
 7، مجمة الخميل العدد )المهمب بن أبي صفرة األزدي العماني(

 

المجنة الوطنية العمانية لمتربية والثقافة والعموم، الندوة الدولية:  نّظمت جامعة نزوى بالتعاون مع
م في قاعة المحاضرات بجامع ٕٛٔٓمايو  ٓٔ – ٜ)الميمب بن أبي صفرة األزدي العماني(؛ يومي 

األكبر بمحافظة مسقط. وقد أتت ىذه الندوة في إطار النيج الذي تتبعو جامعة نزوى في السمطان قابوس 
العناية بأعالم ُعمان، وتقديم عمميم وفكرىم وتاريخيم العريق؛ لتستقطب نخبة من العمماء واألساتذة والباحثين 

 من ُعمان والعراق والكويت والمغرب ومصر.

، مستشار جاللة السمطان لمشؤون الثقافية؛ في معرض افتتاح ندوة يقول معالي عبدالعزيز بن محمد الرواس
 خدموا ِعظام رجال تاريخ وعمى أسالفنا، عمى االعتداء لوقف ىنا اليوم نجتمع نحن"الميمب بن أبي صفرة: 

 والنتمائيا، أوطانيا إلى تعود الشخصيات ولكن ألحد، إرثاً  ليس التاريخ إليو، ذىبوا مكان كل في والعباد البالد

 تحتوي التي الطيبة، األرض ىذه من جزءاً  ليكونوا اآلخرين مع الحوار جسور لمد ىذه جمستنا تكون أن تمنينا

 أخرى مرة اآلن وعادوا عامًا، أربعين األرض في تاىوا آخر، شيءٍ  إلى وراحوا ُعمانيتيم تركوا ولكنيم الكثير،

 فاالعتداء ألصحابو، الحق وأعطِ  بمسمياتيا األشياء م  سَ  ولكن والسعة، الرحب فعمى ُعمانيين يكونوا أن يريدون

 ."الكرام شيم من ليس األموات عمى

وقد صّدر مكتب النشر التابع لمكتب نائب الرئيس لمدراسات العميا والبحث العممي والعالقات الخارجية 
صفرة، في عدد خاص من أعداد مجمة بالجامعة، األعمال المحّكمة والسير المقّدمة لندوة الميمب بن أبي 

مجمة عممية محّكمة نصف سنوية، وىو  –الخميل، مجمة جامعة نزوى لمدراسات األدبية والمغوية والقرآنية 
م؛ ليشتمل عمى الكممات الرسمّية لممنظمين، والبحوث العممية المّحكمة، والقصائد ٜٕٔٓالعدد السابع، يوليو 

صفحة من القطع المتوسط، ُنشرت بو  ٕٜٕصيات؛ إذ إن ىذا العدد يقع في عرية، والبيان الختامي والتو الش
. ٔٔكممتان، وقصيدتان، و   بحثا عمميا محّكما، وبيان ختاميٌّ

 



بإلقاء الشاعر يونس بن مرىون البوسعيدي لقصيدة سّماىا: "معمقة  الميمب بن أبي صفرة ندوةانطمقت أعمال 
 الفرزدق الثالثة"، قال في مطمعيا:

 عاريشأ يا سُأغيرُ  ىل واآلن              ير ِذما ييلُ صال لي ظُ يحف كان قد

 المغوارِ  وحنكةَ  البروِق، قمقَ               بي إنّ  الكواكِب، مداراتُ  ْرجيسِ 

 ِجواري يخاف أنْ  سيفي وَغَمْدتُ              أسَبْغُتو الذي ْرديسَ  في قدَّْرتُ 

 

 الكامل، حتى قال في ختاميا: بيتا من بحر ٜٖتكونت ىذه القصيدة من 

 

 األنيارِ  كتدّفقِ  وخالئًقا                   ى والِقر الميّمِب  عن الِطعانَ  وِرثَ 

 األغيارِ  عن أعمى الُعمى أنّ                 ُحّجةٌ  ىو ِبْذرىا، ُتخِرجُ  ُض ر واأل

المحفور في دمنا" من بحر ثم ألقى الشاعر سميمان بن عمي العبري قصيدة عنوانيا: "ال تنكري الماضي 
 البسيط، استيميا راجيا وحدة الكممة والصف، قائال:

 ماوالرُّسُ  األىلَ  يقمو القمبَ  عميتجال           االَكِمم واسمعي مني بأنكِ  قولي

 الرَِّحمَ  ُينكر َمنْ  أمُُّكُم، عمانُ ا        ُأّمتن تاريخِ  في الُكرهَ  تزرعي ال

 

باحث عراقي مقيم في األردن، بحثا بعنوان: "دور الميالبة في المشرق اإلسالمي  وقّدم أ.د فاروق عمر فوزي،
خالل العصر األموي؛ الميمب بن أبي صفرة نموذجا"، تحّدث فيو عن تاريخ الميالبة في الدولة األموية، 

، التي عانت واألحداث السياسية واالجتماعية والدينية المضطربة في العراق وبالد الشام واألقاليم المجاورة
 أسيمر  وعمى لمميالبة، بالنسبة وأماإثرىا الدولة اإلسالمية كثيرًا. ويصف الباحث فترة حكم الميالبة، بقولو: "



 ة.األموي الدولة بقيت لما وجودىم ولوال عبة،صال الميمات رجال بالفعل وكانوا أبدعوا، فقد فرة،ص أبي بن الميمب

 أبي بن معاوية زمن منذ أولدهو  الميمب بيا قام التي الميمة األدوار عن الحديث عند ذكرىا يجب حقيقة وىذه
 ".ىجرية ٕٛ سنة في تحديداً  مروان، بن الممك عبد زمن في وفاتو وقت إلى سفيان

وتفّند ىذه الورقة العديد من األدوار الميمة التي يشار إلييا بالبنان عندما يجري ذكر دولة الميالبة، ففي 
الميمب ومن معو من أزد ُعمان، منذ فترة حكم الحجاج بن يوسف الثقفي، العديد من  الجانب العسكري قاد

الفتوحات الحاسمة لتوسيع رقعة الدولة اإلسالمية. أما الجانب السياسي فقد عرف عن الميمب عدم تدخمو في 
لمدولة األموية. وفي الجانب  بين األقاليم والقبائل، والتزامو التام بتنفيذ اإلدارة الشرعية شؤون الغير، ونبذ الفتن

؛ لذلك أعجب بو األمراء وأشراف القبائل االجتماعي مارس الميمب مياما أسيمت في استقرار دولتو ومجتمعو
العربية وعامة الناس. ورغم الصراع والحساسية الشديدة التي جمعت بين الميمب والحجاج؛ لغرور األخير 

فريقيا وشبو الجزيرة وطمعو، إال أن أسرة آل الميمب ظّل إشعاع يا مضيئا في العراق وبالد ما وراء النير وا 
 العربية وُعمان؛ حتى بعد وفاة قائدىم.

 

وترك الميمب بن أبي صفرة مالمح لشخصية تاريخية جادت بيا أرض ُعمان المباركة؛ وذلك ما كشف عنو 
أ.د محمد أحمد الديباجي، جامعة شعيب الدكالي المغربية، في ورقتو التي قدميا في ىذه الندوة الدولية. ومن 

ع بالخصال الحميدة، والشيم ىذه الصفات التي رسمت مالمح ىذه الشخصية: شاب يافع، وقائد ىمام، تشبّ 
 عن واألدب، المغة ورواة القدماء، المؤرخون تحدث وقديقول الباحث: "العربية العريقة، والشجاعة والحزم. 

 بو نزلت عندما ألبنائو يُتوصو  الميمب ةيصخش فيو تتجمى ما خير ولعل .يتوصخشو  ودىائو وذكائو الميمب

 .")يوالمراث التعازي  كتابو في المبرد يزيد بن محمد العباس أبو يةالوص ىذه أورد وقد المنّيُة،

التي افتتاحيا الميمب بحض أبنائو، بما فييم قومو  وقد سبر الدكتور الديباجي في ىذا البحث ىذه الوصية
، والنيي عن طيبة تؤتي أكميا في الدنيا واآلخرة وأصحابو، عمى تقوى اهلل وصمة الرحم؛ لما لذلك من ثمرات

، فرصد من خالليا عمى المستوى الفردي والجماعي اهلل وقطيعة الرحم؛ لما يخمفو من عواقب وخيمة معصية
الذي تناقمت لو كتب ومنشورات التاريخ مقولة  ،األزدي العماني أبرز مالمح شخصية الميمب بن أبي صفرة



 الدىر(، وىذه الصفات مشيورة لكثير الباحثين والمستشرقين ممن ترجموا لو )إنو كان أعجوبة من أعاجيب
 ىي:

  رجل مؤمن حريص عمى االئتمار بأمر اهلل، واالنتياء بنواىيو، والسعي إلى الفوز برضاه في دنياه
 وأخراه.

 .ذا قال فعل  قوي الشخصية، إذا وعد أوفى، وا 

 .حريص عمى التشبث بأخالق سيد القوم وقائدىم 

 .يمتمك خبرة واسعة في الحروب 

 كراميم  وجمع شمميم. االعتناء بقومو وا 

بقولو: "وليكْن أول ما تبدؤون بو إذا أصبحتم تعميم القرآن والُسنن  وكان الميمب قد اختتم وصيتو ألبنائو
 والفرائض".

 

يشير أ. محمد القديري، باحث في دولة الكويت، في مقدمة بحثو الموسوم: "الميمب بن أبي صفرة مثال 
يمب ورث مجد أبيو في قيادة الفتوحات اإلسالمية في بالد فارس لمدبموماسية العمانية العالمية" إلى أن الم

 وشرقيا حتى حدود اليند؛ إذ ضّم منطقة خراسان وما جاورىا مثل سمرقند وبخارى إلى الدولة اإلسالمية.

تمّثمت دبموماسية الميمب بن أبي صفرة في إحاللو السالم أينما حّل وارتحل؛ ولنا في موقفو حينما ترك 
الم منسحبًا إلى البصرة؛ وذلك عند اشتداد الفتنة في الدولة األموية إّبان وفاة الخميفة يزيد بن خراسان بس

كذلك كان لو الدور األكبر في حماية البصرة من األزارقة حينما استنجد بو أىميا من ىجوم قطري  معاوية.
 بن الفجاءة وفمولو؛ حتى ُعرفت تاريخيا باسم )بصرة الميمب(.

 

الدراسة التي قّدميا أ.د إبراىيم عبدالمنعم أبو العال، أستاذ التاريخ والحضارة اإلسالمية في جامعة وتيدف 
إلى إبراز مالمح دور  ،اإلسكندرية، وعنوانيا: "أضواء جديدة في دور الميالبة السياسي والثقافي في ُجرجان"



إلسالمي، وتسميط الضوء عمى مآثر آل الميالبة السياسي والثقافي في جرجان، وبيان أىميتو في التاريخ ا
 الميمب ومناقبيم المنسية، استنادا عمى كتابي األغاني لألصفياني، وتاريخ جرجان لمسيمي الجرجاني.

التاريخ الذي يمثل دور الميالبة السياسي  تعدم، ٜٜٙم إلى ٘ٔٚالفترة من يقول الباحث في مقدمة مقالو: "
بعث يزيد بن الميمب ابنو مخمدًا  جرجان عن اإلسالم وىاجموا المسممين، . وعندما ارتد أىل"والثقافي بجرجان

ومعو ثالثين ألفًا لغزو جرجان؛ فقاتموىم بقيادة يزيد نفسو؛ ففرضوا عمييم حصارا إلى أن كتب اهلل ليم الفتح. 
نفوس قادة  وتذكر الروايات وكتب التاريخ شجاعة الميمب وفرسانو في القتال؛ التي أدخمت الرعب والفزع في

 جرجان وأىميا.

يزيد بن الميمب بجرجان، وقام ببنائيا وتعميرىا بعض الوقت؛ حتى حدثت النكبة التي ابتدأت وقد مكث 
، ُقضي عمى كثير  بخالفات بين الخميفة عمر بن عبدالعزيز ووالتو تجاه يزيد بن الميمب وأوالده، فبعد كرٍّ وفرٍّ

ية بقندابيل عمى يد الخميفة يزيد بن عبدالممك. ورغم عودة الميالبة إلى في المأساة الدمو من رجاالت الميالبة 
 الظيور من جديد؛ إال أنو لم يكن ليم أي دور مؤثر عمى الصعيد السياسي.

 

ويذكر أ.د أبو العال أبرز المنجزات واألعمال الثقافية التي قادت حركة فكرية ومعرفية آلل الميالبة، تمثمت 
 ميم المغة العربية، وتشييد الجوامع، وبناء المنازل لمقبائل، وجمع الناس .. إلخ.في نشر اإلسالم، وتع

 في جرجان: الميالبة مارسيا أىم األعمال الثقافية التي

 .اإلسيام في العموم الدينية 

 .الصالت العممية بمراكز الثقافة اإلسالمية 

 .رعاية الحركة األدبية 

 .رواية التاريخ واألخبار 

 .حياة الزىد 

  جرجان. منطقة خارجفي انتشار تعميم الميالبة لمدين 



، وقّدم كل من أ.د حيدر عبد الرضا حسن، و أ.د عادل إسماعيل خميل، أستاذي التاريخ في جامعة البصرة
دراسة تناولت دور القائد العماني األزدي الميمب بن أبي صفرة في الفتوحات العربية اإلسالمية، وحربو عمى 

روب، بالدىاء الحربي، وكانت لو إنجازات عسكرية؛ نظرا لقدرتو الكبيرة في إدارة الحالخوارج؛ فاتصف 
مكاناتو القتالية الواسعة في التعبئة والتنظيم والكر والفر. وينقل عن الميمب اىتمامو الكبير بجنده ماديا  وا 

 ونفسيا، قدوة ليم ال يخشى العواقب وال يخاف الموت؛ حتى شيد لو أعداؤه بذلك.

كذلك تحّدث الباحث عن أزد ُعمان ودورىم في قتال الخوارج، فأسيموا في بناء العديد من األمصار 
اإلسالمية، ووىبوا دماءىم في سبيل بقائيا، فالميمب بن أبي صفرة لعب دورا رياديا في إلحاق اليزائم 

بير يستنجده لمقضاء عمى بالخوارج؛ فتحقق عمى يديو النصر التام عمييم بعد أن كتب إليو عبداهلل بن الز 
األزارقة المارقة، فقّدم الميمب استراتيجية عسكرية فائقة التنظيم لمباغتة العدو، إذ شّكل جيشا قوامو عشرون 

واقترض األموال من التجار الذين تعرضوا ليجوم من الخوارج، وقام بتعبئة  ،أغمبيم من األزديين ألف رجل
طويمة قاسية. وقد استمر الميمب في قتال األزارقة حتى طردىم من الجيش وتنظيمو استعدادا لخوض معركة 

 فارس وكرمان وقضى عمى أكثرىم.

 

شكالية نسبو في كتابات الشيخ سيف بن حمود البّطاشي" عنوانا  وكان موضوع: "الميمب بن أبي صفرة وا 
لورقة قدميا د. سالم بن سعيد البوسعيدي، تناول فييا الجيد الذي قّدمو الشيخ البطاشي في إشكالية نسب 

 منطقة أدم في داخمية ُعمان.الميمب وموطنو، ووالده أبي صفرة العتكي، وأدلة عمانية الميمب، وأصمو من 

وقد اىتم الشيخ سيف بالميمب وآل الميمب لقيمة األثر الذي تركوه في تاريخ الحضارة اإلسالمية، وخوفا من 
ضياع تاريخيم؛ لقمة المصادر التي تناولت سيرتيم، ولتشتت أخبارىم في الجزيرة العربية، وكثرة النجباء في 

أضف لذلك إشكالية نسبيم. ويقول البطاشي في نسب آل الميمب:  عائمتيم في شتى المجاالت والعموم،
. رغم "العتيك من أنو األنساب في العوتبي وذكره وغيره، الكمبي ابن ذكره ما ىو فرةص أبي نسب في حيحصوال"

أن ىناك رواية تاريخية تقول إن نسبو يرجع إلى منطقة دبا؛ بيد أن البطاشي نفى ذلك، وساق الباحث عددا 



قول الحجاج بن يوسف الثقفي ليزيد بن الميمب: يا مزوني؛  إلثبات عمانية آل الميمب، مثل القوية ألدلةمن ا
 أي يا عماني.

 

وبحث الدكتور سميمان بن سالم الحسيني، جامعة نزوى، في المراجع األجنبية العالمية؛ تحديدا الصادرة بالمغة 
نجازاتو، ىذه الدراسة أبانت عن  شخصية  وروداإلنجميزية، حضور الميمب بن أبي صفرة وسيرتو وأعمالو وا 

 قيادي. ي والُعمانية عالمية في تمك المراجع؛ إذ حضرت بتكوينيا الفكري والعمم

تقصى الحسيني تكوين شخصية الميمب بن أبي صفرة في مختمف المصادر األجنبية، التي أثبتت ُعمانيتو، 
وتأثير أصولو في تكوينو العممي والفكري، وكانت لو نجاحات ميمة سياسيا واجتماعيا في مركز الدولة 

شخصية فاعمة ومؤثرة، إلى أن استقر  اإلسالمية، وما قّدمو من فتوحات في فارس وجرجان وخراسان؛ فكان
في بصرة العراق، ومّد أواصر العالقة مع موطنو ُعمان. ومن أبرز المصادر األجنبية التي ُعنيت بالقائد 

 العماني األزدي الميمب بن أبي صفرة، نذكر:

 .مٕٙٓٓ، عام موسوعة الحضارة اإلسالمية في العصر الوسيط، الصادر عن دار روتميج المندنية (ٔ

راسة ماجستير في قسم الدراسات العربية والحضارية بالجامعة األمريكية في القاىرة، لمباحث جاسون د (ٕ
 فان ريل.

م، ٖٜٗٔبحثان نشرا في دورية الثقافة اإلسالمية اليندية؛ لمباحث اليندي أس أم يوسف: األول عام  (ٖ
 م.ٜٗٗٔوالثاني عام 

بة لدى العوتبي(، الصادر من جامعة مانشستر كتاب )عائمة إسالمية مبكرة في ُعمان: سيرة الميال (ٗ
 م.ٜٜٔٔالبريطانية، لممؤلف مارتن ىيندز، عام 

 

في بالد المغرب(: "تتابع  يقول الدكتور ناصر بن عمي الندابي في بحثو الموسوم: )الدور الحضاري لمميالبة
ومن ىذا  ىؤالء الوالة عمى بالد المغرب واحدا تمو اآلخر، دليل عمى القدرة اإلدارية والحس السياسي لدييم".

المنطمق تأطرت عالقات تاريخية بين ُعمان وبالد المغرب، ىذا العالقات استثمرىا الباحثون لمتنقيب في 



المغرب العربي، إذ تشير المصادر أن الوالي أبو جعفر عمر بن صفحات التاريخ عن وصول الميالبة إلى 
 م، اختاره أبو جعفر المنصور ليصمح أمن البالد.ٛٙٚحفص الميمبي أول من ُعّين عمى المغرب عام 

م يزيد بن حاتم بن الميمب األزدي ٔٚٚآل الميمب في والية أقطار بالد المغرب، فجاء في عام ثم تتابع 
عاما، تبعو الوالي نصر بن حبيب  ٗٔعاما، ثم روح بن حاتم بن الميمب األزدي مدة  ٙٔلوالية مصر مدة 

م، الذي انتيت بمقتمو فترة ٖٜٚم، والوالي الفضل بن روح بن حاتم الميمبي عام ٜٔٚاألزدي الميمبي عام 
إلى أوائل أواخر حكم أبي جعفر المنصور، عاما، بدءا من  ٕٚالميالبة في بالد المغرب بعد والية امتدت 

 حكم ىارون الرشيد.

والمتتبع لسيرة حكم الميالبة في بالد المغرب، سيجد أنيم اتصفوا بالشجاعة والعدل واألخالق الرفيعة، 
استبشرت بيم أفريقية لما ليم عمييا من فضل وصالح، إذ لعبوا دورا حضاريا في تمك البالد، فكان عصرىم 

عّمموا الناس أمور دينيم وشؤون حياتيم، وأرسوا األمن واالستقرار  زاخرا بالعمماء واألدباء والمصمحين الذي
والرخاء؛ بفضل حنكتيم وخبرتيم بشؤون اإلدارة. كذلك اتصفوا بالجود والكرم، واشتغموا في الشأن الذي يسّير 

لمساجد، البالد والعباد، مثل: تنظيم المدينة واألسواق والسمع، ومتابعة النشاط الزراعي، وترميم الجوامع وا
وغير ذلك مما ممّكن آل الميمب من االندماج في المجتمع المغربي بعاداتو وتقاليده وتاريخو، حتى حسبيم 

    الناس عائمة مغربية. 

 

وتناول الدكتور محمود بن ناصر الصقري، قسم المغة العربية بجامعة نزوى، سيرة القائد العماني الميّمب بن 
حٍث عنونو: "آل الميمب: أصوليم العمانية وتراثيم األدبي"، أّكد فيو الباحث ، وتاريخ أسرتو، في بأبي صفرة

حقيقة عمانية الميمب بن أبي صفرة، وفي ذات السياق استحضر إرثو األدبي في بالط الميالبة، مثل: الشعر 
 والخطب والمراسالت وما شابو ذلك.

، وانتساب األسرة الحاكمة ملسو هيلع هللا ىلصتتبع الدكتور الصقري في بحثو ىذا تاريخ الميالبة منذ عيد رسول اهلل وقد 
في ُعمان )آل سعيد( لمميمب بن أبي صفرة؛ كونيا واسطة عقد آل الميمب؛ مدلال عمى ما ذكر بمراجع 



وآل الميمب لمشيخ سيف موثوقة، مثل: كتاب )األغاني ألبي فرج األصفياني(، وكتاب )تاريخ الميمب القائد 
 البطاشي(، وكتاب )تحفة العيان بسيرة أىل عمان لمشيخ نور الدين السالمي(.

وارتبط بالط الميالبة باألدب العربي األصيل، فكان مرتعا خصبا لمشعر والخطب التي قاليا الميمب وآلو في 
ومن أشير ربوىم منزلة رفيعة، مجالسيم وحروبيم، كذلك دأبوا عمى إكرام الشعراء والخطباء والفصحاء، فق

شعراء بالط الميالبة: الكميت بن زيد األسدي، وكعب بن معدان األشقري، أسيم شعرىم في إثراء حركة 
 األدب الشعرية، كذلك الحال في مجال النثر.

     

أدب وانيا: "وفي ختام أعمال الندوة، قّدم األستاذ عبداهلل بن سعيد الحجري، وزارة التربية والتعميم، ورقة عن
، جمع مادتيا مما تيّسر من بطون كتب األدب القديمة التي "الميالبة: القيم األخالقية، والخصائص الفنية

ُعنيت بتراث الميالبة. في ىذا البحث رصد الباحث أبرز أقوال الميالبة في حالتي السمم والحرب، ولساني 
والخطب والوصايا؛ ألولئك الذين عاصروا حقبتيم،  الشعر والنثر، فتكّونت لو مجموعة من األقوال والقصائد

 فعرفوا عنيم الفصاحة واألخالق والحكمة واليّمة وحسن القيادة، وأبرزىم بالتأكيد الحجاج بن يوسف الثقفي.

وقد دّون الباحث أبرز الخصائص الفنية في أدب الميالبة، فتحّدث عن صدق العاطفة، وعمق التجربة، 
وسمو األخالق، واتباع العقل في العمل ال العاطفة، والتحّمي بالتفاؤل واإليجابية خصوصا واستمرارية العطاء، 

 ، فكان تجربتيم األدبية نابعة من واقع البيئة، وليس من نسج الخيال. عند معالجة المشكالت

 

ة جدا، عديدة ومهم نتائج وتوصياتب وقد خرج الباحثون في ندوة: )المهمب بن أبي صفرة األزدي العماني(
، عبر العصور المختمفة تفعيل االستثمار الثقافي في أعالم ُعمان تتمخص مجمميا في ضرورة التوجو نحو

سمعية -؛ وذلك بإنتاج مواد تعميمية وثقافية الذين أسسوا حقبة ميمة في تاريخ البمد منيم آل الميمبو 
في الشأن  يحقق أىداف التنمية المستدامة بما ؛وأفالم كرتونية؛ لترسيخ القيم الحضارية لتمك الرموز -وبصرية

 .اً الثقافي واالجتماعي محمّيًا وخارجيّ 



 

أيها القرّاء األعزاء لمجمة الخميل، مجمة جامعة نزوى لمدراسات األدبية والمغوية والقرآنية، نشير إلى أن 
مقابل رسوم مالية  PDFالمجمة سوف ُتتاح قريبا في موقع مكتب النشر عمى الشبكة العنكبوتية بصيغة 

معّينة؛ نظرا لمطمب الواسع لها من الباحثين والدارسين والمستشرقين وعمماء المغة العربية؛ كونها تعد 
 مرجعا لهم في هذا المجال.

 


