة 793/ىػ177

 178 سنة، كفي  (82)  بكارجيـإحدل عمى االستيالءالعربي ك

 االستيالءـ تمكف كالي البحر مسمـ بف زياد الألصـ مف 794/ىػ

 بكارج أربعةغرؽ أحد عشر بارجة ، كفي العاـ التالي أعمى 

، ثـ استمر النشاط البحرم لكالي البحر طيمة  (83)لألعداء 

ـ كىي السنة التي انتيى 845/ ىػ231لى سنة إالسنكات التالية 

 .  (84)فييا تاريخ خميفة بف خياط 

       كعمى الرغـ مف عدـ حصكلنا عمى معمكمات عف استمرار 

 سنةالنشاط البحرم لكالي البحر ألف البصرة تعرضت منذ 

  حركة الزنجأحداث إلىـ 883/ىػ270 سنةـ حتى 965/ىػ255

 النشاط البحرم لممتطكعة المرابطيف في استمرارية نرجح أننا إال ،

 ىؤالء المتطكعة في إسياـقاعدة عّباداف البحرية حيث نرل  

 قدامة بف أشار، كما (85)التصدم لصاحب الزنج كبشكؿ فعاؿ
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لى نشاط متطكعة البحر البصرييف إ (ـ940/ىػ329ت )جعفر 

 إنيا ))  : يقكؿإذعند حديثو عف مدينة سرشت في ساحؿ اليند 

 الميذ الذيف يقطعكف البحر كأىميامغزل ألىؿ البصرة اليـك 

.   ذلؾ كاف بعد انتياء حركة الزنج أف، كالراجح (86)((

 الذم قاـ بو المتطكعة أعاله النشاط الحثيث إف       

البصريكف المرابطكف في عّباداف في التصدم لمقراصنة البحرييف 

 كاحدة مف باعتبارىا عّباداف شيرة كبيرة أعطىقد  (الميذ)الينكد 

 التي ينبغي المرابطة فييا ، يقكؿ ابف تيمية بيذا اإلسالـثغكر 

رض العراؽ ثغر مف أكذلؾ عّباداف كنحكىا مف  )) : الصدد

ككاف الصالحكف يتناكبكف الثغكر ألجؿ  … اإلسالـثغكر 

المرابطة في سبيؿ اهلل فأف المقاـ في الثغكر ألجؿ الجياد في 

، ككذلؾ  (87) (( مف المجاكرة بمكة كالمدينة أفضؿسبيؿ اهلل 

كبالعراؽ عّباداف  ))يشير في مكضع آخر في حديثو عف الثغكر 
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، كليذا يكثر ذكر عسقالف كعّباداف في كالـ المتقدميف لككنيما 

.   ( 88) ((كانا ثغريف 

       كليذا حفمت كتب التراجـ بأسماء العديد مف الفقياء 

كالمحدثيف الذيف قصدكا الذىاب الى عّباداف ألجؿ المرابطة فييا 

 الربيع بف صبيح الفقيو البصرم تزعـ أفلمجياد ، فقد مر بنا 

 بناء حصف عباداف كاشترؾ في عدة حمالت بحرية تكفي إعادة

                                      (89) إحداىافي 

 تزعـ الدعكة التاسع الميالدم /   كفي القرف الثالث اليجرم     

حمد بف حنبؿ الشػيباني أ عبد اهلل أبكلمرباط كالجياد في عّباداف 

 أيما:  عبد اهلل أبكسػئؿ  ))نو أحيث يشػير بف قدامة المقدسػي 

ليس يعدؿ :  الخركج الى عّباداف ، قاؿ أك االعتكاؼ إليؾ أحب

 مف أفضؿالجياد عندم شػيء ، يعني الخركج الى عباداف 

حمػد بف أ أف ىناؾ مف يشير الى أف، كما (90)  ((االعتكاؼ
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 فييا مدة ثـ رجع الى بغداد كأقاـحنبؿ نفسو قد ذىب الى عّباداف 
(91)   . 

 يقضي شػير رمضاف في أف      ككاف بعض العمماء يفضؿ 

 (92) رض الرباطأعّباداف مرابطان جاىزان لمقتػاؿ كمكثران لمصالة في 

 أربعكف تماـ الرباط   :نو قاؿأ، كذلؾ لما كرد عف النبي  

 يكمان 
 ألؼ الصالة بأرض الرباط تعدؿ بألفي   :، كقكلو  (93)

  . (94)صالة 

 عّبادان رباط للُعّباد  -5

 المدلكؿ الحربي لمرباط الذم كاف سائدان حتى القرف إف      

 أخذ يتغير الى معنى جديد التاسع الميالدم / الثالث اليجرم

تغمب عميو صفة الزىد كالتصكؼ كذلؾ بسبب تطكر التصكؼ 

كتشعبو الى طرائؽ كفرؽ متعددة فضالن عف طبيعة التطكر 

 كالستقرار كانقطاع الغزك األمف حالة أفرزتواالجتماعي الذم 



 

 

37 

37 

لى تحكيؿ الربط التي كانت نقطة تجمع المؤمنيف إمما ساعد 

( 95 ) لى المعنى الجديد لمرباطإالمتشكقيف لمجياد في سبيؿ اهلل 

التاسع  / ، كالذم أخذ في الظيكر منذ القرف الثالث اليجرم

حد الزىاد كىك أ رجالن سأؿ أف إلى نعيـ أبكيشير ؼ ، الميالدم

رابط نفسؾ عمى  )): عبد اهلل بف المبارؾ عف  الرباط فقاؿ 

 ، فيما (96)( ( الرباط أفضؿالحؽ حتى تقييا عمى الحؽ فذلؾ 

لزـك ثغر القمب لئال ييجـ  )) بأنويعرؼ زاىدان آخر الرباط 

 ، كأخيران (97) ( ( يشعشعو أك يخربو أكعميو الشيطاف فيممكو 

 .  (98) ((ىك بيت الصكفية كمنزليـ  )) الرباط أصبح

     كقد شيدت عّباداف كغيرىا مف مراكز الثغكر ىذا التطكر 

التاسع  / الجديد في معنى الرباط منذ القرف الثالث اليجرم

 إلى إضافةكقد ساعدت الظركؼ البيئية في عّباداف   ،الميالدم
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التطكرات السياسية التي شيدتيا المنطقة عمى ىذا التحكؿ الجديد 

   .

 المحيطة بعّباداف تغمرىا مياه المد بيف الحيف فاألرض       

غمب األحياف يغمب عمى ذلؾ الماء الممكحة كفي أكاآلخر ، كفي 

كيقع المحيط جنكب عّباداف كلذا   ))  :ذلؾ يقكؿ ناصر خسرك

قؿ مف أ تبعد عنيا أنيافأف الماء يبمغ سكرىا كقت المد كما 

 زراعة إقامةمما يجعؿ فرصة  (99) ((فرسخيف كقت الجزر 

 سبخة مالحة أرضيا أف إلى إضافة صعب ، ىذا أمرحكليا 

  )) : ماء البحر المالح عمييا فيي كما يقكؿ ياقكتتأثيربسبب 

، كليذا يجعؿ ( 100)(( مكضع سبخ ال خير فيو كماؤه ممح

 ال أفكمف عجائبيا  ))  :القزكيني العيش فييا مف العجائب بقكلو

 متككمكف عمى اهلل يأتييـ الرزؽ مف كأىميازرع بيا كال ضرع 

، كبذلؾ فأف البيئة الطبيعية في عّباداف (101) (( األرض أطراؼ
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 زراعة األرض إمكانية مف ابسط كسائؿ العيش مثؿ أىمياحرمت 

 تكفر الماء العذب مما يجعؿ العمؿ كالكسب فييا صعبان ، أك

 التقشؼ كنكد العيش كىك مالئـ جدان لما أىمياكفرضت عمى 

.   يبغيو الُعّباد كالّزىاد كالصكفية 

       كمف جانب آخر فأف التطكرات السياسية التي شيدتيا 

التاسع  / ساحة المنطقة منذ منتصؼ القرف الثالث اليجرم

 كأبعدت حد كبير مف الدكر الثغرم لعّباداف إلى قممت الميالدم

 سنةساحتيا عف المكاجيات العسكرية ، فقد خضعت عّباداف 

 دخميا الزنكج كخربكىا إذـ لسيطرة صاحب الزنج 869/ىػ256

 كانت معدة لمكاجية القراصنة (102)أسمحة كنيبكا ما فييا مف 

كبذلؾ قضكا عمى دكرىا البحرم  (الميذ)كالكفار مف الينكد 

 270 سنةالعسكرم طيمة حقبة احتالليـ ليا كالتي استمرت حتى 

.   ـ 883/ىػ
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 أخذت       كفي الكقت نفسو فأف المبادرة في مكاجية القراصنة 

 قكل سياسية جديدة إلى البصرة أىؿ أيدمتنتقؿ تدريجيان مف 

 تظير عمى ساحة الخميج العربي ، فقد ظيرت دكلة بني أخذت

 أخذتكقد  (ـ 929-893/ ىػ317 -280)سامة في عماف 

عمى عاتقيا حماية طرؽ التجارة كامتداداتيا في الخميج العربي 

 دكلة بني كجيو في عماف أعقبتيا ، ثـ (103)كالمحيط اليندم 

حيث امتمؾ بنك كجيو  (ـ965-929/ ىػ354-317 )أيضان 

اسطكالن فرض ىيمنتو عمى معظـ سكاحؿ الخميج العربي طيمة 

، ثـ جاء دكر حكاـ جزيرة قيس الكاقعة قرب  (104)تمؾ الحقبة 

تمكف حكاميا مف بناء قكة بحرية كبيرة اتسع كمضيؽ ىرمز 

نشاطيا لتشمؿ معظـ مياه الخميج العربي كمياه المحيط اليندم 

 ، كمنذ بداية القرف (105)مف عدف غربان حتى سكاحؿ اليند شرقان 

 ظير دكر مممكة ىرمز الثالث عشر الميالدم /السابع اليجرم
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التي كرثت المجد البحرم لحكاـ جزيرة قيس ، كاستمرت مممكة 

 سنةىرمز العربية في عظمتيا حتى الغزك البرتغالي لممنطقة 

 .  (106)  ـ 1507/  ىػ 931

ف المتغيرات الجديدة التي شيدتيا منطقة إ         كىكذا ؼ

 العاشر الميالدم / الخميج العربي منذ بداية القرف الرابع اليجرم

فصاعدان أفقدت عّباداف دكرىا العسكرم كرباط لمجياد كحكليا الى 

. رباط لمزىاد كالمتصكفة 

 الرباط في دكره الجديد أصبح يطمؽ عمى المكاف الذم إف   

يرابط فيو الغرباء مف العمماء كالفقياء كالصكفية المنقطعيف 

لمعبادة كمجاىدة النفس كالحد مف شيكاتيا ، كىكذا أصبحت 

 . (107) الربط تؤدم خدمات دينية كاجتماعية كعممية 

 ، كقد تدريجيان ف ىذا التحكؿ قد حدث إ  كبالنسبة لعّباداف ؼ

عممت فيو الظركؼ التي سادت في بغداد بسبب الصراع الذم 
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 أىؿ ، فقد شجع زعيـ (108) دار بيف أصحاب الحديث كالمعتزلة 

حمد بف حنبؿ أصحابو عمى الفرار  الى الثغكر أالحديث 

كالمرابطة فييا تجنبان لالمتحاف ثـ جاءت فتكاه بأف الخركج الى 

نو قاـ أكما   ،(109)  مف االعتكاؼ أفضؿعّباداف لمجياد ىك 

 ، كربما (110)بنفسو بزيارة عّباداف كالتقى فييا بعدد مف الزىاد 

 أبي، كيركم الخطيب البغدادم عف أحكاليـ لالطالع عمى 

لى إ فررت في أياـ المحنة بديني  :جعفر الكريبي الصكفي قكلو

 بقكـ مف بغداد مف قطيعة الربيع كؿ قد فّر بدينو فإذاعّباداف 
 البأس بيا  مف كبار أعداد تجمع إلى ذلؾ أدل ، كقد (111)

العمماء بعّباداف فّضؿ بعضيـ البقاء بيا حتى كفاتو ، فيما كاف 

 يقيـ بيا مدة الرباط ، كفيما يمي بعض مف سجمت األخرالبعض 

لنا المصادر أسماءىـ ممف سكف عّباداف أك جاءىا لمتعبد أك 

 :    (112)ركاية الحديث 
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حمد بف الحسف الشافعي العّباداني قاؿ عنو أ شجاع أبك -ٔ

 أربعيف دىره في العمـ ، درس في البصرة أكالدحد أ  :السمفي

 434سنة عمى مذىب الشافعي ككانت كفاتو سنة 

 .  (113)ـ 1042/ىػ

ت  )حمد بف حنبؿ الشيباني أ عبد اهلل أبك -ٕ

 ـ كالتقى بيا 850/  ىػ236 سنةزار عّباداف  (ـ855/ىػ241

 أفتى، كىك الذم  (114) بعدد مف العّباد كالّزىاد منيـ ىّدابان العابد

 االعتكاؼبأف المقاـ بعّباداف لمجياد خير مف - كما قدمنا - 

 .  (115) لمعبادة

 بف عبدة بف إسحاؽ بف أيكبحمد بف سميماف بف أ بكر أبك -ٖ

الربيع العّباداني كىك حفيد الفقيو الربيع بف صبيح البصرم 

 بكر الحديث أبك بناء حصف عّباداف ، كقد ركل أعادالذم 

 العماد ف قاؿ عنو اب(116)عف العديد مف عمماء بغداد 
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 345 العّباداني ، تكفي سنة بالصدكؽ كاف يمقب  :الحنبمي

 .     (117) ـ956/ىػ

د جنو دخؿ عّباداف فكأ الخير األسكد العسقالني ُيركل أبك -ٗ

يقكؿ فحممت معي شيئان مف  بيا رجؿ زنجي مفمفؿ الشعر ،

 األرض إلى بيده أشارالطعاـ كالنقكد كطمبتو فمما رآني 

 .     (118)كىرب 

 جئت عّباداف زائران فرأيت عابدان  : عيسى العابد يقكؿأبكبحر  -٘

 كـ تبكي فأزداد أخييبكي عامة الميؿ كالنيار فقمت لو يا 

 بؾ ثـ غشي عميوأ لـ إذاصنع أما : بكاء ، ثـ قاؿ لي 
(119)  . 

 طاىر جعفر بف محمد العّبداني كاف يسكف البصرة أبك -ٙ

 .  (120)  عّباداف يركل الحديث بياكيأتي



 

 

45 

45 

حد أنو أ جعفر الكريبي الصكفي ذكره الخطيب البغدادم أبك -ٚ

 .  (121)  المحنوأياـالفاريف بدينو مف بغداد الى عّباداف 

 أىؿ العباس الحسف بف جعفر بف الفضؿ العّباداني مف أبك -ٛ

  : نعيـأبكعباداف كاف رّحالة في طمب الحديث قاؿ عنو 

 .   (122)كاف رأسان في القرآف

 قاؿ عنو الجرجاني (ـ 975/ىػ365ت  )حفص بف غياث  -ٜ

خرج حفص بف غياث الى عّباداف كىك مكضع رباط  )) :

 .  (123) (( البصريكف إليوفأجتمع 

لى إ البصرة كمحدثيا ككاف يأتي أىؿحماد بف سممة كمفتي  -ٓٔ

 .   (124)ـ 835/ ىػ220عّباداف كيحدث بيا تكفي سنة 

الربيع بف صبيح كىك مف مكالي بني تميـ في البصرة  -ٔٔ

كمف فقيائيا المشيكريف رابط بعّباداف كبنى حصنيا ثـ خرج 
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 سنة الجزر إحدلغازيان في بحر اليند كتكفي في 

 .  (125)ـ 776/ىػ160

 السريا أف نعيـ في الحمية أبكسريا السقطي ، يركم  -ٕٔ

السقطي خرج الى عّباداف لمرباط كالجياد كالصياـ في رجب 

 عميان الجرجاني ككاف إليياكشعباف كرمضاف كرأل في طريقو 

لى إمف كبار الزىاد كىك اآلخر يريد عّباداف فذىبا سكية 

 .  (126)ىناؾ 

سعيد بف عطارد ذكره ابف الجكزم بأنو مف الزىاد  -ٖٔ

 .  (127)البكائيف المرابطيف في عّباداف

 ذكره ابف  ، المرضىأبكسمـ بف زرعة بف حماد  -ٗٔ

نو شيخ عّباداف لو عبادة كفضؿ ككاف يحكي عف أالجكزم 

ممح الماء عندنا منذ نيؼ  ))  :عابد معو في عباداف يقكؿ

  الساحؿ لو فضؿ قاؿأىؿكستيف سنة ككاف ىاىنا رجؿ مف 
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 كلـ يكف في الصياريج شيء كحضرت المغرب فيبطت :

 فإذا لمصالة مف النير كذلؾ في رمضاف كحر شديد ألتكضأ

 عميؾ ، أتمنى عممي حتى أرضيتسيدم :  بو كىك يقكؿ أنا

 ؟ سيدم غسالة الحماـ لمف أسألؾ رضيت طاعتي حتى أـ

 الماء أذؽ غضبؾ لـ أخاؼ أنيعصاؾ كثير ، سيدم لكال 

خذ بكفيو فشرب شربا أثـ :  العطش ، قاؿ أجيدنيكلقد 

صالحا فتعجبت مف صبره عمى ممكحتو ، فأخذت مف الذم 

 .  (128) (( ىك بمنزلة السكر فشربت حتى ركيت فإذاخذ أ

 لو رحمة إف  :اهلل قاؿ عنو ابف الجكزم صالح بف عبد -٘ٔ

 عّباداف منذ إلىخرجنا ): )الى عّباداف كيركم عنو قكلو 

ؿ في بعض تمؾ السكؾ بتيف فمما صرنا عند الجفنحك س

 عمى سطح فصرخت ثـ امرأة فإذاكمعنا قارمء لنا فقرأ 

سقطت مف السطح فحممت فأدخمت دارا ثـ ما برحنا حتى 
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 أحسف البصرة فما رأيت يكما أىؿفنكدم في : ماتت ، يقكؿ 

 .   (129)  (( جمعا مف ذلؾ اليكـأكثركال 

 لو رحمة الى أفعّباد بف كميب ذكره ابف الجكزم  -ٙٔ

كنت بعّباداف فرأيت شابان مف قريش  )): عّباداف قاؿ عنو 

 هلل عبادا يستركحكف إف: عميو جبة صكؼ فسمعتو يقكؿ 

 إنما: لى الغمـك ، فقمت يرحمؾ اهلل تمبس الصكؼ ؟ فقاؿ إ

.     ( 130) (( عبد فأعتقت ليست أنا

نو مف أ يعمى أبكعبد الصمد بف محمد العباداني ذكره  -ٚٔ

 .    (131)  عّباداف التقى بأحمد بف حنبؿ كسمع منوأىؿ

 عاصـ عبد اهلل بف عبيد اهلل العّباداني محدث مف أبك -ٛٔ

 قدـ عمينا  :، يركل عنو ابف الجكزم قكلو( 132) البصرة أىؿ

 ذاؾ كبيئة ، إذ ما اتخذت عّباداف فكانت أكؿفي  ))رجؿ 

 كاف فإذافكاف يصمي الميؿ كالنيار ال يكاد يفتر ، : قاؿ 
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السحر احتبى كاستقبؿ البحر فجعؿ يبكي كينكح عمى نفسو 

 أمسؾ ، قاؿ فخرجت ذات ليمة الى بإنساف أحس فإذاقاؿ 

:            بصكتو كىك يبكي كيقكؿ  في بكائو أنا فإذاالساحؿ 

   أسعديني يا عيني كيحؾ    أال   

بطكؿ الدمع في ظمـ اليالي                            

  تفكزم    أف       لعمؾ في القيامة 

      بخير الدىر في تمؾ العاللي                              

.   ( 133) امسؾ فرجعت كتركتوأحس    قاؿ فمما 

 عزرة بف سعيد العطار مف سكنة عّباداف كاف يركم-19 

نس بف مالؾ بف أ عكانة عف قتادة عف الحديث عف أبي

 .    (134) صعصعة قصة المعراج

لى إ لو رحمة أف الجكزم ابفعمي بف سعيد العطار ذكره -20 

ذامررت بمكفكؼ مجذـك  )) :عّباداف كيركم عنو قكلو  الزنبكر كا 
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يقع عميو فيقطع لحمو فقمت الحمد هلل الذم عافاني مما ابتالؾ 

 اردد أنافبينا :  مف عينؾ ، قاؿ أغمؽبو كفتح مف عيني ما 

 ىك مقعد فقمت فإذا صرخ ، فبينما ىك يتخبط نظرت إذالحمد 

: فما استتمت حتى صاح : مكفكؼ يصرع مقعد مجذـك ، قاؿ 

يا متكمؼ ما دخكلؾ فيما بيني كبيف ربي ؟ دعو يفعؿ بي ما 

 أك صببت إربا إرباكعزتؾ كجاللؾ لك قطعتني : شاء ، ثـ قاؿ 

 .    (135)   (( حباإالعمي البالء صبا ما ازددت لؾ 

كامؿ بف طمحة الجحدرم البصرم سكف بغداد كاف يذىب - 21 

 .  (136)  ـ845/  ىػ 213لى عّباداف يحّدث بيا تكفي سنة إ

 أىؿ بف العالء الدمشقي الشامي مف إبراىيـمحمد بػػػف  -22 

 .  (137) غكطة دمشؽ نزؿ عّباداف لمحديث 

 بكر محمد بف الفضؿ بف محمد بف جعفر بف عمي أبك- 23 

بف سعيد بف بشر القرشي العّباداني مف ذرية كلي البصرة في 
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 البصرة أىؿالعصر الراشدم عبد اهلل بف عامر بف كريز ، مف 

 عّباداف ككاف معركفان بالصالح كالخير تكفي سنة إلىكاف يتردد 

 . (138) ـ 1034/ ىػ 414

نو كاف يتنقؿ أ يعمى أبكمحمد بف عمي البصرم ذكره  - 24 

/  ىػ 341 سنةنو كاف في عّباداف إ  :بيف بغداد كعّباداف كقاؿ

 . (139) ـ 952

 أىؿنو مف أمحمد بف معقؿ العّباداني ذكره السمعاني - 25 

 .  (140) عّباداف كاف يركم الحديث عف محمد بف سممة 

 جعفر العّباداني قاؿ عنو الخطيب أبكمحمد بف مقاتؿ - 26 

حد الصالحيف كرد بغداد أ عّباداف ككاف أىؿنو مف إ  :البغدادم

 لما قدـ محمد  : بكر المركزم قاؿأبك ، كركم  (141) كحدث بيا 

 زينت بمدنا  :لى بغداد دخؿ عميو رجؿ كقاؿ لوإبف مقاتؿ 
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 ال تعد تقكؿ ىذا ، تكفي في عّباداف  :بقدكمؾ فتغير كجيو كقاؿ

 .   (142)  ـ 820/  ىػ236سنة 

 كاف مف  : نعيـأبكمحمد بف النضر الحارثي قاؿ عنو  -27 

كركل  ((بالذكر أنيسا كلمحؽ جميسا  )) زمانو ككاف أىؿعبد أ

 إال لـ يتكمـ طيمة سفره  :لى عّباداف قكلوإعف رجؿ صحبو 

 .  (143) نو قاؿ لرجؿ أحسف صالتؾ أبكممة كاحدة ىك 

حد الصالحيف المرابطيف في عّباداف كقد أىّدابا العابد كاف - 28 

حمد بف حنبؿ بو عند أ بعض المصادر الى اجتماع أشارت

.  ( 144)  إلييازيارتو 

لى عّباداف إ بغداد كاف يتردد أىؿككيع بف الجراح مف - 29 

 أربعيف ككيع بف الجراح حج أفلمحديث كالمرابطة فييا ، كيركل 

)  ختمة أربعيف ليمة كختـ بيا القرآف أربعيفحجة كرابط بعّباداف 

145) .  
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 /         كبذلؾ ارتبط اسـ عّباداف منذ القرف الرابع اليجرم

 )) إف ؿحتى قي بالعباد كالزىاد كالمتصكفة العاشر الميالدم

 رجالن كثر أفكفي كتاب الكزراء  ، (146) ((ّعباداف ميداف العّباد

 حاجب الكزير ابف الفرات إلىنفسو فجاء  حساده فخاؼ عمى

 عّباداف إلىقصدتؾ لتستأذف لي الكزير في الخركج  )): قائال لو 

. (147)( ( بيا كالبس الصكؼ كآمف عمى نفسيألقيـ

 ارتباط اسػـ عّباداف بالّعباد لـ يرد في المصػادر إف        

نماالمتقدمػة   بػدأ يتكرر في المصػادر المتأخرة فجاء في كا 

رباطات كعّباد  )) عّباداف فيػيا  أف(ـ995/ىػ385ت)المقدسػي 

كجاء  ، (148) (( صناع الحصػػػػػر مف الحمفاءكأكثرىـصػالحكف 

حصف  )) عّباداف أف (ـ1164/ىػ560ت )  اإلدريسيعند 

صغير عامر عمى الشط كاليو يصؿ جميع مياه دجمة كىك رباط 

الثاني عشر  /، كفي القرف السادس اليجرم( 149) ( (كمحرس 
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 البف حكقؿ برأم األرض يفاتحنا ناسخ كتاب صكرة الميالدم

لطيؼ يعكس التحكؿ الكبير الذم شيدتو الحياة االجتماعية في 

اجتزت بعّباداف سنة ثماف كثالثكف  ))  :عّباداف حيث يقكؿ

كخمسمائة كىي جزيرة في كسط الدجمة كماء الفرات عند 

مصبيما في البحر كاختالط ماء البحر بيما كفييا رباط يسكنو 

جماعة الصكفية كالزّىاد كليس بينيـ المرأة البتة ، كفي ىذه 

 غير مسممة كأماناتالجزيرة مسجد مف جانب الشرؽ كفيو كدائع 

 كؿ مف إفحد مف الناس ، كقد قررت الجماعة بتمؾ البقعة أالى 

أخذ مف عّباداف شيئان في سبيؿ الجناية كالسرقة فأف السفينة تغرؽ 

 تراب أف قد رسخكا في قمكب الناس أنيـالمحالة بزعميـ حتى 

حد بغير أمر أكلئؾ الجماعة فأف تمؾ السفينة أ حممو إفعّباداف 

.  ( 150) ( (التي فييا ذلؾ التراب تغرؽ كليس كما زعمكا 
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  سكنة عّبادافأف        يشير ىذا النص الى نقطة ميمة كىي 

 صفة القداسة عمى مكضعيـ كذلؾ إضفاء الزىاد عممكا عمى مف

جؿ جذب الناس الى زيارتيـ لمتبرؾ بو مما يعكد عمييـ أمف 

 عمى لساف الرسكؿ أحاديث المادية فعممكا عمى كضع بالفكائد

صمى اهلل عميو كآلو كسمـ منيا أنو صمى اهلل عميو كآلو كسمـ قاؿ 

باباف مفتكحاف في الجنة عّباداف كقزكيف ، قمنا عّباداف  )): 

، (151) (( بقعة آمنت لعيسى بف مريـ أكؿ كلكنيا: ُمْحَدث قاؿ 

 أحاديثكيركل في فضائميا  ))  :كيعمؽ ياقكت عمى ذلؾ بقكلو

 .   (152)((غير ثابتة 

الذم زار عّباداف  (ـ1214/ ىػ611ت  )       كيذكر اليركم 

 أف الثاني عشر الميالدم / في نياية القرف السادس اليجرم

جزيرة في البحر بيا مشيد النبي صمى اهلل عميو كآلو  ))عّباداف 

 طالب رضي اهلل عنو أبي المؤمنيف عمي بف أميركسمـ كبيا بئر 
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كمشيد الخضر كبيا ربط مباركة ، كىي مكضع شريؼ يزار مف 

 ما قيؿ عف أف، كمف الكاضح  (153) ((اآلفاؽ بو العّباد كالزىاد 

 عمي بف لإلماـئر بكجكد مشيد لمنبي صمى اهلل عميو كآلو كسمـ ك

 ىك مف اختالؽ العصكر المتأخرة لمفت عميو السالـ طالب أبي

ت ) كزيادة الزائريف ليا ، كالى ذلؾ يشير القزكيني إلييااألنظار 

 عّباداف فييا مشاىد كرباطات  كقكـ إف )) (ـ1285/  ىػ682

 الدنيا كأكثر مكاردىـ مف أمكرمقيمكف لمعبادة منقطعكف عف 

 .  (154) ((النذكر 

عندما زار  (ـ1377/ ىػ779ت ) ابف بطكطة أف        كما 

كيتعيشكف مف … عّباداف كجد بيا متعبدات كرباطات لمصالحيف 

كقد ،  ( 155) ((فتكحات الناس فكؿ مف يمر يتصدؽ عمييـ 

 ابف بطكطة بطريقة حياتيـ البسيطة حتى ىجس في نفسو أعجب
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 نفسي المجكج أف إالاإلقامة بقية العمر بعّباداف  ػ كما يقكؿ ػ

  .  (156) صرفتني عف ذلؾ

     أحوالها التمدنية-6

 عّباداف مف الناحية التمدنية مرت أف  إلى نشيرأف        بقي 

قاعدة  (حصف  )بعدة مراحؿ ، فقد بدأت ػ كما اشرنا ػ عبارة عف 

رباط  )بحرية تؤدم كظيفة عسكرية ، تحكلت بعد ذلؾ الى ثغر 

ألىؿ البصرة كالعراؽ لمجياد في سبيؿ اهلل ، ثـ تغيرت ىكية  (

الرباط مف الصفة العسكرية الى مقر لمزىاد كالصكفية ، كيبدك 

الثامف /  اليجرم  اكتسبت صفة تمدنية منذ القرف الثانيأنيا

 تجمع فييا عدد مف المرابطيف كما نزليا عدد مف إذ الميالدم

 تعيف ليـ أف بالخالفةالسكاف الذيف يقكمكف بخدمتيـ مما حدا 

، كلكف المصادر لـ تشير (157)قاضيان كىك الفرج بف عبيد العتكي

 صفتو حتى بداية القرف الرابع أكلى حجميا كمركز تمدني إ
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رم بأنيا طخ كصفيا االصفقد العاشر الميالدم ، / اليجرم

 المقدسي في النصؼ الثاني مف القرف أما،  (158)مدينة صغيرة 

 مدينة في جزيرة إنيا  : فقاؿالعاشر الميالدم / الرابع اليجرم

 أنيا، كىذا يعني  (159) بيف دجمة كالعراؽ كنير خكزستاف

 نص المقدسي أف، بؿ  (المدينة) عمى صفتيا التمدنية حافظت

قد يكحي بأنيا ليست صغيرة مما يعد مؤشران عمى تكسعيا كزيادة 

نيا السيماعدد سكانيا   أصبحت آنذاؾ مركزا لجباية رسـك كا 

الثاني  / المراكػػػػب ػ كما مر بنا ػ ، كفي القرف السادس اليجرم

بميدة بنكاحي البصرة  )) كصفيا السمعاني بأنيا عشر الميالدم

 بدأت تشيد تراجعان في أنيا، كىذا يعني  (160) ((في كسط البحر 

 كانت مدينة ، كىذا أف بميدة بعد أصبحت إذحجميا التمدني 

لى التغيرات العامة التي شيدتيا مدينة البصرة خالؿ القرف إراجع 
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 قمة عدد إلى أدل مما الثاني عشر الميالدم / السادس اليجرم

 .    (161)سكانيا 

 الرابع عشر الميالدم/       كفي بداية القرف الثامف اليجرم

، مما يعني ( 162)(( قرية كبيرة ))كصفيا ابف بطكطة بأنيا  

 إشارة قرية كبيرة كىي إلى انتقمت إذ استمرت في التراجع أنيا

 بعد منتصؼ القرف ألنوكذلؾ   انخفاض في عدد سكانيا ،إلى

 لـ يعد في بغداد بالط الثالث عشر الميالدم /السابع اليجرم

كال خالفة كالتي تعد المكجو األكؿ لتجارة العراؽ بحاجتيا مف 

 ، كىذا ما اثر بدكره عمى نشاط مدينة كاألسمحة الترؼ أسباب

البصرة التجارم ثـ عدد السفف المارة بعّباداف مما جعميا تنتقؿ 

 .  الى مجرد قرية 

 

      الخاتمة 
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 أف  إال ،اإلسالـعّباداف مف المراكز الحادثة في           

رض سبخة أنشكءىا كاف تدريجيان حيث كانت في األصؿ 

 لزعيـ بف تميـ في البصرة عّباد بف األمكية الخالفة أقطعتيا

 الخالفة ميمة دفاعية إليو أككمتالحصيف الحبطي ، كعندما 

 ثـ اتسعت ىذه القاعدة لتضـ عدد باسموبحرية بيا عرفت 

 أخذتكبير مف الجند المتطكعة كذلؾ بسبب التيديدات التي 

 كبذلؾ  ،(الميذ)تتعرض ليا البصرة مف قبؿ القراصنة الينكد 

 كاستمرت عّباداف ثغران ألىؿ العراؽ يقاتمكف فيو ، أصبحت

 تؤدم كظيفة عسكرية بحرية حتى نياية القرف الثالث اليجرم

تحكلت مف رباط يتجمع فيو المقاتمة ثـ  التاسع الميالدم ،/ 

لى رباط يتجمع فيو العّبػػػاد كالزىاد إفي سبيؿ اهلل  لمجياد

.    لمعّبادة كاالنقطاعكالصكفية لمعزلة 
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  عدد مف العمماء كالمحدثيف كالعّبادإلييا     كقد سكنيا كرحؿ 

 لمعزلة ، كقد ساعدت بيئتيا الطبيعية عمى تييئة جك أك لمعبادة

.   مف الفقر كحياة التقشؼ حيث ممكحة المياه كالتربة 

 كالعراؽ طيمة حقبة تاريخيا بالبصرة     ظمت عّباداف مرتبطة 

جمع المؤرخيف كالجغرافيكف عمى عركبتيا أ ، فقد اإلسالمي

 سنة العربي حتى باسميابقيت محتفظة ككتبعيتيا لمبصرة 

 .  (آباداف  )ـ عندما غّيرىا رضا شاه الى الفارسية 1935

 البصرة كالعراؽ بأكضاع    كمف الناحية التمدنية كاف الرتباطيا 

 لحجميا ، فيي تدرجت مف قاعدة بحرية الى األكؿيعد المكجو 

حصف كرباط لممتطكعيف لمجياد ثـ الى رباط لمصكفية كالزّىاد ، 

 زاد عدد التاسع الميالدم / كمنذ بداية القرف الثالث اليجرم

 العامة في األكضاعنو مع تدىكر أ إالسكانيا لتصبح مدينة ، 

 لتصبح األخرل عمى العراؽ تراجعت ىي األجنبيةحقب السيطرة 
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 بميدة ثـ قرية بعد سقكط بغداد في منتصؼ القرف السابع اليجرم

  . الثالث عشر الميالدم/ 
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 هوامشال

(1) The new encyclopaedia 

Britaniea,vol,1,P.4 . 

 : أيضان  ينظر، 3/598معجـ البمداف ،  ياقكت الحمكم، (2)

مراصد    ابف عبد الحؽ ،؛ 419 البالد ،ص  آثارالقزكيني 

. 913 / 2  ، االطالع

 بريد البادية اثنا عشر ميالن ، أفلى إيشير ياقكت : البريد  (3 )

ف السفر الذم يجكز أ ، كأمياؿكفي الشاـ كخراساف يساكم ستة 

 ميالن ، معجـ كأربعكف أم ثماف أبردة أربعةفيو قصر الصالة ىك 

 .  37 / 1البمداف ، 

 ، ابف أمياؿكىي ثمانية فراسخ كالفرسخ ستة : المرحمة  (4 )

 .  341 / 1العماد الحنبمي ، شذرات الذىب 

 .  134 التقاسيـ ، ص أحسفالمقدسي ،   (5 )
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 .  385/ 1  ،  نزىة المشتاؽ ، اإلدريسي( 6 )

كالفرسخ يساكم  . 47الحميرم ،  الركض المعطار ، ص  (7 )

 95 - 94 ، ص كاألكزافستة كيمك مترات ، ىنتس ، المكاييؿ 

  .

 .  151ناصر خسرك ، سفر نامو ، ص  (8 )

 .  598 / 3ياقكت الحمكم ،معجـ البمداف ،  (9 )

متز ، الحضارة  . 118 التقاسيـ ، ص أحسفالمقدسي ،  (10 )

 .  440 / 2 ، اإلسالمية

 . 9 قزكيف ، ص إخبارالرافعي القزكيني ، التدكيف في  (11 )

كتشديد الباء المنقكطة بكاحدة كالداؿ  كعّباداف بفتح العيف الميمؿ

 4 ،  األنسابالسمعاني ،  كفي آخرىا نكف ،األلفيفالميممة بيف 

 /122  . 
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 :نظر عمى سبيؿ المثاؿ عف تاريخ المناطؽ الثالث م( 12 )

ىانسمف جكف ، الجغرافيػػػػة التاريخية لمنطقة رأس الخميج العربي 

 الدكتكر منذر البكر ؛ ـ 1980، ترجمة عادؿ حطاب ، البصرة 

 1981 ، البصرة اإلسالـ، الجذكر التاريخية لعركبة االحكاز قبؿ 

 أقدـ ، تاريخ الخميج العربي منذ األحمدالدكتكر سامي سعيد ؛ 

 الدكتكر ؛ كما بعدىا 331 ، ص مالتحرير العرب حتى األزمنة

 مغمي ، جزيرة أبكمصطفى عبد القادر النجار كمحمد كصفي 

 .  1983خارؾ مف جزر الخميج العربي ، البصرة  

 البصرييف في حركب التحرير في إسياماتنظر عف م( 13 )

 35 - 11البصرة السياسي ، ص  المشرؽ ، ناجي ، مف تاريخ

  .

 ألجؿ في البصرة األراضي إقطاعنظر التفصيالت عف م( 14 )

 .  365 - 345فتكح البمداف ، ص   البالذرم ،:استصالحيا 
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 .  29ابف آدـ ، الخراج ، ص  (15 )

 ؛ 216 / 1 الطكاؿ ، اإلخبارابف قتيبة ، : نظر مثالن م( 16 )

 قدامة بف جعفر ، ؛ 95ابف رستة ، االعالؽ النفيسة ، ص 

 الدكتكر صالح العمي ، ؛ 186الخراج كصنعة الكتابة ، ص 

 .  32 - 31خطط البصرة ، ص 

 أرضان  أحيامف  )): لقكؿ النبي صمى اهلل عميو كآلو كسمـ  (17 )

 ؛ 122 / 2البخارم في صحيحو ، أخرجو ، ( (ميتة فيي لو 

   كالبييقي في سننو ، ؛ 120 / 6حمد بف حنبؿ في المسند ، أك

 بألفاظ . 253 / 1 كابف الجاركد في المنتقى ، ؛ 141 / 6

.  مختمفة 

 39الدكرم ، مقدمة في التاريخ االقتصادم العربي ، ص  (18 )

  .
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 بف خالد بف عبد بف أباف حمراف بف أفيذكر ابف حـز  (19 )

عمرك بف عقيؿ ىك عربي مف بني النمر بف قاسط بف افصى بف 

في مكة ،   سبي فبيعكاأصابيـدعمى بف اسد بت لبيعة بف نزار 

 .  301نساب العرب ، ص أجميرة 

 .  361 ، 346البالذرم ، فتكح البمداف ، ص  (20 )

 .  362ف ، ص . ـ  (21 )

ىك عّباد بف الحصيف بف زيد بف عمرك بف أكس بف  (22 )

سيؼ بف عـر بف حمزة بف خيار ابف الحارث بف عمرك بف تميـ 

، كاف مف فرساف بني تميـ في البصرة كيضرب بشجاعتو المثؿ 

خرج مع مصعب بف الزبير في حركتو في العراؽ ككاف عمى 

كما اشترؾ في فتكحات المشرؽ كقتؿ في جبية كابؿ ،  شرطتو

 ؛ 222ابف حبيب ، المحبر ، ص  :نظر ملممزيد مف التفاصيؿ 

 البالذرم ، انساب ؛ 128 / 1 ، اإلخبارابف قتيبة عيكف 
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 ؛ 282 ، 277 ، 253 / 5 ، 155 ، 112 / 4 ، األشراؼ

 ابف حـز ، جميرة انساب العرب ؛ 241 / 1المبرد ، الكامؿ ، 

  .28 / 4 ، األعالـالزركمي ، ؛  207، ص 

 .  277 / 5 ، األشراؼالبالذرم ، انساب  (23 )

 . 362البالذرم ، فتكح البمداف ، ص  (24 )

العمي ، التنظيمات االجتماعية كاالقتصادية في البصرة ،  (25 )

 .  234ص 

 . 196 - 195ابف رستة ، األعالؽ النفيسة ، ص  (26 )

 .  362البالذرم ، فتكح البمداف ، ص  (27 )

 ـ 1953بقيت عّباداف محتفظة باسميا العربي حتى عاـ  (28 )

 ) رضا شاه عمى تغيير اسميا العربياإليرانيعندما عمؿ الممؾ 

.                                                                                                                                                         بالفارسية  (آباداف )إلى (عّباداف

Lockhart , E . I , vol  ،  1 ،p . 5                                                                                                                                                                                                                                                                                             . 
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 .  598 / 3ياقكت ، معجـ البمداف ،  (29 )

 .  915 / 3البكرم ، معجـ ما استعجـ ،  (30 )

 البستاني ، دائرة ؛ 598 / 3ياقكت ، معجـ البمداف ،  (31 )

 .  480 / 11المعارؼ ، 

 .  370البالذرم فتكح البمداف ، ص  (32 )

 ابف اعثـ الككفي ، الفتكح ؛ف ، كالصفحة . البالذرم ، ـ  (33 )

 ،2 / 3-5  . 

 .  111 / 1خميفة بف خياط ، تاريخ ،  (34 )

 ، ص األمكاؿ ابف سالـ ، ؛ 76ابف آدـ ، الخراج ، ص  (35 )

 ؛ 105- 104 ابف رستة ، االعالؽ النفيسة ، ص ؛ 50

 الكاساني ، بدائع ؛ 11 / 1الخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ، 

 .  174 / 3 ياقكت ، معجـ البمداف ، ؛ 58 / 2الصنائع ، 

 . 105ابف رستة ، االعالؽ النفيسة ، ص  (36 )
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 .  24 / 1الخطيب البغدادم،تاريخ بغداد ،  (37 )

 .  249 ، 51 / 27ابف تيمية ، مجمكع الفتاكل ،  (38 )

 .  419القزكيني ، آثار البالد ، ص  (39 )

 .  28حمد اهلل مستكفي ، نزىة القمكب ، ص  (40 )

 .  308 ، 296أبك الفدا ، تقكيـ البمداف ، ص  (41 )

 .  46 ، ص األقاليـاالصطخرم ،  (42 )

      114 التقاسيـ ، صأحسفالمقدسي ،  (43 )

 .    413 ػ 412ف ، ص . ـ  (44 )

ياقكت ،  . 119 / 7التنكخي ، نشكار المحاضرة ،  (45 )

 .   77 / 1معجـ األدباء ، 

 .   58 ػ 57اليمداني ، صفة جزيرة العرب ، ص  (46 )

 .   122 / 4السمعاني ، األنساب  (47 )

 .   385 / 1 ، نزىة المشتاؽ ، اإلدريسي( 48 )
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 : أيضان نظر ؛ م 3/174ياقكت ، معجـ البمداف ،  (49 )

 74الحميرم ، الركض المعطار ، ص

 حمد اهلل مستكفي ؛  235 /5ابف قيس ، قرل الضيؼ ،  (50 )

؛  419 البالد صآثار  القزكيني ، ؛ 39، نزىة القمكب ، ص

 .   148 / 2ابف عيسى ، شرح قصيدة ابف القيـ ، 

 .  257 / 2الميداني ، مجمع األمثاؿ ،  (51 )

 1847 سنةلى البصرة كالعراؽ حتى إظمت عّباداف تابعة  (52 )

ـ كبعد صراع طكيؿ بيف العثمانييف كالفرس عمى ممكيتيا تمكف 

مسعكد    كيياف ، : نظر م مف الحصكؿ عمييا ، اإليرانيكف

 The new ؛ 107 ، صإيرافجغرافيام سياسي 

Encyclopaedia Britanniea , vol , 1 , p .4                                                                                                                     . 

 .     709 ػ 708/ياقكت ، معجـ البمداف ،   (53)

 .  301ابف حـز ، جميرة ، ص (54 )
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ف ، .  ابف حـز ، ـ ؛ 365البالذرم ، فتكح البمداف ، ص (55 )

 .   28 / 4الزركمي ، األعالـ ، ؛  207ص

.   ف ، كالصفحة . البالذرم ، ـ  (56 )

  . 186 ، 107 /2المزم ، تيذيب الكماؿ،  (57 )

 ياقكت ، ؛ 119 / 7التنكخي ، نشكار المحاضرة ،  (58 )

.    رياش أبك  ترجمة 77 ػ 74 / 1معجـ األدباء ، 

 ؛ 325 ػ 324 /4 تفسير القرطبي ، :نظر معف الرباط  (59 )

 دائرة المعارؼ ؛ 302 / 7ابف منظكر ، لساف العرب ،   

 .   21 ػ 19 / 10 ، مادة الرباط ، اإلسالمية

 .    60سكرة األنفاؿ ، آية  (60 )

 كالحديث كرد ؛ 42ابف جماعة ، مستند األجناد ، ص (61 )

 كسنف ابف ماجة ، ؛ 1520 /3بألفاظ مختمفة في صحيح مسمـ  

 .  39 / 6 كسنف النسائي ، ؛ 924/ 2
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 بألفاظ أيضان  كقد كرد ؛ف  كالصفحة .ابف جماعة ، ـ  (62 )

.                                                                                          في باب فضؿ الرباط في سبيؿ اهلل أعالهمختمفة في المصادر 

 .  86 / 6ابف حجر ، فتح البارم ،  (63 )

 .  420البالذرم ،  فتكح البمداف ، ص  (64 )

 .  421ف ، ص . ـ  (65 )

 .  433- 421ف ، ص . ـ  (66 )

 .  457 ، 321 ، 320 / 1خميفة بف خياط ، تاريخ ،  (67 )

 .  191ابف الفقيو ، البمداف ، ص  (68 )

 .  362البالذرم ، فتكح البمداف ، ص  (69 )

 .  446 / 2خميفة بف خياط ، تاريخ ،  (70 )

: نظرم ، كعف مكقعيا 483 ، 446 /2ف ، . ـ  (71 )

 .  114 التقاسيـ صأحسفالمقدسي ، 

 .  598 / 3ياقكت ، معجـ البمداف ،  (72 )
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.   ترجمتو في الصفحات القادمة سيأتي( 73 )

 .  362البالذرم ، فتكح البمداف ، ص  (74 )

 .  452 / 2خميفة بف خياط ، تاريخ ،  (75 )

 .  453 ، 452 / 2ف ، . ـ  (76 )

 .  454 ، 453 ، 2ف ، . ـ  (77 )

 .  277 / 7ابف سعد ، الطبقات ،  (78 )

 .  480 / 2خميفة بف خياط ، التاريخ ،  (79 )

 .  483 / 2ف ، . ـ  (80 )

.  ف ، كالصفحة . ـ  (81 )

 .  484 / 2ف ، . ـ  (82 )

 ، 518 ، 517 ، 514 ، 513 ، 494 / 2ف ، . ـ  (83 )

 .  432 ، البالذرم  ، فتكح البمداف ، ص 520 ، 519
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  349 / 5 ، الكامؿ في التاريخ ، األثير ابف  :نظرم( 84 )

.  كما بعدىا 

 .  420 ، الخراج كصنعة الكتابة ، ص جعفرقدامة بف  (85 )

 .  51 / 27ابف تيمية ، مجمكع الفتاكل ،  (86 )

 .  249 / 27ف ، . ـ  (87 )

 .  277 / 7ابف سعد ،الطبقات ،  (88 )

 .  76 / 3ابف قدامة ، المغني ،  (89 )

 ابف الجكزم ، ؛ 218 / 1 يعمى ، طبقات الحنابمة ، أبك( 90 )

 .  58 / 4صفة الصفكة ، 

 ابف الجكزم ، ـ ؛ 110 / 10 ، األكلياء نعيـ ، حمية أبك( 91 )

.  ف ، كالصفحة . 

 .  16 / 2ابف قدامة ، المغني ،  (92 )

  . 43 / 1المنذرم ، الترغيب كالترىيب ،  (93 )
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 .  43 / 1المنذرم ، الترغيب كالترىيب ،  (94)

 ؛ 338ميدم الرحيـ ، الخدمات العامة في بغداد ، ص  (95 )

 .  24- 23 / 10 ، مادة رباط ، اإلسالميةدائرة المعارؼ 

 .  171 / 8 ، األكلياء نعيـ ، حمية أبك( 96 )

 .           160 / 2ابف القيـ ، مدارج السالكيف ،  (97 )

 .  292 / 4المقريزم ، الخطط ،  (98 )

 .  99ناصر خسرك ، سفر نامة ، ص  (99 )

 كمف ضيؽ ؛  598 / 3ياقكت ، معجـ البمداف ،  (100 )

 : أىمو زار عّباداف فكتب الى أندلسيالماء بيا ما كتبو شاعر 

 الثرل أقصىحممت بعّباداف    إنني أنداسان   مف مبمغا 

 كشربػػة الماء بيا تشترل       الخبز بيا يتيادكنػو  

( .  5)حاشية 119 / 7نشكار المحاضرة،   التنكخي ،

 .   419القزكيني ،آثار البالد ، ص (101 )
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    477 / 5الطبرم ، تاريخ الرسؿ الممكؾ ،  (102 )

 ، مافنظر التفصيالت عف دكلة بني سامة في عم( 103 )

 أبحاثالدركيش ، دكر بني سامة في الخميج العربي ، مجمة 

.    ـ1995البصرة العدد الحادم عشر ، جزء الثاني لسنة 

نظر ، جاسـ ياسيف معف دكلة بني كجيو في عماف  (104 )

 447 ػ 280 كاإلدارية السياسية أحكاليامحمد ، عماف دراسة في 

 .    141 ػ 118، ص

الدركيش ، الخميج : نظر معف دكر حكاـ جزيرة قيس  (105 )

 مف منتصؼ كاالقتصادية السياسية أحكالوالعربي دراسة في 

 ػ 153ص ، القرف الخامس حتى بداية القرف السابع اليجرم

168.     

رحالت مارككبكلك ، : نظر عف ىرمز كنشاطيا م( 106 )

 ، كما بعدىا                                                                                                           55ص



 

 

78 

78 

Teixeira  , The travels of peadro teixeira ((kinj of 

hurmuz)), pp145-185 . Lockhart , hurmuz , in , 

E.I , p581                                                                                                            .  

 .  174 ػ 168 الدركيش ، الخميج العربي ، ص

   338ميدم الرحيـ ، الخدمات العامة ،ص (107 )

 الحديث أصحابنظر عف المكاجية التي دارت بيف م( 108 )

 الراكم ، ثكرة العقؿ ،  ،لمحنةاكالمعتزلة كىك ما يسمى ب

   238 ػ 203ص

 .  76 / 3ابف قدامة ، المغني ،  (109 )

 ابف الجكزم ؛ 218 / 1 يعمى ، طبقات الحنابمة ، أبك( 110 )

 .  58 / 4، صفة الصفكة ، 

 .    413 / 14الخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  (111 )
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نظرا لعدـ عثكرنا عمى كفيات بعض منيـ لذا فضمنا  (112 )

.   حسب حركؼ اليجاء إدراجيـ

بة ق ابف قاضي ش؛ 598 / 3ياقكت ، معجـ البمداف ،  (113 )

 .   15 / 6، طبقات الشافعية ، 

 ابف الجكزم ؛ 218 / 1 يعمى ، طبقات الحنابمة ، أبك( 114 )

 ابف مفمح المقصد األرشد في ذكر ؛ 58 / 4صفة الصفكة ، 

  178 / 2حمد ، أ أصحاب

 .  76 / 3ابف قدامة ، المغني ،  (115 )

 ياقكت ، معجـ ؛122 / 4 ، األنسابالسمعاني ،  (116 )

 .  598 / 3البمداف ، 

 .  396 / 1شذرات الذىب ،  ابف العماد الحنبمي ، (117 )

 .  62 - 61 / 4ابف الجكزم ، صفة الصفكة ،  (118 )

 .  62 / 4ف ، . ـ  (119)
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 .  122 / 4 ، األنسابالسمعاني ،  (120 )

 .  413 / 4الخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  (121 )

 .   599 / 3ياقكت ، معجـ البمداف ،  (122 )

نظر م ؛ 370 / 1الجرجاني ، الكامؿ في الضعفاء ،  (123 )

 ابف ؛ 77 / 5 ، 279 / 3المزم ، تيذيب الكماؿ  : أيضا

 .  269 / 1حجر ، تيذيب التيذيب ، 

ف ، .  ابف حجر ، ـ ؛ 260 / 2ف ، . الجرجاني ، ـ  (124 )

3 / 13  . 

 البالذرم ، فتكح ؛ 277 / 7ابف سعد ، الطبقات ،  (125 )

 .  361البمداف ، ص

 .  110 / 10 ، األكلياء نعيـ ، حمية أبك( 126 )

 .  58 / 4ابف الجكزم ، صفة الصفكة ،  (127 )

 .  59 / 4ف ، . ـ  (128 )
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 .  62 / 4ف ، . ـ  (129 )

.  ف ، كالصفحة . ـ  (130 )

 ابف مفمح ، ؛ 218 / 1ابك يعمى ، طبقات الحنابمة ،  (131 )

بك محمد أبمفظ عبد الصمد  )؛  178 / 2المقصد االرشد ، 

 .  (العّباداني 

 السمعاني ، ؛ 210 / 6 ، األكلياءبك نعيـ ، حمية أ( 132 )

 .  122 / 4 ، األنساب

 .  59 - 58 / 4ابف الجكزم ، صفة الصفكة ،  (133 )

 .  26 / 2المزم ، تيذيب الكماؿ ،  (134 )

 .  60 / 4ابف الجكزم ، صفة الصفكة ،  (135 )

 الذىبي ؛ 485 / 2 ، تاريخ بغداد ، مالبغدادالخطيب  (136 )

ابف حجر ، تيذيب التيذيب ، ؛  108/ 1، سير أعالـ النبالء ، 

8 / 365  . 
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 المزم ، تيذيب ؛ 301 / 2البستي ، المجركحيف ،  (137 )

 13 / 9تيذيب التيذيب،   ابف حجر؛ 35 / 24الكماؿ ، 

   466. / 1تقريب التيذيب ، .

.  122 / 4 ، األنسابالسمعاني ،  (138 )

 .  318 / 6ابك يعمى ، طبقات الحنابمة ،  (139 )

 .  122 / 4 ، األنسابالسمعاني ،  (140 )

 .  276 / 3الخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  (141 )

 ابف حجر ، ؛ 494 / 26المزم نيذيب الكماؿ ،  (142 )

 .  415 / 9تيذيب التيذيب ، 

 . 218 ػ 217 /8 ،األكلياءبك نعيـ ،حمية أ( 134 )

 ،  ابف الجكزم؛ 218 / 1بك يعمى ، طبقات الحنابمة، أ( 144 )

 2/178؛ ابف مفمح ، المقصد األرشد ،   4/58صفكة الصفكة ، 

 .                                                                                    
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؛  208 / 11الخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  (145 )

 .    306األبشييي ،المستطرؼ في كؿ فف مستظرؼ ، ص

 المدىش ، ؛ 58 / 4ابف الجكزم ، صفة الصفكة ،  (146 )

 .  280 ، 272ص

 .  84الصابي ، الكزراء ، ص (147 )

 .  118 التقاسيـ ، صأحسفالمقدسي ،  (148 )

 .  385/ 1 ، نزىة المشتاؽ ، اإلدريسي( 149 )

  .214ص ناسخ صكرة األرض ألبف حكقؿ،(150 )

 .  9 قزكيف، صأخبارالرافعي القزكيني، التدكيف في  (151 )

 .  598 / 3ياقكت ، معجـ البمداف ،  (152)

 .  83 معرفة الزيارات ، صإلى اإلشاراتاليركم ،  (153 )

 .  419القزكيني ، آثار البالد ، ص (154 )

 .  210 / 1رحمة ابف بطكطة ،  (155 )
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 .  211 /1ف ، . ـ  (156 )

.  186 ، 17 / 2المزم ،تيذيب الكماؿ ،  (157 )

 .  46 ، صاألقاليـاألصطخرم ،  (158 )

 .  118 التقاسيـ ، صأحسفالمقدسي ،  (159 )

 .  122 / 4السمعاني ، األنساب ،  (160 )

نظر عف التغيرات التي طرأت عمى مدينة البصرة في م( 161 )

 األرض ألبف حكقؿ ، صكرة ناسخ :القرف السادس اليجرم 

 ػ 641 / 4، األصبياني ، خريدة القصر ؛ 214 ػ 213ص

642  . 

  210 / 1رحمة ابف بطكطة ،  (162 )
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قائمة المصادر والمراجع     

المصادر     : أوال

 ) الحسف عمي بف محمد أبكابف األثير ، عز الديف - 1

 ، بيركت 2الكامؿ في التاريخ ، ط ( ـ 1232/ ىػ630ت

.      ـ 1967

/ ىػ560ت ) ، محمد بف محمد بف عبد اهلل اإلدريسي- 2

 ـ   1989نزىة المشتاؽ في اختراؽ اآلفاؽ ، بيركت  (ـ1164

 ( ـ 818/ ىػ203ت )ابف آدـ ، يحيى بف آدـ القرشي - 3

.    ىػ 1384 القاىرة 2الخراج ، تحقيؽ احمد محمد شاكر ط

ت منتصؼ ) بف محمد إبراىيـ اسحؽ أبكاالصطخرم ، - 4

.   األقاليـ منشكرات مكتبة المثنى بغداد  (القرف الرابع اليجرم 

 ( ـ926/ ىػ321ت)حمد أ محمد أبكعثـ الككفي ، أابف - 5

.    ـ 1968كتاب الفتكح ، تحقيؽ محمد عبد المعيد خاف ، اليند 
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صحيح  (ـ869/ ىػ256ت) إسماعيؿالبخارم ، محمد بف - 6

.  1987 بيركت 3البخارم ، ط

 ( ـ 1094/  ىػ488ت)البكرم ، عبد اهلل بف عبد العزيز ،- 7

 البالد كالمكاضع ، تحقيؽ مصطفى أسماءمعجـ ما استعجـ مف 

.   ـ 1945 القاىرة 1السقا ، ط

فتكح  ( ـ892/  ىػ279ت)حمد بف يحيى أالبالذرم ، - 8

.    ـ 1978البمداف ، بيركت 

     .ـ1936البالذرم ،انساب األشراؼ ،القدس - 9

 1065/  ىػ458ت)حمد بف الحسيف بف عمي أالبييقي ، - 10

.   ـ 1994السنف ، تحقيؽ بف محمد عطا ، مكة المكرمة ،  (ـ

 ـ 994/ ىػ384ت) عمي المحسف بف عمي أبكالتنكخي ، - 11

 المذاكرة ، تحقيؽ عبكد الشالجي ، كأخبارنشكار المحاضرة  (

.    ـ 1973
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  (ـ 1327/  ىػ728ت)حمد بف عبد الحميـ أابف تيمية ، - 12

 2 بف محمد العاصمي ، طفعبد الرحـمجمكع الفتاكل تحقيؽ 

.  بدكف تاريخ 

/  ىػ207ت)ابف الجاركد ، عبد اهلل بف عمي النيسابكرم - 13

المنتقى ، تحقيؽ عبداهلل عمر الباركدم ، بيركت ،  ( ـ822

.   ـ 1988

 األجنادمستند  ( ـ1332/  ىػ733ت)ابف جماعة الحمكم - 14

.   ـ 1938 النقشبندم ، بغداد أسامةفي آالت الجياد ، تحقيؽ  

(  ـ1200/ ىػ597ت)ابف الجكزم ، عبد الرحمف بف عمي - 15

.   ىػ 1359صفة الصفكة ، تحقيؽ محمد فاخكر ، بيركت 

/  ىػ245ت ) جعفر محمد بف حبيب أبكابف حبيب ، - 16

. المحبر ، تحقيؽ ايمزة ليختف شتيتر ، بيركت   ( ـ 859



 

 

88 

88 

ابف حجر ، فتح البارم في شرح صحيح البخارم ، تحقيؽ - 17

 ىػ 1379محمد فؤاد عبد الباقي كمحب الديف الخطيب ، بيركت 

  .

 (مف القرف السابع اليجرم  )حمد اهلل مستكفي قزكيني - 18

.  (فارسي  )ىػ1331نزىة القمكب ، ليدف ،

 1063/  ىػ456ت ) محمد عمي بف احمد أبكابف حـز ، - 19

جميرة انساب العرب ،تحقيؽ عبد السالـ ىاركف ، مصر  (ـ 

.   ـ 1962

 ـ 1326/  ىػ 727ت )الحميرم ، محمد بف عبد المنعـ - 20

 عباس ، إحساف ، تحقيؽ األقطارالركض المعطار في خبر  (

.   ـ 1975بيركت 

المسند ،  ( ـ 836/  ىػ241ت )ابف حنبؿ ، احمد - 21

.  مؤسسة قرطبة مصر 
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/ ىػ 463ت ) بكر احمد بف عمي أبكالخطيب البغدادم ، - 22

.   العممية بيركت بدار الكتتاريخ بغداد ،  ( ـ 1070

تاريػخ  ( ـ 854/  ىػ 240ت )خميفة بف خياط البصرم  - 23

.   ـ 1967 العمرم ، النجؼ ، أكـر، تحقيؽ 

الرافعي القزكيني ، عبد الكريـ بف محمد ، التدكيف في  - 24

.   ـ 1978 قزكيف ، تحقيؽ عزيز اهلل العطاردم ، بيركت إخبار

ت نياية القرف  ) عمي احمد بف عمر أبكابف رستة ،  - 25

.   ـ 1891االعالؽ النفيسة ، ليدف  (الثالث اليجرم 

الطبقات  ( ـ 844/  ىػ 230ت )ابف سعد ، محمد - 26

.   ـ 1960الكبرل ، بيركت 

 ( ـ 838/ىػ 224ت ) عبيد القاسـ أبكابف سالـ ،  – 27

.   ىػ 1353 ، تحقيؽ محمد حامد الفقي القاىرة األمكاؿ
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ىػ 562ت ) سعد عبد الكريـ بف محمد أبكالسمعاني ،  – 28

 ،  1 ، تحقي عبد اهلل عمر الباركدم ،  طاألنساب ( ـ 1166/

.   ـ 1988بيركت 

/  ىػ 739ت )ابف عبد الحؽ ، صفي الديف عبد المؤمف  - 29

 كالبقاع ، األمكنة  أسماءمراصد االطالع عمى  ( ـ 1338

.   ـ 1954تحقيؽ عمي محمد البجارم  ،  القاىرة 

/  ىػ1089ت)ابف العماد الحنبمي ، عبد الحي بف احمد  - 30

شذرات الذىب في  أخبار مف ذىب ، دار الكتب  (ـ 1678

.  العممية ، بيركت 

 (ـ 1813/ىػ1229ت) إبراىيـابف عيسى ، احمد بف  - 31

 1406شرح قصيدة ابف القيـ ، تحقيؽ زىير الشاكيش ، بيركت 

.  ىػ 
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 ـ 1331/  ىػ732ت ) إسماعيؿ الفدا ، عماد الديف أبك – 32

 ـ 1840تقكيـ البمداف ، تحقيؽ ماؾ كككيف ديسالف ، باريس  (

  .

 975/  ىػ 365ت ) بكر احمد بف محمد أبكابف الفقيو ،  - 33

.   ىػ 1302 ليدف  ،مختصر كتاب البمداف (ـ 

 ىػ 851ت ) بكر احمد بف محمد أبكبة ، قابف قاضي ش – 34

طبقات الشافعية تحقيؽ عبد العميـ خاف ، بيركت  ( ـ 1447/ 

.   ىػ 1407

/ ىػ276ت ) محمد عبد اهلل بف مسمـ أبكابف قتيبة ،  - 35

.   ـ 1963 ، مصر اإلخبارعيكف  ( ـ 889

الخراج كصنعة  ( ـ 948/  ىػ337ت )قدامة بف جعفر  - 36

 ـ   1981الكتابة ، تحقيؽ محمد حسيف الزبيدم ، بغداد 
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/  ىػ 620ت )ابف قدامة  المقدسي ، عبد اهلل بف احمد  - 37

.   ىػ 1405المغني ، دار الفكر بيركت  ( ـ 1223

/  ىػ 671ت ) بكر أبيالقرطبي ، محمد بف احمد بف  - 38

تفسير القرطبي ، تحقيؽ احمد عبد العميـ البردكني ،  ( ـ 1272

.   ىػ 1372 ، القاىرة 2ط

/  ىػ 682ت ) زكريا محمد بف محمكد أبكالقزكيني ،  - 39

خبارآثار البالد  ( ـ 1283   العباد ، دار صادر بيركت ، كا 

.    ـ 1960

صحيح  ( ـ874/  ىػ261ت)مسػػمـ الحجاج  القشيرم ،- 40

 التراث العربي إحياء ، دار معبد الباؽمسمـ ، تحقيؽ محمد فؤاد 

.    ، بيركت 
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 281ت)ابف قيس ، عبد اهلل بف محمد بف عبيد بف سفياف - 41

 1قرل  الضيؼ ،  تحقيؽ عبد اهلل  حمد ، ط (ـ894/ ىػ

.  الرياض 

بدائع  ( ـ1191/  ىػ587ت)الكاساني ، عالء الديف - 42

 .  1982 بيركت 2 الرحمف الرحيـاهللالصنائع ، بسـ 

السنف  (ـ888/  ىػ275ت)ابف ماجة ، محمد بف يزيد - 43

.   ، دار الفكر بيركت معبد الباؽتحقيؽ محمد فؤاد 

 (ـ898/ ىػ285ت ) العباس محمد بف يزيد أبكالمبرد ، - 44

 ،  إبراىيـ الفضؿ أبكالكامؿ في المغة كاألدب ، تحقيؽ محمد 

.   ـ 1977القاىرة 

تيذيب  (ـ1341/ىػ742ت) الحجاج يكسؼ أبكالمزم ، - 45

.  ـ 1980الكماؿ ، تحقيؽ بشار عكاد ، بيركت 
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 985/  ىػ375ت) عبداهلل محمد الشافعي أبكالمقدسي ، - 46

.   ـ 1906 ليدف 2 التقاسيـ في معرؼ األقاليـ ، طأحسف (ـ

 (ـ1258/ىػ656ت ) بف عبد القكم ـعبد العظيالمنذرم ، - 47

 بيركت 1 شمس الديف ، طإبراىيـالترغيب كالترىيب ، تحقيؽ 

.   ىػ 1417

لساف  (ـ1311/ىػ711ت )ابف منظكر ، محمد بف مكـر - 48

.  العرب ، دار صادر بيركت

/  ىػ518ت) الفضؿ احمد بف محمد أبكالميداني ، - 49

عبد مجمع األمثاؿ ، تحقيؽ محمد محيي الديف  ( ـ1124

.   ، بيركت دالحمي

سفر نامة ،  (ـ1088/ىػ481ت)ناصر خسرك عمكم - 50

.    ـ 1954ترجمة يحيى الخشاب ، القاىرة  
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السنف ،  (ـ915/ ىػ303ت)النسائي ، احمد بف شعيب - 51

.    ـ 1986 حمب 2 غدة ، طأبك حعبد الفتاتحقيؽ 

/  ىػ430ت) نعيـ األصبياني ، احمد بف عبداهلل أبك- 52

 1405حمية األكلياء ، دار  الكتاب العربي ، بيركت  ( ـ1038

.    ىػ 

/  ىػ334ت)اليمداني ، لساف اليمف الحسف بف احمد - 53

صفة جزيرة العرب ، تحقيؽ محمد عمي األككع ،  (ـ 945

.   ـ 1974الرياض 

 عبداهلل أبكياقكت الحمكم ، شياب الديف - 54

.   ـ 1965معجـ البمداف ، طيراف  (ـ1228/ىػ626ت)

. ياقكت الحمكم ، معجـ األدباء ، اعتنى بتصحيحو ، س - 55

    1923 مصر2مرجميكث ، ط
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 ( ـ1127/  ىػ521ت) يعمى أبي يعمى ، محمد بف أبك- 56

طبقات الحنابمة ، تحقيؽ محمد حامد الفقي ، دار المعرفة بيركت 

  .

المراجع الحديثة     : ثانيا 

األحمد ، الدكتكر سامي سعيد ، تاريخ الخميج العربي منذ - 57

.   ـ 1983 األزمنة حتى التحرر العربي ، البصرة أقدـ

.  البستاني ، بطرس ، دائرة المعارؼ بيركت - 58

البكر ، الدكتكر منذر ، الجذكر التاريخية لعركبة األحكاز - 59

   1981 ، البصرة اإلسالـقبؿ 

 ، مقدمة في تاريخ زعبد العزمالدكرم ، الدكتكر - 60

    1987 بيركت 5 العربي ،طاالقتصادم

   . ـ1979 بيركت 4الزركمي ،خير الديف، األعالـ ،ط- 61
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 االقتصادية التنظيماتالعمي ، الدكتكر صالح احمد ، - 62

 بيركت 2 في البصرة في القرف األكؿ اليجرم ، طكاالجتماعية

.   ـ 1969

العمي ، خطط البصرة كمنطقتيا ، المجمع العممي العراقي - 63

 .  ـ 1986، بغداد 

كيياف ، مسعكد ، جغرافيام سياسي ايراف ، مطبعة ميدم - 64

 .  (فارسي)اكباتاني 

 في القرف الرابع اليجرم اإلسالميةمتز ، آدـ ، الحضارة - 65

.  ـ 1967 ريدة ،بيركت أبك،ترجمة عبد اليادم 

ناجي ، الدكتكر عبد الجبار ، مف تاريخ البصرة السياسي - 66

.    ـ 1990البصرة (1)، سمسمة تراث البصرة عدد 
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 أبكالنجار ، الدكتكر مصطفى عبد القادر ك محمد كصفي - 67

ـ 1983مغمي ، جزيرة خارؾ مف جزر الخميج العربي ، البصرة 

   .

ىانسمف ، جكف ، الجغرافية التاريخية لمنطقة رأس الخميج - 68

 . ـ 1981حطاب ، البصرة  العربي ، ترجمة عادؿ

 كما يعادليا اإلسالميةىنتس ، فالتر ، المكاييؿ كاألكزاف - 69

.                                                         ـ 1970في النظاـ المترم ، ترجمة  كامؿ العسمي ، عماف 

70 ((  _Lockhant , E  . I , Art (( Abbadan .  

71 _The new Encyclopaedia Britanniea , U .S.A 

, 1974                      .  
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